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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
TBMM Genel Kurulunun 12.11.1996 tarihli 16 ncı Birleşiminde 472 No'lu karar ile ku
rulan (10/89, 110, 124, 125, 126) esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu görevini ta
mamlamış, gerekli incelemeler neticesinde hazırlanan rapor Komisyonun 3.4.1997 tarih ve
43 üncü Birleşiminde alınan 21 sayılı karar ile sonuçlandırılmıştır.
Rapor ve ekleri ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Mehmet Elkatmış
Nevşehir
Komisyon Başkanı
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Son günlerde, kamuoyunu derinden sarsan ve dehşetle izlenen bir suç örgütü, ülke gündemi
nin ilk sıralarına yerleşmiştir.
Aralarında polis ve askerlerinde bulunduğu "Söylemez Çetesi" adıyla anılan bu örgütü, sade
ce bir çete olarak nitelemek olayın boyutunu ve çapını gözardı etmektir.
Bu suç örgütünün içinde, güvenlik görevlilerinin ve silahlı kuvvetler mensubu subay ve astsu*
bayların bulunması, olayın vehametini bir kat artırmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu ola
ya derhal el koymalı ve bütün boyutlarıyla konuyu araştırmalıdır.
Yazılı ve görsel basın organlarında yer alan haber ve görüntüler, teşhir edilen silahlar, işlenen
cinayetler, planlandığı iddia edilen eylemler, kamu görevlileri ve politikacı adlarının da ima yoluy
la dahi olsa söz konusu edilmesi tüyler ürperticidir.
Mafya, çek-senet tahsilatı, uyuşturucu bağlantıları, işlenen cinayetler, planlanan suikastlar, or
taya atılan politikacı ilişkilerine bakıldığında, sözü edilen suç odağının boyutunun, çok daha büyük
olduğu izlenimi doğmaktadır. Oysa aysberg örneği, asıl ortaya çıkarılması gerekenin suyun altında
kalan büyük parçanın su yüzüne çıkarılmasıdır. Kamuoyunun ilgi ve dikkatinin de bu doğrultuda
yoğunlaştığı anlaşılmaktadır.
12 Eylül müdahalesi ile birlikte ülkemizde tüm değer yargıları dejenere edilmiş, büyük oran
da da erozyona uğratılmıştır. Ülke yönetiminde, giderek kuralların yerini, kuralsızlık almıştır. İşte
bu anlayış, ülkede çürümenin işaretlerini vermiş ve etik değerlerin yok olmasını beraberinde getir
miştir.
Bugün ortaya çıkan olay; Devletin benzer odaklarca kuşatıldığı, daha da ileri giderek Devlet
kadrolarında yuvalandığı iddialarım pekiştirecek ipuçlarıyla doludur. Demokrasi, kaba tanımıyla,
halkın kendini yönetmesidir. Temsili Demokrasiler de, bunu seçilen parlamento aracılığıyla yapar.
Üzülerek ifade etmek gerekiyor ki, son yıllarda, Demokrasinin temel kurumlarına, siyasete ve si
yaset adamlarına güven zedelenmiştir. Bu nedenle, neredeyse bütün siyasî partiler ve siyaset adam
ları elbirliği etmişçesine Ülkemizde bir "Temiz Eller Operasyonu" gerekliliğini ifade etmişlerdir.
Bu, bir anlamda kamuoyu önünde hepimizin ortak taahhüdüdür.
Öyle anlaşılıyor ki, karşı karşıya olduğumuz olay İtalya'da ortaya çıkarılan "Gladio" örneğin
de olduğu gibi karmaşık ve karanlık ilişkiler yumağını akla getirmektedir. TBMM üyeleri olarak
hepimizin görevi demokrasiyi ve onun temel kurumlarını ve siyaseti hak ettiği saygınlığa kavuştur
maktır.
Bu nedenle, devletin içinde yuvalandığı iddia edilen bu ve benzeri örgütlerin, var olup olma
dığının, boyutlarının kamu görevlileri ve politikacılarla varolduğu iddia edilen ilişkilerin ortaya çı
karılabilmesi için, Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 üncü Maddeleri uyarınca, bir Meclis Araştırma
sı açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.
Eşref Erdem
Ankara

Nihat Matkap
Hatay

Adnan Keskin
Denizli

Ahmet Güryüz Ketenci
İstanbul

OyaAraslı
İçel

Önder Sav
Ankara

Nezir Büyükcengiz
Konya

Zeki Çakıroğlu
Muğla
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- 3 Metin Arifağaoğlu
Artvin

Algan Hacaloğlu
İstanbul

Bekir Kumbul
Antalya

Ahmet Küçük
Çanakkale

Atila Sav
Hatay

Haydar Oymak
Amasya

Ali Şahin
Kahramanmaraş

Fuat Çay
Hatay

İrfan Gürpınar
Kırklareli

Ali Rıza Bodur
İzmir

Ayhan Fırat
Malatya

D. Fikri Sağlar
İçel

Fatih Atay
Aydın

Aydın Güven Gürkat
İzmir

Ali Topuz
İstanbul

Onur Kumbaracıbaşı
Kocaeli

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Yazılı ve görsel basın organlarında hergün izlenen korkunç cinayetler, kanlı hesaplaşmalar ve
kamu görevlilerinin de bu olaylara karıştığını gösteren ürkütücü iddialar Devlete olan güveni zaafa
uğratma hudutlarını aşmış, son olarak da Devlet hakimiyetini sağlamak ve hukuk devletini işlet
mekle görevli bir hükümetin Başbakan Yardımcısı Sayın Tansu Çiller'in basında çıkan ve bugüne
kadar tekzip edilmeyen "Devlet Çöktü." ifade ve itirafı ile adeta son nokta konulmuştur.
Bu son noktada artık kanunsuzluğun sokağı aştığı ve kanunsuzluk yapanların, suç şebekeleri
nin Devlet görevlileri ve Devletle içice oldukları imaj ve kanaati kamuoyunda kasıtlı olarak veya
kendiliğinden yerleşme durumundadır.
Bu vahim tablo artık Hukuk Devletine olan inancı ortadan kaldırdığı gibi, Devlet ve hukukun
hâkimiyetini sağlayacak olan güvenlik güçlerini ve Devletin en sağlam kurumlarını bilerek veya
bilmeyerek töhmet altında bırakmaktadır.
Vatanın bütünlüğü, kanun hâkimiyeti ve hukuk devletinin işlemesi için büyük bir heyecanla
çalışan ve bu konuda başarılı olmak için elinden geleni yapan kamu görevlilerini ve kurumlan kim
senin bilerek veya bilgisizlik sebebiyle yıpratmaya hakkı yoktur. Özellikle kanunların yürürlüğünü
sağlama, devletin işlemesini temin görevi olan ve kollektif sorumluluk taşıyan bir hükümet üyesi
nin "Devlet Çöktü." itiraf ve beyanından sonra o görevi işgal etmesinin mantığını anlamak da
mümkün değildir.
Şerefle görev yapan kamu görevlilerini ve halkın en çok güvendiği kurumlan bu tatsız, mes
netsiz ve bilgisizlik sonucu olduğuna inandığımız ifadelerle yıpratan ortamın bir an önce düzeltil
mesi, halkın Devlet hâkimiyetine ve Devletin can, mal ve namus gibi temel Hak ve hürriyetlerini
hiçbir şer gücün ve adı ne olursa olsun yasadışı örgütlenmenin insafına bırakmayacağının kesinlik
le anlaşılması açısından Meclisin bu olayları araştırmasında büyük zaruret vardır.
Ayrıca, Güneydoğu'da terörle fedakarca mücadele eden güvenlik güçlerimizin başarısı açısın
dan da bu olayların araştırılmasında zaruret vardır. Çünkü olaylar net olarak araştırılıp gerçek or-'
taya çıkarılarak, şayet suçlu varsa ve cezalandırılmazsa bu söylentiler devam edecek, çeşitli olay-
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Iar gerçek zemininden kaydırılarak terörle mücadelede zaafa uğramamız sonucunu doğuracak, kit
lelerin desteğini kaybetme ve yaptığımız meşru terör mücadelesini uluslararası kuruluşlar nezdinde bu mesnetsiz iddialara dayandırarak yıpratma riskini de beraberinde getirecektir.
Bu sebeplerle:

,

. 1. Diyarbakır'da Polis, Özel Harekat Timi ve korucuların da içinde yer aldığı uyuşturucu ve
silah kaçakçılığı şebekesi elemanlarının Devlet Güvenlik Mahkemesince tutuklanarak cezaevine
gönderilmesi olayı,
2. Kumarhaneler kralı olarak tanınan Ömer Lütfü Topal'in, Yener Kaya ve Nesim Maliki'nin
öldürülmesi olaylarına Harekat Timinden 3 polisin adının karışması olayı,
3. Dışişleri Bakanı Tansu Çiller'in koruma görevlilerinin öldürülen Tevfik Ağansoy'la yakın
lığının ortaya çıkması olayı,
4. Adana'da silah ticareti yaparken yakalananların 6 sının polis ve subay olması,
5. Son olarak da Hakkâri Emniyet Müdürlüğü Harekat Şubesinde görevli bir itim amiri 4 po
lis görevlisi ile 12 köy korucusu ve bir itirafçının üye olduğu organize suç şebekesinin çok sayıda
faili meçhul cinayet, gasp, silahlı soygun ve hırsızlığa karıştığının resmî organlar tarafından açık
lanmış olması,
6. Yukarıda sıralanan olayların benzeri, güvenlik güçlerinin de karıştığı iddia edilen olayların
boyutlarının tespiti ve kanun dışı suç örgütlerinin devlet içine sızmış destekçilerinin ortaya çıkarıl
ması amacı ile Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 üncü maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma
sı açılmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Ataullah Hamidi
Batman

Adil Aşırım
İğdır

Mustafa Cumhur Ersümer
Çanakkale

Zeki Çakan
. Bartın

Miraç Akdoğan
Malatya

Akın Gönen
Niğde

Cemal Özbilen
Kırklareli

Yaşar Okuyan
Yalova

Abbas İnceayan
Bolu

İsmail Durak Ünlü
Yozgat

Süleyman Hatinoğlu
Artvin

Ahmet Kabil
Rize

Y.Selahattin Beyribey
Kars

Süha Tanık
izmir

Mete Bülgün
Çankırı

Aslan Ali Hatipoğlu
Amasya

Yücel Seçkiner
Ankara

Nejat Arseven
Ankara

Metin Emiroğlu
Malatya

Recep Mızrak
Kırıkkale
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Ekrem Pakdemirli
Manisa

Murat Başesgioğlu
Kastamonu
Seyit Eyyüpoğlıt
Şanlıurfa

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA
3 Kasım 1996 tarihinde Susurluk'ta meydana gelen bir trafik kazası sırasında, Şanlıurfa Mil-.
letvekili Sedat Edip Bucak, istanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ, ülkücü mi
litan Abdullah Çatlı ile eski manken ve artist Gonca Us'un aynı otomobilde oldukları ortaya çık
mıştır.
Bâhçelievler'de Türkiye İşçi Partili yedi gencin öldürülmesi olayından sanık, Abdi İpekçi ve
Papa suikastlarında, Ağca'nın hapisten kaçırılmasında, Tarık Ümit cinayetinde ve hatta Azerbay
can'daki darbe girişimlerinde Önemli rol oynadığı, Sedat Edip Bucak'ı Söylemez kardeşlere karşı
koruduğu ve bu nedenle Alaaddin Çakıcı tarafından ölümle tehdit edildiği iddiaları basında yer alan
ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmasına rağmen yıllardır bulunamayan ve Mehmet Özbay sahte kimliği ile Türkiye'ye giriş çıkış yapması, Nevşehir'deki ailesini ziyaret ettiği belirtilen
Abdullah Çatlı ile Hüseyin Kocadağ, Sedat Edip Bucak ve Gonca Us'un kaza öncesi iki gün Ku
şadası 'nda kaldıkları anlaşılmıştır.
Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocadağ, Sedat Edip Bucak ve Gonca Us arasındaki hangi ilişkinin
onları birlikte Kuşadası'na gitmeye ve birlikte yolculuk etmeye ittiği üzerinde dikkatle durulması
gereken bir husustur.
Çünkü bu sözü geçen kişilerden birisi İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir kişi, di
ğeri bir emniyet görevlisi, bir diğeri ise bir milletvekilidir. Toplumda bu ilişkinin mafıa, emniyet
ve iktidar arasında son zamanlarda ortaya çıkan birtakım bağlantıların yeni bir halkasını oluşturdu
ğu kuşkusu yaygınlaşmaya başlamıştır.
Kazadan sonra Bucak'm korumalarının, kazaya uğrayan otomobilden bir beyaz çanta aldıkla
rı, kazaya uğrayan otomobilde susturuculu silah, polis kimlikleri, dinleme aygıtları bulunduğu yo
lunda basında yer alan haberler olayı daha da gizemli bir duruma getirmiştir.
Yasadışı örgütlerle devletin güvenlik örgütü ve üst düzey kamu yöneticileri arasındaki bağlan
tıları ortaya çıkaran olayların gün ışığına çıktığı ve dolayısıyla "temiz toplum" beklentilerinin yo
ğunlaştığı şu günlerde, Susurluk'taki kaza olayının ve arkasındaki ilişkilerin aydınlığa kavuşturul
ması bir zorunluluk haline gelmiştir.
Bu nedenle Çatlı, Bucak, Kocadağ ve Us arasındaki ilişkileri, bu kişilerin Kuşadası'nda neden
ve hangi amaçla bir araya gelip, Susurluk civarında yolculuk yaptıklarını; otomobilden kaza son
rasında bir beyaz çanta alınıp alınmadığını; otomobilde bulunan susturuculu silah, sahte kimlik ve
dinleme aygıtlarının hangi amaca hizmet ettiklerini; olayın bir kaza mı, yoksa bir cinayet mi olduğunuk; söz konusu kişilerle hangi üst düzey yöneticilerinin ne tür bağlantılar içerisinde bulunduk
larını belirlemek, kısaca Susurluk'taki kaza olayını ve arkasındaki ilişkileri aydınlığa kavuşturmak
amacıyla Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca meclis araştırması açıl
masını arz ve teklif ederiz.
OyaArash
İçel

Önder Sav
Ankara

Nihat Matkap
Hatay

Nezir Büyükcengiz
Konya
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istanbul

Ayhan Fırat
Malatya

Atila Sav
Hatay

Mahmut Işık
Sivas

Yahya Şimşek
Bursa

Alton Öymen
istanbul

Eşref Erdem
Ankara

Ali Haydar Şahin
Çorum

Ali Rıza Bodur
izmir

Murat Karayalçın
Samsun

ZekiÇakır oğlu
Muğla

Fatih Atay
Aydın

Şahin Ulusoy
Tokat

Yusuf Öztop
Antalya

Fuat Çay
Hatay

Bekir Kumbul
Antalya
Celal Topkan
Adıyaman

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Daha önce Söylemez çetesi ile gündeme gelen "üniformalı çeteler" ve bir ucu Devlet ve Poli
sin üst düzey görev birimlerine kadar uzanan silah ve uyuşturucu ticareti bağlantılı ilişkiler peş pe
şe kamuoyunun önünde cereyan ederken Balıkesir'in Susurluk ilçesinde önceki gün meydana ge
len trafik kazası Türkiye'nin içinde bulunduğu karanlık ilişkiler zincirinin siyasî boyutunu da orta
ya koymuş ve mafyanın Devlet içindeki uzantılannın ürkütücü boyutlara vardığını gözler önüne
sermiştir.
DYP Milletvekili Sedat Bucak, Polis Şefi Hüseyin Kocadağ ve çeşitli suçlardan aranan Abdul
lah Çatlı'nın aynı otomobilde bulunmaları sonucu birlikte kaza geçirmeleri bir çok soru işaretine
yol açarken, otomobilde bulunan 7 silah ve susturucular ile sahte kimlikler ve belgelerin Devletle
bağdaştırılması mümkün olmayan görüntüleri de işin vehametini ortaya koymaktadır.
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve bugüne kadar yakalanmayan Abdullah Çatlı'nın
üst düzey emniyet yetkilisi ve bir milletvekili ile aynı arabada bulunmasını normal bir durum gibi
değerlendirmek mümkün olmadığı gibi Hukuk Devleti ile bağdaştırmakta imkânsızdır.
Kazada ölen emniyet yetkilisi Hüseyin Kocadağ'ın Alaaddin Çakıcı'nın eşinin öldürülmesi
olayına karışması, Sedat Bucak'in Söylemezler Çetesinin ölüm listesinde bulunması olayın pek çok
gizli ve karanlık yönünün bulunduğu izlenimini vermektedir.
v
Ayrıca, söz konusu kişiler arasındaki ilişkilerin tüm ayrıntıları ile yer aldığı ve kamuoyuna
MlT raporu olarak sunulan bir rapor yayınlanmış ancak bugüne kadar hiç, bir sonuç alınmamıştır.
Devletin karar mekanizmaları arasına sızarak her türlü yasa dışı kirli ilişkilerini sürdüren maf
ya/terör ve uyuşturucu örgütleri bir yandan Devleti zaafa uğratırken, bir yandan da toplumsal çü
rümeye sebep olmakta ve devletin bu odaklar tarafından kuşatıldığı iddialarını pekiştirmektedir.
Kurumsallaşan mafyanın Devlet ile içice olması Devletten destek görmesi Hukuk Devletine
olan inancı yok edeceği gibi cansiperane bir şekilde görev yapan Devlet güçlerini de görev yapa
maz hale getirmektedir.
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güveni sağlamanın birinci temeli açıklık, ikinci temeli ise suçluların cezasız kalmayacağına dair
inançtır.
Yukarıda da ifade edildiği gibi kamuoyunu rahatsız eden her türlü pis ve kirli ilişkilerin hiç bir
koruma görmeden araştırılması ve mafyanın devlet içindeki askerî, siyasî ve sivil destekçilerinin
ortaya çıkarılarak cezalandırılması amacı ile Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 üncü maddele
ri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz.
Saygılarımızla.
Halit Dıımankaya
İstanbul

Ahmet Alkan
Konya

Sebgetullah Seydaoğlu
Diyarbakır

Zeki Çakan
Bartın

Mustafa Cumhur Ersümer
Çanakkale

Işın Çelebi
İzmir

Cavit Kavak
İstanbul

Sami Küçükbaşkan
Antalya

Hüsnü Sıvalıoğlu
Balıkesir

Safa Giray
Balıkesir

/. Kaya Erdem
İzmir

İlhan Kesici
Bursa

İbrahim Yılmaz
Kayseri

Miraç Akdoğan
Malatya

Enis Sülün
Tekirdağ

Hüseyin Yayla
Hatay

Metin Emiroğlu
Malatya

Avni Akyol
Bolu

Necati Güllülü
Erzurum

Mahmut Oltan Sungurlu
Gümüşhane

Lutfullah Kayalar
Yozgat

Recep Mızrak
Kırıkkale

Mehmet Sağdıç
Ankara

H. İbrahim Özsoy
Afyon

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Her taşın altından bir mafya her mafyanın içinden de birkaç devlet görevlisi çıkar hale gelmiş
tir. Bu durum devlete, hukuka, adalete olan ve olması gereken güveni sarsmaya hatta yok etmeye
başlamıştır.
Devletin, yoğun olan iç ve dış sorunların üstesinden gelebilmesi için çok önemli konuma ge
len bu soruna mutlak çözüm bulunması gerekmektedir.
Kamuoyunun ibretle ve kaygıyla izlediği gibi zorbalık veya mafya EGO Bileti sahteciliğinden,
çek-senete, bankacılığa, uyuşturucudan, silah kaçakçılığına kadar toplum yaşamımızın her alanına
yayılmış ve yerleşmeye başlamıştır.
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kadar nüfuz etmiştir.
En son ortaya çıkan suç örgütleri, çete olaylarında da görüldüğü gibi mafya bazı polis, bazı
memur, bürokrat bağlantısı olağan hale gelmiştir. Mafya veya suç örgütü elemanlarının devletin en
önemli kurum ve kademelerine bile sızabildikleri açıkça anlaşılmıştır.
Bu olayların genellikle örgüt içi hesaplaşma çıkar çatışmalarının sonucu veya tesadüfen orta :
ya çıkması, basit sayılabilecek bir şebekeden bile lav silahı ve benzeri silahların ele geçirilmesi
olayların diğer düşündürücü yönünü oluşturmaktadır.
Bütün bunlar devletine bağlı, hukuk kurallarına saygılı tüm yurttaşlarımızın umutlarını kır
makta ve karamsarlığa sürüklenmesine neden olmaktadır.
Devlet kurumlarında ve kademelerinde üniformalı, resmî veya sivil olarak görev almış, dürüst,
yaptığı işin bilincinde ve sorumluluk içinde canı pahasına görev yapan insanlarımıza da haksızlık
olmaktadır.
Devletin, kurum ve kuruluşlarını yıpratmamak gerekçesi ise artık anlamını yitirmiştir. Bu
olayları tartışmak, kaynağına inmek, açığa çıkarmak gerekmektedir. Kısmen görünen, her gün ya
şanan olayları kamufle etmek, saptırmak, gereksiz savunma ve gerekçelerle ört bas etmek devlet ve
kurumlarını daha fazla yıpratmakta, güvensizlik ortamını daha da geliştirmektedir. "Kol kırılır yen
içinde kalır." anlayışı artık kangrene neden olacak boyuttadır. Bu yaklaşım, sorumsuzluk ve mey
danın boş olduğu izlenimine de neden olmaktadır.
Ayrıca devleti yıpratmayalım gerekçesi ile yapılan uygulamalar halkımıza karşı da ayrı bir
haksızlıktır. Çünkü halkımız her meslek grubunda, her sektörde ve her toplum kesiminde devlet ka
demelerinin (resmî-sivil) her alanında ve bölümünde güven duyulacak, kendi sıkıntılarına rağmen
ülkesinin ve milletinin yararını, kendi kişisel çıkarından önde tutan dürüst, sorumluluk duygusu ge
lişmiş, onurlu insanların çoğunlukta olduğunu bilmektedir.
Bu olayların üzerine gidilmesi, takip edilmesi, cezalarının verilmesi, soruna temel çözümler
araştırılması, özellikle devlet kurumlanna olması gereken güveni sağlayacaktır. Her nerede olursa
olsun" yapanın yanına kalmadığı" görülerek caydırıcılık niteliği de taşıyacaktır.
Tabii ki devlet kurumlarını bu olumsuzluklardan arındırmak, varsa bu kişileri devlet kadrola
rından ayıklamak siyasî iktidarların görevidir.
Bu yoğun iç ve dış bağlantılı sorunun üstesinden gelebilmek laik, demokratik, sosyal hukuk
devletini tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirmekle mümkündür.
Pek çok Meclis araştırması ve soruşturması sırada beklerken, son günlerde; "Söylemez Kar
deşler Çetesi", "Özel Tim Korucu Çetesi", "Uyuşturucu Şebekesi", "Gasp ve haraç çeşitleri ve bağ
lantıları", "aranan polisler" "konuşan ama bulunamayan mafya mensupları", "Yargılanan yargıç
lar", "Yargıdaki skandallar" 1 ayda 16'dan fazla ve sadece bir ilimizdeki faili meçhul cinayetler
"şehir merkezlerinde mafya hesaplaşmaları ve suçsuz insanların da ölmesi" ortalarda dolaşan Özel
TİM Raporu her gün medyada geniş yer almakta ve halkımızın gündeminin birinci maddesini oluş
turmaktadır. Bu durum tüm toplumu huzursuz ederken can ve mal güvenliğini de yok etmektedir.
Devlet faaliyetlerini tartışılır hale getirmektedir.
Kamuoyunda her gün sergilenen, tartışılan bu konunun TBMM'de ele alınması, kaynağına ini-.
lerek idarî ve yasal düzenlemelerle de soruna çözüm aranması, gerçekçi önlemler alınması kaçınıl
maz hale gelmiştir.
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Bu nedenle ülkemizi saran toplumun güvenini sarsan ve kısmen de olsa Devlete sirayet eden
mafya-suç örgütleri ve mafya devlet ilişkileri hakkında Anayasanın 98, içtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.
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Ali Günay
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İsmail Cem
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Mustafa Güven Karahan
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Mustafa İlimen
Edirne
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- 1 4 Yasadışı Örgütlerin Devletle Olan Bağlantıları ile Susurluk'ta Meydana Gelen Kaza Olayı
nın ve Arkasındaki İlişkilerin Aydınlığa Kavuşturulması Amacı ile Kurulan (10/89,110,
124,125,126) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığı Raporu

I-BAŞLANGIÇ:
03.11.1996 tarihinde, Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'a ait 06 AC 600 plaka sayılı
Mercedes marka otomobil, Hüseyin Kocadağ sevk ve idaresinde Kuşadası'ndan hareketle İstanbul
İline seyir halinde iken, Susurluk ilçesi Uçakyolu Mevkiinde, olay yerinin sol tarafındaki benzin
likten yola çıkan ve aynı istikamette seyir eden Hasan Gökçe sevk ve idaresindeki 20 RC 721 pla
ka sayılı kamyona saat 19:15 sıralarında sağ arka yan tarafından çarpmıştır. Aşırı hızla seyrettiği
belirlenen 06 AC 600 plaka sayılı otomobilin, bu şekilde kamyona çarpması suretiyle meydana ge
len trafik kazasında; Otomobil içerisinde ön sağ koltukta oturmakta olan Sedat Edip Bucak yaralanmış.arka koltuğunda oturmakta olan Mehmet Özbay sahte kimlikli kişi, Gonca Us isimli bayan
ve otomobilin sürücüsü Hüseyin Kocadağ olay mahallinde ve hastanede ölmüşlerdir.
Bu kişilerden, Sedat Edip Bucak'ın Şanlıurfa Milletvekili, Hüseyin Kocadağ'ın İstanbul, Kemalettin Eröge Polis Okulu Müdürü, Gonca Us'un İzmir'de ikamet eden bir kişi ve Mehmet Özbay'ın bayan arkadaşı oldukları, Mehmet Özbay sahte kimlikli kişinin de Abdullah Çatlı oldukla
rının açıklanması ile birlikte, 9.10.1978 tarihinde ideolojik amaçlı 7 kişinin öldürülmesi olayında
sanık konumunda bulunan Abdullah Çatlı'nın diğer 3 sanık ile birlikte gıyabi tevkifli (firarda) ol
malarından dolayı dosyadan ayrılarak yeni bir esasa kaydedilerek adı geçenler hakkında yargılama
nın devam etmesine ve gıyabi tutukluluk durumlarının devam etmesine 26.12.1995 tarihinde karar
verilmiş olması,27.01.1977 tarihinde 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve polise ateş etmek suçundan
aranması, 11.7.1978 yılında Doç.Dr.Bedrettin Cömert'in öldürülmesi olayında fail olarak Ankara
5, Sulh Ceza Mahkemesince hakkında gıyabi tutuklama kararı verilmesi Ankara ll'i Balgat semtin
de (7) kişinin öldürülmesi olayının zanlısı olarak Ankara 4.Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığın
ca aranması,1982 yılında uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan dolayı isviçre'nin Zürih kentin
de tutuklanması, 1984 yılında isviçre'de ele geçen 250 gram eroin ile ilgili olarak isviçre Bale-ville Savcılığınca hakkında gıyabi tevkif müzekkeresi düzenlenmesi, 1984 yılında Fransantn Paris
kentinde Hasan Kurtoğlu sahte kimlik ve pasaportla ve 455 gram eroin ile yakalanması üzerine 5
yıl 1 ay hapis cezası aldığı ve cezaevinde yatması, 1990 yılında cezaevinden firar ettiği isviçre ma
kamları ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranılmakta olduğu, 1996 yılında Ömer Lütfi To
pal'in öldürüldüğü silahın üzerinde parmak izinin bulunması nedeniyle suç faili yada suça azmet
tiren konumunda değerlendirilebilmesi,gibi suçlardan sanık konumunda olan Abdullah Çatlı ile bir
Milletvekili ve Emniyet Müdür Yardımcısının bir araçta ve bir arada bulunmalarına dayalı olarak,
kamuoyu nezdinde oluşan; vatandaşı, temsil görevi alan porlementonun siyasetçi-polis-mafya üç
geni içindeki ilişkilerin ortaya çıkarılması için yapacağı çalışmalara ilişkin beklentilerin yoğun bir
şekilde basın ve medya yoluyla dile getirilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisine gensoru önergesi vermesinden sonra İçişleri Bakanı Mehmet Ağar 8.11.1996 tarihin
de İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ederek ayrılmışlardır.
Bir yandan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından Cumhurbaşkanlığına sunulan
dosyayı 8.1.1.1996 tarihinde, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın 12.11.1997 ta
rihinde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e yaptığı ziyaret sırasında sunduğu, 11.12.1996 tarihli
mektubu, 13.11.1996 tarihinde incelenmek ve soruşturulmak üzere, Başbakan Necmettin Erbakan'a talimat olarak iletilmesi üzerine,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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verdiği yazılı talimat ile Cumhurbaşkanımız tarafından kendilerine iletilen dosyalarda mevcut id
diaların incelenmesini gerekiyorsa soruşturulmasını istemiştir.
Bu talimat çerçevesinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Vekilinin Başkanlığında Başba
kanlık, içişleri ve Adalet Bakanlıkları Teftiş Kurulları Başkanları toplanarak yapılacak soruşturma-,
nın nasıl yürütüleceği görüşülmüş,bunu takiben Başbakanlık Teftiş kurulu Başkan Vekilinin Baş
kanlığında, aynı Bakanlıklardan görevlendirilen Müfettişlerinin katılımı ile oluşturulan bir heyet
vasıtasıyla iddiaya esas bütün konular inceleme tekniği ile her yönden irdelenip değerlendirilmiş
ve 9.1.1997 tarihinde bitirilen rapor ve 11 klasörden oluşan ekleri Başbakanlık Makamına sunul
muştur.
.
10.1.1997 tarihinde rapor ve eklerinden bir takımının komisyonumuza gönderilmesini temin
için yazı yazılmış, 6.3.1997 tarihinde rapor ve ekleri Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca ko
misyonumuza iletilmiştir.
Diğer taraftan Başbakanlığın 19.11.1996 tarih ve 1902/01236 sayılı talimatları ile MİT Müs
teşarlığından Devlet içinde ve yasadışı örgütlenmeye gidilerek yasadışı eylemler yaptırıldığı iddi
aları hakkında incelemeler yapılması istenilmiş,MİT Müsteşarlığının 9.12.1996 tarih ve 156/24745
sayılı yazısı ile incelemelerin alman emir doğrultusunda sürdürülmekte olduğu,tekemmül ettirildi
ğinde sunulacağı Başbakanlığa bildirilmiş, 25.12.1996 tarih ve 156/24756-40757 sayılı yazı ile de
incelemelerin sonucu Yasadışı Örgütlerin Devletle Olan Bağlantıları İle Susurlukta Meydana Ge
len Kaza Olayının Arkasındaki İlişkilerin Aydınlığa Kavuşturulması Amacıyla Kurulan Meclis
Araştırma Komisyonu Başkanlığına bildirilmiştir.
Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Eşref ERDEM ve 23 arkadaşının,
Demokratik Sol Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Cevdet SELVİ ve 21 arkadaşının, Anavatan
Partisi Batman Milletvekili Ataullah HAMİDİ ve 22 arkadaşının, Cumhuriyet Halk Partisi İçel Mil
letvekili Oya ARASLI ve 20 arkadaşının, Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili Halit DUMANKAYA ve 23 arkadaşının verdikleri beş ayrı önerge ile;
"Yasa Dışı Suç Örgütlerinin Faaliyetleri ve Devletle Olan İlişkileri" konuşunda bir Meclis
Araştırması açılmasını arz ve talep etmişlerdir. (Ek: 1-6)

II-KOMİSYONUN KURULUŞU:
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20. dönem yasama yılı, 16. birleşimi, 12.11.1996 Salı günü
yapılan genel kurul toplantısında 472 karar sayılı kararı ile "Yasadışı Örgütlerin Devletle Olan
Bağlantıları İle Susurluk'ta Meydana Gelen Kaza Olayının ve Arkasındaki İlişkilerin Aydınlığa
Kavuşturulması Amacıyla Meclis Araştırılması yapılmasına, komisyonun 9 üyeden kurulmasına,
komisyon süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçiminden itibaren üç ay olmasına
ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesine karar verrniş, bu karar 15.11.1996 tarih ve
22818 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. (Ek:7)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 14.11.1996 tarih ve 10/89, 10/110, 10/124,
10/125,10/126 sayılı yazıları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda bulunan beş partiden ko
misyona verecekleri üyelerin sayısı kadar aday ismi bildirilmesi istenilmiş, bu talep üzerine Refah
Partisinden Nevşehir Milletvekili Mehmet ELKATMIŞ, Karabük Milletvekili Hayrettin DİLEKCAN, Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İNCETAHTACI, Doğruyol Partisinden Tekirdağ MilTürkiye Büyük Millet Meclisi
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letvekili Nihan İLGÜN ve Van Milletvekili Mahmut YILBAŞ, Anavatan Partisinden Sinop Millet
vekili Yaşar TOPÇU ve izmir Milletvekili Metin ÖNEY, Demokratik Sol Partiden Aydın Millet
vekili Sema PİSKÎNSÜT, Cumhuriyet Halk Partisinden İçel Milletvekili D.Fikri SAĞLAR aday
ol arak gösteri İmi şlerdi r. (Ek: 8-12)
Genel Kurulun 26.11.1996 tarihli 22. birleşiminde alınan 475 sayılı karar ile de komisyon üye
liklerine aday gösterilenler, üye olarak seçilmişlerdir. Bu seçime ilişkin karar 30.11.1996 tarih ve
22833 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.(Ek: 13-14)
26.11.1996 tarihli Komisyon üyelerinin kendi aralarında yaptıkları toplantı sonucunda Nevşe
hir Milletvekili Mehmet ELKATMIŞ Başkanlığa, Van Milletvekili Mahmut YILBAŞ Başkanvekilliğine, Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İNCETAHTACI Sözcülüğe, İzmir Milletvekili
Metin ÖNEY'de Katip üyeliğe seçilmişler, seçim sonucu 26.11.1996 tarih ve 1 sayılı karar ile Mec
lis Başkanlığına bildirilmiştir.(Ek: 15)
Bunun üzerine komisyonumuz çalışmalarına fiilen başlamıştır.Bu çalışmalar cümlesinden ola
rak ilk önce önerge sahiplerinin dinlenmesine karar vererek çalışmalarını sürdürmüştür.Komisyo
nun kurulmasına esas olan önerge sahiplerinden:
-ANAP İstanbul Milletvekili Halit DUMANKAYA'rîın Komisyonumuza verdiği 24.12.1996
tarihli ifadesinde özetle; "Anayol Hükümeti döneminde Söylemez Çetesinin üzerine gidildiğini,
Söylemez Çetesinin üzerine gidilmesi sonucu, bir kamyon olayı ile Susurluk olayının meydana gel
diğini, kendilerinin bunu bir araştırma önergesi olarak o günkü bilgileri çerçevesinde Meclis göndemine getirdiklerini",
-DSP İstanbul Milletvekili M. Cevdet SELVİ'nin Komisyonumuza verdiği 24.12.1996 tarihli
ifadesinde özetle; " Kendisinin medyada yeralan haaberlerin ötesinde herhangi bir belgeye sahip
olmasının mümkün olmadığını,
İstihbarat Teşkilatımız başta olmak üzere Emniyet Teşkilatında hepimizi üzen, rahatsız eden
bir kavga, bir bölünme, birbirlerine girme, bir çıkar çatışmasının açıkça görüldüğünü, bunu MİT'in
belgelerinin, her yeni çıkan, hatta kamuoyuna, basına sızdırılan belgelerin ortaya koyduğu,
Güneydoğu'da PKK terörüne karşı mücadelede aflar çıkarılarak, itirafçılar affedilerek olayın
çözümü düşünüldüğü gibi, bunun daha dikkatli bir biçimde, bu çirkinliklerin örtülmesi için isteme
den elini pisliğe bulaştıran, hakikaten şartlandırılmış, insanı öldürürken devlet adına öldürdüğünü
zanneden; ama başkalarına hizmet eden insanların da varlığı düşünülerek, Meclis'teki, bu Komis
yonun getireceği öneri ve yönlendirmenin çok önemli olduğunu, herkesin itiraf etmesi için; af ge
rekiyorsa af, ceza indirimi gerekiyorsa, ceza indirimi gibi yolların bu işlerin temizlenmesi bakımın
dan yararlı olacağını sandığını,"
-CHP İçel Milletvekili ve Grup Başkanvekili Prof.Dr. Oya ARASLI'nın 26.12.1996 tarihli ifa
desinde özetle; "Abdullah ÇATLI'nın Bahçelievler'deki TİP'li 7 kişinin öldürülmesi olayında so
rumlu olduğunu herkesin bildiğini, Abdi İPEKÇİ'nin öldürülmesi olayında, AĞCA'nın kaçırılma
sında, Papa suikastinde ve hatta Azerbaycan'daki darbe olayında katkısı bulunduğunu, haber ve id
dialarının basında yeraldığını, Abdullah ÇATLI'nın Söylemez Kardeşlere karşı Sedat BUCAK'ı
koruduğunu ve bu nedenle Alaattin ÇAKICI tarafından ölümle tehdit edildiği iddialarının ortaya
atıldığını,
Bu tür hukuk dışı birlikteliklerin toplumda bu tür iddiaların, söylentilerin politikacıya güveni
sarstığını, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güvensizliğe dönüşebildiğini bildiklerini,
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Mafya, politikacı, polis işbirlikteliğinin yeni bir halkası olmasından kuşku duyduklarını ve bu
nun aydınlatılmasının toplum, politikacılar ve rejimin saygınlığı açısından sayısız yarar gördükle
rini, hem zamanın İçişleri Bakanı hakkında bir gensoru önergesinin konusu haline getirdiklerini,
hem de İçişleri Bakanının istifasıyla böyle bir olayın araştırılmasına son verilmesini önlemek ama
cıyla Meclis Araştırması önergesi verdiklerini"
belirtmek suretiyle önerge sahipleri olarak verdikleri önergelerinin gerekçelerini Komisyona
açıklamışlardır. (Ek: 16-18)
III-KOMİSYONUN SÜRESİ:
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12.11.1996 Salı günü yaptığı 16. birleşiminde 472 karar sa
yılı yasadışı örgütlerin Devletle olan bağlantıları ile Susurluk'ta meydana gelen kaza olayının ve
arkasındaki ilişkilerin aydınlığa kavuşturulması amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulma
sına ilişkin kararı ile komisyonun çalışma süresi üç ay olarak belirlenmiştir.
Komisyonun 17.2.1997 tarih ve 5 sayılı kararı ile komisyon çalışma süresinin 3.3.1997 tari
hinden itibaren bir ay süre ile uzatılması talep edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 20.2.1997 tarih ve 59. birleşiminde alınan
485 numaralı kararı ile komisyonun çalışma süresi 3.3.1997 tarihinden itibaren bir ay süre ile uzatılmıştır.(Ek:19)
IV-KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI:
10/89, 110, 124, 125, 126 Esas Sayılı "Yasadışı Örgütlerin Devletle Olan Bağlantıları İle Su
surlukta Meydana Gelen Kaza Olayının ve Arkasındaki İlişkilerin Aydınlığa kavuşturulması Ama
cıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, kuruluşunu takiben hemen çalışmalarına başlamıştır.Bu maksatla çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan uzman istenilmesi kararlaştırılmıştır.
1-Komisyonda Uzman Görevlendirilmesi
Komisyon Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden 20.12.1996 tarihinde Emniyet Müfettiş
leri listesini istemiş, 27.12.1996 tarihinde 66 kişilik liste gönderilmiştir. (Ek:20)
İçişleri Bakanlığından, 20.12.1996 tarihinde Mülkiye Müfettişlerinin listesi istenilmiş,
23.12.1996 tarihinde 20 kişilik liste gönderilmiştir.
Komisyon Başkanlığının 21.2.1997 tarihli yazısı ile Mülkiye Başmüfettişleri Refik Ali
UÇARCI ve Sami BULUT ile, Emniyet Genel Müdürlüğü APK Uzmanı Ali GÖKÇİMEN'in ge
çici olarak komisyonda görevlendirilmeleri istenilmiş, 28.2.1997 ve 6.3.1997 tarihli Bakan onayla
rı ile görevlendirilen Müfettişler 6.3.1997 tarihinde, APK Uzmanı 12.3.1997 tarihinde komisyon
nezdinde çalışmalarına başlamışlardır.
Komisyon Başkanlığının 18.03.1997 tarih ve 294 sayılı yazısıyla 3 Mülkiye Müfettişi'nin Ko
misyonda görevlendirilmeleri İçişleri Bakanlığından istenilmiş, Mülkiye Başmüfettişlerinden Hü
seyin YAVUZDEMİR, Mehmet DÖNMEZ ve Osman ACAR 19.03.1997 tarihinde Komisyon nez
dinde çalışmalarına başlamışlardır. (Ek:21)
Komisyon Başkanlığının 24.3.1997 tarih ve 308 sayılı yazısı ile Başbakanlık Teftiş Kurulu
Başkanlığından 2 müfettişin komisyon çalışmalarında görevlendirilmeleri istenilmiş, 24.3.1997 ta
rih ve 354 sayılı yazı ile Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca Başmüfettiş Mehmet Gürbüz ve
Müfettiş Kenan Işık'ın görevlendirildikleri bildirilmiş, 24.3.1997 tarihinde sözkonusu müfettişler
komisyon nezdinde çalışmalarına başlamışlardır.(Ek:22)
Komisyon Başkanlığımız 27.12.1996 tarih ve 87 sayılı yazısı ile Başbakanlık Hukuk Müşavirliği'nde sözleşmeli personel olup, Adıyaman Kahta Hakimi Dr.Akman AKYÜREK'in KomisyonTürkiye Büyük Millet Meclisi
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linin komisyonda görevlendirilmesi uygun görülmüş, 3.1.1997 tarihinde komisyondaki görevine
başlamış, 13.3.1997 tarihinde vermiş olduğu dilekçe ile Komisyondaki görevinden istifa ederek ayrılmıştır.(Ek:23)
Komisyon Başkanlığınca 6.2.1997 tarihli yazı ile Adalet Bakanlığından, iki Adalet Müfettişi
nin komisyon çalışmalarında görevlendirilmeleri istenilmiş, Adalet Bakanlığının 24.2.1997 tarihli
yazısı ile 2802 sayılı kanunun 100. maddesi ve ilgili tüzüğün 10. maddesi gereğince Adalet Müfet- •
üslerinin görevlendirilmesinin mümkün olamıyacağı Komisyon Başkanlığına bildirilmiştir.
(Ek:24)
Komisyon Başkanlığınca 26.2.1997 tarihli yazı ile Adalet Bakanlığından, iki Tetkik Hakimi
nin komisyon çalışmalarında görevlendirilmeleri istenilmiş, Adalet Bakanlığının 3.3.1997 tarihli
yazısıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından komisyon talebinin uygun görülmediği
Komisyon Başkanlığına bildirilmiştir. (Ek:25)
2-Ankara'daki Faaliyetler
A-Kurum ve Kuruluşlarla Yapılan Yazışmalar ve Talep Edilen Belgeler
Cumhurbaşkanlığı
Milli Güvenlik Genel Sekreterliği
KKTC Meclis Başkanlığı
KKTC Başbakanlığı
Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut YILMAZ,
CHP Genel Başkanlığı,
İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu PERİNÇEK,
Başbakanlık ve Bağlı Kuruluşlar
Başbakanlık, MİT Müsteşarlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı, Ankara Tapu ve Kadastro Müdürlüğü,
Bakanlıklar
Adalet Bakanlığı,
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüjstanbul, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemeleri,Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi,Ankara, İstanbul, Muğla, Kırıkkale, Gaziantep,Elmadağ,Bakırkoy, Sarıyer, Yüksekova, Siverek, Şişli Cumhuriyet Başsavcılıkları,
Dışişleri Bakanlığı,
Turizm Bakanlığı,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği,Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Van Valilikleri, , İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Antalya, Bursa,
Kocaeli, Sakarya, Diyarbakır, Mardin, Bingöl Emniyet Müdürlükleri, Bodrum İlçe Emniyet Mü
dürlüğü, İstanbul Nüfus Müdürlüğü Görele İlçe Nüfus Müdürlüğü
Genel Kurmay Başkanlığı,
İstanbul 1. Ordu Komutanlığı, İstanbul Merkez Komutanlığı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Başsavcılığı,
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Türk Hava Yollan
Botaş Genel Müdürlüğü
Türk Telekom Genel Müdürlüğü
Türkiye Genelinde 15 ayrı Banka Şubesi,
Star, HBB, Kanal 6, Flash, TGRT, Mesaj, ATV, Kanal D, Samanyolu, Show TV, Kanal 7, Ka
nal E, TRT Televizyonları,
Nokta, Aktüel, Tempo, Parlementodan Dergileri,
Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Akşam, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Siyah Beyaz, Zaman,
Turkish Daily News, Yeni Yüzyıl, Yeni Günaydın, Radikal, Son Havadis, Ahit, Bugün, Demokra
si, Dünya, Evrensel, Global, Gözcü, Gündüz, Hergün, Hürses, Milli Gazete, Ortadoğu ve Posta Ga
zeteleri, Genel Yayın Yönetmenleri, Genel Yayın Müdürleri ve Haber Müdürlerinden,
Önerge Sahiplerinden,
Komisyonun görev alanına ilişkin konularda yukarıda yazılı kurum ve kuruluşlardan ellerinde
bulunan bilgi ve belgeler talep edilmiştir.(Ek:26)
B- Bilgisine Başvurulanlar
Anavatan Partisi Genel Başkanı A.Mesut YILMAZ, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu PERİNÇEK, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Hasan Celal GÜZEL,
CHP İçel Milletvekili Oya ARASLI, DSP İstanbul Milletvekili M.Cevdet SELVİ, ANAP İs
tanbul Milletvekili Halit DUMANKAYA, ANAP Batman Milletvekili Ataullah HAMİDİ, CHP
Ankara Milletvekili Eşref ERDEM, Bağımsız İstanbul Milletvekili Necdet MENZİR, ANAP Trab
zon Milletvekili Eyüp AŞIK, Refah Partisi Van Milletvekili Mustafa BAYRAM, DYP Şanlıurfa
Milletvekili Sedat BUCAK,
MİT Müsteşarı Sönmez KOKSAL, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Vekili Osman Nuri
ODUNCU, Jandarma Genel Komutanı Teoman KOMAN, Emniyet Genel Müdürü Alaattin YÜK
SEL, MİT Daire Başkanı Mehmet EYMÜR, Özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim ŞAHİN,
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Emin ASLAN, Başkan Yardımcısı Hanife AV
CI, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Bilgi ÜNAL, Emekli Orgeneral Necdet ÜRUĞ ve Burhanettin BİGALI, Hakkari Eski Milletvekili Esat CANAN, Korkut EKEN, Diyarbakır İl Jandarma
Alay Komutanlığında Astsubay Ahmet ALTINTAŞ, Jandarma Assubay Başçavuş Hüseyin OĞUZ,
İstanbul MİT Eski Bölge Başkanı Nuri GÜNDEŞ, MİT'ten emekli Metin GÜNYOL, Kanal D Ha
ber Müdürü Tuncay ÖZKAN, Meral ÇATLI, Avukat Ekrem BARAKOĞLU, Habip ASLANTÜRK, Oral ÇELİK, Binbaşı Mehmet Emin YURDAKUL,-Avşar KEDEROĞLU, Senar ER, Dün
dar KILIÇ, Hurşit HAN, Mehmet Hadi ÖZCAN, Ayhan ÇARKIN, Enver ULU, Ercan ERSOY,
Mustafa ALTINOK, Oğuz YORULMAZ, Abdülkadir KIZILKAYA, Dilek ÖRNEK, Mehmet Se
na SÖYLEMEZ, Sedat DEMİR, Deniz GÖKÇETİN
Komisyon nezdinde bilgilerine başvurulmak maksadı ile yazılı şekilde davet edilmişlerdir.
(Ek:27)
Emekli Orgeneral Necdet URUĞ 1.3.1997 tarihinde yazılı olarak verdiği bilgi ile rahatsızlı
ğından dolayı, (Ek:28)
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Vekili Osman Nuri ODUNCU çağrıldığı tarihte görev do
layı sı ile Ankara dışında olacağından, (Ek:29)
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vurulması için 20.01.1997 tarihli yazı ile kendisine davetiye gönderildiği ve aynı zamanda da ba
sına açıklandığı;Bunun üzerine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman KOMAN'ın kendi
sinin ne sıfatla bilgi vereceğinin şifahi olarak dolaylı yollardan Komisyonumuza ilettiği,bunun üze
rine Komisyonumuz kendilerinin eski Mit Müsteşarı sıfatıyla dinlenileceği hususunu faks ile ken
dilerine bildirilmiştir.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman KOMAN'ın Komisyon olarak davet edilmesi
ne ragğmen kendisi usul ve teamüllere aykırı olarak 22.01.1997 gün ve 17816 sayılı "Kişiye Özel
"yazı göndermiştir.Bu yazıda özetle: " Günlerden beri bazı basın organlarında konu ile ilgili ya
yınlar yapıldığını.zabıtların yayınlandığını;Meselenin haber dışında adeta Temaşa Olayı haline ge
tirildi ğini.Olayların gidişinden kolayca anlaşılacağı üzere maksatlı olarak veya şuurlu olmayan bir
biçimde Meclis Araştırma Komisyonu ve davet ettiği kişiler arasındaki münasebetin Yüce Meclis
ile Silahlı Kuvvetler arasında bir KUDRET GÖSTERİSİ haline dönüştürülerek saptırılmak isten
diği hissedilmektedir.
Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 3,7,13,27 ve 29.cu maddelerine göre Mit Müsteşarla
rının (Emekli dahi olsalar) Cumhurbaşkanı,Başbakan,Genel Kurmay başkanı ve Millî Güvenlik
Kurulu dışında bilgi vermelerinin mümkün olmadığını aksine davranışın suç olduğunu.Kaldı ki
kendi görev süresinin 29 Ağustos 1988 - 127 Ağustos 1992 arasında olduğunu,soruşturmaya konu
cinayetler,kaçırmalar gibi diğer olayların ise 1992 yılından sonra vuku bulduğunu belirtmiştir.Şayet Müsteşarlık dönemine ait bilinen müşahhas olaylar mevcut ise sorulduğunda bunlara yazılı ola
rak cevap verileceğini.
Mit'in görevi sadece istihbarat sağlamak olup.bunun dışında operasyon yapmakla görevli ol
madığını ve esasen Komisyona gelmesi gereken gün Gölcük'te askeri tatbikatta bulunacağı" belir
tilerek Komisyonumuzun davetine icabet etmemiştir.(Ek:30)
Refah Partisi Van Milletvekili Mustafa Bayram aile büyüklerinin ölümü sonrası Van'a gitmek
zorunda olduğundan çağrıldığı tarihte toplantıda bulunamayacağını yeniden çağrılırsa ifade verebi
leceğini 28.1.1997 tarihli yazısında belirtmiş, komisyonca yeniden çağırılamadığından, (Ek:31)
Komisyon tarafından dinlenilememişlerdir.
Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın bizzat Komisyon Başkanlığına şifaen başvurarak
"Şırnak'ta kendisinin öldürülmek istenmesi haberinin " araştırılmasını istemiştir.
Türk Hava Yolları Pilotları Cemiyeti Başkanı Sayın Erkan PÖTÜKEN 4.3.1997 tarihli müracaatıyla,
Devlet ve Çalışma eski Bakanı Sayın Ziya HALİS, Gebze cezaevinde bulunan Tekin GEMER'in kendisi hakkında basında çıkan sözleri sebebi ile komisyona yaptığı 19.2.1997 tarihli müracaatıyla
Erzincan eski Senatörü Niyazi ÜNSAL'ın 15.1.1997, 3.2.1997, 19.2.1997 ve 25.2.1997 tarih
li dört ayrı müracaatıyla,
18. ve l9Dönem Diyarbakır Milletvekili Mahmut ALINAK'm 26.1.1997 tarihli müracaatıyla,
19. Dönem Malatya Milletvekili Mustafa YILMAZ'ın 4.3.1997 tarihli müracaatıyla,
Komisyon Tarafından dinlenmelerini talep etmişlerdir. (Ek:32)
Komisyon Başkanlığınca komisyonun çalışma süresinin çok daralması ve sürenin çok az kal
masından dolayı ve sonuç raporunun düzenlenmesi aşamasına gelindiğinden daha fazla sayıda ki
şinin dinlenebilmesi mümkün olamamıştır.Komisyon tarafından alınan bir karar ile de Güneydoğu
Bölgesinde yapılacak çalışmalar bu nedenle iptal edilmiştir.
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Komisyonun yaptığı incelemeler konusunda bir ara rapor vermesini talep etmiştir. (Ek:33)
İstanbul Barosu Başkanı Avukat Yücel SAYMAN tarafından Komisyon Başkanlığına sunulan
İstanbul Barosu bünyesinde oluşturulan çalışma gurubunca hazırlanan raporda, yeni bir iddiada bu
lunmaktan ziyade araştırmanın nasıl yapılması, özellikle neleri kapsaması hususunda;
Meclis İçtüzüğünün 105 nci maddesinin son fıkrasında yer alan Devlet sırları ve ticari sırlar
konusundaki sınırlamanın kaldırılması, son yıllarda meydana gelen ve basında dile getirilen tüm
olayların açıklığa kavuşturulması, mevzuattan gelen sınırlamaların aşılması, Türkiye'den geçen
uyuşturucu trafiğinin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı hususlarının araştırmanın
sonucunda belirlenmesi konusunda,
Komisyona genel anlamda öneri ve temennilerde bulunulmuştur. (Ek:34)
Diyarbakır Eski Milletvekili Dr.Tarık Ziya Ekinci; Komisyona gönderdiği 1.01.1997 tarihli
dilekçesinde; 24 Şubat 1994 tarihinde faili meçhul bir cinayete kurban giden kardeşi Avukat Yu
suf Ekinci'nin öldürülmesi ile ilgili bazı şüphe ve düşüncelerini ifade ederek; "Hukuk devletini ya
şatmak, meşruiyetini korumak ve devleti suç işleyen bir kurum olma töhmetinden kurtarmak başta
TBMM olmak üzere sivil, asker tüm devlet yetkililerine mevdu bir görevdir. Bu görevin ifasında
ilk girişimleri TBMM Susurluk Olaylarını Araştırma Komisyonu başlatmış bulunmaktadır. Toplu
mun gözü TBMM'nin üzerindedir. Yüce Meclis bu görevin üstesinden gelmek mecburiyetindedir."
şeklinde temennide bulunmuştur. (Ek:35)
Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Sayın Hasan Celal Güzel 18.02.1997 tarihinde Komis
yona bir yazı göndererek " 17.2,1997 tarihinde Komisyona verdiği ifadesinin bir kısmının gerçek
lere aykırı olarak bir kısmının da saptırılarak basına sızdırıldığını ve bundan üzüntü duyduğunu,
görüşlerini üç ayrı çerçevede belirttiğini, bunları bizzat kesin bilgi sahibi olduğu hususlar, kesin
bilgi sahibi olmayıp intibaları ve mevcut sistemdeki yanlışlıklar ve alınması gereken tedbirler şek- •
ünde anlattığını, Komisyonda verilen iddiaların ve tutanakların gizliliğinin çok önemli olduğu için
bu nevi sızdırmaların kendisini müşkül duruma düşürmesinden ziyade Devlete ve Millete zarar ver
mesinden endişe ettiğini, bu itibarla ifadesinin ve tutanaklarının gizliliğe riayet edilerek muhafaza
sını temenni ettiğini " belirtmiştir. (Ek:36)
Komisyon Başkanlığının 03.02.1997 tarih ve 202 sayılı yazısıyla sorulan hususlara Türk Telekom Genel Müdürlüğünden istenen bilgilerin verilmediği için kanuna aykırı davranışa giren ve
bu suretle komisyonun görev yapmasını engelleyen idarenin yetkilileri hakkında gerekli cezai ko
vuşturmanın açılması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, 06.01.1997 tarih ve 103 sayılı Komis
yon Başkanlığı yazısı ile talep edilmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 25.02.1997 tarih ve
Hz. 1997/10691 sayılı kararı ile Genel Müdürlük sorumluları hakkında mahkemeye şevklerine ye
ter delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmiştir.
Diğer taraftan aynı husus 3.2.1997 tarih ve 201 sayılı yazı ile Ulaştırma Bakanlığına iletilerek,
TürkTelekom Genel Müdürlüğündeki sorumlular hakkında idari soruşturma açılması talebinde bulunulmuş.henüz Ulaştırma Bakanlığından Komisyonumuza bir cevap ulaşmamıştır. (Ek:37)
3- Ankara Dışındaki Faaliyetler
Komisyonun 19.2.1997 tarih ve 6 sayılı kararıyla 27.2.1997 - 3.3.1997 tarihlerini kapsayan dö
nem içerisinde 9 Komisyon üyesi ve 6 Meclis Personelinin katılımıyla faaliyette bulunmak üzere
İstanbul'da çalışmaya karar vermiş. 28.2.1997 tarihinde Metris cezaevinde 6 kişi, 1.3.1997 tarihin-'
de Dolmabahçe Sarayında 3 kişi, 2.3.1997 tarihinde Kocaeli Cezaevinde 7 kişi olmak üzere toplam
16 kişinin bilgisine başvurulmuştur.(Ek:38)
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Ankara ve Ankara dışındaki çalışmalar sırasında üst düzey yöneticiler, kamu görevlileri, sivil şa
hıslar olmak üzere toplam 57 kişinin, bilgisine başvurulmuştur.
4-Çeşitli Yollarla Komisyona Gönderilen Toplu Dilekçeler
Vatandaşlaar tarafından Halkın Demokrasi Partisine verilen ve adı geçen parti tarafmdaan Ko
misyon Başkanlığına intikal ettirilen ve muhteviyatı itibariyle münferit ve faili meçhul niteliğinde
bulunan 267 adet dilekçe, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından araştırma konusu yapılan 897
sıra sayı ile 12.10.1995 tarihinde TBMM'ne verilen "Faili meçhul siyasal cinayetler konusunda
Meclis Araştırma Komisyonunun inceleme konusu içerisine giren ve rapora esas teşkil eden konu
lar olması sebebiyle her birisi için ayrı ayrı değerlendirme yapılmamış, genel değerlendirmede dik
kate alarak kanaatlerin oluştuğu bölümde değerlendirilmiştir.(Ek:39)
Bir kısmı elle yazılmış, çoğunluğu ÖDP'ye mensup partililer tarafından yazılarak matbu hale
getirilmiş olan ve bu partinin organizasyonu ile vatandaşlar tarafından TBMM Başkanlığı yoluyla
veya doğrudan Komisyonumuza gönderilen "Bilmek İstiyorum" başlıklı toplam 32 klasör dolusu
dilekçelerin şekil ve içerik olarak aynı olması sebebiyle, herbirisi için ayrı ayrı değerlendirme ya
pılmamış, sonuç bölümünde dikkate alınacak kanaatlerin oluşmasını sağlama yönünden değerlendirilmiştir.(Ek:40)
Vatandaşlar tarafından doğrudan veya TBMM Başkanlığı kanalı ile komisyon Başkanlığına
gönderilen 145 adet dilekçede belirtilen hususlar ya iddia bölümünde belirtilmiş olan konuları kap
sadığından ya da 897 sıra sayı ile 12.10.1995 tarihinde TBMM'ne verilen "Faili Meçhul Siyasal
Cinayetler konusunda Meclis Araştırma Komisyonunun inceleme konusu içerisine giren ve o rapo
ra esas teşkil eden konular olması nedeniyle her birisi için ayrı ayrı değerlendirme yapılmamış, so
nuç bölümünde dikkate alınacak kanaatin oluşmasını sağlama yönünden dcğerlendirilmiştir.(Ek:41)
Özgürlük ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı M.Ufuk Araş ve 196 arkadaşı tarafından
2.12.1996 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen, buradan da 2.12.1996 tarih ve
1996/800 CM. sayılı yazı ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilen, Adalet
Bakanlığınca da 2.1.1997 tarihinde Komisyona intikal ettirilen dilekçeler şekil ve içerik olarak ay
nı olması sebebiyle herbirisi için ayrı ayrı değerlendirme yapılmamış, genel değerlendirme bölü
münde dikkate alınmak üzere işleme konulmuştur.(Ek:42)
5- Komisyon kararları
1 No'lu Karar 27.11.1996 tarihinde Başkan.Başkan vekili,Sözcü ve katip üyeliklere yapılan
seçime ilişkin olarak olarak alınmıştır. 2 No'lu Karar 27.11.1996 tarihinde önemli dönemlerde
Meclis Genel Kurulunda görüşülen Hayali İhracaat, Faili Meçhul Cinayetler, Özel Harp dairesi,
Emlak Bankası İnceleme raporlarının arşivden teminine,Başbakanlık, Adalet, İçişleri Bakanlıkları,
Genel Kurmay Başkanlığı Sayın A.Mesut YILMAZ ve Sayın Doğu PERİNÇEK'ten ellerinde bu
lunan konu ile ilgili tüm bilgi, belge ve dokümanların yazı ile istenmesine.Medya Kuruluşları Rad
yo Televizyon Üst Kurulundan yazılı ve videosal bant kayıtlarının istenmesine, Meclis Kütüphane
ve Dokümantasyon Merkezinden Komisyon ile ilgili tüm bilgi ve haberlerin Komisyona iletilme
sinin talep edilmesine karar verilmiştir.
3. No'lu Karar 2.1.1997 tarihinde Karar eki listede belirtilen kurum ve kuruluşlardan konuya
ilişkin bilgi ve belgelerin talep edilmesine karar alınmıştır.4 No'lu Karar 26.12.1996-27.12.1996
tarihli toplantıda bilgisine başvurulmak üzere İstanbul Valisi Rıdvan YENİŞEN, İstanbul eski Em
niyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU ve 3 Özel Tim görevlisinin çağrılmasına karar verilmiştir.
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Emniyet eski Müdür Yardımcısı Bilge ÜNAL, Özel Harekat eski Daire Başkan Vekili İbrahim ŞA
HİN ve Hande BİRİNCİ'nin çağrılmasına karar verilmiştir.
6 No'lu Karar 7.1.1997 tarihinde,8.1.1997 tarihli toplantıda bilgisine başvurulmak üzere, MİT
Müsteşarı Sönmez KOKSAL ve Emniyet Genel Müdürü Alaattin YÜKSEL'in çağrılmasına, 7
No'lu.Karar 8.1.1997 tarihinde 13.1.1997 tarihli toplantıda bilgisine başvurulmak üzere, Jandarma
Astsubay Ahmet ALTUNTAŞ ve Senar ER'in çağrılmasına karar verilmiştir.
8 No'lu Karar 13.1.1997 tarihinde 14.1.1997 tarihli toplantıda bilgisine başvurulmak üzere,
Mehmet Ali YAPRAK ve Avşar KEDEROGLU'nun çağrılmasına karar verilmiştir.9 No'lu Karar
14.1.1997 tarihinde 16.1.1997 tarihli toplantıda bilgisine başvurulmak üzere, Elazığ Milletvekili
Mehmet AĞAR'm çağrılmasına karar verilmiştir. 10 No'lu Karar 16.1.1997 tarihinde 21.1.1997 ta
rihli toplantıda bilgisine başvurulmak üzere, Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip BUCAK'ın,
22.1.1997 tarihli toplantıda bilgisine başvurulmak üzere, Meral ÇATLI, Ahmet BAYDAR ve Ar
zu YAMAN'ın,23.1.1997 tarihli toplantıda bilgisine başvurulmak üzere, Jandarma Genel Komuta
nı Teoman KOMAN, İstanbul Milletvekili Necdet MENZİR ve Abdullah KEDEROGLU'NUN
çağrılmasına karar verilmiştir.
11 No'lu Karar 23.1.1997 tarihinde 28.1.1997 tarihli toplantıda bilgisine başvurulmak üzere,
Nuri GÜNDEŞ, Habip ASLANTÜRK ve Cemalettin ÜMİT'in çağrılmasına karar verilmiştir. 12
No'lu Karar ile 28.1.1997 tarihinde şifahen çağrılan Abdullah ÇETİN, 29.1.1997 tarihinde Van
Milletvekili Mustafa BAYRAM, Trabzon Milletvekili Eyüp AŞIK, Hakkari eski Milletvekili Esat
CANAN ve Oral ÇELİK'İN, 30.1.1997 tarihli toplantıda bilgisine başvurulmak üzere, Emniyet
Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Emin ASLAN, Daire Başkan Yardımcısı Hanefi AVCI
ve Ekrem MARAKOĞLU'nun çağrılmasına,
13 No'lu Karar 30.1.1997 tarihinde 5.2.1997 tarihli toplantıda bilgisine başvurulmak üzere,
Avukat Necdet KÜÇÜKTAŞKINER'in çağrılmasına karar verilmiştir. 14 No'lu Karar 5.2.1997 ta
rihinde 17.2.1997 tarihli toplantıda bilgisine başvurulmak üzere, Yeniden Doğuş Partisi Genel Baş
kanı Hasan Celal GÜZEL ve Erzincan eski Senatörü Niyazi ÜNSAL'ın,
18.2.1997 tarihli toplantıda bilgisine başvurulmak üzere, Binbaşı Mehmet Emin YURDA
KUL, Astsubay Hüseyin OĞUZ ve Tuncay ÖZKAN'ın çağrılmalarına karar verilmiştir. 15 No'lu
Karar 17.2.1997 tarihinde Çalışma süresinin 1 ay daha uzatılması için Meclis Başkanlığına müra
caat edilmesine karar verilmiştir. 16 No'lu Karar 19.2.1997 tarihinde 27.2.1997-3.3.1997 tarihleri
arasında çalışmaların İstanbul'da sürdürülmesine karar verilmiştir. 17 No'lu Karar 19.2.1997 tari
hinde İçişleri Bakanlığından uzman personel talep edilmesine karar verilmiştir. 18 No'lu Karar
17.3.1997 tarihinde İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlıktan uzman personel talep edilmesine karar ve
rilmiştir. 19 No'lu Karar 5.3.1997
Bilgisine başvurulmak üzere, Güneydoğu Anadoluda çalışma ziyareti yapılması, Ömer Lütfi
TÖPAL'ın aile efradının, Veli KÜÇÜK'ün Özer Ve Tansu ÇİLLER'in dinlenmesinin karar veril
miştir. 20 No'lu Karar 11.3.1997 tarihinde Komisyonun çalışma süresinin yeterli olmaması nede
niyle 19 No'lu kararda yapılması kararlaştırılan faaliyetlerden vazgeçilmesine karar verilmiştir.(Ek:43)
V-İDDİALAR
1-ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI MESUT YILMAZIN İDDİALARI
12 Kasım 1996 tarihinde Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel'e verdiği, Cumhurbaşkanı tarafından da gereğinin tetkik ve tahkiki için Başba
kan Prof.Dr.Necmettin Erbakan'a verilen mektupta;
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-24"Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Özel Harekat Dairesinin bulunduğu alınan duyumla
ra göre bu dairenin bazı elemanlarının uyuşturucu, kumarhane, haraç ve adam öldürülmesi gibi iş
lere karıştığı, son olay da bunun vehim olmadığını sanıldığından da kötü olduğunu gösterdiğini,
Ömer Lütfi Topal'ı öldürenlerin itiraflarının fevkalade enteresan olduğunu, bu kişiler suçu itiraf et
tikleri halde Ankara'ya celb edilerek halen serbest gezdiklerini, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde
her türlü dokümanın hazır olduğunu, aşiret reisinin Devleti kullandığını, Devlette görevli bazı ki
şilerin Özel Harekat Dairesi Başkanı İbrahim Şahin'den talimat aldıkları ve bunun İçişleri Bakanı
dahil bir takım yüksek yerlerin bilgisi dahilinde olduğunu, Devletin emrinde çalışan ve suça karı
şan 100-120 kadar kişi olduğunu, bu işin Devlet çapında soruşturulması gerektiğini, bu işe seyirci
kalınır ise Demokrasinin işleyebileceğinden şüphe duyulacağını, bunların meydana çıkarılması ha
linde de Devletin zarar göreceğinden endişe ettiğini, normal Devlet mekanizmasına güvenin olma
dığını, Devlet Denetleme Kurulu'nun böyle bir şeyi üstlenebileceğini..." iddia etmiştir. (Ek:44)
2- İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK'İN İDDİALARI:
İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu PERİNÇEK Komisyonumuza gönderdiği 9 Aralık 1996 tarih
li yazısının ekindeki (4) sahifelik Genel Çerçeve başlıklı yazısı, TBMM Başkanlığına yazılmış (15)
sahifelik Mehmet AĞAR ve Tansu ÇİLLER hakkında suç duyurusu olduğunu iddia ettiği dilekçe
si ve diğer eklerden oluşan toplam 183 sayfalık metin, 2 adet fotoğraf ve 40 sahifelik gazete kupür
lerinin ve 26 Aralık 1996 tarihinde Komisyona sunduğu dilekçesi ve eklerinin incelenmesinde;
DYP Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Tansu ÇİLLER'in başta MİT, Emniyet, Jitem, Özel
Kuvvetler Komutanlığı gibi devlet kurumlarının görevlileri olmak üzere mafya diye nitelenen ba
zı suç örgütlerinde yer almış kişilerden oluşan özel bir suç örgütünün kurulmasını azmettirdiği, bu
örgütü eline geçirdiği, devlet olanakları ile beslediği, himaye edip, yönlendirdiği, bu örgütün
ABD'nin CİA ve İsrail'in MOSSAD İstihbarat Örgütleriyle bağlantılı olduğu ve örgütün mensup
ları arasında "Özel Büro" diye anıldığı, ÇİLLER'in Özel Örgütü'nün halen bir tanıtım ajansı biçi
minde faaliyet yürüttüğü; çok geniş bir coğrafyayı hedef aldığı; İstanbul, Ankara, İzmir. Washing
ton ve Tel Aviv'de büroları olduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Ülkücü Mafya, Emniyet Teşkilatı,
Uyuşturucu silah ve nükleer madde mafyası ve MİT içerisinde uzantıları olduğu ye toplam (700)
kişiden oluştuğunu basında (özellikle kendisinin yayınladığı Aydınlık isimli dergi) yer alan haber
ve yorumlara dayandırarak İDDİA etmektedir. Bu iddiaya göre; örgütün lider kadrosu DYP Genel
Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tansu ÇİLLER ve eşi Özer ÇİLLER, Elazığ Milletvekili Mehmet
AĞAR, MİT Müsteşar Yardımcısı ve Kontr-Terör Daire Başkanı Mehmet EYMÜR, Emniyet Ge
nel Müdürlüğü Müşaviri Emekli Yarbay Korkut EKEN, Özel Harekat Dairesi Başkanı İbrahim ŞA
HİN, Ülkücü Mafya Şeflerinden Abdullah ÇATLI ve Alaattin ÇAKICI'dan meydana geldiği ileri
sürülmektedir.
İddiaya göre; örgütün Emniyet içindeki uzantısının başında Mehmet AĞAR yer almakta, ör
gütü onun müşaviri olan Korkut EKEN "sevk ve idare" etmektedir. Yine iddiaya göre;
Örgütün MİT içindeki uzantısının başında ise; Kontr Terör Daire Başkanı Mehmet EYMÜR
ve Tolga ATİK yer almaktadır.
Çiller Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki uzantısının kanıtının ise;Kıdemli Piyade
Yüzbaşı Hüseyin PEPEKAL ve yanındaki sabitler grubunun olduğu ve bu grubun Azerbaycan ve
Kafkaslarda çeşitli tertip ve kışkırtmalarda bulunduğu iddia edilmektedir.
Kamuoyunda "SÖYLEMEZ ÇETESİ" adıyla bilinen mafya örgütlenmesinin Çiller Özel Ör
gütünün bir uzantısı olduğu ve bu misal mafya örgütlenmeleri olarak; Tevfik AĞANSOY Çetesi,
Abdullah ÇATLI ve grubu, 6. Filo adını taşıyan Mafya örgütlenmesi, Şaziye Barın işletmecisi Zi
ya AYÇAN ve grubu ile Avrasya feribotunu kaçıranlar sayılmaktadır.
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dia edilmektedir.
Doğu PERİNÇEK'in iddiasına göre; Çiller Özel Örgütünün 1995 Mart ayında Azerbaycan'da
Haydar ALİYEVe karşı darbe tertiplediği, İran ile savaş kışkırtması yaptığı, Çeçenistan'da provakasyon yaptığı ve Avrasya feribotunun kaçınlmasını tertip ettiği, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ya
da yapanlardan haraç aldığı, kamuoyuna mal olmuş olanTarık ÜMİT, Asker SİMİTKO ve Lazım
ESMAEİLİ cinayetlerini gerçekleştirdiği, nükleer madde kaçakçılığı yaptığı, Manukyana bombalı
saldırıyı gerçekleştirip şoförü Mehmet Urhan'ı öldürdüğü iddia edilmektedir.
Ayrıca; DYP Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu ÇİLLER'in
1971'den beri ABD'nin Dışişleri Bakanlığına hizmet veren bir "çağrılı görevli" olduğu,
Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref BİTLİS'İ "Çekiç Güç" denen ABD askeri bi
riminin suikastla öldürdüğü, bu suikasta ait CİA toplantısına ABD Adana Konsolosu Shelton ve
yardımcısı S.Pevington, Çekiç Gücün ABD'li Komutanı Albay Naab, Ankara'dan bir Amerikan
Askeri yetkilisi ve İzmir'den TUSLOG'da görevli bir yüzbaşının katıldığı Doğu PERİNÇEK tara
fından ileri sürülmektedir.
İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Komisyonumuza gönderdiği 10.03.1997
tarihli yazısında da;
"Susurluk Olaylarını Araştırma Komisyonu Üyesi Yaşar Topçu'nun Hüseyin Duman ve Bu
cak Ailesi fertlerinden Fatih Bucak'ın kumar arkadaşı olduğu, 9 Mart 1997 tarih ve 507 sayılı Ay
dınlık Gazetesi'nde yazıldı. Yaşar Topçu'nun arkadaşı Hüseyin Duman nükleer madde kaçakçılığı
yapan bir kişidir. Fatih Bucak ise; Susurluk Olayının önemli isimlerinden Sedat Bucak'ın yeğenidir.
Böyle bir kişinin Susurluk Olayını Araştırma Komisyonunda yer alması, Komisyon çalışma
larının ciddiyetine gölge düşürür. Hüseyin Duman ve Fatih Bucak gibi kişilerin kumar arkadaşı
olan bir kişinin Susurluk olayı ile Kamuoyunun gözleri önüne serilen ve Komisyonunuzun çalışma
konusunu oluşturan ilişkiler yumağının üzerine gitmesi düşünülemez."iddiasında bulunmuştur.(Ek:45)
3- ANAP MANİSA MİLLETVEKİLİ TEVFİK DİKER'E VERİLEN VE ONUN TARAFIN
DAN KOMİSYONA İNTİKAL ETTİRİLEN MUSTAFA DENİZİN YAZISINDAKİ İDDİALARI:
Manisa Milletvekili Tevfik DİKER tarafından Komisyon Başkanlığına sunulan 23.1.1997 ta
rihli yazıda: Cem ERSEVER olaylarında adı geçen ve 15.11.1993 tarihinde Polatlı yakınlarında ölü
bulunan itirafçı Mustafa Deniz hakkındaki değerlendirme raporunda;
Ferit Kod adlı Mustafa DENİZ'in 1984 yılında PKK örgütüne girdiği, bazı eylemlere katıldı
ğı 15.10.1989 tarihinde kendi isteği ile Van'da teslim olduğu,
Teslimiyetini takiben güvenlik kuvvetlerine yardımcı olarak pek çok eylemi ve örgüt militanı
nı yakalattığı, Diyarbakır 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi 1989/1348 hazırlık, 1989/526 esas
sayılı davada sanık olarak yargılandığı, yargılama sonunda TCK'nın 125/4 maddesine göre salıverildiği,
Ferit kod adlı Mustafa DENİZ'in salıverildikten sonra başta JİTEM olmak üzere Emniyet is
tihbarat örgütlerine yardım ettiği. Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürü Hanefi AVCI tarafından ken
disine taşıması için Brovvning marka L27507 seri nolu silahın verildiği ve aynı dönemlerde kısa adı
JİTEM olan Jandarma İstihbarat Teşkilatı bünyesinde sözleşmeli personel olarak çalıştığı,
Çalışması sırasında gösterdiği üstün çaba sonunda teşkilatta sorumlu emekli binbaşı Cem ERSEVER'in yardımcılığını yaptığı, çalışma arkadaşları arasında Ali Hoca kod adlı Ali OZANSOY,
Sarı Adil kod adlı Adil TİMURTAŞ ve Mete kod adlı İbrahim BABAT ile birlikte çalıştığı,
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madde kaçakçılığı gibi suçlara karıştığının belirlenmesi sonucu JİTEM içinde görüş ayrılığı çıktı
ğı, emekli binbaşı Cem ERSEVER, Mustafa DENİZ ve Ali OZANSOY'un raporları üzerine Jan
darma Genel Komutanı eşref BİTLİS tarafından Adil TİMURTAŞ ve ibrahim BABAT'ın uzaklaş
tırıldığını, bu iki şahsın bunun üzerine Diyarbakır'dan tanıdıkları Hanefi AVCI'nın yanına sığın
dıkları ve emniyet içinde oluşturulan gizli oluşumlara katıldıkları,
Sarı Adil kod adlı Adil TİMURTAŞ ile Mete kod adlı İbrahim BABAT'ın uyuşturucu ve si
lah kaçakçılığı işlerine bulaştıkları, istihbarat raporlarını devletin bazı kademelerinden gizleyerek
özel şahıslar için çalışma yaptıkları, bu çalışmalar için emirleri halen Emniyet Genel Müdürlüğü
İstihbarat Daire Başkanlığı'nda teknik işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Ha
nefi AVCI'dan aldıkları,
Bu çalışmalar sırasında önce JİTEM sorumlusu emekli binbaşı Cem ERSEVER'in, ardımdan
da Ferit kod adlı Mustafa DENİZ'in Adil TİMURTAŞ ve İbrahim BABAT'ın içinde bulundukları
oluşum tarafından öldürüldüğü, bu şahısların halen, oluşturulan bu yapı içinde çalışmalarını sürdür
dükleri, üzerlerinde emniyet tarafından verilen silah ve kimlik taşıdıkları belirlenmiştir.
Değerlendirme raporuna ekli, o dönemde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Mü
dürü Hanefi Avcı tarafından imzalanmış tarihsiz belgede;
"Aslen Ağrı ili Merkez Leylekpınar mahallesi nüfusuna kayıtlı, İbrahim oğlu 1965 doğumlu
MUSTAFA DENİZ itirafçı olup, Güvenlik Kuvvetlerin yardımlarından dolayı Bölücü eşkiyanın
hedefi olup hayatı heran harici ve ciddi tehlikeye maruz olduğundan Silah Taşıma Ruhsatı müra
caatı neticesi alınıncaya kadar kendi güvenliğini sağlaması amacıyla kendisine "L-27507" Seri no
lu BROWNIG marka 9 mm Tabanca verildiği,
Gerektiğinde gerekli kolaylığın gösterilmesini, tereddüt halinde Diyarbakır İstihbarat Şube
Müdürlüğünün 11799 ve J.Asayiş Komutanlığın 26173 nolu Telefonlardan bilgi alınabileceği", be
lirtilmiştir.
Öteyandan yine Manisa Milletvekili Sayın Tevfik DİKER 5.3.1995 tarihinde Susurluk Komis
yon Başkanlığına yaptığı müracaatta;
PKK itirafçısı Mustafa DENİZ'e ait L-27507 seri nolu 9mm Brovvning marka tabanca ile bu
tabancanın taşınabilmesi için Hanefi AVCI tarafından verilen silah taşıma belgesi ile ilgili olarak
kendisinin İçişleri Bakanı Meral AKŞENER'e soru önergesi yönelttiğini, alınan cevapta da; böyle
bir silahın Emniyet ve Jandarma envanterinde olmadığı, Mustafa DENİZ'e verilmediğinin bildiril
diği, silahın nerede olduğunun bilinmediği gibi belge hakkında da açıklama yapılamadığından bu
konudaki çelişkinin aydınlığa kavuşturulması için Komisyona müracaatta bulunduğunu belirtmiştir.(Ek:46)
4- YAZAR ÜMİT OĞUZTAN'IN İDDİALARI
İşadamı M.Ali Yaprak'ın kaçırılması ve Ömer Lütfi Topal'in öldürülmesi ile ilgili olarak Ya
zar Ümit Oğuztan'ın Komisyon Başkanlığına verdiği 10.3.1997 tarihli dilekçesinde;
"Kendilerine ulaşan ve komisyona yararlı olacağı düşüncesiyle verilen bilgilerin "MİT" tara
fından da daha önceden bilindiğini ancak değerlendirmeye sokulmadığını, haber kaynağının ise ha
yati tehlike endişesiyle hareket ettiğini, içinde siyasal otoritenin de bulunduğu çıkar çevrelerinin
gerçeğin ortaya çıkmasını istemediğini, Yurtiçinde "mafia" ve yurtdışında "CIA" bağlantıları bu
lunan örgütlenmenin "ERGENEKON" ve "GLADYO" olarak adlandırıldığını, Adına mafia deni
len yasadışı çıkar gruplarının gücünü siyasal otorite ile yaptığı işbirliğinden aldığını belirttikten
sonra 5 Şubat 1992 tarihinden itibaren önemli olayların kronolojik sıralamasını yapmaktadır.
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miktarda para akıtıldığını, komisyonun çok önemli bir görev üstlendiğini, titiz çalışması ve tanık
ların korunmalarının sağlanması gerektiği, faili meçhul siyasî cinayetlerin siyasal otorite tarafından
organize edildiği gibi dürüst gazeteci ve yazarların da medya kuruluşlarından dışlandıklarını, basın
ve gerçekleri dile getiren yazarlar üzerinde siyasal otoritenin baskı yaptığını veya faili meçhul ci
nayetlerle susturulmaya çalışıldığı, vatandaşın da umutsuzluğa düştüğünü,
6 Mart 1997 tarihinde gazeteci arkadaşı Muharrem Demir'e ulaşan haberleri araştırmak üzere
oto hurdacısı Yalçın Zafer ile görüştüğünü; yapılan görüşmede Orhan TAŞANLAR'ın İstanbul
Emniyet Müdürü olduğu dönemde Müdür Yardımcılarından birinin makam şoförü olan Mesut'un
kırmızı mersedes olayına karıştığını, kendilerini telefonla arayarak 71-72 model bakımlı bir mersedes almak istediklerini, ve kendisinin 3 kişi ile birlikte giderek kırmızı mersedes otoyu rayiç fiya
tının 10 misli paraya alıp otonun sahibine verdiğini ve kendisinin de komisyonunu aldığını, bu mersedese 16 EA ... no'lu sahte plaka takıldığını ve otomobilin tesliminden sonra işadamı M.Ali YAPRAK'ın kaçırılarak fidye alındığını, çok kısa süre sonra da; Ömer Lütfi Topal'm öldürüldüğünü,
otomobilin de 40 gün sonra geri vermek istediklerini ancak almadıklarını, otonun alımı sırasında
bulunan 3 kişiden birinin Ayhan Çarkın, diğerlerinin de özel timci olduğunu, ancak alışverişle il
gilenmediklerini, M.Ali YAPRAK'ın kaçırılma ve Ömer Lütfi TOPAL'ın öldürülme olayında kul
lanılan kırmızı mersedes'in daha sonra Yalçın Zafer tarafından sökülüp satılarak ortadan kaldırıldığını,belirtmiştir.(Ek: 47)
5- CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ALGAN HACALOĞLU KANALIYLA KOMİSYO
NA SUNULAN FARUK KUŞAKSIZLARDAN TARAFINDAN YAZILAN MEKTUPTAKİ İD
DİALARI:
Emekli polis memuru Faruk Kuşaksızlardan tarafından yazılıp bir sureti İstanbul DGM Savcı
lığına verildiği anlaşılan bir sureti de İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğluna verilen ve
onun tarafından da Komisyon Başkanlığına gönderilen yazı ekindeki mektupta;
Susurluktaki kazada ölümünden sonra, Abdullah Çatlı'nın evinin de aranabileceğini ve evin
de; 150 milyar TL değerinde mark ve dolar, 6 adet susturuculu silah, parasal değeri belli olmayan
kokain ve eroin, 4 adet uzun namlulu silah, C4 ve TNT patlayıcıları, binlerce mermi, geçmişteki
olayları aydınlığa kavuşturacak bilgilerle gelecekte yapılacak eylem planlan ve Mehmet Ağar ve
Hüseyin Kocadağ ile ilgili belge ve fotoğrafların olduğunu, bunların Çatlı'nın yatak odasındaki giz
li bölmelerde bulunabileceğini,iddia etmiştir.(Ek:48)
6- CHP MİLLETVEKİLİ MAHMUT IŞIK TARAFINDAN KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
SUNULAN RAPORDAKİ İDDİALARI:
CHP Milletvekilleri Ercan Karakaş, Mahmut Işık ve Mustafa Yıldız'ın 7.03.1996 tarihleri ara
sında Van ve Hakkari illerinde faili meçhul cinayetlerle ilgili yaptıkları inceleme sonunda hazırla
dıkları raporda;
a- Güvenlik kuvvetlerinin 22 Eylül 1995 tarihinde Abdullah Canan'ın köyü olan Karlı'da ope
rasyon düzenleyip 4 teröristi ölü olarak ele geçirmelerinden 15-20 gün sonra Hakkari Komando
Tugay Komutanlığı'na bağlı Yüksekova Komando Tabur Komutanlığı'nca adı geçen köye gidile
rek Abdullah Cananın ki dahil 10 evde bulunan eşyaların tahrip edildiği, bunun üzerine Abdullah
Canan'ın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu Yüksekova Mahkemesinde de ha
sar tespiti yaptırdığı, Komando Tabur Komutanı M.Emin Yurdakul'un Abdullah Canan ile birlik
te suç duyurusunda bulunan iki kişiyi makamına çağırarak davadan vazgeçmelerini imalı biçimde
söylediği, bu görüşmeden birkaç gün sonra 17.01.1996 tarihinde Abdullah Canan Hakkari'ye gi
derken askeri konvoyda arama yapıldığı, Abdullah Canan'ın da bu arama sırasında Tabur Komur
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Cumhuriyet Savcılığı'nda bulunan ifadelerinde beyan ettikleri, Abdullah Canan'ın arabasının Yük
sekova'ya 100 km mesafede 21.01.1996 tarihinde, ölüsünün de Yüksekova'ya 20 km mesafede Altınbaşak köyü yakınında işkence izlerini taşıyan ve 6 kurşun sıkılmış bir şekilde bulunduğunu,
Raporu hazırlayan heyetçe bilgisine başvurulan Yüksekova Kaymakamı Aydın Tetikoğlu; il
çenin sosyo-ekonomik yapısındaki bozukluktan bahsettikten sonra, kendisinin Jandarma ve Polis
dışındaki askerler ile ilgisi olmadığını ve kendisine bağlı olmadığı için emir veremediğini bilgi da
hi alamadığını, askeri taburun direk Hakkarideki Tugay'a bağlı olduğunu,
Yüksekova Cumhuriyet Savcısı Mehmet Turgay; birkaç kişi ile iki korucunun Binbaşı Meh
met Emin Yurdakul tarafından tabura alındığına dair ifade verdiklerini, kaybolanlardan bazılarının
da örgüte katıldıklarına dair bilgiler olduğunu ve kayıplarla ilgili takipsizlik kararı verdiğini,
Hakkari Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tuncay Koyuncu da; 22 eylül 1995 tarihinde
Abdullah Canan'ın evinin bitişiğinde sığınak bulunduğu ve 5 PKK teröristinin öldürüldüğü, Abdul
lah Canan'ın kaybolduğu gün adı geçenin 10.30'da evinden ayrıldığını, oysa M.Emin Yurdakul ko
mutasında yapılan yol aramasının 9.30'da bitirildiğini, esrar-eroin ticaretinden dolayı öldürülmüş
olabileceğini, M.Emin Yurdakul'un en faal, en mücadeleci başarılı bir asker olduğunu ve bu ne
denle yurtdışına gönderildiğini,
b- Tabur Komutanı Binbaşı M.Emin Yurdakul bir kısım askerle 27.10.1995 tarihinde Yükse
kova Ağaçlı'ya giderek köylülerden 73 yaşındaki Şemsettin Yurtsever ile 18 yaşındaki Moğdat
Özeken ve 13 yaşındaki Münir Sarı taş'ı alarak köyden ayrıldığı, daha sonra bilgi alınamadığı,
Moğdat Özeken'in babası Abdullah Özeken oğlunu sormak için Tabura gittiğinde oğlunun ağzın
dan kan akar vaziyette taburda gördüğünü ve Tabur Komutanının oğlunu 24 saat içeri attığını bil
dirdiğini, öte yandan Şemsettin Yurtsever'in oğlu Fevzi Yurtsever'de Komisyon Başkanlığı'na
verdiği 19.03.1997 tarihli dilekçesinde de aynı hususları dile getirdiği, (EK:
c- 26 Aralık 1995 tarihinde Eyüp ve Mahir Karabeğ kardeşlerin Çukurca'da İlçedeki kahve
den çıkarden 3 kişi tarafından 47 plakalı beyaz toros steyşın bir araba ile kaçırıldığı, bu arabanın
değişik plakalarla Son 4 gündür İlçede görüldüğünü, iki kardeşin alındığı yerin İlçe Emniyet Mü
dürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na hayli yakın mesafede olduğu ve cenazelerin Narlı Köyü ya
kınında bulunduğunu ve faili meçhul kaldığını,,
Raporun sonuç bölümünde de; " Yüksekova'da Vatandaş ile Kaymakam, Jandarma, Polis ve
Resmi Kurumların sıkıntısının olmadığı, vatandaşların asıl şikayetinin Komando Taburuna ve özel
likle Tabur Komutanı Binbaşı M.Emin Yurdakul'a yönelik olduğu, tüm faili meçhul cinayetlerin
bu şahıstan kaynaklandığı, bu şahıs İlçede kaldığı müddetçe sıkıntısının devam edeceği, İlçe Kay
makamının da Tabura müdahale edememesinin sorunu ağırlaştırdığı " belirtilmiştir. (Ek:49)
7-SÖYLEMEZ AİLESİYLE İLGİLİ OLAYLARDA TUTUKLU DR.MEHMET SENA SÖY
LEMEZ İLE EMİR SÖYLEMEZ VE NAZİF YAVUZ'UN İDDİALARI:
a- Mehmet Sena Söylemez'in iddiaları
Muş Merkez-Kırköy nüfusuna kayıtlı 1961 Muş doğumlu, Tıp doktoru ve Genel Cerrahi Uz
manı olduğunu beyan eden ve SÖYLEMEZ Çetesi kovuşturması nedeniyle Ümraniye Cezaevinde
bulunan Mehmet Sena Söylemez TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na gönderdi
ği 2.12.1996 tarihli dilekçesine Ekli 63 sahifelik ifadesinde;
Kendisi ve mensubu olduğu SÖYLEMEZ Ailesinin masumiyetini, kendilerine yapılan suçla-'
maların yalan gösterilen belge ve tutanakların düzmece olduğunu anlatarak; 1 Nisan 1994 tarihinde
Ankara'da işletmekte oldukları (Rumors) isimli Distotekte, Bucak Aşiretine mensup Sultan MehTürkiyc Büyük Millet Meclisi
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lı çalıştada anılan Bucak Aşiretine mensup (3) kişinin ölmesi kendisi ve bir diğer kişinin yaralan
ması ile sonuçlanan olaydan sonra Bucak Aşireti ile hasım haline geldiklerini, PKK'ya karşı savaş
tıkları için devlet kuvvetlerini yanına alan Bucak Aşireti Reisi Sedat Edip Bucak'ın halen Elazığ
Milletvekili olan Mehmet AĞAR ile gerek Emniyet Genel Müdürü, gerekse Adalet Bakanı olarak
işbirliği yaparak kendilerine karşı birçok komplo ve cinayet tuzağı kurduklarını ifade etmektedir.
Hatta Sedat BUCAK - Mehmet Ağar birlikteliğinin komploları sonucu zamanın Başbakanı ve ha
len ANAP Genel Başkanı, Sayın Mesut Yılmaz ve İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu'nun da kendilerine karşı devletin polis gücünü kanunsuz bir şekilde seferber ettiklerini ve bütün
bunların sonucunda kendisi ve kardeşlerinin tamamının iftiraya uğratılarak cezaevine kondukları
nı, iddia etmektedir. (Ek:50)
b- Emir Söylemez'in İddiaları:
Muş ili Kırköy Beldesinde Mukim Emir SÖYLEMEZ Muş Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıy
la TBMM Susurluk Araştırma Komisyon Başkanlığına sunduğu dilekçesinde: " Sedat Edip Bu
cak'ın kardeşleri ve diğer aile bireyleri ile giriştiği silahlı mücadelede, Elazığ Milletvekili Mehmet
AGAR'ın (Emniyet Genel Müdürü ve Adalet Bakanı olduğu dönemlerde) yardımı ile bazı aile bi
reylerini öldürttüğünü ve akabinde delilleri kararttırdığını" iddia ederek, bu hususta bazı gazete ve
televizyon haberleri ve programlarını delil olarak sunmaktadır.(Ek:51)
c- Nazif Yavuz'un İddiaları
Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesinde Komiser Muavini olarak çalışmakta iken
SÖYLEMEZ ÇETESİ soruşturması nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklu bulunduğu Ümraniye Ce
zaevinden TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu Başkanlığına gönderdiği dilekçesinde; " Ken
disi hakkındaki iddiaların SÖYLEMEZ ailesinden olan ve Eskişehirde öldürülen Komiser M.Nasır
SÖYLEMEZ ile olan arkadaşlığı nedeniyle yapıldığını ve kendi masumiyetini ispat için hayat hi
kayesini anlatarak, geçirdiği soruşturma sırasında poliste kendisine çeşitli işkenceler yapıldığını"
iddia etmektedir. (Ek:52)
8- KOMİSYONA BİLGİ VERENLERİN İDDİALARI
Ayrıca Komisyonumuza davet ettiğimiz kişilerin vermiş oldukları bilgiler ışığında Mehmet
Eymür,Hanefi Avcı,Korkut Eken.Hüseyin Oğuz.Hasan Celal Güzel Ahmet Altıntaş,Senar Er,Mehmet Ali Yaprak ve M.Hadi Özcan'ın iddialan komisyonumuzca özellikle değerlendirmeye alınmıştır.
VI- KAVRAMLAR VE KONUYLA İLGİLİ ÖNCEKİ MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYO
NU RAPORLARI
1-KAVRAMLAR
Raporun içeriğinin daha net angılanabilmesi, bazı tanım ve kavramların belirlenebilmcsini ge
rektirmektedir.
• Çete: Sözlüklerde, ordu birliklerinden olmayan silahlı küçük birlik olarak tanımlanmaktadır.
Ansiklopedilerde, bir kişinin yönetiminde, her türlü hukuk kuralı ve sınırlamalarının dışında çalı
şan, esnek, kolay davranabilen başı bozuk örgüt diye tanımlanmaktadır. Çetelerin, önceden zorla
para almak, mal ve insan kaçırmak, gibi yasadışı eylemler yapmak amacıyla kurulduğu, çoğu kez
kanun kaçaklarından oluştuğu, günümüzde amaç değiştirerek, resmi ve askeri birliklerin, çeşitli
taktik ve hukuki nedenlerle yapamıyacakları işleri yapan, yarı resmi nitelik kazanmış örgütler ol
duğu açıklamasını getirmektedirler. Devlet güçlerinin büyümesi etkinleşmesinin eski anlamda hay
dutluk yapan çeteleri ortadan kaldırdığını, uluslararası eylemler için devletlerin veya çeşitli ırkçı,
dince ve ideolojik grupların uyguladığı yöntemler haline geldiğini belirtmekte "Devletin tüzel kiTürkiye Büyük Millet Meclisi
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taklığından doğmuş olan koruyucu ve saldırıcı zümre" "silahlı çete, şiddet kullanarak bazı suçları
işlemek amacıyla birleşen silahlı topluluk" gibi tanımlar ortaya konmaktadır.
Türk Ceza Kanununda tanımı: TCK'nun 313 üncü maddesinde "Her ne biçimde olursa olsun
cürüm işlemek için örgüt kuranlar" şeklinde tanımlanmaktadır.
Mafya:Mafya, mevcut hukuk kurallarına göre yasaklanan mal ve hizmetleri, iş alanlarını ya
sadışı yollardan, gerektiğinde zor kullanma, rüşvet verme veya ilgili kişilerle çıkar ilişkisine girme
sonucunda bunları elde ederek büyük kaçançlar sağlayan veya mevcut sistemin yasaklanmayan
mal ve hizmetlerini yasadışı yollardan zor kullanarak, rüşvet v.s.veya ilgili kişilerle çıkar ilişkisi
ne girerek ucusa alıp çok pahalıya satmak suretiyle büyük kaçançlar elde etmek için oluşturulan
aralarında fonksiyonel işbölümü yapılmış ve hiyerarşik bir yapı olan organize suç örgütüdür.
Bu suç organizasyonlarım kendi içinde bir yaptırım sistemi mevcuttur. Yasaklanan mal ve hiz
metler ile uğraştıklarından, karaparanın aklanması sözkonusudur. Bu suç organizasyonlarımın esa
sı suç işlemek suretiyle kazanç teminine dayanmaktadır. Suç işleme bir meslek olmuştur ve sürek
lilik göstermektedir. Faaliyet gösterdiği alanda kişilere karşı şiddete başvurmaktadır. Belirtilen
amaçlara ulaşmak için gerektiğinde paravan firmalar kurmaktadır. İş alanları genellikle, haraç al
mak, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, yasadışı kumar, fuhuş sektörünü oluşturma ve çalıştırma, ka
mu ihalelerine katılanları sindirerek ihaleyi istediği rakama düşürük ve daha pahalıya başkalarına
satma.sahte resmi evraklar düzenleme, vergi kaçırma, gibi yasal olmayan işlerden oluşmaktadır. Bu
işlerin daha rahat yapılabilmesi için sözkonusu suç örgütleri tarafından bazı kamu görevlilerine çı
karlar dağıtılarak koşullar kendilerine uygun hale getirilmektedir. Bütün bu uygulamalarının karşı
sına çıkanları tehdit eder, yaralar, adam öldürür, bu işleri yapabilmek için uluslararası organizas
yonlara girişir, dünyaya açılır.
Literatürde çete kavramı yerini geniş anlamıyla "yasadışı örgütler", özel anlamıyla da "orga
nize suç örgütleri" kavramına devretmiştir. Ortak özellikler, yasadışılık, silahlılık, menfaat sağla
ma ve teşkilattır.
Yasadışı Örgüt: "Hukuk kurallarının öngörmediğimizin vermediği bir amaca ulaşmak için bir
den fazla kişinin bir araya gelmeleri, birlikte hareket etmeleri." Bu tanımdaki yasadışı amaçlara gö
re örgütler tasnif edilmektedir. Siyasi bir amacı sürdürme olan, şiddet eylemleri varsa (kaçırmadan. cinayete) amaçla veya bir devleti yıkmak için şiddet kullanımı varsa terör örgütü olarak tanımlan
maktadır.
Konumuzla ilgili yasadışı örgütlerin son iki tanımdan biri mafya âdı verilen örgütlenme tipi
olup;
Adalet Bakanlığınca hazırlanan Çıkar Amaçlı Örgüt Suçları Hakkında Kanun
Çıkar Amaçlı Örgüt:.

Tasarısında,

"Doğrudan veya dolaylı biçimde bir kurumun, kuruluşun veya teşebbüsün denetimini ele ge
çirmek, ihale, imtiyaz ve ruhsat işlemlerinde etkinlik ve denetim elde etmek; ekonomik faaliyetler
de kartel ve tröst yaratmak, madde ve eşyanın nedretine, fiyatların artmasına sebep olmak, kendi
lerine veya başkalarına haksız menfaat sağlamak; seçimlerde oy temin etmek veya seçimleri engel
lemek maksadıyla zor veya tehdit uygulamak veya kişileri kendilerine tabi kılmaya zorlamak veya
mensupları arasında her ne suretle olursa olsun açık veya gizli işbirliği yapmak suretiyle yıldırma
veya korkutma veya sindirme gücünü kullanarak suçlar işlemek için örgütü kuranlara veya örgütü
yönetenlere veya örgüte üye olanlara ya da örgüt adına faaliyette bulunanlara veya bilerek hizmet
yüklenenlere sadece bu nedenle üç yıldan altı yıla kadar ağır hapis cezası verilir." şeklinde tanım
lanmaktadır.
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- 31 Çağımızda terörizm ve ekonomik suçluluk yanında batı ve özellikle İtalyan hukukunda (Maf
ya tipi örgütlenme) olarak da adlandırılan "Çıkar amaçlı örgüt suçluluğu", kamunun barış ve süku
nunu esaslı biçimde ihlal eden, kamu otoritesini çok yakından meşgul eden, devletleri gerek mad
di ceza hukuku gerekse usul hukukuk bakımlarından yeni ve istisnai kurumları meydana getirip uy
gulamaya zorlayan hukuk ihlalleri olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu sebeple, batı ülkelerin
de ve özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde organize, örgütlü suçluluk olarak da isimlendirilen
örgüt suçluluğunu cezalandırmak ve kişileri bu gibi eylemlerden caydırmak üzere özel kanunlar
meydana getirilmekte ve bazı ülkeler suçların tanımını genel ceza kanunu içerisinde yapmakta ve
usul hükümlerini gene genel ceza yargılaması usulü kanunlarının ilgili maddelerine yerleştirmekte
veya mükerrer maddeler kullanma yolu tutmaktadırlar.
İcralarında, çok kere, terörizm suçlarında olduğu gibi, cebir, şiddet, yani zor, tehdit, korkutma
ve yıldırma yolu tutulan örgütlü suçlar özellikle manevi unsur ve yönelinmiş hedef, amaç itibariy
le terörizm suçlarından ayrılmaktadırlar. Gerçekten çıkar amaçlı örgüt suçlarında hedef, terörizm
de olduğu gibi yakın amaç olarak kamu düzenini ağır biçimde ihlal ile asıl amaçlara ulaşma yolu
nu açmaktan ibaret bulunmayıp, haksız menfaat, çıkar elde etmektir. Çıkarı elde etmek üzere örgütlenilmekte ve zor ve tehdit unsurlarını oluşturan suçlara başvurmak suretiyle mağdurları yıldı
rıp çıkar sağlanmasına ulaşılmaktadır. Bu amaç yanında toplum içinde kanun dışı ticareti teşkilatlandırarark fuhuşu istismar etmek, kadın ticaretini örgütleri için bir tekel haline getirmek, uyuştu
rucu madde trafiğinin yönlendirmek ve böylece dünya gençliğini korkunç etkisi altına almış bir
afetin yaygınlaşmasını sağlamak ve belki de hepsinden kötüsü, birkısım kamu görev ve hizmetle
rinin iğfal ederek bu gibi kanunsuzlukların içine alıp ortakları haline getirmek, rüşveti genelleştir
mek, çıkar amaçlı suç örgütlerinin kanunsuz uğraşlarının başında gelmektedir. Bazı ülkehlerde bu
tür örgütlerin, daha da ileri giderek siyaseti bile yönlendirmeye cür'et ettikleri, kamu görevlilerinin
seçimle işbaşına geldikleri hallerde, seçimleri türlü yollarla etki altına almaya çalışarak istedikleri
kişilerin görevlendirilmeleri hususunda çaba gösterdikleri gözlenmektedir.
Elde ettikleri çıkarların büyüklüğü nedeniyle bazen suç örgütlerinin uğraş alanlarını parselle
dikleri ve birbirlerinin nüfuz alanlarına müdahale ettikleri, bunun sonucu olarak toplumu son dere
cede rahatsız eden silahlı mücadelelere giriştikleri görülmektedir.
Böylece nitelikleri hakkında kısa bilgi arzedilen örgütlü suçlarla genel ceza hukuku ve usulü
kuralları ve Devletin mutad teşkilatı ile mücadelenin çok zor olduğu ve hatta bazen imkânsız bu
lunduğu, yabancı ülkelerin geçirdikleri deneyimler sonucu anlaşılmıştır. Bu suçların failleri elde et
tikleri büyük çıkarları da kullanarak yaklanmamak için her türlü yola başvurmakta, kolluğu çürüt
mekte, zabıtanının sahibi olduğu bütün teknik araçların da fazlasından yararlanabilmektedirler. Bir
yazar çıkar amaçlı örgüt suçlarında tesbit edilip cezsalandırılabilen fiillerin adeta aysber'in su üs
tünde kalan kısmı oranında bulunduğunu ifade etmektedir. Örgüt suçları üzerinde geniş bir araştır
mayı yürüten bir Alman Kriminoloji Enstitüsü, Almanya da çalışan 31 Türk iş adamından hepsinin
örgüt suçlarının mağduru olduklarını ve yıldırma, tehdit yoluyla adı geçenlerden örgütlerin sürek
li olarak haraç aldıklarınım belirlemiştir.
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Organize Suç Örgütleri île Mücadele Kanunu Tasarısı" nda
Organize Suç Örgütü:
"Mensupları arasında açık ve gizli işbirliği yapmak, baskı, cebir, şiddet, tehdit ve benzeri yön
temlerden biri kullanılmak suretiyle korkutarak, yıldırarak, sindirerek; kurum, kuruluş veya teşeb
büslerin yönetim veya denetimlerini ele geçirmek, ihale, imtiyaz, ruhsat ve benzeri faaliyetlerinidenetlemek, bu faaliyetlerde etkinlik sağlamak, ekonomik faaliyetlerde kartel, tröst yaratmak, ser
best piyasa koşullarında oluşan fiyatları denetleyerek artmasına veya düşmesine sebep olmak, gerTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 3 2 çek veya tüzel kişiler arasındaki alacak ve borç ilişkilerini düzenlemek, taraflar veya üçüncü şahıs
lar adına para, çek, senet tahsil etmek, ettirmek, borç senedeni, çek imzalattırmak, menkul veya
gayrimenkullerini zor kullanarak sattırmak, bağışlatmak, hibe ettirmek amacıyla kurulan örgüte
mensup olanlara ya da örgüt adına faaliyette bulunanlara veya bilerek örgüt adına veya hesabına
hizmet yüklenenlere" denilmiştir.
Organize suçluluk: Münferiden veya topluca, yüksek bir önemi haiz suçların belli bir plana gö
re, birçok kişi tarafından, uzun veya belirsiz bir süre ile, iş bölümü esaslarına göre;
a) Mesleki veya ticari benzeri yapıların kuhllanılması veya,
b) Cebir ya da korutucu diğer araçların kullanılması veya
c) Siyaset, basın, kamu idaresi, adliye ve ekonomi üzerinde etkide bulunarak, kazanç veya güç
elde edilmesidir.
Organize suçluluğu belirleyen yedi karakteristik unsurunu şöylece özetleyebiliriz:
Organize suçluluk, genellikle kanununen yasaklanmış olan ve toplumun bazı kesimlerince ta
lep edilen, yasaklanmış mal ve hizmet ihtiyacını karşılamaktadır. Bu nedenle toplumda illegal mal
ve hizmetler organize suçluluk tarafından arzı gerçekleştirilen bir talep olarak ortaya çıkmaktadır.
Organize suçluluk, kazanç ve güç sağlamak için fonksiyonel iş bölümü ve hiyerarşik bir dü
zen içinde faaliyet gösteren faillerden oluşan bir yapılanma içindedir.
Bu suçluluğun diğer bir özelliği, kısa zamanda ve hızlı bir biçimde kazanç sağlayabilecek,
maliyeti düşük, yakalanma riski az olabilecek alanları tercih etmesidir.
Organize suç örgütleri illegal ve legal faaliyetlerini sıkı bir biçimde bağlantılandırmaktadır.
2- KONUYLA İLGİLİ ÖNCEKİ MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI RAPORLARI
Raporun konu ve kapsamıyla ilgili olmaları sebebiyle daha önce aşağıda belirtilen Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Araştırma Komisyonlarınca düzenlenen raporların özeti ilgililere ışık tutması
amacıyla rapora kaydedilmiştir.
a. Hayali İhracaat
Hayali ihracat iddialarına araştırmak üzere teşkil edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayali
İhracat Araştırma Komisyonunun (10/5,8 Sayılı) raporunda:
İhracatı teşvik amacıyla alınan hukuki idari ve mali tedbirlerin birçok suistimale yol açtığı ve
Türk Kamuoyunda hayali ihracat denilen olayları doğurduğu, bunun üretim artışlarına yol açma
yan dış rekabet şartlarına uymayan ve kısa vadeli kâr gözeten bir yapı gösterdiği vurgulanmıştır.
Hayali ihracatın, ihraç edilen ürünlerin değerinin üzerinde veya gerçekte mal ihracatı olmadı
ğı halde, belge üzerinde olmuş gibi gösterilerek, gösterilen ihraç değeri üzerinden % 0 pirim alın
mak suretiyle gerçekleştirildiği, bu amaçla çok sayıda paravan şirket kurulduğu, hayali ihracat yap
tığı tesbit edilen firmalar hakkında bir çok kurum denetim elemanlarınca denetim raporları düzen
lenmesine rağmen, bu raporların (346 adet) işleme konulmayarak önce Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığında, daha sonra DPT'de uzun süre (16 ay) bekletildiği, Eski Başbakan Turgut ÖZAL im
zalı 12.11.1987 tarihli 38680 sayılı talimatla bu konudaki tüm yetkilerin DPT'de toplandığı, bu ara
da hakkında olumsuz rapor bulunan firmalara (256 adet) haksız teşvik ödemelerinin yapıldığı, anı
lan firmalara ödemeler yapıldıktan sonra sözkonusu raporların işleme konulduğu, konunun DPT,
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Emniyet Ge
nel Müdürlüğü boyutlarının olduğu, hayali ihracat sonucunda hayali ihracata karışan 256 adet fir
madan 143 adet firmanın yapmış olduğu ihracatların tamamının hayali olduğu, 1984-1990 yıllan
arasında hayali ihracat sonucunda sözü edilen firmalara o günkü fiyatlarla 2,5 Trilyon lira haksız
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—33.yere teşvik ödemesi yapıldığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Kontrolörlerince bu konuyla il- ,
gili düzenlenen ve suç iddialarını içeren raporların ilgili adli mercilere intikal ettirilmeyerek zama
naşımına uğratıldığı.hayali ihracatın gerçekleştirilmesinde rol oynayan kişiler düşünüldüğünde ko
nunun siyasî boyutunun da bulunduğu, belirtilmiştir.
Ayrıca, Sonuç Bölümünde ise aynen;
"Sonuç olarak ihracat artırmak, bu alanda görülen mevcut tıkanıklıkları gidermek bahanesiy
le 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen esasları kanunsuz emir ve talimatlarla de
ğiştirmeye giden ve bunların uygulanmasını sağlayarak Hazineyi büyük oranda zarara uğratan dö
nemin birkısım yetkili siyasîleri ve bürokratları ile sonradan yapılan bütün yasal prosedürden yok
sun işlemleri 7/11237 ve 7/11509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yasal hale getirmeye çalışan ih
racat işlemlerinden sorumlu dönemin Bakanları ile Başbakan sorumludur.
Bundan dolayı bu kişilerin yukarıda açıklanan yöndeki iylemlerinin soruşturulması ve yargı
mercilerinin denetiminden geçirilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Böylece gelecekte ben
zer olaylarda devlet parasına göz dikebilecek kişiler ve bunlara destek olacak bürokrat ve siyasîler
için caydırıcı bir etki sağlanabilecektir." denilmiştir.(Ek:53)
b. Faili Meçhul Cinayetler
Ülkemizin Çeşitli Yörelerinde İşlenmiş Faili Meçhul Cinayetler Meclis Araştırma Komisyo
nunca (10/9) hazırlanan 12.10.1995 tarihli raporda:
Giriş bölümünde, Meclis Araştırma Komisyonlarının yetkilerinin kendilerine verilen görevle
ri yerine getirmeye yeterli olmadığı, genellikle ülkemizde gündemi oluşturan bir konu karşısında
bu konuların Meclis Araştırma Komisyonlarınca araştırılmaya çalışıldığı, Meclisin; Araştırma Ko
misyonları kurararak olaya el koyması üzerine kamuoyunun beklentiye itildiği, somut bir sonuç gö
rülmek istenildiği, ancak Meclis Araştırma Komisyonlarının yetkilerinin somut sonuçları elde et
meye yeterli olmadığı, neticede de; yetki sınırlamaları nedeniyle kamuoyunun ve Meclis'in beklen
tilerine cevap verilemediği,
Komisyonlarının görevinin faili meçhul siyasal cinayetleri işleyen kişileri ortaya çıkarmak ve
yakalamak olmadığı, Meclis Araştırma Komisyonlarının hükümeti denetlemek görevini yaptığını,
bu konuda hükümetin bir ihmal ve kastının bulunup bulunmadığının tesbiti ile alınması gereken ön
lemlerin alınmasını tavsiye etmek olduğu açıklamalarına yer verildikten sonra;
Raporun devamında terör eylemleri ve adi nitelikteki eylemler neticesi meydana gelen faili
meçhul cinayetlerin faillerinin tesbitinin görev ve yetki alanlarının dışında olduğu vurgulanarak.,
faili meçhul cinayetlerin nihai amacının devleti çalışamaz hale getirmek, toplumda yılgınlık ve bez
ginlik yaratmak ve kargaşa ortamından yararlanmak olduğu belirtilmiştir.
Bu Komisyonun görev süresi içersinde ilgili Bakanlıklardan bildirilen faili meçhul siyasal ci
nayetler toplam sayısının 908 olduğu, daha sonra 218 faili meçhul siyasal cinayetin faillerinin bu
lunduğu teşbitine yer verilmiştir.Devamla, olağanüstü Hal Bölgesinde, terör olayları yüzünden
göçlerin yaşandığı, yaşam şartlarının zorlaşmasının suç oranını arttırdığı ifade edilmiştir. Vatanda
şın işçi alımlarında partizanlıkla karşılaştığı, bölgeye yapılan atamalarda liyakata dikkat edilmedi
ği, bunların vatandaş üzerinde güvensizlik yarattığı, bu bölgede görev yapan kamu görevlilerinin
vatandaşa iyi mumamele etmediği, tecrübesiz olduğu; kamu kuruluşları arasında koordinasyonun
bulunmadığı, bölgedeki cezaevlerinin yönetiminin devlet yerine, mahkumların elinde olduğu, bu
ralarda rahat ortam bulan örgüt militanlarının dışarıda yapılacak eylemleri planladığı ve uygulamaemirleri rahatça verdiği, sempatizan olarak cezaevine giren tutukluların çok iyi siyasî ve askeri eği
tim almış militan olarak cezaevinden çıktığı, vatandaşın sessiz ve çaresiz olduğu,
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- 34 Devletin Anayasa ile çizilmiş yetki ve görev ayrımına rağmen hukuk kurallarını tanımayan ve
istedikleri zaman istedikleri kuralları uygulayan kişiler ve kurumların bulunduğu, Devletin içinde
olduğu izlenimi edilen birtakım odakların devlet içerisinden temizlenmesi ve hukuk kurallarının
hakim kılınması için Devletin otoriteyi ele almasının zorunlu olduğu, bu yapılmadığı takdirde bu
odakların Devlete hakimiyetlerinin ve hukuka aykırı davranışlarının devam edeceği, hukuk devlet
lerinde her türlü hukuk dışı oluşumun fark edildiği anda ortadan kaldırılması gerektiği, hukuk dev
letinin yetkili kuruluşlarının, hukuk dışı oluşumların faaliyetlerinin devam etmesine göz yummala-'
rı durumunda bundan hukuk devletinin zarar göreceği,
Belirtildikten sonra; görülen söz konusu aksaklıklar üzerine getirilen önerilerde, yargı organ
larının her açıdan bağımsız ve güvence altında olması ve her türlü tehditlere karşı korunması, hu
kukun üstünlüğüne inanan ve hukuk kurallarına bağlı yeterli sayıda hakim, savcı ve güvenlik gö
revlisinin istihdam edilmesi, emniyet güçleri üzerinde idarenin yeterli denetimi kurması, emniyet
güçleri içerisinde hukuk dışı oluşumlara izin verilmemesi, kişi ve kurumların hukukun çizdiği çer
çeve içerisinde kalmasının gerekli olduğu, yasadışı faaliyetlerin odak noktası olan ve sayıları hergün artmasına rağmen teröre karşı yapılan mücadelede etkili olmayan koruculuk sistemine son ve
rilmesi, olağanüstü halin kaldırılması.devlet itirafçı ilişkisine son verilmesi, polis özel timlerinin
kullanım şeklinin değiştirilmesi, istihbarat hizmetlerinin desteklenmesi (kanunen yetkili birimlere
bırakılması ve bu konudaki karışıklığın önlenmesi), polisin faili meçhul cinayetleri önleyecek bir
yapıda düzenlenmesi, cezaevlerinin ıslah edilmesi v.b. yönünde çalışmalar yapılması, tedbirler
alınması önerilmiştir. (Ek:54)
VII-İNCELEME BÖLÜMÜ
A-SUSURLUKTA MEYDANA GELEN KAZA OLAYI VE ARKASINDAKİ İLİŞKİLE
RİN AÇIĞA KAVUŞTURULMASI İLE İLGİLİ İNCELEME
1- Komisyon Başkanlığının 7.2.1997 tarih ve 217 sayılı yazısı ile Abdullah ÇATLI (Mehmet
ÖZBAY)'ın kazadan sonra evinin aranıp aranmadığı, arandı ise tutanak örneklerinin gönderilme
sinin istenildiği,
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 24.2.1997 tarih ve 2509-Br-142 sayılı yazısı ile 14.1.1997 ta
rihinde Abdullah ÇATLI'nın evinde 6.no.lu DGM'nin 13.1.1997 tarih ve müteferrik 1997/14
Hz: 1996/2303 sayılı arama kararına dayalı olarak arama yapıldığı, herhangi bir suç deliline rastla
namadığının tespit edildiğinin 15.1.1997 tarih ve 36 sayılı İstanbul Emniyet Müdürlüğü yazısında,
belirtildiği incelenmiştir.(Ek:55)
2- Komisyon Başkanlığının 17.2.1997 tarih ve 238 sayılı yazısıyla^;
Emniyet Genel Müdürlüğüne İsrail tarafından hibe edilen silahlardan depoda bulunmayan ve
kaybolanların listesi ile konu hakkında varsa tahkikat evraklarının istenildiği,
Emniyet Genel Müdürlüğünün 13.3.1997 tarih ve 058885 sayılı yazısıyla,
Konu hakkında İçişleri Bakanlığı Müfettişlerince soruşturma yürütüldüğü, tahkikat sonucuna
göre düzenlenecek evrakın bilahare gönderileceğinin bildirildiği incelenmiştir. (Ek:56)
3-Komisyon Başkanlığının 18.3.1997 tarih ve 298 sayılı yazısıyla;
Susurluk yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ölen Hüseyin KOCADAG, Abdullah
ÇATLI (Mehmet ÖZBAY, Mehmet ÖZBEY ve Şahin EKLİ isimleri de dahil olmak üzere) ve Gon
ca US gibi olaya karışanların mal varlıklarıyla ilgili olarak herhangi bir soruşturma yaptırılıp, yap
tırılmadığının bildirilmesi istenilmiş,
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığının 20.3.1997. tarih ve 132 sayılı,
25.3.1997 tarih ve 143 sayılı yazılarında;
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Sorulan kişiler hakkında araştırmaların yapılmakta olduğu, gerektiği taktirde hesaplar üzerin
de inceleme yapılacağını, halen sonuçlanmış herhangi bir araştırma yada inceleme bulunmadığının
bildirildiği incelenmiştir.(Ek:57)
4- Komisyon Başkanlığının 31.1.1997 tarih ve 195 sayılı yazısıyla;
İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından İstanbul İl'i Beşiktaş İlçe Nüfus Müdürlüğü
tarafından Mehmet ÖZBAY (Abdullah ÇATLI)'ya verilen Z 01-150837 seri numaralı sahte nüfus
cüzdanı verenler ile ilgili olarak yapılan soruşturmaya ilişkin raporun örneği ile ilgili bilgi ve bel
genin talep edildiği,
İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 4.2.1997 tarih ve 241-2-11/257-1 sayılı yazısında;İnceleme ve soruşturmanın devam ettiğinin bildirildiği incelenniiştir.(Ek:58)
5- Komisyon Başkanlığının 29.1.1997 tarih ve 187 sayılı yazısıyla;
Emniyet Genel Müdürlüğünden, Susurluk kazası neticesinde ele geçen tüm silahlar hakkında
26.1.1997 tarih ve 026292 sayılı yazı ile bilgi ve belgelerin gönderildiğinin belirtildiği ve
11.11.1996 gün ve 3531 sayılı Daire Başkanı imzalı yazıda da A92571 V seri nolu 22 cal. Baretta
Marka tüfeğin teşkilatın demirbaşına kayıtlı olmadığının künye kayıtlarının incelenmesinden anla
şıldığı belirtilmekte, 19.12.1996 gün ve 4016 sayılı yazıda ise bu silahın bir İsrail Şirketi tarafın
dan Türk Polis Teşkilatına hibe olarak gönderilecek malzemeler içerisinde olduğu, gönderilen kı
sımların Özel Harekat Daire Başkanlığına teslim edildiği, o daireden sorulduğunda ise bu silahın
kayıtlarında mevcut olmadığının bildirildiğinin görüldüğünü,buna göre, son kullanma belgesine is
tinaden İsrail Şirketi tarafından Türk Polis Teşkilatına gönderilen hibe malzemeler içerisinde yer
almamakta, yada teslim edilen mezkur silahın hibe malzemeler listesinde yer almasına rağmen, ne
deni bilinmeyen bir şekilde teşkilat kayıtlarında ve demirbaşında bulunmadığı gibi sonuç ortaya
çıktığını, ilgili şirket ile temasa geçilerek konu hakkında alınacak sağlıklı bilginin bildirilmesinin
istenildiği,
Emniyet Genel Müdürlüğünün 5.2.1997 tarih ve 034255 sayılı yazısıyla;
Konu hakkında İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma yürütüldü
ğü, soruşturmanın konusunun silahların gümrüğe girişi ve gümrükten sonraki akıbeti hususunda ol
duğunu, sorulan hususların soruşturma sonuçlandığında belirleneceğinin düşünüldüğünün bildiril
diği incelenmiştir.(Ek:59)
6- Komisyon Başkanlığının 7.2.1997 tarih ve 216 sayılı yazısıyla Abdullah ÇATLI'nm hangi
tarihte, hangi suçtan, hangi mahkeme tarafından tutuklandığı, İsviçre'de hangi suçtan tutuklu bu
lunduğu, hangi tarihte cezaevinden firar ettiği ve varsa hükümlülüklerine dair mahkeme karar ör
neklerinin Emniyet Genel Müdürlüğünden istenildiği,
Emniyet Genel Müdürlüğünün 28.2.1997 tarih ve 51123-7693/990011 sayılı yazısında;
Adıgeçenin, 23.02.1982 günü İsviçre'nin Zürih kentinde Milliyet Gazetesi Genel Yayın Mü
dürü Abdi İPEKÇİ'nin öldürülmesinde bu suçu azmettirmek, suçta kullanılan silahı temin etmek,
6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından "KIRMIZI BÜLTEN" ile aranan Mehmet ŞENER isim
li şahısla birlikte; Zürih Savcılığınca çıkartılan tevkif müzekkeresine istinaden 03.02.1954 doğum
lu Mehmet SARAL adına tanzim edilmiş "Sahte Pasaport Kullanmak" suçundan yakalandığı ve
ÇATLI'nm 24.02.1982 tarihinde aynı Savcılıkça saat 14.00'de serbest bırakıldığı;Adı geçenin, Fu
at KOCAL ve Nevzat BİLECAN isimli şahısların da aralarında bulunduğu ve 1984 yılının Nisan
ayı ortalarında İsviçre'ye yaklaşık 3 kg. eroin maddesinin sokulması olayının organizatörleri ola
rak Oral ÇELİK ile birlikte hakkında 06.09.1984 günü Bale Kantonu Savcısı Sayın Schıld tarafın
dan çıkartılan gıyabi tevkif müzekkeresine istinaden İsviçre'ye iadeleri amacıyla Uluslararası dü
zeyde tutuklattırılmak üzere aranmalarına başlandığı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 301)

- 3 6 "Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı" suçundan 24.10.1984 günü Fransa/Paris'de 01.01.1954
Reyhanlı doğumlu Hasan KURTOĞLU sahte kimliği ile yakalandığı, yedi (7) yıl hapis cezasına
mahkum edilerek 27.10.1984 tarihinde Sante Cezaevine konulduğu,
Şahsın Türkiye'de işlemiş olduğu suça idam cezası verildiği cihetiyle, Fransa'dan ülkemize ia
desi için yapılan talebimizin 27.05.1985 tarihinde kabul edilmediği,
25.11.1988 tarihinde Fransa'dan İsviçre'ye iade edildiği, İsviçre İnterpolünden alınan
13.01.1989 tarihli mesajda; uyuşturucu suçundan dolayı davasının anılan ülkede Bale Asliye Ceza
Mahkemesince görüleceği, ÇATLI'nın ülkemize iade edilebilmesi için Fransa'nın rızasının alın
masının zorunlu olduğunu bildirdiği,
19.05.1989 tarihli mesajlarında da; Fransız Makamlarının daha önceden idam cezasına çarptı
rılan şahsın Türkiye'ye iade edilmesini reddetmesinden bahisle ülkemize iadesinin imkansız oldu
ğunu ifade ettiği,
27.04.1990 tarihinde İsviçre İnterpol'ünden alınan mesajda ise; ÇATLI'nın 20.03.1990 tari
hinde Zug Kantonundaki Bostadel Hapishanesinden beş (5) kişi ile birlikte kaçtığının belirtildiği,
Bu mesajdan önce Dışişleri Bakanlığının 10.04.1990 tarihli yazılarında da; Abdullah ÇAT
LI'nın sözkonusu hapishaneden iki (2) Yugoslav, iki (2) İtalyan ve 1963 Sandıklı doğumlu Meh
met ve Hanım oğlu Ahmet TANRIKULU isimli Türk uyruklu şahısla birlikte kaçtığının belirtildi
ği anlaşılmıştır.
Diğer taraftan, ÇATLI'nın sözkonusu hükümlülüklerine dair mahkeme kararları elde mevcut
olmayıp, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları kanalıyla temin edilebileceği hususunun bildirildiği incelenmiştir.(Ek:60)
7- Komisyon Başkanlığının 10.01.1997 tarih ve 130 sayılı yazısında,
Emniyet Genel Müdürlüğünden Mehmet Özbey'e ait pasaportlar ile kaç defa yurt dışına girişçıkış yapıldığının, bu giriş-çıktılarının hangi seri no'lu pasaportlar ile yapıldığının bunlardan han-,
gisinin Abdullah Çatlı tarafından kullanıldığının bildirilmesini ve Abdullah Çatlı tarafından kulla
nılan yeşil pasaportla ilgili tahkikat dosyasının istenildiği,
'
Emniyet Genel Müdürlüğünün 27.01.1997 tarih ve 028038 sayılı yazısında;
Mehmet Özbay'a ait pasaportlar ile kaç defa yurtdışına giriş-çıkış yapıldığının, bu giriş-çıkışların hangi seri numaralı pasaportlar ile yapıldığının, bunlardan hangisinin Abdullah Çatlı tarafın
dan kullanıldığının bildirilmesi ve Abdullah Çatlı tarafından kullanılan yeşil pasaportla ilgili yapı
lan tahkikata dair dosyanın suretinin gönderilmesi ilgi yazınız ile istenmiştir.
03.11.1996 günü Susurluk İlçesi Çatalceviz mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ölen
ve üzerinde Şanlıurfa Birecik Meydan mahallesi nüfusuna kayıtlı, mevlüt-Fatma oğlu, 1961 do
ğumlu Mehmet Özbay adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan, bilahare gerçek kimliğinin Ahmet
ve Remziye oğlu, 1956 Nevşehir doğumlu Abdullah Çatlı olduğu anlaşılan şahıs hakkında yapılan
araştırma ve incelemede;
Mevlüt oğlu, 1961 doğumlu Mehmet Özbay'ın TR A 245202 seri numaralı hususi pasaport
ile 8 giriş-çıkış,
Mevlüt oğlu, 1961 doğumlu Mehmet Özbey'in TR A 776305 seri numaralı umuma mahsus
pasaport ile 2 giriş-çıkış,
Mevlüt oğlu, 1961 doğumlu Mehmet Özbey'in TR E 740374 seri numaralı umuma mahsuspasapot ile 13 giriş-çıkış,
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saport ile 7giriş-çıkış,
Mevlüt oğlu, 1961 doğumlu Mehmet Özbey'in TR Q 873170 seri numaralı umuma mahsus pa
saport ile 29 giriş-çıkış,
1961 doğumlu, Mehmet Özbay'ın İngiliz makamlarınca tanzim edilen B-441537 seri numara
lı İngiliz pasaportu ile 23 giriş-çıkış,
1961 doğumlu Mehmet Özbay'ın 500120981 seri numaralı İngiliz pasaportu ile 27 giriş-çıkış,
Mevlüt oğlu, 1961 doğumlu Mehmet Özbay'ın Z-0İTİ50837 seri numaralı nüfus hüviyet cüz
danı ile 4 giriş-çıkış,
Haydar oğlu, 1957 doğumlu Şahin Ekli'nin TR F 282820 seri numaralı umuma mahsus pasa
port ile 9 giriş-çıkış olmak üzere toplam 122 giriş-çıkış yapıldığı bilgisayar kayıtlarının sorgulama
sından anlaşılmış olup, kronolojik dökümü ekte sunulmuştur.
Bilgisayar kayıtlarından elde edilen ve yukarıda seri numaraları-belirtilen pasaportlarla ilgili
olarak yapılan arşiv araştırmasında ise;
TR A 245202 seri numaralı hususi pasaportun, Maliye Bakanlığının 03.08.1994 gün ve
94/3212 sayılı, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Çetin Kıvcı imzalı pasaport talep formu
na istinaden (1) kadro dereceli Maliye Müfettişi sıfatıyla Mevlüt Fatma oğlu, Şanlıurfa Birecik
Meydan Mahallesi, Cilt No:004/13, Sahife No: 631, Kütük No:91 üzerine kayıtlı 16.10.1961 do
ğumlu Mehmet Özbay adına Bakanlığımız tarafından tanzim edildiği,
TR a 776305, TR B 469147, TR E 271320 ve TR E 740374 seri numaralı umuma mahsus pa
saportların, Mevlüt-Fatma oğlu 16.01.1961 Suruç doğumlu, Şanlıurfa-Birecik Meydan Mahallesi
Cilt No: 004/13, Sayfa No: 91, Kütük No: 631 üzerine kayıtlı Mehmet Özbay/Özbey adına;
TR A 776305 seri numaralı umuma mahsus pasaportun, 05.06.1986 tarihinde,
TR B 469147 seri numaralı umuma mahsus pasaportun, 08.04.1988 tarihinde,
TR E 271320 seri numaralı umuma mahsus pasaportun 24.07.1990 tarihinde,
TR E 740374 seri numaralı umuma mahsus pasaportun 07.05.1992 tarihinde Londra Başkon
solosluğu tarafından tanzim edildiği,
Adı geçen ile ilgili yazışmalarda soyadının Özbey veya Özbay olarak geçtiği ancak, her ikisi
nin de aynı şahıs olduğu Dışişleri Bakanlığından alınan 20.01.1993 gün ve 302 sayılı yazıları ile
24.01.1997 gün ve 239-1024 sayılı yazılarından anlaşıldığı,
• TR G 873170 seri numaralı umuma mahsus pasaportun İstanbul Valiliğince Mevlüt ve Fatma
oğlu, Şanlıurfa Birecik.Meydan Mahallesi Cilt No: 004/13, Sayfa No: 631, Kütük No: 91 üzerine
kayıtlı 16.10.1961 Suruç doğumlu Mehmet Özbey isimli bir şahsın Londra Başkonsolosiuğunca
tanzim edilen TR E 740374 seri numaralı umuma mahsus pasaportunun 59. sayfasında "İngilte
re'ye giremez" kaşesi bulunduğundan bahisle pasaportunun süresi kadar yenilenmesi talebi üzeri
ne tanzim edildiği,
Dışişleri Bakanlığından alınan 20.12.1996 gün ve 7784-14421 sayılı yazıda ise Ankaradaki İn
giltere Büyükelçiliğinden alınan notadan bahisle, anılan notada yer almamakla beraber İngiltere
Büyükelçiliğinden şifaen alınan bilgilere göre 16.01.1961 Suruç Şanlıurfa doğumlu Mehmet Öz
bay'ın bir İngiliz vatandaşıyla evli olup, İngiltere'de 3 yıl ikamet ettikten sonra 04.05.1991 tarihin
de İngiliz vatandaşlığını kazandığı, adı geçene İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosiuğunca'
25.07.1991 tarihinden 2001 yılına kadar geçerli B-441537 seri numaralı İngiliz pasaportu düzen
lendiği,
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seri numaralı İngiliz Pasaportunun ise zayiinden anılan kişi adına İngiltere'nin istanbul Başkonso
losluğuma verildiği, Dışişleri Bakanlığı tarafından ilgili Başkonsolosluktan temin edilen şifai bil
gilerden anlaşıldığı,
Mevlüt oğlu, 1961 doğumlu Mehmet Özbay adına tanzim edilen Z-01-150837 seri numaralı
nüfus hüviyet cüzdanının 25.04.1994 tarihinde Beşiktaş Nüfus Müdürlüğünce verildiği,
TR F 282820 seri numaralı umuma mahsus pasaportun, Haydar ve Fahriye oğlu, Malatya İl'i,
Merkez İlçe, Çavuşoğlu köyü, Cilt no. 016/01, Sayfa No: 05, Kütük No: 08 üzerine kayıtlı Malat
ya 03.11.1957 doğumlu Şahin Ekli adına İstanbul Valiliğince 16.11.1990 tarihinde 5 yıl süreyle ge
çerli olarak tanzim edildiği, tespit edildiği,
Yukarıda arzedilen bilgi ve belgelerden de anlaşılacağı üzere, kimlik bilgileri aynı olan Meh
met Özbay ile Mehmet Özbey'in aynı kişiler olup olmadıklarının tesbiti konusunda yapılan çalış
malar sonucunda;
Mehmet Özbay adına tanzim edilen TR A 245202 seri numaralı hususi pasaport ile Şahin ek
li adına tanzim edilen TR F 282820 seri numaralı umuma mahsus pasaportun tanziminde ibraz edi
len fotoğrafların aynı kişiye ait olduğu alınan ekspertiz raporundan anlaşıldığı, anılan fotoğrafın
Abdullah Çatlı'ya ait olduğu,
Ayrıca giriş-çıkış kayıtlarında Mehmet Özbay adına kayıtlı görülen Z-01-150837 seri numa
ralı nüfus hüviyet cüzdanı bilgilerinin, Mehmet Özbay adına tanzim edilen TR A 245202 seri nu
maralı hususi pasaport talep formunda beyan edildiği anlaşıldığından, anılan Z-01-150837 seri nu
maralı nüfus hüviyet cüzdanı ile yapılan giriş-çıkışlarında Abdullah Çatlı'ya ait olduğu değerlen
dirilmekte olduğu,
Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen TR A 245202 seri numaralı hususi pasaportla ilgili ola
rak 06.11.1996 günü başlatılan idari soruşturmayla ilgili tamamlanan tahkikat dosyasının tasdikli
bir sureti ekte gönderildiğinin bildirildiği,
Emniyet Genel Müdürlüğü Müfettişlerine yapılan 16.12.1996 tarih ve 170 sayılı Fezlekenin
sonuç bölümünde;
•
Tahlil bölümünde de ayrıntılı bir şekilde ifade edildiği üzere, Mehmet Özbay'a (Abdullah Çat
lı) Hususi Pasaport verilmesine ilişkin işlemlerde;
Adli Yönden:
a) Olayda kusurlulukları bulunmadığı belirlenen Polis Memuru Ali İhsan Aslanoğlu, Polis
Memuru Semra Çam ve Genel İdari Hizmetli Selma Yılmaz hakkında "Men-i Muhakeme" kararı
alınması,
b) Şube Müdürü Mehmet Koca, olay tarihinde Başkomiser olan halen emekli bulunan
Ömer Karaahmetoğlu ve Polis Memuru Efrayim Aksakal'ın Pasaport Talep Formu ile kadro dere
cesini gösteren yazıdaki mühürün ve imzaların incelenmesi, imza sirkülerindeki imzalarla karşılaş
tırılmasının yapılması, bu işlemlerin kurala bağlanması ve denetimi görevlerini yerine getirmedik
leri sabit görüldüğünden, haklarında eylemlerine uyan TCK'nun 230'ncu maddesine göre "Görevi
İhmal" fiilinden "Lüzum-u Muhakeme" kararı verilmesi,
Disiplin Yönünden:
a) Polis Memuru Ali İhsan Aslanoğlu, Polis Memuru Semra Çam ve GİH Selma Yılmaz hak- .
kında kusurlulukları bulunmadığından ve ayrıca ceza verme yetkisi de zaman aşımına uğradığın
dan "Ceza Tayinine Yer Olmadığı" na karar verilmesi,
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ru Effayim Aksakal hakkında görevlerini ihmalden dolayı Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 5A/6 maddesi uyarınca cezalandırılmaları gerekmekte ise de, fiilin işleniş tarihi itibariyle
(03.08.1994) Devlet Memurları Kanunu'nun 127. maddesine göre ceza verme yetkisi zaman aşımı
na uğradığından, ceza tertibine yer olmadığı,
İdari Yönden:
Şube içerisinde pasaport başvurusunun alınmasından pasaportun ilgiliye teslimine kadar yapı
lacak hizmetlerin ve göreevlerin tanımının yazılı kurallara dayalı yapılmasının, personelin görev ve
sorumluluklarını gösteren iç düzenlemelerin yapılmasının uygun olacağının teklif edildiği incelenmiştir.(Ek:61)
8-Yabancılar hudut İltica Dairesinin 5.11.1996 tarih ve 41824-45268/ 45407 sayılı bilgi no
tunda;
Nevşehir nüfusuna kayıtlı ahmet ve Remziyeoğlu 1956 doğumlu Abdullah Çatlı adına;Ankara Sıkıyönetim Askeri Savcılığının 12.01.1981 gün ve 807040 sayılı yurtdışına çıkma yasağı
(A),Ankara Cumhuriyet Savcılığının 26.6.1986 günü ve 86-6517 sayılı yurtdışına çıkma yasağı
(A),Ankara Cumhuriyet Savcılığının 18.6.1986 gün ve 86-21617 sayılı yurtdışına çıkma yasağı
(A),Nevşehir Askerlik Şubesinin 18.8.1993 gün ve 3626 sayılı yakalama kaydı (J)Jnterpol Daire
Başkanlığının 7.2.1991 tarih ve 5648 sayılı arama kayıtları (H),Ankara Emniyet Müdürlüğünün
1.8.1996 gün ve 154792 sayılı yakalama kaydı (P) bulunduğu incelenmiştir.(Ek:62)
9-Komisyon Başkanlığının 23.1.1997 tarih ve 179 sayılı yazısında;İstanbul Emniyet Müdür
lüğünden;
22.1.1997 tarihinde komisyonda dinlenilen Meral Çatlı'nın ifadesinde, eşi Abdullah Çatlı'nın
yıllarca devletin himayesi ile arandığı halde özellikle İstanbul da yaşadığı, hatta Ataköy de büro aç
tığını, burada faaliyet gösterdiğinin Emniyet güçlerine ihbar edilmesi üzerine, Emniyetin kocasını
bu ihbardan haberdar edip, büroya usulen gidilip tutanak tutulduğunu belirtmiş olduğundan, bu iş
lemlere dair tahkikat evraklarının talep edildiği,
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 3.03.1997 tarih ve 67 sayılı yazısıyla,
Sorulan hususlarda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne herhangibir bilginin intikal etmediği ve iş
lem yapılamadığının kayıtların tetkikinden anlaşıldığının bildirildiği incelenmiştir.(Ek:63)
10-Komisyon Başkanlığının 23.1.1997 tarih ve 178 sayılı yazısında;
Merat Çatlı'nın komisyonca alınan ifadesinde 3.11.1996 tarihinden 15 gün önce evlerinin
önündeki otomobillerinin altına bomba konulduğu ve Emniyetçe gereken işlemin yapıldığını belirt
miştir. Bu işlemlere ilişkin bilgi ve belgenin gönderilmesi istenilmiştir.
Emniyet Müdürlüğünün .. Ocak 1997 tarih ve 2073/009048 sayılı yazısıyla, 22.10.1996 günü
saat 7.40 civarında Bakırköy İlçesi Şenlikköy Mahallesi Füze Sokak No:23 sayılı yerin önü kaldı
rım üzerine kimliği meçhul kişi veya kişilerce bir adet MKE yapısı savunma tipi el bombasının pi
mi çekilerek bırakıldığı ancak patlamayan bombanın daha sonra bomba uzmanlarınca imha edildi
ğinin bildirildiği incelenmiştir.(Ek:64)
11-Resmi Gazetenin 25.3.1985 tarih ve 18703 sayılı nüshasında,
Devlet Bakanı'Ahmet Karaevlinin 26-27 Mart 1985 tarihlerinde yapılacak olan "Tehlikeli
atıkların Sınırlarötesi Hareketlerini" konulu Uluslararası İşbirliği Konferansına katılmak üzere İs-.
viçre'ye gideceğini, onun dönüşüne kadar devlet'Bakanlığının Abdullah Tenekecinin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin kararın yayınlandığı incelenmiştir.(Ek:65)
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- 4 0 12-Komisyon Başkanlığının Maliye Bakanlığı'ndan telefon ile vaki talebi ile pasaport konu
sunda yapılan inceleme ve soruşturma olup olmadığının sorulduğu ;
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 17.02.1997 tarih ve 9 sayılı yazısı eki Abdullah
Çatlı isimli şahsın Mehmet Özbay adıyla ve Maliye Müfettişi unvanı ile hususi pasaport verilme
sinin Maliye Bakanlığı Müfettişlerince düzenlenen 7.Ö2.1997 tarihli inceleme raporunun sonuç bö
lümünde;
3.11.1996 tarihinde Balıkesir-Susurluk karayolunda meydana gelen trafik kazasında ölen abdullah Çatlı'ya Mehmet Özbay adıyla ve Maliye Müfettişi unvanı ile hususi pasaport verilmesi ola
yının Maliye Bakanlığı boyutunun incelenmesi sonucunda;
a. Bakanlığımız Teftiş Kurulunda görevli Müfettişlerin hususi pasaport taleplerinin, Emniyet
Genel Müdürlüğüne önceden gönderilen imza sirkülerinde yer alan personelin imzası ile Teftiş Ku
rulu Başkanlığı aracılığı ile yapıldığı,
b. Mehmet Özbay adında bir Maliye Müfettişi bulunmadığı,
c. Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı dışında kalan
Bakanlığımız birimlerinin hususi pasaport taleplerinin Emniyet Genel Müdürlüğüne Personel GenelMUdürlüğü aracılığı ile intikal ettirildiği,
d. Emniyet Genel Müdürlüğünce konuya ilişkin yaptırılan soruşturma sonucunda; Şube Mü
dürü Mehmet Koca ile emekli Başkomiser Ömer Karaahmetoğlu ve Polis Memuru Efrayim Aksa
kal'in Pasaport Talep Formu ile kadro derecesini gösteren yazıdaki mühürün ve imzaların incelen
mesi, imza sirkülerindeki imzalarla karşılaştırılmasının yapılması, bu işlemlerin kurala bağlanma
sı ve denetimi görevlerini yerine getirmedikleri sabit görüldüğünden, haklarında eylemlerine uyan
TCK'nun 230 uncu maddesine göre "görevi ihmal" fiilinden "Lüzum-u Muhakeme" kararı veril
mesi gerektiği sonucuna varıldığı tespit edilmiş olup,
e. 1.01.1994 - 3.11.1996 tarihleri arasında Bakanlığımız personelinden kimlere hususi pasa
port verildiği, başka olayların olup olmadığının tespiti açısından Emniyet Genel Müdürlüğünden
istenilmiş olmasına rağmen, bu konuda bilgi alınamamıştır.
f. Öte yandan, Abdullah Çatlı'ya Mehmet Özbay adı ve Maliye Müfettişi unvanı ile hususi pa
saport verilmesine esas teşkil eden "Pasaport Talep Formu" ve eki "Belge" deki Personel Genel
Müdürlüğü Daire Başkanı Çetin Kıvci yerine atılan imzaların bu kişiye ait olmadığı ve bu belge
lerdeki tarih ve sayı numaratörlerinin Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü ve Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğünde kullanılanlara uymadığı, ayrıca, Raporun 2.7. bölümünde ayrıntılı
olarak açıklandığı üzere bu belgelerin hiç bir şekilde iğfal kabiliyetinin de bulunmadığı,
g. Raporun bir örneğinin TBMM.'nin 12.11.1996 tarih ve 472 sayılı kararı ile; yurtdışı örgüt
lerin Devletle olan bağlantıları ile Susurluk'ta meydana gelen kaza olayının ve arkasındaki ilişki
lerin aydınlığa kavuşturulması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna gönderilmesi ge
rektiği,sonuç ve kanaatine varıldığı incelenmiştir.(Ek:66)
13-Komisyon Başkanlığının 10.01,1997 tarih ve 113 sayılı yazısıyla,
Mehmet Özbay (Abdullah Çatlı'ya) verilen silah ruhsatının tahkikatını yapan polis memuru
Dinçer Sarıboga ve Başkomiser Doğan Şimşek Hakkında yapmış olduğunu idari tahkikata ilişkin
dosyanın bir örneğinin talep edildiği,
Emniyet Genel Müdürlüğünün 12.2.1997 tarih ve 96/272-500485 sayılı, 28.01.1997 tarih ve
500340,261-331/97 sayılı eki, Polis Müfettişlerince düzenlenen 15.1.1997 tarih ve 1996/812 sayı
lı yazıları Ek'i gönderilen soruşturma raporunun sonuç bölümünde yapılan inceleme ve soruşturma
neticesinde elde edilen bilgi ve belgelere, sanıkların beyanlarına göre;
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- 41 1) Sanık 39485 sicil sayılı Başkomiser Doğan Şimşek'in Mecidiye Polis Karakolunun bulun
duğu adresi Mehmet Özbay (Abdullah Çatlı) adındaki şahsın ikametgahı olarak gösterdiği ve ka
sıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek suretiyle görevini kötüye kullandığı sübuta erdiğinden,
a) İdari Yönden: Eylemine uyan E.Ö.D.T. Madde 8/12 ye göre Meslekten Çıkarma Cezası ile
tecziye edilmesi gerekmekte ise.de bu suçu 05.11.1993 tarihinde işlediğinden 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu 127. maddesine göre disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğradığı,
b) Adli Yönden: Eylemine uyan TCK. 240. maddesine göre görevi kötüye kullanmaktan hak
kında Lüzum-u Muhakeme kararı verilmesi gerektiği,
2) Sanık 120600 sicil sayılı Polis Memuru Dinçer Sanboğa'nın görevine ilişkin olarak kamu
adına kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğine tanık olduğu halde ilgili makama bildirmedi
ği sübuta erdiğinden,
a) İdari Yönden: Eylemine uyan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün Madde 8/14'e göre
Meslekten Çıkarma Cezası ile tecziye edilmesi gerekmekte ise de bu suçu 05.11.1993 tarihinde iş
lediğinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 127. maddesine göre disiplin cezası verme yetki
sinin zamanaşımına uğradığı,
b) Adli Yönden: Eylemine uyan TCK. 235 maddesine göre görevini yaptığı sırada görevine
ilişkin olarak kamu adına kovuşturmayı gerektiren bir suç işlendiğini öğrenip de ilgili daireye bil
dirmediğinden hakkında Lüzum-u Muhakeme karan verilmesi gerektiği,
3) Fatih Uzunyusuf Mahallesi Muhtarı Burhan Kocapehlivan'ın TCK. Madde 341 (f.2)'ye gö
re resmi evrak münderecatının sıhhatini tasdik suretiyle sahtekarlık yapmak suçundan inceleme
yapmak üzere Fatih Kaymakamlığınca hakkında idari soruşturma açılması gerektiği, kanaat ve so
nucuna varıldığının bildirildiği incelenmiştir.(Ek:67)
14-Komisyon Başkanlığının 10.1.1997 tarih ve 115 sayılı yazısıyla;
Mehmet Özbay (Abdullah Çatlı) isimli şahsa verilen nüfus cüzdan sureti ile ilgili olarak, sah
te nüfus cüzdanı veren Beşiktaş Nüfus İdaresinin bu konudaki işlem dosyasının talep edildiği, İs
tanbul Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün 29.1.1997 tarih ve 945/43 sayılı yazısıyla.Beşiktaş
Kaymakamlığı Nüfus Müdürlüğünün 24.1.1997 tarih ve 945-466-557 sayılı yazıları ile 25.4.1990
tarihinde verilen 201-150837 seri no'lu nüfus cüzdanının tanzimine esas dayanak teşkil eden bel
genin bulunamadığı, o tarihte kullanılan erkeklere ait nüfus cüzdanı kayıt defterinin İçişleri Bakan
lığı Mülkiye Müfettişlerince yürütülen soruşturma nedeniyle incelenmek üzere alındığından, kay
da ilişkin belge gönderilemediğinin bildirildiği incelenmiştir.(Ek:68)
15-Komisyon Başkanlığının 10.1.1997 tarih ve 119 sayılı yazısıyla;
Abdullah ÇATLI üzerinde çıkan uzman kimliği ile ilgili olarak yapılan tahkikat evrakının An
kara Cumhuriyet Başsavcılığından talep edildiği,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 27.1.1997 gün ve Hz. 1996/79643 sayılı yazısıyla,.uzman
kimliği ile ilgili hazırlık tahkikatına ilişkin evrakın tümü bilirkişi tetkikatı yapılmak üzere Adli Tıp
Kurumuna gönderildiğinden talep gereğinin yerine getirilemediğinin bildirildiği incelenmiştir.(Ek:69)
16-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 2.10.1992 tarih ve 3127 sayılı nüshasında,
Baysa Ticaret ve Gıda Sanayii, Anonim Şirketinin kuruluşu ile ilgili ilanın yer aldığı, buna gö
re, İstanbul I. Ticaret Mahkemesinin 24.9.1992 tarih ve E: 1992/3924 K: 1992/3674 sayılı kararı ile.
şirket kuruluşunun onandığı, kurucuların Ant Güven Sazak, Ahmet Baydar, Silva Sazak, Mine
Baydar ve Alper Baydar olduğu, şirket amacının ithalat, ihracaat, pazarlama ve imalat işleri oldu
ğu incelenmiştir.(Ek:70)
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- 4 2 17- Komisyon Başkanlığının 17.1.1997 tarihli ve 161 sayılı Botaş Genel Müdürlüğüne yazdı
ğı yazı ile, Ahmet Baydar ve Mehmet Özbay (Abdullah Çatlı)'nın ortak olduğu BAYSA A.Ş.'nin,
İskenderun'da yapılan ihale ile ilgili bilgi ve belgenin talep edildiği,Botaş Boru Hatları ile Petrol
Taşıma Anonim Şirketinin bila tarih ve bila sayılı yazısındaJrak-Türkiye Hampctrol Boru Hattı'nın
1990 yılında Körfez Savaşı sebebiyle BM Kararıyla kapatılmasından sonra BOTAŞ Ceyhan Bölge
Müdürlüğünde bulunan Petrol Depolama Tankları bir program dahilinde bakıma alındığı, bu kap
samda 1993 yılında yapılan bir ihale ile sisteme dahil depolama tankları hem bakım-onarımlarını
yaptırmak hem de tank tabanlarında oluşan petrol çamurunu (sludge) temizletmek maksadıyla GÜ
NEY MAKİNA SANAYİ ve TİCARET LTD. Şirketi isimli firmaya ihale edildiği, adı geçen firma
tarafından yapılan uzun süreli çalışmalar sonucunda, tank tabanlarında oluşan yaklaşık 20.000 ton
petrol çamuru (Sludge) tanklardan temizlenerek açık toprak havuzlara ve sisteme ait olan ve boş
durumda bulunan ballast tankına taşındığı, tank tabanlarından çıkarılan ve Sludge (Petrol çamuru)
olarak isimlendirilen bu tortulaşmış maddenin ekonomik açıdan pek fazla bir değer ifade etmedi
ği, anılan malzemenin petrol sektöründe çoğu zaman bedelsiz olarak ya da çok düşük- fiyatlarla el
den çıkarılan bir konuma sahip olduğu, bu konuda sektörün diğer kuruluşları olan TÜPRAŞ ve
ATAŞ Rafinerilerinin de benzer uygulamaları yaptığı, bu noktadan hareketle kurumda petrol ça
muru temizliği yapan GÜNEY MAKİNA firması adı geçen bu atık maddeyi ton başına 150-200 TL
gibi düşük bir bedelle satın alarak tesislerinden tahliye etmek istediği, BOTAŞ Genel Müdürlüğü
olarak, hem açık toprak havuzlarda depolanan petrol artığı malzemenin yangın ve benzeri tehlike
lerini bertaraf etmek, hem de Irak-Türkiye Boru Hattı'nın açılması durumunda ihtiyaç olunacak
ballast tankının boşaltılmasını sağlamak gayesiyle yukarıda tarif edilen bu atık maddeden kurtulma
yollarının arandığı, bu maksatla Gümrükler Genel Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı ve ilgili diğer ku
ruluşlar ile temasa geçildiği, başlangıçta anılan malzemenin Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri
Genel Müdürlüğünce tasfiye edilmesinin gündeme geldiği, daha sonra gerekli çevresel tedbirler
alınmak ve lüzumlu gümrük işlemlerini tamamlatmak şartıyla sözkonusu atık maddenin BOTAŞ
Genel Müdürlüğü tarafından elden çıkarılmasının uygun bulunduğu, bu gelişmeler üzerinde Kuru
luşun adı geçen maddeyi satın alabilecek firmaları bulma arayışına girdiği, bu kapsamda ABAK
isimli ikinci bir firmanın daha adı geçen atık maddeyi ton başına 200 ile 500 TL arasında bir fiyat
la satınalmaya talip olduğu, aynı dönemde BAYSA A.Ş. isimli firmanın da 07 Mart 1995 tarihli
müracaatıyla anılan artık malzemeyi ton başına 10 ABD Doları bir fiyatla satın almaya talip olduğu,
BAYSA A.Ş. firmasınca teklif edilen 10 Dolar/Ton fiyatın adı geçen tarihlerde sözkonusu atık
maddeye verilen en yüksek fiyat ve BOTAŞ için en uygun teklif olduğu hususları gözöniinc alına
rak 09.03.1995 tarihinde BAYSA A.Ş. firmasıyla Sludge (Petrol Çamuru) satış sözleşmesi imza
landığı, yapılan sözleşmede her türlü gümrük işlemleri, vergiler ve gerekebilecek her,türlü yasal
yükümlülüklerin anılan firmaca yerine getirileceğinin hükme bağlandığı, yapılan bu işlemin aka
binde, daha önce çok düşük fiyat teklifleri veren GÜNEY MAKİNA SANAYİ ve ABAK isimli fir
maların anılan atık madde için daha yüksek fiyatlar verebileceklerini BOTAŞ'a yazılı olarak bil
dirdikleri, bu gelişmeler üzerine BOTAŞ Genel Müdürlüğünün hem sözkonusu atık maddeden da
ha fazla gelir elde etmek hem de sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturmak gayesiyle," BAYSA A.Ş. fir
masıyla daha önceden yapılmış Sludge satış sözleşmesini iptal ettiği, bu işlemlerin ardından Genel
Müdürlüğün 29.03.1995 tarih ve 387 sayılı OLUR'u ile kurum üst düzey yetkililerinden oluşan 7
kişilik bir açık artırma ihale komisyonu oluşturulduğu, kurulan bu komisyonun sözkonusu atık
maddeyi o tarihe kadar almaya talip olan her Uç firmayı da 29.3.1995 tarihli yazısıyla yapılacak
açık artırma ihalesine davet ettiği, 04.04.1995 tarihinde BOTAŞ Genel Müdürlüğünde yapılan açık
arttırma ihalesi sonucunda BAYSA A.Ş. firmasının sözkonusu atık petrol çamurunu ton başına 10
ABD Doları fiyatla almaya hak kazandığı, iki tur halinde devam eden açık artırma ihalesinde GÜTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 4 3 NEY MAKlNA SANAYİ LTD. firması ton başına 8 ABD Doları, ABAK firması ise ton başına 7
ABD Dolan fiyatları teklif ettikleri, daha önceden yüksek fiyat vereceklerini beyan eden her iki fir
manın da ihale komisyonuna adı geçen atık maddenin bulunduğu tankın içindeki suyun tahliyesi
hususu ile BOTAŞ tarafından talep edilen teknik emniyet konularının ağırlığından bahisle daha
yüksek fiyatlar veremeyeceklerini beyan ettikleri,
İlgi yazıda bahsi geçen diğer Mehmet ÖZBAY ya da Abdullah ÇATLI isminde bir şahsın adı
geçen ihale ile herhangi bir ilgisi bulunmadığı, ayrıca gerek ihale öncesi gerekse de ihale safhasın
da adı geçen şahsın BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile herhangi bir münasebeti veya teması da olmadı
ğı, Susurluk'ta meydana gelen trafik kazası sonrasındaydı geçen şahsın BOTAŞ'tan ihale aldığı
yolunda bazı haberlerin birtakım basın organlarında yer alması üzerine Genel Müdürlüğümüzce adı
geçen konuda ciddi tetkikler yapıldığı, bu incelemeler sonucunda Mehmet ÖZBAY isimli şahsın;
BOTAŞ'da yapılan ihaleden 5-6 ay sonra sözkonusu BAYSA A.Ş. Firmasına Yönetim Kurulu üye
si olarak katıldığının öğrenildiği, ancak adı geçen Mehmet ÖZBAY'ın BAYSA A.Ş. firması Yö
netim Kurulu üyesi olduktan sonra dahi BOTAŞ ile herhangi bir temasına veya ilişkisine rastlan
madığı,
Yukarıda geniş olarak tarif edilen petrol çamuru (Sludge) tahliye işlemlerinin BAYSA A.Ş.
firmasınca halen yürütülmekte olup, işin son kısımlarına gelindiği, ihale kapsamında günümüze ka
dar BAYSA firmasınca yaklaşık olarak 11.000 Ton Sludge tahliyesi gerçekleştirildiği, bu sonuca
göre işin toplam mali hacminin de yaklaşık olarak 110.000 (yüzonbin) ABD Doları olduğunun bil
dirildiği incelenmiştir.(Ek:71)
18- Komisyon Başkanlığının 6.1.1997 tarih ve 103 sayılı yazısıyla;
960 303 044 453-7, 950 901 023 601-9, 950 117 009 033-6 simkart nblu telefonların kimin adına kayıtlı olduğu, bu telefonlarla 1.1.1996 tarihinden itibaren yapılan görüşmelere ait komputür
listesi ile İstanbul Emniyet Amirliğine ait 2144033 nolu telefonu 25.8.1996 günü saat 12-16 ara
sında hangi telefonların aradığı hususunda bilgi talep edildiği,
Türk Telekom Firmasının 14.1.1997 tarih ve 2101/84 sayılı yazısıyla;
Anayasanın 22. maddesi, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 20. maddesi, Meclis İçtü
züğünün 105. maddesi 3-5 fıkraları hükümleri gereğince bir sakınca bulun-madığından simkart nu
maralarının sırasıyla Hatay İli Payas İlçesinde ikamet eden Ali AKTEKİN adına, Ankara'nın Topraklık'ta ikamet eden Osman TOSUN adına, İstanbul Üsküdar'da ikamet eden Hüseyin KOCADAG adına kayıtlı bulunduğu,
2144033 numaralı telefona ait görüşmelerin ve cep telefonlarının hangi telefonlarla arandığı
na ilişkin hususun teknik imkansızlıklar nedeniyle mümkün olamadığının bildirildiği incclenmiştir.(Ek:37)
19- Komisyon Başkanlığının İçişleri Bakanlığına gönderdiği 29.11.1996 tarih ve 4 sayılı ya
zısıyla,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Mafya-Yasadışı örgüt
ler ile Devlet ilişkileri ve bağlantıları, ayrıca Susurluk'ta meydana gelen kaza olayı ve arkasındaki
ilişkiler konusunda rapor hazırlanmışsa da bunların ve varsa belgelerinin incelenmek üzere Komis
yona gönderilmesinin talep edildiği,
Jandarma Genel Komutanlığının 6.12.1996 tarih ve 217053 sayılı yazısıyla,
Balıkesir-Susurluk İlçesi Bursa karayolunun 13 ncü Km.de, 03 Kasım 1996 günü saat 17.00
sıralarında, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin KOCADAG'ın kullandığı 06 AC 600
plakalı mercedes otomobilin bir kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada; EmriiTürkiye Büyük Millet Meclisi
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Milletvekili Sedat Edip BUCAK yaralandığı, kaza yapan otomobilde; (2) adet MP-5 Mk. tabanca,
(5) adet tabanca, (2) adet susturucu, (281) adet muhtelif tabanca fişeği, (3) adet sahte kimlik belge
si, çok az miktarda kahverenkli toz madde ve naylon poşet parçasında toz bulaşığı madde bulun
duğu, olaya başlangıçta Susurluk Cumhuriyet Başsavcılığınca el konulmuş olup, dosya bilahare İs
tanbul DGM. Başsavcılığına devredildiği, İstanbul DGM Başsavcılığınca araçta bulunan silah ve
iki maddenin J.Gn.K.lığı Kriminal laboratuvarında incelenmesi istendiği, elde edilen sonuçlar ilgi
li Savcılığa gönderildiği,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Mehmet ÖZBAY adına düzenlenmiş silah taşıma belge
sinin incelenmesi J.Gn.K.lığı Kriminal Laboratuvarından talep edildiği, elde edilecek sonuçların il
gili Savcılığa gönderileceği.Yukarıda belirtilen hususlardan başka J.Gn.K.lığında bilgi bulunmadı
ğının bildirildiği.Emniyet Genel Müdürlüğünün 9.12.1996 tarih ve 2694-96 sayılı yazısıyla;
Emniyet Genel Müdürlüğünce 6.11.-1996 tarih ve 96/272 sayılı talimat yazısıyla Susurluk İl
çesinde meydana gelen kaza olayında, Emniyet Müdürü Hüseyin KOCADAG'ın olayın tümü üze
rinde değerlendirilerek, gereken inceleme, araştırma ve soruşturmanın yapılmasının istenildiğinin
bildirildiği incelenmiştir.(Ek:72)
20-Komisyon Başkanlığının 10.1.1997 tarih ve 112 sayılı yazısında,
Emniyet Genel Müdürlüğünden Susurluk Kazasında bulunan ruhsatsız silahlarla ilgili menşei
tespitinin yapılıp yapılmadığının, yapıldı ise sonucunun, ayrıca bu silahlardan hariç İsrail'den han
gi cins silahların hibe olarak alındığının bildirilmesinin istenildiği,
Emniyet Genel Müdürlüğünün 26.1.1997 tarih ve 026292 sayılı yazısı ve eklerinde,
Susurluk İlçesinde kaza yapan araçta ele geçen tüm silahlar ile ilgili bilgiler ve İsrail'den hi
be olarak alınan silahlara ait ilgili Daire tarafından hazırlanan dokümanların liste halinde gönderil
diği,
Bunlardan A 92571 U seri numaralı 22 kalibre İtalyan yapımı Baretta Marka tabancanın Ocak
1994 tarihinde yapılan bir anlaşmayla bir İsrail Şirketi tarafından Türk Polis Teşkilatına satıldığı
nın İsrail Interpolünce bildirildiği, ancak, Emniyet Genel Müdürlüğü silah kuvve kayıtlarında mev
cut olmadığı,
Irak yapımı, Tarıq marka 9 mm çaplı 930647 seri numaralı tabancanın seri fabrikasyon numa
rası silinip tek tek bu seri numarası vurulmuş olduğu için üretici fabrikadan satım yeri hakkında ce
vap almanın mümkün görülmediği.,
MP-5 marka 9 mm çaplı 21995 ve C 48952 seri numaralı yarı maki nalı tabancaların ise men
sellerinin tespitine ilişkin olarak konu, 14.2.1997 tarih ve 038646 sayılı yazı ile aynen bildirildiği,
Buna göre; MP-5 marka silahların İngiltere'de üretildiği, bunlardan C 49952 seri numaralı si
lahın 1985 yılında Kuveyt'e satıldığı, MP-5 marka 21995 seri nolu silahın ise 1980 yılında Yugos
lavya'ya satıldığının, İngiliz İnterpolünden alınan yazılardan anlaşıldığı, bu bilgilerin ilgili ülkeler
nezdinde de alınarak detaylı bilgilerle takviye edileceğinin bildirildiği,
İsrail'den bugüne kadar 8.12.1993 tarih ve 31862 sayılı yazıda belirtilen; 10 Adet Ruger kısa
tüfek 0.22 LR, 10 Adet Baretta tabanca cal:22, 8 Adet Remington Model 870 Av tüfeği,5000
Adef'oo" Buchshot kovan, 5000 Adet Lock-Buster av tüfeği kovanı, İ00 Adet UZİ Yarı Mak.tab.7
(şarjörü), 100 Adet 9 mm tabanca, 4 Adet Magnum 300 Mac Millan tüfeği,10000 Adet Magnum
300 fişeği, 5000 Adet Cal. 50 fişeği alındığı, bunlarla ilgili olarak 19.2.1996 tarih ve 4016 sayılı'
yazıda açıklandığı üzere son kullanıcı belgesindeki 10 ayrı kalem malzemeden bir kısmının gönde-
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kurulan muayene ve kabul komisyonunca kabulünün yapıldığı ve ayniyatının kesilerek 15.11.1994
tarihinde kuvve kayıtlarının alındığı,
23.12.1993-15.6.1994 tarihleri arasında da,
100 Adet 5,56 mm Galli tüfek, 20 Adet 7,62 mm Galli Tüfek, 100 Adet 9 mm Jeriko 028 Oto
matik Tabanca, 60 Adet 9 mm Jeriko 94/15 Otomatik Tabanca, 100 Adet 9 mm Mini Uzi Otoma
tik Tabanca, 90 Adet 9 mm Mikro Uzi Otomatik Tabanca, 40 Adet 9 mm Uzi Seyyar Dipçikli Ta
banca, 50 Adet 9 mm Uzi Sabit Dipçikli Tabancanın İsrail Hospro Firması tarafından hibe ve be
delsiz olarak Emniyet Teşkilatına gönderildiği, tamamının Özel Harekat Daire Başkanlığının talep
lerine dayalı olarak tesellüm belgesi ile bu daireye zimmetle teslim edildiğinin bildirildiği incelenmiştir.(Ek:73)
21- Komisyon Başkanlığının 29.11.1996 tarih ve 3 sayılı yazısında;
Adalet Bakanlığından, Susurluk Cumhuriyet Savcılığındaki tahkikat dosyası ile dava açılmış
ise dava dosyasının, Ömer Lütfi TOPAL Cinayeti ile ilgili dosyanın, Söylemezler Çetesi ile ilgili
dosyanın, 1978 yılındaki Bahçelievler Katliamı dosyasının, Abdi İPEKÇİ'nin öldürülmesi ile ilgi
li dava dosyalarının ilgili Cumhuriyet Savcılıkları ve Mahkemelerden,
Ayrıca Susurluk'ta meydana gelen kaza üzerine, İstanbul DGM ve Cumhuriyet Savcılığında
ki soruşturma dosyasının, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki tahkikat dosyalarının Komisyona
gönderilmesinin talep edildiği,
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 13.12.1996 tarih ve 031114 sayılı yazısı
ekinde gönderilen dosyalarda; .
Susurluk Cumhuriyet Savcılığının 12.11.1996 tarih ve Hz: 1996/949 E: 1996/407 İddianame:
1996/145 sayılı iddianamesinde;
Hüseyin KOCADAĞ, Abdullah ÇATLI (Mehmet ÖZBAY) ve Gonca US isimli kişilerin ölü,
Sedat Edip BUCAK'ın yaralı, Hasan GÖKÇE isimli şahsın sanık olduğu, suçun 3.11.1996 tarihin
de işlendiği,
Olay tarihinde sürücü Hüseyin KOCADAĞ yönetimindeki Sedat BUCAK'a ait 06 AC 600
plakalı Mercedes marka otomobil ile İzmir İlinden, İstanbul İline doğru seyir halinde iken; İlçenin
uçakyolu mevkii 53. Km.ye geldiğinde sol taraftaki benzinlikten çıkış yaparak Bursa istikametine
(aynı istikamete) gitmek isteyen Hasan GÖKÇE yönetimindeki 20 RC 721 plakalı ford kamyona
sağ arka yan taraftan çarparak ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldiği,
Kaza neticesinde 06 AC 600 plakalı Mercedes otomobilin sürücüsü Hüseyin KOCADAĞ, ay
nı araçta bulunan Abdullah ÇATLI ve Gonca US isimli şahıslar öldüğü, otomobilin sağ ön koltu
ğunda bulunan Milletvekili Sedat BUCAK hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı,
Sanığın yargılanmasının yapılarak eylemine uyan; TCK.nun 455/2, son, 40,2918 sayılı yasa
nın 119. maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunduğu,
Şahıslarda ye araçta elde edilen silah ve kimliklere ilişkin olarak evrakın tefrik edileceği ve
fezleke ile yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderileceğinin kararlaştırıldığı,
Susurluk Cumhuriyet Savcılığının Hz. 1996/961,963,964 Fezleke: 1996/
DGM Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen fezlekede;

sayılı İstanbul

3.11.1996 tarihinde sorumluluk bölgesi içinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak,olay yerine giden jandarma yetkililerine, kazaya karışan Mercedes otomobilde iki adet MP-5 oto
matik tabanca, beş adet çeşitli marka veçapta tabanca ile bunlara ait iki adet susturucu, toplam onüç
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ri krokisi ile kaza yapan araçların durumlarının fotoğrafla tespit edildiği, ölenlerin üzerlerinde ya
pılan incelemede, ölen Hüseyin KOCADAĞ üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğüne ait polis kim
liği, banka kartları, sigorta kartı ile gazete, kağıdına sarılı olarak 0,33 cm. kahverengi renkli niteli
ği belirsiz toz madde, 19.050 bin lira para, nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi, ölen Abdullah ÇATLl'nın (Mehmet ÖZBAY) üzerinde, Mehmet ÖZBAY adına düzenlenmiş sürücü belgesi, silah ta
şıma ruhsatı, silah taşıma izin belgesi, kartvizit, Baysa Ticaret adına düzenlenmiş fatura bilgi kar
tı, Viza kartı, Yapı Kredi Kartı, Barclay Kart, bir adet telefon kartı, İstanbul Ticaret Odası üyelik
kartı, bir adet üzerinde beyaz toz taneciği bulunan naylon poşet, 44 milyon 500 bin lira, 29 adet
100'lük ABD doları, yüzelli dolar, 305 Alman Markı, ölen Gonca US'un üzerinde, sürücü belgesi,
çeşitli fotoğraflar, gözlük çerçevesi, sol ayağında 24 cm. uzunlukta altın zincir çıktığı,
Basın yayın organlarının yayınları ile otomobilde ele geçen silahlar, mermiler ve eşyalar ile
ölen şahıslar üzerindeki eşya ve belgelerin değerlendirilmesinde, ayrıca Mehmet ÖZBAY kimlikli
şahsın gerçekte Abdullah ÇATLI isimli şahıs olduğu ve 18 yıldır arandığından,
Şahısların birarada bulunması, çeşitli silahlar ve sahte belgelerin mevcudiyeti ile TCK.nun
313. maddesine muhalefet suçunu oluşturacağı, bu suçun da Devlet Güvenlik Mahkemesi yetkisi
ve görevi içinde olduğunun anlaşılması nedeniyle fezleke düzenlenerek, hazırlık evrakı ve diğer
malzemelerin İstanbul DGM. Başsavcılığına gönderildiği,
Trafik kazası ile ilgili olarak Hz/İ996/949 sayılı soruşturmanın devam etmekte olduğu, husus
larının fezlekede yer aldığı incelenmiştir. (Ek:74)
22- Susurluk Cumhuriyet Başsavcılığının 7.11.1996 tarih ve Hz: 1996/962 , E: 1996/20 sayı
lı yetkisizlik kararında;
3.11.1996 tarihinde meydana gelen kaza'olayında Abdullah ÇATLI olarak yakınlarınca da teş
his edilen şahsın üzerinde Mehmet ÖZBAY adına düzenlenmiş sürücü belgesi, çeşitli bankalara ait
kredi kartları, Ticaret Odası üye kartı, silah taşıma ruhsatı ve silah taşıma izin belgesi çıktığı, silah
taşıma izin belgesinin Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlendiğinin anlaşılması üzerine, suç ye
ri itibariyle Savcılığın yetkisizliğine ve gereği için yetkili ve görevli Ankara Cumhuriyet Başsav
cılığına gönderilmesine karar verildiği,
Susurluk Cumhuriyet Savcılığının 7.11.1996 tarih ve Hz: 1996/949 sayılı Tefrik Kararında;
3.11.1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasında;
Trafik kazası olayı, diğer olaylar da aynı olmakla, 1996/949 sayısı' üzerinden yürütülmesine,
Abdullah ÇATLI üzerinde çıkan ehliyetname, silah taşıma ruhsatı ve banka kayıtlarının düzenlen
me yerleri İstanbul İli olmakla, diğer evraklardan ayrılarak, tefrik edilerek hazırlığın Hz: 1996/961
sayısı üzerinden yürütülmesine,
Abdullah ÇATLI üzerinden çıkan silah taşıma izin belgesinin düzenleniş itibarı ile farklı ol
ması nedeniyle tefrik edilerek Hz: 1996/962 sayılı üzerinden yürütülmesine,
Araçta bulunan çeşitli evsaftaki silah, mermi ve jarşörler hakkındaki soruşturmanın sağlıklı
yürütülmesi için tefrik edilerek Hz. 1996/963 no. üzerinden yürütülmesine,
Ölen Abdullah ÇATLI (Mehmet ÖZBAY) üzerinde çıkan küçük naylon poşetteki beyaz toz
bulaşığı ve ölen Hüseyin KOCADAĞ'ın cüzdanı içinden çıkan 0,33 cm. kahverengi toz hakkında
ki evrakın tefrik edilerek Hz: 1996/964 no. üzerinden yürütülmesine, karar verildiği incelenmiştir.(Ek:75)
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- 4 7 23-Komisyon Başkanlığının 29.11.1996 tarih ve 3 sayılı yazısında;
Adalet Bakanlığından, susurluk Cumhuriyet Savcılığmdaki tahkikat dosyası ile dava açılmış
ise dava dosyasının, Ömer Lütfü Topal cinayeti ile ilgili dosyanın, Söylemezler Çetesi ile ilgili dos
yanın, 1978 yılındaki Bahçelievler Katliamı dosyasının, Abdi İpekçinin öldürülmesi ile ilgili dava
dosyalarının ilgili Cumhuriyet Savcılıkları ve Mahkemelerden,
Ayrıca Susurlukta meydana gelen kaza üzerine, İstanbul DGM ve Cumhuhuriyet Savcılığm
daki soruşturma dosyasının, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki tahkikat dosyalarının komisyo
na gönderilmesinin talep edildiği,
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 13.12.1996 tarih ve 031114 sayılı yazısı eki
dosyalardan Mehmet Özbay'a ait 1996/1136 sayılı Silah Taşıma dosyasında;Mehmet Çakır vekili
Nihat Yanık'ın 28.3.1995 tarihli dilekçe ile 9 mm. Baretta marka L 53461 Z seri nolu silahın Meh
met Özbay'a hibe etmek için dilekçe ile İstanbul Valiliğine müracaat edildiği,
Mehmet Özbay'ın 28.03.1995 tarihli dilekçesi ile Mehmet Çakır'a ait silah hibe yoluyla almak
istediğini, bir dilekçe ile İstaanbul Valiliğine müracaat ettiği,
Emniyet Genel Müdürlüğünün 14.11.1991 tarih ve 62159/69 sayılı makam onayında;Emniyet
Genel Müdürü'nün teklifinde, Mehmet Çakır'ın talebi üzerine yaptırılan tahkikatta, hayatının hari
ci ve ciddi tehlikeye maruz kaldığına dair herhangibir belge ve bilginin mevcut olmadığını, silah
satın aldırılarak taşıma ruhsatı verilip verilmeyeceği hususunun Bakanlık makamının taktirine bı
rakıldığı, taşıma ruhsatı verilip verilmeyeceği makamının tensiplerine arz edildiği, İçişleri Bakan
lığı tarafından da taşınan ruhsata verilmesi için onay verildiği, Ankara Valiliğinin 5.11.1991 tarih
ve 285525 sayılı yazısı ile tabancan ve mermi alabilmesi için düzenleme yapıldığı, Ankara Valili
ğinin 4.2.1994 tarih ve 147762 sayılı onayı ile, 31.12.1995 tarihine kadar Taşıma ruhsatı verilme
sinin Valilikçe onaylandığı,
İstanbul Valiliğinin 14.6.1994 tarih ve 11782 sayılı yazısı ile Mehmet Özbaya isimli şahsın
can güvenliğinden bahisle MKE'den silah satın aldırılarak tabancanın ruhsatı verilmesini talep et
tiğinden bahisle taşıma ruhsatı verilip verilmemesi hususunun sorulduğu, Emniyet Genel Müdür
lüğünün teklifinde İstanbul İl'inden 1961 doğumlu Mehmet Özbay isimli şahısların hayatları hari
ci ve ciddi tehlikeye maruz kaldığından bahisle silah taşıma izni verilmesinin istenmesi üzerine
yaptırılan tahkikatta hayatlarının tehlikede olduğuna dair herhangibir belge ve bilgi bulunmadığı
nı, yönetmeliğin 7/a maddesine göre silah taşıma izni verilip verilmeyeceği hususunu onaya arz et
tiği 4.7.1994 tarihli Bakan Onayı ile taşıma ruhsatı verilmesinin uygun görüldüğü,
İstanbul Valiliğinin 25.3.1996 tarih ve 11782 sayılı Valilik onayı ile de 4.7.1999 tarihine ka
dar taşıma ruhsatının verilmesi için onay verildiği incelenmiştir. (Ek:76)
24-Komisyon Başkanlığının 29.11.1996 tarih ve 3 sayılı yazısında;
Adalet Bakanlığından, susurluk Cumhuriyet Savcılığmdaki tahkikat dosyası ile dava açılmış
ise dava dosyasının, Ömer Lütfü Topal cinayeti ile ilgili dosyanın, Söylemezler Çetesi ile ilgili dos
yanın, 1978 yılındaki Bahçelievler Katliamı dosyasının, Abdi İpekçinin öldürülmesi ile ilgili dava
dosyalarının ilgili Cumhuriyet Savcılıkları ve Mahkemelerden.ayrıca Susurlukta meydana gelen
kaza üzerine, İstanbul DGM ve Cumhuhuriyet Savcılığmdaki soruşturma dosyasının, Ankara Cum
huriyet Başsavcılığındaki tahkikat dosyalarının komisyona gönderilmesinin talep edildiği,
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 13.12.1996 tarih ve 031114 sayılı yazısı eki
"ideolojik amaçla 7 kişiyi öldürmek" suçu ile ilgili dosyada;
Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 26.12.1996 tarih ve E: 1990/44 K: 1995/278 Savcı
lık: 1986/6517 sayılı gerekçeli kararında;
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Askeri Mahkemesinin 1984/55 Esas numaralı dava dosyası içeriği, yeminli tanık ve katılanların an
latımları ile dosyadaki diğer tüm kanıtların objektif ve kül halinde değerlendirilmesinden Bahçelievler 15. Sokak No;56/2'deki evde oturan maktuller Serdar Alten, Hürcan Gürses, Efraim Ezgin,
Osman Nuri Uzunlar, Latif Can, Salih Gevenci, Faruk Ersan'ın olay günü evlerine baskın yapıla
rak ellerinin arkadan bağlandığı ve eter koklatılmak suretiyle bayıltıkları maktullerden Salih Ge
venci ile Faruk Ersan'ın bir abrabaya konularak Eskişehir Yoluna götürülüp orada başlaarına kur
şun sıkılmak suretiyle öldürüldükleri, daha sonra evde kalan maktullerden Osman Nuri Uzunlar'ın
boğularaka, Hürcan Gürses, Efraim Ezgin, Latif Can ve Serdar alten'inde baş ve göğüs kısımları
na tabanca ile ateş edilerek maktuller Hürcan Gürses, Latif Can ve Efraim Ezgin'in evlerinde öl
dürüldükleri, Serdar Alten'in ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasını müteakip 17.10.1978
tarihinde hastanede ölmesi suretiyle 7 kişinin katledilmiş oldukları Semiha Üstündağ adındaki ta
nığın yolda tesadüfen gördüğü iki genç arasındaki konuşmalarında birinin diğerine "tamam mı" di
ye soru sorması üzerine ötekinin "5-6-2 tamam reis" şeklinde cevap vermesi ve bu gördüklerini bir
aile toplantısında polis memuru Recep Okay'a anlatması, katliam olayının gerçekleştiği ev numa
rasının 56/2 olması nedeniyle Recep Okay'ın öldürülme hadisesi ile ilgili o gençlerin aralarındaki
konuşmaları irtibatlandırarak durumu mesai arkadaşı Selami Ünal'a bildirdiği, Selami Ünal'ında
Recep Okay'dan aldığı bilgileri Ankara Emniyeti 2.Şubesinde katliam olayını soruşturmakla gö
revli komiser dürüst Oktay'a anlatmasını müteakip Semiha Üstündağ'a fotoğraflar göstermek su
retiyle o konuşan şahıslardan birinin Duran demirkıran olduğunu saptaması, Duram Demirkıran'ın
ise bahçelievler bölgesinde ülkücü görüşün ileri gelenlerinden olması nedeniyle gözaltına alınarak
yapılan sorgulamasında olayda adres tesbiti ve gözcülük yaptığını, yalanda Ömer Özcan'ın oldu
ğunu söyledikden sonra soruşturma derinleştirilmiş sanıklar Haluk Kırcj,Ahmet Ercüment Gedik
li, Ömer Özcan, Duran Demirkıran, ibrahim Çiftçi, Ömer Yavuz Hacıömeroğlu, Abidin Şahiner,
Mehmet Kundakçı ve Kadir Temir haklarında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı
nın 30.7.1979 gün 1979/597 Esas, 1979/1061 iddianame sayılı iddianemesi ile kamu davası açıl
mıştır.
Adı geçen mahkemece yapılan yargılama sonucunda 19 Aralık 1985 gün 1984/55 Esas ve
1985/311 karar numaralı ilamla " İbrahim Çiftçi, Ömer Yavuz Hacıömeroğlu, Abidin Şahiner,
Mehmet Kundakçı ve Kadir Temir'in beraatlerine, sanıklar Duran Demirkıran ile Ömer Özcan'ın
TCY,'sının 149/2, 65/3 ve 59. maddeleri gereğince 12'şer yıl 6'şar ay ağır hapis cezası ile sanık
Ahmet ercüment Gedikli'nin ömür boyu ağır para cezası ile ve sanık Haluk Kırcı'nın ise idam ce
zası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş ve karar temyiz edildikten sonra Yargıtay'dan geçip Sı
kıyönetim Mahkemesince yeni baştanhüküm kurularak enson Ankara 1 Numaralı Askeri Mahke
mesinin 17.06.1988 gün 1987/44 Esas 1988/101 karar numaralı ilamı ile kesinleşmiştir.
Sanıklar Mahmut Korkmaz, Bünyamin Adanalı, Abdullah Çatlı, Ünal Osmanağaoğlu, Kadri
Kürşat Poyrak ve Mahmut Korkmaz haklarında gıyabi tutuklu olmaları nedeniyle dosyanın tefrik
edildiği daha sonra bu sanıklar hakkında kamu davası açılarak sanıklar Abdullah Çatlı, Ünal Os
manağaoğlu Bünyamin Adanalı, Kadri Kürşat Poyrat ve Mahmut Korkmaz ile ilgili davanın mah
kememizin 1990/44 esas numaralı dosyasında görüldüğü,
Bir kısım tanıklar ve mahkum olan sanıkların olaya Bünyamin Adanalı'nında katıldığı yolun
da hazırlıkda anlatımda bulunmalarına rağmen mahkememizde dinlenilen bu sanıklar ve tanıklar
Bünyamin Adanalı'nın olaya katıldığını görmediklerini ve duymadıklarını hazırlıkda yapılan sor
gulama sırasında baskı ve işkence altında kaldıklarını ve yazılan tutanakların kendilerine okutul
madan imzalatılmış olduğunu beyan etmişlerdir,
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yaben tutuklanmalarına rağmen bugüne kadar yakalanamadıkları için bunlar hakkındaki yargılama
ile ilgili işlemler tefrik edilmek suretiyle başka bir dosyada esas açılıp oraya kaydı yapıldıktan son
ra o dosyada yürütülmesine karar verilmiştir.
Yukarıda anlatıldığı üzere, sanık Bünyamin Adanalı üzerine atılan suçu işlemediğini olay ye
rine uğramadığını, olay tarihinde Erzurum'da olduğunu savunmuş ve bu savunmaları mahkeme
mizce dinlenen tanıklar Mesut Nabi Adanalı ve Hasan Fehmi Adanalı tarafından doğrulandığı gibi
olayda yargılanıp cezalandırılan ve cezasını çektikden sonra çıkan Duran Demirkıran'da sanık
Bünyamin Adanalı'mn olaya katılmadığını, Bünyamin Adanalı'yı birkez gördüğünü ve kendisininde olaya katılmamasına rağmen baskı ve işkence sonucunda hazırlıkda suçu üzerine aldığını söy
lemiştir.
Sanık hakkında cezalandırılma yoluna gidilebilmek için kesin, inanadırıcı ve yeterli kanıtın el
de edilmiş olması gerekmektedir.
' Olayda sanık Bünyamin Adanalı hakkında üzerine atılan suçtan hükümlülüğünü gerektirir de, recede yeterli, inandırıcı ve kesin kanıt elde edilemediği gibi mahkememizce şüpheye varılmış ve
şüphe sanık lehine uygulanır genel kuralıda gözönüne alınmak suretiyle sanık Bünyamin Adana
lı'mn 7 kişiyi katletmek suçundan beraatine karar verilmesi yoluna gidilmiştir.
Mahkeme üyesi Kerim Talu ise sanık Bünyamin Adanalı'nın cezalandırılması yolunda dosya
da yeterli kanıt bulunduğunu ileri sürerek çoğunluk görüşüne karşı çıkmış ve karşı oy kullanmış
tır. Gerekçesi yukarıda anlatıldığı üzere:
Hüküm:
1- Suçu işlediğine dair dosyada hükümlülüğünü gerektirir derecede yeterli, inandırıcı ve kesin
kanıt elde edilemediğinden şüphe sanık lehine uygulanır genel kuralıda gözönüne alınarak sanık
Bünyamin Adanalının ideolojik amaçla 7 kişiyi öldürmek suçundan Beraatine, Üye Kerim Talu'nun bu sanığın mahkumiyeti gerekir yolundaki karşı oyuyla
2- Sanıklar abdullah Çatlı Ünal Osman Ağaoğlu, Kadri Kürşat Poyraz ve Mahmut Korkmaz'in
yargılanmaları ile ilgili evrakların bu dosyadan ayrılarak başka bir dosyaya konulup yeni verilecek
esas üzerinden adı geçen sanıklar hakkındaki yargılamaya devam etmesine,
3- Sanıklar Abdullah Çatlı, Ünal Osman Ağaoğlu, Kadri Kürşat Poyraaz ve Mahmut Korkmaz'ın gıyabi tutukluluk durumlarının devamına,
4- Sanık Bünyamin Adanalı'nın Serbest bırakılmasına, başka bir suçtan tutuklu veya hüküm
lü değil ise derhal salıverilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına,
Katılanlar ve katılanlar vekilleri ile sanıklar Abdullah Çatlı, Ünal Osman Ağaoğlu, Kadri Kür
şat Poyraz ve Mahmut Korkmaz'ın yokluklarında sanık Bünyamin Adanalı ile bu sanık vekili Av,
Yalçın Kasaroğlunun yüzlerine karşı isteme aykırı ve yargıtay yolu açık olmak üzere 26.12.1995
günü açık ve oyçokluğuyla verilen karar yöntemine uygun bir şekilde okundu ve anlatıldı "şeklin
de karar verildiği incelenmiştir.(Ek:77)
25- Komisyon Başkanlığının 29.11.1996 tarih ve 3 sayılı yazısında;
Adalet Bakanlığından, susurluk Cumhuriyet Savcılığındaki tahkikat dosyası ile dava açılmış
ise dava dosyasının, Ömer Lütfü Topal cinayeti ile ilgili dosyanın, Söylemezler Çetesi ile ilgili dos
yanın, 1978 yılındaki Bahçelievler Katliamı dosyasının, Abdi İpekçinin öldürülmesi ile ilgili dava
dosyalarının ilgili Cumhuriyet Savcılıkları ve Mahkemelerden,
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Cumhuriyet Savcılığındaki soruşturma dosyasının, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki tahkikat
dosyalarının komisyona gönderilmesinin talep edildiği,
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 13.12.1996 tarih ve 031114 sayılı yazısı eki
dosyada;
Mehmet Özbay ile ilgili sürücü belgesi ve ilişkin işlemlerde; İlkokul diplomasının 21.5.1973
tarih ve 829 no'lu olduğu iyi derece ile Meydan Köyü İlkokulundan mezun olduğunu gösterdiği,
18.05.1990 tarihinde Motorlu Taşıt sürücü kursuna müracaat ederek kayıt defterinin 979 numaraasına kaydedildiği, 18.12.1990 tarihinde Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne müracaat ederek ve Mo
torlu Taşıt Sürücü sertifikasını ibraz ederek sürücü belgesi talep edildiği, 18.12.1990 tarihinde
63241 sayılı belge düzenlenerek, ilgisine verildiği incelenmiştir.(Ek:78)
26-Komisyon Başkanlığının 10.01.1997 tarih ve 121 sayılı yazısıyla;
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 14.1.1997 tarih ve Muh: 1997/43 sayılı yazısı ve eki
belgelerde,
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 20.4.1992 tarih ve Hzr. 1992/8718 E: 1992/5177 İd:
1992/2596 sayılı iddianamesi ile 26.2.1992 tarihinde Atatürk Hava Limanından yurt dışına çıkar
ken görevliler tarafından yapılan kontrollarda Şahin Ekli isimli şahsın Belçika makamlarınca dü
zenlenmiş pasaportun tamamen sahte olduğunun ekspertiz raporunda da belirtildiği gibi iğfal kaabiliyetini haiz olduğu, sanığın üzerine atılan suçu işlediği sanık itirafı ve tüm evrak kapsamından
anlaşıldığı gerekçesiyle Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldığı,davanın 26.12.1996 ta
rihi itibarıyla 1992-405 sayılı davanın devam ettiği incelenmiştir.(Ek:79)
27- Komisyon Başkanlığının 3.2.1997 tarih ve 202 sayılı yazısıyla;
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 6.1.1997 tarih ve 103 sayılı Komisyon Başkanlığı yazısı
ile Türk Tclekom Genel Müdürlüğünden istenen bilgilerin verilmediğinden bahisle kanuna aykırı
davranışa giren ve bu suretle komisyonun görev yapmasını engellemekten bahisle gereken cezai
kovuşturmanın açılmasının talep edildiği,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 25.2.1997 tarih ve Hz: 1997/10691 sayılı kararı ile Genel
Müdürlük sorumluları hakkında mahkemeye şevklerine yeter delil bulunamadığı gerekçesiyle ta
kipsizlik kararı verildiği incelenmiştir.(Ek:37)
28- Komisyon Başkanlığının 10.1.1997 tarih ve 116 sayılı yazısıyla;
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Haluk KIRCI isimli şahsın İstanbul Asayiş Şube Mü
dürlüğünden gözaltında iken kaçma olayı ile ilgili olarak yapılan tahkikat ve yargılamalara ilişkin
belgelerin talep edildiğijstanbul Cumhuriyet Savcılığının 8.4.1996 tarihi ve Hz: 1996/11011 Büro:
1996/171 sayılı ek takipsizlik kararında;
"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 1995/1054 sayılı ilamı ile aranan ankara 1 No'lu
Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 1986/68 Esas, 1987/19 sayılı kararı ile 7 kez idam
cezasına hükümlü Şükrü oğlu, 1958 doğumlu Haluk KIRCI isimli şahsın emniyetçe yakalandığı,
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 1.2.1996 tarih ve 105 sayılı yazıları ile hükümlünün
ilamlar gelene kadar emniyet nezarethanesinde tutulması istenilmesine rağmen, yukarıda açık hü
viyeti yazılı Asayiş şubesi eski Müdürü Sedat DEMİR'in suç tarihinde infaz bürosundaki görevli
lere baskı yaparak hükümlü Haluk KIRCI'nm kaçmasını kolaylaştırdığı iddia edilmekle,
Delillerin değerlendirilmesi üst görevli mahkemeye ait olmak üzere sanık hakkında müsnet
suçtan kamu davası ikame olundu" karar verildiği incelenmiştir.(Ek:80)
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1996/63 E: 1996/3525 sayılı iddianameyle;
Sanık Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Bürosunda görevli Komiser Servet ATAN, Po
lis Memurları Cevat YANAR ve Nihat DEMİRAY haklarında kamu davası açılmasının talep edil
diği İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 9.7.1996 tarih ve E: 1996/347 K: 1996/830 C.Savcısı:
1996/5617 sayılı kararı ile;
"Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına nazaran sanıkların müsnet
suçu işledikleri hususunda kusurlarının bulunmadığını, çalıştıkları Asayiş Şube Müdürlüğüne dört
kontrollü dış kapıdan geçilmek suretiyle girildiği, etrafta ayrıca tel örgülerinin de bulunduğu, giren
ve çıkan her şahsın kontrol edildiği, ayrıca çıkan şahısların hangi birimden çıktıı tesbit edildikten
sonra telefonla o kısımdan teyit aldıktan sonra bırakıldıkları, bu durum muvacehesinde komiser
Servet ATAN'ın vve Polis Memuru Nihat DEMİRAY'in firar sırasında olay yerinde bulunmama
ları nedeniyle kendilerine hiçbir kusur izafe edilemeyeceği hususunun dışında o sırada kalabalık
odada tek başına bulunan aynı zamanda devamlı gelen telefona bakan sanık Cevat YANAR'in da
olayın meydana gelişinde bir kusur veya kastının bulunamayacağı, zira firar eden şahıs odadan çık
sa bile bu kadar önemle korunan bir binadan dış kapıya çıkıncaya kadar bir yerde takılmasının ge
rektiği, dılayısı ile sanığın bir an dikkatsizliği ile bu olayın husule gelemeyeceği neticesine varıldı
ğından sanıkların müsnet suçtan beraatlerine karar verilmesi hak ve nesafet kaidelerine uygun gö
rülmüştür, "sanıkların müsnet suçtan beraatlerine, şeklinde karar verildiği incelenmiştir.(Ek:80)
30- İstanbul Cumhuriyet Savcılığının 23.12.1996 tarih ve 1996/877 sayılı yazısında;
Hürriyet Gazetesinde çıkan haberin yeni delil ihtiva ettiğinden bahisle 8.4.1996 tarih ve Hz.
1996/11011 Büro: 1996/171 sayılı ek takipsizlik kararının kaldırılarak, yeni hazırlık numarası ve
rilmesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından talep edildiği,
İstanbul Cumhuriyet Savcılığının 23.12.1996 tarih ve Hz: 1996/57583 Büro: 1996/877 İddia:
1996/224 E: 1996/1466 sayılı iddianame ile İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Asa
yiş eski Şube Müdürü Sedat DEMİR hakkında;
"Ankara1 1 No'lu Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinden verilen 1996/68 Esas,
1987/198 Esas Sayılı kararı ile 7 kez idam cezasına hükümlü Haluk KIRCI isimli şahsın firarına
sebebeyit vermek suçundan haklarında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılan sa
nıklar Cevat YANAR, Servet ATAN ve Nihat DEMİRAY'a hükümlüyü nezarete koymamaları hu
susunda talimat verdiğine dair hakkında dava açılmasını gerektirir delil ve emareye rastlanmadı
ğından müsnet suçtan sanık hakkında takibat icrasına yer olmadığına," kamu davası açılmasının ta
lep edildiği, davanın halen İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 1997/8 sayı ile davanın devam et
tiği, incelenmiştir.(Ek: 80)
31- Komisyon başkanlığının 18.3.1997 tarih ve 293 sayılı yazısında;
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığından İbrahim Şahin ve 3 Özel Harekat Şu
be Müdürlüğü mensubu hakkında düzenlenen iddianamenin talep edildiği,
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 18.3.1997 tarih ve
1997/561 sayılı yazısı, eki iddianamede;
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi eski Başkanı İbrahim Şahin, Polis Memurla
rı Ayhan Çarkın, Ercan Ersoy, Oğuz Yorulmaz, Enver Ulu, Mustafa Altınok, Abdiilgani Kızılkaya, Ziya Bandırmalıoğlu Ayhan Akça, Mehmet Korkut Eken'in sanık olduğu, suç tarihinin 1993-'
1996 yıllarını kapsadığı, suçun "cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak, hakkında tevkif ve
yakalama müzekkeresi bulunan kişileri yetkili merciilere haber vermemek" olduğu,
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içerisinde Abdullah Çatlı, Sedat Edip Bucak ve Hüseyin Kocadağ'ın birlikte bulunmaları, o tarih
ten itibaren, Türkiye gündeminde baş sırayı alarak bugüne kadar süregelen tartışmaların en önem
li konusunu teşkil etmiştir.
12.11.1996 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapan, Anavatan Partisi Sayın Ge
nel Başkanının ... bazı devlet görevlilerinin uyuşturucu, kumarhane, haraç ve adam öldürme gibi
eylemlere karıştıklarını, devlet tarafından aranan bazı silahlı eylemcilerinde bu devlet görevlileri
tarafından kullanıldığını ... ifade etmesi sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanı 13 Kasım 1996 tarihli
mektupla bu bilgileri Sayın Başbakana intikal ettirmişlerdir. Bu mektupta özetle "... Emniyet Genel
Müdürlüğü bünyesinde Özel Harekat Dairesi vardır... bu dairenin bazı elemanları uyuşturucu, ku
marhane, haraç ve adam öldürme gibi işlere karışmaktadır. Ö.Lütfü Topal'ı öldürenlerin itirafları
fevkalade enteresandır. Aşiret reisi devleti kullanmaktadır. Devlette görevli bazı kişilerin Özel Ha
rekat Daire Başkanı İbrahim Şahin'den talimat aldıkları ve bunun İçişleri Bakanı dahil bir takım
yüksek yerlerin bilgisi dahilinde olduğu söylenmektedir." şeklinde iddia edilen hususlara yer ver
mişlerdir. Bu iddialar nazara alınarak Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve
Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulları tarafından araştırmalar yapılmıştır. Ayrıca, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde'de bu konularla ilgili bir araştırma komisyonu teşkil edilerek araştırmalar
sürdürülmüştür. Bu bilgilerin ve araştırmaların yanında İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcılığınca da hazırlık tahkikatı yapılarak yukarıda izah edilen olaylar ayrı ayrı
tahkik edilmiş ve toplanan deliller ve delillere istinaden oluşan kanaat iddianamenin muhtelif bö
lümlerinde ayrıntılı olarak izah ve ifade edilmiştir.
Türkiye'de katliam sanığı olarak gıyabi tutuklama kararı ile, yurtdışında uyuşturucu kaçakçı
lığı ve cezaevi firarisi olarak İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan bir silahlı eylemci ile, bu
kişiyi yakalamak veya bulunduğu yeri derhal güvenlik birimlerine bildirmekle görevli ve yükümlü
olan üst düzey bir emniyet mensubunun ve bir milletvekilinin aynı ortamlarda birlikte olmaları ve
bu birlikteliği, Abdullah Çatlı'nın gerçek kimliği bilinerek, uzun süreli yakın ilişkiler içerisinde
sürdürülmüş olması i
Bu kişilerin her üçünürtde üzerinde ruhsatlı tabancaları, yanlarındaki korumaların ayrı ayrı za
ti silahlarının bulunmasına rağmen ayrıca saldırı, suikast ve gizlice cinayet işlemekte kullanılabile
cek vahim nitelikte ve sayıda silahları ve mermilerle,
34 NUL 63 numaralı sahte plakaları (koruma amaçlı olmadığı İst.Emn.Müd. yazı ve araştır
ması ile saptanmıştır.) ve birçok sahte belgeleri yanlarında bulundurdukları nazara alındığında, bu
kişilerin son olaydaki beraberliğinin basit bir tatil gezisi veya başsağlığı ziyareti ile izah edilmesi
inandırıcı görülmemiştir. Kaldıki, yukarıdaki tesbitlere göre bu beraberlik tesadüf değil önceden
tesbit edilmiş bir buluşma olduğu, İstanbul'da bulundukları ilk günde Abdullah Çatlı, Sedat Edip
Bucak ve Hüseyin Kocadağ'ın gizlenen buluşmaları ve görüşmelerinden anlaşılmaktadır.
Bu durum adı geçen kişilerin, yanlarında koruma olarak bulundurdukları kişilerle birlikte, ya
salara aykırı silahlı bir eylem hazırlığında bulundukları kanaatini oluşturmuştur.
Bu silahlardan ve mermilerden bir bölümünün özel Harekat Daire Başkanlığı kaynaklı olduk
ları ve 1993-1994 yıllan itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğünde kuvve kayıtlarında bulunmaları
gerektiği tesbit edilmiştir. Buna rağmen bu silah ve mermilerin kaza yapan otomobil içerisinde ve
orada bulunan kişiler elinde ne maksatla bulundukları ve onlara nasıl intikal ettirildikleri, Emniyet
Genel Müdürlüğünün cevabi yazılarında izah edilememiştir. Ancak, belirtilen tarihlerde Özel Ha-'
rekat Daire Başkan Vekili olan İbrahim Şahin'in talimatları ve bilgileri dahilinde adı geçenlere in
tikal ettirildiği kanaati oluşmuştur.
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Abdullah Çatlı'nın üzerinde bulunan ve yukarıda ayrıntıları izah edilen sahte belgeler ve özel
likle silah taşıma izin belgeleri ve hususi yeşil pasaportlar düzenlenerek, bu belgelerle Devlet tara
fından aranan ve birçok yasadışı eyleme katılmış oldukları saptanan bu kişilerin kolaylıkla silah ta
şımaları ve kolaylıkla yurtdışına çıkış ve dönüşleri sağlanarak çeşitli imtiyazlarla donatılmış olduk
tan anlaşılmıştır.
Ömer Lütfi Topal isimli kişinin öldürülmesinde (Olay yukarıda ayrıntılı olarak izah edilmiş
tir) kullanılan silahın şarjöründe Abdullah Çatlı'nın parmak izi bulunmuş ve Abdullah Çatlı'nın bu
olaya iştirak etmiş olduğu bu somut delil ile tesbit edilmiştir. Öldürülen Ömer Lütfi Topal İstan
bul'da ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinde faaliyet gösteren birçok kumarhanenin işletmecisidir. Bu
işletmelerden çok büyük miktarlarda paralar kazanılmaktadır. Sami Hoştan ye Ali Fevzi Bir isim
li şahıslarda Ömer Lütfi Topal'ın Istanbuldaki bir kumarhanesinin ortaklarıdır. Bu kişiler bir ihbar
üzerine üç polis memuru ile (Ayhan Çarkın, Ercan .Ersoy, Oğuz Yorulmaz) birlikte Ömer Lütfi To
pal'ın cinayet zanlıları olarak gözaltına alınmışlardır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube
Müdürlüğünde gözaltında bulundukları sırada daha ilk saatlerden itibaren Sedat Edip Bucak İstan
bul İl Emniyet Müdürüne defalarca telefon açarak bu kişileri gözaltından kurtarmaya ve araştırma
nın genişletilmesini engellemeye yönelik girişimlerde bulunmuştur, araştırmanın 1. günü henüz ta
mamlandığında ise, İbrahim Şahin'in bizzat İstanbul'a gelmesi henüz tamamlandığında ise, İbra
him Şahin'in bizzat İstanbul'a gelmesi ile bu kişiler apar topar İstanbul Emniyet Müdürlüğünden
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne götürülmüş ve orada kısaca ifadeleri alınıp yüzeysel bir ince
leme ile yasal olmayan bir uygulama ile serbest bırakılmışlardır.
Bu kişilerin acele olarak Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne götürülmeleri, özel timler hak
kında kamuoyunda olumsuz kanaat oluşmasını önlemek olarak izah edilmeye çalışılmıştır. Ancak,
bu kişilerden ikisi sivil şahıstır, özel timlerle ilişkileri yoktur. Diğer polis memurlarının ise önceki
tarihlerde Özel Harekat Dairesi ile ilişkileri zaten kesilmiştir. Kaldıki, bu tür uygulamanın mütad
olmadığı bizzat İstanbul İl Emniyet Müdürünün ifadesinde belirtilmiştir. Şöyleki; Emniyet Amiri,
Başkomiser ve Komiser rütbelerinde birçok Emniyet mensubu muhtelif suçlardan muhtelif tarih
lerde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınarak sorgulamaları yapıldığı halde (hatta bir
bölümü orada suimuameleye maruz kaldıklarını iddia etmişlerdir.) Emniyet Genel Müdürlüğü ve
ya İçişleri Bakanlığının bu kişiler hakkında yapılan işlemler ile herhangi bir şekilde ilgilenmedik
leri ve ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü nezdinde de herhangi bir araştırmaya kalkışmadıkları, za
ten bu olayda Emniyet Genel Müdürü'nün de devre dışı bırakıldığı ve kendisine herhangi bir bilgi
verilmediği anlaşılmıştır. Bunların dışında, Ö.Lütfi Topal'ın öldürülmesi olayı sebebiyle gözaltına
alman bu üç polis memuru (Mustafa Altmok, Enver Ulu ve Ömer Kaplan isimli polis memurları ile
birlikte) Ö.Lütfü Topal'ın öldürülmesine tekabül eden zaman diliminde, Sedat Etip Bucak'a koru
ma görevlisi olarak tayin edilerek orada toplanmaları sağlanmıştır. (Koruma tayininde aciliyet un
surunun bulunmadığı ve bir kısım işlemlerdeki usulsüzlükler Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporun
da ve yukarıdaki ilgili bölümlerde izah edilmiştir.) Ö.Lütfü Topal'ın öldürülmesine iştirak ettiği so
mut delillerle saptanan Abdullah Çatlı ile bu olayın zanlıları olarak gözaltına alman ve aynı zaman
da ortakları olan Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir ile, Sedat Edip Bucak ve onun yukarıda isimleri
yazılı korumaları, uzun süreden beri tanışmaktadırlar ve sık sık biraraya gelmektedir. Keza, bu ki
şilerin hepsi İbrahim Şahin ile de tanışmakta ve onlarla da ilişkili bulunmaktadırlar. Ö.LTopal'in
öldürüldüğü günlere tekabül eden zaman diliminde ve ayrıca bu olaydan önceki ve sonraki günler
de, Abdullah Çatlı, Sedat Edip Bucak^ Sami Hoştan, Ali Fevzi Bir ve Sedat Edip Bucak'ın koru
maları arasında yoğun ve dikkat çekici şekilde telefon görüşmeleri yapıldığı tesbit edilmiştir. (Te
lefon görüşmelerinin detayları yukarıda ayrıntılı olarak izal edilmiştir.) Yine, olayın vukuu buldu
ğu tarihe yakın zamanlarda Abdullah Çatlı, Sami Hoştan, Ali Fevzi Bir ve S.Edip Bucak'ın koru
maları, Siverek'te S.E.Bucak'm ikametgahında toplanmışlardır. (Fotoğraflarla ilgili bölümde izah
edilmiştir.)
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Adı geçen bu kişilerin böyle bir olay etrafında yoğun görüşme, beraberlik ve dayanışma içeri
sinde bulunmaları, özel kasıtla hareket ettikleri kanaatini oluşturmaktadır.
Tarık Ümit'in kaybolması olayı ile ilgili bölümde izah edildiği üzere; Tarık Ümit'in kaybol
duğu gün, en son görüştüğü kişiler İbrahim Şahin'in uzun süredir yanında bulunan ve görev ilişki
lerinin dışında daha ileri özel ilişkiler içerisinde oldukları anlaşılan polis memurları Ayhan Akça
ve Ziya Bandırmalıoğlu'dur. Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu'nun Tarık Ümit'in kaybolması
olayı ile ilgilerini tesbit eden ve bu istikamette araştırma yapan Jan. Astsubay Ahmet Altuntaş'a İb
rahim Şahin yasal olmayan bir şekilde müdahale ederek araştırmanın sürdürülmesini önlemiştir. Bu
olayda yine Abdullah Çatlı, Sami Hoştan, Haluk Kırcı, İbrahim Şahin, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Çarkın'm isimleri geçmektedir. Tarık Ümit'in kaybolması olayında bu kişiler
le ilişkiyi tesbit eden MİT Konturterör Merkez Yöneticisi Mehmet Eymür, Tarık Ümit'in Abdul
lah Çatlı ve adamları tarafından kaçırıldığını ve sorgulandığını ifade ederek durumu Özel Harekat
Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin'e intikal ettirmiştir. Bu isimler ve bildirim karşısında İbrahim
Şahin'in davranışları, bu olayda Abdullah Çatlı'nın varlığı ve adı geçen diğer kişilerle birlikte ey
lemleri hususunda bilgi sahibi olduğunu göstermiştir.
Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu'nun çocuklarının İstanbul'da bir gazinoda 03.09.1995 ta
rihinde yapılan sünnet düğününde, dosyada mübrez davetiye ve fotoğraflarda da görüleceği üzere,
Abdullah Çatlı, İbrahim Şahin ve iddianamede adı geçen polis memurları sanıkların birlikte olduk
ları görülmektedir. Ayrıca, bizzat Ziya Bandırmalıoğlu'nun İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi..
Cumhuriyet Başsavcılığında sanık olarak alınan ifadesinde, Haluk Kırcı'nın da orada bulunduğu ve
onlarla birlikte oldukları anlaşılmıştır. Bu düğünün kirveliğini Abdullah Çatlı (Mehmet Özbay sah
te kimliği ile) ve İbrahim Şahin birlikte üstlenmişlerdir. Yine Ziya Bandırmalıoğlu'nun ifadesine
göre kirvelik görevi Ankara'da Sedat Edip Bucak'ın yazıhanesinde kararlaştırılmıştır. Sünnet dü
ğününde bulunan sanatçının basına yansıyan beyanlarına göre bu düğün için kendisine 400 milyon
lira ücret ödenmiştir, ayrıca salon masrafları olarak da 300 milyon lira üzerinde para ödenmiştir.
Ziya Bandırmalıoğlu'nun ifade ettiği üzere, yaklaşık 700-800 milyon lira tutarındaki düğün mas
raflarının tamamı Abdullah Çatlı tarafından karşılanmıştır. 1995 tarihi itibariyle, 700-800 milyon
TL. tutarındaki düğün masraflarının Abdullah Çatlı tarafından karşılanmış olması ve en üst düzey
de bir Emniyet görevlisinin bu şahıs ile aynı düğünde kirveliği üstlenmiş bulunmaları, bu kişiler
arasındaki mutad arkadaşlık ilişkileri ile izah ve kabul etmek mümkün bulunmamaktadır. Aksine,
bu kişiler arasındaki büyük menfaat ilişkileri bulunduğunu göstermektedir.
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığında sanık olarak ifadesi alınan
Ziya Bandırmalıoğlu, müsnet suçlardan tutuklanması üzerine henüz cezaevine gönderilmeden,
sevk işlemleri yapıldığı sırada 27.01.1997 tarihinde İstanbul DGM. binasından firar etmiştir.
Ayrıca, İbrahim Şahin'in koruma görevlisi olan Ayhan Akça'nın, yurtdışında uyuşturucudan
elde edilen parayı ülkeye getirdiği sırada yakalanan Dilek Örnek hakkında İst.DGM.'ne açılan da
vada da sanık bulunduğu yukarıda ayrıca izah edilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Vekili olarak görevli bulunan Hanefi Av
cı ve Milli İstihbarat Teşkilâtı Kontrterör Merkez Yöneticisi Mehmet Eymür'ün İstanbul DGM.
Cumhuriyet Başsavcılığmdaki ifadeleri ile teyid ettikleri (bu ifadelerinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi Susurluk Araştırma Komisyonunda verdikleri ifadeleri de aynen tekrar etmişlerdir) ve dos
yada mevcut bilgi, belge ve delillere göre:
Yasadışı bölücü terör örgütlerine destek veren kişilerle hukuki yollarla mücadele edebilmek
imkanı bulunmadığını düşünen bir kısım görevliler tarafından başka yöntemler aranmaya başlan
mıştır. Bu düşünce ile Emniyet, MİT ve Jandarma Teşkilatlarında bazı görevliler tarafından bu isTürkiye Büyük Millet Meclisi
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tikamette çalışmalar başlatılmıştır. (MİT ve Jandarma hakkındaki iddialara ilişkin ifadeler Ankara
DGM. Cumhuriyet Başsavcılığına, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki olaylara ilişkin ifadeler Di
yarbakır DGM.Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.). Emniyet Genel Müdürlüğü ve Özel
Harekat dairesinde bazı üstdüzey görevliler ve yine Özel Harekat Dairesinde görev yapmış birkısım polis memurları ile, bu görevliler tarafından önceki tarihlerden beri bilinen ve tanınan ancak,
muhtelif suçları sebebiyle gıyabi tutuklu olarak aranan bir kısım sivil kişilerden oluşan teşekkül
meydana getirilerek terör örgütlerine destek sağlandığını düşündükleri kişilere yönelik eylem ve fa
aliyetlerde bulunulmuştur.
Bir süre sonra, bu teşekkülün eylem yapacakları hedef veya eylemlerini haklı gösterecekleri
sebep bulunmadığı görülmekle beraber, oluşturulan bu guruplar dağılmamış aksine, bir kısım siya
setçi ve kumarhane işletmecisinin de katılımı ile, kişisel çıkarlar sağlamaya yönelik eylemler yap
tıkları ifade edilmiştir. Nitekim, Susurluk İlçesi civarında meydana gelen malum trafik kazasında
birarada bulunan kişiler, bunların yanlarında taşıdıkları silahlar ve belgeler ile bu kişilerin, iddiana
mede isimleri zikredilen diğer kişilerle ilişkilerinin boyutları ve yine yukarıda izah ve ifade edilen
bir kısım olaylar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Susurluk kazasında birarada bulunan kişi
lerin yukarıda ifade edilen şekilde, yasadışı eylemlerinden birinin daha hazırlık hareketlerine baş
ladıklarını göstermektedir.
Bu teşekkülde yer alan şahısların kişilikleri, görev alanları ve ülkedeki etkinlikleri nazara alın
dığında (sanıklardan Korkut Eken'in beyanında da belirttiği üzere) teşekkülün eylemlerinin yetki
li ve görevli merciiler tarafından artık kontrol edilemez boyutlara ulaştığı görülmüştür. Ancak, Su
surluk kazası ile, bu teşekkül ve bir kısım mensupları meydana çıkmıştır.
Tüm bu delille ve belgeler birlikte nazara alındığında, haklarında iddianame ile dava açılan bu
kişilerin birçok olayda isimlerinin birlikte geçtikleri görülmektedir.
Bu birlik ve beraberliğin tesadüflerden ibaret olmadığı, Polis Memurları sanıkların sadece ko
ruma görev yapmak maksadıyla tayin ve tahsis edilmedikleri, bunların Özel Kasıt altında biraraya
toplandıkları ve bu suretle: Devlet tarafından muhtelif suçlardan aranan kişiler, kumarhane işletme
cileri, bir kısım yönetici ve siyasetçiler ile Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli bazı polis me
murlarının cürüm işlemek için teşekkül oluşturdukları veya bu teşekküle katıldıkları anlaşılmıştır.
Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçu: TCK.'nun 313. maddesinde düzenlenen bir teh
like suçudur. Bu madde ile Türk Ceza Hukuku'ndaki genel ilkeye bir istisna getirilmek sureti ile
toplum yararına hazırlık hareketleri de cezalandırılmaktadır. Amaç, müstakbel suçları önlemektir.
Suçun oluşumu için, iki veya daha çok kişinin aynı gaye doğrultusunda yani, suç işlemek için ira
de mutabakatı içinde bulunmaları yeterlidir. Şu halde, anlaşma ile suç oluşacağından, herhangi bir
cürüm işlenmesine gerek te bulunmayacaktır, başka bir deyişle, cürüm işlemek için teşekkül mey
dana getirmek suçunun oluşabilmesi için, bu teşekkülün herhangi bir suç işlemiş ve tamamlamış
olması da gerekli bulunmamaktadır. Yukarıda ifade edildiği gibi suçun oluşumu için hazırlık hare
ketleri yeterlidir. Ayrıca, teşekkül üyelerinin aynı derecede görev almaları da gerekli değildir. Bir
kısmı koruma, kollama, bir kısmı ikmal, bir kısmı talimat ve direktif, bir kısmı icracı, bir kısmı da
suçtan menfaat temin etmiş olması suçun oluşumu için yeterlidir.
Bu eylemle birlikte tüm sanıkların ayrıca, haklarında yakalama ve tevkif müzekkereleri bulu
nan (Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı) kişilerin saklı bulundukları yeri bildikleri halde yetkili merciilere de haber vermedikleri ve bu şekilde bu suçu da işledikleri anlaşılmıştır,
Susurluk kazası olarak Türkiye'nin gündeminde yer alan olayların, ülke genelinde tüm yönle
riyle aydınlığa kavuşması ve olaylarda iştiraki olan başka kişilerin de varlığının belirlenmesi için,
Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikatı sürdürülen Ö.Lütfi Topal'ın öldürülmesi olayı, SilivTürkiye Büyük Millet Meclisi
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Asker Smitko-Lasem Ecmaili'nin öldürülmesi olayları, Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca tah
kikatı sürdürülen Behçet Cantürk ve arkadaşlarının öldürülmesi olayı, Gaziantep Cumhuriyet Baş
savcılığınca tahkikatı sürdülen Mehmet Ali Yaprak'ın kaçırılması olayı, İstanbul DGM. Cumhuri
yet Başsavcılığı tarafından Diyarbakır ve Ankara DGM. Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen
evraklarla ilgili tahkikatların ikmal edilmesi, olay faillerinin somut delilleri ile ortaya çıkarılması
gerekmektedir. Bu tahkikatların sonuçlanması halinde, olaylara iştirak ettikleri tesbit edilen sanık
lar hakkında, görevli Cumhuriyet Savcılıklarınca yapılacak yasal işlemlere ek olarak, İstanbul
DGM. Cumhuriyet Başsavcılığının görev alanına ilişkin olarak, cürüm işlemek için teşekkül mey
dana getirmek suçundan da ayrıca, ek mukteza tayin olunacaktır.
Zaten, iddianame münderecatında isimleri geçen ve halen firarda bulunan ve yakalama ve Gı
yabi Tevkif müzekkereleri ile aranan ancak, ifadeleri alınamadığı için haklarında dava açılmayan
birkısım sanıklar hakkında hazırlık evrakı tefrik edilmiş olup, tahkikat İstanbul DGM. Cumhuriyet
Başsavcılığınca sürdürülmektedir.
Sanıkların yargılamalarının 2845 Sayılı Kanunun 20.maddesine göre Mahkemenizde yapıla
rak; tüm sanıkların eylemlerine uyan ve yukarıda zikredilen Kanun maddeleri gereğince ayrı ayrı
Cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına iddia olunur.
,
1- Sedat Edip Bucak ve Mehmet Kemal Ağar'ın Milletvekili olmaları sebebiyle hazırlık ev
rakları tefrik edilmiş ve İstanbul DGM. Cumhuriyet Başsavcılığının 30.01.1997 tarih ve 1997/2211 sayılı Fezleke'si ekinde Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir.
2- Müsnet suçlardan sanıklar (Gıyabi Tutuklu) Sami Hoştan, Ali Fevzi Bir, Yaşar Öz ve Ha
luk Kırcı haklarındaki evrak tefrik edilmiş olup, adı geçen sanıklar aranmaktadır. Yakalandıkların
da haklarında ek iddianame ile dava açılacaktır. (Hazırlık No: 1997/478).
3- Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocadağ ve Gonca Us'un ölmüş olmaları sebebiyle, sanıklar Se
dat Hoştan ve Ömer Kaplan hakkındaki delil durumu nazara alınarak bu kişiler hakkında Ek Ta
kipsizlik kararı verilmiştir.
4- Diyarbakır, Ankara ve İzmir Yargı çevresine ilişkin iddialarla ilgili evraklar Diyarbakır,
Ankara ve İzmir DGM. Cumhuriyet Başsavcılıklarına tefriken gönderilmiştir. (26.02.1997 tarih ve
1996/2303 Hz.)
5- Tuğgeneral Veli Küçük hakkındaki iddia ve ifadelere ilişkin evrak, Genel Kurmay Başkan
lığına gönderilmiştir. (24.02.1997 tarih ve 1996/2303 Hz).
6- Yaşar Öz isimli kişi hakkında Emniyet Genel Müdürlüğünde Teknik Danışmanlık Hizmeti
yürüttüğünden bahisle düzenlenen evrakta sahtecilik bulunduğu nazara alınarak, Mehmet Ağar
hakkındaki evrak tefrik edilmiş ve 1997/9-1 sayılı Görevsizlik Kararı ile Ankara Cumhuriyet Baş
savcılığına gönderilmiştir.
7- Yaşar Öz isimli şahısta yakalanan silahlar, sahte belgeler ve pasaportlarla ilgili evrak tefrik
edilerek Yaşar Öz hakkında evrakta sahtecilik, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve olay tarihinde İs
tanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli olanlar hakkında evrak tefrik edilerek 1997/10-2 sayılı Gö
revsizlik kararı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.)
8- Abdullah Çatlı'ya Mehmet Özbay sahte kimliği ile nüfus cüzdanı veren görevliler hakkın
da evrak tefrik edilerek Görevsizlik Kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.
(Hazırlık No: 1997/23).
9- Abdullah Çatlı'ya Mehmet Özbay sahte kimliği ile sürücü belgesi veren görevliler hakkın
da evrak tefrik edilerek Görevsizlik Kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.
(Hazırlık No: 1997/25).
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- 5 7 10- Abdullah Çatlı'ya Mehmet Özbay sahte kimliği ile umumi ve hususi (Yeşil) pasaport ve
renler hakkında evrak tefrik edilerek Görevsizlik Kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderilmiştir. (Hazırlık No: 1997/24).
11- Abdullah Çatlı'ya Mehmet Özbay sahte kimliği ile İstanbul'da Silah Taşıma Ruhsatı ve
rilmesinde suistimali görülenler hakkında evrak tefrik edilerek Görevsizlik Kararı ile İstanbul İl
İdare Kuruluna gönderilmiştir.
12- Ayrıca, İstanbul DGM. Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan hazırlık tahkikatı sırasında
toplanan delillerden;
a) Tank Ümit'in kaybolması ile ilgili olanlar bu olay hakkında hazırlık tahkikatı yapan Siliv
ri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.
b) Ömer Lütfi Topal'm öldürülmesi ile ilgili olarak alınan ifadeler ve yapılan telefon tesbitlerine dair müfredat listeleri bu olay hakkında hazırlık tahkikatı yapan Sarıyer Cumhuriyet Başsav
cılığına gönderilmiştir. 05.03.1997 "şeklinde yapılan düzenleme incelenmiştir.(Ek:81)
32-Komisyon Başkanlığının 10.01.1997 tarih ve 118 sayılı yazısıyla,
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından Susurluk olayına ilişkin soruşturma raporu ve ek
lerinin talep edildiği,
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 6.03.1997 tarih ve 0258 sayılı yazısı ekinde 11 kla
sörden oluşan soruşturma raporunun birer örneğinin gönderildiği, raporun konumuza ilişkin olarak,
(B) bölümünde Susurluk'ta meydana gelen trafik kazası ile ilgili genel açıklamaların Mülkiye Mü
fettişlerince, Polis Müfettişlerince yürütülen soruşturmaların açıklanmış, Cumhuriyet Başsavcılık
larınca yürütülen çalışmalar irdelenmiştir. Bu bölüme ilişkin değerlendirme olarak ta;
" 03.11.1996 tarihinde Susurluk ilçesinde, sürücülüğünü İstanbul Kemalettin Erörge Polis
Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ'ın yaptığı 06 AC 600 plakalı otonun 20 RC721 plakalı kamyo
na arkadan çarpması neticesinde uzun süredir aranmakta olan Abdullah Çatlı ile Gonca Us'un ölü
müne; Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın da ağır yaralanması ile sonuçlanan kazanın sonucunda:
İdari soruşturmaların sonuçlandığı, ek bir soruşturma yapılmasına gerek bulunmadığı düşünül
mektedir.
Mehmet Özbay adına düzenlenmiş olan hususi pasaport ile ilgili işlemlerde ihmali görülenler
hakkında fezleke düzenlenmiştir.
Mehmet Özbay adına düzenlenmiş olan silah taşıma ruhsatı ile ilgili işlemde kusuru görülenler
hakkında rapor düzenlenmiş olup, cezai bakımdan polis müfettişlerince fezleke düzenlenmektedir.
Adı geçen şahıs adına düzenlenmiş olan sürücü belgesi işlemlerinde usulsüzlük bulunmadığı
anlaşılmıştır.
Beşiktaş İlçe Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen nüfus hüviyet cüzdanı verilmesinde kusuru gö
rülenler hakkında Mülkiye Başmüfettişlerince soruşturma yapılmakta olup, fezleke düzenlenecektir.
Hüseyin Kocadağ'ın ölmesi nedeniyle adli ve idari yönden hakkında herhangi bir işlem yapıl
masına gerek kalmamıştır.
Adli soruşturmalar devam etmekte olup, trafik kazası ile ilgili dava Susurluk Asliye Ceza
Mahkemesinde derdesttir. Mehmet Özbay adına mevzuata aykırı silah taşıma belgesi düzenlediği
isnad edilen Emniyet Eski Genel Müdürü Mehmet Ağar ile hakkında gıyabi tevkif kararı bulunan
ve emniyetçe aranan kişiyi sakladığı isnad edilen ve aracında bulunan ruhsatsız silahlar nedeniyle
6136 sayılı Kanuna muhalefet ettiği düşünülen Sedat Edip Bucak halen Milletvekili olduklarından
konulara ilişkin savunmaları, ilgili yer C.Başsavcılıklannın fezleke düzenleyerek ilgili Bakanlık
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Anayasanın ilgili maddesi gereğince talep uygun görüldüğü takdirde mümkün olabilecektir.
Konuların yukarıda belirtilen idari soruşturmalar sonucu düzenlenecek fezleke konuları dışın
da tamamı C.Başsavcılıklarınca soruşturma konusu edilmiş bulunmaktadır.
Cürüm işlemek amacıyla teşekkül meydana getirilip getirilmediği hususu İstanbul DGM
C.Başsavcılığmca soruşturulmaktadır.
Raporunun (G) bölümünde Şahin Ekli ile ilgili pasaport düzenleme ve Mehmet Özbay adına
düzenlenen silah taşıma belgelerinin irdelemesi yapılmıştır.
G/3 maddesinde; "03.11.1996 günü trafik kazasında ölen Ahmet-Remziye oğlu, 1956 Nevşe
hir doğumlu Abdullah çatlı ile ilgili olarak sürdürülen arşiv ve bilgisayar kayıtlarının incelenme
sinde, anılan şahsın ayrıca Haydar ve Fahriye oğlu, Malatya İli Merkez İlçesi Çavuşoğlu nüfusuna
kayıtlı, Malatya 1957 doğumlu Şahin Ekli adına İstanbul Valiliğinden 16.11.1990 tarihinde veril
me TR 282820 seri numaralı 5 yıl süre ile geçerli umuma mahsus pasaport aldığı anlaşılmış ve İs
tanbul Emniyet Müdürlüğünden temin edilen Şahin Ekli adına tanzim edilen pasaporta ilişkin ev
rak ve belgeler 04.1.1997 gün ve 012032 sayılı yazımız ile İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir."Raporun sonuç kısmında;
A bölümünde; 3.11.1996 tarihinde Susurluk İlçesinde, sürücülüğünü İstanbul Kemalettin
Erörge Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ'ın yaptığı 06 AC 600 Plakalı otonun, 20 RC 721
plakalı kamyona arkadan çarpması neticesinde uzun süredir aranmakta olan Abdullah Çatlı ve
Gonca Us'un ölümü, Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın ağır yaralanması ile sonuçlanan kazanın so
nucunda;
İdari soruşturmaların sonuçlandığı ek bir soruşturma yapılmasına gerek bulunmadığı düşünül
mektedir.
Mehmet Özbay adına düzenlenmiş olan hususi pasaport ile ilgili işlemlerde ihmali görülenler
hakkında fezleke düzenlenmiştir.
Mehmet Özbay adına düzenlenmiş olan silah taşıma ruhsatı ile ilgili işlemde kusuru görülen
ler hakkında rapor düzenlerimişo kıp, cezai bakımdan polis müfettişlerince fezleke düzenlenmek
tedir.
Adı geçen şahıs adına düzenlenmiş olan sürücü belgesi işlemlerinde usulsüzlük bulunmadığı
anlaşılmıştır.
Beşiktaş İlçe Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen nüfus hüviyet cüzdanı verilmesinde kusuru gö
rülenler hakkında mülkiye başmüfettişlerince soruşturma yapılmakta olup, fezleke düzenlenecektir.
Hüseyin Kocadağ'ın ölmesi nedeniyle adli ve idari yönden hakkında herhangi bir işlem yapıl
masına gerek kalmamıştır.
Adli soruşturmalar devam etmekte olup trafik kazası ile ilgili dava Susurluk Asliye Ceza Mah
kemesinde derdesttir. Mehmet Özbay adına mevzuata aykırı silah taşıma belgesi düzenlediği isnad
edilen emniyet Eski Genel Müdürü Mehmet Ağar ile hakkında gıyabi tevkif kararı bulunan ve em
niyetçe aranan kişiyi sakladığı isnad edilen ve aracında bulunan ruhsatsız silahlar nedeniyle 6136
sayılı Kanuna muhalefet ettiği düşünülen Sedat Edip Bucak halen Milletvekili olduklarından konu
lara ilişkin savunmaları, ilgili, yer C.Başsavcılıklarının fezleke düzenleyerek ilgili bakanlık kana
lıyla TBMM Başkanlığından yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etmesi ve Anaya
sanın ilgili maddesi gereğince talep uygun görüldüğü takdirde mümkün olabilecektir.
Konuların yukarıda belirtilen idari soruşturmalar sonucu düzenlenecek fezleke konulan dışın
da tamamı C.Başsavcılıklarınca soruşturma konusu edilmiş bulunmaktadır.
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- 59 Cürüm işlemek amacıyla teşekkül meydana getirilip getirilmediği hususu İstanbul DGM Cum
huriyet Başsavcılığınca soruşturulmaktadır.
F bölümünde; Mehmet Özbay adına Abdullah Çatlı üzerinde., bulunan adı geçenin Emniyet
Genel Müdürlüğü mensubu olduğu, silah taşıyabileceği, kendilerine yardımcı olunmasına dair Em
niyet Genel Müdürü Mehmet Ağar imzalı, mühürlü ve fotoğraflı belgeler konusunda yürürlükteki
yönetmeliğe göre böyle bir belge düzeni enemeyeceği, Mehmet Özbay adına düzenlenmişo lan bel
genin usulüne uygun düzenlenmiş bir ruhsat olmadığı, Genel Müdürlük bütçesinden aylık almayan
birisine bu şekilde belge düzenlenemeyeceğini, Emniyet Genel müdürlüğü yazısında anlaşıldığının
belirtildiği " incelenmiştir.(Ek:82)
33- Komisyon Başkanlığının 28.3.1997 tarih ve 327 sayılı yazısıyla,
Fatih Kaymakamlığından Fatih Uzun Yusuf Mahallesi Muhtarı Burhan Kocapehlivan hakkın
da idari soruşturma açılıp açılmadığının sorulduğu,
Fatih Kaymakamlığının 5.3.1997 tarih ve 56 sayılı yazısıyla,
Uzun Yusuf Mahalle Muhtarı Burhan Kocapehlivanın, Abdullah Çatlı isimli şahsa Mehmet
Özbay adına Mecidiye karakoluna ikametgah olarak gösterilmesi sebebiyle idari soruşturma açıl
mak üzere Özel İdare Müdürü Cengiz Hepmumcuların muhakkik olarak görevlendirildiğinin bildi
rildiği incelenmiştir.(Ek:83)
34-Komisyon Başkanlığının 31.3.1997 tarih ve 10/89-330 sayılı yazısıyla İstanbul Devlet Gü
venlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 1997/221-1 sayılı fezlekesi Adalet Bakanlığından
istenilmiş, Adalet Bakanlığının 1.4.1997 tarih ve 10069 sayılı yazısı eki 30.1.1997 tarih ve
Hz: 1997/221 fezleke: 1997/1 sayılı fezlekenin genel değerlendirme bölümünde;
" 03.11.1996 tarihinde Susurluk İlçesi civarında meydana gelen trafik kazasında, aynı otomo
bil içerisinde Abdullah Çatlı, Sedat Edip Bucak ve Hüseyin Kocadağ'ın birlikte bulunmaları, o ta
rihten itibaren, Türkiye gündeminde baş sırayı alarak bugüne kadar süregelen tartışmaların en
önemli konusunu teşkil etmiştir.
12.11.1996 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapan, Anavatan Partisi Genel
Başkanının... bazı devlet görevlilerinin uyuşturucu, kumarhane, haraç ve adam öldürme gibi eylem
lere karıştıklarını, devlet tarafından aranan bazı silahlı eylemcilerinde bu devlet görevlileri tarafın
dan kullanıldığını... ifade etmesi sebebiyle Cumhurbaşkanı 13 Kasım 1996 tarihli mektupla bu bil
gileri Başbakana intikal ettirmişlerdir. Bu mektupta özetle... "Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesin
de Özel Harekat Dairesi vardır... bu dairenin bazı elemanları uyuşturucu, kumarhane, haraç ve
adam öldürme gibi işlere karışmaktadır... Ö.L.Topal'ı öldürenlerin itirafları fevkalade enteresan
dır... aşiret reisi devleti kullanmaktadır... Devlette görevli bazı kişilerin Özel Hareket Dairesi Baş
kanı İbrahim Şahin'den talimat aldıkları ve bunun İçişleri Bakanı dahil bir takım yüksek yerlerin
bilgisi dahilinde olduğu söylenmektedir..." şeklinde iddia edilen hususlara yer vermişlerdir. Bu id
dialar nazara alınarak Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel
Müdürlüğü Teftiş Kurulları tarafından araştırmalar yapılmıştır. Ayrıca TBMM'de bu konularla il
gili bir araştırma komisyonu teşkil edilerek araştırmalar sürdürülmüştür. Bu bilgilerin ve araştırma
ların yanında İstanbul DGM.C.Başsavcılığınca da hazırlık tahkikatı yapılarak yukarıda izah edilen
olaylar ayrı ayrı tahkik, edilmiş ve toplanan deliller ve delillere istinaden oluşan kanaat fezlekenin
muhtelif bölümlerinde ayrıntılı olarak izah ve ifade edilmiştir.Yukarıda izah ve ifade edildiği üzere:
Türkiye'de katliam sanığı olarak gıyabi tutuklama kararı ile, yurt dışında uyuşturucu kaçakçı
lığı ve cezaevi firarisi olarak İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan bir silahlı eylemci ile, bu
kişiyi yakalamak veya bulunduğu yeri derhal güvenlik birimlerine bildirmekle görevli ve yükümlü
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bu birlikteliği, Abdullah Çath'nın gerçek kimliği bilinerek, uzun süreli yakın ilişkiler içerisinde
sürdürülmüş olması,
Bu kişilerin her üçününde üzerinde ruhsatlı tabancaları, yanlarındaki korumaların ayrı ayrı za
ti silahlarının bulunmasına rağmen ayrıca saldırı, suikast ve gizlice cinayet işlemekte kullanılabile
cek vahim nitelikte ve sayıda silahlan ve mermilerle, 34NUL 63 numaralı sahte plakaları (koruma
amaçlı olmadığı lst.Emn.Md. yazı ve araştırması ile saptanmıştır.) ve birçok sahte belgeleri yanla
rında bulundurdukları nazara alındığında, bu kişilerin son olaydaki beraberliğinin basit bir tatil ge
zisi veya başsağlığı ziyareti ile izah edilmesi inandırıcı görülmemiştir. Kaldıki, yukarıdaki tesbitlere göre bu beraberlik tesadüf değil önceden tesbit edilmiş bir buluşma olduğu, İstanbul 'da bulun
dukları ilk günde Abdullah Çatlı, Sedat Edip Bucak ve Hüseyin Kocadağ'ın gizlenen buluşmaları
ve görüşmelerinden anlaşılmaktadır.
Bu durum, adı geçen kişilerin, yanlarında koruma olarak bulundurdukları kişilerle birlikte, ya
salara aykırı silahlı bir eylem hazırlığında bulundukları kanaatini oluşturmuştur.
Bu silahlardan ve mermilerden bir bölümünün Özel Harekat Daire Başkanlığı kaynaklı olduk
ları ve 1993-1994 yılları itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğünde kuvve kayıtlarında bulunmaları
gerektiği tesbit edilmiştir. Buna rağmen bu silah ve mermilerin kaza yapan otomobil içerisinde ve
orada bulunan kişiler elinde ne maksatla bulundukları ve onlara nasıl intikal ettirildikleri, Emniyet
Genel Müdürlüğünün cevabi yazılarında izah edilememiştir. Silah taşımasına yardımcı olunması
hususundaki özel belgeler ve diğer ilişkilerde nazara alındığında bu silah ve belgelerin, belirtilen
tarihlerde Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Ağar ve Özel Harekat Daire Başkan vekili olan İb
rahim Şahin'in talimatları ve bilgileri dahilinde adı geçen kişilere verildiği kanaati oluşmuştur.
Abdullah Çath'nın üzerinde bulunan ve yukarıda ayrıntıları izah edilen sahte belgeler, Abdul
lah Çatlı (Mehmet Özbay sahte kimliği ile) ve Yaşar Öz adına düzenlenen silah taşıma izin belge
leri ve hususi yeşil pasaportlarında yine, Mehmet Ağar'm Emniyet Genel Müdürü olduğu dönem
lerde ve onun bilgisi ve talimatı doğrultusunda düzenlenerek, bu belgelerle, devlet tarafından ara
nan ve birçok yasadışı eyleme katılmış oldukları saptanan kişilerin kolaylıkla silah taşımaları ve
kolaylıkla yurtdışına çıkış ve dönüşleri sağlanarak çeşitli imtiyazlarla donatılmış oldukları anlaşıl
mıştır.
Ömer Lütfi Topal isimli kişinin öldürülmesinde (olay yukarıda ayrıntılı olarak izah edilmiştir)
kullanılan silahın şarjöründe Abdullah Çath'nın parmak izi bulunmuş ve Abdullah Çath'nın bu ola
ya iştirak etmiş olduğu bu somut delil ile tesbit edilmiştir. Öldürülen Ö.Lütfi Topal İstanbul'da ve
Türkiye'nin muhtelif yerlerinde faaliyet gösteren birçok kumarhanenin işletmecisidir. Bu işletme
lerden çok büyük miktarlarda paralar kazanılmaktadır. Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir isimli şahıs
larda Ömer Lütfi Topal'ın İstanbul'daki bir kumarhanesinin ortaklarıdır. Bu.kişiler bir ihbar üzeri
ne üç polis memuru ile (A.Çarkın, E.Ersoy, O.Yorulmaz) birlikte Ö.L.Topal'ın cinayet zanlıları
olarak gözaltına alınmışlardır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün de yetki
li mercilere derhal haber vermedikleri aksine, gizlenmesine yardım ettikleri,
Sedat Edip Bucak'ın, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermileri ruhsatsız ola
rak taşıdığı,
Mehmet Ağar'm Emniyet Genel Müdürü olarak görevli olduğu tarihte, yukarıda Yaşar Öz ola
yında izah edilen fiil ve hareketi ile görevini suistimal ettiği sonuç ve kanaati oluşmuştur.
DGM;C.Başsavcılığının görev alanına giren, TCK.'nun 313. maddesine münbais, cürüm işle
mek maksadıyla teşekkül meydana getirmek suçu ile ilgili hazırlık tahkikatı yapılırken yukarıda
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la ilgili evrakların ve delillerin tefrik edilerek ilgili C.Başsavcılıklarına gönderilmesi halinde tüm
olarak tahkikatın sürüncemede kalacağı, delillerin dağılacağı ve yok olacağı ye tüm delillerin bir
likte değerlendirilmesi zorunluluğu nazara alındığında, evrakların tefrik edilmesinde fiili ve huku
ki imkansızlık olduğu görülmüş ve bu sebeplerle fezleke, yukarıda zikredilen suçlanda kapsayacak
şekilde düzenlenmiştir.
"Susurluk kazası" olarak Türkiye'nin gündeminde yer alan olayların, ülke genelinde tüm yön
leri ile aydınlığa kavuşması ve olaylarda iştiraki olan başka kişilerinde varlığının belirlenmesi için;
Sarıyer C.Başsavcılığınca tahkikatı sürdürülen Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi olayı, Silivri
C.Başsavcılığınca tahkikatları sürdürülen Tarık Ümit'in kaybolması ve İran uyruklu Asker Smitko-Lasem Ecmaili'nin öldürülmesi olayları, Sapanca C.Başsavcılığıncaa tahkikatı sürdürülen Beh
çet Cantürk ve arkadaşlarının öldürülmesi olayı, Gaziantep C.Başsavcılığınca tahkikatı sürdürülen
Mehmet Ali Yaprak'ın kaçırılması olaylarının tahkikatlarının ikmal edilmesi, olay faillerinin somut
delilleri ile ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu tahkikatların sonuçlanmaları halinde, olaylara iş
tirak ettikleri tesbit edilen sanıklar hakkında, görevli C.Başsavcılıklarınca yapılacak yasal işlemle
re ek olarak, İstanbul DGM.C.Başsavcılığının görev alanına giren, cürüm işlemek için teşekkül
meydana getirmek suçundan da ayrıca ek mukteza tayin olunacaktır.
Zaten, bu olaylarda adı geçen ve halen firarda olup yakalama ve gıyabi tutuklama kararları ile
aranan bir kısım sanıklar ile bu olaylara ilişkin bir kısım ihbar ve iddialarla ilgili tahkikat halen İs
tanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülmektedir.
Halen 20. dönem Şanlıurfa Milletvekili olan Sedat Edip Bucak ve 20. dönem Elazığ Milletve
kili olan Mehmet Kemal Ağar haklarında, müsnet suçlardan eylemlerine uyan ve yukarıda zikredi
len kanun maddeleri gereğince takibat yapılabilmesi; T.C. Anayasasının 83/2 maddesi gereğince
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, adı geçen milletvekilleri hakkında Yasama dokunulmazlıkları
nın kaldırılması kararına bağli bulunmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine tevdii olunmak üzere fezleke düzenlenerek, hazır
lık tahkikat evrakı ile ilişikte sunulmuştur." şeklinde değerlendirme yapıldığı irıcelenmiştir.(Ek:84)
B-ÖMER LÜTFİ TOPAL CİNAYETİ İLE İLGİLİ İNCELEME
1- Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL'in, 13 Kasım 1996 tarihinde Başbakan Necmettin
ERBAKAN'a yazdığı mektupta;
12 Kasım 1996 tarihinde ziyaretime gelen Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut
YILMAZ bana özetle aşağıdaki hususları intikal ettirmiştir:
"Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Özel Harekat Dairesi vardır.Aldığımız duyumlara gö
re bu dairenin bazı elemanları; "uyuşturucu, kumarhane, haraç ve adam öldürülmesi" gibi işlere karışmaktadır.Son olay bunun vehim olmadığını, hatta sanıldığından da kötü olduğunu göstermiştir.Ömer Lütfü TOPAL'ı öldürenlerin itirafları fevkalade enteresandır.Bu kişiler suçu itiraf ettikle
ri halde Ankara'ya celbedilmişler, halen serbest gezmektedirler.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
her türlü doküman hazırdır.Aşiret reisi, devleti kullanmaktadır.Devlette görevli olan bazı kişilerin
Özel Harekat Dairesi Başkanı İbrahim ŞAHİN'den talimat aldıkları ve bunun -İçişleri Bakanı da
hil- birtakım yüksek yerlerin bilgisi dahilinde olduğu söylenmektedir.Suça karışan asgari 100-120
kişi vardır.Bunlar, devlet emrinde çalışan kati Herdir. Bu işin devlet çapında soruşturulması lazımdır.Buna seyirci kalınırsa, demokrasinin işleyebileceğinden şüphe ederim.Bunların meydana çıka
rılması halinde, devletin zarar göreceğinden de endişe ederim.Normal devlet mekanizmasına güve
nim yoktur/Devlet Denetleme Kurulu böyle bir şeyi üstlenebilir."
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Bu sözler üzerine ben kendisine; "Devlet Denetleme Kurulu'nun bu çeşit iddiaları araştıracak
bir yapıya ve kadroya sahip olmadığını, bunları hükümete intikal ettireceğimi, bir ülkede birden
fazla hükümet varmış gibi bir durum olmaması icap ettiğini, benim devlet anlayışımın gereğinin bu
olduğunu, -varsa- birtakım kötülüklerin ortaya çıkması gerekeceğini bunun, Devlete zarar verme
yeceğini, aksine Devleti güçlendireceğini" söyledim.Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı tarafın
dan ortaya atılan bu iddiaların çok ciddi olduğu kanaatindeyim.Bunların tetkik ve tahkik ettirilerek
gereğinin ifasını rica ederim." şeklinde talimat verildiği incelenmiştir.(Ek:44)
2- Komisyonumuzun Başbakanlığa yazdığı 29.11.1996 tarih ve A.01.1.GEÇ/1 sayılı yazısına
cevaben, Başbakanlığın 06.12.1996 tarih ve Müs. 1902/01333 sayılı yazısında;
Cumhurbaşkanının önceki maddede sözü edilen mektubu da ilgi tutularak; konu hakkında,
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, MİT Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Mü
dürlüğü tarafından soruşturmaların devam ettiğinin bildirildiği incelenmiştir.(Ek:85)
3- Komisyonumuzun Başbakanlığa yazdığı 10.01.1997 gün ve 10/89-118 sayılı yazısı ile Baş
bakanlık talimatı Susurluk Olayına ilişkin Soruşturma Raporu istenmiş,
Başbakanlık bu yazıya cevaben 6.3.1997 gün TKB. 1258 sayılı yazısı ekinde gönderdiği, Baş
bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 10.01.1997 tarih ve M:001 sayılı Raporunda, Ömer Lütfi TO
PAL Cinayeti ile ilgili olarak özetle;
" İstanbul İli Sarıyer İlçesi Yeniköy Tazeceviz sokak üzerinde 28.07.1996 günü saat 23.0023.30 arasında Ömer Lütfü TOPAL 34 BTG 96 plakalı otosu içinde kimliği bilinmeyen kişilerce
öldürülmüştür. Savcılık iddianamesinden olay, gerekli tespit çalışmaları yapıldıktan sonra Sarıyer
Emniyet Müdürlüğünce Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Savcılık da
1996/3514 sayılı hazırlık numarası vererek soruşturmaya başlamıştır.
25.8.1996 günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine Ömer Lütfü TOPAL'ın
öldürülmesi olayını Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Ayhan ÇARKIN,
Ercan ERSOY, Oğuz YORULMAZ, Ataköy Galeriada Natural ayakkabı mağazası sahibi Sami
HOŞTAN, Sheraton Oteli gazinosu sahibi Ali Fevzi BİR adlı şahısların gerçekleştirdiğini bildiren
isimsiz telefon ihbarı üzerine, adı geçenler İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 27.8.1996 tarihinde
gözlem altına alınmışlardır. 28.8.1996 günü Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen ekibe saat 23.00
da teslim edilmişlerdir. Adı geçen bu zanlılar öldürme olayının meydana geldiği tarihte, bulunduk
ları yerleri mekan tanıkları ile delillendirme yoluna giderek ve kendilerinin de beyanları alındıktan
sonra Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmeden salıverilmişlerdir.
3 Polis Memuru ve 2 sivil şahsın dönemin İçişleri Bakanı Mehmet AĞAR'm talimatı, Emni
yet Genel Müdürü Alaattin YÜKSEL'in bilgisi dışında, Genel Müdür Yardımcısı Halil TUG'un
Bakanın talimatını Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim ŞAHİN'e iletmesi ve talimatın ayrı
ca Bakan tarafından İbrahim ŞAHİN'e de verilmesi üzerine İbrahim ŞAHİN ve beraberinde Özel
Harekat Dairesinden 3 görevlinin İstanbul'a giderek Ankara'ya getirildiği, konu hakkında İstanbul
Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU ve Müdür Yardımcısı Bilgi ÜNAL'ın mutabakatının bu
lunduğu, Sayın Bakan ile Genel Müdür Yardımcısı Halil TUĞ'un 28.08.1996 günü İstanbul'da ol
dukları Ve konu hakkında İstanbul Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU ile görüşme yaptıkları
anlaşılmıştır.
Diğer taraftan, Ömer Lütfi TOPAL'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Mü
dürlüğünde sorgulanan 3 özel harekat memurundan Oğuz YORULMAZ'ın, Özel Harekat Daire
Başkanvekili İbrahim ŞAHİN'in İstanbul'da Asayiş Şube Müdür Yardımcısı olduğu dönemdeki
koruması olması, daha sonra Hüseyin KOCADAĞ'ın koruması olması, bilahare yine Ankara'da İbTürkiye Büyük Millet Meclisi
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koruması olması, bu dönemlerde Ömer Lütfi TOPAL'ın ortağı oldukları söylenen Ali Fevzi BİR
(Aliço) ile Sami HOŞTAN'ı (Arnavut Sami), Sedat Edip BUCAK ile İbrahim ŞAHİN'in yanma gi
dip gelirlerken tanıdığını açıkça beyan etmesi düşündürücüdür.
Ayrıca Tevfik AĞANSOY'un öldürüldüğü gün, özel harekatçı 3 polis memurunun İstanbul
Emniyet Müdürlüğünde Ömer Lütfü TOPAL cinayeti ile ilgili olarak gözetim altında tutulduğu
28.08.1996 günüdür. Dolayısıyla, Tevfik AĞANSOY'un öldürülmesini de bu kişileri ihbar etmiş
olabileceği veya karşılıklı hesaplaşma şüphesi doğmakta olup, araştırılması gerekmektedir.
Buna göre; Öldürme olayının soruşturulması görev ve yetkisi Sarıyer C.Başsavcılığına aittir.Cürüm işlemek için teşekkül meydana getirmek yönü ile olayın soruşturulması görev ve yetkisi
İstanbul DGM.C.Başsavcıhğına aittir.Öldürme olayının zanlıları 3 polis memuru ve 2 sivil şahsın
İstanbul emniyet Müdürlüğünden Sarıyer C.Başsavcılığının bilgisi dışında alınarak Emniyet Genel
Müdürlüğüne getirilerek C.Başsavcılıklarına haber verilmeden serbest bırakanlar, bu talimatı ve
renler dönemin İçişleri Bakanı Mehmet AĞAR, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil TUĞ,
Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim ŞAHİN, İstanbul Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU ve Emniyet Müdür Yardımcısı Bilgi ÜNAL haklarında adli görevi ihmâl suçundan yetkili
C.Başsavcılığınca soruşturma yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.İdari yönden Emniyet
Genel Müdürlüğünce soruşturma yapılmıştır. İçişleri Bakanlığınca Mülkiye Başmüfettişleri mari
fetiyle soruşturma sürdürülmektedir. Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip BUCAK'ın korunması için
22.6.1996 tarihli İl Koruma Kurulu sadece bir polis görevlendirmesini uygun gördüğü ve bu kara
rın İçişleri Bakanlığı Merkez Koruma Kurulunca 25.7.1996 tarihinde benimsediği ve bu durumun
İçişleri eski Bakanı Mehmet AĞAR tarafından 06.08.1996 günü Bakan olarak onaylandığı görül
mesine rağmen 06.08.1996 günü Sedat Edip BUCAK'a 4'ü İstanbul'da 2'si İzmir'de görev yapan
6 kişinin tahsis edilerek tayinlerinin yapılması, bu kişilerin ise derhal koruma görevine başlamayıp
3 aylık bir dönem içinde ayrı ayrı göreve başlamalarının ise korumada aciliyet olmadığını ortaya
koyması, Sedat Edip BUCAK'ın yazılı talebinin tayinlerden bir gün sonrası olan 07.08.1996 günü
yapılması, bu korumalardan 3'ünün Ömer Lütfü TOPAL cinayeti ile ilgili olarak gözaltına alınan
kişiler olması birinin de bu kişiler lehine tanıklık yapan kişi olması dikkat çekmektedir. Koruma
görevlileri verilmesi konusunun ayrıca İçişleri Bakanlığınca incelenmesi ve gerekirse soruşturulmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.Abdullah ÇATLI'nın -kullandığı diğer isimler de dik
kate alınarak- ve Ömer Lütfi TOPAL'ın ortak olduğu şirketlerin Maliye Bakanlığınca araştırılarak
hesaplarının incelenmesinin Başsavcılıklarca yapılmakta olan soruşturmalara yardımcı olacağı düşünülmektedir.DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip BUCAK'ın korumalarının tayin konusu ise
şöyle gelişmiştinTelevizyon ve basında günlerce tefrika edilen "Söylemezler" çetesi ile ilgili ope
rasyon sonrasında Söylemez kardeşlerin vermiş olduğu ifadelerde bahse konu olan milletvekilini
öldüreceklerini söylemişlerdir.Bu hususla ilgili olarak Sedat Edip BUCAK çeşitli gazetelere beya
natlar vermiştir.İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ali BİLİR imzası ile 11.07.1996 tarih ve 1200/37
sayı ile adı geçen milletvekilinin korumalarının isim listesine havi yazı Personel dairesine intikal
ettirilmiştir.22.06.1996 tarihli İl Koruma Komisyon kararı ile bahse konu Milletvekilinin 1 polis
memuru ile korunmasına.25.07.1996 tarihinde de Merkez Koruma Komisyon kararı ile yakın ko
rumaya alınmasına karar verilmiştir.Tekrar 07.08.1996 tarihinde Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip
BUCAK İçişleri Bakanlığına müracaatta bulunarak 11.07.1996 tarihindeki müracaatında istediği
korumalarının isim'listesini İçişleri Bakanlığına göndermiş aynı gün evrak dairemize intikal ettiril
miştir.
Konunun aciliyeti bakımından bize iletilen dilekçelerde ismi geçen polis memurlarının atama
ları 06.08.1996 Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosuna yapılmıştır.
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Bize yapılan ilk müracaat 11.07.1996 tarihindedir. Atamalar ise bu talepten 25 gün sonra ya
pılmıştır.
Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporunda Ömer Lütfi TOPAL'a verilen diplomatik pasaportla il
gili olarak da;
28.07.1996 günü İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Ömer Lütfü TOPAL'a
ait 34 BTG 96 plaka sayılı oto içerisinde yapılan aramada maktul adına düzenlenmiş 01 NO:
0041672 seri numaralı CCCP Diplomatik Pasaport bulunduğu, elde edilen eşya ve belgelerin Sarı
yer Cumhuriyet Başsavcılığınca mirasçı Serdar Murat TOPAL vekili Avukat Nilüfer YARGICI'ya
19.08.1996 tarihinde teslim edildiği ifade edilerek, Başbakanlık Makamının 18.11.1996 gün ve
M: 127 sayılı onayları gereğince yürütülmekte olan inceleme ve soruşturmaya esas olmak üzere
sözkonusu Diplomatik Pasaportun temin edilerek anılan pasaport ile ülkemize giriş çıkış yapılıp
yapılmadığının, yapılmış ise buna ilişkin ayrıntılı bilgi ve belgelerin gönderilmesi ile temin edildi
ği takdirde anılan pasaportun gerçekliğinin araştırılarak bilgi verilmesinin, Başbakanlık Teftiş Ku
rulu Başkanlığının 12.12.1996 tarih ve 1303 sayılı yazıları ile istenilmesi üzerine; Diplomatik pa
saportun halen soruşturmayı yürüten Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığında olduğu anlaşılmıştır.Ömer Lütfü TOPAL'a ait 01 NO: 0041672 seri numaralı CCCP Diplomatik Pasaporta ilişkin il
gili ülke makamlarından bilgi temin edildiğinde ayrıca bilgi verileceği İstanbul Devlet Güvenlik
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş, Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığına da bilgi ve
rilmiştir."
Ömer Lütfü TOPAL'ın üzerinde bulunan, Savcılıkça ailesine teslim edilen SSCB'ne ait Dip
lomatik Pasaportun Türkmenistan Cumhurbaşkanı tarafından verildiği, bu pasaportun Türkmenis
tan, Azerbeycan ve Amerika seyahatlerinde adı geçen kişi tarafından yurtiçi giriş ve çıkışlarda kul
lanıldığı belirlenmiştir. Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılan araştırmada, Ömer Lütfü TOPAL'ın
Türkmenistan'da 2 tane 5 yıldızlı otel işlettiği, bir iş merkezi bulunduğu, petrol araştırmaları ile
sağlık konularında çalıştığına dair duyumlar alındığı, Türkmenistan tarafından diplomatik pasaport
verilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısının 40 rakamının çok üzerinde olduğunun tahmin
edildiği, diplomatik pasaport alanlar arasında Erdal İNÖNÜ, Ayvaz GÖKDEMİR ile Veysel ATASOY 'un da bulunduğu bildirilmiştir. -.Diplomatik pasaport sahiplerinin yurtiçi giriş ve çıkışlarda (ihbar olmadıkça) kendilerinin ve
eşyalarının aranmaması gerçeğinden hareketle yurtiçine giriş ve çıkışlarda kara para, silah ve uyuş
turucu gibi hususlarda aranmama imkânından Ömer Lütfü TOPAL'ın da istifade etmiş olabileceği
düşünülmektedir.
Ayrıca Ömer Lütfü TOPAL ile ilgili olarak yapılan arşiv araştırması neticesinde;
Kullandığı sahte kimliklerin:
1-Mehmet ve Hatice oğlu 1946 Kilis doğumlu, Sadık Sami ONAR,
2-1948 Gaziantep doğumlu, Serdon Cevat SERDAR olduğu,
Adı geçen şahsa İçişleri Bakanlığınca Hususi Damgalı Pasaport tanzim edildiğine dair herhan
gi bir bilgiye rastlanmadığı belirlenmiştir.
Yine yapılan dosya tetkikinde; Ömer Lütfü TOPAL'ın, 03.08.1975 tarihinde Ankara Valili
ğinden tanzim edilen TR C 403186 seri numaralı Umuma Mahsus Pasaport aldığı, yine aynı şah
sın 22.04.1977 tarihinde Gaziantep Valiliğinden Sadık Sami ONAR sahte kimliği ile TR D 256258
seri numaralı Umuma Mahsus Pasaport aldığı,
Ayrıca; Türkiye'ye giriş ve Türkiye'den çıkış bilgisayar kayıtlarında yapılan araştırmada,
Mevlüt oğlu 1942 doğumlu Ömer Lütfü TOPAL'ın TR H 918035 seri numaralı Umuma Mahsus
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lirlenmiştir." şeklinde bilgi verildiği incelenmiştir.(Ek:82)
4- Komisyonumuzun 14.3.1997 tarih ve 282 sayılı yazısına cevaben İçişleri Bakanlığının
17.3.1997 gün ve 34-2/619-3 sayılı yazısı ekinde gönderilen İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettiş
lerince hazırlanan 06.01.1997 gün-ve 76/1,114/1 sayılı inceleme ve soruşturma raporunda da özetle;
1) Ömer Lütfü TOPAL'ın öldürülmesi olayını Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 3
polis memuru ile 2 sivil şahsın gerçekleştirdiği iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucu
elde edilen verilere göre:

.

28.07.1996 günü saat 23.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Yeniköy Bölgesinde vukubulmakla, ya
zılı ve görsel basında TOPAL CİNAYETİ diye adlandırılan olayla ilgili olarak, İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliğinin 21440 33 nolu telefonuna, 25.08.1996
günü saat 14.00 sıralarında telefon eden bir erkeğin:
- Ömer Lütfü TOPAL'ın öldürülmesi olayını, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis
memurları Ayhan ÇARKIN, Oğuz YORULMAZ, Ercan ERSOY, Ataköy Galeria'da Natural
Ayakkabı Mağazası sahibi Sami HOŞTAN ve Sheraton Oteli Gazinosu sahibi Ali Fevzi BİR adlı
şahısların gerçekleştirdiğini -ihbar etmesi üzerine.anılan Emniyet birimi tarafından tanzim edilen,
"Yakalama ve Üst Arama Tutanağı" belgelerine göre polis mcmurlarından;Ayhan ÇARKIN'ın
27.08.1996 günü saat İ7.00'de,Oğuz YORULMAZ'ın 27.08.1996 günü saat 15.50'de,Ercan ERSOY'un, 27.08.1996 günü saat 11.00'de gözaltına alınarak, olayla ilgilerinin araştırıldığı.yapılan
sorgularına ilişkin olarak, daktilo edilmiş birer ifadeleri bulunmayan adı geçenlerin;
- Mekan şahitleri de göstermek suretiyle suçlamaları reddettikleri,
- Kendilerinden alınan parmak izlerinin, olay yerindeki silahta bulunan parmak izleriyle kar
şılaştırılmalarında mutabakat görülmediği,
İstanbul Polisi tarafından düzenlenen (Yakalama ve Üst Arama tutanakları)nda, yakalanma ta
rih ve saatleri belirtilmediği gibi, ifadeleri de alınmayan sivil şahıslar Sami HOŞTAN ile Ali Fev
zi BİR'in de; Ömer Lütfü TOPAL'ın ortaklarından olduklarını belirtmekle birlikte, adı geçenin öl
dürüldüğü saatlerde başka yerde ve kişilerle olduklarını ifade ettikleri anlaşılmış.Polis Başmüfet
tişleri Ş.ERTEN ve H.AKDENİZ tarafından düzenlenen 15.12.1996 tarih ve 1996/820 sayılı (So
ruşturma Raporu)nda da;
anılan Polis memurları ile Ömer Lütfi TOPAL'ın öldürülme olayı arasında bir bağ kuru
lamadığı gibi öldürme olayına karıştıkları hususunda da herhangi bir delil elde edilemediğinden,
haklarında yapılacak bir işlem bulunmadığı....- belirtilmiş ise de,
C.M.U.K.nun 153, 160. 163 ve 164 ncü maddeleri hükümlerince;Suç ve suçlananlarla ilgili
delillerin toplanılarak; kamu davasının açılmasına yeterli olup olmadığına;Toplanan deliller kamu
davası açılmasına yeterli ise, Mahkemeye bir iddianame vermek suretiyle kamu davası açmaya,yapılan hazırlık tahkikatı sonunda, kamu davasının açılması için yeterli delil bulunmaması veya key
fiyetin takibe değer görülmemesi halinde - Takibata Yer Olmadığına- karar vermek yetkisi Cum
huriyet Savcılarına ait olduğundan,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğinin 214
40 33 nolu telefonuna vaki:
28.07.1996 günü saat 23.15 sıralarında sarıyer İlçesi Yeniköy Semtinde meydana gelen, Ömer
Lütfi TOPAL adlı şahsın öldürülmesi olayını; Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis me
murları Ayhan ÇARKIN, Oğuz YORULMAZ ve Ercan ERSOY ile Ataköy Galleria'da Natural
Ayakkabı Mağazası sahibi Sami HOŞTAN ve Sheraton Oteli Gazinosu sahibi Ali Fevzi BİR'in
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ne dair bir değerlendirmeye gidilmeksizin, konuya ilişkin olarak toplanılan bilgi ve belgelerin, olay
yeri itibariyle yetkili, Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiinin gerektiği,
- 2- Ömer Lütfi TOPAL'ın öldürülmesi olayını gerçekleştirdiklerine dair bir ihbar üzerine gö
zaltına alınan 3 polis memuru ile 2 sivil şahsın; yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilme
den, 30 saatten fazla gözaltında tutulduktan sonra Ankara'ya gönderilmeleri ve Ankara'ya nakle
dilen bu kişilerin ifadeleri alındıktan sonra salıverildikleri- Konunun incelenmesi sonucu elde edi
len verilere göre:
28.07.1996 günü saat 23.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Yeniköy Bölgesinde vukubulmakla, ya
zılı ve görsel basında TOPAL CİNAYETİ diye adlandırılan olayla ilgili olarak, İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliğinin 214 40 33 nolu telefonuna, 25.08.1996
günü saat 14.00 sıralarında telefon eden bir erkeğin:
- Ömer Lütfi TOPAL'ın öldürülmesi olayını, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Polis
memurları Ayhan ÇARKIN, Oğuz YORULMAZ, Ercan ERSOY, Ataköy Galeria'da Natural
Ayakkabı Mağazası sahibi Sami HOŞTAN ve Sheraton oteli Gazinosu sahibi Ali Fevzi BİR adlı
şahısların gerçekleştirdiğini" ihbar etmesi üzerine, anılan Emniyet Birimi tarafından tanzim edilen,
"Yakalama ve Üst Arama Tutanağı" belgelerine göre polis memurlarından;Ayhan ÇARKIN'ın
27.08.1996 günü saat 17.00'de, Oğuz YORULMAZ'ın 17.08.1996 günü saat 15.50'de İstanbul'da.Ercan ERSOY'un ise; İstanbul'dan İzmir'e gönderilen ekipler marifetiyle 27.08.1996 günü
saat 11.00 de yakalanarak, getirildikleri Asayiş Şube Müdürlüğü nezarethanelerine konuldukları,
parmak izleri de alınmak suretiyle sorgulamalardan geçirildikleri,
Yakalama ve Üst Arama tutanaklarında, yakalama tarih ve saatleri gösterilmeyen öteki sivil
şahıslar Sami HOŞTAN ile Ali Fevzi BİR'in; nezarethaneye konulmadıkları gibi, yalnızca Ali Fev
zi BİR'e Başkomiser Şentürk DEMİRAL tarafından bazı sorular sorulup, ifadesinde belirttiği üze
re Sami HOŞTAN'a herhangi bir sorunun yöneltilmediği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun
(Adli Görevler) başlıklı 154 ncü maddesinin, 18.11.1996 tarih ve 3842 sayılı Kanunla değişik 2 nci
fıkrasındaki:
- Bütün zabıta makam ve memurları, el koydukları olaylar, yakalanan kişiler ile uygulanan
tedbirleri Cumhuriyet Savcılarına derhal bildirmek ve Cumhuriyet Savcılığının adliyeye ilişkin iş
lerde bütün emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.-Hükmüne rağmen, el konulan olay, yaka
lanan kişiler ile uygulanan tedbirlerle ilgili olarak, yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmediği.üç polis memurunun; yakalandıkları 27.08.1996 günü Asayiş Şube Müdür Vekili Ahmet Du
ran ALP ve ertesi 28.08.1996 günü izinden dönmesi üzerine de Asayiş Şube Müdürü sorumlulu
ğunda sorgulandıkları halde;Anılan kanunun, "İfade ve Sorgunun Tarzı"nı belirleyen, 18.11.1992
tarih ve 3842 sayılı Kanunla değişik 135 nci maddesindeki:
- Zabıta amir ve memurları....tarafından ifade almada....aşağıdaki hususlara uyulur:
— 1- İfade verenin veya sorguya çekilenin kimliği tespit edilir. İfade veren veya sorguya çeki
len kimliğe ilişkin sorulan doğru olarak cevaplandırmak zorundadır.
2-Kendisine isnad edilen suç anlatılır.
3- Müdafi tayin hakkının bulunduğu, müdafi tayin edebilecek durumda değilse baro tarafın
dan tayin edilecek bir müdafi talep edebileceği ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, is
terse müdafinin soruşturmayı geciktirmemek kaydı ile ve vekaletname aranmaksızın ifade veya
sorguda hazır bulunacağı bildirilir, yakınlarından istediğine yakalandığını duyurabileceği söylenir.
4- İsnad edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu söylenir.
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5- Şüpheden kurtulması için somut delillerinin toplanmasını talep edebileceği hatırlatılır ve
kendisi aleyhine varolan şüphe sebeplerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek
imkânı verilir.
6- İfade verenin veya sorguya çekilenin şahsi halleri hakkında bilgi alınır.
7- İfade ve sorgu bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanakta;
a) İfade verme veya sorguya çekme işleminin yapıldığı yer ve tarih,
b) İfade verme veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile ifade
veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliği,
c) İfade vermenin veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki işlemlerin yerine getirilip getirilme
diği, bu işlemler yerine getirilmemiş ise sebepleri;
d) Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan müdafi tarafından okun
duğu ve imzalarının alındığı,
e) İmzadan imtina halinde bunun nedenleri yer alır.— hükmüne hiç uyulmayıp; böylesine cid
di bir ihbarla gözaltına alınan kişilerle ilgili ifade ve sorgunun bir tutanakla tespit edilmediği.Anı
lan Kanunun "Yakalanan Kimsenin Sorguya Çekilmesi" başlıklı değişik 128 rici maddesindeki:Yakalanan şahıs bırakılmazsa, yakalama yerine en .yakın sulh hakimine gönderilmesi için gerekli
süre hariç yirmidört saat içinde Sulh Hakimi önüne çıkarılır ve sorguya çekilir. Yakalananın talebi
halinde müdafi de sorguda hazır bulunabilir.Üç veya daha fazla kişinin bir suça iştirak suretiyle
toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki güçlük veya fail sayısının çokluğu ve ben
zeri nedenlerle Cumhuriyet Savcısı bu sürenin dört güne kadar uzatılmasına yazılı olarak emir ve
rebilir. Soruşturma bu sürede sonuçlandırılamazsa Cumhuriyet Savcısının talebi ve sulh hakiminin
kararı ile sekiz güne kadar uzatılabilir. Sulh hakimi yakalamayı gerektiren bir hal görmez veya ya
kalama, sebepleri ortadan kalkmış bulunursa yakalanan şahsın bırakılmasına karar verir.-Hükmüne
rağmen, cinayet ihbarıyla yakalanarak 30 saatten fazla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube
sinde tutulan 3 polis memuru ile 2 sivil şahsın,
- Mekan şahitleri de göstermek suretiyle suçlamaları reddetmeleri,
- Kendilerinden alınan parmak izlerinin, olay yerindeki silahta bulunan parmak izleriyle kar
şılaştırılmalarında mutabakat görülememiş olması,
- Olayla ilgilerinin bulunduğuna dair maddi bir delil bulunamamış olması,
- Bir kere de bu görevlilerin bağlı oldukları üst kuruluş ve "Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili
daire ve şubelerinin imkânlarından faydalanılarak incelenmesinin uygun olacağı" gibi gerekçeler
le, 28.08.1996 günü saat 23.00 de Çamlıca Turnikeleri'nde, Ankara'dan gelen Emniyet Genel Mü
dürlüğü ekibine teslim edildikleri, Ankara'da ifadelerine başvurulan bu görevlilerin, birlikte götü
rüldükleri öteki iki sivil şahıs ile birlikte serbest bırakıldıkları,
Silahla adam öldürdükleri ihbarı üzerine yakalanan ve 30 saatten fazla gözaltında tutulan üçü
polis memuru beş kişinin Ankara'dan gelen ekibe teslimi sırasında düzenlenen tutanağa konulan,
"tetkik ve gereği yapılmak üzere" ibaresinin;
İstanbul Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU, Asayişten sorumlu Emniyet Müdür Yardım
cısı Bilgi ÜNAL, Asayiş Şube Müdürü Fatih ÖZKAN ile Asayiş Şube Müdür Yardımcısı
(27.08.1996 günü Asayiş Şube Müdür vekili) Ahmet Duran ALP'in CMUK'un 125, 135 ve 154
ncü maddesinden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmadığı gibi, aynı sorumlulukların;
-Anılan öldürme olayı ile ilgili soruşturma neticesinde tetkik edilmek ve araştırılmak üzere alı
nan ... şahıslarla illiyet sağlanamamışsa da olayın önemi bakımından, Emniyet Genel MüdürlüğüTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 6 8 nün ilgili daire ve şubelerinin imkânlarından da faydalanılarak incelenmesinin uygun olacağı de
ğerlendirildiğinden tutanakta ismi geçen şahıslar (ı), üzerlerinden çıkan silah ve zati eşyalar (ile bir
likte),
Kanundaki, "bütün zabıta makam ve memurları" genellemesi kapsamında, Emniyet Genel
Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim ŞAHÎN için de başlamış olmakla.Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 154 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasındaki:
"Kanun tarafından kendilerine verilen... adliyeye müteallik görev veya işlerde suistimal veya
hut ihmal ve terahileri görülen Devlet Memurları
hakkında Savcılıkça doğrudan doğruya taki
batta bulunulur.Ancak Zabıta Amirleri hakkında hakimlerin görevlerinden dolayı tabi oldukları
muhakeme usulü tatbik olunur. - hükmü doğrultusunda, bu konudaki tahkikatın Sarıyer Cumhuri
yet Savcılığı tarafından yapılması gerekeceği, kanaat ve sonucuna varıldığı " şeklinde değerlendir
me yapıldığı incelenmiştir.(Ek:86)
5- Komisyonumuzun 29.11.1996 gün ve 3 sayılı yazılarına cevaben Adalet Bakanlığı tarafın
dan gönderilen 13.12.1996 gün ve 031114 sayılı yazısı ekinde istanbul DGM Başsavcılığının
1996/2303 Hazırlık ve Sarıyer C.Başsavcılığının 1996/3514 hazırlık sayılı dosyalarının onaylı fo
tokopileri gönderilmiştir.
Aynı dosyaların Komisyonumuzun 10.1.1997 gün ve 125 ve 126 sayılı yazıları ile de Komis
yonumuza gönderildiği anlaşılmıştır.(Ek: 74; 81; 87)'
6- İstanbul DGM Başsavcılığının 1996/2303 Haz. 1997/294 Esas ve 1997/261 numaralı iddianemesinde özetle;
" Emperyal Kumarhameleri işletmecisi olan ve kamuoyunda işletmelerden çok yüksek gelir
sağladığı kanatı bulunan Ömer Lütfi Topal 28.7.1996 tarihinde saat 23.30 sıralarında İstanbul Sa
rıyer ilçesi, Tazeceviz Sokakta, içerisinde bulunduğu 34 BTG 96 plakalı otomobili içerisinde oto
matik silahlarla taranarak öldürülmüştür.
Olay mahallinde, suçta kullanılan 2 adet Kalaşhnikov marka otomatik tüfek, bu tüfeklere ait
şarjörler, 47 adet dolu 9 adet boş kovan bulunmuştur. Aynı gün polise telefonla yapılan bir ihbar
da olayı gerçekleştiren kişilerin 34 KN 288 plaka sayılı araç ile kaçtıkları bildirilmiş ve bu araç İstinye Polis Karakolu idaresinde terkedilmiş olarak bulunmuş ve araç içerisinde 9 mm. çapında UZİ
marka makinalı tabancalara ait 1 adet şarjör (UZİ marka makinalı tabancalar Emniyet Genel Mü
dürlüğü Özel Harekat Dairesinde kullanılmaktadır). 9 mm. çapında MKE yapısı UZİ marka 9 adet
mermi, 7.62x39 mm. çapında Kalashinkov marka tüfeklere ait 2 adet şarjör ve 7.62x39 mm. çapın
da 27 adet fişek bulunmuştur. Ancak, UZİ marka şarjörlerin ait olduğu silah bulunamamış ve muh
temelen olay faillerinin kaçarken yanlarında götürdükleri kanaatine varılmıştır. Bu otomobil hak
kında yapılan araştırmada 24.04.1995 tarihinde Ankara İlinde çalınmış olduğu ve gerçek plakası
nın 06 V 7550 olduğu tesbit edilmiştir.
Bu olayın İstanbul Emniyet Müdürlüğünce tahkikatının yapıldığı sırada 25.08.1996 tarihinde
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine ismini bildirmeyen bir kişi tarafından yapılan ih
barda, Ömer Lütfi TOPAL'ın öldürülmesi olayının faillerinin Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY,
Oğuz YORULMAZ isimli Özel Harekat Dairesi polis memurları ile Sami HOŞTAN ve Ali Fevzi
BİR isimli kişiler olduklarını bildirilmiştir. Bu ihbar üzerine adı geçenler 28.08.1996 tarihinde İs
tanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde gözaltına alınmışlardır. Bu kişilerin gözal
tına alınmalarını müteakip Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip BUCAK tarafından İstanbul Emniyet
Müdürü KEMAL yazıcıoğlu'na defalarca telefon ederek gözaltına alınanların serbest bırakılmala
rını kolaylaştırmak maksadıyla ona etkide bulunmaya tevessül edilmiştir. (Kemal YAZICIOGLU'nun ifadeleri) Bu kişiler hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğünce araştırma devam ettiği sıTürİciye Büyük Millet Meclisi
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- 6 9 rada olaya müdahale edilerek, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil TUĞ aracılığı ile Özel Ha
rekat Daire Başkanvekili İbrahim ŞAHİN görevlendirilerek, gözaltındaki bu kişiler Ankara Emni
yet Genel Müdürlüğüne götürülmüşler ve orada yüzeysel bir araştırma yapılarak serbest bırakılmış
lar ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına da bu olay intikal ettirilmemiştir.
Adı geçen kişiler bu şekilde serbest bırakıldıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen
İstihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırmalar sürdürülmüş ve bu
kişilerin bu olaya iştirak ettikleri hususunda emareler elde edildiği bildirilerek bu durum bizzat İs
tanbul Emniyet Müdürü tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Başbakan'a şifahi olarak arzedilmiştir. (Kemal YAZICIOĞLU'nun ifadeleri).
Nitekim, 22 Aralık 1996 tarihinde Çankaya Köşkünde liderler zirvesinde Sayın Cumhurbaş
kanının liderlerle yaptığı konuşmanın bir bölümünde İstanbul Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU' nun kendisine arzettiğini beyan ederek, özetle ...Biz Ömer Lütfi TOPAL'ı öldürenleri bul
duk... Ankara merkez geldi, bizim elimizden aldı... İsterlerse merkez alır. Emniyetin usul ve kaidesidir... Bunlar Ömer Lütfi TOPAL'ı öldürdüklerini itiraf ettiler, siz sorsanız size de söylerler... so
runca söylüyorlar... ifadeleri henüz zapta almadım... dediğini bildirmişlerdir.
Bu olayla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sürdürülen araştırmalar sırasında
Ö.Lütfi TOPAL'ın öldürülmesinde kullanılan ve olay yerinde terkedilen Kalashinkov marka tüfek
lerden birinde, bu tüfeğin iki şarjörünü birbirine monte etmekte kullanılan koli bantının iç yüzeyin
de bulunan 1 adet parmak izinin mukayese çalışmalarında, bu parmak izinin 26.02.1992 tarihinde
sahte pasaport ile Atatürk Hava Limanından çıkış yapmak istediği sırada yakalanan Şahin EKLİ
isimli kişiye ait olduğu tesbit edilmiştir. ŞAHİN EKLİ ile ilgili kayıtların araştırılmasında, bu kim
liği kullanarak sahte pasaportla yurtdışına çıkmak isteyen kişinin gerçek kimliğinin Abdullah ÇAT
LI olduğu saptanmıştır. Bunun üzerine Abdullah ÇATLI'nın kayıtlarda gerek kendi adına gerek
Mehmet ÖZBAY adına mevcut bulunan parmak izleri ile ölümünü müteakip Nevşehir Devlet Has
tanesi morgunda alınan parmak izlerinin mukayesesi yapılmış ve sonuç olarak suç aleti tüfeğin şar
jörlerini monte eden koli bantı üzerindeki parmak izinin Abdullah ÇATLI'ya ait olduğunu kesin
olarak anlaşılmıştır. Bu durumda Abdullah ÇATLI'nın Ömer Lütfi TOPAL'ın öldürülmesi olayına
iştirak ettiğini bu somut delille tesbit edilmiştir.
Bu şekilde, Ömer Lütfi TOPAL'ın öldürülmesine iştirak ettiği tesbit edilen Abdullah ÇAT
LI'nın bu olay sebebiyle gözaltına alınan kişilerle ve İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca
tahkikatı yapılan (Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçuna ilişkin) olaylarda adı geçen ki
şilerle ilişkileri şöyledir;
Sami HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR, Ömer Lütfi TOPAL'ın İstanbul İntercontinental Otelinde
ki kumarhanesinin % 50 oranında ortaklarıdır. Abdullah ÇATLI'nın sık sık bu kumarhaneye gel
diğini, Sami HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR ile idare odasında oturup, uzun görüşmeler yaptıkları, ke
za Sami HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR'in de Ankara İline gittiklerinde Sedat Edip BUCAK'ın yazı
hanesinde Abdullah ÇATLI ile buluştukları ve görüştükleri ve bu kişiler arasında uzun süredir ya
kın ilişkiler olduğu bizzat Sami HOŞTAN'ın kardeşi Sedat HOŞTAN'ın ifadesi ve diğer ifade ve
delillerden ve telefon tesbit tutanaklarındaki görüşme detaylarından anlaşılmıştır.
Dosya içerisinde mübrez bulunan ve yukarı bölümlerde izahı yapılan ve Siverek İlçesinde Se
dat BUCAK'ın ikametgahında çekildiği tesbit edilen ve Ömer Lütfi TOPAL'ın öldürüldüğü tarih
lere yakın zamanlara tekabül eden günlerde çekilmiş olduğu tesbit edilen fotoğraflarda bu kişiler
arasındaki yoğun ve gizli ilişkileri teyit etmektedir. (Abdullah ÇATLI, Sami HOŞTAN ve Ercan
ERSOY'un yanyana çekilmiş muhtelif fotoğrafları.)
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- 70 Ö.Lütfi TOPAL olayı sebebiyle gözaltına alındıktan sonra Ankara Emniyet Genel Müdürlü
ğüne götürülerek orada kısaca ifadesi alınan Sami HOŞTAN bu ifadesinde Ö.L.TOPAL'ın öldürül
düğü tarihlerde Marmaris Grand Azur Otelinde konakladığını belirterek, otelin faturalarını ibraz et
miştir. Ancak, dosyada mübrez bu fotoğrafların incelenmesinde, konaklayan kişilerin Sami HOŞ
TAN ve aile efradı oldukları görülmekle beraber gerek rezervasyonunun gerekse faturaların Meh
met ÖZBAY (Abdullah ÇATLI) adına düzenlenmiş olduğu görülmüş ve bu husus Sami HOŞTAN
ve Abdullah ÇATLI arasındaki ilişkilerin başka bir göstergesi olmuştur. Yine Sami HOŞTAN'ın
kardeşi Sedat HOŞTAN'ın ifadesine göre 03.11.1996 tarihinde Susurluk İlçesi civarında meydana
gelen kazada Abdullah ÇATLI'nın ölümü ilk kez kendisine duyurulan kişilerden biri de Sami
HOŞTAN'dır. Bu haber üzerine Sami HOŞTAN derhal olay yerine gitmek için harekete geçmiş ve
durumu ortağı Ali Fevzi BİR'e de bildirmiş ve Susurluk'a gitmek üzere İstanbul Boğaz Köprüsü
çıkışında buluşmuşlar ve orada karşılaştıklarında "Abdullah'ı kaybettik" diye birbirlerine sarılmış
lar ve oradan hareketle Susurluk Devlet Hastanesine gitmişlerdir. Abdullah ÇATLI'nın Susurluk
Devlet Hastanesindeki cenazesini, Abdullah ÇATLI'nın diğer yakınları ile birlikte Nevşehir İline
götürmüşler ve orada defnedilmesinde hazır bulunmuşlardır.
Aşağıda Tarık ÜMİT olayında anlatılacağı üzere Abdullah ÇATLI'nın birçok eyleminde Sa
mi HOŞTAN onun yanında bulunan kişilerden birisidir.
Abdullah ÇATLI ile bu şekilde çok yakın ve karmaşık ilişkilerde bulunan Sami HOŞTAN ve
Ali Fevzi BİR, Sedat BUCAK ve onun yanında koruma polisi olarak görevlendirilen ve iddiana
mede sanık olarak adı geçen polis memurları ile de yakın derecede ilişkileri bulunmaktadır. (Meh
met EYMÜR'ün ifadeleri)
Ömer Lütfi TOPAL'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Sami HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR ile
birlikte gözaltına alınan polis memurları Ayhan ÇARKIN, Oğuz YORULMAZ ve Ercan ERSOY
ile birlikte diğer polis memurları Enver ULU ve Mustafa ALTINOK, bu olayın vuku bulduğu dö
neme tekabül eden zamanda, alelacele Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip BUCAK'ın koruması ola
rak onun yanına verilmişlerdir.
Başbakanlık Teftiş Kurulunun 09.01.1997 tarihli raporuna esas teşkil eden belgeler ve İstan
bul DGM C.Başsavcılığınca Emniyet Genel Müdürlüğünden celbedilip, cevabi yazı ve belgelere
göre; Sedat Edip BUCAK'ın korunması için İl Koruma Kurulu sadece bir polis memuru görevlen
dirilmesini uygun görmüş ve bu karar, merkez koruma kurulunca da yeterli görülerek onaylandığı
halde 06.08.1996 günü Sedat Edip BUCAK'a dördü İstanbul'da, ikisi İzmir'de görev yapan 6 po
lis memurunu (Ayhan ÇARKIN, Oğuz YORULMAZ, Ercan ERSOY, Mustafa ALTINOK, Enver
ULU, Ö.KAPLAN) tahsis edilerek tayinlerinin yapılması, bu kişilerin derhal koruma görevlerine
başlamayıp üç aylık bir dönem içerisinde ayrı ayrı göreve başlamalarının KORUMADA ACİLİYET OLMADIĞINI ortaya koyması, Sedat Edip BUCAK'ın yazılı talebinin bir gün sonrası olan
07.08.1996 günü yapılması, bu korumalardan üçünün Ömer Lütfi TOPAL'ın öldürülmesi ile ilgili
olarak gözaltına alınan kişiler olması ve birinin de (Ö.KAPLAN) bu kişiler lehine tanıklık yapan
kişi olması, ayrıca bu memurlardan Oğuz YORULMAZ'ın Özel Harekat Daire Başkanvekili İbra
him ŞAHİN'in İstanbul Asayiş Şube Müdürü Yardımcısı olduğu dönemde koruması olması, daha
sonra Hüseyin KOCADAĞ'ın koruması olması, bilahare yine Ankara'da İbrahim ŞAHİN'in koru
ması olması, daha sonra da Sedat Edip BUCAK'ın koruması olması ve bu dönemlerde gerek Oğuz
YORULMAZ'ın gerekse diğer polis memurlarının Ömer Lütfi TOPAL'ın Ortakları olan Sami
HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR ile, Sedat Edip BUCAK ile İbrahim ŞAHİN'in yanına gidip gelirken
tanıdıklarını açıkça beyan etmeleri bir bütün olarak nazara alındığında, bu korumaların özel olarak
Sedat Edip BUCAK'ın yanında toplandıklarını göstermektedir. Sedat Edip BUCAK'ın yanında ko
ruma görevlisi adı altında bu şekilde toplanan polis memurlarının, İstanbul DGM C.BaşsavcılığınTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 7 1 da Susurluk olayı ile ilgili olarak verdikleri ilk ifadelerinde Abdullah ÇATLI'yı Mehmet ÖZBAY
kimliği ile ve Sedat Edip BUCAK'ın koruma görevine başladıktan sonra tanıdıklarını söylemiş ise
ler de, İstanbul DGM C.Başsavcılığında yapılan araştırmada yapılan telefon tesbitlerinde, Abdul
lah ÇATLI'nın kullanımında olan çok sayıda cep.telefonları ile çok uzun süreden beri yoğun tele
fon görüşmeleri yaptıkları tesbit edilmiştir. Bunun üzerine adı geçenlerin sanık sıfatı ile alınan ifa-,
delerinde Abdullah ÇATLI'yı birkaç yıldan beri tanıdıklarını ve onunla sık sık görüştüklerini ifa
de ettikleri görülmüştür.
Ömer Lütfi TOPAL'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yapılan hazırlık tahkikatının Sarıyer
Cumhuriyet Başsavcılığının 1996/3514 Hazırlık numaralı evrakında halen sürdürülmekte olduğu
ve yukarıda izah edilen tesbitlerin Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığınca da yapıldığı bildirilmiştir.
(Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığının 21.02.1997 tarih ve 1996/3514 Hz. sayılı yazısı)." şeklinde
değerlendirme yapıldığı inceIenmiştir.(Ek:81)
7- Ömer Lütfi TOPAL'ın öldürülmesi ile ilgili Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan
1996/3514 sayılı Hazırlık numaralı dosya, anılan Savcılığın 20.1.1997 tarihli yazısı ekinde Komis
yonumuza iletilmiş, bilahare aynı Savcılığın 17.3.1997 tarihli yazısı ile de aynı dosyaya sonradan
intikal eden belge ve ifadeler gönderilmiştir.Buna göre;
" Cinayetle ilgili soruşturma henüz tamamlanamadığından, iddianamenin hazırlanmadığı, an
cak dosyada olayla ilgili, yer tesbit tutanakları ekspertiz ve laboratuvar raporları, birkısım ifadeler
ve yazışmaların yeraldığı anlaşılmıştır.
a) Dosyada yer alan önemli ifadelerden Ömer Lütfi TOPAL'la 7 yıldır gayri resmi evliyim di
yen Hilal ALTINTAŞ ifadesinde özetle; Ömer beyin son bir yılda müthiş bir stres altında olduğu
nu, ölümünden 10 gün önce de üzerinde artan bir tedirginlik olduğunu, bir gün önce ise çok sinir
li olduğunu, sabaha kadar sürekli telefonla konuştuğunu, sert tartışmalar yaptığını, ama gizli konuş
tuğu için ne konuştuğunu duyamadığını, ancak duyabildiği kadarı ile Mehmet AĞAR isminin çok
geçtiğini, önce çelik yelek ısmarladığını, ancak bunu hiç giymediğini,
Ömer Beyin ortakları Sami HOŞTAN ve Aliço'yu hiç sevmediğini, ÇİLLER'den de hoşlan
madığını,
b) İstanbul Emniyet Müdürü Kemal-YAZICIOĞLU ise Savcılıktaki ifadesinde özetle;
Ömer Lütfi TOPAL'ın ölümünden bir ay kadar sonra bu olayın İstanbul Emniyet Müdürlüğün
ce tahkikatının yapıldığı sırada 25.08.1996 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amir
liğine ismini bildirmeyen bir kişi tarafından yapılan ihbarda, Ömer Lütfi TOPAL'ın öldürülmesi
olayının faillerinin Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz YORULMAZ isimli Özel Harekat Da
iresi polis memurları ile Sami HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR isimli kişiler olduklarını bildirmiştir. Bu
ihbar üzerine adı geçenler 28.08.1996 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür
lüğünde gözaltına alınmışlardır. Bu kişilerin gözaltına alınmalarını müteakip Şanlıurfa Milletveki
li Sedat Edip BUCAK tarafından İstanbul Emniyet Müdürü KEMAL yazıcıoğlu'na defalarca tele
fon ederek gözaltına alınanların serbest bırakılmalarını kolaylaştırmak maksadıyla ona etkide bu
lunmaya tevessül edilmiştir. (Kemal YAZICIOĞLU'nun ifadeleri) Bu kişiler hakkında İstanbul
Emniyet Müdürlüğünce araştırma devam ettiği sırada olaya müdahale edilerek, Emniyet Genel Mü
dür Yardımcısı Halil TUĞ aracılığı ile Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim ŞAHİN görevlen
dirilerek, gözaltındaki bu kişiler Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne götürülmüşler ve orada yü
zeysel bir araştırma yapılarak serbest bırakılmışlar ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına da bu
olay intikal ettirilmemiştir.
Adı geçen kişiler bu şekilde serbest bırakıldıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen
İstihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırmalar sürdürülmüş ve bu
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lefonlarından yola çıkarak ulaşılabilecek bir takım sonuçlar olduğunu,
c) Ömer Lütfi TOPAL'in avukatı Ekrem MARAKOĞLU Savcılıkta verdiği 25.12.1996 tarih
li ifadesinde;
Bodrum'daki otele ortak olan Hikmet BABACAN'ın Öldürülmesinden azmettirici olarak
Ömer Lütfi TOPAL'in sorumlu tutulduğunu,
Emperyal'den ekmekleri kesilen bazı kişilerin bu olaya yardımcı olabileceğini,
Kuşadası'ndaki bir cinayetten de Emper Gazinosunun Müdürü Sami ŞAHİN'in sorumlu tutulduğunun.Polis memuru Ercan ERSOY'un kendilerinin korumalığını yaptığı gibi gittiği yerlerde de
Emniyet Müdürlükleri ile temas kurarak onlardan destek ve yardım aldığını, devamlı telefonla bir
birleriyle görüştüklerini,Sami HOŞTAN'ın Ömer Lütfi TOPAL'ın Abdullah ÇATLI'yı tanımadı
ğını söylediğini, Sami HOŞTAN'la Ömer Lütfi TOPAL arasında bir ihtilaf olmadığını, Ömer Lüt
fi TOPAL'ın Rize Milletvekili Nihat METE'ye yardım ettiğini, Devletteki işlerini ona gördürdü
ğünü, Ömer Lütfi TOPAL'ın Mehmet AĞAR'ın İçişleri Bakanı olmasından tedirgin olduğunu,
d) Emperyal Şirketinin Genel Müdürü Ahmet KARA 23.1.1997 tarihli ifadesinde;
Sami HOŞTAN'ın, Ömer Lütfi TOPAL'ın ölümünden 15 gün önce şirket kazancından yeteri
kadar pay almadığını, parasının çoğunu Ömer Lütfi TOPAL'ın aldığını söylediğini, ancak Ömer
Lütfi TOPAL'ın ortakları ile herhangi bir kavgasına ve tartışmasına şahit olmadığını, Sami HOŞ
TAN'ın emniyet görevlileri ile arasının iyi olduğunu,
e) Ömer Lütfi TOPAL'a ait Shereton Otelin Gazino Müdürü Orhan ÖZTÜRK, Mehmet ÖZBAY olarak tanıdığı Abdullah ÇATLl'nın sık sık gazinoya geldiğini, Ömer Lütfi TOPAL, Sami
HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR'le oturduğunu, daha çok Ali Fevzi BİR'le oturduğunu, patronları ara
sında herhangi bir sürtüşme ve anlaşmazlık olmadığını,
f) Ömer Lütfi TOPAL'ın Emperyal Gazinolarının Halkla İlişkiler Müdürü Arzu TOK, patron
ları Ömer Lütfi TOPAL, Sami HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR'in aralarının çok iyi olduğunu, araların
da bir kavga ve husumete şahit olmadığını, Mehmet ÖZBAY olarak Abdullah ÇATLl'nın patron
larının misafiri olarak Shereton Casinosuna sık sık yalnız olarak geldiğini, sanık olarak adları ge
çen polis memurlarını hiç görmediğini söylemiştir.
g) Sarıyer C.Savcılığının gönderdiği dosyada cinayet tanığı olarak ifadesi alınan Atike KILIÇ,
"28.7.1996 günü saat 23.00 sıralarında balkonda bulunduğu bir sırada, evine yakın yolun kenarı ile
beyaz renkli bir aracın park halinde olduğunu, aracın tamamen 20-30 m. yakınından da 3 erkek şah
sın aşağıya doğru yürüdüğünü gördüğünü, şahısların bu otodan inip inmediklerini görmediğini, şa
hıslardan birinin elinde cep telefonu olduğunu farkettiğini, şahısların oldukları yere sokak lambası
uzak olduğu için şahısların yüzlerini göremediğini, üzerlerine ne giydiklerini de farkedemediğini,
şahısların eşkali hakkında herhangi bir bilgi veremeyeceğini" beyan etmiştir. " şeklinde kayıtlama
ların bulunduğu incelenmiştir.(Ek:88)
8- Komisyonumuzun 10.01.1997 gün ve A.l.Ol.GEÇ.10/89-135 sayılı yazısı ile istanbul Em
niyet Müdürlüğünden Ömer Lütfi TOPAL adlı şahsın öldürülmesi olayı sebebiyle gözetim altına
alınan şahısların olay tanıkları ile yüzleştirme yapılıp, yapılmadığının bildirilmesi istenmiş,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü de 17.0i. 1997 gün ve 8971 sayılı yazısı ile " Ömer Lütfi TO
PAL'ın öldürülmesi olayı sebebiyle tanık olarak ifadeleri tespit edilen şahısların olay anını görme
diklerini eylemin karanlıkta yapılmasından dolayı sağlıklı bir eşkal veremedikleri, teşhis yapama
yacakları anlaşıldığından olay sebebiyle gözetim altına alınan şahıslar ve tanıklar arasında herhan
gi bir teşhis ve yüzleştirme işlemi yapılmadığı dosya tetkikinden anlaşılmıştır, şeklinde cevap ver
miştir. (Ek:90)
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- 7 3 9-Komisyonumuzun Ömer Lütfı TOPAL'ın öldürülmesi olayında gözaltına alman 3 polis me
muru ve 2 sivil şahsı Savcılığa bildirmeden Ankara'ya gönderilmeleri ve buradan salıverilmeleri
konularında yapılan işlemlere ilişkin olarak Sarıyer C.Başsavcılığma yazdığı 18.3.1997 gün ve
10/89-299 sayılı yazısına cevaben, Sarıyer C.Başsavcılığının 19.3.1997 gün ve 1996/3514 Haz.Sayılı cevabından;
a) İçişleri Bakanı Mehmet AĞAR, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil TUĞ, Emniyet Ge
nel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim ŞAHİN, Özel Harekat Daire Başkanlığı
Komiseri Yusuf YÜKSEK, Özel Harekat Daire Başkanlığı polis memurları Şahin ASLAN ve Uğur
ŞAHİN haklarında 10.1.1997 tarih ve 1997/9 sayılı Adli Görevi Kötüye Kullanmak suçunun An
kara'da işlenmesi nedeniyle Yetkisizlik Kararı verilerek, dosyanın Ankara C.Başsavcılığma gön
derilmesine,
b) İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Bilgi ÜNAL, Asayiş Müdürü Fatih ÖZKAN, Başkomiser Refik BAŞTÜRK, Başkomiser Şentürk DEMİREL ve Polis Memuru Ziyaettin FERMAN
haklarında, suç yerinin Gayrettepe'deki Emniyet Müdürlüğü olması nedeniyle 06.01.1997 gün ve
11977/1 sayılı kararla Sarıyer C.Başsavcılığının Yetkisizliğine karar verilerek evrakın İstanbul
C.Başsavcılığma gönderilmesine,
Aynı nedenle polis memuru Ahmet DURAN hakkında 21.1.1997 gün ve aynı sayılı Ek Yetki
sizlik Kararı ile evrakın İstanbul C.Başsavcılığma gönderilmesine,
c) Sarıyer C.Başsavcılığının Adalet Bakanlığına yazdığı 5.1.1997 gün ve 14 sayılı yazı ile,
"CMUK'nun 154/2. maddesi gereğince, Ömer Lütfi TOPAL cinayeti nedeni ile yakalanan kişikelir yakalanma, sorgulanma ve bırakılmalarından Savcılığa bilgi verilmeden 36 saat gözaltında tu
tulmaları ve Savcılığa bilgi verilmeden Genel Müdürlüğe gönderilmeleri nedeniyle görevi kötüye
kullanan İstanbul Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU Zabıt Amiri olmasından dolayı 2802 sa
yılı yasanın 82. maddesine göre soruşturma izninin istendiği," incelenmiştir.(Ek:89)
10- İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 27.1.1997 gün ve 8988 sayılı yazısı ile Komisyonumuzun
10.01.1997 gün ve A. 1.01.GEÇ. 10/89-134 sayılı "Ömer Lütfı TOPAL'ın öldürülünceye kadar hak
kında çıkartılan yakalama ve gıyabi tevkif müzekkerelerinin şubemiz infaz bürosunda bulunan mü
zekkerelerinin tastikli suretinin çok acele Komisyonumuza gönderilmesine" ilişkin yazısında;
" Adı geçen şahıs hakkında Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliğinde Yakalama ve Gıyabi Tev
kif müzekkeresi bulunmadığı, ilimizde bulunan İstanbul ve bağlı İlçe C.Başsavcılıkları ile bu ko
nuda yapılan yazışmada, Şişli 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 1993/10781 Hazırlık sayılı ile Gıyabi
tevkif Müzekkeresi çıkartıldığı ve bu olay İstanbul l.Ağır Ceza Mahkemesine intikal ederek
1996/155 esas sayısını aldığı, ancak Gıyabi Tevkif Müzekkeresi İstanbul C.Başsavcılığının
26.06.1996 gün ve 1996/155 sayılı yazısı ile düşümü yapılarak evrak İstanbul C.Başsavcılığma ia
de edildiği, ayrıca İstanbul C.Başsavcılığından alınan cevabi yazıda şahsın Çorlu 5. Kolordu Ko
mutanlığı Askeri Mahkemesinin 1986/10321, 1986/321 sayılı kararı ile Askeri Ceza Kanununun
66/1-A maddesine muhalefetten 5 ay hapis cezası bulunduğu, ancak evrakın 06.03.1991 tarih ve
1991/15-66 sayı ile infaz mahalline gönderildiği bildirilmiş, yine İstanbul C.Başsavcılığınca Hazır
lık Bürosu bilgisayar kayıtlarında 1995/5780 Hz. ve 1996/28590 Hz. sayılı iki adet dosyası bulun
duğu bildirilmiş olup, ilimizde bulunan diğer Adli merciilerce hakkında yakalama ve gıyabi tevkif
müzekkeresinin bulunmadığı cevabi yazılarında bildirilmiştir." şeklinde cevap verildiği incelen
miştir. (Ek:91)
11- Komisyonumuzun 19.3.1997 gün ve 10/89-302 sayılı yazısına cevaben Ankara C.Başsav
cılığının 25.03.1997 gün ve Hz.3521 sayılı yazısında;
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-74" a) Ömer Lütfi TOPAL Cinayeti ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 polis memuru ve 2 sivil
şahsın ilgili savcılığa bilgi vermeden Emniyet Genel Müdürlüğüne aldırılma emrini veren İçişleri
Eski Bakanı Mehmet AĞAR hakkında, Ankara C.Başsavcılığı, Anayasanın 100. maddesine göre
TBMM'nce karar verilmesi gerektiğinden 14.02.1997 tarihinde verdiği TAKİPSİZLİK KARA-.
RI'nı,
b) Aynı konuda sözkonusu sanıkların Ankara'ya getirilmesini sağlayan Emniyet Genel Müdür
Yardımcısı Halil TUG, Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim ŞAHİN, Komiser Yusuf YÜK
SEK, polis memurları Uğur ŞAHİN ve Şahin ARSLAN haklarında,
Adı geçen kişilerin Özel Harekat Daire Başkanlığı elemanları olmaları ve Özel Harekat Daire
sinin adli görevi olmaması ve 657 sayılı Kanuna tabi olmaları nedeniyle haklarında Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğinden 14.2.1997 tarihinde Ankara
C.Başsavcılığının Görevsizliğine ve evrakın gereği için İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere
Adalet Bakanlığına sunulmasına karar verilmiştir." şeklinde cevap verdiği incelenmiştir.(Ek:92)
12-Komisyonumuz, 06.12.1996 tarih ve 58 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığından, "Özel Ha
rekat Dairesi" hakkında bilgi istemiş, İçişleri Bakanlığının 12.12.1996 tarih ve 275427 sayılı yazı
sında cevaben;
a) Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bugüne kadar Özel Harekat Dairesi ismiyle veya
özel faaliyet göstermek üzere başka bir isimle herhangi bir teşkilat kurulmadığını,
b) 26.7.1993 günlü Bakanlır Kurulu Kararı ile İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü
bünyesinde Özel Harekat Dairesi Başkanlığının kurulduğu ve kuruluş amacı Yönetmeliğin 1 nci
maddesinde belirtildiği gibi; "Deyletin ekonomik, sosyal, siyasî ve hukuki temel anayasal düzenin
yıkılmasına, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmaya ve Cumhuriyetin temel nitelikle
rini değiştirmeye yönelik baskı, cebir, şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemle
rini kullanan terör örgütlerini meskun veya kırsal kesimde etkisiz hale getirmek, rehin aldıkları ki
şi', uçak, araç ve benzeri yerleri kurtarmak için ani müdahale, pusu, keşif, baskın ve operasyon yap
maktır."
Bakanlık yazısına ek olarak Ö.H.D.Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğini de
eklemiştir. (Ek:93)
13- Komisyonumuzun 31.01.1997 gün ve 194 sayılı yazısına cevaben İstanbul C.Başsavcılığı,
03.02.1997 gün ve 82 Büro sayılı yazısı ekinde İstanbul l.Ağır Ceza Mahkemesinin 1995/167 Esas
ve 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 1995/40 Esas sayılı Dosyaları gönderilmiştir.
a) İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 1995/167 ve 1996/67 Karar sayılı kararında Necdet
Elmas ve 3 arkadaşının dövülmesine ilişkin yeterli delil bulunamadığından sanıklara Ömer Lütfi
Topal ve 4 arkadaşının beraati ne,
b) İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 1995/40 Esas ve 1996/292 karar sayılı kararında;
Mehmet Fırat'ın öldürülmesi ile ilgili olarak sanık Ö.Lütfi Topal öldüğünden TCK'nun 96. mad
desi gereğince davanın düşürülmesine, diğer 5 sanığın beraati ne karar verilmiştir. (Ek:94)
14- Komisyonumuzun 31.1.1997 gün ve 10/89-198 sayılı yazısına cevaben, İstanbul Emniyet
Müdürlüğü 03.02.1997 gün ve 86 sayılı faks yazısıyla;
" Akgün Otelinin yanında bulunan otoparkta Bülent FIRAT isimli şahsın öldürülmesi ile ala
kalı olarak, Akgün Oteli Casinosunda yapılan aramada ele geçen suç delillerine tutanak ve eksper
tiz raporları gönderilmiş,.bu raporlardan, olay yerinde bulunan mermi kovanlarının inceleme konu
su olarak gönderilen silahlardan atılmadığının tesbit edildiği anlaşıldığının bildirildiği" incelenmiştir.(Ek:95)
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- 7 5 15- Komisyonumuzun 31.01.1997 gün ve 10/89-199 sayılı yazısı ile sorulan Bodrum Regeta
Otelde öldürülen Hikmet BABATAŞ'ın sanık zanlıları ile ilgili olarak açılan dava dosyasını iste
mesi üzerine,
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, 03.02.1997 gün ve 280 sayılı yazı ekinde gönderilen dosya
da yer alan 1996/2503 Haz. 1996/1014 E ve 1996/338 sayılı Savcılık İddianamesinde özetle;
"Olay tarihinde Hikmet BABATAŞ'ın Turmen Otelinden çıkıp, aynı otelin otoparkında iken
sanıklar Metin AYDOĞMUŞ ve Ergün MÜJDE tarafından tabanca ile ateş edilmesi sonucu vuru
larak öldüğü, olay yerine yakın bir yerde 34 YIK 63 plakalı araçla bekleyen sanık Çetin AYDOG
MUŞ'un sanıkları olay yerinden kaçırdığı, ölüme maktulün vücuduna isabet eden mermi çekirdek
lerinin neden olduğu, karaciğer, sol böbrek ve ince bağırsak harabiyeti ile kanama sonucu meyda
na geldiği, olay yerinde elde edilen kovanların iki ayrı silaha ait olduğu iddia, sözler otopsi tuta
nakları ekspertiz raporu ve tüm soruşturma kapsamından anlaşıldığı,
Maktulün 1989 yılında Bodrum Regal Otelinin inşaatına başladığı, inşaatın devamı sırasında
mali yönden sıkıntıya düşmesi nedeniyle otelin alt kısmını Ömer Lütfı TOPAL'a ait olan Emperyal Şirketler Grubuna kiraya verdiği, daha sonra da otelin % 50 hissesini aynı şirkete satarak Ömer
Lütfi.TOPAL ile iş ortağı olduğu, Kurban Bayramından iki gün önce başbaşa görüşme yaptıkları,
görüşme sonunda maktul Hikmet'in sinirli ve suratı asık olarak ayrıldığı, 28.4.1996 tarihinde saat
17.00 sıralarında maktulün otel hesapları ile ilgili olarak toplantı yaptığı, toplantıya sanık İhsan'ın
da katıldığı toplantıda otel giderleri ve teknik masrafların fazlalığı ile ilgili olarak anlaşmazlık çık
tığı ortaya çıktığı,
Her ne kadar sanık Metin AYDOĞMUŞ gezmek amacıyla dayısı Yusuf KAYAPINAR'dan al
dıkları arabayı Çetin AYDOGMUŞ'un kullandığını bir süre yanlarında Ergün MÜJGE'de olduğu
halde gezdiklerini ancak işsiz oldukları için iş aramak amacıyla sahil boyunca çeşitli il ve ilçelere
gittikleri, en sonunda da Bodrum'a uğradıkları, bir gün Bodrum'da iş aradıklarını bulamadıklarını,
sonra Senar Oteline gitmeye karar verdiklerini, bu sırada yandaki otelin otoparkında daha önce ya
nında işçilik yaptığı maktulü görüp onun yanına Ergün ile birlikte gittiklerini, alkollü olan maktul
den daha önce önceye dayalı iki aylık alacağını istediğini, maktulün yine kendilerini terslediğini,
birara elini beline attığını, bunun üzerine kendilerinin de ellerini bellerine attıklarını, maktulün ara
basına doğru gitmesi üzerine ateş edeceğini düşündüklerinde Ergün ile birlikte maktule ateş edip,
ileride bekleyen Çetin'in kullandığı arabaya binip kaçtıklarını savundukları, diğer sanıklar Ergün
MÜJGE ve Çetin AYDOĞMUŞ' un aynı beyanda bulundukları,
Bu savunmaya rağmen, sanıklar Çetin, Metin ve Ergün'ün gezmek amacıyla aldıklarını söyle
dikleri arabayla Mersin'den Bodrum'a kadar gitmeleri üstelik aracın olayda iki gün önce sanık Yu
suf KAYAPINAR'a sanık Ahmet KARA'nın kabulü ile verilmesi ve yukarıda belirtilen Ömer Lüt
fi TOPAL ile maktul arasındaki görüşme sonucunda maktulün haleti ruhiyesi, otelin masrafları ko
nusunda anlaşmazlık çıkmış olması karşısında eylemin taammüden adam öldürmek şeklinde ger
çekleştiğini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca olayı fiilen gerçekleştiren Çetin AYDOĞMUŞ ve Ergün
MÜJGE ve olay yerinin yakınında araçta bekleyen Çetin AYDOĞMUŞ ile maktul arasında önce
ye dayalı bir husumetin bulunduğu yolunda evrak içerisinde bir kanıt olmadığı, sanık Metin'in
maktul ile tesadüfen karşılaştığı, onun alacağını vermeye yanaşmadığı, ayrıca maktulün ateş ede
ceğini düşünerek ona ateş ettikleri yolundaki savunması olay.saati ve mahal itibariyle de düşünül
düğünde hayatın olağan akışına uymadığı,
Maktulün yukarıda belirtildiği gibi sonradan öldüğü anlaşılan Ömer Lütfi TOPAL ile iş orta
ğı olması aralarında menfaat ilişkisinin bulunması ayrıca sanıklar Ahmet KARA, İhsan KARAKAYALI ve Arif BALKAN'ın dosya kapsamına göre Ömer Lütfi TOPAL ile iş yakınlıklarının bulunTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 7 6 duğunun anlaşılması karşısında atılı suça azmettirmek suretiyle sanıkların haklarında kamu davası
açıldığı,Bu sanıkların her ne kadar savunmaları alınamamış ise de sanıklar Metin, Çetin ve Ergün'ün 17.5.1996 tarihinden bu yana tutuklu olmaları nedeniyle evrakın iddianameye bağlanması
gereği düğduğu.Bu nedenlerle sanıkların yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan;
Sanıklar Metin AYDOĞMUŞ, Ergün MÜJGE'nin TGK'nun 450/4, 31, 33, 40, 6136 Sayılı
Yasanın 13/1. Maddeleri, sanıklar Ahmet KARA, Çetin AYDOĞMUŞ, Yusuf KAYAPINAR, İh
san KARAKAYALI, Arif BALKAN'm TCK'nun 64. Maddesi, delaletiyle TCK'nun 450/4, 31, 33.
maddeleri gereğince cezalandırılmalarına, sanıklar Çetin AYDOĞMUŞ ve Yusuf KAYAPINAR
hakkında TCK'nun 40. Maddesinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olun
duğu incelenmiştir. (Ek:96)
16-Muğla C.Başsavcılığı, 17.2.1997, gün ve 353 sayılı yazısında da: Komisyonumuzun
17.2.1997 gün ve 10/89-240 sayılı yazısına cevaben;
'
a) Hikmet BABATAŞ'ın öldürülmesiyle ilgili olarak Ömer Lütfi TOPAL hakkında tevkif ka
rarı ve yakalama müzekkeresinin bulunmadığı,
b) Ömer Lütfi TOPAL'ın Bodrum'da bulunmaması nedeniyle 7.6.1996 tarihinde savunması
nın alınması için İstanbul C.Başsavcılığına yazılmak suretiyle bu tarihten itibaren aranmaya baş
landığının belirtildiği incelenmiştir. (Ek:97)
17- Ömer Lütfi TOPAL'ın avukatı Ekrem MARAKOĞLU'nun Komisyonumuzdaki
30.1.1997 tarihli ifadesin de;
"Ömer Lütfi TOPAL Cinayetinde Emperyal Şirketler Grubunu çok büyük zarara sokacak bir
maddi ihtilafın olması gerektiği, örneğin ölmeden bir gün önce İspanya'dan arayan İsmail TANK
adlı birisiyle adeti hilafına uzun ve sert bir tartışma yaptığı, geçmişte uyuşturucu kaçakçılığından
hapiste yatmış bulunan Giresun'lu bu adamın, Ömer Lütfi TOPAL ile geçmişe dayalı çok özel bir
hukuklarının bulunduğunu, ama ailenin bu konuları saklamaya çalıştığını söylediği " incelenmiştir.(Ek:186)
18-Adı geçen hakkında Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen 12.3.1997 tarihli bir bilgi notunda;
"a) 21.11.1987 tarihinde İspanya'nın Marbella şehrinde ele geçirilen 5 gr. eroin maddesi ola
yı ile ilgili olarak yakalandığı,
b) Eşi, Hasibe kızı, 1959 doğumlu Ayhan TANK'ın 22.07.1988 tarihinde Bolu İli Caydurt Na
hiyesi Becikoğlu Tesislerinde, Hamzâ ve Emine oğlu, 20.02.1957 Adapazarı doğumlu Ömer DU
RAN isimli şahıs tarafından ateşli silahla öldürülmesi olayına adı karıştığı,
Hollanda interpolünden alınan 10.08.1988 tarihli teleks yazıda; Ayhan TANK'ın kocası İsma
il TANK tarafından öldürtülmüş olabileceğinin bildirildiği,
Sözkonusu cinayet olayı ile ilgili olarak, Bolu C.Başsavcısı tarafından hazırlanan 16.08.1988
tarih ve 1988/1198 Hz. sayılı iddianamede, sanıklar arasında İsmail TANK'ın adı geçmediği,
c) 12.01.1989 tarihinde Belçika'nın Brüksel kentinde ele geçirilen 43 kg. eroin maddesi ola
yının firari sanığı olarak aranmakta iken, Belçika'ya iade edilmek üzere 29.03.1989 İspanya'nın
Toledo Kentinde 1 kg 570 gr eroin maddesiyle yakalandığı,
d) Yurtdışına eroin ihraç etmek suçundan hakkında İstanbul l.-Nolu DGM nezdinde, 991/433
esas sayıya kayden dava açıldığı .Mahkeme neticesi henüz bilinmediği,
e) Adına konulmuş herhangi bir tahdit mevcut olmadığı belirtilmiştir.
Komisyonumuzun 12.3.1997 tarih ve 10/89-274 sayılı yazısı ile İsmail TANK'ın nüfus kaydı
istenmiş, gönderilen kayda göre, adı geçenin Giresun İli, Görele İlçesi Çiftlik Köyü 19 hanede kaTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 7 7 yıtlı Mustafa oğlu, Meşkure Mücella oğlu 26.5.1956 doğumlu olduğu 13.9.1995 tarihinde evlendi
ğinin bildirildiği" incelenmiştir.(Ek:98)
19- Türk Hava Yollan A.O., Komisyonumuzun 16.12.1996 gün ve 68 sayılı yazısına cevaben.
23.12.1996 gün ve 133 sayılı yazısında;
" Ortaklığımıza (THY) ait Courtesy Card, Yönetim Kurulumuzca, Kamu Kuruluşları ve özel
şirketlerin üst düzey yöneticilerine ve seçkin kişilere verilmektedir.
Ömer Lütfi TOPAL'a ait Courtesy Card 30.11.1995 tarihinde, Emperyal Şirketler Grubu Yö
netim Kurulu Başkanı olması sıfatıyla verilmiş olup, kartın özellikleri bu kartın sağladığı hizmet ve
imkânlar şu şekilde sıralanmaktadır : ..
.
- Rezervasyon Önceliği, Ayrı bankoda check-in, Kısaltılmış check-in süresi, Fazla bagaj hakkı,Erken bagaj teslimi.Uçuş öncesi özel salonlarda ağırlama, Uçak içinde tercihli koltuk, Uçuş sı
nıfım yükseltme (upgrade),Çeşitli otellerde ve araba kiralama şirketlerinde indirim,Uçuş milleri
toplamına göre ücretsiz bilet kazanma hakkı verdiğinin" bildirildiği incelenmiştir. (Ek:99)
20- T.H.Y.A.O. Komisyonumuzun 10.1.1997 gün ve 127 sayılı yazısına T.H.Y.O.'nun
27.1.1997 tarih ve 19 sayı ile verdiği cevabi yazısında;
"Courtesy Card üyemiz Ömer Lütfi TOPAL'ın üyeliği 30.11.1995 tarihinde başlamış olup,
üyelik kaydında sadece 19.12.1995 tarihinde TK602 sayılı İstanbul-Ashkabat seferimizle yaptığı
Business Class uçuş yer almaktadır." şeklinde cevap verildiği incelenmiştir. (Ek: 100)
21- Turizm Bakanlığı, Komisyonumuzun 15.1.1997 gün ve 10/89-151 sayılı yazısına cevaben
gönderdiği 28.1.1997 gün ve 120-2802 sayılı yazısı ekinde gönderilen, Ömer Lütfi TOPAL'ın or
tağı bulunduğu şirketlerin almış olduğu Talih Oyunları Salonları İşletmeciliği ile Turizm Bakanlı
ğında bulunan tüm dosyaların incelenmesinde düzenlenen raporda;
"Ömer Lütfi TOPAL'ın sahibi olduğu Emperyal Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş'nin aşağıda
turizm işletme belgeli 13 turizm kompleksi bünyesinde bulunan talih oyunları salonlarına, Turizm
Bakanlığından Talih Oyunları İşletme izni alarak çalıştırdığı mevcut belgelerden görül düğü,Mer
sin Hilton Oteli Antalya Grand Oteli,İstanbul Ceylan İnter Continantel Oteli,Antalya Seven Seas
Oteli Antalya Lara Ofo Oteli,İstanbul Akgün Otelijstanbul Polat Rönessance Oteli .İstanbul Topkapı Eresin Oteli.Bodrum Park Resort Oteli Aydın Kuşadası Onura Oteli,Antalya Saray Regency
Oteli .İstanbul Hyatt Oteli Adana Seyhan Oteli 6.9.1993 tarih 93/4811 sayılı Turizm Yatırım ve iş
letmeleri Nitelikleri Yönetmeliği'nin 136'ncı maddesine göre, Turizm Bakanlığının izni ile belge
li turizm işletmelerinin talih oyunu oynanacak mahalleri başkasına kiraya verebilmeleri mümkün
bulunmaktadır. Bu nedenle, sözkonusu otellere ait oyun salonlarının Emperyal Otelcilik Turizm ve
Ticaret A.Ş. tarafından kiralanma işlemlerinde yasal bir engel görülmediği, Kiralama işlemlerinden
sonra, Emperyal şirketinin, her bir otelin talih oyun salonu için Turizm Bakanlığından ayrı ayrı
"Talih Oyunları İşletme İzni" aldığı anlaşılmaktadır. Emperyal şirketinin bu konudaki müracaatla
rının özellikle 1994 yılından sonra yoğunlaştığı görülmüştür.
Turizm Bakanlığınca 8.1.1983 tarihli Talih Oyunları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında 10.3.1994 tarih 21873 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konu
lan Yönetmeliğin 5 nci maddesinde, talih oyunu salonlarına işletme izni vermek için , tüzel kişile
rin yönetim kurulu ile denetim kurulu üyeleri için ilgili adli mercilerden iyi hal kağıdı istenildiği,
Emperyal şirketinin bu kapsamda "Talih Oyunları İşletme izni" almak için Turizm Bakanlığı'na
yaptığı müracaatlarda Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Lütfi TOPAL ve diğer Yönetim Kurulu Üye
lerinin sabıka kaydının bulunmadığına dair ilgili Cumhuriyet Savcılıklarından alınan yazılar sun
duğu, ancak, Ömer Lütfi TOPAL'ın daha önce uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan yurtdışınTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 7 8 da 1977 yılında Belçika'da uyuşturucu madde kaçakçılığından 5 yıl hapis cezasına mahkum edil
diği, 1981 yılında Belçika'dan ABD'ne iade edilerek, burada da eroin kaçakçılığı suçundan dolayı
5 yıl hapis cezası verildiği, adıgeçenin Cumhuriyet Savcılıklarından aldığı sabıka kaydının olma
dığına dair yazılarda bilgisayarca kontrolü yapılan kimlik bilgilerinde harf ve rakam değişiklikleri
yapıldığı, Örneğin, 4.1.1995 tarihinde İstanbul Sicil Müdürlüğüne yazılan dilekçede isim Ömer
Lütfi yerine Ömer Lütfü yazıldığı, diğer taraftan, adıgeçen tarafından 25.3.1994 tarihinde Adli Si
cil ve İstatistik Genel MUdürlüğü'ne yazılan dilekçede, baba adı Mevlut olmasına karşın, Mevlut
yazıldığı, Malatya Cumhuriyet Savcılığına yazılan 5.7.1994 tarihli dilekçede doğum tarihi 1942
olmasına rağmen 1994, aynı şekilde doğum yeri Akçadağ olmasına karşın Malatya yazıldığı,
Ömer Lütfi TOPAL'ın sahibi olduğu Emperyal A.Ş'nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca
satışa çıkarılan HAVAŞ'ın ihalesine katılmak üzere teklif vermesi üzerine, ABD'nin Ankara'daki
Büyükelçiliğince Dış İşleri Bakanlığı'na 23.2.1995 tarihinde, HAVAŞ'ı satın almaya talip olan
adıgeçenin, 1977 yılından bugüne kadar Avrupa ve ABD'ne yönelik teşekkül halinde uyuşturucu
madde kaçakçılığına dair kayıtlar bulunduğu, yukarıda belirtilen mahkumiyetlerinin olduğu belir
tilerek, teklifinin değerlendirilmesinde bu hususların dikkate alınması yönünde bir Nota verildiği,
ABD'nin Türkiye'de takip ettiği bu kişinin sahibi olduğu Emperyal Şirketine, T-ürkiyede yaptığı iş
lemlerde Ülkemizdeki Yetkili Mercilerce gereken incelemeler yapılmadan, "Talih Oyunu Salon
ları İşletme İzni" verilmesi düşündürücüdür.
Turizm Bakanlığı tarafından 30.12.1994 tarih 22157 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Ta
lih Oyunları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" ile talih
oyunu işletme izni için istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık suçlarından mahkumiyet bu
lunmama şartı aranıldığı,
Belirtilen nedenden dolayı, Talih Oyunları Yönetmeliğine göre Emperyal Otelcilik Turizm ve
Ticaret A.Ş.'ye Talih Oyunları İşletme İzinleri verilmemesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Emperyal A.Ş'nin Turizm Bakanlığındaki işlemlerinin incelemesi sonucunda, anılan şirketin
kiraladığı talih oyunu salonlarındaki oyun araç ve gereçleri yerine, sanki bu araç ve gereçler yok
muş gibi Turizm Bakanlığı'na müracaat ettiği, bu durum Turizm Bakanlığı yetkililerince bilinme
sine rağmen çok sayıda talih oyunu araç ve gereçlerinin bu şekilde ithaline Turizm Bakanlığınca
izin verildiği, Emperyal Şirketinin bu konuda yaptığı işlemler hakkında Turizm Bakanlığı'na bilgi
verilmesi istenilmesine karşılık, istenilen bilgileri genelde vermediği ve sonuçta; önemli miktarda
kayıtdışı talih oyunu araç ve gerecinin yurtiçine girişine izin verildiği,
Her yıl Talih Oyunu İşletmecileri kayıtlı her oyun masası için 15.000 $, oyun makinaları için
400-800 $'ı Turizm Bakanlığı'na ödemeleri gerektiği, sözkonusu oyun masası ve makinalarının ka
yıtdışı tutulduğu, anılan şirketin Devlete ödemesi gereken katkı paylarını ödemediği, buna örnek
olmak üzere, Mersin Hilton Oteli İşletmesi ile ilgili işlemlerde, bu işletmenin 21.1.1994 tarihinde
Turizm Bakanlığı'na yazdığı yazıda 11 adet oyun masası ve 54 adet oyun makinası olduğunu bil
dirmiştir. Mersin Giriş Gümrük Müdürlüğünün 28.2.1994 tarih 3426 sayılı yazısında anılan şirke
tin 120 adet oyun makinası ithal ettiğinin belirtildiği,
Nitekim Turizm Kontrolörlerince Mersin Hilton Oteli İşletmesinde yapılan 20.12.1995 tarihli
denetimde, tesiste 11 adet oyun masası ve 54 adet oyun makinası olması gerekiriken, uygulamada
19 adet oyun masası ve 154 adet oyun makinasının olduğu, 22.3 1996 tarihli denetimde, 18 adet
oyun masası, 154 oyun makinası bulunduğu, 1.6.1996 tarihli denetimde ise 20 adet oyun masası, 1
adet at yarışları makinası(23 kişilik) , 154 adet oyun makinası büluntuğu saptanmış, Bu usulsüz
lükten dolayı anılan şirkete yalnızca, 3.150.000 Tl ceza kesilmesi önerilmiştir.
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- 79 Bu tespitlere göre anılan talih oyunu işletmesinin Turizm Bakanhğı'na 1995 yılında ödemesi
gereken ücret (6 adet oyun masası için 100.000 $ + 15.000 X 13 = 295.000 $ Oyun makinaları
için ise 15 adet için 15.000$ geriye kalan 139X800= 131.200$ Genel Toplam :421.200$ olma
sına karşılık, Turizm Bakanlığınca 1995 yılında 221.200 $, 1996 yılında 250.000 $ alındığı dosya
sından görülmektedir. Buna karşılık bazı dosyalarda fiili durum esas alınarak sözkonusu hesapla
malar yapılmıştır. (Örneğin, Antalya Lara Ofo Oteline ait dosya.)
Görüldüğü gibi Emperyal A.Ş'nin Devlete olan borç yükümlülükleri her bir oyun salonunda
yıllık 500.000 $' geçtiği, buna rağmen, 10.3.1994 tarihli Talih Oyunları Yönetmeliğinde Yapılan
değişiklik ile Emperyal A.Ş'nin vermek zorunda olduğu her bir işletme için 600.000 $ teminat top
lam 13 oyun salonu için 7.800.000 $ teminat, her bir işletme için 200.000 $ teminata indirilmiştir.
Böylece, Emperyal A.Ş'nin bütün oyun salonları için vermesi gereken teminat mektubu 2.600.000
$ indirilmiştir. Bu işlemde dikkat çekici bulunmuştur.
Mevcut tespitimize göre, Turizm Bakanlığınca Talih Oyunu İşletme İzni verilen bütün işlet
melerin talih oyunları işletme izinlerinin ve fiilen kullandıkları oyun masaları ve oyun makinalarına göre ödemeleri gerekli ücretleri Turizm Bakanlığına yatırıp yatırmadıklarının incelenmesi, var
sa sorumluların cezai ve hukuki sorumluluklarının Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Maliye Ba
kanlığı Teftiş Kurulunca müştereken tespiti, bu konudaki devlet zararlarının belirlenerek öncelik
le ilgili şirketlerden süratle tahsiline gidilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde meydana gelen za
rarların sorumlularına müteselsilen tazmin ettirilmesinin yararlı olacağı mütalaa edilmektedir. Ay
rıca kayıtdışı kalan oyun masaları ve oyun makinalannın süratle kayıt altına alınması gerekmektedir.
Talih Oyunu İşletmelerinin fiilen sahip oldukları oyun masaları ve oyun makinalarına rağmen,
işletmelerin fiilen sahip oldukları oyun masaları ve oyun makinalannın da yerine ithal izni vererek
kayıtdışı oyun masaları ve oyun makinalannın oluşmasına yol açan Turizm Bakanlığı Yetkilileri
hakkında, soruşturma açılması gerekmektedir.(Ek: 101)
22- Komisyonumuzun 15.1.1997 gün ve 10/89-152 sayılı yazısına cevaben Başbakanlık Özel
leştirme İdaresinin gönderdiği 27.01.1997 tarih ve 0599 sayılı yazısında;
"Adı geçen şahsa ait olan Emperyal Otelcilik ve Turizm Ticaret A.Ş., 23.01.1995 tarihinde
açılan HAVAŞ'ın satışına ilişkin ihalede teklif verdiği, ancak sözkonusu Şirketin iştigal mevzuu ve
yapısı itibariyle 4046 sayılı Özelleştirme Kanununun genel ilkelerine uygun olmadığı gözönüne
alınarak adı geçen Şirket ihale dışı bırakılmıştır.
İdarenin ekte gönderdiği, Dışişleri Bakanlığının 01.03.1996 gün ve 1849-2242 sayılı yazıdan
anlaşıldığına göre, Emperyal Otelcilik ve Turizm Ticaret A.Ş.'nin bu ihaleye alınmamasının asıl
•sebebinin, ABD Büyükelçiliğinin verdiği 23.02.1995 tarihli nota'da, HAVAŞ'ı satın almaya talip
şirket sahibi Ömer Lütfi TOPAL'in,
Bakanlığının kayıtlarına göre, 1977 yılından bugüne kadar Avrupa ve ABD'ne yönelik, teşek
kül halinde uyuşturucu madde kaçakçılığına karıştığına dair kayıtlar bulunduğu, 1979 yılında Bel
çika'da uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum edildiği, 1981 yılın
da Belçika'dan ABD'ne iade edilerek, burada da eroin kaçakçılığı suçundan dolayı 5 yıl hapis ce
zasına mahkum edildiği ve 1986 yılında anılan ülkeden sınırdışı edildiği kaydedilmekte ve bu bil
gilerin HAVAŞ'ın özelleştirilmesi amacıyla verilen teklifler değerlendirilirken dikkate alınabilece
ği düşüncesiyle ilgili Türk makamlarının dikkatine getirilmesinde yarar görüldüğü belirtilmesi ol
duğu, anlaşıldığının " bildirildiği incelenmiştir.(Ek: 102)
C -SÖYLEMEZ KARDEŞLER ÇETESİYLE İLGİLİ İNCELEME
l- T.C. T.B.M.M. Yasadışı örgütlerin devletle olan bağlantıları ile Susurlukta meydana gelen
kaza olayının ve arkasındaki ilişkilerin aydınlığa kavuşturulması amacı ile kurulan (10/89 110, 124,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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125, 126) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığınca 29.11.1996 gün ve
A.01.1 .GEÇ/4 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığına yazılan yazıda "Yasadışı Örgütlerin Devletle Olan
Bağlantıları ve Susurlukta Meydana Gelen Kaza Olayının ve Arkasındaki ilişkilerin Aydınlığa Ka
vuşturması Amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu Kurulduğu, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından şimdiye kadar Mafia-Yasadışı Örgütler ile
devlet ilişkileri ve bağlantıları, Susurlukta Meydana Gelen Kaza Olayı ve Arkasındaki İlişkiler ko
nusunda herhangi bir rapor hazırlanmışsa bu raporların ve varsa belgelerin incelenmek üzere Ko
misyona gönderilmesi talep edildiği,
Komisyonun bu yazısına İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel
Müdürlüğünce ayrı ayrı cevap verildiği;
A- Jandarma Genel Komutanlığının 6 Aralık 1996 tarih ve HRK:2060-9096/Asyş.Pl.(217053) sayılı cevabi yazıda: "Söylemez Çetesi olarak anılan yaralama, adam kaçır
ma, alıkoyma gibi organize suçlar işlediği belirlenen çetenin elemanlarından evvelki astsubay Baş
çavuş Mehmet Faysal Söylemez ve Fevzi Şahin, Adana-Pozantı TEM oto yolunda güvenlik kuv
vetleri ile girdikleri silahlı çatışma sonra ele geçirildiği sanıkların sorgulamaları sonucu elde edilen
bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonlarda olayla ilgisi olduğu tespit edilen (2)'si Kara Kuvvet
leri Komutanlığı Mensubu, (3)'U Hava Kuvvetleri Komutanlığı Mensubu, (l)'i 3. G.Kom.Mensubu olmak üzere toplam (6) Askeri personel, (3) Emniyet Mensubu ve (7) sivil şahıs olmak üzere
toplam (16) sanık, (7) tabanca, (14) Şarjör, (300) fişek, (50)gr (C-4) patlayıcısı 2 parça C-3 TNT,
3 fünye, 186.900 DM Döviz ve 155.200.000 TL.sfnın ele geçirildiği, sanıkları yargılanmalarının
devam ettiği, Jandarma üstteğmen Can Köksal'm Askeri Şura Kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerin
den ilişiğinin kesildiği" bildirilmiştir.
B- Emniyet Genel Müdürlüğünün 8.12.1997 gün ve B.O5.1.EGM.0. 60.05. 03/2694-96 sayılı
cevabı yazılarında: "Konuya ilişkin Emniyet Birimlerince düzenlenen evrakın bir dosya içerisinde
gönderildiği ifade edilmiştir.Adı geçen dosyanın incelenmesinde özetle: Adana'da yakalanan Fay
sal ve Mustafa Söylemez tarafından oluşturulduğu anlaşılan organize suç örgütü ile bazı Emniyet
Görevlileri arasında ilişkiler bulunduğuna ilişkin Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak tarafından or
taya atılan iddiaların Mülkiye Müfettişleri ve Polis Müfettişleri tarafından müştereken incelenme
si hakkında İçişleri Bakanlığının 19.06.1996 tarihli onayının olduğu, Emniyet Genel Müdürü Alattin Yüksel imzası ile verilen 18.07.1996 tarihli soruşturma izin onayında, Mehmet Sena, Faysal ve
Mustafa Söylemez tarafından oluşturulduğu anlaşılan organize suç örgütüne katıldıkları anlaşılan
58652 sayılı Başkomiser Halim Apaydın, 122330 sayılı Komiser Yardımcısı Nazif Yavuz ile
122184 sicil sayılı Komiser Yardımcısı Mehmet Sıddık Bakır haklarında adli soruşturmanın İstan
bul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığınca yürütülmekte olduğu, disiplin mevzuatı açısından
her üç sanık hakkında soruşturma açılması gerektiği, Çankaya ilçesi eski Emniyet Müdürü Sedat
Demir'in Söylemez Kardeşlerce işletilen Ruvvors Disko Bara Çankaya Emniyet Müdürlüğünce mo
bilya alınması karşılığında süresiz kapatılmış olmasına rağmen, barın yeniden açılmasına izin ve
rerek görevini kötüye kullandığının tespit edildiği, Sedat Demir'in mal varlığında izahı mümkün
olmayan belirgin bir artışın görülmesi üzerine adı geçen hakkında 3628 sayılı kanuna göre işlem
yapılmak üzere düzenlenen tevdi raporunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği,
Sedat Demir hakkında M.M.H. Kanun ve disiplin mevzuatı uyarınca soruşturmatıçıldığı, Söylemez
Kardeşlerin İstanbul Kızıltoprakta bulunan yazıhanelerine 26.02.1996 tarihinde silahlı baskın dü
zenlenmesi olayında soruşturmanın Söylemez kardeşler lehine yürütülmesi ve sanıklara baskı ve
kötülük yapılmaması karşılığında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro eski Amiri Erdal
Durmaz'ın rüşvet aldığının tanık beyanı ile tespit edildiği, bu nedenle düzenlenen dosyanın İstan
bul Cumhuriyet Savcısı Sezgin ÖZDEMİR'in yazılı talebi üzerine elden teslim edildiği, Erdal DurTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 81 maz hakkında disiplin mevzuatı açısından da soruşturma açılması gerektiği, İçişleri Bakanlığı Yük
sek Disiplin Kurulunun 24.10.1996 tarih ve 1996/44 sayılı kararı ile Başkomiser Halim Apaydın,
Komiser Yardımcısı M.Sıddık Bakır, Komiser Yardımcısı Nazif Yavuz'un Devlet Memurluğundan
çıkarılmalarına karar verildiği, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun ise
26.11.1996 tarih ve 199/308 sayılı kararı ile yukarıda adı geçen Emniyet Mensuplarının meslekten
çıkarılmalarına karar verildiğinin bildirildiği incelenmiştir.(Ek: 103)
2- Komisyon Başkanı Mehmet Elkatmış'm imzası ile Adalet Bakanlığına gönderilen
29.11.1996 tarih ve A.01.1.GEÇ/3 sayılı yazıda; Komisyonun görev alanına giren Ömer Lütfi To
pal Söylemezler Çetesi, Tevfik Ağansoy, Susurluk Olayı, 1978 Bahçelievler Katliamı, Abdi İpek
çinin öldürülmesi ile ilgili tahkikat dosyalarının komisyona acilen gönderilmesinin istenildiği ince
lenmiştir. (Ek:74)
3- Adalet Bakanlığının 13.12.1996 tarih ve 031114 sayılı cevabı yazılarında; Susurluk, Ömer
*Lütfi Topal ve Bahçelievler Katliamı ile ilgili dosyaların fotokopilerinin sunulduğu diğer soruştur
ma ve koğuşturmalarla ilgili dosyaların daha sonra gönderileceğinin bildirildiği incelenmiştir.(Ek:74)
4- Komisyon Başkanlığınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan 10.01.1997 tarih ve
A. 1.01.GEÇ. 10/89-117 sayılı yazı ile kamuoyunda Söylemez Kardeşler Çetesi olarak bilinen kişi
lerden rüşvet aldıkları bahis ile haklarında dava açılan Halim Apaydın ve diğer Emniyet görevlile
ri hakkındaki dava dosyalarının onaylı birer örneğinin komisyon görevlisi Akman Akyürek'e elden
teslim edilmelerinin istenildiği. incelenmiştir.(Ek: 104)
5- Adalet Bakanlığınca Komisyona gönderilen 8.01.1997 tarih ve 763 sayılı yazı ile de; Söy
lemez Çetesi hakkında İstanbul (6) No'lu DGM'e açılan kamu davasına ait evrakların onaylı foto
kopi suretleri gönderilmiştir.Buna göre;
Gerek Adalet Bakanlığı gerekse İstanbul (6) No'lu DGM Başsavcılığından komisyonumuza
intikal eden bilgi ve belgeler ile İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığın
ca hazırlanmış olan 27.12.1996 tarih ve Hazırlık: 1996/1321 Esas: 1996/1711 İddia: 1996/1584 sa
yılı iddianamenin incelenmesinde: Mehmet Sena Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Mustafa
Söylemez, Can Koksal, Mehmet Sıddık Bakır, Nazif Yavuz, Fevzi Şahin, Nihat Koç, Ümit Atay,
Zeki Atay, Davut Şahin, Halim Apaydın, Cevdet Koçak, Kamil Türk, Numan Okman, oktay Sağ
lam, Muhsin Cayar, Cafer Engin, Mehmet Şükrü Engin, Şevki Anlar, Metin Savcı Felmi Uzal, Çer
keş Gebeloğlu, abdullah Alaca, Süleyman Şahin'in sanık olduğu, Sanıklardan, Mehmet Sena, Meh
met Faysal ve Mustafa Söylemez ile Can Koksal, Mehmet Sıddık Bakır, Nazif Yavuz, Fevzi Şahin,
Nihat Koç ve Ümit Atay haklarında Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, diğer sanıklar hak
kında ise cürüm işlemek için oluşturulan teşekküllerin üyelerine bilerek ve isteyerek yardım etmek
suçlarından dava açıldığı,
- iddianamede, sanıkların işledikleri suçlar ile ilgili olarak:
Sanıklardan Mehmet Sena Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in kar
deş bulundukları, 1993 yılı Kasım ayında Sason İlçe Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı
olarak görevli bulunan sanık Mustafa'nın istifa ederek Ankara'ya geldiği ve birlikte Ankara'da otu
ran, Ankara Numune Hastanesinde görevli doktor olan sanık Mehmet Sena ile birlikte aynı evde
kaldıkları, 1994 yılı Ocak ayı içinde sanık Mehmet Faysal'ın Ankara'da bulunan "Romors Disko"
isimli bara ortak olduğunu, 02.04.1994 tarihinde bu yerde meydana gelen olay sonucunda "Bucak"
aşiretinde Memduh Sultan Bucak ve arkadaşları Ahmet Oynak ve Vahap Akpınar'ın sanık Musta
fa Söylemez ve anılan barda çalışan Sait Aydın tarafından silah ile ateş edilerek öldürüldükleri,
olay sırasında Mehmet Sena'nın yaralandığı, olaydan sonra kaçan sanık Mustafa'nın, kendisini daTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 82 ha önce tanıdığı Samsun ilinde komiser yardımcısı olarak görevli bulunan sanık Mehmet Sıddık
Bakır'ın evinde bir süre kaldığı, daha sonra İstanbul'a gelerek değişik yerlerde kaldığı ve 1994
Aralık ayında görevinden emekli olarak ayrıldığı, sanık Mehmet Sena'nın 1994 Ağustos ayında Pa
ris'e gittiğini, 1994 Aralık ayı içinde Ankara'da bulunan "Time Out" isimli şirketin ortaklarından
Aykut isimli şahıs ile sanık Mehmet Faysal'm görüştüğü, 1995 yılı başlarında sanık Mehmet Se
na'nın Paris'ten döndüğü, 1995 Şubat ayı sonlarında sanıklar Mehmet Sena ve Mehmet Faysal'in
anılan şirkete birlikte gittikleri, bu yerde görevlilerce tabancaları ile birlikte yakalandıkları, hakkın
da yasal işlem yapıldığı, Sanık Mehmet Ankara'da Halil Kaya isimli kişiyi tehdit ile alıkoyduğu
ve kendisinden para aldığı,
1995 yılı başlarında sanık Mehmet Faysal'ın talimatı ile sanık Mehmet Sıddık Bakır'ın Meh
met Faysal ile birlikte çalışan sanık Şahin ile birlikte Siirt iline giderek, bu yerde görev yapan Üstteğmen Can Köksal'dan İkiyüzmilyon lira karşılığında, bir adet G-3 marka tüfek ve dürbün satın
aldıkları ve ayrıca satın almak istedikleri diğer silahları da sipariş verdikleri, sanık Mehmet Fay
sal'ın talimatı üzerine anılan silah ve dürbünü İstanbul'a getirdikleri ye sanık Mehmet Faysal'a tes
lim ettikleri, daha sonra sipariş edilen silahların sanık Mehmet Faysal tarafından, para karşılığında
sanık Çan'dan alındığı, sanık Mehmet Sena'nın talimatı üzerine, sanık Can'ın-bir adet Kalashınıkov marka tüfek ve bir adet tabanca temin ettiği ve Siirt İline gelen sanık Fevzi Şahin'e teslim ede
rek, birlikte Ankara'ya geldikleri, sanık Çan'ın sanık Mehmet Sena ile tanıştığı, sanık Mehmet Se
na'nın kendisinden plastik patlayıcı madde, fünye ve saniyeli fitil temin etmesini isteği, Siirt iline
dönen sanık Çan'ın, istenilen patlayıcı maddeleri görev yaptığı askeri birliğinden temin ettiği, sa
nık Mehmet Sena'nın talimatı üzerine Ankara'ya gittiği ve sanık Fevzi Şahin ile buluşarak, sanık
Fevzi'nin kullandığı oto ile İskanbul'a geldikleri, sanıklar Mehmet Sena Söylemez, Mehmet Fay
sal Söylemez ve yakalanamayan sanık Cazım Koç ile buluştulan, sanık Mehmet Sena'nın, sanık
Çan'a birlikte çalışmayı önerdiği, hasımları bulunan bir şahsı öldüreceklerini, olaydan sonra kaç
mak için kendilerine yardımcı olması gerektiğini açıkladığı, sanık Çan'ın bu öneriyi kabul ettiği;
10/10/İ995 tarihinde, İstanbul l.Nolu DGM'nin 1996/125 Esas sayılı davasında cürüm işle
mek için teşekkül oluşturmak suçundan yargılanmakta bulunan sanıklar Mehmet Faysal Söylemez,
Arif Yanık ve Abdülhalim Kahraman ile sanık Mehmet Sena Söylemez'in Tonguz Kazım Çağatan'a ait, Muhittin Yurtsevcn adına tapuda kayıtlı, İlimiz Kadıköy Erenköy'de bulunan arsayı, Mu
hittin Yurtseven'i silah ile tehdit ederek, sanık Mehmet Sena Söylemez adına, Kadıköy Tapu Sicil
Müdürlüğünde kayıt ettirdikleri ve anılan arsanın Abdurrahman Gölbaşı isimli kişiye, yetmişmilyar lirası peşin olmak üzere, yüzaltmışmilyar liraya satıldığı, bu satışa aracılık yapan sanık Çerkeş
Geboloğlu ve yakalanamayan sanık Selahattin Çan'a birer milyar lira verildiği, olay ile ilgili soruş
turmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 1996/7394 Hazırlık sayılı dosyası üzerinden yürü
tüldüğü;
1995 yılı sonlarında, sanıklar Mehmet Faysal ve Mehmet sena Söylemez'in, İstanbul 1. No'lu
DGM.'nin 1996/125 Esas sayılı davasında cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçundan yar
gılanmakta bulunan Ahmet Söylemez ve Arif Yanık ile birlikte, mağdur Osman Aydın'ı, İlimiz
Küçükcekmece İlçesinde silah ile tehdit ederek korkuttukları ve bu şekilde mağdurun kendilerine
ikiyüzbin dolar vermesini sağladıkları;
10/02/1996 tarihinde, İstanbul 1. No'lu DGM.'nin 1996/125 Esas sayılı davasında, cürüm iş
lemek için teşekkül oluşturmak suçundan yargılanmakta bulunan Mehmet Faysal Söylemez, Ah
met Söylemez, Abdülhalim Kahraman ve Arif Yanık ile birlikte, sanık Mehmet Sena Söylemez'in,
Ömer Çetinsaya ve Selçuk Hüryaşar isimli kişileri silah ile tehdit ederek alıkoydukları, Ömer Çctinsaya'nın işyerindeki hissesini kendisini tehdit ederek, sanık Ümit Atay adına Kadıköy 12. No
terliğinde devir işlemini yaptırdıkları, sanıkların yakalanmasından sonra, İstanbul Maltepe İlçesinTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 8 3 de yapılan aramada, Ömer Çetinsaya'dan alınan, Ümit Atay adına, düzenlenmiş vekaletnamenin ve
Ömer Çetinsaya'ya imzalatılan iki adet kağıdın ele geçirildiği, olaya ilişkin Kadıköy 2. Ağır Ceza
Mahkemesinin 1996/85 Esas sayılı davasındaki yargılamanın sürdürüldüğü;
12/02/1996 tarihinde, sanıklar Mehmet Faysal ve Mehmet Sena'nın, sanık Şevki Anlar'a ait
işyerinde, Yalçın ve Bülent Kılıç isimli kişileri silah ile tehdit ederek, yirmibeş adet oto ve iki adet
üçmilyar liralık çek aldıkları, iki otonun gıyabi tutuklu sanık Davut Şahin adına kayıt ettirildiği, alı
nan üç milyar liralık çeklerden birinin sanık Şevki Anlar'a, diğerinin ise sanık Halim Apaydm'a
verildiği, olay ile ilgili soruşturmanın Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığının 1996/7693 Hazırlık sa
yılı dosyası üzerinden yürütüldüğü;
26/02/1996 tarihinde, İstanbul 1. Nolu DGM.'nin 1996/125 Esas sayılı davasında, cürüm işle
mek için teşekkül oluşturmak suçundan yargılanmakta bulunan sanıklar Mehmet Faysal Söylemez,
Barış Bedirhan Çınar, Abdülhalim Kahraman, Arif Yanık, Ahmet Söylemez ve 12/03/1996 tarihin
de İnegöl İlçesinde öldürülen İbrahim Yüce ile sanık Mehmet Sena'nın, İlimiz Kadıköy İlçesi Kızıltoprak'ta bulunan işyerinde birlikte bulundukları sırada meydana gelen olayda, Komiser Yar
dımcısı Mehmet Hakan Fındık ve Polis Memuru Ragıp Lale'nin tabancalarının, sanıklar Mehmet
Faysal ve Mehmet Sena tarafından alındığı, Sait Aydın isimli kişinin, Ömer Çetinsaya tarafından
öldürüldüğü, Şeref Aydın isimli kişinin yaralandığı, Komiser yardımcısı Mehmet Hakan Fındık'tan
alman 9 mm. çaplı CZ 75 model tabancanın, sanıklar yakalandıktan sonra Ankara, Eryaman sem
tindeki evde yapılan aramada ele geçirildiği, olaya ilişkin Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinin
1996/82 Esas sayılı davasındaki yargılamanın sürdürüldüğü;
12/03/1996 tarihinde, Eskişehir Cezaevinde tutuklu bulunan Ahmet Söylemez'i ziyaretten dö
nen Mehmet Nasır Söylemez ve Resul Söylemez'in öldürülmesinden sorumlu tutukluları İbrahim
Yüce ile sanıklar Mehmet Faysal ve Mehmet Sena'nın Yalova'da buluştukları, sanıkların otosuna
binen İbrahim Yüce'nin, İnegöl İlçesinde otodan indirildiği ve sanık Mehmet Sena tarafından ta
banca ile ateş edilerek öldürüldüğü, olaya ilişkin soruşturmanın İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının
1996/489 Hazırlık sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü;
04/04/1996 tarihinde, Kadıköy Kızıltoprak'taki işyerinde Sait Aydın'ın öldürülmesi, Şeref
Aydın'ın yaralanmasından sorumlu tuttukları Ömer Çetinsaya nedeniyle, "Çetinsaya" ailesine kar
şı eylem yapmaya karar veren sanıklar Mehmet Sena, Mehmet Faysal ve Mustafa Söylemez'in, bu
konuda hazırlık yaptıkları, Silopi İlçesinde Asteğmen olarak görevli bulunan sanık Mehmet Sıddık
Bakır, ve Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesinde görevli bulunan komiser yardımcısı
Nazif Yavuz'u İstanbul'a çağırdıkları, İlimiz Bakırköy, Ataköy'de oturduğunu belirledikleri Ah
met Çetinsaya'yı öldürmeye karar verdikleri, sanıklar Davut Şahin ve Nazif Yavuz'un, Ahmet Çetinsaya'nın evden çıkışını bildirmek için sanık Davut'a ait oto ile Ahmet Çetinsaya'nın evinin önü
ne gittikleri, sanıklar Mehmet Sena, Mehmet Faysal, Mustafa ve Mehmet Sıddık'ın, sanık Mehmet
Faysal'm kullandığı, olaydan bir ay kadar önce Ankara'da sanık Halim Apaydın tarafından, kulla
nılması için sanık Mehmet Faysal'a verilen 06 VAM 11 plaka sayılı beyaz renkli, Tempra marka
oto ile eylem yerine gittikleri, sanık Mehmet Faysal'ın otoda beklediği, diğer sanıkların lav silah
ları ve Kalashınıkov marka silah ile olay yerinde bekledikleri, sanık Mehmet Sıddık'ın komiser
yardımcısı rütbeli üniformayı, sanık Mustafa'nın polis üniformasını giydiği, sanık Nazif Yavuz'un,
evinden çıkan ve zırhlı otosuna binen Ahmet Çetinsaya'nın evinden ayrıldığını cep telefonu ile sa
nık Mehmet Faysal'a bildirdiği, sanık Mehmet Faysal'ın bekledikleri yerde polis otosu görmesi
üzerine, diğer sanıkları da otosuna alarak eylemi gerçekleştiremeden olay yerinden ayrıldıkları,
olay yerinde yapılan aramada, olayda kullanılacak lav silahlarına ait kapak ve kayışlarının bulun
duğu, olayda kullanılmak istenilen silahların da sanıklara ait evlerde yapılan aramalarda ele geçi
rildiği;
,
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-8420/04/1996 günü, sanıklar Mehmet Şükrü Engin ve Fehmi Uzal'ın topladığı bilgiler ve sanık
lar Can ve Ümit Atay'ın araştırmaları sonucu "Çetinsaya" ailesinden intikam almak amacıyla, Söy
lemez kardeşlerin öldürmeye karar verdikleri Hakan Çetinsaya'nın işyeri ve evini belirledikleri, 34
MBM 67 sahte plakalı Mercedes marka oto ile, İlimiz Kadıköy Göztepe'de oturan Hakan Çetinsa
ya'nın evinin önünde sanıklar Mehmet Sena, Mustafa, Mehmet Faysal ve Çan'ın bekledikleri, top
lanan bilgilerden 34 VP 555 plaka sayılı beyaz renkli Mercedes marka otoyu kullandığını belirle
dikleri Hakan Çetinsaya'nın, anılan oto ile geldiğini gördükleri, sanıklar Mehmet Sena ve Mustafa
Söylemez'in otodan inerek, anılan otoya tabancaları ile ateş ederek oto içinde bulunan Hakan Çe
tinsaya ve Halit Pişkinbaş'ı öldürdükleri, sanık Mehmet Faysal'ın kullandığı ve sanık Çan'ın da
içinde bulunduğu 34 MBM 67 sahte plakalı otoya binerek, birlikte olay yerinden kaçtıkları, olaya
ilişkin Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/183 Esas sayılı davasındaki yargılamanın sürdü
rüldüğü;
22/04/1996 tarihinde, sanık Nihat Koç'un, sanıklar Mustafa ve Mehmet Sena'nın talimatları
uyarınca, sanık Can Koksal tarafından kendisine verilen el bombasını İlimiz Şişli İlçesinde bulu
nan Bülent Kıhç'a ait oto galerisine atarak, patlattığı, olay ile ilgili soruşturmanın Şişli Cumhuri
yet Başsavcılığının 1996/12814 Hazırlık sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü;.
12/03/1996 tarihinde meydana gelen Eskişehir İlindeki öldürme olayından sonra, sanıklar
Mehmet Sena, Mehmet Faysal ve Mustafa'nın Ankara'da oturan Doğru Yol Partisi Şanlıurfa Mil
letvekili Edip Sedat Bucak'a karşı eylem yapmaya karar verdikleri, kendisini izlemek için Ankara
Bahçelievler semtindeki Bucak'ın işyeri karşısında bulunan bir daireyi, sanık Süleyman Şahin adı
na satın aldıkları, ancak Bucak'ın işyerini bu yerden taşıdığını öğrenen sanıkların, satın aldıkları
evi tekrar sattıkları, sanıkların TBMM binası çıkışında adı geçene eylem yapmaya karar verdikle
ri, ancak bu yerde bulamadıkları ve bu nedenle bu eylemden vazgeçtikleri;
Sanık Söylemez kardeşlerin, Siverek İlçesinde bulunan Edip Sedat Bucak'ın oturduğu eve yö
nelik, kiralayacakları bir helikopter ile gerçekleştirmeyi düşündükleri eylem için silah temin etme
ye karar verdikleri, 1996 Mayıs ayı. içinde sanık Mehmet Faysal'ın 1. Ordu Hava Alay'ında görev
li Astsubay arkadaşı sanık Numan Okman ve onun aracılığı ile aynı yerde görevli Astsubay.sanık
Oktay Sağlam ile ilişki kurduğu "Lancer" isimli silahı kendilerine vermesini, anılan silahın örne
ğini yaptıracaklarını ve iade edeceklerini açıkladığı, sanıklar Mehmet Sena ve Çan'ın bu şekilde
anılan silahı sanık Astsubay Oktay Sağlam'dan aldıkları ve Ankara'ya getirdikleri, sanık Mehmet
Faysal'ın Erzincan İlinde görev yapan arkadaşı Astsubay sanık Kamil Türk ile de ilişki kurduğu ve
kendisinden roket mermisi ve roket motoru istediği, sanık Kamil Türk'ün öneriyi kabul ettiği ve sa
nık Mehmet Faysal'ın Ankara'da birlikte oturdukları Astsubay arkadaşı sanık Cevdet Koçak ve sa
nık Ümit Atay'ın babası olan emekli Astsubay Zeki Atay'ı Erzincan'a gönderdiği, sanık Cevdet'in,
sanık Kamil türk'ten görevli olduğu askeri birliğe ait dört adet roket mermisi ve dört adet roket mo
torunu alarak, sanık Zeki Atay ile birlikte Ankara'ya getirdikleri, bir kısım sanıklar yakalandıktan
sonra Ankara Ümitköy semtinde bulunan evde yapılan aramada anılan Lancer silahının ve roket
mermileri ile motorlarının ele geçirildiği, sanık Mehmet Faysal'ın sanık Cevdet koçak ile birlikte
kaldığı Ankara Eryaman Demirer Sitesindeki evde yapılan aramada ele geçirilen iki adet, helikop
terler de kullanılan makineli tüfek mermilerinin de sanık Cevdet Koçak tarafından temin edildiği,
Sanık Söylemez kardeşlerin Mersin ilinde oturan, adresini belirledikleri "Bucak" aşiretinden
Osman Bucak'ı öldürmeye karar verdikleri, sanık Mehmet Faysal'ın talimatı ile sanık Ümit Atay'ın
Mersin'ce gittiği ve Osman Bucak'ın evine yakın Soli Sitesinde ev kiraladığı ve babası sanık Zeki
Atay'ın çıkardığı ikametgah belgeleri ile üç adep cep telefonu satın aldtığı, sanıklar Mehmet Sena,
Mehmet Faysal ve Mustafa Söylemez ve Fevzi Şahin'in de Mersin'e gittikleri, bu yerde bekleyen
sanık Ümit Atay ile buluştukları, kiralanan ve Osman Bucak'a ait evleri ve çevrelerini inccledikleTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 8 5 ri, sanık Mustafa'nın Mersin ilinde kaldığı, sanıklar Mehmet Sena, Mehmet Faysal ve Fevzi Şahin'in Pozantı İlçesinde sanık Can ile buluştukları, sanık Çan'a ait 56 G 0008 plaka sayılı otoyu sa
nık Ümit Atay ve sanık Ümit'in Adana'dan çağırdığı ve bu yere gelen babası sanık Zeki Atay ile
Mersin'e gönderdikleri, sanık Mustafa'nın siparişi üzerine sanık Can'm getirdiği bir adet B47728Z
seri sayılı Baretta marka tabanca ile, bir adet G-3 tüfeğine ait dipçiğin, Tarsus ilçesinde arama ya
pan görevlilerce bu otoda bulunduğu ve alıkonulduğu, sanıklar Ümit ve Zeki Atay'ın, sanık Çan'a
ait anılan otoyu Mersin'e götürdükleri, anahtarlarını bu evde bulunan sanık Mustafa'ya teslim ede
rek Adana'ya döndükleri, İstanbul'a gelen sanıklardan Mehmet Faysal ve Çan'ın eylemde kullanıl
mak üzere, iki adet cep telefonnu bomba haline getirmesi için, İlimiz Kartal İlçesinde oturan Ast
subay olarak görevli sanık Muhsin Çayan'ın evine götürdükleri, sanık Muhsin Çayan'ın sanık Can
ile birlikte cep telefonlarını patlayıcı madde patlatmaya yarar hale getirdikleri, sanıklar Mehmet
Faysal ve Can tarafından hazırlanan cep telefonlarından bir tanesinin fünye patlatılarak denendiği
ve kullanılmaya elverişli olduğunun belirlendiği, sanıklar Mehmet Sena Söylemez, Mehmet Fay
sal, Can ve Fevzi'nin 06 VVS 45 plaka sayılı Mercedes marka oto ile İstanbul'dan Ankara'ya git
tikleri, Ankara Ümitköy'de bulunan evde gizledikleri, sanık Can'm görevli olduğu askeri birlikten
temin ettiği plastik patlayıcıları ve fünyeleri ve silahları alarak otoya yerleştirdikleri ve Mersin ili
ne hareket ettikleri; sanıkları izleyen ve Mersin iline gitmekte bulunduklarını öğrenen İstanbul Em
niyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Bürosu görevlilerinin 11/06/1996 günü Pozantı ilçesi giri
şinde Adana ve Pozantı Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte, sanıkları yakalamak için önlem
aldıkları, saat:01.15 sıralarında sanıklara ait 06 VVS 45 plaka sayılı otonun turnikeler girişinde gö
revlilerce durdurulduğu, görevlilerce sanıklardan, otodan inmeleri ve kimliklerini göstermeleri is
tenildiği, otodan inen sanıklar Fevzi Şahin ve Mehmet Sena Söylemez'in tabancaları ile görevlile
re ateş ettikleri, görevli polis memurları Murat Uzun ve Ziyaettin Ferman'ın yaralandığı, görevli
lerin.karşılık verdikleri ve çatışma sonucunda sanıklar Fevzi Şahin ve Mehmet Sena Söylemez'in
yaralı olarak, sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Can Koksal ile birlikte yakalandıkları, sanık
Fevzi Şahin'den Brovvning marka L.41666 seri sayılı 9 mm. çaplı tabanca, sanık Mehmet Sena
Söylemezden Baretta marka B.45067.Z seri sayılı 9 miri. çaplı tabanca, sanık Can Köksal'dan Ba
retta marka B.44702.Z seri sayılı 9 mm. çaplı tabanca, sanık Mehmet Faysal Söylemez'den Brovvning marka 72145 seri sayılı 9 mm. çaplı ve Brovvning marka L.39903 seri sayılı 9 mm. çaplı ta
bancalar ve mermilerinin ele geçirildiği, anılan otonun bagajında yapılan aramada, çanta içerisin
de Baretta marka L.l 1728 seri sayılı 9 mm. çaplı otomatik tabanca, bu tabancaya ait şarjörler ve
altmış adet mermi, anılan tabancaya ait susturucu, bir adet kelepçe ve anahtarı, yirmi adet 9 mm.
çaplı mermiler, iki adet 16 mermi kapasiteli boş şarjörler, iki parça halinde 485 ve 566 gram ağır
lığında C-3 tabir edilen TNT patlayıcı, 23 gram ağırlığında C-4 plastik patlayıcı, üç adet elektrikli
fünye, iki adet uzaktan kumanda ile patlayıcı madde patlatmaya elverişli hale getirilen Ericson mar
ka cep telefonları, otonun içinde bulunan el çantası içerisinde, bir adet SHE marka 5191V seri sa
yılı, 7.65 mm. çaplı otomatik tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve ondört adet mermi, 14 ve 16 mer
mi kapasiteli, içlerinde otuz adet 9 mm çaplı dolu mermi bulunan şarjörler, 150.000 (Yüzellibin)
Alman markı, 62.000.000 TL. (Altmışikimilyon) para ele geçirildiği, sanık Fevzi Şahin'in üzerin
de yapılan aramada, 28.500.000 TL (Yirmisekizmilyonbeşyüzbin) 900 (dokuzyüz) Alman markı
para ve 06 VVS 45 plaka sayılı otonun yakalanamayan sanık Casim Koç adına kayıtlı bulunduğu
nu gösterir Trafik Tescil belgesi, sanık Mehmet Sena Söylemez'in üzerinde yapılan aramada "Şa
mili Tosunoğlu" adına düzenlenmiş, kendi fotoğrafı yapıştırılmış sahte sürücü belgesi, 3.750.000
TL. (Üçmilyonyediyüzellibin) para, sanık Mehmet Faysal Söylemez'in üzerinde yapılan aramada
23.060.000 TL (Yirmiüçmilyonaltmışbin) ve 36.000 (Otuzal.tıbin) Alman markı paranın ele geçi
rildiği, ele geçirilen suç eşyalarına ve suçta kullanılan 06 VVS 45 plaka sayılı otoya, 11/06/1996
günlü "Olay, yakalama, tesbit ve zaptetme tutanağı"nda görüldüğü gibi elkonulduğu;
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- 8 6 Yakalanan sanıkları Mersin'de bekleyen sanık Mustafa'nın, daha önce kararlaştırılan şekilde
11/06/1996 günü Mersin'e gelmemeleri üzerine, Adana'da bulunan sanık Ümit'i Mersin'e çağırdı
ğı, birlikte gelecek olan sanıkları araştırdıkları, isimleri geçen sanıkların Pozantı İlçesinde yakalan
dıklarını öğrendikleri, sanık Mustafa'nın, Ankara'da bulunan evlerindeki silahlar ve patlayıcı mad
deleri almak için, sanık Mehmet Sıddık Bakır üzerine kayıtlı bulunan 34 MBM 27 plaka sayılı Mer
cedes oto ile Ankara'ya geldiği, Ankara'da oturan komiser yardımcısı sanık Nazif Yavuz'un evine
gittiği, görüştükleri ve evlerde bulunan silahları istanbul'a taşımaya karar verdikleri, 12/06/1996
günü saat 11.00 sıralarında sanıklar Mustafa ve Nazif Yavuz'un, sanık Nazif'e ait 06 VNR 05 pla
ka sayılı otosu ile Ankara, Eryaman Demirer Sitesi A-3/5 Kat: 11.45 sayılı eve geldikleri, yakala
nan sanık Mehmet Faysal'ın, açıklamaları üzerine Emniyet görevlilerinin 11/06/1996 günü anılan
eve geldikleri ve arama yaptıkları ve bu evde bekledikleri, eve gelen sanıklar Mustafa ve Nazif'in
görevlileri gördükleri ve silah ile ateŞ ederek kaçtıkları, sanık Mustafa'nın evin önünde yakalandı
ğı, üzerinde yapılan aramada, "Abdullah Altıok" adına düzenlenmiş, kendi fotoğrafı yapıştırılmış
sahte sürücü belgesi, 9 mm. çapında 245 PZ 26350 seri sayılı Brovvning marka tabanca ve mermi
leri, bir adet cep telefonu, 34 MBM 27 plâka sayılı otoya ait motorlu araç trafik ve motorlu araç
tescil belgeleri, üzerinde eylem yapmayı düşündükleri şahıslara ait isim, adres, telefon ve oto pla
ka numaraları yazılı bulunan liste, telsiz ile ilişki kurmaya yarayan üzerinde şifreli numaraların ya
zılı olduğu liste, 76.000 (Yetmişaltıbin) Alman markı ve 5.000.000 (Beşmilyon) TL. para ele geçi
rildiği ve 12/06/1996 günlü "Olay-yakalama ve zaptetme tutanağı"nda görüldüğü gibi bu eşyalara
elkonulduğu sanığın gösterdiği 34 MBM 27 plaka sayılı otoda yapılan aramada, 308 ve 27191777
seri sayılı iki adet Salashinikov marka makinalı tüfekler, on adet şarjör, yüz adet mermi, iki adet
elbombası, bir adet el telsizi, tapu senetleri, ev anahtarları ve oto tescil belgelerinin ele geçirildiği;
Sanık Mustafa'nın yakalandığı Ankara, Eryaman Demirer Sitesindeki evde yapılan aramada
iki alet Lav silahı, bir adet "kanas" tipi 53406 seri sayılı Dragunov marka suikast silahı ve üç adet
şarjörü, bir adet Kalashinikov marka 56/12717644/38541/3008399 seri sayılı makinalı tüfek ve
dört adet şarjörü, bir adet SHE marka, numarasız makinalı tabanca, iki adet şarjörü, 9mm. çaplı
Ceska marka, numarası kazınmak suretiyle yokedilmiş tabanca ve şarjörü "komiser yardımcısı
M.Hakan Fındık'tan alınan tabanca", bir adet dürbün,1 üç adet savunma tipi el bombası, beş adet
MKE yapısı ses bombası, on adet fünye, üç adet kelepçe, bir adet askeri çelik yelek, bir adet pasa
port, mermiler, onbir adet askeri rütbe apoletleri, 06 ND 777 sayılı oto plakaları, sanık Mehmet Sena'ya ait sürücü belgesi, Yusuf Yetiş Kalyoncu isimli kişiye ait nüfus cüzdanı, sekiz adet sanık
Mustafa'ya ait polis koleji ve akademisinden verilen kimlikler, sanık Cevdet Kocak'a ait Astsubay
kimliği, sanık Mehmet Sena'ya ait Teğmen kimliği, sanık Mustafa'ya ait nüfus cüzdanı, anılan evin
sanık Cevdet Koçak ve hakkında ekli takipsizlik kararı verilen Oktay Karagöz tarafından 15 Şubat
1994 tarihinde kiralandığını gösterir kira kontratosu, sanık Mehmet Sena'ya ait nüfus cüzdanı, Ah
met Çelikhan adına düzenlenmiş pasaport, sanık Mehmet Sena'ya ait TTBO tarafından verilen
kimlik ve banka kartları, 7.65 mm. çaplı tabancalara ait boş şarjör, iki adet uçaksavar mermisi, çok
sayıda polis ve asker üniforması ele geçirildiği ve 11/06/1996 günlü "Kapı açma tesbit ve zaptet
me tutanağı"nda görüldüğü gibi elkonulduğu;
Sanık Mehmet Sena'nın talimatı ile, sanık Nazif Yavuz tarafından kiralanan Ankara Ümitköy
Korukent Gülbeyaz Sitesi 40 sayılı evde yapılan aramada, bir adet Lancer, iki adet lav silahı, dört
adet roket mermisi, dört adet roket motoru, yirmisekiz adet elektrikli fünye, bir adet 65444116 se
ri sayılı G-3 piyade tüfeği, tüfeğe ait beş adet şarjör ve seksensekiz adet mermi ve bir adet dürbü
nü, 7.60 metre saniyeli fitil ele geçirildiği;
Sanık Mustafa'nın yerini gösterdiği, Ankara, Eryaman semtinde bulunan, suçta kullanılmak
amacıyla satın alınan ve sanık Fevzi Şahin adına kayıtlı 06 VNR 50 plaka sayılı Mithsubishi mar
ka minibüse de elkonulduğu;
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- 8 7 İlimiz Maltepe İlçesi Zümrütevler Kamyoncular Sitesi B.Blok 27 sayılı, sanık Mehmet Faysal'ın gösterdiği evde yapılan aramada, bir adet pompalı tüfek ve mermisi, askeri elbiseler, Ömer
Çetinsaya'dan, sanık Ümit Atay adına alınan vekaletname, Ömer Çetinsaya tarafından imzalanan
iki adet boş kağıt, çeşitli arsalara ait projelerin ele geçirildiği;
Sanık Çerkeş Geboloğlu'na ait İlimiz Üsküdar Selimiye Şerifkuyu Sokak 17/2 sayılı evde ya
pılan aramada, 9 mm. çaplı Tarıq marka 31322389 seri sayılı tabanca, 38 kalibre Cap Mauser mar
ka 05716 seri sayılı toplu tabanca, 8 mm. çaplı gaz tabancası, yirmibeş adet 7.65 mm. çaplı mer
miler, 357 Cal çaplı bir adet mermi ele geçirildiği;
Sanık Mustafa'nın, 12/06/1996 günü Ankara, Eryaman Demirer Sitesindeki evin önünde ya
kalandığı sırada silahlı çatışmaya girerek, yanında bulunan ve kaçan kişinin sanık Nazif Yavuz ol
duğunu açıklaması üzerine 14/06/1996 günü Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlemleri Da
ire Başkanlığında görevli komiser yardımcısı sanık Nazif Yavuz'un yakalandığı, 06 VNR 05 pla
kalı Broadvvay marka otosuna elkonulduğu, sanık Nazif'in yukarıda açıklanan 04/04/1996 tarihin
de İlimiz Bakırköy İlçesinde meydana gelen taammüden adam öldürmeye eksik kalkışma suçuna
iştirak ettiği, sanık Mehmet Sena tarafından kendisine verilen 400.000 (Dörtyüzbin) Alman markı
nı Ankara İlinde Sümcrbank Yenişehir Şubesine Türk Lirası ve döviz hesabı olarak yatırdığı, 1996
Nisan ayı sonlarında, sanık Mehmet Sena'nın talimatı ile anılan hesaptan 100.000 (Yüzbin) mark
alarak, sanık Mehmet Sena'ya verdiği, sanık Mehmet Sena'nın talimatı ile Ankara Ümitköy Korukent'te bulunan evi kiraladığı, anahtarlarını sanık Mehmet Faysal tarafından satın alınarak, sanık
Nazif adına kayıt ettirildiği ve kendisine verildiği, sanık Mehmet Sena'nın talimatı ile görevli bu
lunduğu yerdeki bilgisayar kayıtlarından, sanık Mehmet Sena tarafından kendisine verilen İstanbul
ve Ankara plakalı otoların sahiplerini ve adreslerini belirlediği ve sanık Mehmet Sena'ya verdiği,
alınan bilgilerin bir kısmının sanık Mustafa Söylemez'in üzerinde yapılan aramada, kağıda yazılı
olarak ele geçirildiği;
Sanıklar Ümit Atay ve Zeki Atay'ın 04/07/1996 tarihinde yakalandıkları, sanık Ümit
Atay'dan, sanık Mehmet Faysal tarafından verilen 9 mm. çaplı L-42246 seri sayılı Brovvning mar
ka tabancanın ele geçirildiği ve hakkında Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapıldığı, sa
nık Ümit'in açıklaması üzerine Adana'da bulunan evinde 9 mm. çaplı 39279 seri sayılı Cz 75 mo
del tabancanın da ele geçirildiği;
Sanık Halim Apaydın'ın, sanık Söylemez kardeşler ile 02/04/1994 tarihinde Ankara'da mey
dana gelen üç kişinin öldürülmesi olayının soruşturması sırasında, görevi nedeniyle tanıştığı,
25/02/1996 tarihinde sanık Söylemez kardeşlerin karıştığı İlimiz Kadıköy İlçesinde meydana gelen
ve Sait aydın'ın öldürülmesiyle sonuçlanan olaydan sonra, sanık Mehmet Faysal'in Ankara'da gö
revli bulunan sanık Halim'i aradığı, bu olay nedeniyle kendilerine yardımcı olması için İstanbul'a
çağırdığı, İstanbul'a gelen sanık Halim'e 25/02/1996 günlü olayı anlattığı ve kendilerine yardım et
mesini istediği, sanık Halim'in, suç tarihinde İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevli
bulunan Deniz Gökçetin ve suç tarihinde İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu amiri
olarak görevli bulunan erdal Durmaz ile görüştüğünü ve kendilerine 5.000.000.000 (Beşmilyar)
TL. verilmesi halinde yardımcı olacaklarını sanık Mehmet Faysal'a açıkladığı, 12/03/1996 tarihin
de Eskişehir'de öldürülen Resul Söylemez ve Mehmet Faysal'ın Yalçın Kılıç'tan almış oldukları
3.000.000.000 TL (Uçmilyar) bedelli çeki teminat olarak sanık Halim'e verdikleri, bir süre sonra
sanık Halim'in tanıştırdığı, Halim Karataş isimli kişinin sanık Mehmet Faysal ve ölen Resul Söy
lemez ile buluştuğu ve kendilerine, büro amiri Erdal Durmaz'ın 1.250.000.000 (Birmilyarikiyüzellimilyon) istediğini söylediği, sanık Mehmet Faysal'ın 1.000.000.000 TL (Birmilyar) verdiği, sa
nık Halim Apaydın'ın talimatı ile İstanbul'a gelen, sanık Halim'in arkadaşı Muzaffer Fidan isimli
kişiden 7.500 (Yedibinbeşyüz) mark borç aldıkları ve ölen Resul Söylemez ile Halim Karataş'ın
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verdikleri, sanık Halim tarafından tahsil edilmek istenilen 3.000.000.000 TL (Üçmilyar) bedelli çe
kin daha sonra ele geçirildiği ve bu konuda soruşturma yapıldığı, olayda isimleri geçen sanıklar Ha
lim Apaydın, Mehmet Faysal Söylemez ile Deniz Gökçetin, Erdal Durmaz, Halim Karataş hakla
rında istanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan 1996/29831 Hazırlık sayılı soruşturma sonucun
da, cebri irtikap, rüşvet almak, rüşvet vermek ve 3628 S.K. aykırılık suçlarından 05/09/1996 gün
lü iddianeme ile görevli istanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına kamu davası açıldığı;
Sanıklardan Cafer Engin'in, sanık Mehmet Şükrü Engin'in kardeşi olup, suç tarihinde, Emi
nönü Belediye Başkanı olan Ahmet Çetinsaya'nın korumalığını yaptığı, sanık Mehmet Şükrü'nün,
sanık Cafer'den, Ahmet Çetinsaya hakkında aldığı bilgileri, sanık Söylemez kardeşlere ulaştırdığı;
Sanık Metin Savcı'nın, sanık Davut Şahin'in arkadaşı olduğu, sanık Davut'un kendisinden,
Ahmet Çetinsaya hakkında bilgi toplayabilecek bir şahsı bulmasını istediği, sanık Metin'in, arka
daşı sanık Mehmet Şükrü engin i, bu nedçnle sanık Davut ile tanıştırdığı, birlikte sanıklar Mehmet
Sena, Mehmet Faysal ve Mustafa Söylemez ile buluştukları, sanık Mehmet Şükrü'nün, Ahmet Çe
tinsaya hakkında bilgi toplayarak sanık Söylemez kardeşlere ulaştırmasında yardımcı olduğu;
Sanık Abdullah Alaca'nın, sanık Mehmet faysal'ın talimatı ile, 26/02/1996 günlü ilimiz Kadı
köy'de meydana gelen olayda yaralanan, sanıklar Söylemez kardeşlerin yakını bulunan Şeref Ay
dın ile tedavi gördüğü istanbul Numune Hastanesinde görüştüğü, sanık Fevzi Şahin'in talimatı ile,
üç adet cep telefonu alarak kendisine teslim ettiği;
Açıklanan şekilde sanıklar Mehmet Sena Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Mustafa Söy
lemez, Can Koksal, Mehmet Sıddık Bakır, Nazif Yavuz, Fevzi Şahin, Nihat Küç ve Ümit Atay'ın
kasten adam öldürmek, adam kaldırmak cürümlerini işlemek için silahlı olarak teşekkül oluştur
mak, sanıklar Zeki Atay, Davut Şahin, Halim Apaydın, Cevdet Koçak, Kamil Türk, Numan Okman, Oktay Sağlam, Muhsin Cayan, Cafer Engin, Mehmet Şükrü Engin, Şevki Anlar, Metin Sav
cı, Fehmi Uzal, Çerkeş Geboloğlu, Abdullah Alaca ve Süleyman Şahin'in, cürüm işlemek için
oluşturulan teşekküllerin üyelerine bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarını işlemiş bulunduk
ları "Deliller" bölümünde açıklanan, birbirini doğrulayan ve tamamlayan delillerle anlaşılmış bu
lunduğundan;
Anılan teşekkülün yöneticileri durumunda bulunan sanıklar Mehmet Sena Söylemez, Mehmet
Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in hareketlerine uyan TCK.313/2-34,31,33,40 Maddeleri;
Sanıklar Can Koksal, Mehmet Sıddık Bakır, Nazif Yavuz, Fevzi Şahin, Nihat Koç ve Ümit
Atay'ın hareketlerine uyan TCK.313/2-3,31,40 Maddeleri;
Sanıklar Zeki Atay, Davut Şahin, Halim Apaydın, Cevdet koçak, Kamil Türk, Numan Okman,
Oktay Sağlam, Muhsin Cayan, Cafer Engin, Mehmet Şükrü Engin, Şevki Anlar, Metin Savcı, Feh
mi Uzal, Çerkeş Geboloğlu, Abdullah Alaca ve Süleyman Şahin'in hareketlerine uyan
TCK.314/1,40 maddeleri;
Gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesinin talep edildiği," incelenmiştir
(Ek: 105)
6- Meclis Araştırma Komisyonunca Başbakanlığa gönderilen 10.1.1997 tarih 10/89-118 sayı
lı yazı ile Susurluk olayına ilişkin soruşturma raporu ve eklerinin talep edildiği,
Başbakanlıkça Meclis Araştırma Komisyonumuza 6.3.1997 tarih ve 25.8... sayılı yazı ekinde
gönderilen 9.1.1997 tarih ve 258 sayılı yazı ekinde gönderilen 9.1.1997 tarihli Başbakanlık Teftiş
Kurulu Başkanlığınca hazırlatılmış olan raporun Söylemez Kardeşler Çetesi ile ilgili bölümünde:
Söylemez Kardeşler Çetesi ile ilgisi olan emniyet görevlileri hakkında Mülkiye ve Polis Müfettiş
lerince yapılan soruşturmalar sonucunda:
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- 8 9 a- İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken Kars ili emniyet kadrosuna atanan ve
11.11.1996 tarihli İçişleri Bakanlığı onayı ile müstafi addedilen Sedat Demir'in irtikap, rüşvet, yet
ki ve nüfuzunu kendisine ve başkasına çıkar sağlamak amacıyle kötüye kullanmak suçlarından do
layı 657 sayılı kanunun 125/E-g maddesine göre memuriyetten, Emniyet Örgütü Disiplin tüzüğü
nün 8/6,7 maddelerine göre meslekten çıkarma; hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlı
ğı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak suçundan 16 ay süreli kademe
ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilmesi talep edildiği, firarda olduğu için savunma
sı alınamadığından henüz bu cezası verilemediği;
Mal varlığında 1990 yılından sonra meydana gelen fahiş artış nedeniyle 3628 sayılı Mal Bil
diriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince doğrudan soruştur
ma yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına konunun tevdi edildiği,
Görevini kötüye kullanma suçunu işlediği sonucuna varıldığından düzenlenen fezlekenin de
Ankara Valiliği Memurun Muhakematı Komisyonuna gönderildiği,
b- İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı iken Niğde Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atanıp,
7.11.1996 tarihli İçişleri Bakanlığı onayı ile müstafi addedilen 2. sınıf Emniyet Müdürü Deniz
Gökçetin'in rüşvet almak, yaptıkları soruşturmanın Söylemezler lehine yürütülmesini sağlamak
suçlarından dolayı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-g maddesine göre'devlet me
murluğundan, Emniyet örgütü Disiplin Tüzüğünün 8/6. maddesine göre de meslekten çıkarma ce
zası ile tecziye edilmesinin gerektiğinin taleb edildiği, ancak firarda olması nedeniyle henüz savun
ması alınamadığından cezanın verilemediği,
c- İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken görevden uzaklaştırılan ve Devlet
Güvenlik Mahkemesince tutuklanan Başkomiser Halim Ayapdın. Genel Müdürlüğün Bilgi İşlem
Daire Başkanlığında görevli iken görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Komiser Yardımcısı Nazif
Yavuz, Samsun Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken askere giden ve tutuklanan Komiser
Yardımcısı Mehmet Sıddık Bakır'ın Söylemezler Çetesi ile ilişki kurmak, yardım ve yataklık yap
mak suretiyle Memuriyet sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç veri
ci hareketlerde bulunmak suçlarından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-g maddesi
gereğince de meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmelerinin teklif edildiği, İçişleri Bakanlığı
Yüksek Disiplin Kurulunun 24.10.1996 gün ve 1996/44 sayılı kararı ile teklif maddesine istinaden
devlet memurluğundan çıkarma cezası ile tecziye edildikleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek
Disiplin Kurulunun 26.11.1996 gün ve 1996/308 sayılı kararı ile de teklif maddeleri doğrultusun
da emniyet mesleğinden çıkarma cezası ile tecziye edildikleri, sanıkların işledikleri suçun 2845 sa
yılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun kapsamına
girdiği ve ilgili Mahkemece tutuklandıklarından haklarında ayrıca fezleke düzenlenmediği,
d- İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli iken 11.11.1996 tarihli İçişleri Bakanlığı onayı ile
müstafi sayılıp, halen firarda bulunan Emniyet Amiri Erdal Durmaz'ın soruşturmaları Söylemez
Çetesi Lehine yönlendirmek suretiyle görevini kötüye kullanmak ve rüşvet almak suçlarından 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-ğ maddesi gereğince devlet memurluğundan çıkarılma
sı ve Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8/6. maddesi gereğince de emniyet mesleğinden çıkar
ma cezası ile tecziyesi talebiyle rapor düzenlendiği, ilgilinin firarda olması nedeniyle savunması
alınamadığından yetkili disiplin kurullarınca henüz ceza verilemediği, ayrıca suçun doğrudan adli
takibinin gerektiğinden konunun İstanbul C.Savcılığına da intikal ettirildiği,
e- İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda iken önce Bursa, daha sonra Tokat Emniyet Mü
dürlüğü emrine atanıp, görevden uzaklaştırılan ve halen firarda bulunan Emniyet Amiri Mehmet
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Abdülkadir Eren'in memuriyet nüfuzunu Ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle kendilerine ve
başkalarına menfaat sağladıkları suçundan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8/7. maddesi ge
reğince Emniyet mesleğinden çıkarma cezası ile tecziye edilmelerini havi rapor düzenlendiği, sa
vunmaların alınamaması nedeniyle nihai disiplin kurulu karamın henüz verilemediği, ayrıca ilgili
kişiler hakkında bahsekonu suçlardan dolayı fezleke düzenlenerek T.G.K.'nun 240.maddesine gö
re cezalandırılmalarını temin için istanbul Valiliği Memurin Muhakemat Komisyonuna gönderildiği,
f- Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı iken APK Uzmanlığına atanan L. Sınıf
Emniyet Müdürü Tugay Turan'ın kaldığı otelin masraflarını kumarla uğraşan ve polisçe iyi tanın
mayan kişilere ödettiği, Ankara'da porno film gösteren bir sinema sahibi ile sıkı dostluk ve karşı
lıklı menfaat ilişkisi içinde bulunduğunun hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve
güven duygusunu sarsıcı eylem ve davranışlarda bulunmak fiilini oluşturduğundan Emniyet Örgü
tü Disiplin tüzüğünün 6/B-5 maddesi gereğince 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile tecziyesinin ge
rektiğini havi rapor üzerine henüz bir işlemin yapılmadığı ve disiplin cezasının verilmediği,
g-12/02/1996 tarihleri arasında İstanbul Etiler'de Don Petro barını çalıştıran Ömer Çetinsaya
ve arkadaşı Selçuk Hüryaşar sonradan sanıklar arasında olduğu saptanan Barış Bedrettin Çınar ile
birlikte barın güvenlik sorunu görüşmek üzere Mehmet Faysal Söylemez'in Kızıltoprak'ta (Kadı
köy) olan bürosuna gittikleri, M.Faysal ve Söylemez ile arkadaşlarının anılan üç kişiyi silah zoru
ile ellerinden kelepçeleyip ayrı ayrı odalara kapattıkları, kendi adamları olan Barış Bedirhan Çı
nar'ı serbest bırakıp, barın kendilerine devir edilmesi için Ömer Çetinsaya'ya baskı yaptıkları,
Ömer Çetinsaya'nın teklifi kabul etmek zorunda kalması üzerine, Selçuk Hüryaşar'ı yanlarında alı
koyup, Ömer Çetinsaya ile birlikte Kadıköy 12. noterliğine giderek, devir işlemlerini tamamladık
ları ve Selçuk Hüryaşar'ı (E-5) karayolu üzerindeki Kayalar petrole getirmesi için Barış Bedirhan
Çınar'a talimat verdikleri, Kayalar petrole getirilen Selçuk Hüryaşar'da bulunan çek defterinden
bir yaprağa 20 milyar liralık çek yazıp, Ömer Çetinsaya'ya ciro yaptırdıkları,
Konunun Emniyet'e intikal etmesi üzerine 26.2.1996 tarihinde Ömer Çetinsaya yanındaki iki
polis memuru olduğu halde, M.Faysal Söylemez'in bürosuna gittiği, içeriye giren iki polis memu
ru oturdukları sırada sanıkların üzerlerine atılarak ellerindeki tabancaları gasp ettikleri, olayı gören
Ömer Çetinsaya'nın tabanca ile ateş ederek Sait Aydın'ı öldürüp, Şeref Aydın'ı yaraladığı, adam
kaldırma ve 6136 sayılı yasaya muhalefet eyleminin istanbul devlet Güvenlik Mahkemesi C.Başsavcılığınca soruşturmasına başlandığı ve 27.3.1996 gün 1996/170 sayılı görevsizlik kararı ile ev
rakın Kadıköy C.Başsavcılığına gönderildiği ve olayla ilgili olarak Kadıköy C.Başsavcılığı tarafın
dan 10.4.1996 tarihinde 1996/4303 hzve 1996/85 sayılı iddianame ile 8.10.1996 tarihinde 1996/85
sayılı ek iddianame düzenlenmiş ve ayrıca Ömer Çetinsaya hakkında adam öldürmek suçundan Ka
dıköy C.Savcılığı tarafından soruşturma yapıldığı,
Polislerin ellerinden zorla silahlarının gasp edilmesi olayı için Emniyet Yetkilileri ile M.Fay
sal Söylemez arasında lehte tutanak düzenlenmesini teminen anlaşma yapıldığı, Başkomiser Halim
Apaydın ile M.Faysal Söylemez arasında yapıldığı belirtilen mutabakata göre, İstanbul Emniyet
Müdür Yardımcısı ve Asayiş Müdürü Deniz Gökçetin ile Cinayet Masası Amiri Erdal Durmaz'a
verilmek üzere 5 milyar liraya anlaştıkları, bu meblağdan 3 milyar lirasının galerici Yalçın Ki-.
lıç'tan gasp edilen 3.000.000.000 liralık çek ile halim Karataş ve M.Faysal Söylemez tarafından te
min edilen 1.000.000.000 liranın Halim Karataş tarafından Amir Erdal Durmaz'a verildiği, 3 mil
yar liralık çekin Halim Karataş ve Başkomiser Halim Apaydın tarafından Toprakbank Bakırköy
Şubesinden tahsiline çalışıldığı, ancak hesabın müsait olmamasından ötürü başarılamadığı, çekin
tahsil için Av.İ.Turan Karataş'a verildiği, bu arada o tarihte İstanbul Asayiş Şube Müdürü olan SeTürkiye Büyük Millet Meclisi
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aldırıp, paranın ödenmesi için işkence yaptığı, İbrahim Genç Sedat demir'in odasına alınarak, Anı
lan Şahsın Izmirde bulunan bir dairesi ile Yeşil Vadi Kooperatifinde bulunan hissesini alması için
teklifte bulunduğu, onun da korkarak görmediği bu iki yeri 265.000 dolar karşılığı almayı kabul et
tiği ve Bünyamin Taştan ismindeki arkadaşından aldığı 12 milyar 882 milyon lira meblağı içeren
çeki Sedat Demir'e ciro ettiği gibi Kent Bank'a ait 5 milyar değerindeki şahsi çekini de verdiği ve
ayrıca bir milyarı aşan bir miktarı Sedat Demir ve ailesi için harcadığı,
Bundan başka Cengiz AkgüTün işletmekte olduğu kumkapı otelinin kapanmamasına karşılık
Halim Karataş ve Halim Apaydın tarafından alman 450 milyon liranın Halim Apaydın tarafından
10.000 mark olarak Deniz Gökçetin'e verildiği, Deniz Gökçetin'in Kızıltoprak'ta husule gelen olay
için rüşvet aldığı ve geliri ile mütenasip olmayacak derecede mal varlığına sahip olduğu,Emniyet
Amiri Mehmet Aslan Ünal'ın Emniyet Teşkilatı mensupları arasında rüşvete aracılık yaptığı,
Parlament Oteli sahibi Gazi Doymaz ile Eskort-Gözde Oteli sahibi Levent Şeker'in Halim Ka
rataş Aracılığı ile Emniyet Yetkililerine verilmek üzere Başkomiser Halim Apaydın'a
1450.000.000 lira rüşvet verildiği ileri sürülmektedir.
Sanıklar Emniyetteki ifadelerinin baskı ile alındığını ileri sürerek olayları kabul etmemektedir.
Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan çalışmalar;
Jandarma Genel komutanlığından 11.12.1996 gün ve 1283 sayılı yazı ile konuya ilişkin olarak
bilgi istenilmiştir.
Jandarma Genel Komutanlığından alınan 13.12.1996 gün ve 223/83 sayılı cevabi yazıda; ba
sında Söylemezler Çetesi olarak yer alan ve içinde Silahlı Kuvvetler ve Polis Teşkilatı mensubu ba
zı kişilerin de bulunduğu ileri sürülen örgüt ile ilgili olarak adli işlemlere paralel şekilde ayrıca de
taylı bir idari tahkikat yapılarak ihmali görülenler hakkında kanuni takibat başlatılmıştır. İdari tah
kikata ait fezleke ekte sunulmuştur.
Yapılan adli ve idari tahkikat doğrultusunda yasadışı örgütsel faaliyet içerisinde yer aldığı de
ğerlendirilen J.Ütgm. Can Koksal ve böyle bir örgütsel faaliyet içerisinde bulunmadıkları halde
J.Ütğm. Can Koksal'm kendilerinden birer silah temin ettiği anlaşılan Uzm.J.Çvş. Hasan Yıldız ile
Uzm.J.Çvş.Ali Delen'in disiplin yoluyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilmiş olup, buna
dair Komisyon kararları ekte sunulmuştur, davaları ilgili Mahkemelerde devam etmektedir." denil
diği incelenmiştir. (Ek:82)
D-MEHMET HADİ ÖZCAN - (KOCAELİ) ÇETESİ İLE İLGİLİ İNCELEME
1- Araştırma Komisyonumuzca İçişleri Bakanlığına hitaben yazılan 29.11.1996 tarih ve
A.01.1.GEÇ/4 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel
Müdürlüğü tarafından şimdiye kadar Mafya-Yasadışı Örgütler ile Devlet ilişkileri ve bağlantıları,
ayrıca Susurluk'ta meydana gelen kaza olayı ve arkasındaki ilişkiler konusunda herhangi bir rapor
hazırlanıp hazırlanmadığı, hazırlanmış ise bu raporlar ile varsa belgelerin incelenmek üzere Komis
yona gönderilmesinin talep edildiği incelenmiştir. (Ek: 106)
2- İçişleri Bakanlığınca Meclis Araştırma Komisyonumuza gönderilen 9.12.1996 tarih ve
B.05.1.EGM.0.60.05.03/2694-96 sayılı cevabi yazıda, istenilen konularda Emniyet birimlerince
düzenlenen evrakın tasdikli birer örneğinin bir klasör içinde sunulduğu,
Dosya muhteviyatının incelenmesinde ise; İçişleri Bakanlığının 12.9.1996 tarih ve 41-2062275 sayılı soruşturma onaylarında; Cürüm işlemek için teşekkül meydana getirme vb. suçlamalar
ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilen Mehmet Hadi ÖZCAN ve oniki arkadaşından
onbirinin tutuklandığı, konu ile ilgili olarak yürütülen soruşturma sonucunda adı geçen tutuklu saTürkiye Büyük Millet Meclisi
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nıklar ile ilgili ve irtibatları bulunduğu iddiası ile görevini kötüye kullanmakla suçlanan Kocaeli
Emniyet eski Müdürü Nihat CAMADAN hakkında soruşturma izni verildiği,
Konu ile bağlantılı olarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü personelinden Emniyet Müdürü Cemal
ŞENCAN, Emniyet Amiri Sezai KONUKLAR, Başkomiser Oktay DURMUŞ ve polis memuru
Kemal KARA ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı personelinden polis
memuru Alper TEKDEMİR ve Ankara Emniyet Müdürlüğü personelinden polis memuru Latif ÖZDEMİR hakkında vazifei suistimal suçlaması ile 7.8.1996 gün ve 1996/5304 sayılı iddianame dü
zenlenip Kocaeli Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde dava açıldığı, ayrıca adı geçen emniyet men
supları hakkında Disiplin Soruşturması yapılması için izin verildiği incelenmiştir. (Ek: 107)
3- Meclis Araştırma Komisyonunca İstanbul 3 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı
na hitaben yazılan 25.12.1996 tarih ve A.01.1.GEÇ/86 sayılı yazı ile sanık Mehmet Hadi ÖZCAN'ın emniyette alınan ifadesinin 28,29,30,31,32,33,34,35,36 ve 37.ci sahifelerinin eksik oldu
ğunu ve bunların da tamamlanarak Araştırma Komisyonuna gönderilmesinin istenildiği incelen
miştir. (Ek: 108)
4- İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 26.12.1996 tarih ve
1996/3600 sayılı yazıları ile Mehmet Hadi ÖZCAN'ın Emniyette alınan ifadelerinden noksan olan
sahifelerin Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı sn. Mehmet ELKATMIŞ'a gönderilmiş olduğu
incelenmiştir. (Ek: 109)
5- Meclis Araştırma Komisyonunca İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Baş
savcılığına hitaben yazılan 10.1.1997 tarih ve A.1.01.GEÇ.10/89-123 sayılı yazı ile, Kamuoyunda
Kocaeli Çetesi olarak bilinen Hadi ÖZCAN ve arkadaşları hakkında yargılaması devam eden dava
dosyasının bir örneğinin Komisyon uzmanına elden teslim edilmesinin istenildiği incelenmiştir.
(Ek: 110)
6- İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Erdal GÖKÇEN imzası ile
Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet ELKATMIŞ'a Hadi ÖZÇAN ve arkadaşlarına ait İstanbul
3 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 1996/364 Esas saydı dava dosyasının bir örneğinin klasör
içinde gönderilmiş olduğu,
,~
Dava dosyasının incelenmesinde, Mehmet Hadi ÖZCAN ile birlikte Metin Ali BAĞDAT, Sa
vaş UZUN, İsmail HALİL, Muzaffer OSMANLI, Yılmaz KAYA, Seyfettin AYDIN, Metin ÇEPNİ, Hacer AĞCAN, Alaattin KESKİN, Mehmet KUTLUFAN, Selim GÖKKA YA, Mehmet İlker
KAYIŞ, Şahin TEKDEMİR, Ramazan ÖZTÜRK, Tuncay ÇORA, Şahit SEKANLI, Servet SA
VAŞ ve Sabahattin YAVAŞ isimli şahısların İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığınca hazırlanan 4.9.1996 tarih ve Hazırlık 1996/1734, Esas 1996/1158, İddianame
1996/1078 sayılı iddianamede sanık olarak gösterildikleri, bu şahısların bir kısmının cürüm işle
mek için teşekkül oluşturmak, bir kısmının da cürüm işlemek için oluşturulan teşekküle yardım et
mekle suçlandığı,
Teşekkülün işlediği cürümler arasında oto hırsızlığı, adam kaldırma ve fidye isteme, silahla
yaralama, silahla adam öldürme, adam öldürme, adam öldürmeye kalkışma, tehditle para isteme,
silahla ev taramak, tehditle para tahsil etmek, silahla oto tarama, tehditle senet tahsil etmeye kal
kışmak gibi suçlar bulunduğu,
Sanık Mehmet Hadi ÖZCAN'ın kendi yönetiminde "HADİ ÖZCAN MAFYASI" adı altında
cürüm işlemek için 1993 yılı içinde teşekkül meydana getirdiği, Sanık Mehmet ÖZCAN'ın (Orhan
CAN) isimli sahte nüfus cüzdanı ve (Turan ŞENTÜRK) adı ile düzenlenmiş sahte sürücü belgesi
kullandığı, sahte nüfus cüzdanını sanık Savaş UZUN'un temin ettiği, Sanık Mehmet ÖZCAN'ın
yönettiği "HADİ ÖZCAN MAFYASI" adı altında oluşturulan bu teşekkül içinde yer alan sanıklar
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Nİ, Muzaffer OSMANLI, Hacer (Hazel) AĞCAN ve Alaattin KESKİN'in halk arasında korku, en
dişe ve panik yaratmak, sosyal ve ekonomik nedenlerden kaynaklanan amaçla, kasten adam öldür
mek, kasten adam öldürmeye kalkışmak, yağma ve adam kaldırmak cürümlerini işlemek için fikir
ve eymek birliği yaptıkları, Sanıklardan Selim GÖKKAYA, Serkan DEMİRCİ ve Mehmet KUTLUFAN'ın cürüm işlemek için oluşturulan bu teşekküle katıldıkları, Sanıklar Mehmet İlker KA
YIŞ, Ramazan ÖZTÜRK, Şahin TEKDEMİR, Tuncay ÇORA, Şahit SEKANLI, Servet SAVAŞ ve
Sebahattin YAVAŞ'ın bilerek ve isteyerek teşekkül mensuplarını barındırmak, erzak, silah ve sah
te kimlik temin etmek suretiyle yardım ettikleri, Sanık Mehmet KULTUFAN'ın bu teşekküle katı
larak, sanık Mehmet ÖZCAN'ın bilgisi akında teşekkülle anlaşmazlığa düşen mağdur Talat CESÜROĞLU' nun evini silahla taradığı ve teşekkül içinde faaliyet gösterdiği,
Sanık Serkan DEMİRCİ'nin "HADİ ÖZCAN MAFYASI" olarak anılan teşekkülün lideri ko
nusundaki Mehmet ÖZCAN ile tanışarak, teşekküle katıldığı, sanığın Mehmet ÖZCAN'ın da ya
nında yer alarak, Mehmet ÖZCAN'ın ev eşyalarını Gölcük'ten alıp Bursa İline naklini sağladığı,
teşekkülün sürdürdüğü faaliyetlerde ve yapılan görüşmelere katıldığı, bu nedenle yapılan eylemler
den bilgisi olduğu, Mehmet ÖZCAN'ın talimatı ile Ardeşen'e gittiği, burada Mehmet ÖZCAN ve
Selim GÖKKAYA ile buluştuğu, daha sonra da Muzaffer OSMANLI'nın geldiği, birlikte bulun
dukları Çamlıhemşin İlçesinde bir lokantada yakalandığı,
Sanık Selim GÖKKAYA'nın teşekkülün lideri Mehmet ÖZCAN ve teşekkül elemanları ile ta
nışarak, bu topluluk içinde yer alıp faaliyet gösterdiği Teşekkülün toplantı ve görüşmelerine katıl
dığı, Sanıklar Metin Ali BAĞDAT, İsmail HALİL, Savaş UZUN, Serkan DEMİRCİ, Muzaffer OS
MANLI, Mehmet İlker KAYIŞ ve Şahit SEKANLI ile birlikte hareket ettiği,
Kamuoyunda Hadi ÖZCAN Çetesi olarak tanınan ve sanık Mehmet Hadi ÖZCAN'ın yönetti
ği teşekküle sanıklar Metin Ali BAĞDAT, Savaş UZUN, İsmail HALİL, Muzaffer OSMANLI,
Yılmaz KAYA, Seyfettin AYDIN, Metin ÇEPNİ, Hacer AĞCAN, Alaattin KESKİN, Mehmet
KUTLUFAN, Serkan DEMİRCİ ve Selim GÖKKAYA'nın katıldıkları,
Sanıklardan Mehmet İlker KAYIŞ, Şahin TEKDEMİR, Ramazan ÖZTÜRK, Tuncer ÇORA,
Şahit SEKANLI, Servet SAVAŞ ve Sebahattin YAVAŞ'ın ise bu teşekküle bilerek ve isteyerek
yardım ettiklerinin anlaşıldığı ve sanıkların cezalandırılmalarının talep edildiği, incelenmiştir.
(Ek:lll)
E-YAŞAR ÖZ İLE İLGİLİ İNCELEME
1- Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığınca 15.1.1997 tarih ve 10/89-/154 sayılı yazı ile
Emniyet Genel Müdürlüğünden, Yaşar Öz isimli şahsın İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ta
rafından yakalanmasını müteakip, bu şahsın üzerinde çıkan belgelerin bir sureti ile yapılan işlem
lere dair tahkikat evraklarının çok acele olarak Araştırma Komisyonuna elden gönderilmesinin is
tenildiği incelenmiştir. (Ek: 112)
2- İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün 28.1.1997 tarih ve 28286 sayılı cevabi ya
zılarında:
"İlgi yazınızda talep edilen Yaşar Öz'le ilgili bilgiler 2.1.1997 günü Shovv TV'de objektif
programında yayınlanması üzerine, arşiv kayıtlarının incelenmesi neticesinde Yaşar Öz hakkında
Emniyet Genel Müdürlüğüne herhangibir bilgi intikal etmediğinin anlaşılması üzerine Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün 3.1.1997 gün ve 10855 sayılı faks yazıları ile gerekli bilgi ve belgelerin İstan
bul Emniyet Müdürlüğünden istenilmiş olduğu ve tanzim edilen tahkikat evrakı fotokopilerinin bir
suretinin yazıya ekli bir dosya ile birlikte gönderildiği,
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a- Yaşar Öz'ün evinin aranması ile ilgili olarak 31.1.1994 tarihinde geçici zaptetme tutanağı
düzenlendiği, tutanakta:
Adana Emniyet Müdürlüğünce istanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen 3.1.1994 gün ve
94/C-14 sayılı yazıda 12.1.1994 günü saat 10.40 sıralarında Şakirpaşa Havalimanından Kolonya
Başkonsolosluğunca Hakkı Mercan adına düzenlenmiş TRD-356520 seri no.lu pasaportu sahte ola
rak kullanan Ali Rıza oğlu 1961 doğumlu Metin Bozdağ'ın yakalandığı ve bu şahsın ifadesinde
sözkonusu pasaportu İstanbul Ataköy 7-8 Kısım 30/A-15 Blokta oturan Yaşar Öz isimli şahıstan
temin ettiği ve verilen adreste yapılan aramada: (1) adet Smith Vesson marka 9 mm. çaplı Seri nosu silinmiş olan Parabellum tipli MOT 5904, Amerikan yapısı tabanca; MKE yapısı 9 mm çaplı 43
adet mermi, bir adet 30 Calibre markası ve numarası belirsiz toplu tabanca, (1) adet silah taşıma
izin belgesi, üzerinde adı geçenin fotoğrafı bulunan Eşref Çuldar adına düzenlenmiş 2.3.1993 tarih
ve 018680 nolu B sınıfı sürücü belgesi, Yaşar Öz adına İçişleri Bakanlığınca düzenlenmiş olan
27.12.1993 tarih ve TRA-220307 seri nolu Hususi Pasaport'un elde edildiğinin bir tutanakla belir
tilmiş olduğu,
b- Evinde yapılan aramadan sonra Yaşar Öz'ün poliste ifadesinin alındığı ve ifadesinde: "Me
tin Bozdağ'ın eşinin, yanında konfeksiyon işçisi olarak çalıştığını, kendisinin 1989-1991 yılları
arasında Londra'da konfeksiyon imalatı yaptığını, Metin Bozdağ'ın eşinin kendisine gelerek eşinin
yasal yollardan Londra'ya gitmek istediğini söylediğini, kendisinin de Kıbrısta narenciye işleriyle
uğraşan dostları olduğunu, bunların yanında çalışarak İngiltere'ye gidebileceğin söylediğini; ken
disinin ismini vermesinin bir anlamı olmadığını ve iddiayı kabul etmediğini" beyan ettiği,
c- Yaşar Öz'ün evinde yapılan aramada: üzerinde fotoğrafı ve mühür bulunan ve "Belge ha
mili Yaşar Öz, Genel Müdürlüğümüzde bulunduğu süre içerisinde Silah Taşımaya izinlidir. Yar
dımcı olunmasını rica ederim" yazısı ile Mehmet Ağar, Vali, Emniyet Genel Müdürü yazılı ve im
zalı bir belgenin bulunduğu,
d- Yine Yaşar Öz'ün evinde elde edilen bir Hususi Pasaportun 35156.93 sayılı ve Tarık Ümit
adına mühendis sıfatı ile alınmış olduğu, TR-A No:228576 nolu olduğu, 28 Aralık 1993 tarihinde
İçişleri Bakanlığınca verildiği,
e- Yaşar Öz'ün evinde ele geçirilen bir diğer pasaportun ise Yaşar Öz adına ve Daire Başkanı
sıfatı ile alınmış olduğu, TRA No: 220307 numaralı bu pasaportun da 20 Aralık 1993 tarihinde İçiş
leri Bakanlığınca verilmiş olduğu,
f- ÜzeTİnde Yaşar Öz'ün fotoğrafı bulunan 16997/30.11.1976 No'lu bir adet sürücü belgesi
nin olduğu ve Bolu ilinden aldığı .Yine üzerinde Yaşar Öz'ün fotoğrafı bulunan ancak Eşref Çuğdar adına Ankaradan alınan 2.3.1993 tarih ve 018680 nolu sürücü belgesi olduğu,
g- Yaşar Öz'ün evinin aranmasında elde edilen bir diğer belgenin de Yaşar Öz'e ait olan Seri
L05 No:86810 nolu, zayiinden dolayı Bakırköy Nüfus Müdürlüğünde 9.3.1993 tarih ve 1-50 kayıt
no ile verildiği anlaşılan nüfus cüzdanı olduğu,
h- Yaşar Öz ile ilgili olarak, belgelerin geçici zapt edilmesi ve Yaşar Öz'ün ifadesinin alınma
sından sonra aynı gün, 31.1.1994 tarihinde Yaşar Öz'ün serbest bırakıldığı ve 31.1.1994 tarihli Sa
lıverme Tutanağı düzenlendikten sonra adı geçenin serbest bırakıldığı,
ı- Yaşar Öz'ün serbest bırakılmasından sonra aynı gün 31> 1.1.994 tarihinde
B.05.1.EGM.4.34.00.18.04.İd. 194-49/94 sayılı yazı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Emniyet
Genel Müdürlüğüne Yaşar Öz hakkında yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgi verildiği ve değerlen
dirmeye alınmak amacıyla aramada elde edilen silah ve belgelerin gönderilmiş olduğu,
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. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğüne hitaben yazılan 24.12.1996 tarih ve
1996/2303 Hazırlık sayılı yazı ile "Yaşar Öz ile ilgili olarak düzenlenmiş olan Geçici Zaptetme Tutanağf nın hangi karakol amirliği tarafından düzenlendiğinin tesbit edilmesi, tutanağa esas teşkil
eden tahkikat evraklarının tümünün Savcılığa teslim ve tevdi edilmesi, Yaşar Öz'ün herhangibir
suçtan dolayı emniyete intikal eden bir kaydının olup olmadığı" hususlarının sorulduğu,
k- İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesince İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Mü
dürlüğünden Yaşar Öz'le ilgili olarak istenilen bilgi ve belgelerin 24.12.1996 tarihinde Başkomiser Adnan Şahin, Komiser Levent Sevinç ve polis memuru Ali Alkan tarafından bir tutanağa bağ
lanarak dökümünün yapılmış olduğu,incelenmiştir.(Ek: 113)
3- Yaşar Öz'le ilgili olarak Başbakanlık'ça hazırlatılan 9.1.1997 tarih ve 12-1,17-1,97-1,972 sayılı raporda ise:
12.1.1994 günü Adana Havalimanında yapılan Pasaport kontrolü sırasında Metin Bozdağ
isimli kişinin Hakkı Mercan adına düzenlenmiş olan TRD 356520 nolü pasaportu ibraz etmesi ve
pasayortun sahte olduğunun anlaşılması üzerine adı geçenin pasaportu İstanbul Ataköy'de ikamet
eden Yaşar Öz'den aldığını söylemesini takiben Adana Emniyet Müdürlüğünce durum 13.1.1994
gün ve C-14 sayılı faks ile İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlü
ğünce Yaşar Öz'ün ikametgahında yapılan aramada ruhsatsız silahlar, mermiler, biri Tarık Ümit
adına, diğeri kendi adına düzenlenmiş hususi pasaport, Eşref Cuğdar adına düzenlenmiş sürücü bel
gesi bulunarak değerlendirilmek üzere 31.1.1994 gün ve İd. 194-49/94 sayılı yazı ekinde Emniyet
Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Olayla ilgili ifadelerine başvurulan 3 emniyet mensubunun beyanlarına göre sözkonusu belge
, ve'silahların Emniyet Genel Müdürüne gönderilmesi ve Yaşar Öz'ün serbest bırakılması işleminin
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın telefon talimatı üzerine yapıldığı, İstanbul Emniyet Mü
dürlüğünün yazısı ve eklerinin elden adı geçen Emniyet Genel Müdürüne teslim edildiği anlaşıl
maktadır, denildiği, (Ek:82)
4- Yaşar Öz ile ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonuna Eyüp Aşık, Meral Çatlı, Hande
Birinci, Necdet Menzir, Emin Aslan, Tuncay Yılmaz ve Metin Günyol'un bilgi verdikleri,
29.1.1997 tarihinde Meclis Araştırma Komisyonuna bilgi veren Trabzon Milletvekili Eyüp
Aşık "Yaşar Öz ile Mehmet Ağar'ın, ele geçirilen ilgili belgeler dolayısıyle, ilişkisinin ortaya çık
tığını, hukuk nizamında böyle şeylerin olamıyacağını ve hesabının sorulması gerektiğini" söyledi
ği, 7.1.1997 tarihinde bilgisine başvurulan Hande Birinci, Yaşar Öz'ün "uyuşturucu ticareti ile il
gisinin olup olmadığını bilmediğini", 22.1.1997 tarihinde Meclis Araştırma Komisyonunca bilgisi
ne başvurulan Meral Çath'nın Yaşar Öz'ü tanımadığı,
23.1.1997 tarihinde bilgisine başvurulan Necdet Menzir'in ise: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü
yaptığı sırada Emniyet Müdür Yardımcısı Mestan Şener'in telefon ederek bir evde yapılan arama
da iki yeşil pasaport, iki silah ve bu silahların ilgili tarafından taşınabileceğini ifade eden yazılı
emir bulunduğunu, daha sonra da Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın bunların Emniyet Ge
nel Müdürlüğüne gönderilmesi talimatını verdiğini bildirdiğini., kendisinin de "madem talep edili
yor, şahsın aranıp aranmadığını, silahların bir olayda kullanılıp kullanılmadığına bakın ve mutlaka
bu evrakları kurye marifetiyle gönderin" dediğini, iddiaların kendisine bildirildiğine göre pasaport
ların devlet tarafından verildiğini ve belgelerin de devlet tarafından düzenlendiğini, sahte evrak dü
zenlenmesinin sözkonusu olduğunu, Yaşar Öz ile ilgili olarak yakalanan silah, pasaport, sürücü
belgesi vs. belgelerin Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderildiği,i Yaşar Öz'ün yapılacak bir istih
barat operasyonunda devlet tarafından kullanılacağının Mehmet Ağar tarafından kendisine ifade
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Öz'ün pasaport işlemlerinin çabuklaştırılması için zamanın Emniyet Genel Müdürü Mehmet
Ağar'ın kendisine talimat verdiğini, Yaşar Öz ve Tarık Ümit'i Emniyet Genel MüdürmüğU Özel
Kaleminde gördüğünü, 4.2.1997 tarihinde Meclis Araştırma Komisyonuna bilgi veren Emniyet Ge
nel Müdürlüğü istihbarat ve Harekat Dairesi Eski Başkanı Tuncay Yılmaz'ın "Yaşar Öz'ün uyuş
turucu ticareti yaptığına dair herhangi bir kayıt olmadığını",
2.3.1997 tarihinde Meclis Araştırma Komisyonuna bilgi veren Metin Günyol, "Abdullah Çat
lı, Oral Çelik, Haluk Kırcı, Yaşar Öz, Tarık Ümit gibi kişilerin yurt dışına çıkışta kullandıkları pasaportalrın sahte olduğu hususunda bilgilerin intikal etmesi üzerine tahkiki için yazılar geldiğinde
tahkik ettirilerek Bölge Müdürlükleri vasıtasıyla arşiv araştırması yapılıp kaldırıldığını, MİT'in bu
tip insanları operasyonlarda kullandığını tahmin etmediğini" belirttiği incelenmiştir.(Ek:176;190;193;200;201;209;219)
5- (10/89, 110, 124, 125, 126) Esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığınca
28.3.1997 tarih ve 10/89-319 sayı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı yazılarak Ya
şar Öz hakkında 1997/822 Hazırlık numarasına kayden 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan,
1997/362 hazırlık numarasına kayden sahtecilik suçundan kamu davası açıldığı-tesbitle hazırlık nu
maraları belirtilen evrakların birer suretinin çok acele olarak Araştırma Komisyonuna gönderilme
sinin istenildiği incelenmiştir. (Ek: 114) .
6- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 28.3.1997 tarih ve ceza M. 1997/40 sayılı cevabi ya
zılan ekinde Yaşar Öz hakkında C.Başsavcılığına ait 1997/362 ve 822 sayılı hazırlık evrakların bi
rer suretinin çıkarılarak ekli 2 dosya ile birlikte gönderildiği, ( Bakırköy C.Başsavcılığının
1997/362 Hazırlık Dosyasının tetkikinde: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22.1.1997 tarih ve
Hz 1997/362, Esas 1997/1075, iddianame 1997/659 sayılı iddianame düzenlenerek Sanık Eşref oğ
lu 1959 doğumlu, Bolu-Düzce ilçesi Dolay Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen firarda bulunan Ya
şar Öz hakkında, sahte pasaport ve sürücü belgesi Tanzim etmek ve bu şekilde tanzim edilmip pa
saport ve sürücü belgelirini kullanmak ve kullanmak maksadıyla başkalarına teslim etmek suçun
dan Bakırköy 3. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde dava açılmış olduğu, Yaşar Öz hakkında
21.1.1997 tarihinde giyabi tutuklama karan verildiği ve davanın halen Bakırköy 3. Asliye Ceza
Mahkemesinde derdest olduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yukarıda tarih ve numarası
belirtilen iddianamesinden anlaşıldığı,
1997/822 Hz. Sayılı dosyanın tetkikinde ise; Yaşar Öz'ün 31.1.1994 tarihinde Ataköy 7-8 Kı
sım 30/A-15 Bloktaki evinde yapılan aramada (1) adet Simithvvesson marka 9 mm çaplı seri numa
rası silinmiş olan Barabellum tipli Amerikan yapısı tabanca, MKE yapısı, 9 mm çapında 43 adet
mermi, bir adet 30 calibrelik markası ve seri numarası belirsiz toplu tabanca elde edildiğinden ba
hisle Yaşar Öz hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan Bakırköy 3. Asliye Ceza Mahke
mesinde dava açıldığı ve davanın derdest olduğu, Bakırköy C.Başsavcılığının 22.1.1997 tarih ve
Hz.1997/822, Esas 1997/1076 ve iddianame 1997/660 sayılı iddianamesinden anlaşıldığı,
Dosya içerisinde bulunan ve İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Hz. 1996/2303 sayılı Ha*"
zırlık Numaralı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü Pasaport ve Vize Sahtecilik
Büro Amirliğinde görevli Komiser Levent Sevinç'in 25.12.1996 tarihli ifadesinde, Yaşar Öz'ün
evine polis memurlar Mustafa Nazlı Öz ve Ali Gökçe ile birlikte gittiklerini ve 31.1.1994 tarihli
Geçici Zaptetme Tutanağını düzenlediklerini, Yaşar Öz'ün de kendisine "Bu belgelerin hepsi nor
mal ve doğrudur,,üzerindeki imza Genel Müdür tarafından atılmıştır. Ancak bunun haricinde sana
birşey söyleyemem. Beni yetkili amirlerinle görüştür" dediğini, Yaşar Öz konusu ile ilgili olarak
Emniyet Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapıldığını ve Emniyet Genel Müdürlüğünün emri ile
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- 97 Yaşar Öz'iln serbest bırakıldığını, Yaşar Öz'den zaptedilen silahlar ve eşyaları kapalı bir zarf içe
risinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a elden bizzat kendisinin teslim ettiğini, ancak ken
disine teslim-tesellüm belgesi verilmediği, silahlar ve belgelerin de C.Savcılığına intikal ettirilmediği,
Yine tetkik edilen dosya içerisinde bulunan ve İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhu
riyet Savcısı Aykut Cengiz Engin tarafından alındığı anlaşılan ve İstanbul Emniyet Müdür Yardım
cısı Mestan Şener'in 27.12.1996 tarihli ifadesinde: "Emniyet Müdürü Mehmet Ağar'ın kendisini
aradığını, Yaşar Öz ve Tarık Ümit isimli kişilerin yurtdışında PKK ile ilgili bir çalışma yapmak
üzere görevlendirdiklerini, bu nedenle üzerinden ve evinden çıkan her türlü belgenin ve silahların
kendisine gönderilmesini emrettiğini söylediği,
Kendisinin de durumu İstanbul İl Emniyet Müdürü Necdet Menzir-'e ilettiğini ve Necdet Menzir'in de talimatı ile Yaşar Öz'e ait silah ve belgelerin Ankara'ya Emniyet Genel Müdürü Mehmet
Ağar'a bir yazı ile elden bir zarf içerisinde Komiser Yardımcısı Levent Sevinç'vasıtasıyla gönder
diklerini, Yaşar Öz'e ait Silah Taşıma izin belgesi üzerindeki imzanın bizzat Emniyet Genel Mü
dürü Mehmet Ağar'a ait olduğunu belirttiği,
Dosya içerisinde bulunan bir 25.12.1996 tarih ve C/407520 sayılı belgede de Yaşar Öz'ün
22.9.1992 tarihinde Mali Şube Müdürlüğünde "Pasaport tahribatı-ve yurt dışına adam kaçırmak"
suçundan geliş kaydı bulunduğu incelenmiştir.(Ek: 115)
7- İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca Sedat Edip BUCAK ve
Mehmet AĞAR haklarında hazırlanmış olan 30.1.1997 tarih ve 1997/221 Hazırlık ve 1997/1 sayı
lı Fezleke'de Yaşar ÖZ olayı ile ilgili bölümde aynen şu ifadelere yer verilmiştir:
Yaşar ÖZ Olayı:
Adana Şakirpaşa Havaalanında sahte pasaport ile yakalanan Metin BOZDOĞAN isimli bir
şahsın bu sahte pasaportu kendisine İstanbul Ataköy adresinde oturan Yaşar ÖZ isimli bir kişinin
temin ettiğini ifade etmesi üzerine, Adana Emniyet Müdürlüğünden İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ne müzekkere yazılarak, ihbar mahiyetinin araştırılması ve Yaşar ÖZ'ün suç delilleri ile yakalan
ması ve sonucunun Adana Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi istenmiştir. Bu yazı üzerine İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından 03.01.1994 tarihinde Yaşar ÖZ'ün ikamet
ettiği Ataköy 7-8 Kısım L-9 A Blok D 6 adresinde arama yapılmıştır.
Yapılan bu aramada, dosyada miibrez 31.01.1994 tarihli arama ve zapt etme tutanağında be
lirtildiği üzere;
- Yaşar ÖZ adına düzenlenmiş 28.12.1993 tarih ve TRA-228576 seri numaralı hususi (Yeşil)
pasaport.
•
- Tank ÜMİT adına düzenlenmiş 20.12.1993 tarih ve TRA-220307 seri numaralı hususi (Ye
şil) pasaport.
- Üzerinde Yaşar ÖZ'ün fotoğrafı yapışık ve hüviyeti yazılı silah taşıma izin belgesi (belge ha
mili Yaşar ÖZ, Genel Müdürlüğümüzde teknik danışmanlık hizmeti yürüttüğünden bahisle, ülke
mizde bulunduğu süre içerisinde silah taşımaya izinlidir. Yardımcı olunmasını rica ederim. Meh
met AĞAR. Vali. Emniyet Genel Müdürü-imza-mühür, yazıları bulunmaktadır)
- Bir adet Smith Wesson marka 9 mm. çaplı seri numarası silinmiş Parabellum tipli tabanca.
- Bir adet 30 calimbre, markası ve seru numarası belirsiz toplu tabanca.
- MKE yapısı 9 mm. çapında 43 adet mermi ele geçirilmiştir.
Bu belgelerin asılları ve silahlar ile birlikte Yaşar ÖZ İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şu
be Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
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- 9 8 Olay sırasında arama yapan ve yukarıda zikredilen silah ve belgeler ile Yaşar ÖZ'ü yakalayan
görevliler ile bu olayın vukuu bulduğu tarihte İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olan ve Mali Şu
be Müdürlüğüne vekalet eden Mestan ŞENER ve Mali Şube Müdürlüğünde görevli Emniyet Ami
ri Osman Yıldırım ÖZKARACA, Büro Amiri Nihat YÜRÜTEN'in İstanbul DGM.GBaşsavcılığında alınan ifadelerine göre: Yaşar ÖZ ile ikametgahında ele geçirilen silahlar ve belgeler henüz
Emniyet Müd. Mali Şube Müd.ne intikal etmeden bu olaydan haberdar olan ve o tarihte Emniyet
Genel Müdürü olan Mehmet AĞAR, Mestan ŞENER'İ arayarak, Yaşar ÖZ isimli kişide yakalanan
silahlar ve belgelerin bir kurye ile Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne getirilerek kendisine tes
lim edilmesi ve Yaşar ÖZ'ün de serbest bırakılması hususunda emir ve talimat vermiştir. Mestan
ŞENER'in, bu olayı ve talimatları, olay tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürü olan Necdet MENZİR'i intikal ettirmesi üzerine, Necdet MENZİR'de silahlar üzerinde inceleme yapıldıktan sonra,
Emniyet Genel Müdürünün emirleri doğrultusunda işlem yapılması hususunda talimat vermiştir.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet AGAR'ın bu emir ve talimatı gereğince, Yaşar ÖZ İstanbul Em
niyet Müdürlüğünden serbest bırakılmış, ikametgahında ele geçirilen silahlar ile belge asılları bir
zarfa konularak Levent SEVİNÇ isimli Komiser Yardımcısı (aramayı yapan, silah ve belgeleri bu
lan ekip amiri) kurye olarak görevlendirilmiş ve emniyet Genel Müdürlüğüne hitaben yazılan 31
Ocak 1994 tarih ve 194-49/94 sayılı yazı ile silah ve belgeler Ankara emniyet Genel Müdürlüğüne
gönderilmiştir. Kurye olarak görevlendirilen komiser yardımcısı Levent SEVİNÇ'in ifadesinde
belirttiği üzere, bu silahlar ve belgeleri kendisi Emniyet Genel Müdürlüğüne götürmüş ve Emniyet
Genel Müdürü Mehmet AĞAR'a bizzat teslim etmiştir. Bu teslimden sonra Emniyet Genel Müdürü
Özel Kaleminden tesellüm belgesi istenmiş "Biz teslim alındığını faksla İstanbul Emniyet Müdür
lüğüne bildireceğiz" denilerek tesellüm belgesi verilmemiştir.
Susurluk Olayı ile ilgili olarak İstanbul DGM.C.Başsavcılığınca yapılan hazırlık tahkikatı sı
rasında bu olayın savcılığımıza ihbar ve intikal ettirilmesini müteakip, iddiaların müstenidatı olan
evraklar ilgili Şube Müdürlüğünden celp edilmiş ve evrak münderecatı nazara alınarak Ankara Em
niyet Genel müdürlüğüne yazılan 26.12.1996 tarih ve 1996/2303 Hazırlık sayılı müzekkeremiz ile,
Emniyet Genel Müdürüne teslim edilen belge ve silahların akibeti sorulmuş ve Emniyet Genel Mü
dürlüğünde bulunuyorsa İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönde
rilmesi istenmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğünün 03.01.1997 tarih ve 010990 sayılı cevabi yazı
sında...mezkûr belge, silah ve mermilerin başkanlıklarında bulunmadığı, akibetleri hakkında bilgi
sahibi olmadıkları ve ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü yazısının da arşiv kayıtlarına girmediği
bildirilmiştir.
Ayrıca, Yaşar ÖZ ve Tarık ÜMİT adlarına düzenlenen hususi (Yeşil) pasaportlarının müsteni
datı olan belgeler istenmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğünün 27.12rl996 tarih ve 290979 sayılı ce
vabi yazısı ve ekindeki belgelere göre; Yaşar ÖZ'ün görev unvanı Turizm Bakanlığında Daire Baş
kanı olarak gösterilmiş bir talep formu ve ekinde de Turizm Bakanlığında görevli iki kişinin imza
sirküleri olduğu görülmüştür. Tarık ÜMİT adına düzenlenen hususi pasaportun mühendis unvanı
ile düzenlendiği ancak bahse konu pasaportun düzenlenmesine ilişkin talep formunun bulunmadı
ğı bildirilmiştir.
Yapılan araştırmada, Yaşar ÖZ adına düzenlenen silah taşıma izin belgesinde belirtilen unvan
ve görev ile hususi pasaport verilmesine esas teşkil eden unvan ve görevinde gerçek olmadıkları
tesbit edilmiştir. Aksine İst.Emn.Md.Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliğinin 25.12; 1996 tarih ve
İ/94.020773 sayılı bilgi formuna göre, muhtelif suçlardan gıyabi tutuklama kararları ile arandığı,
müteakip araştırmalarda da yurtdışında uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı ile ilişkili bulunduğu an
laşılmıştır.
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- 9 9 Bu olay ile fezlekenin yukarıdaki bölümlerinde izah ve ifade edilen (silah taşıma ve hususi pa
saportlar ile ilgili) olaylarda benzerlik dikkat çekicidir. Şöyleki; Mehmet ÖZBAY sahte kimlikli
Abdullah ÇATLI'ya verilen silah taşıma belgesi ile Yaşar ÖZ'e verilen silah taşıma izin belgesi ay
nı niteliktedir, bu belgeler ile her ikisine de, istediği yerde istediği sayıda ve nitelikte silah taşıma
imtiyazı tanımakta ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandıklarında, haklarında yasal işlem ya
pılmasını önleme imkânı vermektedir. Nitekim, silahlar ve sahte belgelerle yakalanan Yaşar ÖZ,
bu belge dikkate alanırak İstanbul Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakılmış, hakkında herhangi
bir yasal işlem yapılmamış ve durumu ilgili C.Başsavcılığma da intikal ettirilmemiştir.
Yaşar ÖZ adına düzenlenen ve üzerinde Emniyet Genel Müdürü olarak isim ve imzası bulu
nan Mehmet AĞAR'a (silahlar ve diğer belgelerle birlikte) bu belge bizzat teslim edilmiş olması
na rağmen, belgenin mahiyeti ve üzerindeki isim ve imza hakkında herhangi bir şekilde sahtecilik
veya gerçeğe aykırılık beyan ve iddiasında bulunulmamıştır. Bu durum bu belgenin altında imzası
bulunanın bilgisi ve istemi doğrultusunda düzenlendiği sonuç ve kanaatini oluşturmuştur. Keza Ya
şar ÖZ adına düzenlenen hususi pasaport'evrakının incelenmesinde, Mehmet ÖZBAY sahte kimli
ği ile Abdulah ÇATLI'ya verilen hususi pasaportta olduğu gibi. Çok basit bir inceleme ile sahteli
ği kolayca belirlenecek imza sirküleri yeterli görülerek, başkaca hiçbir araştırma ve inceleme ya
pılmadan hususi pasaport düzenlendiği görülmüştür. Bu hususta yukarıdaki fiil ve hareketler ile
birlikte değerlendirildiğinde, bu kişiler adına hususi pasaport düzenlenmesinde de, o tarihte Emni
yet Genel Müdürü olan Mehmet AĞAR'ın bilgi ve talimatı bulunduğu sonucu doğmaktadır.
Abdullah ÇATLI'nın eşi Meral ÇATLI'nın istanbul DGM.C.Başsavcılığındaki ifadesinde be
lirttiği üzere Yaşar ÖZ'ün Meral ÇATLI ile yakın akraba olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Tarık
ÜMİT'le Yaşar ÖZ arasında, Yaşar ÖZ'ün bir eroin olayında Almanya'da yakalanmasında ihbarcı
olarak Tarık ÜMİT'ten şüphelenmesi sebebiyle aralarında ihtilaf bulunduğu ve Tarık ÜMİT'in
kaybolması olayında Yaşar ÖZ'ün de adının geçtiği ve hakkında şüpheler bulunduğu, -Tarık ÜMİT
olayının araştırmasını yapan Jn.Ast.Sb. Ahmet ALTINTAŞ'm çalışmaları sırasında- bu hususun da
iddia ve ifade edildiği anlaşılmıştır. Nitekim, Yaşar ÖZ'ün ikametgahında yapılan aramada ele ge
çirilen belgeler arasında Tarık ÜMİT adına düzenlenmiş hususi (Yeşil) pasaportta bulunmuş ancak,
o olay sebebiyle Yaşar ÖZ hakkında herhangi bir yasal işlern yapılmadığından ve halen de Yaşar
ÖZ yakalanamadığından, bu pasaportun Yaşar ÖZ'ün evinde bulunma sebebi tesbit edilememiştir.
Hakkındaki bu belge ve delillerle Yaşar ÖZ'ün de, yukarıda isimleri geçen kişiler arasındaki yasa
ya aykırı ilişkiler ağında yeraldığı anlaşılmıştır.
Yaşar ÖZ halen yakalanamamış olup hakkında, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak su
çundan İstanbul DGM.C.Başsavcılığı'nca tahkikatı sürdürülmektedir. Yaşar ÖZ hakkında ayrıca
sahtecilik ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından evrak tefrik.edilerek, kanuni gereğinin tak
dir ve ifası için, görevsizlik kararı ile Bakırköy C.Başsavcılığı'na gönderilmiştir" denildiği incelen
miştir. (Ek: 44)
'
8- Aynı fezlekenin ekinde bulunan "Hazırlık evrakı üzerinde yapılan diğer işlemler" başlığını
taşıyan bölümde: Yaşar ÖZ ile ilgili olarak:
a) Yaşar ÖZ isimli kişi hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Teknik Danışmanlık yürüt
tüğünden bahisle düzenlenen evrakta sahtecilik bulunduğu nazara alınarak Mehmet AĞAR hakkın
daki evrak tefrik edilerek 1997/9-1 sayılı görevsizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderilmiştir.
b) Yaşar ÖZ'de yakalanan silahlar, sahte belgeler ve pasaportlar ile ilgili evrak tefrik edilerek,'
Yaşar ÖZ hakkında evrakta sahtecilik, 6136 sayılı Kanuna muhalefet olay tarihinde İstanbul Em
niyet Müdürlüğünde görevli olanlar hakkında da İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi CumhuriTürkiye Büyük Millet Meclisi
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yet Başsaycılığı'nın 1997/10-2 sayılı görevsizlik karan ile evrak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılı
ğına gönderilmiştir" denildiği incelenmiştir. (Ek:44)
9- Yaşar ÖZ'ün muhtelif suçlardan dolayı hakkında gıyabi tutuklama kararlarının bulundu
ğu, bunun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün 25.12.1996 tarih ve
1/94.020773 sayılı yazılarından anlaşıldığı incelenmiştir. (Ek: 116)
10- 10/89 Sayılı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığınca 2.4.1997 tarih ve 10/89-335 sa
yılı yazı ile Emniyet Genel-Müdürlüğü înterpol Daire Başkanlığına Yaşar ÖZ'ün 12.12.1995 tari
hinde Amerika Birleşik Devletlerinde yakalanan 2 kg. eroinle ilgisi olup olmadığı hususlarının ace
le olarak bildirilmesinin istenildiği incelenmiştir. (Ek: 117)
11- Emniyet Genel Müdürlüğünce Yaşar ÖZ'le ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonuna
sunulan 2.4.1997 tarih ve 2513 sayılı cevabi yazı ekinde özetle:
"1995 yılı Kasım ayı süresince, DEA ve A.B.D. Gümrük yetkilileri, Denya Mehmet Organi
zasyonu tarafından yapılan uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ilgili bir soruşturma başlatmıştır. Mü
teakip görüşmeler, Türk uyruklu Erdal AYDIN'm, ABD'ye 10 kg. Eroin maddesi getirmesiyle so
nuçlanmıştır.
AYDİN, 06.12.1995 tarihinde, ABD, Nevv Jersey kentindeki Nevvark Uluslararası Havaalanın
da Metin DOKUR, Mehmet ERCENGİZ ve Yaşar ÖZ tarafından karşılanmıştır. AYDIN, gizli gö
revlilere bir eroin örneği sağlamıştır ve buna bağlı olarak, ERCENGİZ'den eroin maddesini temin
etmiştir.
12.12.1995 tarihinde, Mehmet ERCENGİZ, Nevv York'taki Erdal AYDIN'm kendisini bekle
diği yer olan GRAND HYATT Oteline gelmiştir. Bir süre sonra, AYDIN 2 Kg. Eroin teslimatı için
parayı teslim almak amacıyla otelden dışarı çıkarken yakalanmıştır.
Daha sonra Mehmet ERCENGİZ, yapılan sorgulamasında 2 Kg.lık Eroin teslimatındaki rolü
nü kabul ederek, o gün önceden Yaşar ÖZ'ün talimatıyla, Virginia, Arlington kentindeki THE HOLIDAY INN Otelinde Metin DOKUR isimli kuryeden eroini aldığını belirtmiştir.
13.12.1995 tarihinde, HOLİDAY INN Otelinde, Metin DOKUR yakalandıktan sonra verdiği
ifadesinde, 29.11.1995 günü (veya yakın bir tarihte) Türkiye'den ABD'ye kaçırdığı 2 Kg. eroini
korumak ve taşımaktan dolayı kendisine ödeme yapılmasını beklediğini ve ABD'ye gelmeden ön
ce, Yaşar ÖZ ile İstanbul'da saklandığı valizi gözetim altında bulundurduğunu, sözkonusu eroini
valize Yaşar ÖZ'ün yerleştirdiğini belirtmiş ve Washington İnterpolü de Yaşar ÖZ'ün ABD'ye giriş-çıkış yaptığını teyid etmiştir.Bu olayda, Yaşar ÖZ yakalanamamıştır." denildiği incelenmiştir.(Ek:118)
F-TEVFİKNURULLAHAĞANSOY CİNAYETİ İLE İLGİLİ İNCELEME:
1 - 29.11.1996 tarih ve A.01.1.GEÇ/4 sayı ile Meclis Araştırma Komisyonumuzca İçişleri Ba
kanlığına bir yazı yazılarak, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel MU- .
dürlüğünce Mafya-Yasadışı Örgütler ile Devlet ilişkileri ve bağlantıları, ayrıca Susurluk'ta meyda. na gelen kaza olayı ve arkasındaki ilişkiler konusunda herhangi bir rapor hazırlanıp hazırlanmadı
ğı, varsa bu raporların ve belgelerin incelenmek üzere acele talep edildiği incelenmiştir.
İçişleri Bakanlığınca (10/89,110,124,125,126) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu
muza gönderilen 9.12.1996 tarih ve B.05.1.İGM.0.60.05.03/2694-96 sayılı cevabi yazıda konuya
ilişkin Emniyet Birimlerince düzenlenen evrakın tastikli birer örneğinin bir dosya içinde ve yazı
ekinde gönderildiği, dosya muhteviyatının incelenmesinde;
İstanbul-Bebek taksi durağı önünde bulunan çay bahçesinde plakası belirlenemeyen otodan
inen şahıslarca 28.8.1996 günü saat 01.00 sularında açılan ateş sonucu çatışma çıktığı, karşılıklı
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ateş sonucu Tevfik Nurullah AĞANSOY, Başbakanlık Koruma Müdürlüğünde görevli 73880 sicil
sayılı polis memuru Celal BABÜR'ün ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede öldüğü, yine Başba
kanlık Koruma Müdürlüğünde görevli 102228 sicil sayılı polis memuru Ferda TEMEL'in yaralan
mış olduğu ve Şişli Etfal Hastanesinde tedavisinin yapıldığındı geçen polis memurlarının, Başba
kanlık Koruma Müdürlüğü emrinde oldukları ve Doğruyol Partisi Genel Başkanı Başbakan Yar
dımcısı ve Dışişleri Bakanı Sn.Prof.Dr.Tansu ÇİLLER'in korumasında görevlendirilmiş oldukları,
Sayın ÇİLLER'in İstanbul'a çok sık seyahatler nedeniyle ikametgahları ile aile fertlerinin ko
runması Önem arzettiğinden, İstanbul'daki hizmet araçlarının hazırlanması, gerekli koruma tedbir
lerinin alınması ve yakın koruma hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla istanbul'da gö
revlendirilmiş oldukları,
Sözkonûsu polis memurlarının olay saatinde saldırı sonucu öldürülen Tevfik Nurullah AGAN
SOY'un yanında ne amaçla bulunduklarının belli olmadığı,
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 20 Eylül 1996 tarihli soruşturma onayında ise
konu ile ilgili inceleme yapan polis müfettişlerinin:
Polis memuru Ferda TEMEL'in, silah kullanmadığını söylemesine rağmen alınan ekspertiz ra
poruna göre olay yerinde elde edilen boş kovanların bir kısmının adı geçenin silahından atıldığının
tesbit edildiği, bu nedenle polis memuru Ferda TEMEL'in öldürme ve yaralama olayına sebep ol
duğunun düşünülebileceği,
Mafya olarak bilinen Tevfik AĞANSOY ve adamlarının yanında Başbakanlık Koruma Mü
dürlüğüne mensup iki polis memurunun bulunmaları ve gezmelerinin çok dikkat çekici ve vahim
bir durum olarak müşaahade edildiği, birlikteliklerinin sebeninin ise menfaat olduğunun düşünül
düğü,
;
Tevfik AĞANSOY'un koruma görevini yapan polis memuru Hacı AKPINAR'ın ise Tevfik
AĞANSOY gibi bir adamın tavassutuyla araba alması ve bedelinin ödenip ödenmediğinin tereddüt
yaratmasının da polis memurunun görevine uygun bir davranış olmadığı;Yazıda belirtilen sebep
lerden dolayı Başbakanlık Koruma Müdürlüğünde görevli polis memurları Celal BABÜR (müte
veffa), Ferda TEMEL ve Hacı AKPINAR haklarında eylemlerine uygun olarak T.C.K.'nun ve Em
niyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün ilgili maddelerine göre adli ve idari yönden soruşturma yapılma
sı görüş ve kanaatına varılmış olmakla;
Adı geçenler hakkında silah kullanma, yaralama, öldürme, mafya tabir edilen çeteyle ilişki ku
rarak nüfuzunu kötüye kullanmak sureyitle çıkar sağlamak suçlarından dolayı M.M.H.K. hüküm
leri muvacehesinde adli ve idari yönden soruşturma yapılması gerektiğini ifade ettikleri, Polis Baş
müfettişleri Yaşar GÖKIŞIK ve İbrahim KAYA tarafından birlikte düzenlenen 1966/684 sayılı so
ruşturma raporunda olayda adı geçen polis memurları hakkında çeşitli disiplin cezalarının verilme
sinin öngörüldüğü incelenmiştir.(Ek: 119)
2-Meclis Araştırma Komisyonunca Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Daire
- Başkanlığına hitaben yazılan 14.2.1997 tarih ve 10/89-229 sayılı yazı ile, Nurullah Tevfik AĞAN
SOY isimli şahsın Almanya'da yakalanması üzerine, Almanya Güvenlik makamlarının bu şahsın
el yazısı ile alınmış ifadesinin bir suretinin acele olarak Komisyona gönderilmesinin istenildiği incelenmiştir.(Ek: 120)
3- Emniyet Genel Müdürlüğünün 20.2.1997 tarih ve 44422 sayılı cevabi yazılarında ise Yaşar
ve Ayşe'den olma Bitlis İli Zeydan Mah. nüfusuna kayıtlı 1960 doğumlu Nurullah Tevfik AĞAN-SOY'a ait dairede kayıtlı 45948 nolu dosyanın tetkikinde sözkonûsu el yazısı ifade tutanağına rast
lanmadığının bildirildiği incelenmiştir. (Ek: 121)
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4- Yine, Emniyet Genel Müdürlüğünce, Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığına sunulmuş
olan 28 Şubat 1997 tarih ve 990010 sayılı cevabi yazıda, Nurullah Tevfik AĞANSOY'un el yazı
sı ifadesinin Almanya înterpol'ünden talep edildiği ve alınan cevabi yazıda ise, adı geçen hakkın
da çıkartılan tevkif müzekkereleri kapsamında ihtiyaç duyulan herhangi bir tutanak var ise, bunun
istinabe yoluyla talep edilmesinin gerektiğinin bildirildiği,bu nedenle şahısla ilgili herhangi bir ad
li evrakın Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları kanalıyla uluslararası istinabe hükümleri uyarınca talep
edilmesinin uygun olacağının bildirildiği incelenmiştir.(Ek: 122)
5- (10/89,110,124,125,126) sayılı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığınca Adalet Bakan
lığına hitaben yazılan 29.11.1996 tarih ve GEÇ/3 sayılı yazıda Tevfik AĞANSOY dosyasının in
celenmek üzere Komisyona gönderilmesinin talep edildiği,
Adalet Bakanlığınca Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığına sunulan 24.12.1996 tarih ve
32451 sayılı cevabi yazıda, Tevfik AĞANSOY'un öldürülmesi olayı ile ilgili İstanbul 2. Ağır Ce
za Mahkemesinin 1996/410 esas sayılı kamu davası dosyalarının onaylı fotokopi suretlerinin yazı
ya ekli olarak sunulduğunun bildirildiği incelenmiştir. (Ek: 123)
6- Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığınca Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen
7.2.1997 tarih ve 10/89-221 sayılı yazı ile Nurullah Tevfik AĞANSOY'un Engin CİVAN olayı ne
deniyle Türkiye'de ve yurtdışında alınan ifadelerinin bir örneğinin çok acele olarak Araştırma Ko
misyonuna gönderilmesinin istenildiği incelenmiştir. (Ek: 124)
7- Şişli Cumhuriyet Başsavcılığınca Araştırma Komisyonuna sunulan 17.2.1997 tarih ve
1997/738 D.M. sayılı cevabi yazıda; Nurullah Tevfik AĞANSOY hakkındaki evrakın İstanbul 2.
Ağır Ceza Mahkemesinde dava dosyasında kayıtlı bulunduğunu, istenilen bilgilerin Komisyona ve
rilmesi için İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesine bilgi verilmiş olduğunu ve yazı cevabının adı ge
çen Mahkemeden takip edilmesi gerektiği,
Nurullah Tevfik AĞANSOY'un öldürülmesi olayı ile ilgili olarak İstanbul 2. Ağır Ceza Mah
kemesinin 1996/410 esas sayılı dava dosyasının incelenmesinde;
Alaaddin ÇAKICI, Adnan ÇİÇEK, Kenan Ali GÜRSEL, Ahmet ATLILAR, Aydın GÖKER,
Yener ÜÇÜNCÜ, Ferdi HEYBET, Kamil ÖZKILIÇ, Hasan TAŞKIN, Ramazan VURMAZ adlı şa
hısların sanık oldukları, taammüden adam öldürmek, kasten adam öldürmek, adam öldürmeye te
şebbüs, silahla yaralama ve 6136 sayılı Kanuna muhalefetle suçlandıkları,
Alaaddin ÇAKICI'nın azmettirmesi sonucu Tevfik Nurullah AĞANSOY'u öldürme işini üst
lenen, planlayan ve diğer sanıklardan bir grup oluşturarak iş bölümü yapıp onları silahlandırarak
öldürme suçuna azmettiren Adnan ÇİÇEK ile Kenan Ali GÜRSEL aynı zamanda olay günü bizzat
kendileri de olaya katılıp silahlarıyla ateş ettikleri sanık Ahmet ATLILAR'da olay gününden önce
kendisine temin edilen telefon ve araba ile Tevfik Nurullah AĞANSOY'u yakın takibe alıp izleye
rek diğer sanıklara yerini bildirip diğer sanıkların olay yerine silahlarıyla gelmesini temin etmesi
ve kendisi de silahıyla olaya katılması ve ateş etmesi, diğer sanıklar Yener ÜÇÜNCÜ, Aydın GÖ
KER, Ferda HEYBET, Kamil ÖZKILIÇ ve Hasan TAŞKIN'ın olay gününden önce azmettiril me
leri sonucu Tevfik Nurullah AĞANSOY'u öldürmek suçunu gerçekleştirmeyi kabul edip tertibat
alarak birçok defa olayı gerçekleştirmeye çalışmaları, gerçekleştirememeleri neticede olay günü
yukarıda izahına çalıştığımız şekilde birlikte hareket ederek silahlarıyla olaya katılıp ateş etmeleri,
bu atışları sırasında Tevfik Nurullah AĞANSOY'u birçok yerinden yaralayıp öldürmeleri, Celal
BABÜR'ü de yaaralayıp öldürmeleri, Ayşe Gülçin BALABAN'ı da yaralayıp öldürmeleri, Ferda
TEMEL'i, Burak ÇALIŞKAN'ı ve Emrah ÇİFTÇİ'yi de öldürmeye teşebbüs derecesinde yarala
maları, Gültekin ALKOR'u da ayrıca silahla yaralamaları fiillerinden sanıklar Adnan ÇİÇEK, Ke
nan Ali GÜRSEL, Ahmet ATLILAR, Aydın GÖKER, Yener ÜÇÜNCÜ, Ferda HEYBET ve KaTürkiye Büyük Millet Meclisi
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mil ÖZKILIÇ'ın ayrı ayrı eylemlerine uyanT.C.K. nun 450/4,31,33,448,31,33,448,31,33,448,
62, 31, 33,448, 62, 31, 33,448,62, 31, 33,456/1,457/1 ve 6136 Sayılı Kanunun 13/1. maddeleri
gereğince ayrı ayrı tecziyelerine,
Karar verilmesinin talep edildiği,
Maktul Nurullah Tevfik AĞANSOY'un Emlak Bankası Eski Genel Müdürlerinden Engin CİVAN'ın silahla yaralanması olayında suça azmettiren kişi sıfatıyla sanık olduğu,Meclis Araştırma
Komisyonunca Başbakanlığa gönderilen 10.01.1997 tarih ve 10/89-118 sayılı yazı ile Susurluk ola
yına ilişkin soruşturma raporu ve eklerinin talep edildiği,
Başbakanlıkça Meclis Araştırma Komisyonumuza 6.3.1997 tarih ve 258 sayılı yazı ekinde
gönderilen 9.1.1997 tarihli Başbakanlık Teftiş Kurulunca hazırlatılmış olan raporun Tevfik Ağansoy'la ilgili bölümünde.
Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan 06.12.1996 gün ve 2675-96 sayılı yazının eki 1 nolu
dosyanın tetkikinden;Polis Memurları Celal Babür ile Ferda Temel'in Başbakan Yardımcısı ve Dı
şişleri Bakanı Sn.Prof.Dr.Tansu Çiller'in koruma görevlileri oldukları, Sayın Tansu Çiller'in İstan
bul'a çok sık seyahatleri ve İstanbul'daki ikametgahları ve aile fertlerininde korunması amacıyla
adı geçen polis memurlarının İstanbul'da görevlendirildikleri, 28.08.1996 günü gecesi İstanbul Be
bek'te Tevfik Ağansoy'un öldürülmesi olayı sırasında beraberinde olan Polis Memuru Celal Babür'ün öldüğü, Polis Memuru Ferta Temel'in yaralandığı, olay üzerine Emniyet Genel Müdürlü
ğünce iki Polis Başmüfettişine inceleme yaptırıldığı, Ferda Temel hakkında düzenlenen 02/2/1996
gün ve 1996/684 sayılı raporda Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği, saygınlığı ve güven
duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle 6 ay süreli kademe ilerlemesi
nin durdurulması cezasıyla tecziyesinin teklif edildiği, işlemin henüz sonuçlanmadığı anlaşılmaktıdır. Ayrıca, Ferda Temel hakkında adam öldürmek suçundan T.C.K.'nun 49 uncu maddesi gere
ğince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 17.10.1996 tarih ve Hz:96/36903 sayılı İd
dianame ile İstanbul 2.Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmış olduğu bildirildiği incelenmiştir.(Ek:125)
G-MEHMET ALİ YAPRAK'IN KAÇIRILMASI İLE İLGİLİ İNCELEME
1- (10/89,110,124,125,126) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonumuzca Gaziantep Va
liliğine yazılan 10/1/1997 tarih ve 10/89-/137 sayılı yazı ile "Basında çıkan haberlerde Mehmet Ali
Yaprak" isimli şahsın taşıma ruhsatı bulunduğu, sabıka ve suç fişleri olmasına rağmen bu ruhsatı
kanuna aykırı bir şekilde aldığının belirtilmesi nedeniyle bu şahsın silah taşıma ruhsatına ilişkin
dosyanın ve varsa suç fişlerinin ve diğer bilgi ve belgelerin acele olarak Araştırma Komisyonuna
gönderilmesinin talep edildiği incelenmiştir.(Ek:126)
2- Gaziantep Valiliğince Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığına sunulan 16.01.1997 tarih
ve 871 sayılı cevabı yazıda:
Mehmet Ali Yaprak'ın 26.04.1995 tarihinde silah bulundurma ruhsatı almak için müracaat et
tiği, yapılan tahkikatta ve belgelerin tetkikinde silah bulundurma ruhsatı almasında mani halinin
bulunmadığının tesbit edildiği ve 23.11.1995 tarihinde silah bulundurma ruhsatı verildiği,
Mehmet Ali Yaprak'ın 11.01.1996 tarihli müracaatında ise bulundurma ruhsatlı silahını can
güvenliğinden bahisle taşıma ruhsatına çevrilmesini istediği, bu talebinin de 30.03.1996 gün ve 152
sayılı İçişleri Bakanı onayı ile uygun görüldüğünü,
Mehmet Ali Yaprak'ın 4 ayrı suçtan sabıkası bulunduğunu, ruhsatsız tabanca ve mermi bulun
durmak suçundan Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 1981/308 sayılı kararıyla bir yıl hapis
ve 500 TL ağır para cezasına çarptırılmış olduğunu, bir suçtan beraat ve 2 suçtan da hakkında ta
kipsizlik kararı verilmiş olduğu,
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- 104 91/1779 "Ateşli silahlarla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlara" silah ruhsatı verilemiyeceğinin belirtildiği, Ancak; İçişleri Bakanlığının 7.06.1995 gün ve 1269-98 sayılı genelgesi ile
Ateşli Silahları ruhsatsız taşımak ve bulundurmak veya bulundurma ruhsatlı silahı taşımak suçu
nun, ateşli silahla işlenen cürümlerden sayılamıyacağı ve bu suçlardan 1 yıl ve daha az cezaya mah
kum olanlara başka mani hal yok ise Yönetmeliğin lö.maddesi uyarınca silah ruhsatı verilmesi ge
rektiği,
Mehmet Ali Yaprak'ın silahla suç işlemediği, silah ve mermi bulundurmak suçu işlediğinden
ve bu suçtan aldığı ceza 12 ayı geçmediğinden silah ruhsatı almasında kanuni bir engel olmadığı
ve yönetmeliğin 7.maddesinin (a) bendine istinaden İçişleri Bakanı Ülkü Güney tarafından kendi
sine silah taşıma izni verildiğinin bildirildiği ve yazıya silah ruhsatı ile ilgili işlemli evrakların ek
lendiği incelenmiştir.(Ek: 127)
3- İçişleri Bakanlığınca Gaziantep Valiliğine gönderilen 22.09.1993 tarih ve 240652 sayılı ya
zıda ise, Mehmet Ali Yaprak'ın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde
10.07.1988 tarihinde 2313 sayılı Kanuna Muhalefet, eroin yapımında kullanılan madde kaçakçılı
ğı suçundan 1988/C-44 sayılı turuncu renkli yakalandı kaşeli örnek fişinin mevcut olduğu, yine ay
nı şahsın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğünde 22.08.1988 tarihinde
"eroin imal etmek suçundan 1989/C-35 sayılı yakalandı kaşeli örnek-3 fişinin olduğu,
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde 25.11.1988 gün ve 1988/C-62
sayılı örnek 3 fişine istinaden açılmış yakalandı kaşeli örnek 2 turuncu renkli "eroin imal etmek ve
satmak suçundan fişinin mevcut olduğu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün 16.09.1985 gün ve
1985/C-41 sayılı örnek 3 fişine istinaden açılmış "Yakalandı" kaşeli "İslami Cihat Örgütüne teh
ditle para toplamak" suçundan turuncu renk örnek 2 fişinin mevcut olduğu, adı geçen şahsın duru
munun 1.06,1991 gün ve 20883 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 91/1779 ka
rar sayılı Yönetmeliğin 16. maddesinin (a) bendi kapsamına girdiği anlaşıldığından sözkonusu şah
sa silah satın aldırılarak taşıma veya bulundurma ruhsatı verilmesinin mümkün olmadığının bildi
rildiği incelenmiştir.(Ek: 128)
4- 10/89 sayılı Meclis Araştırma Komisyonunca Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan
15.01.1997 tarih ve 10/89/155 sayılı yazı ile, Ahmet ve Bedriye oğlu 1949 Nizip doğumlu Mehmet
Ali Yaprak'ın suç ve diğer fiş bilgilerinin çok acele olarak Araştırma Komisyonuna gönderilmesi
nin istenildiği incelenmiştir.(Ek: 129)
5- İçişleri Bakanlığınca Meclis Araştırma Komisyonuna verilen 23.01.1997 tarih ve 026077
sayılı cevabi yazıda:
12.07.1988 tarihinde Diyarbakır Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 HD 786 plakalı mi
nibüste yapılan aramada; 2.5 litrelik cam şişeler içerisinde 12 adet hidroklorik asit, 2.5 litrelik cam
şişeler içerisinde sülfirik asit, 131 kg. aseton, 153 kg. eter, 23 kg. setik asit, 222 kg. 750 gr. sadyum karbonat, 2 kg. 424 gr. prokayın maddeleri ele geçirildiği, minibüs sürücüsü İlyas Şahin'in alınan ifadesinde; yakalaanan maddelerin Diyarbakır Tıp.Fakültesinin siparişi olduğunu beyan ettiği,
ancak Diyarbakır Tıp Fakültesi ile yapılan temasta böyle bir siparişlerinin bulunmadığını beyan et
meleri üzerine, kimyasal maddelerin ait olduğu "NOBEL MEDİKAL A,Ş."nin sahibi olan M.Ali
Yaprak isimli şahsın Gaziantep ilinde 14-07.1988 tarihinde yakalanarak Diyarbakır D.G.M.'ne
sevk edildiği, kayıtların tetkikinden anlaşıldığı,
8.11.1988 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 124 kg. 65 gr.
eroin maddesi imalatı olayında, eroin imalatçılarına kimyasal madde ve tıbbi malzeme temin etmek
ve satmak suçundan Gaziantep ilinde yakalanarak 15.12.1988 tarihinde Diyarbakır D.G.M.'ce ilk
sorgusuna mütakip serbest bırakıldığı,
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rasında yapılan operasyon neticesinde; 13 kg. 526 eroin maddesi, 2 kg. 482 gr. bazmorfin ve eroin
maddesi imalatında kullanılan asitanhidrit maddesi elde edilmesi olayına adının karıştığı ve
22.08.1989 tarihinde yakalanarak sevkedildiği ve Diyarbakır D.G.M.'since serbest bırakıldığı,
Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Parmak izi Arşivinde Ahmet Bed
riye oğlu 1949 Nizip doğumlu Mehmet Ali Yapraak'ın ruhsatasız silah taşımak, adam dövmek,
1918 ve 2313 sayılı kanunlara muhalefetten Ek'te fotokopisi gönderilen parmak izi suç sicili oldu
ğu anlaşılmıştır.
Sözkonusu şahsın 04.09.1985 tarihinde Gaziantep ili Mütercim Asım Caddesi Sadıkoğlu So
kak No 6 sayılı yerde Tıbbi malzeme satıcılığı yapan kardeşi Osman Yaprak'dan para alabilmek
için, Ömer oğlu 1962 doğumlu Cengiz Aydın, Fazlı oğlu 1965 doğumlu Abidin Yaşamalı, Abdülgani oğlu 1954 doğumlu Nuri Kutlu ve Hasan oğlu 1962 doğumlu Mustafa Kiraz'ı kiraladığı, bu
şahısların kendilerini islami Cihat Örgütü mensubu olarak gösterip, para gasp etmek sucundan su
çüstü yakalandıkları, Emniyette alman ifadelerinde kendilerini kiralayanın Mehmet Ali Yaprak ol
duğunu itiraf ettikleri ve Osman Yaprak'ın davacı olması üzerine, 15.10.1985 günü kendiliğinden
teslim olduğu ve suçu kabul etmediği, hakkında düzenlenen tahkikat evrakıyla birlikte Gaziantep
ili Sıkıyönetim Komutan Yardımcılığına sevk edildiği, kayıtların tetkikinden anlaşıldığı,
Mehmet Ali,Yaprak, B.Esin Çiloğlu, A.Muhtar Daşar ve A.Kadir Şüküroğlu'nun kurmuş ol
dukları Bahçelievler Mh. İsmail Paşa Sk. No: 5 Şahinbey Gaziantep adresinde faaliyet gösteren
Yaprak Televizyonu bulunduğunun ifade edildiği incelenmiştir.(Ek: 130)
6- Meclis Araştırma Komisyonunca Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan 10.01.1997
tarih ve 10/89-/138 sayılı yazı ile, Mehmet Ali Yaprak isimli şahsın kaçırılması olayı ile ilgili ola
rak Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılaan tahkikatla ilgili olarak bu konuda dava açılıp açılmadığı,
açılan dava varsa evrakların tasdikli birer suretinin acele olarak Araştırma Komisyonuna gönderil
mesinin istenildiği incelenmiştir. (Ek: 131)
7- Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Araştırma Komisyonu üyesi M.Bedri İncetahtacı'ya soruşturma dosyasının elden verildiği ve soruşturma dosyasının tetkikinde:
Mehmet Ali Yaprak'ın kaçırılması olayı ile ilgili olarak Mehmet Ali Yaprak'ın 1.06.1996 ta
rihinde mahalli polisçe ifadesinin alınmış olduğu, bu ifadesinde kendisini kaçıran şahısları tanıma
dığını, eşgalini vermiş olduğu şahısları görecek olursa tanıyabileceğini belirttiği,
Polisçe yapılan soruşturmanın Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği ve
Cumhuriyet Savcılığınca Müfit Samet, Turgay Maraşlı ve Mehmet Yahya Efe ile kaçırıldığını id
dia eden Mehmet Ali Yaprak'ın yüzleştirildiklerini Cumhuriyet Savcılığınca düzenlenen tutanak
larda da Mehmet Ali Yaprak'ın kendisini kaçıran kişilerin adı geçen şahıslar olmadığını belirtmiş
olduğu incelenmiştir.(Ek: 132)
/•
8- Meclis Araştırma Komisyonunca Başbakanlığa gönderilen 10.01.1997 tarih ve 10/89-118
sayılı yazı ile Susurluk olayına ilişkin soruşturma raporu ve eklerinin talep edildiği incelenmiştir.
Başbakanlıkça Meclis Araştırma Komisyonuna 6.3.1997 tarih ve 258 sayılı yazı ekinde gön
derilen 9.1.1997 tarihli Başbakanlık Teftiş Kurulunca hazırlatılmış olan raporun M.Ali Yaprak'ın
kaçırılması olayı ile ilgili bölümünde;
25.5.1996 günü Gaziantep Yaprak TV Sahibi M.Ali Yaprak'ın kimliği belirlenemeyen kişiler
ce bir otayâ bindirilerek zorla kaçırıldığı, 6 gün süreyle alıkonulduğu, 75.000 DM ile cep telefonuve ruhsatlı silahının gaspedildiği, daha sonra Hilvan İlçesi sınırında Serbest bırakıldığından bahis,1e yapılan soruşturmada Gaziantep Cbaşsavcılığının 1996/6503 Hazırlık, 1996/284 sayılı Daimi
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Arama ve Takipsizlik kararı ile 15.11.1996 tarihinde karar verildiği anlaşılmış dosya yeniden ele
aldırtılarak Hazırlıktaki aynı sayı ile koğuşturması sürdürülmesi sağlanmıştır.
M.Ali Yaprak'ın kaçırılması ve fidye istenmesi olayı ile ilgili olarak G.Antep C.Başsavcılığının 1996/6503 hz. nosu ile soruşturma sürdürüldüğü,'olayın faillerinin olduğu sanılan Müfit Senet'in aldırılan parmak izi olayda kullanıldığı iddia edilen araçtaki parmak iziyle aynı olduğu, bu
değerlendirmenin tartışılmadığı, Müfit Sement'in talimatla alınan ifadesinin yine Haluk Kırcı'nın
firarına sebebiyet verdiği ileri sürülen Sedat Demir hakkında takipsizlik kararını veren İstanbul
C.Savcısı Sezgin Özdemir tarafından alındığı, ayrıca Gaziantep C.Savcısı Akın İnal'ın tahkikatı de
rinleştirmeden tüm delilleri değerlendirmeden takipsizlik kararı ve daimi arama kararı verdiği, ev
rakın 5.12.1996 tarihinde yeniden ele aldırıldığı, müşteki M.Ali Yaprak'ın gerek poliste ve gerek
se Savcılıkta vermiş olduğu ifadelerinde ve şüphelendiği şahıslar hakkında ve 6 gün alıkonulduğu
yerler için yüzleştirme ve yer gösterme zaptı yapılmadığı bu hususların İçişleri Bakanlığının Em
niyet Genel Müdürlüğü çıkışlı 29.11.1996 gün ve 262991 sayılı yazısında zikredilmiş olduğu incelenmiştir.(Ek:82)
H-DİLEK ÖRNEK İLE İLGİLİ İNCELEME
1- TBMM'de Kurulan (10/89,110,124,125,126) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nu Başkanlığımızca İstanbul DGM Başsavcılığına yazılan 10.01.1997 gün ve A. 1.01.GEÇ. 10/89125 sayılı yazı ile "Komisyonumuzca alınan karar gereğince; Susurluk Kazası sonrasında Başsav
cılığınız tarafından başlatılan bir suç işlemek için teşekkül kurmak eylemi ile ilgili olarak yapılan
tahkikata dair son duruma dair evraklar ile celbedilen evrakların birer suretinin Komisyonumuz gö
revlisi Akman AKYÜREK'e elden teslim edilmesinin" talep edildiği incelenmiştir.(Ek:133)
2- Komisyon Başkanlığımızca İstanbul DGM Başsavcılığına yazılan 10.01.1997 gün ve
A. 1.01.GEÇ. 10/89-146 sayılı yaz.ı ile "Komisyonumuzca alınan karar gereğince kara para aklama
operasyonu sırasında yakalanan kürde Dilek ÖRNEK ve arkadaşları hakkında yapılan tahkikata
ilişkin evrakların birer suretinin Komisyonumuz görevlisi Akman AKYÜREK'e elden teslim edil
mesinin" talep edildiği incelenmiştir.(Ek: 134)
3- İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığının 27.2.1997 gün ve 1997/440 sayılı cevabi yazısı
ekinde "Dilek ÖRNEK ve arkadaşlarına ait tahkikat evraklarının bir suretinin" Komisyonumuza
gönderildiği bildirilmiş olup, dosyanın muhteviyatında bulunan İstanbul Devlet Güvenlik Mahke
mesi Başsavcılığınca hazırlanan Hazırlık: 1996/2637, Esas: 1997/211 İddianame:
Dilek ÖRNEK, Youssef Gharachehdaghi, Ercan DOĞAN ve Ayhan AKÇA adlı şahısların sa
nık oldukları, ruhsatsız uyuşturucu madde ihracı maksadı ile teşekkül oluşturmak ve bu teşekküle
dahil olmak, 4208 Sayılı Kara paranın aklanmasının önlenmesine dair Kanuna muhalefetle suçlan
dıkları ve 23.12.1996 tarihinde Dilek ÖRNEK, Youssef Gharachehdaghi'nin 10.01.1997 tarihinde
Ercan DOĞAN'ın tutuklanmış oldukları ye tutukluluklarının devam ettiği,
Aynı zamanda Hollanda vatandaşı olan ve uzun süredir yurtdışında yaşıyan Dilek ÖRNEK'in
sık sık yurda giriş-çıkış yaptığı ve PKK adına faaliyet yürüttüğünün polise ihbar edilmesi üzerine,
15.12.1996 günü İstanbul Atatürk Havaalanından yurda giriş yaparken üzerinde ve valizinde çok
miktarda çeşiştil ülke paraları ile yakalandığı, Dilek ÖRNEK'in anlatımında: Bu paranın ülke dışı
na çıkarılan uyuşturucunun satışından elde edildiği, her defasında havaalanında kendisini karşıla
yan Mehmet ve Latif ALAKEL kardeşlere getirdiği paraları teslim ettiği, onların da bu paraları Feramez adını kullanan Youssef Gharachehdaghi1 isimli kişiye teslim ettikleri, bu kişinin Lokman
Ghodsi Makbood Alam isimli bir ortağı olduğu ve Kapalıçarşıdaki halen kapalı olan Azer Döviz
Bürosunun bunlara ait olduğu ve bu kişilerin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubedeki kayıtlarından
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lerinden Dilek ÖRNEK tarafından bu kişilerin teşhis edildikleri,
Feramez ismi ile tanınan Youssef GHARACHEHDAGHI ve Ayhan AKÇA dışındaki yakala
nan kişilerin olayla ilgisi bulunamadığından serbest bırakıldığı,
İstanbul DGM Başsavcılığının İstanbul (6) No'lu DGM'nin 1996/13 Esas sayılı dosyaya ko
nu 1996/1967 hazırlık dosyasında, hakkında ek takipsizlik kararı verilen Mehmet ALAKEL'in kul :
landığı Narkotik Şube elemanlarınca daha önceden bilinen 3422034 plakalı BMW otonun, Avcılar'da bir evin önünde park halinde görülmesi üzerine, adı geçenin yakalanmasını teminen kapı açtırıldığında Ayhan AKÇA isimli polis memurunun çıktığı,
Dilek ÖRNEK, Youssef GKHARACHEHDAGHI ve Ayhan AKÇA dışındaki yakalanan kişi
lerin olayla ilgisi bulunamadığından serbest bırakıldığı,
Dilek ÖRNEK'in suç ortaklarından Ercan DOĞAN da, Antalya Havalimanında yurtdışına çı
karken yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubeye gönderildiği,
Öte yandan olayla ilgileri bulunduğu sonucuna varılan Mehmet ALAKEL, Abdüllatif ALA KEL, Lokman GHODSİ, Makbood ALAM ile Dilek ÖRNEK'in yurda girişlerinde üzeri ve eşyası
aranmaksızın serbestçe geçişini sağlayan Gümrük Muhafaza Memuru Vahdettin SEYLAN isimli
şahısların yakalanamadığı, haklarında Gıyabi Tevkif kararı alındığı, tefrikli 1997/342 evrak üzerin
den aranmalarına devam edildiği,
Ayhan AKÇA dışındaki sanıklar haklarındaki soruşturmanın tamamlanması üzerine çıkarıl
dıkları Mahkemede fiillerini ikrar etmekle mahkemece tutuklanmışlar, Ayhan AKÇA serbest bıra
kılmıştır.
El konulan eşya:
Sanık Dilek ÖRNEK'in üzerinde ele geçen yabancı paralar ile Türk parası kendisine iade
olunmuş, valizindeki paralar ise son olarak banka görevlilerine saydırıldığından, 27.536.000 İspan
yol Pesetası, 4.793.000 Portekiz Eksüdosu (emanet/8, sıra), 5 adet 2.000.1ik sahte İspanyol Peseta
sı (emanet/7.sıra),
Sanık Youssef CHARACHEHDAGHI'dan elde edilen Amerikan Bankasına ait 25.1ik 7 koçan
boş çek yaprağı (emanet/1.sıra), 3 adet cep telefonu (emanet/4.sıra), 50 İngiliz Sterlini, 220 Ame
rikan Doları ve 8085 Alman Markı (Emanet/8.sırada olup, Mehmet ALAKEL'in elinde bulunan
3660 Alman Markı ile aynı hesaba alınarak, toplam 11.745.Alman Markı olarak kayıt edildiği), 34
MC 449 Plakalı BMW marka oto ve Hüseyin ABDÜLKASIM'a ait olup devamlı olarak sanığın
kullandığı anlaşılan 34 PZY 78 plakalı Doğan marka otolar (Emniyet Müdürlüğü otoparkında),
Sanık Ercan DOĞAN'dan elde edilen 13.770 Alman Markı, 8.000 Hollanda Guldeni, 20 Ame
rikan doları ve 1 adet cep telefonu (ek-emanet /l-2.sıra),
Gıyabi Tevkifli sanık Abdüllatif ALAKEL'e ait banka hesap defteri (Emanet/2.sıra), muhtelif
kapı anahtarları (Emanet/3.sıra), Ayhan AKÇA'nın kullandığı 34 L 2034 Plaka sayılı BMW mar
ka oto (emniyet Müdürlüğü Otoparkında),
Gıyabi tevkifli sanık Mehmet ALAKEL'e ait muhtelif kapı anahtarları (Emanet/3.sıra), ev ara
ması sırasında bulunan 3660 Alman Markı (Emanet/8.sırada 11,745 Alman Markı içinde), Mehmet
Murat UZUNBOY'dan ele geçirilen ve Mehmet ALAKEL'e ait olduğu tcsbit edilen 1 adet cep te
lefonu (Emanet/6.sıra), 34 TER 65 plaka sayılı oto (emniyet Müdürlüğü Otoparkında),
Gıyabi tevkifli sanık Lokman Ghodsı MAHBOOD ALAM'ın evinde yapılan aramada, eşi Si
min Lotfi JAVİD'den alınan 1 adet cep telefonu (Emanet/5.sıra),
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netin 9. sırasına kayıt edilen, soruşturma sırasında da kadın eşyası olduğu anlaşılan birtakım altın,
ziynet eşyası, saat gibi eşya mahkeme kararı ile sahiplerine iade edilmiştir.
Olayın hukuki durumu:
Uyuşturucu madde kaçakçıları tarafından, yurtdışına gönderilen uyuşturucu maddelerin Avrupanın çeşitli ülkelerinde satıldığı ve elde olunan paraların, kaçakçıların yurtdışı bağlantılarında top
lanarak, kuryeler aracılığı ile yurda sokulduğu ve bir elden dağıtımının yapıldığı bilinmektedir.
Soruşturma sonucuna göre, olayda Garo GÖKOĞLU, Ercan DOĞAN ile açık kimliği tesbit
edilemeyen SÜLO isimli şahısların, satıştan gelen parayı topladıkları, bunlardan Ercan DÖĞAN'ın
bir ara nikahsız yaşadığı eşi Fatma KUNT ile bu kişinin akrabaları Dilek ÖRNEK, Yıldız ÖRNEK,
ihsan ÖRNEK, Ali KUNT ve Murat AŞKAR aracılığı ile, yine Garo GÖKOĞLU'nun yeğeni Par
seli KÖROĞLU ve onunla birlikte yaşayan Birigitte BAARSLAF ve yine Simon ACLACOĞLU
vasıtası ile Türkiye'ye gönderdikleri, burada Azer Döviz Bürosunda çalışan Mehmet ve Abdüllatif
ALAKEL'in kuryeyi karşılayıp, parayı Feramez adı ile bilinen Youssef GHARACHEHDAGHI'a
aktardığı, bu suretle Azer Döviz Bürosunda Lokman Ghodsi Mahbood ALAM'a ulaşan yabancı pa
ranın sonradan uyuşturucu kaçakçılarına ödendiği anlaşılmaktadır.
Lokman Ghodsi Mahbood ALAM isimli İran uyruklu şahıs döviz işi ile uğraşmakla birlikte,
Hurşit AHN ve arkadaşları hakkındaki 7.9.1996 suç tarihi ve halen İstanbul (6) Nolu DGM.nin
1996/13 Esas sayılı dosyasına konu, teşekkül halinde eroin ithali suçunun 9.nolu sanığı olup İran
yolu ile yurda giren uyuşturucunun, işlenerek yurtdışına satışı sonucu elde edilen parayı akladığı
iddiası ile yargılanmakta olduğu, o tarihten beri firarda olan bu şahsın olayımızda da aynı rolü, yar
dımcıları Youssef GHARACHEHDAGHI, Mehmet ve Abdüllatif ALAKEL isimli şerikleri ile bir
likte üstlendiği görülmektedir.
Bahsedilen davanın hazırlık soruşturması sırasında Mehmet ALAKEL için de takibat yapılmış
ancak; adı geçen sanık delil yetersizliği nedeni ile serbest bırakılmış ve hakkında ek takipsizlik ka
rarı verilmiştir.
Uyuşturucunun yurtdışına gönderilmesi, orada satışı ve bedelinin kurye aracılığı ile yurda so
kularak döviz bürosunda aklanmak sureti ile uyuşturucu kaçakçılarına dağıtılması şeklinde gelişen
olayın "Ruhsatsız olarak uyuşturucu ihraç etmek" ve "Uyuşturucu satışından elde edilen paranın
başkalarınca bulundurulması" olmak üzere iki özellik arz ettiği ortadadır.
Ruhsatsız uyuşturucu ihraç etmek fiili, TCK.nın 403/2. maddesinde tarif edilmektedir. Olay
da, ihraç fiilini işleyenler belli olmamakla birlikte, uyuşturucunun ihracı ve paranın yurda girişi sa
fahatında birden fazla kişinin bu suçu işlemek için önceden anlaşarak irade birliğine vardıkları
izahtan varestedir. Kuryelerin yaklaşık iki yıldan beri para getirdikleri, dosya kapsamından anlaşıl
makla, uyuşturucunun birden fazla ihracı sözkonusu edilmesine rağmen, cins ve miktarı bilinme
mektedir. Diğer bir deyişle, ortada uyuşturucu bulunmamaktadır. Bu nedenle sanıkların fiili
TCK.nın 403/10. maddesi kapsamında kalmaktadır.
Uyuşturucu satışından elde edilen para, 4208 S.K.nın 2/a maddesi uyarınca "karapara" olarak
tarif edilmektedir. TCK.nın 403. Maddesindeki fiilin işlenmesi sureti ile elde edilen paranın başka
larınca iktisap edilmesi, bulundurulması, kullanılması, zilliyet yada malikinin değiştirilmesi ise, ka
ra para aklama suçu olarak aynı maddede belirtilmiştir.
Sanıklar ve hukuki durumları:
Sanıklardan Dilek ÖRNEK, Youssef GHARACHEHDAGHI ve Ercan DÖĞAN'ın yukarıda
olayların özetlendiği gibi cereyan ettiğini itiraf ettikleri ve dolayısıyla suçlarını ikrar ettiklerinden,
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olmaktan Ve birden fazla karapara bulundurmak ve karaparanın başkalarınca iktisap edilmesi ve
zilyetliğinin değiştirilmesi fiilinden sorumlu olduğu,
Sanık Youssef GHARACHEHDAGHI'nin, yurtdışına eroin ihracı maksadı ile kurulan teşek
küle dahil olduğu ve uyuşturucunun satışından elde edilen karaparayı "bulundurduğu, zilyetliğinin
değiştirilmesi ve başkalarınca iktisabını sağladığı" nedeni ile bu fiillerinden sorumlu olduğu,
Sanık Ercan D,OĞAN'ın, uyuşturucu ihracı maksatı ile oluşturulan teşekküle AzerDöviz Bü
rosunu ziyaret ederek ve olayın ayrıntılarını bilerek dahil olmaktan ve birden fazla karapara bulun
durmak ve karaparanın başkalarınca iktisap edilmesi ve zilyedinin değişmesi fiillerine kuryeleri az
mettirmekten sorumlu olduğu,
Sanık Ayhan AKÇA'nın esasen Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim ŞAHİN'in koru
ma polisi olup, haklarında gıyabi tevkif kararı bulunan Mehmet ve Abdüllatif ALAKEL ve Lok
man Ghodsı Mahbood ALAM ile yakın ilişki içinde bulunduğu sanık Abdüllatif'e ait 1996 model
BMW otomobilin emrine tahsis edildiği, karaparanın aklandığı Azer Döviz Bürosuna sık sık uğra
dığı, adları belirtilen kişilerin yurtdışına eroin göndermek üzere oluşturdukları teşekküle bu suret
le dahil olduğu ve yurda gelen karaparanın taşınmasına da aracılık etmek sureti ile kara para bu
lundurduğu ve bu parayı başkalarının iktisabına yardımcı olduğu sebebi ile teşekküle dahil olmak
ve karapara bulundurma fiillerinden sorumlu olduğu,
Tefrikli dosya:
Sanık Dilek ÖRNEK'e gümrükten geçiş kolaylığı sağlayan Mehmet SAYLAN, karaparayı
teslim alan Mehmet ve Abdüllatif ALAKEL, parayı aklayan Lokman Ghodsı Mahbood ALAM ha
len firarda olup, tefrik edilen 1997/342 hazkırlık sayılı dosyada haklarındaki gıyabi tevkifin infazı
na intizar edilmektedir. l(
Dosyamız sanıklarının tutuklu olmaları nedeni ile kamu davasının gecikmemesini teminen id
dianamenin tanzimi lüzumu hasıl olmuştur.
SONUÇ:
Açıklanan nedenler ile sanıkların duruşmalarının 2845 S.K.nın 20. maddesine göre yapılarak,
yukarıda gösterilen sevk maddeleri uyarınca sanıkların cezalandırılması, emanete alman suçta kul
lanılan ve suçtan hasıl olan eşyanın TCK.36 Md. uyarınca ZORALIMINA, karar verilmesinin ta
lep edildiği, incelenmiştir. (Ek: 135)
I-ANA VATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI MESUT YILMAZ'A
YAPILAN SALDIRI İLE İLGİLİ İNCELEME

BUDAPEŞTE'DE

1 - 10/89 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu Başkanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğüne ya
zılan 10.1.1997 tarih ve 10/89-111 sayılı yazı ile Mesut Yılmaz'a Budapeşte'de yapılan saldırıya
ilişkin olarak yapılan tahkikata dair dosyanın bir suretinin Meclis Araştırma Komisyonuna gönde
rilmesinin talep edildiği incelenmiştir. (Ek: 136)
2- İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün Bila tarih ve 96/1910 sayılı cevabi yazıla
rı ile 24.11.1996 günü Macaristan'ın Budapeşte Kentindeki Hilton otelinde Mesut Yılmaz'a yöne
lik yapılan saldırı ile ilgili olarak sürdürülen yurtiçi ve yurtdışı tahkikatları ihtiva eden dosyanın bir
klasör içinde gönderildiğinin bildirildiği.dosya muhteviyatının incelenmesinde:
Saldırıyı gerçekleştirenlerin 20.4.1970 Demirtaş doğumlu, Eşref ve Nazife oğlu Veysel Özerdem, 04.04.1960 Elazığ doğumlu Ahmet ve Ayten oğlu İsmail Koçkaya ile açık kimlikleri henüz
belirlenememiş olan Ziya Kortu ve Veysel Özgür oldukları,
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-110Konu ile ilgili olarak Mesut Yılmaz'ın yakın korumalığını yapan polis memurları Hüseyin
Arslan, Yaşar Günaydm'ın 26.11.1996 tarihlerinde ifadelerine başvurulmuş olduğu,
Türk İnterpol'ünden Macaristan İnterpol'üne 25.11.1996 tarihinde faks çekilerek bilgi talep
edildiği, 27.11.1996 tarihinde Macaristan Interpol Şefi Zoltan Nagy ile yapılan görüşmede alınan
telefon notunda, Mesut yılmaz'ın Macaristan polisine şikayette bulunmadığı, bu nedenle yasaları
na göre bir tahkikat yapmadıklarını, bu aşamadan sonra ancak Türk Büyükelçiliğinin başvurusu
üzerine bir tahkikat yapılabileceğini, 27.11.1996 tarihinde böyle bir başvuruda bulunulduğunu, ya
pılacak çalışmalardan bilgi vereceklerini ifade ettiği, Mesut Yılmaz'a saldırıda bulundukları ileri
sürülen İsmail Koçkaya, Veysel Öerdem, Cengiz Korkut ve Veysel Özgür adlı şahısların Kaçakçı
lık ve Organize Suçlarla Nücadele Daire Başkanlığının Arşivinde yapılan fiş tetkiki neticesinde ili
şik kayıtlarının bulunmadığı,
„...'•
İsmail Koçkaya'nm Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 1995/190 esas sayılı dosyada gıya
bi tutuklu olduğu ve yargılamasının devam ettiği,
Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a, 24.11.1996 günü bulunduğu Budapeşte'de
ki Hilton otelinde saat: 17.00 sularında yapılan saldırıyla ilgili olarak 25.11.1996 tarihinde Buda
peşte İnterpolüne acele ibareli bir mesaj çekilerek bilgi talep edildiği,
Öte yandan, saldırıyla ilgisi bulunabileceğine dair duyum alınan 20.4.1970 Aşağı Demirtaş
doğumlu, Elazığ nüfusuna kayıtlı, Eşref ve Nazife oğlu Veysel Özerdem, 4.4.1960 Elazığ doğum
lu, ahmet ve Ay ten oğlu İsmail Koçkaya, Veysel Özgür ve Cengiz Korkurt isimli şahıslar hakkın
da daire Başkanlığımızca yapılan tetkikler neticesinde;
İsmail Koçkaya'nm 7.2.1995 tarihinde Atatürk Havalimanından ülkemize girişiyle birlikte
27.2.1996 tarihinde yine aynı limandan çıkış yaptığı,Veysel Özerdem'in 8.8.1995 tarihinde Dereköy Hudut Kapısından ülkemize girişiyle birlikte 9.9.1995 tarihinde Kapıkule Hudut Kapısından
çıkış yaptığı, 1952 doğumlu Veysel Özgür isimli şahsın 25.7,1995 tarihinde Kapıkule Hudut Kapı
sından çıkışıyla birlikte 12.8.1995 tarihinde yine aynı kapıdan giriş yaptığı, 1953 doğumlu Veysel
Özgür isimli diğer bir şahsın da 22.10.1994 tarihinde Kapıkule Hudut Kapısından çıkış yaptığı tesbid edildiği,
Şahıslar hakkında KİHBİ Başkanlığından da bilgi talep edilmiş olup, Kaçakçılık, Temüh, Asa
yiş, yabancılar, Bilgi İşlem ve İstihbarat Daire Başkanlıkları ile de koordineli olarak çalışıldığı,
Yukarıda adı geçen şahıslardan İsmail Koçkaya ile Macaristan'da yaşayan Türklerden Hasan
Karabacak'ın resimleri ayrıca Mesut Yılmaz'ın korumalarına teşhis amacıyla gösterilmiş olup, sa
nık ile benzerlikleri olmadığı da tesbit edildiği,
Sözkonusu ülke İnterpolüne 26.11.1996 tarihinde çekilen acele ibareli ikinci bir mesajla da;
Mesut Yılmaz'ın korumalarından öğrenilen sanığın eşkali verilerek, korumaları ile arasında geçen
mücadeleden dolayı yaralanmış olabileceğinden bahisle Macaristan'daki hastahane kayıtlarından
da araştırılması talep edildiği,
Emniyet Genel Müdürlüğünce İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazılan 27.12.1996 tarih ve
291144 sayılı yazı ile Baran ve Refiye oğlu 20.6.1961 Ankara doğumlu Aydın İpekli'nin sahibi ya
da ortak olduğu şirketlerin adı ile adreslerinin ve kimlerle ortak olduğunun sorulduğu,
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Emniyet Genel Müdürlüğüne verilen 3 Ocak 1997 tarih ve
96/675 sayılı cevabi yazıda: Sultan Tekstil Sanayi Ltd.Şirketinin 7.4.1992 tarihinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi, Aşık Veysel Cad. 68/A sayılı adreste, baba ve anne Boran-Refiye İpek- '
li tarafından kurulduğu, 7.8.1992 tarihinde aydın İpekli ile ablası Serpil İpekli'nin de ortak edildi
ği, 22.11.1993 tarihinde baba Baran İpekli'nin ölümü üzerine, babalarına ait hisseler Refiye-AyTürkiye Büyük Millet Meclisi
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dın-Serpil ve Gülay Aydın isimli şahıslara devredildiği, 23.11.1993 tarihinde Refiye İpekli'nin tüm
hissesinin, Gülay aydın'ın tüm hissesinin ve Aydın İpekli'ye ait bir miktar hissenin kendisini Meh
met Özbay olarak tanıtan ve yurtdışında tanıdıkları olduğunu söyledikleri şahsa ait olduğu, Meh
met Ozbay'ın bu hisseleri 100 bin DM karşılığında aldığı, Mehmet Ozbay'ın satın aldığı hisselerin
resmi işlemlerinin Mehmet Ozbay'ın eşi Meral Çaatlı adına yapıldığı, 26.1.1995 tarihinde resmi
olarak Meral Çatlı adına kayıtlı bulunan hisselerin Aydın ipekli ve Serpil İpekli üzerine devredil
miş olduğu,
Slovak İnterpolünden alınan 28.11.1996 gün ve 12785/NUİ-96-GA sayılı mesajda Mesut Yılmaz'a saldırıda bulundukları anlaşılan Veysel Ozerdem, Ziya Korkut ve Cengiz Korkut'un lacivert
bir minibüsle Slovak Sınırını geçmiş olduklarının anlaşıldığı,
Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Araştırma Genel Müdürlüğünün 3 Aralık 1996 tarih ve 3633
sayılı yazıları ile İçişleri Bakanlığı (Emn.Gn.Md)'ne verdiği bilgide, sanıkların Çek Cumhuriyetin
de olduklarının öğrenildiği,
Saldırı olayına adı karışan Ziya Korkut, İsmail Koçkaya ve Veysel Ozerdem haklarında An
kara 10. Sulh Ceza Mahkemesince 10.12.1996 tarihinde giyabi tevkif kararı verildiği, Adı geçen
şahısların yurtdışında yakalanmaları ve suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesinin 12. madde
sine istinaden ülkemize iadelerinin.temini için İnterpol'e üye tüm ülkelere 12.12.1996 tarihinde
"Dağıtımlı" yazı gönderilmiş ve bu meyanda her üç (3) şahıs için Kırmızı Bülten düzenlenerek İnterpol Genel Sekreterliğine iletildiğinin ek bilgi notundan anlaşıldığı,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Adalet Bakanlığına yazılan 11.12.1996 tarih ve 3/14292
sayılı yazı ile Mesut Yılmaz'a saldırıda bulunan sanıklardan Veysel Ozerdem, İsmail Koçkaya ve
Ziya Korkut'un Çek Cumhuriyetinde bulunmalarının muhtemel olduğu belirtilerek yakalanmaları
ve yargılanmak üzere ülkemize iade edilmelerinin talep edildiği,
Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz tarafından 2.12.1996 tarihinde emniyet Genel
Müdürlüğüne gönderilen yazıda kendisine yöneltilen saldırının Abdullah Çatlı'nın ortağı, Sultan
Tekstil'in sahibi Aydın İpekli tarafından organize edildiğini iddia ettiği incelenmiştir.(Ek:137)
J-ALPASLAN PEHLİVANLI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ İNCELEME
1 - Komisyonumuzun 3.2.1997 tarih Ve 205 sayılı yazı ile Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığın
dan; Alparslan Pehlivanlı 'nın ve Alparslan Pehlivanlı'yi öldüren şahsın abisinin öldürülmesi olayı
na ilişkin tahkikat ve dava dosyalarının bir suretinin istendiği incelenmiştir. (Ek: 138)
2- Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı 6.2.1997 tarih ve 1995/89 Hz. sayılı yazısı ile Kırıkka
le milletvekili Alparslan Pehlivanlının 14.4.1994 tarihinde Keskin ilçesi yakınlarında öldürülmesi
ve Alpaslan Pehlivanlı'yı öldüren Hacı Vural'ın büyük kardeşi Metin Vural'ın öldürülmesi olayı
ile ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kırıkkale Ağır Ceza mahkemesinde bulunan karar
lar ve dosya suretini gönderdiği incelenmiştir. (Ek: 139)
K-KARTAL DEMİRAĞ İLE İLGİLİ İNCELEME
1- Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'a Kartal Demirağ isimli şa
hıs tarafından, 18.6.1988 günü Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılan Anavatan partisi 2.
Olağan Kongresinde, yapılan suikast teşebbüsü ile ilgili olarak Komisyonumuza intikal eden ev
rakların incelenmesi neticesinde;
Turgut Özal'ın Kartal Demirağ, teşebbüsü sonucu elinden yaralandığı, adı geçen suikastçının
yaralı olarak ele geçirildiği, şahsın üzerinden Hayati İpek adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktığı,
Davanın Ankara 1 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde görüldüğü 23.11.1988 tarih ve
1988/86 esas, 1988/127 karar sayılı karara bağlandığı,
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Bahsi geçenin ideolojik amaçla T.C.Başbakanı Turgut Özal'ı tasarlayarak hamili bulunduğu
ve emanette kayıtlı tabancasıyla iki el ateş etmek suretiyle öldürmeye tam teşebbüs suçundan, ay
rıca memnu tabanca ve nüfus tezkeresinde sahtekarlık fiillerinden sorumlu tutulduğu, yargılama
neticesinde; daha önce öldürmeye tam teşebbüsten hükümlü olduğu cezasını çekmekte iken ceza
evinden firar ettiği, mezkûr suikasti tek başına kararlaştırdığı, siyasî bir amacının bulunmadığı,
geçmişteki ülkücü kişiliğinin bunda etkili olmadığı ifadesini vermiş, mahkeme 20 yıl ağır hapis ve
ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası vermiştir.
Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığınca olayın soruşturulması sırasında sanıkla
birlikte olan, sanığı suça teşvik eden veya muzaharette bulunan, birlikte suç işleyen veya sanığın
suç işlediği aleti veya vasıtayı temin eden başka kişi ya da kişilerin bulunduğu yönünde bir delil el
de edilemediği ancak kişinin hedef küçültme, yerde yuvarlanarak kaçma şekliylede davranışların
dan profesyonel olduğu kanaatlerinide belirtmişlerdir.
Suikastçi Kartal Demirağ 15.4.1992 tarihinde de Devlet Güvenlik Mahkemesinin 14.4.1992
tarih 1992/90 sayılı kararı gereği meşruten tahliye edildiği incelenmiştir. (Ek: 140)
L-HURŞİT HAN İLE İLGİLİ İNCELEME

.'• '

1- 10/89, 110,124, 125, 126 Esas Numaralı TBMM Araştırma Komisyonu Başkanlığınca İs
tanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 10.1.1997 tarih ve 124
sayı yazı ile Hurşit Han ve arkadaşları hakkında devam eden eroin kaçakçılığı dava dosyasının
onaylı bir örneğinin gönderilmesinin talep edildiği incelenmiştir. (Ek: 141)
2- İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca 17.1.1997 tarih ve
1997/90-71 sayılı yazı ile Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığına ö.Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesinin 1996/13 Esas sayılı Hurşit Han ve arkadaşları hakkındaki dava dosyasının birer ör
neğinin Meclis Araştırma Komisyonuna gönderildiğinin bildirildiği,
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının yazılarına ekli olarak gön
derilmiş bulunan 1996/13 Esas sayılı dava dosyasının incelenmesinde:
İstanbul DGM Başsavcılığınca hazırlanan 30.9.1996 tarih ve 1996/1967 Hazırlık, 1996/1311
esas ve 1996/1224 iddianame sayılı iddianame ile eroin ithal ettiği ve ticaretini yaptığı belirlenen
sanıklardan Hurşit Han, Şükrü Han, Şevket Çağırtekin, Şükrü Çağırtekin, İdris Çağırtekin, Hasan
Yılmaz, Muhittin Arslan, Mustafa Hanifoğlu ve İran uyruklu Lokman GHAUDSI MAHBOOD
ALAAM haklarında İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde dava açılmış olduğu ve da
vanın devam ettiği,
„Hurşit Han'ın 15.1.1995 tarihinde Bakırköy'de Afyonsakızı ve eroin ticaretine ilişkin olay,
26.6.1994 tarihinde Bakırköyde Kokain ticaretine ilişkin olay, 3.1.1995 tarihinde yine Bakırköyde
eroin ve Afyonsakızı ticareti ve 8.3.1995 tarihinde Tekirdağ-Saray ilçesinde eroin ve baz morfin
imal etme olayında kardeşi Şükrü Han ile baaşrolde bulundukları ve yönlendirici oldukları, bu şa
hısların Pakistan uyruklu Hacı İbrahim isimli uyuşturucu pazarlayan şahısla ilişki kurdukları ve bu
şahıstan eroin temin etmek için anlaştıkları, Şükrü ve Hurşit Han'ın bu eroinleri Çağ-Tur Nakliye
Şirketinin Mersin'de bulunan sahipleri Şükrü Çağırtekin ve İdris Çağırtekin ile temasa geçtikleri
ve yurtdışına getirecekleri eroinin yer ve zaman konusunda bu şahıslarla anlaştıkları ve nakliyeci
lik yapan Hasan Yılmaz ve Muhittin Arslan ile de bu nakliyecilik yapan şahısların anlaşarak ero
inin yurtdışından getirilmesi işini üstlendikleri ve Şevket Çağırtekin'in uyuşturucunun kilosunu
700 DM den, şoför Hasan Yılmaz'ın 40.000 DM ve Muhittin Arslan'ın da 1 milyar TL fiat üzerin-,
den Şükrü ve Hurşit Han ile anlaştıkları,
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Uyuşturucuların Ağrı Gürbulak'tan Türkiye'ye sokularak, Hurşit ve Şükrü Han'ın Sapanca'daki sahibi oldukları çiftlik evine götürüp indirmelerinin önceden kararlaştırıldığı, ancak yapı
lan bir ihbar sonucu Horasan'da uyuşturucuları birlikte şoförlerin yakalandığı Lokman Godsi ve
Mustafa Hanifoğlu'nun belli bir komisyon karşılığında kara parayı akladıkları, Eminönünde bulu
nan Azer Döviz A.Ş.'yi bu amaçla kullandıkları,
Hurşit Han ve Şükrü Han'ın evlerinde, yazlığında ve villasında yapılan aramalarda satışa ha
zır eroin ile eroin yapımında kullanılan çeşitli malzemelerin bulunduğu,
-Hurşit Han'ın eroin yapımını Yüksekova'da yaşadığı tarihlerde öğrendiği, yurt dışından eroin
ithal ederek bu işin ticaretini yaptığı, adı geçen diğer şahısların da Şükrü ve Hurşit Han ile birlikte
hareket ettikleri ve teşekkül halinde yurtdışından uyuşturucu madde, eroin ithal etmek ve ticareti
ni yapmak suçunu işledikleri, Bu nedenle Hurşit Han ve Şükrü Han'ın T.C.K.'nun 403/1, 6,7,8,31,
33,40 ve diğer şahıslarında TCK 403/1,6,7,31,33,40 maddeleri uyarınca cezalandırılmalarının İs.tanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca talep edildiği ve davanın devam
ettiği,
Hurşit Han 20.9.1996 tarihinde İstanbul DGM Başsavcılığınca alınan ifadesinde "Sabanca'daki çiftliğinde yakalanan su (Asit Anhidriti) kabul ettiğini, bir arkadaşının bunu saklamasını kendi
sinden istediğini, Bakırköy Mahkemeleri tarafından hakkında bu suçlardan dolayı gıyabi tevkif ka
rarı verdiğinin doğru olduğunu, Silivrideki yazlığında ele geçirilen eroinin kendisine ait olduğunu,
1992 yılında kendisinden para istenilmesi üzerine korkudan PKK'ya 1 milyar TL yardımda bulun
duğunu" ifade ettiği,
7-8-9 Eylül 1996 tarihlerinde görevlilerce yapılan seri operasyonlar neticesinde 1963 doğum
lu Hasan Yılmaz ile 1970 doğumlu Muhittin Arslan isimli şahısların kullandıkları ve Hurşit Han'a
ait olduğu ileri sürülen Tır'dan ve Hurşit Han'ın yazlık ve çiftlik evlerinde elde edildiği belirtilen
uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 17.9.1996 tarihinde İstanbul DGM C.Savcısı Aykut Cengiz En
gin huzurunda Narkotik Şube Müdürlüğünde bir tutanak düzenlenmiş olduğu ve yakalanan uyuş
turucuların dökümünün yapıldığı,
Hurşit Han'ın yazlık ve çiftlik evlerinde yakalanan uyuşturucu maddelerle ilgili olarak.Kriminal Polis Laboratuarın da uyuşturucu madde analizi yaptırıldığı ve 18.9.1996 tarih ve 13026 sayılı
ekspertiz raporunda yakalanan uyuşturucuların saf morfin, eroin ve asit anhidrit maddeleri olduğu
incelenmiştir.(Ek: 142)
M-AHMET TEKİN BAYKAL ÇETESİ İLE İLGİLİ İNCELEME
1-25.10.1996 günü Torbalı ilçesinde çetebaşına ait benzinlikte silahlı çete oluşturmak adam
öldürmek, adam yaralamak, haraç toplamak amacıyla Ege bölgesinde kurulmuştur. Bu çeteyle il
gili olarak 91 kişi hakkında fezleke hazırlanmıştır.
Bu çeteden 46 kişinin yakalandığı, 1991 yılından bu yana 18 kişiyi öldürdükleri, 7 kişiyi ya
raladıkları, adam kaçırma, işkence, haraç toplamak ayrıca şahısların arazi, para vs. nedeni ile ara
larında oluşan ihtilafları, gayrilazımi yollardan çözme yoluna girdikleri, bu çetenin 4 adet tam oto
matik tüfek, 2 adet dürbünlü tüfek, 16 adet tam otomatik tabanca, 6 adet pompalı tüfek, 31 adet şar
jör, 870 adet fişek ve mermi yakalanmıştır. Suçların bizzat çete elebaşısı Ahmet Tekin Baykal'ın
talimatı ile işlendiği zabıtanın üzerlerine.fazla gelmemesi için suçların bir kısmının faili meçhul
kalmamasına özen gösterdikleri, tanık, müşteki ve mağdurlar üzerinde korku oluşturdukları. Çetebaşı Ahmet Tekin Baykal'ın halen firarda olduğu incelenmiştir.(Ek:143)
N-EŞREF BİTLİS OLAYI İLE İLGİLİ İNCELEME
1- Komisyonumuzun 10.01.1997 tarih ve 108 sayılı yazısı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığın
dan "Eşref Bitlis Paşanın ölümüne yolaçan uçak kazası ile ilgili yapılan tahkikat dosyasının tasdik
li bir suretinin gönderilmesinin istendiği incelenmiştir. (Ek: 144)
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2- Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı 20 Ocak 1997 tarih ve 1993/291 sayılı ceva
bi yazısında,
17 Şubat 1993 günü PTT ANKARA Posta İşleme Merkezine düşen ve Jandarma Genel Ko
mutanı Orgeneral Eşref Bitlis ile üç subay ve bir astsubayın şehit olmaları sonucunu doğuran 10011
kuyruk numaralı Beechcraft Süper King Air B200 marka askeri uçakla ilgili olarak verilen
1993/273-239 sayılı kovuşturmaya yer olmadığı kararı ve dosya Ankara 13. Asliye Hukuk Mahke
mesince istenildiğinden ilgili Mahkemeye gönderildiği ve halen Savcılığa iade edilmediği Dosya
nın tasdikli suretlerinin Ankara 13 ncü Asliye Hukuk Mahkemesinden istenebileceğini bildirdiği
incelenmiştir. (Ek: 145)
3- Komisyonumuzun 10.1.1997 tarih ve 131 sayılı yazısı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılı
ğından "Ankara 13. Asliye Hukuk mahkemesinde devam etmekte olan, bir uçak kazasında vefat
eden eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in yakınları tarafından açılan tazminat davasının
bir suretinin gönderilmesinin istendiği incelenmiştir. (Ek: 146)
4- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6.2.1997 tarih ve 5/11309 sayılı cevabi yazısı ekinde; An
kara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1994/151 sayılı dava dosyasını gönderdiği incelenmiştir.
(Ek: 147)
^
5- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 4.3.1997 tarih ve 5/11309 sayılı 2. bir yazı ile Ankara 13.
Asliye Hukuk Mahkemesinin 4.3.1997 tarih ve 1994/151 esas sayılı müzekkereleri ve ekindeki tor
ba içindeki evrakı mahkemeye iade edilmek üzere tetkik edilmek için gönderdiği incelenmiştir.
(Ek:148)
6- Komisyonumuzun 12.3.1997 tarih ve 272 sayılı yazısı ile; Ankara 13. Asliye Hukuk Mah
kemesinin 4.3.1997 tarih ve 1994/151 esas sayılı dosyanın bir nüsha fotokopisi çekilerek, iade edil
diği incelenmiştir.(Ek:149)
O-TARIK ÜMİT'İN KAYBOLMASI OLAYI İLE İLGİLİ İNCELEME
1- Komisyonumuzun 10.01.1997 tarih ve 110 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığından Silivri Jandarma bölgesinde aracı bulunan ve kendisinden iki seneden beri
haber alınamayan Tarık ÜMİT ile ilgili yapılan işlemler dosyasının tasdikli bir suretinin gönderil
mesinin istendiği incelenmiştir.(Ek: 150)
2- İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının 17 Ocak 1987 tarih ve 14911 sayılı ce
vabi yazısı ekinde talep edilen dosyanın gönderildiği incelenmiştir. (Ek: 151)
3- Komisyonumuzun 22.01.1997 tarih ve 171 sayılı yazısı ile Jandarma Genel Komutanlığın
dan Tarık ÜMİT isimli şahsın kaybolmasından sonra İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı tara
fından yapılan istihbarat çalışmaları ile bu çalışmalar sırasında gözaltına alınan ve bilgisine başvu
rulan şahıslarla ilgili tutanak bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istendiği incelenmiştir. (Ek: 152)
4- Jandarma Genel Komutanlığının 23 Ocak 1997 tarih ve 19164 sayılı cevabi yazısında, ko
nuya ilişkin olarak doğrudan ve dolaylı araştırma ve soruşturmalara zaman içinde devam edilmiş
se de, herhangi bir ipucu olmadığından tutanak tanzim edilemediği ve gözaltına alınan da bulun
madığı bildirildiği incelenmiştir.(Ek: 153)
5- Komisyonumuzun 23.01.1997 tarih ve 174 sayılı yazısı ile Sakarya Emniyet Müdürlüğün
den, bilgisine başvurulmasına karar verilen Dr. Cemalettin ÜMİT'in 28.01.1997 günü saat
12.30'da Komisyonumuzda bulunması için tebligat yapılmasının istendiği incelenmiştir. (Ek: 154)
6- Sakarya Emniyet Müdürlüğünün 27.01.1997 tarih ve 482 Fax sayılı cevabi yazısında, Dr.
Cemalettin ÜMİT, İstanbul'da ikamet ettiğinden İstanbul telefonunun öğrenilip arandığı, kendisi
ne ulaşılamadığından eşinin telefonla bilgilendirildiği, incelenmiştir.(Ek:155)
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nel Müdürlüğünden Tarık ÜMİT'in sabıka kaydının gönderilmesinin istendiği incelenmiştir.
v
(Ek:156)
; . 8- Adli Sicil Genel Müdürlüğünün 28.3.1997 tarih ve bila sayılı yazısı ile Tarık ÜMİT'in sa
bıka kaydının gönderildiği incelenmiştir. (Ek: 157)
9- istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi C.Başsavcılığınca Mehmet AĞAR ve Sedat Edip
BUCAK haklarında hazırlanmış bulunan 30.1.1997 tarih ve 1997/221 Hazırlık ve 1997/1 sayılı
Fezlekede: Tarık ÜMİT olayı ile ilgili olarak:
" 04.03.1995 tarihinde Silivri İlçesi Kılıçlı Köyü yakınlarında bir otomobilin terkedilmiş ola
rak bulunması üzerine ilgili Karakol Komutanı ve İlçe Jandarma Komutanlığının yaptığı araştırma
lar sonunda bu otomobilin Tarık ÜMİT isimli kişiye ait olduğu tesbit edilmiş ve Tarık ÜMİT'in ai
lesi (Kızı Hande ve amcası Cemalettin ÜMİT)nin adresleri araştırılıp bulunarak soruşturma başla
tılmıştır.
Tarık ÜMİT'in kızı Hande BİRİNCİ ve amcası Cemalettin ÜMİT'in İstanbul DĞM.C.Başsavcılığmca alınan ifadeleri, Kadıköy C.Başsavcılığına, Silivri C.Başsavcılığına ve idari mercilere ver
dikleri dilekçeler münderecaatına göre;
Tarık ÜMİT'in 3 Mart 1995 tarihinde İstanbul Erenköy Divan Pastanesinde oturduğu sırada
yanına gelen Ziya ve Ayhan isimli iki polis memuru ile kısa bir süre konuştukları (o sırada Tarık
ÜMİT'in yanında Baha ŞEN isimli bir şahıs ve bir bayan arkadaşı bulunmaktadır.) bu polis me
murlarının, Tarık ÜMİT'e "İbrahim ağabey gelmedi. O seni evde bekliyor. Ona gideceğiz" dedik
leri bu görüşmeden sonra oradan birlikte ayrıldıkları ve Tarık ÜMİT'in bir daha bulunamadığı an
laşılmıştır.
Milli İstihbarat Teşkilatında istihbarat elemanı olarak kullanıldığı belirlenen Tarık ÜMİT'in
orada amiri olan Mehmet EYMÜR'ün araştırmaları ve ayrıca Ahmet ALTINTAŞ isimli Jandarma
İstihbarat görevlisi astsubayın yaptığı araştırmalarda, Tarık ÜMİT'in en son yaptığı telefon görüş
mesi tesbit edilmiş ve son görüşmenin Avşar KEDEROĞLU isimli kişi adına kayıtlı cep telefonu
ile yapıldığı belirlenmiştir. Jandarma İstihbarat görevlisi Ahmet ALTINTAŞ tarafından Avşar KE
DEROĞLU bulunmuş, Tarık ÜMİT'le görüşme sebebi araştırılmış ancak, Avşar KEDEROĞLU'nun Tarık ÜMİT'İ hiç tanımadığı herhangi bir görüşme yapmadığı ve bu telefon kendi adına
kayıtlı olmakla beraber, olay günlerine tekabül eden dönemde bu telefonu Özel Harekat Dairesin
de görevli Ayhan AKÇA ile Ziya BANDIRMALIOĞLU' nun Avşar'dan aldıkları ve kullandıkları
anlaşılmıştır.
Bunun üzerine Avşar KEDEROĞLU aracılığı ile Jandarma Astsubay Ahmet ALTINTAŞ Ay
han AKÇA ile görüşme yapmak üzere buluşmuşlardır. Ataköy civarında bir parkta Ahmet Altıntaş
Ayhan AKÇA'yı beklemiş buraya Ayhan AKÇA, Ayhan ÇARKIN'la birlikte gelmişlerdir. Jn. Ast
subaydan görüşme sebebini öğrenmişler ve bunun üzerine kendileri hakkında araştırma ve soruş
turma yapamıyacağını ifade ederek onunla münakaşa yapmışlardır. Bu münakaşayı müteakip bu
luşma yerine yakın Ataköy Polis Karaakoluna gidilerek orada görüşmeye devam edilmiştir. Ataköy
Karakolundaki bu görüşme sırasında ayhan AKÇA ve Ayhan ÇARKIN ile o sırada Ankara'da bu
lunan Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim ŞAHİN telefon görüşmesi yapmışlar ve Jn.Astsuhay Ahmet ALTINTAŞ'I orada telefonla arayan İbharim ŞAHİN "Sen kim oluyorsun, bu polisler
hakkında araştırma yapıyorsun" diyerek onu ikaz etmiş ve bu olaya karışmamasını söyleyerek mü
dahalede bulunmuş ye araştırmanın devamını engellemiştir.
Yine Hande BİRİNCİ ve Cemalettin ÜMİT'in ifadelerine göre Jn. Astsubay Ahmet ALTINTAŞ'ın yaptığı bu araştırmalar sırasında Mit Kontrterör Merkez Yöneticisi olan Mehmet EYTürkiye Büyük Millet Meclisi
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MÜR'ün de iki kişiyi görevlendirdiği ve Hande BİRİNCİ ile gerek telefonla gerek bizzat yaptığı
görüşmelerde ona hitaben "Babanı Abdullah ÇATLI, Sami HOŞTAN ve Haluk KIRCI kaçırdılar,
bu hususta hemen basına açıklama yap ve ilgili yerlere dilekçeler ver, ayrıca babanın kaçırılmasın
da Korkut EKEN'in de rolü var" diyerek onu uyardığı anlaşılmıştır.
Cemalettin ÜMİT'in ifadesi ve ifadesine ek olarak ibraz ettiği ve o tarihte Adalet Bakanı olan
Mehmet AĞAR'a hitaben yazdığı mektup ve Mehmet EYMÜR'ün beyanlarına göre, Tarık
ÜMİT'in kaybolmasından sonra Mehmet EYMÜR'ün, o tarihte Emniyet Genel Müdürü olan Meh
met AĞAR ve Özel Harekat Daire Başkanvekili olan İbrahim ŞAHİN ile görüşmeler yaptıkları, bu
görüşmeler de Tarık ÜMİT'in, Abdullah ÇATLI ve adamları tarafından sorgulandığını ve serbest
bırakılması hususunda yardımcı olmasını istediği, adı geçenlerin de "bakarız" dedikleri ancak her
hangi bir sonuç alınamadığı anlaşılmıştır.
Olayı araştıran Jn.Ast.Sb.Ahmet ALTINTAŞ'a yukarıda belirtildiği şekilde yapılan müdaha
leler sebebiyle araştırmayı devam ettirememiş ve kısa bir süre sonra da başka toplumsal olaylarda
da görevlendirilmiş ve bilahare İl Jandarma Alay Komutanlığına tayin edilmiştir.
Silivri C.Başsavcılığından suretleri celp edilen, bu olayla ilgili 1995/627 Hazırlık sayılı evra
kın tetkikinde; hazırlık tahkikatının devam ettirildiği ve henüz olay faillerinin somut delillerle tesbit edilemediği, bulunamadığı görülmüştür.
İstanbul DGM.C.Başsavcılığınca celp edilerek 27.01.1997 tarihinde sanık sıfatı ile ifadesi alı
nan Ziya BANDIRMALIOĞLU isimli polis memuru (ifadesi alındıktan sonra İstanbul 2 Nolu
DGM. Yedek Üyeliğinde tutuklanmış, işlemleri yapıldığı sırada firar etmiştir.) Bu olayın başlangıç
bölümünü yukarıda izah edildiği şekilde teyid etmiştir. Şöyleki; Tarık ÜMİT ile eski tarihlerden be
ri tanıştıkları 2 Mart 1995 tarihinde kendisinin Ankara'da bulunduğu sırada Tarık ÜMİT'in onu te
lefonla arayarak görüşmek üzere İstanbul'a çağırdığını, 3 Mart 1995 tarihinde İstanbul'a gelen Zi
ya BANDIRMAÜOĞLU'nun Avşar KEDEROĞLU isimli arkadaşını Halkalı Gümrük Semtinde
bulunan tır garajına gittiğini ve oradan Avşar KEDEROĞLU'na ait cep telefonu ile Tarık ÜMİT'İ
aradığını ve aynı gün 18.00'de Erenköy Bağdat Caddesi Divan Pastanesinde buluşmayı kararlaştır
dıklarını ifade etmiştir. Aynı gün saat 19.00-20.00 sıralarında Bağdat Caddesi Divan Pastanesine
geldiğini söyleyen Ziya BANDIRMALIOĞLU, orada Tarık ÜMİT'in yanında bir bay ve bayan ar
kadaşının oturduğunu, onlarla birlikte Tarık ÜMİT'le yaklaşık yarım saat oturup hal hatır sorduk
larını ve bay ve bayanın kalkmasını müteakip kendilerinin de kalktıkları, Tarık ÜMİT'in 3-4 paket
çikolata yaptırarak arkadaşlara dağıtılmak üzere kendisine verdiğini ve pastahane önünde vedalaşarak ayrıldıklarını belirtmiş ve iddia edildiği gibi, Tarık ÜMİT'in yanına giderken yanında başka
bir arkadaşının olmadığını, Dündar KILIÇ isimli kişi hakkında yapılacak bir operasyon ile ilgili
olarak ne önceki tarihlerde ne de pastanedeki buluşmalarında herhangi bir konuşmalarının olmadı
ğını ifade etmiştir.
Bu buluşmanın amacını, eskiden beri tanıdığı Tarık ÜMİT'e sadece hal hatır sormak maksa
dıyla izah etmeye çalışmış ise de; Ankara ilinden telefonla aranarak irtibat kurulması, Ziya BAN
DIRMALIOĞLU'nun İstanbul'a geldiğinde Tarık ÜMİT'le tekrar telefon görüşmeleri yaptıktan
sonra Bağdat Caddesi Divan Pastanesinde biraraya gelmeleri, sadece hal hatır sorduk gibi basit bir
sebeple izahı inandırıcı bulunmamıştır. Aksine bu buluşma safhaları (iddialara konu olan) önemli
bir olay ve sebebin bulunduğu kanaatini oluşturmuştur." denildiği incclcnmiştir.(Ek:44)
10- Komisyonumuzca Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilen 2.4.1997 tarih ve 331 sayılı
yazı ile, Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim ŞAHİN Ve Ayhan AKÇA'nın 2.3.1995 tari
hinde Diyarbakır'da görevli olduklarını belirten görev onayı, gidiş-dönüş tarihleri, bu göreve gidiş
leri ile ilgili uçak biletlerinin fotokopileri ile, hangi acentadan aldıkları, bilet ücretlerinin ne şekil
de ödendiği, uçakla dönmüşler ise hangi şchire indiklerinin acele bildirilmesinin istenildiği ince
lenmiştir. (Ek: 158)
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11- Emniyet Genel Müdürlüğünce Meclis Araştırma Komisyonumuza gönderilen 2.4.1997
gün ve 276 sayılı cevabi yazıda:
"2.3.1995 günü İbrahim ŞAHİN ile Ayhan AKÇA'nm H.H.Y. 257 sefer sayılı uçağı ile saat
10.00'da Diyarbakır'dan Ankara'ya hareket ettikleri, İbrahim ŞAHİN'in 2352405877736 numara
lı bilet, Ayhan AKÇA'nın ise 2352405877738 nolu bilet ile Ankara'ya hareket ettikleri, bu seya
hatleri ile ilgili olarak adı geçenler hakkında herhangi bir geçici görev onayının bulunmadığı ve
kendilerine herhangi bir ödemenin yapılmadığı incelenmiştir.(Ek: 159)
P-YÜKSEKOVA ÇETESİ İLE İLGİLİ İNCELEME
1- Komisyonun 29.11.1996 gün ve A.01.1.GEÇ/4 sayılı yazısına, İçişleri Bakanlığı, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce ayrı ayrı cevap verildiği,
A- Jandarma Genel Komutanlığının
96/ASYŞ.Pl.(217053) sayılı cevabi yazıda:

6 Aralık

1996 tarih ve HRK:

2060-90-

Hakkari-Yüksekova'daki Necip Baskın'ın evine 22 Eylül 1996 günü saat 03.00 sıralarında te
rörist kıyafeti ile gelen Komiser Fatih OZALTAN, itirafçı Kahraman BİLGİÇ ve GKK Mehmet
Emin ERGEN'in adı geçen şahsı alarak Yüksekova Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat binasına gö
türdükleri, tetöristler tarafından kaçırıldığı görüntüsü vererek yakınlarından 200.000 DM. fidye is
tedikleri sanıkların alınan ihbar üzerine Yüksekova J.Tak.Snr.A.K.lığınca suçüstü yakalandığı,
olayla ilgisi görülen (1) Komiser, (1) Polis Memuru, (1) itirafçı-ve (3) GKK.'nın adli makamlara
sevk edilerek ilk sorgularını müteakip tutuklandığı, bu hususta adli işlemlere de devam edildiği,
B- Emniyet Genel Müdürlüğünün 9.12.1996 tarih ve B.05.l.EGM.0.60.05.03/ 2694-96 sayılı
cevabi yazılarında "konuya ilişkin Emniyet birimlerince düzenlenen evrakın bir dosya içerisinde
gönderildiği", belirtilmiş,
Adı geçen dosyanın incelenmesinde;
a- Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığınca hazırlanan 23 Eylül 1996 tarihli vukuat raporun
da; Olayın mahiyetinin 22 Eylül 1996 tarihli vukuat raporunda belirtildiği ve olaya adı karışan Kah
raman BİLGİÇ ile GK Korucuları Mehmet Emin ERGEN, Necmettin HAZEYİ, Osman ERGEN,
Abdülkerim ÖZCÜK ve Osman ÖZPAZAR'ın gözlem altına alındığı, Komiser Fatih ve 2 polis me
muru hakkında da Kaymakamlıkça idari soruşturma, Cumhuriyet Savcılığınca da adli soruşturma
nın yürütüleceği, olayın da; PKK terör örgütü süsü verilerek adam kaçırma, hürriyeti tahdit ye fid
ye isteme suçu olarak sıfat kazandığı,
b- Necip BASKIN'ın kaçırma olayına adı karışan Kahraman BİLGİÇ'in 22.9.1996 tarihli ifa
desinde konuyla ilgili ve daha önce gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili bilgi verdiği,
c- Osman ERGEN'in 22.9.1996 tarihli ifadelerinde kaçırma olayındaki rolünü anlattığı,
d- GKK Mehmet Emin ERGEN 23.9.1996 tarihli ifadesinde; kendisinin kaçırma olayı ile ilgi
sinin olmadığını söylediği,
e-GKK Osman ÖZPAZAR 23.9.1996 tarihli ifadesinde kaçırma olayına katıldığını söylediği,
f- GKK Abdülkerim ÖZCÜK 23.9.1996 tarihli ifadesinde kaçırma olayına katıldığını söylediği,
g- Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün 23.9.1996 tarihli Valilikten aldığı onayla; Necip BASKIN'ı kaçırma olayına adı karışan polis memurları Fatih ÖZHAN, Azmi AYDIN ve Abdulkadir
BAYRAM'ın görevden uzaklaştırıldığı,
h- Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün Emniyet Genel Müdürlüğüne yazdığı 23.9.1996 tarih ve
719/96 sayılı yazısıyla, Necip BASKIN'ı kaçırma olayına karışıp Valilikçe açığa alınan polis me
murları hakkındaki soruşturmanın Teftiş Kurulu Müfettişlerince yapılmasını talep ettiği,
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ı- Emniyet Genel Müdürü Alaattin YÜKSEL imzasıyla Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılan
24.9.1996 tarih ve 223/15728 sayılı yazı ile olayda adı geçen polis memurları hakkında soruşturma
emri verdiği,
j - Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün, Emniyet Genel Müdürlüğüne yazdığı 13.10.1996 tarih
li fax mesajı ile; Necip BASKIN'ı kaçırma olayına adı karışan polis memurlarından Abdulkadir
BAYRAM ile GKK Osman ERGEN'in Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesince serbest bırakıldığı,
polis memurları Fatih ÖZHAN ve Yusuf Azmi AYDIN ile GKKorucuları Osman ÖZPAZAR, Abdülkerim ÖZCÜK ve Necmettin HAZEYİ'nin Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandık
larının bildirildiği incelenmiştir.(Ek: 160)
2- Komisyonun 10.1.1997 tarih ve 139 sayılı yazısı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığın
dan, "Yüksekova Çetesi" olarak bilinen ve birkısım güvenlik görevlilerinin karıştığı adam kaçırma
ve tehdit olayına ilişkin yapılan tahkikata dair evrakın tasdikli birer suretinin gönderilmesini talep
ettiği inceIenmiştir.(Ek: 161)
3- Komisyonun bu yazısına Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca 27.2.1997 tarih ve
1997/1171 sayılı yazısı ile verilen cevabi yazıda; olayla ilgili soruşturma evraklarının 15.10.1996
tarih ve 1996/960 hazırlık 1996/117 sayılı görevsizlik kararı ile Diyarbakır Devlet Güvenlik Mah
kemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğine dair kararın gönderildiği incelenmiştir.(Ek:162)
4- Komisyonun 16.1.1997 tarih ve 159 sayılı yazısı ile Diyarbakır DGM Başsavcılığından
"Yüksekova Çetesi olarak bilinen ve birkısım güvenlik görevlilerinin karıştığı adam kaçırma ve
tehdit olayına" ilişkin yapılan tahkikata dair evrakın tasdikli birer suretini istediği incelenmiştir.
(Ek.163)
5- Diyarbakır DGM Başsavcılığının 12.3.1997 tarih ve 1996/3885 Hz.sayılı yazısı ekinde gön
derilen hazırlık soruşturmasına ait evrakta;
Kahraman BİLGİÇ, Fatih ÖZHAN, Yusuf Azmi AYDIN, Abdulkerim ÖZCÜK, Osman ÖZ
PAZAR, Necmettin HAZEYİ, Abdulkadir BAYRAM, Mehmet Emin ERGEN ve Osman ERGEN
haklarında;
a- Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak,
b- Teşekkül halinde para almak için adam kaldırmak,
c- Teşekkül halinde birden fazla kişiyi öldürmeye eksik teşebbüs,
Suçlarından iddianame tanzim edildiği,1997/298 sayılı iddianamede;
Sanıklardan Kahraman BİLGİÇ'in 1991-1994 yıllarında PKK Terör örgütü adına faaliyetler
de bulunduğu, 1994 yılında teslim olmasına müteakip Hakkari, Yüksekova ve Çukurca Bölgelerin
de yapılan operasyonlarda Güvenlik Kuvvetlerine yardımcı olduğu,
Fatih ÖZHAN, Yusuf Azmi AYDIN ve Abdulkadir BAYRAM'm Hakkari Özel Harekat Şu
besinde Polis Memuru olarak görevli oldukları, ancak zaman zaman çevre ilçelerde de geçici ola
rak görevlendirildikleri ve operasyonlara katıldıkları,
Diğer sanıklar Mehmet Emin ERGEN, Osman ERGEN, Necmettin HAZEYİ, Abdulkerim
ÖZCÜK (Korucu Kadir olarak tanınıp biliniyor) ve Osman ÖZPAZAR'ın ise Yüksekova İlçesi ya
zılı kamp köyünde geçici köy korucusu olarak görev yaptıkları,
Sanıkların önce Yüksekova Vezirli Köyünden örgüt adına hayvanların kaçırılmasını kararlaş
tırdıkları, ancak bu eylemi gerçekleştirmedikleri,
Yukarıdaki olayın konuşulması sırasında sanıklardan geçici köy korucusu olarak Abdulkerim
ÖZCÜK (Korucu Kadir) ve Necmettin HAZEYİ'nin sanık Kahraman BİLGİÇ'e, "Tahir BASKIN
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kişilerden para alınmasını" teklif ettikleri,
Kahraman BİLGÎÇ'in bu teklifi kabul ettiği, kaçıracakları kişiyi saklamak için yer aradıkları,
ertesi gün görüşmelerinde Kadir'in yer bulamadığını söylediği, o sırada Kadir'in Özel Harekatta
görevli Komiser Fatih dediği, Fatih ÖZHAN'la telefonla görüştüğü, Kadir'in konuşmasından son
ra telefonu alan Kahraman BİLGÎÇ'in, Fatih ÖZHAN'ı kaçırma olayına yardımcı olması için ça
ğırdığı, kısa bir süre sonra yanında akrep şoförü ife birlikte 3 kişi (diğer polis sanıklar) oldukları
halde eve geldikleri Kahraman ve diğer sanıklar tarafından kaçırma ve para isteme olayının Fatih'e
açıklanarak yardımının istenmesi üzerine, teklifi kabul ederek "adam kaçırıldıktan sonra Emniyete
götürülüp parayı getirene kadar bekliyeceğiz" dediği ve bu olayı bu şekilde planladığı;
Kahraman ve geçici köy koruyucusu olan sanıklar adamı aldıktan sonra Yüksekova-Yazılı Kö
yü arasına getirecekler, buradan Fatih alıp Emniyete götürüp 2-3 gün saklıyacak, sonra adamları
havaalanı mevkiine çağıracaklar, burada Kahraman BİLGİÇ, Abdulkadir ÖZCÜK birkaç GKK ile
Özel Harekattan birkaç polis bulunacak, para alındıktan sonra PKK kıyafeti giydirilmiş ve eline iğ
nesi kırık bir silah verilmiş kaçırılan kişi ile parayı getiren kişiler verilen işaret üzerine, PKK'lılarla çıkan bir çatışma süsü verilerek olay yerinde öldüreceklerdi.
Planın uygulanmasında, bir aksama olmaması için önceden sanık Kahraman BİLGİÇ ile Fatih
ÖZHAN'ın birlikte Fatih'e ait Mazda otomobil ile olayın gerçekleştirileceği yerde keşif yaptıkları,
Bu şekilde, gerçekleştirilecek eylem için tüm plan ve hazırlıklar tamamlandıktan sonra,
21.09.1996 günü gecesi sanık Kahraman ve geçici köy korucusu olan diğer sanıkların Mehmet
Emin ERGEN'in evinde PKK Terör Örgütüne özgü kıyafetleri giydikleri, bu esnada sanık Fatih'in
de yanlarında olduğu ve Kahraman'a "Çektar Engizck" adına düzenlenen PKK'lı kimliğini verdi
ği, Kahraman'ın ise daha önceki operasyonlarda elde edilen ERNK mühürlü bir makbuza kürtçe
olarak 200.000 Mark yazarak hazırladığı, bu hazırlık bittikten sonra sanık Fatih ÖZHAN ile diğer
polis memuru sanıkların köyden ayrılıp ilçeye döndükleri,
Sanıkların saat 23.00 sıralarında Mehmet Emin ERGEN'in evinden ayrılıp yaya olarak Vezirli köyüne gittikleri, köyde önce Abdullah BASKIN'ın evine giderek sorduklarında hanımı tarafın
dan Abdullah BASKIN'ın Yüksekova'ya gittiğinin söylenmesi üzerine, Necmettin HAZEYİ'nin
gösterdiği Necip BASKIN'ın evine gidildiği, evin kapısı çalınmadan köpeklerin havlaması üzerine
birisinin "kim var orada, kimsiniz" diye seslendiği, sanık Kahraman'ın "Biz Hevalız" diye karşılık
verdiği,
Bu cevap üzerine kapının açılmasından sonra, sanık Kahraman'ın içeri girdiği, sanık Ozman
ÖZPAZAR ve Abdulkerim ÖZCÜK'ün kapıda bekledikleri, Osman ERGEN ile Necmettin HAZE
Yİ'nin ise emniyet için bahçede tedbir aldıkları,
İçeri giren sanık Kahraman BİLGİÇ ile içerde uyuyan ve gürültüler üzerine uyanan Necip ve
İlhan BASKIN'la aralarında terör örgütünde yer alan iki teröristle ilgili geçen kısa konuşmadan
sonra, sanık Kahraman tarafından önceden hazırlanan para makbuzunun İlhan BASKIN'a verildi
ği, Necip BASKIN'ın evin dışına çıkarılarak Yüksekova yolunu göstermesinin istenildiği, bu esna
da sanık Kahraman dışında yüzleri maskeli olan diğer sanıkların yanlarına geldiği, birlikte ilçeye
doğru yürümeye başladıkları, belli bir yere gelindiğinde sanık Kahraman tarafından Necip BAS
KIN'ın gözlerinin bir puşi ile bağlandığı üzerine kar başlığı geçirildiği, Necip'in sorması üzerine
"gözlerinin buluşmaya gelecek örgütün milislerini tanımaması için" kapatıldığının söylendiği,
İlçe ile yazılı kamp köyü arasındaki buluşma noktasına gelindiğinde burada kaçırılan Necip
BASKIN'ı alacak sanık Fatih ve arkadaşlarının olmadığı görülüp bir süre beklendiği gelmeyince
Kahraman tarafından Abdulkerim ÖZCÜK ile Osman ERGEN'in Fatih'e telefon etmek üzere ya
zılı kamp köyüne gönderildiği,
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Buna rağmen Fatih'in gelmemesi üzerine bu defa sanık Kahraman'ın köye gittiği bu sırada Fa
tih ve arkadaşlarının akrep denilen araçla köye geldikleri, yaptıkları görüşmede Necip'in bu araçla
götürülmesi sakıncalı bulunduğundan, birlikte ilçeye dönerek, Fatih'e ait Mazda araç ve akrep ile
tekrar buluşma noktasına gelip Necip'i mazda otoya bindirip ilçeye götürdükleri, Necip'in götürül
mesinden sonra Geçici Köy Koruyucusu olan sanıkların köylerine döndükleri,
Sanıklar Kahraman, Fatih ve diğer polis memuru sanıklar tarafından Emniyet Müdürlüğüne
saat 03.30 civarında götürülen Necip'in binaya ana giriş kapısından sokulmayıp Yusuf Azmi. AYDIN'ın kapıdaki nöbetçi polis memurlarını oyalamasından yararlanılarak, arka taraftan ve duvar
dan atlatılmak suretiyle gizlice sokulduğu, binanın üst katında bulunan Özel Harekata ait bir oda
ya kapatıldığı,
Necip BASKIN'ın kaçırılarak hapsedilmesinden sonra Kahraman'ın polis Fatih ve arkadaşla
rı tarafından yazılı kamp köyüne götürülerek Mehmet Emin ERGEN'in evine bırakıldığı,
Geceyi Mehmet Emin'in evinde geçiren sanığın 22.09.1996 günü komando taburunda bulun
duğu sırada Fatih ÖZHAN'ın telefonla araması üzerine Emniyet Müdürlüğünde buluştukları ve bu
aşamadan sonra yapılacakları yeniden gözden geçirdikten sonra ilçe merkezine gittikleri,
Sanık Fatih'in 22.09.1996 günü saat 16.00 sıralarında ilçedeki bir fotoğrafçı dükkanından, ön
ce Hakkari Terörle Mücadele Şube Müdürünü, onu bulamayınca Emniyet Müdürünü arayarak "bir
PKK'lı milis yakaladıklarını, akşam örgütün toplantı yapacağı yeri belirlediklerini, operasyon ya
pacaklarını ve kuvvetlerinin yeterli olduğunu" bildirerek, olaya yasal bir görünüm kazandırmaya
çalıştığı, Emniyet Müdürünün de olaydan kendisine bildirilen bu şekli ile haberdar olduğu,
Daha sonra sanık Kahraman'ın bir telefon kulübesinden Baskın ailesine telefon ederek ema
neti (200.000 Alman Markını) hazırlamalarını istediği, ancak bu konuşmada parayı nereye getire
ceklerini söylemediği,
Diğer yandan Necip BASKIN'ın açıklandığı şekilde sanıklar tarafından kaçırılmasından son
ra Baskın ailesinden Tahir BASKIN tarafından olayın İlçe Jandarma Komutanlığına ve Yükseko
va 21. inci Jandarma Sınır Tabur Komutanlığına ihbar edilmesi üzerine, sanık Kahraman'ın Tabur
Komutanı Yarbay Hami ÇAKIR tarafından tabura çağrılarak bilgisinin olup olmadığının soruldu
ğu, sanığın Tabur Komutanına bilgisi olmadığını bildirdiği, ancak daha sonra Tabur Komutanı Yar
bay Hami ÇAKIR'ın sanığı tekrar çağırtıp fidye makbuzu verilen İlhan BASKIN'la yüzleştirmesi
üzerine sanık Kahraman'ın olayı itiraf ederek ayrıntılı olarak anlattığı ye bunun sonucu sanıklar
hakkında yasal soruşturmaya başlandığı,
Bu arada sanık Kahraman'ın Tabur Komutanı Yarbay Hami ÇAKIR'la birinci görüşmesinden
sonra Tabur Gazinosunda sanık Abdulkerim ÖZCÜK ile karşılaştığı Abdulkerim'e "olayın Tabur
Komutanına şikayet edildiğini ve durumu Fatih ÖZHAN'a bildirmesini" söylediği, muhtemelen bu
durumun Fatih'e iletilmesi üzerine Necip BASKIN'ın aynı gece saat 22.00 sıralarında serbest bı
rakıldığı,
,/
Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan olayda tüm sanıkların Necip BASKIN'ın fidye almak ama
cıyla kaçırılmasından bilgileri olduğu, alınacak paradan tüm sanıklara pay verileceği,
Bu suretle sanıkların tamamının Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak ve Teşekkül Ha
linde Para Almak İçin Adam Kaldırmak suçlarını,
Sanıklar Kahraman BİLGİÇ, Fatih ÖZHAN, Yusuf Azmi AYDIN ve Abdulkadir BAYRAM'ın
ayrıca Teşekkül Halinde Birden Fazla Adam Öldürmeye Eksik Teşebbüs suçunu işledikleri,
Sanık Kahraman BİLGİÇ'in 26.09.1996 tarihli Emniyet Müfettişlerince tespit edilen ifadesi,
Yüksekova Cumhuriyet Savcılığınca tespit edilen 26.09.1996 ve 14.10.1996 tarihli ifadeleri, DGM.
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Başsavcılığınca tespit edilen 05.12.1996 ve 26.02.1997 tarihli ifadeleri, diğer sanıkların, Yükseko
va Cumhuriyet Savcılığı, Sulh Ceza Mahkemesi ve DGM. Başsavcılığınca tespit edilen ifadeleri,
yüzleştirme tutanakları, mağdur, müşteki ve tanıkların beyanıyla anlaşılmıştır.
Bu nedenle sanıkların yargılanmalarının 2845 sayılı Kanun Hükümlerince yapılarak;
a- Sanıkların tamamının; Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak suçundan eylemlerine
uyan TCK'nun 313/1-2-4-5 madde ve fıkraları uyarınca, Teşekkül Halinde Para Almak İçin Adam
Kaldırmak suçundan eylemlerine uyan TCK'nun 499. maddesi Uyarınca ayrı ayrı cezalandırılma
larına,
b- Sanıklar Kahraman BİLGİÇ, Fatih ÖZHAN, Yusuf Azmi AYDIN ve Abdulkadir BAYRAM'ın Teşekkül Halinde Birden Ziyade Kişiyi Öldürmeye Eksik Teşebbüs suçundan eylemleri
ne uyan TCK'nun 450/5-9 ve 6.1. Md ve Fıkraları uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına,
c- Sanık Kahraman BİLGİÇ dışındaki sanıklar TCK 279. maddesi anlamında memur oldukla
rından ve işledikleri cürümlerde memuriyetlerine ait kuvvet ve vasıtaları kullandıklarından hakla
rında hükmedilecek cezaların TCK'nun 281. maddesi uyarınca arttırılmasına,
d- Tüm sanıklar hakkında TCK'nun 31,33 ve 40. maddelerinin uygulanmasına karar verilme
sinin talep edildiği incelenmiştir.(Ek: 164)
6- Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca, "1991-1994 yıllarında Devlet hakimiyeti al
tındaki topraklardan' bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik silahlı eylemde bulunmak"
suçundan Kahraman BİLGİÇ hakkında ayrıca 4.3.1997 tarih ve 1997/708 hazırlık numarasıyla tan
zim edilen ikinci bir iddianamede de;
Sanığın 1991 yılında Mersin'de ikamet ederken gittiği Mersin HEP İl binasında kendisine ya
pılan propagandalar ve arkadaşının babası Yusuf isimli şahsın propagandaları sonucu PKK terör
örgütünün görüşlerini benimsediği,
Mersin'de Terörle Mücadele yasasına karşı düzenlenen açlık grevlerine katıldığı,
Daha sonra örgüte katılmaya karar veren sanığın Lokman ORAL ile birlikte Mersin'den oto
büse bindirilerek Cizre ilçesine gönderildiği,
Cizre'de bir milis tarafından karşılandığı, birkaç gün milisin evinde kaldıktan sonra aynı mi
lis tarafından Silopi ile Cudi dağına götürülerek PKK örgüt mensuplarına teslim edildiğini,
Böylece 1991 yılı 6. ayında PKK terör örgütüne katılan sanığın teslim edildiği grupla birlikte
örgütün Kuzey Irak'taki Hakurk Kampına gittiği,
Hakurk Kampında askeri ve siyasî eğitim gören sanığa kaleşnikof silah ve Havar kod adı ve
rildiği,
1991-1992 yıllarını Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında geçiren sanığın 1993 yılında Bölük
Komutanı olarak görevlendirildiği ve Bölüğü ile birlikte Çukurca kırsalına geldiği, 1993 yılı son
ları ve 1994 yılı başlarında Çukurca Alan düzü mevkiinde üstlendikleri,
Çukurca'da kaldıkları sürede beyanına göre silahlı çatışmaya katılmadıkları, aşağıdaki eylem
leri gerçekleştirdikleri,
Eylem 1- 1993 yılı sonları veya 1994 yılı başlarında Hakkari-Çukurca yolunun kesilerek araç
ların durdurulması, yolculara PKK Terör Örgütünün propagandasının yapılması,
Eylem 2- Birinci eylemden yaklaşık bir ay kadar sonra yine Hakkari-Çukurca yolunun kesile
rek araçların durdurulması, yolculara örgüt propagandasının yapılması,
BU eylemlerden birinde durdurulan araçlardaki yolculardan ikisinin teröristlerce götürüldüğü,
bilahare aynı gece serbest bırakıldıkları,
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Irak'taki örgüt kamplarında gerçekleştirilen toplantıya katılan sanığın bu toplantılarda diğer örgüt
mensuplarıyla bazı konularda ihtilafa düşüp tartışmalara girmesi nedeniyle silah ve telsiziyle bir
likte örgütten kaçtığı, peşmergeler vasıtasıyla Türk Güvenlik Kuvvetlerine teslim edildiği,
Silopi, Şırnak ve Hakkari'ye götürüldüğü, beyanlarının alındığı ancak alman beyanları Devlet
Güvenlik Mahkemesine iletilmediği için hakkında sanık olarak işlem yapılmadığı ve kayıtların tet
kikinde de hakkında soruşturma yapılıp kamu davası açılmadığının anlaşıldığı,'
Ancak sanığın teslim olduğu 1994 yılında tutuklandığı tarihe kadar Hakkari, Çukurca ve Yük^
sekova bölgesinde ayrıca Kuzey Irak'taki örgüt kamplarına yönelik operasyonlar da Güvenlik Kuv
vetlerine örgüt kampları, sığınak, depolar, barınma noktalarını ve örgüte yardım edenlerle ilgili bil
giler vermek suretiyle yardımcı olduğu, DGM Savcılığınca alman beyanları ile anlaşılmış olup,
Sanığın samimi beyanları ile atılı suçu işlediği anlaşıldığından 2845 sayılı Kanun Hükümle
rince yargılanmasının yapılarak eylemine uyan T.C.Kanununun 125,31,33,40 maddelerince ceza
landırılmasının talep edildiği incelenmiştir.(Ek: 165)
7-Komisyonun 6.2.1997 tarih ve 211 sayılı yazısı ile Mardin Emniyet Müdürlüğünden Kahra
man BİLGİÇ'in hangi tarihten itibaren arandığının bildirilmesinin istendiği incelenmiştir.(Ek:166)
8- Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün. 7.2.1997 tarih ve 114/97 sayılı cevabi yazısında;
31.7.1993 tarihinde yakalanarak hakkında işlem yapılan Davut GÜNDÜZ'ün ifadesinde Kahraman
BİLGİÇ'in eylem ve faaliyetlerinden bahsetmesi nedeniyle bu tarihten itibaren arama kayıtlarına
alındığını, 24.9.1996 tarihinde de Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yakalanınca düşümünün
yapıldığı incelenmiştir.(Ek: 167)
9- Yüksekova'da ölü bulunan 3 kişi (Şemsettin Yurtseven, Mikdat Özeken ve Münir Sarıtaş'ın) ile Abdullah Canan'ın kaçırılması ve ölü bulunması ile ilgili olarak 1995 yılında soruştur
ma açıldığı ve Yüksekova C.Başsavcılığının 27.12.1995 tarihli ve 1995/223 ve 224 sayılı Görev
sizlik Kararları ile dosyanın 2l.J.Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Savcılığına gönderildiği,
Bu Savcılığın da anılan suçların askeri suç olmadığı, o askerler aleyhine ve askeri mahalde iş
lenmediği kanaati ile, 28 Mayıs 1996 tarih ve 1996/14 sayılı Görevsizlik Kararı ile Diyarbakır Dev
let G.M. Başsavcılığına gönderildiği ve tahkikatın devam ettiği incelenmiştir.(Ek: 168)
10- Komisyonun 6.2.1997 tarih ve 212 sayılı yazısı ile Diyarbakır DGM Başsavcılığından
Binbaşı Mehmet Emin YURDAKUL hakkında yapılan tahkikatlara dair evrak ile Abdullah CA
NAN, isimli şahsın Hakkari/Yüksekova'da kaçırıldıktan sonra ölü bulunması ile ilgili evrakın örne
ğinin istendiği incelenmiştir. (Ek: 169)
11- Diyarbakır DGM Başsavcılığının 12.3.1997 tarih ve 1996/3885 Hz. sayılı yazısı ekinde
gönderilen hazırlık soruşturmasına ait evrakta;
Kamuoyunda Yüksekova Çetesi olarak bilinen ye çete oluşturarak fidye almak amacıyla adam
kaçırmak suçuyla ilgili polis memurları Fatih Özhan, Yusuf Azmi Aydın, Abdiilkadir Bayram, iti
rafçı, Kahraman Bilgi, GK Korucuları Abdülkerim Özcük, Osman Özpazar, Necmettin Hanefi,Mehmet Emin Ergen, Abidin Durna ve Nusret Aslan haklarında Yüksekova C.Savcılığının
15.10.1996 gün ve Hz.no; 1996/960 ve 22.10.1005 tarih ve 1996/3385 numaralı hazırlık sırasına ka
yıt edilerek hazırlık soruşturmasına başlanılarak;
a) Jandarma Genel Komutanlığının 12.11.1996 gün ve AD.MÜŞ:7200-145-1996 (191824) sa
yılı yazısının ekinde gönderilen sanıklardan itirafçı Kahraman Bilgiç'in ilk ifadesini tesbit eden
Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Oğuz'un yazılı ifadesi üzerine, anılan kişinin Sav
cılığa celbedilerek 30.11.1996 tarihinde tanık sıfatı ile ifadesinin tesbit edildiği,
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lardan itirafçı Kahraman Bilgiç (HAVAR KOD ADLI) de 5.12.1996 tarihinde Savcılığa celbedilerek isnad edilen suçlar ve iddialar ile ilgili ifadesi alındıktan sonra 17.12.1996 tarihinde tutuklu sa
nıklardan polis memurları Fatih Özhan ve Yusuf Azmi Aydın ile GKK'su sanıklar Abdülkerim Özcük, Osman Özpazar ve Necmettin Haneyi'nin de ifadeleri alındığı,
c) Sanıkların ifadelerinin tesbitinden sonra yapılan değerlendirme sonucu diğer sanıklarla bir
likte çete oluşturarak fidye almak amacıyla adam kaçırmak suçunu işledikleri kanaati oluşan tutuk
suz sanıklar Mehmet Emin Ergen ve Osman Ergen hakkında Savcılığın 10.12.1996 gün ve
1996/3385 Hz.Ü.H.sayılı yazısı ile gıyabi tutuklama talebinde bulunulduğu, bu sanıkların Diyarba
kır 3 Nolu DGM Yedek üyeliğinin 11.12.1996 gün ve 1996/464 Müt. sayılı kararı ile gıyaben tu
tuklandıkları, sanıklar hakkındaki gıyabi tutuklama kararları Yüksekova Sulh ceza mahkemesinin
12.12.1996 gün ve 1996/164 sayılı ve 20.12.1996 gün ve 1996/167 sayılı kararlan ile vicahiye çev
rildiği,
Sanıklardan Kahraman Bilgiç'in Yüksekova ilçe jandarma komutanlığında tesbit edilen ilk
ifadesinin bulunduğu video kaset ile altıbuçuk sahife olduğu belirtilen ifade tutanakları savcılığın
28.11.1996 gün ve 1996/3385 hz.Ü.H. sayılı yazısı ile Yüksekova ilçe jandarma komutanlığından
istendiği, bu komutanlığın 29.11.1996 gün ve HRK:7130-1795-96/4817 sayılı cevabi yazısında ka
set ve ifade tutanaklarının bulunmadğı bildirildiği.Ancak, tanık Jandarma Astsubay Başçavuş Hü
seyin Oğuz'un ve itirafçı sanık Kahraman Bilgiç'in Savcılıkça tesbit edilen ifadelerine göre sözü
edilen video kaset ve altıbuçuk sahifelik sanık Kahraman Bilgiç'e ait ifade tutanaklarının mevcut
olduğu kanaati oluştuğundan, Savcılığın 10.12.1996 gün ve 1996/3385 Hz.Ü.H. sayılı yazısı ile
sözkonusu video kaset ve ifade tutanaklarının temini ile gönderilmesi için Diyarbakır Jandarma
Asayiş Komutanlığından talepte bulunulduğu, aynı yazı bilgi için Jandarma Genel Komutanlığına
gönderilmişse de, bu yazıya hala cevap alınamadığı,
Ayrıca, itirafçı sanık Kahraman Bilgiç'in olayın ortaya çıkmasından sonra ilk ifadesinin tesbitine katılan Yüksekova ilçe jandarma komutanlığında görevli Jandarma Teğmen Yalçın, Jandarma
Astsubay Aydın, Jandarma Astsubay Atilla Araş ve Jandarma Uzman Çavuş Mustafa isimli görev
lilerin ifadelerine başvurulmak üzere çağrıldıkları, ancak halen Savcılığa başvurmadıklarından ifa
delerinin alınamadığı,
Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı hazırlık soruşturması sonucu sanıkların üze
rine atılı suçun TCK'nun 313. maddesinde anlatılan suça uyması, bu suçları kovuşturma görevinin
de 2845 sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince Devlet Güvenlik Mahkemesi C.Başsavcılığının gö
rev alanına girmesi nedeniyle görevsizlik kararı vererek, Diyarbakır DGM C.Başsavcjlığına gön
derilmesine karar verdiği, Yüksekova Çetesi diye tabir edilen, Tabur Komutanı Binbaşı M.Emin
Yurdakul başta olmak üzere bazı askeri personel ile polis memurları ve GK Korucuları hakkında
adam kaçırma ve öldürme, eroin ve silah kaçakçılığı gibi suçlarla ilgili olarak Diyarbakır Devlet
Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığınca başlatılan tahkikatın devam ettiği ince!enmiştir.(Ek:170)
12- Komisyonun 27.3.1997 tarih ve 318 sayılı yazısı üzerine; Diyarbakır Devlet Güvenlik
Mahkemesi Başsavcılığının 28.3.1997 tarihinde gönderdiği 519 sayılı cevabi yazı ve eklerinin in
celenmesinde de;
a- Necip Baskın, isimli şahsın fidye almak amacıyla kaçırılması olayı ile ilgili (9) Sanık hak
kında "Cürüm İşlemek için Teşekkül oluşturmak, Teşekkül halinde para almak için Adam kaldır
mak ve Teşekkül halinde birden fazla kişiyi öldürmeye eksik teşebbüs" Suçlarından Diyarbakır (1)
Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde;
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Sanık Kahraman Bilgiç hakkında "Devlet Hakimiyeti altındaki Topraklardan bir kısmını Dev
let İdaresinden ayırmaya yönelik silahlı eylemde bulunmak "Suçundan Diyarbakır (1) Nolu Devlet
Güvenlik Mahkemesinde, kamu davası açıldığı,
b- Bu olaylarla ilgili suçlanan iddianamede yazılı olanlar dışındaki sanıklardan,
Piyade Binbaşı Mehmet Emin Yurdakul, Piyade Yüzbaşı, Nihat Yiğiter, Piyade Yüzbaşı Bü
lent Yetüt, Levz.Asb.Üst.çvş. Ali Kurtoğlu, Yüksekova Belediye Başkanı Ali ihsan zeydan, Yük
sekova Et ve Balık Kurumu Müdürü Mustafa Koca, Korucu İsmet Ölmez, Korucu Kemal Ölmez,
Korucu Cemal Ölmez, Korucu Hasan Öztunç, Polis Memuru Enver Çırak, Şoför Oğuz Baygüneş,
İtirafçı Kahraman Bilgiç'in tutuklu oldukları, 4.3.1997 tarihinde tutuklandığı belirtilen Albay
Hamdi Pozraz'ın değişen delil durumu ve ileride maduriyctine meydan verilmemesi için Diyarba
kır 3. No'lu DGM Başkanlığının 27.3.1997 tarihli kararı ile tahliye edildiği; Firari sanık Oğuz Baygüneş'in de gıyabi tutuklanmasına karar verildiği,
•
c- Havar Kod adlı Kahraman Bilgiç'in teslim olduktan sonra verdiği ifadeler üzerine hakların
da işlem yapılan sanıklarla ilgili Diyarbakır (4) Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 1994/837
Esas Nolu Dava dosyasında sürdürülen yargılama sırasında Tanık olarak dinlenmesine karar veri
len Kahraman Bilgiç'in 26.4.1995 tarihli Tutanakla öldüğüne ilişkin 2 Ekim 1995 tarihli Hakkari
il jandarma Komutanlığı çıkışlı yazısında bahsedilen kişinin; aslen Suriye-TEBKA Köyü nüfusu
na kayıtlı Fevzi oğlu, Zelve'den olma 1975 doğumlu HAVAR (KK) Şirga Sirko olduğu,
d- Bir kısım Görsel ve yazılı Basında bir takım iddialarda bulunan Murat İpek ve Murat De
mir haklarında Başsavcılığımızın 1997/697 Hz. numarasında soruşturma başlatılmış olup yakalan
maları için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğüne müzekkereler yazıla
rak sonucun beklenmekte olduğu incelenmiştir.(Ek: 171)
13- Komisyonun 14.2.1997 tarih ve 227 sayılı yazısı ile Jandarma Genel Komutanlığı (Hak
kari İl Jandarma Komutanlığından; Mardin Ömerli Kayagöze Köyü nüfusuna kayıtlı Reşat-Gülperi oğlu 1976 doğumlu Kahraman BİLGİÇ'in hangi tarihte Komutanlıkça yakalandığının ye kendi
sinin hangi tarihten beri güvenlik hizmetlerinde kullanıldığının bildirilmesinin istendiği incelen
miştir. (Ek: 172)
14- İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının 7 Mart 1997 tarih ve 56633 sayılı ce
vabi yazıda Kahraman Bilgiç'in;
a- Hakkari İli Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığınca 22 Eylül 1996 tarihinde; 6136 sayılı
kanuna muhalefet, adam kaçırarak fidye istemek suçlarından yakalandığı, hakkında yasal işlem ya
pılarak 22 Ekim 1996'da adli mercilere teslim edilerek tutuklandığı ve halen Diyarbakır Devlet Gü
venlik Mahkemesinde yapılan yargılanmasının devam ettiği,
b- Anılan şahsın, Jandarma tarafından yakalanmadan önceki tarihlerde, Hakkari İlinde Güven
lik Kuvvetlerine yer gösterme, kılavuzluk gibi faaliyetlerde yardımcı olduğu, daha fazla bilgiye ih
tiyaç duyulması.halinde konunun Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinden sorulması gerektiğinin bildi
rildiği incelenmiştir.(Ek: 173)
15- Hakkari İl Jandarma Komutanlığında, İstihbarat Subay Vekili olarak görev yapan Jandar
ma Astsubay Hüseyin Oğuz, 18 Ekim 1996 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığında (Hakim Al
bay Sadrettin Aktaş tarafından alınan) ve 18 Şubat 1997 tarihinde Komisyonu- muzda verdiği ifa
delerde;
Hakkari ilinde istihbarat elemanı olarak çalışan bazı korucuların PKK ile işbirliği yaptıklarını
ve güvenlik güçleri hakkında PKK örgütüne bilgi verdiklerini, bunun sonucunda bazı güvenlik güç
lerinin PKK tarafından pusuya düşürüldüğünü farkettiğini, (örnek olarak; Korucubaşı Zeki KARATAŞ'ın Roşat kod adli PKK militanına telsizle "Eval, mecburen biz de sizden yanayız" dediğini ve
aynı şahsın terörist gruplarına erzak götürdüğünü duyduğu,)
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sivil kişilerin) bu konumlarını kullanarak çeşitli şekillerde menfaat temin ettikleri, bazı kamu gö
revlilerinin., özellikle bazı polis ve asker kişilerin de onlarla işbirliği içinde menfaat temin ettikle
rini, bu arada uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığına bulaştıkları, ayrıca masum vatandaşları ka
çırarak fidye istedikleri öldürme suçları işlediklerini,
Yine Hakkari'de yetkili bazı Silahlı Kuvvetler mensuplarının "Silahlı Kuvvetlerin adı lekelen
mesin" gerekçesi ile anılan suçlara bulaşan bazı görevliler hakkındaki suçlamaları örtbas eğilimin
de olduklarını iddia etmekte, buna örnek olarak da bizzat yaşadığı, tanık olduğu ya da duyduğu ba
zı olayları anlatmaktadır.
<
Örnek olarak;
a-Hakkari Jandarma Komutanlığında görevlendirildiğinde, çalışacağı odada daha önce çalış
mış J.Binbaşı İbrahim İŞGÜDAR'a ait çekmecede biri 14'lü Saddam, diğeri tanımadığı bir silah
bulduğunu, buna ilişkin J. Astsb. Atilla ARAŞ ve Mehmet ismindeki bir erle tutanak tutarak imza
ladıklarını, sonra tabancaları Albay Komutan Yardımcısı J.Yarb. Mesut KURU'ya, daha sonra da
İl J.Al.Kom. Necati KILIÇKAYA'ya götürdüğünü, O'nun emri ile tabancaları Kd.Bçvş. Arif ÖZKAN'a teslim ettiğini, ancak Alay K.'nın Binbaşı hakkında hiçbir işlem yapmadığını, yalnızca
Merkez Karakol Komutanlığı tarafından "buluntu silah" olarak tutanak tutularak öylece Savcılığa
intikal ettirildiğini, 20 Eylül 1997 tarihinde uyuşturucu madde kaçakçılığı nedeniyle gözaltına alı
l a n bazı kişileri sorgulamak üzere 10 günlüğüne Yüksekova ilçesinde görevlendirildiğini, ertesi
gün Anavatan Partisi ilçe Başkanı Tahir Baskın isimli şahsın, yeğeni Necip Baskın'ın kaçırıldığını
ihbar etmek üzere Jandarma Sınır Komutanlığına başvurduğunu ve olayın tanığı olan İlhan bas
kın'ın eşkal tarifi üzerine Dağ Komanda Tugayında barınan Kahraman Bilgiç adındaki itirafçıdan
şüphelendiklerini ve sorgusuna başvurduklarını, bu konuda uzman olması nedeniyle sorguda biz
zat bulunduğunu ve adı geçenin ifadelerini tutanağa geçirdiklerini,
b-Kahraman Bilgiç'in tutanağını kendisinin de imzaladığı bu sorgusunda;
b-1) (5. maddede geniş şekilde anlatılan olay hakkında) Necip Baskın'ı Korucu timbaşı Meh
met Emin ERGEN, Korucular; Abdülkerim ÖZCÜK, Necmeddin HAZEYİ, Osman ÖZPINAR,
Osman ERGEN, Özel Harekat Polis Memurları Fatih ÖZHAN, Yusuf Azmi AYDIN ve Abdülkadir.BAYRAM ile birlikte planlayıp kaçırdıklarını ve 200.000 mark fidye istediklerini, ayrıca fidye
ödemeye gelenlerle birlikte PKK ile çatışma süsü vererek öldürmeyi planladıklarını, ancak yakın
larının jandarmaya şikayeti üzerine adı geçeni bıraktıkları, (bu şahısların önce Tahir ismindeki
MHP İlçe Başkanı ile birlikte hayvan kaçırmayı planladıkları, daha sonra bundan vazgeçtikleri),
b-2) (K.BİLGİÇ) Cebinden çıkan "Ağustos ayının 15'inden sonra ara" notunun ve üzerin
deki (05326154381) No'lu cep telefonunun daha önce Hakkari'de çalışan ve Ankara'ya tayin olan
Çukurca Jan.Kom.Taburundan J.Ord. Astb. Yüce Karademir'e ait olduğunu, kendisi ile Çukurca'da tanıştığını, adı geçen Astsubayın Ankaraya giderken, banka araçlarını soymak amacı ile 7
adet lav, 1 bomba atar, 1 RBK, 2 Kaleş, 2 tabanca ve 1 Uzi Marka tabanca götürdüğünü, kendisi
ile de irtibat kurması için bu notu ve telefonu verdiğini, (Bu ifade üzerine daha sonra bu astsuba
yın evinde yapılan aramada bu silahların bulunduğu ve mahkemeye verildiği, halen Van'da tutuk
lu olduğu)
b-3) Kemal Ölmez isimli şahıs adına Yüksekovada ikamet eden Naci Düşünmez'e telefon
ettiğini, "PKK'ya yardım ettiğini, bu nedenle dostları olan Özel Timde hakkında işlem yaptırma
mak için 10 bin mark istediğini, bunun 3 bin markını kendisi (K.BİLGİÇ) aldığını,
b-4) Abdullah CANAN'ın kaybolması nedeni ile Yakup EDİŞ ve Burhan ÖLMEZ vasıtası
ile önce Yakup Ediş'in evinde, bilahare Hakkari Şener Otelde, Mehmet CANAN ve birkaç kişi ile
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nı, adam bulunursa 20 bin marka tamamlanacağını,"paranın bin markını harcadığını, 4 bin markını
koyun alması için Burhan Ölmez'e verdiğini, (K.Bilgiç, Diyarbakır DGM'de bu olayı doğrulamak
ta, ancak Burhan ÖLMEZ'e 3 bin mark verdiğini söylemektedir.)
(Hüseyin OĞUZ, Abdullah Canan olayı ile ilgili olarak, tutanakta olmamakla birlikte Kahra
man Bilgiç'in sorgu sırasında kendisine; "M.Emin Yurdakul'un Abdullah Canan'ı tabura aldırdı
ğını, bir haftasorguladığını, daha sonra beraberinde getirdiği ve üsteğmen olarak tanıttığı 2 itiraf
çıya öldürttüğünü" söylediğini, binbaşının adı geçince bu hususun tutanaktan çıkartıldığını, daha
sonra bir gece Mehmet CANAN'ı Jandarmaya gizlice çağırarak şikayetini aldığını ve K.BlLGİÇ
ile yüzleştirdiğini, bu sırada da K, BİLGİÇ'in hem sözkonusu parayı aldığını söylediğini, hem de
"Binbaşı M.Emin YURDAKUL'un Abdullah AYDIN'ı yol aramasında aldırdığını" söylediğini id
dia etmekte,
H.OĞUZ, Jandarma Genel Komutanlığına verdiği ifade de aynı konuda; 1996 yılı Ocak ayındaa bir operasyonda 3 çobanın öldürülmesi ile ilgili olarak, M.Emin Yurdakul'un Kahraman Bilgiç'e "Oğlum, biz Abdullah Canan'ı nasıl öldürdük, delil bırakmadık, tanık olmasın diye üçüncü
çıbanı da yok etmeniz lazım" dediğini, bunun üzerine K.Bilgiç'in de M-16 silahıyla 3. çobanı da
öldürdüğünü beyan etmektedir..
Ancak Kahraman Bilgiç, Diyarbakır DGM'de verdiği ifadede, "Yüksekova Jandarmada böy
le bir ifade vermediğini, zaten bu tarihte M.Emin Yurdakul'un tayininin çıktığını" söylemekktedir.)
(Ancak yapılan araştırmada M.Emin Yurdakul'un bu tarihte Yüksekova'da görevli olduğu, 1996
Haziran ayında ayrıldığı anlaşılmıştır.)
(Abdullah Caanan'ın kaçırılması ile ilgili olarak bazı yayın organlarında T.S.K. aleyhine çı
kan yayınları incelemek üzere Tugay komutanlığınca yapılan idari soruşturmada ifade veren Bin
başı M.Emin Yurdakul 29.2.1996 tarihli ifadesinde "Tugay Komutanlığına çekilen mesaj gereği
alınan bir ihbarı teyit maksadı ile sadece askeri konvoy ve askeri malzeme aranarak herhangi bir
malzemeye rastlanmadığından 9.30 da kışlaya dönüldüğünü, arama faaliyetinin askeri konvoydaki
askeri personelin aranmasına yönelik olup gözetim altına alınanın olmadığını" belirttiği, tanık ola
rak ifadesi alınan diğer askeri personel de aynı doğrultuda ifade kullanmışlarsa da;
Hakkari Yüksekova C.Savcılığınca konuyla ilgili olarak tanık sıfatıyla ifadesi alınan Ahmet
Koca isimli şahista 29.1.1996 tarihli ifadesinde özetle; "Bahise konu olay günü Hakkariye gider
ken Keremağa Köprüsünü geçince pilank çeşmesi civarında 20-30 kadar sivil arabının hangi birli
ğe ait olduğunu bilmediği askeri personel tarafından saat 9-10 sıralarında aramaya tabi tutulduğu
nu, Yüksekova'ya döndüğünde de Abdullah Canan'ın Hakkariye gittiğini ve geriye dönmediğini
duyduğunu, ancak onun aranıp aranmadığını bilmediğini" belirttiği, buradan da aramanın sadece
askeri araçlarla sınırlı tutulmadığı anlaşılmakta,
iddiaların odak noktasını oluşturan Yüksekova Tabur Kamutanı M.Emin Yurdakul ise komis
yona verdiği ifadede özetle; İtirafçı Kahraman Bilgiç'i operasyonlar dışında özel olarak kullanma
dığını, buralarda da Tugay Komutanının emri doğrultusunda hareket ettiğini, Belediye Başkanının
hanımına silah verme, toz alma ve Abdullah Canan ile Ağaçlı Köyündeki 3 şahsın kaçırılıp öldü
rülmesine yönelik iddiaların tamamen asılsız ve Silahlı Kuvvetleri yıpratmaya yönelik olduğunu
belirtmiştir.)
(Aynı olayla ilgili olarak CHP Genel Merkezince görevlendirilen milletvekillerince hazırlanan
raporda; Kahraman BİLGİÇ'İ kastederek, Tugayda görevli saçları amerikan traşlı bir kişinin "Ab
dullah CANAN bizde, Yüksekova Tabur Komutanı bu şahsı infaz etmemiz için bize verdi. Biz de
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riz." diyerek Mehmet CANAN'la 20 bin marka pazarlık yaptığı, bunun 12 bin markını aldığı, 8 bin
markını da A.CANAN bırakılınca verilmek üzere mutabakata varıldığı, İkinci kez Esat CANAN ve
Musa ANIK da yanlarında olduğu halde bu şahsın Mehmet CANAN'a aynı şeyleri söylediği, yani
Abdullah CANAN'ın kendilerinde olduğu ve kurtaracağını söylediği, Esat CANAN'ın bu konuyu
Tugay Komutanına ve Valiye anlattığı, Tugay Komutanının bir kaç gün sonra Esat CANAN'a
"Ben o şahısla görüştüm, o sizden para almak için bunu yapmış, sizden de 5 bin mark almış" dedi
ği belirtilmektedir.) (Aynı olayla ilgili olarak Esat CANAN da Komisyonumuza verdiği beyanda;
CHP Raporunda anlatılan olayı, yani Kahraman BİLGİÇ'in Mehmet CANAN'la Abdullah CA
NAN'ın taburda olduğuna ilişkin konuşmasını ve para alma olayını aynen terar etmekte ve binba
şının Abdullah CANAN'ın arabasını dere yatağına ittiğini iddia etmekte ve A.AYDIN'ın cesedinin
Bayramın 2. günü Jadarma tarafından bulunduğunu belirtmektidir.)
b-5) Tabur Komutanı Mehmet Emin YURDAKUL komutasında Konuklu Köyünde yapılan
bir operasyonda 13 kilo eroin ve 4 tabanca bulduğunu, eroin sahiplerinin yakalandığı halde gece
den bırakıldığını, tabancaların üçünü tabur komutanının götürdüğünü, bir tabancayı Yüksekova Be
lediye Başkanının karısına hediye ettiğini,
b-6) M.Emin YURDAKUL'un taburunda çalışan ve kendisi ile samimi olan Ali ismindeki
Astsubayın İzmir'de eroin ile yakalandığını, M.Emin Yurdakul'un ismini vermemesi için bu astsu
bayın ailesine bir miktar para (480 veya 580 milyon TL) gönderdiğini, bu eroinin tahminen Çukur
ca Köyünde yakalanan eroin olduğunu,
b-7) Kurmay Başkanı Hamdi POYRAZ'ın Kemal ve İsmet ÖLMEZ ile bir Kuzey Iraklıyı ve
kendisini Çığlı Köyüne gönderdiğini, yolda güvenlik güçleri aramasın diye bir de not yazdığını,
kendisinin askeri koğuşta yattığını, K.Iraklınm Irak'a geçip, sonra geri döndüğünü, ertesi günü Ke
mal ve İsmet'in elinde bir paket olduğu halde Hakkariye döndüklerini, bu paketi Hamdi POYRAZ'a teslim ettiklerini, pakette ne olduğunu bilmediğini, ama silah ve uyuşturucu olabileceğini,
ancak adı geçenlerin paketi jandarmanın görmesini istemediklerini, (K.Bilgiç DGM'deki ifadesin
de, bu pakette ceviz ve bal olabileceğini ifade etmektedir.)
b-8) Çolak Hasan, İsmet ve Kemal Ölmez'in Kurmay Başkanı aracılığı ile beyanname yaptı
rıp Irak'tan koyun getirip sattıklarını,
b-9) Yüksekova Belediye Başkanı A.İhsan Zeydan Güvenlik Güçleri tarafından arandığında
M.Emin Yurdakul'un bunu kendisine haber verdiğini, O'nun da Yüksekova'dan kaçtığını, uzun sü
re gelmediğini,
b-10) Belediye Başkanı Ali İhsan Zeydan'ın seçimlerden önce gösterdiği adamların yakala
nıp daha sonra M.Emin Yurdakul tarafından para karşılığında serbest bırakıldığını, bir seferinde
M.Emin Yurdakul'un Belediye Başkanının abisine (Mustafa Zeydan'a) "Seni seçimlerde kazandı
racağım, benim 5 milyarımı hazırla" dediğini,
M.Emin Yurdakul'un operasyonlar sırasında, bazı köylüleri PKK'lı oldukları gerekçesi ile gö
zaltına aldırdığını, bilahare Belediye Başkanı Ali İhsan Zeydan'ın araya girmesiyle bu şahısların
1000 mark karşılığı serbest bırakıldığını,
(Adı geçen Jandarmada verdiği ve tutanağa geçen ilk ifadesinde, para karşılığı serbest bırak
ma konusuna değinmemiş, ancak bir gün taburun bahçesinde Tabur komutanı, A.İhsan ZEYDAN,
abisi ve kendisi otururken tabur komutanının A.İhsan ZEYDAN'a hitaben; "Size seçimleri kazan
dıracağım. Benim beş milyarımı hazırla" dediğini,
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-128Kahraman Bilgiç, Diyarbakır DGM'de verdiği ifadede de; "1995 yılı sonlarında yapılan genel
seçimler öncesi şu anda belediye başkanı olan Ali İhsan Zeydan (Doğruyol Partisinden) özellikle
seçimlerde kendilerine oy verilmesini sağlamak amacıyla tabur komutanı Binbaşı Mehmet Emin
Yurdakul'dan kendilerine muhalif olan özellikle HADEP eğilimli seçmenlerin görüşlerini değiştir
mek amacıyla gözaltına alınmalarını istediğini, bu yönde bildiği kadarıyla bir köyden 4-5 kişi gö
zaltına alındığını, bunun üzerine bu vatandaşların yakınlarının tabur komutanı ile yakın ilişki içe
risinde olduğunu bildikleri Ali ihsan Zeydan'ın yanına giderek serbest bırakılmaları için talepte bu
lunduklarını, bunun sonucuda bu kişilerin serbest bırakıldıklarını, ancak serbest bırakılmalarında
herhangi bir şekilde para verilmesi olayı olmadığını, bu hususun doğru olmadığını, yapılan seçim
de HADEP'in büyük bir çoğunluğa ulaştığını, barajı aşabilseydi, Hakkari'deki bütün milletvekille
rini alacağını, ancak barajı aşamadığı için milletvekili çıkaramadığını, Ali İhsan Zeydan'ın amcası
olan Mustafa Zeydan'ın milletvekili seçildiğini belirtmiştin)
b-11) 1996 bahar aylarında M.Emin Yurdakul komutasındaki askeri timlerle özel harekatçıların Yüksekovanın bir köyünde yaptıkları bir operasyon sırasında bir sığınakta bol miktarda mark,
dolar, tran dinarı (tümen) ve Türk Lirası bulunduğunu, bu olayla işlem yapılmadığını, (Kahraman
Bilgiç, Diyarbakır DGM'de verdiği ifadede, bu olayı kısmen doğrulamakta, sözüedilen olayın Kar
lı Köyünde olduğunu, bulunan paranın 200 mark ve isabet olarak parçalanmış az bir miktar İran
Tümeni bulunduğunu, dolar ve Türk Parası olmadığını, bunun tutanaklarının da tutulduğunu)
b-12) (Kahraman BİLGİÇ'in) Kemal Ölmez'in isteğiyle Yüksekova'da Vahyettin AS
LAN'dan "örgüte yardım yapıyoım.uşsun"diye tehditle para istediğini, şahsın Kemal ile kendisine
10'ar bin mark göndereceğini bildirdiğini, ancak paranın gelmediğini,
b-13) Yüksekova sınır tabur komutanı Yarbay Kamber OĞUZ'ün bir gün kendisine (K.BİLGİÇ'e ) "Sana gerekirse panzer veririm, gideceğin yere gidersin, sözde örgüt adına para toplarsın"
dediğini, o zaman bu olaylara girmediği için kabul etmediğini,
c- Hüseyin Oğuz, Kahraman Bilgiç'in anlattıkları dışında kendi araştırma ve duyumlarını da
şöyle sıralamaktadır:
c-1) Yüksekova'da market sahibi Fakin Mengeç'den tehdit edilerek para istendiği, kendisinin
C.Başsavcılığına dilekçe verdiği, dilekçenin Emniyete havale edildiği, bundan sonra tehdit edilme
diği, buradan tehditin polislerden geldiği kanaatına vardığı,
c-2) 1996 yılı Eylül ayında Tugay civarında pusuya düşürülerek 2 astsubay 4 erin şehit edil
mesi hadisesinde, astsubayın telsizle yardım istemesine rağmen yardım gönderilmediğini, operas
yona da 2 gün sonra başlandığını, Tugaya 1-2 km mesafedeki Otluca Köyünden 5 yaşında çocuk
lar dahil bir çok insanın sözkonusu pusuda teröristlere yardım ettikleri gerekçesi ile Tugaya götü
rüldüğünü, bunlardan 5 kişinin eline 5 kaleşnikof verilerek tutanak tutulduğu ve bunların daha
sonhra öldürüldüğü, daha sonra bu köyün boşaltıldığını ve köyden 2 bin koyunun Tugaya götürü
lerek kesildiğini, bu olaylar üzerine daha önce devlet yanlısı olan bu köyden 24 kkişinin kırsala çı
karak örgüte katıldığını, böylece örgütün gücüne güç katıldığını,
d- Tugayın ve İl Jandarmanın koyun, odun temin etmek gibi bütün ihalelerini; Çolak Hasan,
İsmet ve Kemal Ölez'lere verildiğini bunlardan İsmet Ölmez 3 yıl önceye kadar otobüs muavinli
ği yaparken şu anda İzmir Ödemiş'te Salça ve Konserve Fabrikası sahibi olduklarını, Çolak Hasan
da hademe iken apartman inşa ettirdiğini, kısaca bu kişiler devletten yana görünerek, esrar, eroin
ve silah kaçakçılığı yaptıklarını, bu işin içinde Kurmay Başkanı Hamdi Poyraz'ın da bulunduğunu,
(Kendisinin Yüksekova Jandarma'da verdiği ilk ifade tutanağında olmamakla birlikte Kahra
man Bilgiç DGM'de soru üzerine verdiği ifadede bu durumu ÖLMEZ'lerle ilgili iddiayı doğrulaTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 129 makta, hatta, bu kişilerin KAŞURAN aşiretinin ileri gelenlerinden olduklarını, hem askerle, hem
de polisle yakın dialog içinde olduklarını, bu konumlarını da kullanarak silah ve uyuşturucu tica
reti yaptıklarını herkesin bildiğini, hem askere, hem polise hem de PKK'ya kaçak silah sattığını
tahmin ettiğini, şu anda bu kişilerin çok zengin olduğunu, İzmir'de fabrikalarının olduğunu ifade
etmiştir.)
e- Uyuşturucu kaçakçılığında Van'ın bir merkez olduğunu, her tarafa sevkiyatın buradan ya
pıldığını, Van'da bir kadının uyuşturucunun THC (Tetro Hidro Karnobilen), yani kalite kontrolü
nü yaptığını, Yüksekova'nın da uyuşturucu imalinde ve Türkiyeye girişinde önemli bir merkez ol
duğunu, geçici köy korucularının gümrüklerdeki akrabaları vasıtasiyle sınırlardan geçiş yapıldığı
nı, aşırı para kazanma hırsı bulunan bazı güvenlik gücü mensuplarının da uyuşturucu naklini ken
di arabaları ile sağladığını, çünkü bunların arabalarının aranmadığını, özellikle istihbarat amacıyla
Suriyeye gidip gelenlerin uyuşturucu taşıyıcılığı da yaptıklarını, en fazla asker ve polisin bulundu* ğu Van ve Hakkkari yöresinde uyuşturucu kaçakçılığının da en fazla olmasının nasıl açıklanacağı,
bu şebekenin TBMM'de de uzantısının bulunduğunu,
f- Hüseyin Oğuz, komisyondaki beyanında; ayrıca evinde silah ve askeri malzeme bulunarak
tutuklanan Yüce Karademir'i Van'a götürürken arabada kendisi ile konuştuğunu, bu konuşmada
Yüce KARADEMİR'in kendisine;
f-1) Hakkari Merkezde petrol istasyonu olan ve kendisinin de samimi olduğu Çukurcalı ÇEKO ismindeki kişinin silah ticareti yaptığını, Çukurca Jand. Tabur Kom. kıdemli Binbaşı Cengiz
YILDIRlM'ın (Halen Yarbay olup Jandarma Gen.Kom. Sınır Kaçakçılık Şb. Müdürü ) kendisine
(Yüce Karademir'e) 2 sıfır kaleşnikof, 1 M-16, bir 9 mm. lö'lı Baretta verdiğini, kendisinin de
bunlardan 2 kaleşnikofu halen Niğde Jandarma Komutanı olan Albay Bayram AKDOGAN'a, bir
M-16'yı da Hamdi Poyraz'a verdiğini, (Hamdi Poyraz'ın da bu silahı Kahraman Bilgiç'e verdiğini),
fr2) Kendisinin (Yüce Karademir'in) Ramazan ismindeki astsubaya 75.000.000 TL karşılığı
verdiğini,
Hüseyin Oğuz, J.Gn.K. verdiği ve Diyarbakır DGM'de tekrar ettiği ifadesinde; kendi araştır
maları sonucunda;
g- Binbaşı M.Emin Yurdakul'un emrinde çalışan (1996 Temmuzunda Çorlu'ya tayini çıkan)
Yüzbaşı Fethullah KARASU'nun İzmir çobançeşmede 5 katlı 270 m2 arsa üzerine 6 daire ve 2
dükkanı olduğu, İzmir Aşıkkentte kardeşleri ile birlikte dükkanı olduğu, Van'daki uyuşturucu ka
çakçılarının kendisine (Hakkariden Avanta Hayat) anlamına gelen 35 HAH 65 plakalı kırmızı bir
Toyoto araba hediye ettiklerini, ayrıca bu şahsın ve eşinin bankalarda 3-4 milyar nakit parası olduğunu, bütün bu servetini Yüksekova'da görev yaptığı sırada gayri meşru yollardan elde ettiğini,
M.Emin Yurdakul'un mahiyetinde olduğundan birlikte faaliyette bulunduklarını, bu kişinin GATA'ya başvurarak malulen emekli olmak için uğraştığını, ancak henaz bunu başaramadığını,
h- (Jandarma Astsubay Ömer Koç'un ve Çukurca Jandarma Komutanlığı Taburunda ikmal
subaylığına atanan astsubayın bildirdiğine göre); Astsubay Yüce Karademir'in 1995 yılında Jene
ratörlerde kullanılan akaryakıtı Van'da sattığını,
ı- Halen Niğde İl J.K.'nda görevli Astsubay Kd.Üçvş. Metin Koç tarafından 10 adet G-3 pi
yade tüfeği ve 30-40 bin adet kalaşnikof mermisinin satıldığını, (bu konuyu Astsubay Ömer Koç
ve Yüce Karademir'in bildiği),
i- Aynı kişilerin ve ismini bilmediği bir yüzbaşının silah kaçakçılığı yapan bir şahısla 750 mil
yon TL yüzünden anlaşmazlığa düştüğü, bu yüzden bu şahsı öldürerek helikopterden Kuzey Irak'a
attıklarını,
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k- Üzümlü Karakolu Baskınından sonra teslim olan biri Suriyeli, diğeri Mardin'li 2 kızın Tu
gay'a getirildiğini, sonra kaybolduklarını, halbuki Tugay'ın gözaltına yetkisinin bulunmadığını ifa
de ettiği,
Hüseyin OĞUZ, Kahraman BİLGİÇ'in ifadesi alındıktan sonra Albay Ersan ALKAN, Yarbay
Hami ÇAKIR'la birlikte J. Sınır Taburunda "Olayların üzerine gidiyoruz" imajını vermek ve hal
kı devletin yanına çekmek için bir halk toplantısı yaptıklarını, bütün aşiret reislerini çağırdıklarını,
Yüksekova Belediye Başkanı hariç bütün aşiret liderlerinin bu toplantıya katıldıklarını, bunlara ko
lonya ve çikolota ikram ettiklerini, halkın şikayetlerini dile getirdiğini,
H.Oğuz, K.Bilgiç'in ifadelerinin bir suretinin Başçavuş Aydın'a, bir suretinin Taktik Alay Ko
mutanı Albay Ersin Alkan'a verildiğini, 4 suretinin de saklandığını, Hakkari İl Jandarma Komutan
lığına mesaj çekildiğini, İl J.A.Komutam Necati KILIÇKAYA'nın tepki göstererek "Ulan Silahlı
Kuvvetleri mi hedef aldınız, Ne haliniz varsa görün, Ben bu işte yokum" dediğini,
Bunun üzerine Albay Ersan ALKAN'ın konuyu bilen ilgililerle bir odada toplanarak;
"Bu işin açığa çıkmasının sonuçta Silahlı Kuvvetlerin prestijini sarsacağını, yara alabileceği
ni" söyliyerek, ne yapılması gerektiğini sorduğunu, bu arada Abdullah Canan'ın PKK yanlısı ol
ması nedeniyle öldürüldüğü görüşünün ileri sürülerek "PKK'lıları mı koruyacağız, devleti mi ko
ruyacağız" şeklinde bir sorunun ortaya atıldığı,
Toplantıya katılan Yarbay Hami Çakır'ın "Bu işten devlet zarar görecekse burada olayın ke
silmesi" yönünde görüş bildirdiğini, daha sonra da "Devleti düşünmeniz gerekir, böyle iş olmaz,
bu saatten sonra ben de yokum" diyerek odadan çıktığını,
Kendisinin de "M.Emin Yurdakul'un devlet yararına faaliyet gösterdiği şüpheli, kendisi adam
kaçırıp para istiyormuş" dediğini,
Bundan sonra albay Ersan'ın kendisini aradığını ve Kahraman'ın yeniden ifadesinin alınması
nı istediğini, kendilerinin de Kahraman Bilgiç'in yeniden ifadesini alarak olayı Necip Baskın ola
yı ile sınırlayarak adliyeye sevkettiklerini,
24 Eylül 1996 günü Hakkari il Jandarma İsth. Şb. Müdürü Binbaşı Abdullah Kaya'nın Yük
sekova'ya sorgu için geldiğini ve Yüce Karademir ile ilgili Kahraman Bilgiç'in geniş şekilde ifa
desini tesbit ettiğini, kendisinin yazdığını,
Bu olaylar medyada çıktıktan sonra çok acele İl'e çağrıldığını, Hakkari İl J.K.İst.Şb.Md. Ab
dullah Kaya tarafından bir suçlu gibi odasının arandığını,
Bundan sonra kendisini gözaltında gibi hissettiğini ve eşini aradığını, eşinin de Milletvekili
Mahmut Işık'ı aradığını M.Işık'ın da eşinden telefon alarak kendisini aradığını,
Hüseyin Oğuz'un Mahmut Işık ile itibatı sonucu Jandarma Genel komutanlığına çağrıldığı ve
18.10.1996 tarihinde ifadesinin alındığı, bu ifaadenin 16.21.1996 tarihinde Diyarbakır DGM'ne
gönderildiği, bunun üzerine Diyarbakır DGM'nin 30.11.1996 tarihinde Hüseyin Oğuz'un tanık sı
fatıyla ifadesinin alındığı, adı geçen bu ifadesinde de, Genel Komutanlıktaki ifadelerini aynen tek
rar ettiği,
Daha sonra DGM'nin 5.12.1996 günü Kahraman Bilgiç'in ifadesini aldığı, K.Bilgiç'in bu ifa
desinde, 22-24 Eylül 1996 tarihinde Yüksekova Jandarma Bl. Komutanlığında verdiği ifadelerini
çoğunlukla kabul ettiğini, Yüksekova Savcılığında verdiği ifadesini Polis Memuru Fatih Ozhan'ın
psikolojik baskısı ve tehdidi ile verdiği ve yalan beyanda bulunduğunu ifade ettiği,
Daha önce teferruatıyla anlatıldığı gibi Kahraman Bilgiç'in ifadesinin alınmasından sonra, Ne
cip Baskın olayının İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yargıya intikal ettirildiği, Yüksekova
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CSavcılığının 15.10.1996 gün ve 1996/117 sayılı Görevsizlik Kararı üzerine, davanın Diyarbakır
DGM'ne intihal ettiği,
DGM'nce Necip Baskm'ın kaçırılma olayına karışan itirafçı Kahraman Bilgiç, Korucular Abdülkerim özcük, Osman Özpınar, Necmcddin Hazeyi, Mehmet Emin Ergen, Osman Ergen ve Po
lis Memurları Fatih Özhan, yusuf Azmi Aydın ve Abdülkadir Bayram'ın tutuklandığı ve hakların
da Diyarbakır DGM Başsavcılığının 4.3.1997 tarih ve 1997/298 sayılı iddianamesi ile dava açıldığı,
Daha sonra Hüseyin Oğuz'un ifadeleri doğrultusunda Yüksekova Çetesi olarak:
Kurmay Albay Hamdi POYRAZ, Piyade Binbaşı Mehmet Emin YURDAKUL, Piyaade Yüz
başı Nihat YİĞİTER, Piyade Yüzbaşı Bülent YETÜT, Levz.Asb.ÜstÇvş. Ali KURTOĞLU, Yük
sekova Belediye Başkanı Ali İhsan ZEYDAN, Yüksekova Et ve Balık Kurumu Müdürü Mustafa
KOCA, Korucu İsmet ÖLMEZ, Korucu Kemal ÖLMEZ, Korucu Cemal ÖLMEZ, Korucu Hasan
ÖZTUNÇ, Polis Memuru Enver ÇIRAK, Şoför Oğuz BAYGÜNEŞ, İtirafçı Kahraman BİLGİÇ
isimli kişilerin tutuklandıkları, bunlardan 4.3.1997 günü tutuklanan Kurmay Alb. Hamdi POYRAZ'ın 27.3.1997 günü serbest bırakıldığı incelenmiştir.(Ek:225)
16- CHP Genel Merkezince görevlendirilen Milletvekilleri Ercan KARAKAŞ, Mahmut IŞIK
ve Mustafa YILDIZ?ın Van ve Hakkari illerinde 7-9.3.1996 tarihleri arasında yaptıkları gezi sonu
cunda hazırladıkları raporda komisyonumuzu ilgilendiren konularda Özetle; Yüksekova'da vatan
daşların Kaymakam, Jandarma, polis ve diğer devlet kurumları ile büyük sıkıntısının olmadığı, bü
tün şikayetin orada bulunan Komando Taburuna, özellikle de Komutanı M.Emin YURDAKUL'a
yönelik olduğu, tüm faili meçhul cinayetlerin bu şahıstan kaynaklandığı, hatta bilgisi ve emri dahi
linde yapıldığının ısrarla iddia edildiği,
Aynı Raporun bir başka maddesinde; Vali, Belediye Başkanı ve Tugay Komutanının halka gü
ven verdiği, ama Tugay Komutanının alt kkademesinde daha sert bir tutum gözlendiği,
Van-Hakkari Karayolu üzerindeki yol aramalarının halkta bıkkınlık meydana getirdiği, bu ara
malarda uygun olmayan davranışların sergilendiği, istihbaratın artırılarak yalnızca şüpheli araçla
rın halkı potansiyel suçlu görmeyen görevlilerin kontrolünde aranması, Ay rica Köy korucularından
bir hayli şikayet alındığı,
Yüksekova gibi sorunlu yerlerde ileri teknik altyapıya sahip narkotik şubeleri kurulması ge
rektiğinin belirtildiği incelenmiştir. (Ek:49)
17- Hakkari Eski Milletvekili Esat CANAN da konumuzla ilgili olarak 05.12.1997 tarihinde
Komisyonumuza verdiği beyanında; Abdullah CANAN, Mahir ve Eyüp KARABAĞ, Hacı TEK
NİK, Miktar ÖZEKEN, Şemsettin YURTSEVEN, Münir SARITAŞ, Mehmet YAŞAR ve Nezir
TEKÇİ'nin Mehmet Emin YURTSEVER'in ekibi tarafından öldürüldüğünü iddia ettiği incelen
miştir. (Ek: 180)
18- VAN-TUR Otobüs İşletmesinin sahibi Senar ER'in Komisyonumuza verdiği 13.01.1997
tarihli beyanında 1994 yılından buyana fidye isteme olaylarının yoğunlaştığını, Yüksekova'da her
kesten para toplandığını, kendisinden de sabıka kaydı için 5 bin mark istenildiğini, en çok para al
ma işini korucuların yaptığı, Yüksekova'da insanların kendilerini güvenlik içinde hissetmedikleri
ni, her an evden alınıp götürülme korkusu içinde olduklarını, insanların bu nedenle isteyen herke
se para vermek zorunda olduklarını, kendisinin fidye vermediğini, buna mukabil babasının kaçırıl
dığını, otobüslerinin yakılıp kurşunlandığını, YEŞİL, Ahmet DEMİR, Mahmut YILDIRIM adla
rıyla dolaşan şahsın askerlerin içinde olduğunu, JİTEM'ci olarak bilindiğini, fakat bu şahsın sivil
olduğunu, ancak yanında birkaç kişi ve elinde telsizle dolaştığını, devamlı askerlerle birlikte oldu
ğunu, bu şahsı herkesin sesinden tanıdığını, Yeşil'in kendisi ile de birkaç kez konuştuğunu ve bir
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defasında kendisini ölümle tehdit ettiğini, bugüne kadar Yüksekova'da çok fidye alındığını, örne
ğin Selim IŞIK adlı uyuşturucu kaçakçısından 750 bin mark fidye alındığını, kendi babasının başı
na gelenlerden sonra fidye istendiğinde herkesin gizlice gidip verdiklerini beyan ettiği incelenmiştir.(Ek:206)
. VIII. BİLGİSİNE BAŞVURULANLAR
1-Korkut Eken 27.12.1996 tarihli ifadesinde;
Kendisinin 1965 yılından itibaren ordu mensubu olarak görev yaptığını, 1974 yılında Kıbrıs
Barış Harekatına katıldığını, 1978 yılında Silahlı Kuvvetler özel birliklerin tim komutanlığına atan
dığını, çeşitli kurslar gördüğünü, özellikle komando harekatına yönelik, rehineli harekata yönelik
kurs gördüğünü, 1982 yılında polis özel timlerinin kurulmasında görev aldığını, 1985-1986 yılla
rında içgüvenlik polis özel timinin eğitiminde, kuruluşundan teçhizinde ve teşkilinde çalıştığını,
1987 yılında yarbay rütbesinde iken ordudan ayrılarak Milli İstihbarat Teşkilatında Daire Başkanı
Mehmet Eymür'ün yardımcısı olarak göreve başladığını,
1988 yılında MİT Raporu olaylarının meydana geldiğini, çalıştıkları dairenin bu raporu hazır
lamış olması sebebiyle Müsteşar Yardımcısı Hivam Abbas, Daire Başkanı Mehmet Eymür ve ken
disinin emekliye sevk edildiklerini, daha sonra Mehmet Eymür'le birlikte 2 yıl dışarıda çalıştıkla
rını, Mehmet Eymür'ün dayısının yardımıyla kurulan bir fabrikasında birlikte çalıştıklarını, kendi
sinin parası olmadığından sadece % 8 hissesi bulunduğunu, daha sonra bu hisselerin Eymür tara
fından kendisinden istendiğini ve onun da bunları iade ettiğini bu ve bazı şahsi nedenlerle buz fab
rikasından münakaşa ederek ayrıldığını ve sonra da Eymür ile görüşmediğini,
1980 yılında Botaş'a girdiğini, bir sene müfettişlik ondan sonra da koordinatörlük görevi yap
tığını,
,
Eylül 1983 ayında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'm kendisini çağırarak emniyet men
suplarının yetiştirilmeleri konusunda çalışmasını istediğini, sevinerek bu görevi kabul ettiğini ve
hemen eğitime başladığını, kadrosunun Botaşta kaldığını, 15.4.1996 tarihinde de-Emniyet Genel
Müdürlüğündeki görevden ayrıldığını,
Belirterek, kendisini tanıtmasının ardından; Tarık Ümit'in öldürülmesi olayında;
Tarık Ümit'i 1987 yılında Milli İstihbarat Teşkilatında çalışırken Mehmet Eymür vasıtasıyla
tanıdığını, özellikle kaçakçılık ve narkotik konularında çok haber getiren bir eleman olduğunu, ancakt kendisinin doğrudan bir görev irtibatı bulunmadığını
Emniyet Genel Müdürlüğünde iken Tarık Ümit'in kendisini arayarak, önemli bir kaçakçılık
olayı olacağını bunun mutlaka önlenmesi gerektiğini, bunun üzerine onu Genel Müdür Mehmet
Ağar ile tanıştırdığını, Genel Müdürün Kaçakçılık İstihbarat Daire Başkanı Tuncay Yılmaz'a ko
nuyla ilgilenmesi için talimat verdiğini, sonradan çok büyük miktarda asit anhidriti bu ihbarla ya
kalatmış olduğunu öğrendiğini,
. Mehmet Eymür'ün bilahare MİT'te yeniden görev aldığını, Tarık Ümit'le birlikte çalışmaya
başladığını duyduğunu, Tarık Ümit'in kaçırılması ve öldürülmesi olayı ile hiçbir ilgisinin bulun
madığını, Mehmet Eymür'ün Tarık Ümit'in kızının babasını kendisinin öldürttüğünü söylediğini,
bu sebeple kızın kendisiyle konuştuğunu ve Mehmet Eymür'ün yazılarında Ahmet Akpak isimli
gazetecide varken babamı Korkut Eken öldürttü dediğini, kıza kendisinin konu ile bir ilgisi olma
dığını söylediğini bilahare bir İstanbul seyahatinde aracının takip edildiğini fark ederek polisi ara
dığını, arkasındaki araçtan telefonla kendisinin arandığını ve Tarık Ümit'in kızının kendisini takip
ettiklerini ve görüşmek istediklerini söyleyince, aracını durdurup kız ile görüştüğünü ve ona babası
nı 1,5 yıldır görmediğini ve kesinlikle olayla bir ilgisinin ve bilgisinin bulunmadığını söylediğini,
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Milli İstihbarattan ayrılıp Emniyet nezdinde çalışmanın Mehmet Eymür'ü kızdırmış olabile
ceğini,
Devletin istihbarat birimleri arasında çok koordinelı bir çalışma yapılması gerektiğine inandı
ğını, bu birimler arasında şahsi kin, nefretten doğan çekişmeler sen-ben davası, sen başarılısın, ben
başarılıyım kavgası olduğu müddetçe bugün Susurluk olayı çıktı ise yarın, altı ay sonra başka bir
olayın çıkabileceğini, bu tür mücadelede 200 bin kişi olduğunu, bunlar içinde yanlış yola girmiş
olabilecek görevliler ya da kişiler bulunabileceğini, bunun polis, asker ya da korucu olabileceğini,
ancak bunun çözümünün basma sızdırılarak yapılmaması gerektiğini, Devletin resmi birimleri ara
sında bu tür sorunların koordinasyon ile çözülebileceğini, yanlış yapanlar hakkında da yasal işlem
yapılarak konunun aydınlığa kavuşturulabileceğini, resmi polis ve askerin dışında kimseyi eğitme
diğini, sivil hiçbir şahsı eğitmediğini, gerek polis eğitiminde, gerekse özel tim eğitiminde hem psi
kolojik, hem de manevi eğitim yaptırıldığını, bu insanların hata yapma ihtimallerinin az olduğunu,
özel yetişmiş birimlerin ifade almayı dahi bilmediklerini, bunların sadece kırsal kesimde mücade
le etmek için yetiştirilmiş olduklarını, ancak görev sırasında müşterek faaliyette asker ve polis tim
lerinde, emir komutasının Asker'de olduğunu, polis özel timinin başında Emniyet Müdürü rütbesindeki personel bulunmasına karşılık Askeri timin başında Astsubay veya Teğmen olduğunu, ova
daki askeri birlik komutasının istemi olmadıkça özel timlerin arazide göreve çıkamadığını, Halkın
özel timlerden rahatsız olmaları ile ilgili konunun tamamen belli mikrakların abartması olduğunu,
PKK'nın en çok korktuğu iki unsurun polis ve askere ait özel timler olduğunu, bunları yıpratmak
için gaspçı, haraççı, köy yakıyor, köylüleri eziyor diye görev yapmalarını önlemek istediklerini,
mücadelenin kazanılması için halkın desteğine ihtiyaç olduğunu, o olmadan mücadele yapmanın
mümkün olmadığını, halkla diyalog içinde örf, adet ve törelerine hürmet ederek ilişkide bulunul
ması gerektiğini, zaman zaman ferdi yanlışlıklar olabileceğini,
Sedat Bucak'ın babasını tanıdığını, Bucak aşiretinin PKK'ya karşı mücadelesinde, zamanının
çoğunu Siverek'de harcadığını, Sedat Bucak'ın adamları olmadan dışarı çıkamayanların şimdi ağır
suçlamalarla karşılarına çıktıklarını, ister asker, ister polis gece yol aramaları dahil Sedat Bucak'tan
yardım isteyip adam aldıklarını, güneydoğudaki aşiret reislerinden ileri gelenlerin büyük bir bölü
münü tanıdığını, hepsiyle irtibatı bulunduğunu, Sedat Bucak'ın esrar, eroin işlerine karıştığına ke
sinlikle inanmadığını, adamlarından bazılarının yapmış olabileceğini, ancak Sedat Bucak'ın onlara
da cezalarını vereceğini, Sedat Bucak'a bu kadar yüklenmenin yanlış olacağını, gururlu bir insan
olduğunu, gerçekte topraklarının sulu ziraate geçmiş olması nedeniyle çok zengin olduğunu, adam
larının gönüllü köy korucuları olduğunu, Devletten para ve korucu maaşı almadıklarını, Sedat Bu
cak'ın bırakın taraf değiştirmesini Urfa, Viranşehir bölgesinde tarafsızım demesinin bile PKK için
yeterli olabileceğini, Sedat Bucak'ın kardeşinin Abdullah Öcalan'in yanında olduğu hususunun
doğru olduğunu, adının Serhat olduğunu ancak Sedat Bucak'ın düşmanı olduğunu ve onunla gö
rüşmediklerini,
Abdullah Çatlı'yı tanıdığını, Mehmet Eymür'le birlikte, emekli olduktan sonra tanıdığını,
Mehmet Özbay ismini de bildiğini, ancak "Ekli" adını bilmediğini, Abdullah Çatlı'nın devlet için
istihbarati çalışmalar yaptığını, yurtdışına yönelik olarak özellikle Almanya'daki PKK faaliyetleri
ne yönelik olarak istihbari bilgiler verdiğini, 15-16 senedir 80 öncesinden itibaren devlete çalıştı
ğını bildiğini, kendisinin onu 1987-1988 yıllarında tanıdığını,
Alaaddin Çakıcı ve Dündar Kılıç'ı herkes gibi tanıdığını, Abdulah Çatlı ile Dündar Kılıç ara
sında ve Alaaddin Çakıcı arasındaki ilişkiyi bilmediğini belirtmiştir. (Ek: 174)
2-Kemal YAZICIOĞLU İstanbul Emniyet Eski Müdürü 27.12.1996 tarihli ifadesinde;
Ömer Lütfi Topal cinayetinin işlenmesini takiben olayı çözmek üzere çalışmalara başladıkla
rını, bu cinayet konusunda Asayiş Şubesinin ihbar aldığını bu ihbarda üç özel harekat mensubu ile
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ne alındığını, yapılan incelemede ve olay yerinde kalan silah üzerindeki şarjörde bulunan band üze
rinde kalan parmak izi ile bu şahısların parmak izinin karşılaştırıldığını, ve herhangi bir bulguya
rastlanmadığını, bu konuda yardımcısı Bilgi Ünal'ın olayı takip ettiğini, ertesi gün Sedat Bucak'ın
kendisini aradığını, özel harekatçıların neden alındığını sorduğunu, o anda konuyu kendisi de bil
mediğinden inceleyeceğini söylediği, ikinci kez aradığında da tahkikatla ilgili alındıklarını söyle
diğini, daha sonra da birkaç kez aranmış olduğunu ancak bir daha görüşme fırsatı bulamadığını, da
ha ertesi gün Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil Tuğ'un kendisine geldiğini, Bakan tarafın
dan gönderildiğini, alınan şahısların neden ve niçin alındığını sorduğunu, kendisinin de alınan bir
ihbarın değerlendirilmesi sonunda alındıklarını, ancak bir bulguya rastlanmadığını, öğleden sonra
Bakanın İstanbul'a geldiğini ve Vali ile birlikte onu karşıladıklarını, Vali ayrıldıktan sonra Baka
nın kendisinden olayı sorduğunu, ona da olayı anlatarak herhangi bir bulguya rastlamadıklarını ilet
tiklerini, onun da peki o zaman Emniyet Genel Müdürlüğü de bir incelesin, bir mahzur var mı? di
ye sorduğunu, kendisinin de bir mahzur bulunmadığını zira suç teşkil edecek herhangi bir bulguya
rastlanmadığını belirttiğini, Bakanın da gönderin o zaman dediğini kendisinin de talimat verilme
sini istediğini, Bakanın peki ben hallederim seni ararlar dediğini bunun üzerine Yardımcısının ta
limat verdiğini ve Bakan talimatı bunları Genel Müdürlükten gelip alacaklar dediğini, akşam saat
lerinde İbrahim ŞahinMn kendisini arayarak konuştuklarını, ona Bilgi ile irtibat kurarsa onları ala
bileceğini söylediğini, Basının yanlış değerlendirmeler yapması nedeniyle, görmemeleri için bun
ları turkinelerde teslim alıp götürdüklerini öğrendiğini, bilahare Susurluk Olayının patlak verdiği
ni, ondan sonra Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanla görüşmeleri olduğunu, onlara, bu şahıslar
hakkındaki düşünce ve karinelerinin tam alındığını, biraz süre verilmesi halinde bu şahısların suç
larını inkar edemeyecek hale geleceklerini, hatta yan delillerin tespitiyle birlikte itiraf bile edebile
ceklerini belirttiğini, Cumhurbaşkanının kendisine kaset, belge, video bandı olup olmadığını sor
duğunu, kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını belirttiğini,
İkrar havi bir belge bulunmadığını, sadece kendisinde bir takım karineler olduğunu, bunları
anlatmasının mümkün olmadığını, bunun açıklanmasının sisteme zarar verebileceğini, bunu ancak
konuyu bilenler huzurunda rahatlıkla açıklayabileceğini,
Basında Mesut Yılmaz'a belge, kaset verdiğinin söylendiğini, ancak hiç kimseye belge, bilgi,
kaset veya herhangi bir şey vermesinin mesleki hiyerarşisi dışında mümkün olmadığını,
Abdullah Çatlı'yı tanıdığının gündeme getirildiğini, Mehmet Özbay adına atılan bir tebrik kar
tının kendisine geldiğinin doğru olduğunu Abdullah Çatlı'nın sahte ismi Mehmet Özbay olarak
kendi bilgisayar kaydında isim ve adresinin yeraldığmı, ancak kişi olarak kendisine kart geldiğini
ve ondaki adres olduğunu, 7-8 bin adet kart attığını, bunların hiçbirisine bakmasının mümkün ol
madığını, hatta bu olayın olmaması halinde yılbaşında da ölmüş kişiye kart gitmiş olacağını,
Olay mahallinde iki adet kalanşkof, başka bir alanda terk edilmiş araç bulunduğunu, onun için
de de eldivenler, mermiler olduğunu, bunun profesyonel bir iş niteliğinde yapıldığını,
Olay mahallindeki silahlar üzerindeki parmak izinin karşılaştırma yönünden zor bir yapı oluş
turduğunu çünkü Emniyet Teşkilatında 10 milyon parmak izi bulunduğunu, parmak izinin yanında
diğer parmak izleri ya da daha geniş bir sathın olması halinde o zaman kategorileştirilebilineceğini o zaman bile karşılaştırma sayısının 3 bin olacağını, bu nedenle bu tür parmak izlerinde sağ el
işaret parmağının tek boğumundaki iz için yönetmelik gereği olay olduğu yerde muhafaza edildi
ğini, şüphelilerle karşılaştırıldığını,
Parmak izinin bulunmasından iki gün sonra basında çıkan 1992 yılında Abdullah Çatlı'nın
sahte pasaport ile ve Şahin Ekli adı ile dışarıya çıkarken yakalanması haberi üzerine, parmak izi
nin de olabileceğinden bahisle inceleme sonucu Şahin Ekli'nin 10 parmak izinin alındığı çıkıyor,
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 301)

- 135-

.

karşılaştırma sonunda şarjör üzerindeki yarım boğum parmak izi ile bu izler birbirinin aynı çıkıyor,
bunun üzerine Şahin Ekli ile Abdullah Çath'nın aynı kişi olduğunun ispatı yönünden, ölüden alı
nan parmak izi ile mukayese edildiğinde izler birbirini tutuyor, ancak Abdullah Çath'nın silahı biz
zat kullanan mı? yoksa silahı hazırlayan mı? olduğu noktasının belli olmadığını, silahı hazırladığı
nın kesin olduğunu, ancak tetiği çekip çekmediğinin belli olmadığını,
Cumhurbaşkanı, Başbakan ile görüşüp karayolu ile İstanbul'a dönerken gece saat 23.00 sıra
larında İçişleri Bakanının kendisini aradığını, ertesi sabah için Ankara'ya çağrıldığını, sabah Baka
na uğradığında kendisinde kaset, bilgi ve belge olup olmadığını sorduğunu, kendisinin de böyle bir
şey olmadığını söylediğini, Mesut Bey ile irtibatını sorduğunu, irtibatı olmadığını söylediğini, da
ha sonra İstanbul'un genel sorunlarını görüştüklerini, 5-6 saat sonra da görevden uzaklaştırıldığını
televizyondan öğrendiğini, bir veya iki gün sonra İstanbul Moral Eğitim Merkezindeki Bakana ait
konutta 20.00 civarında görüştüklerini, yaptıklarını tasarruf için birşey söylyemeyeceğini, ancak
kendisini eşkiya ile bir tuttuklarını buna üzüldüğünü söylediğini Bakanın bunları basının bu hale
getirdiğini belirttiğini, Ömer Topal olayının çözülebileceğini, diğer olaylarla ilintisi yönünden ise
özel bir ekip tarafından yürütülmesi gereken hassas bir konu olduğunu, MİT'ten destek almaları
nın uygun olacağını belirttiğini,
İfade tutanağı bulunmamakla birlikte, Genel Müdürlük yetkililerine teslim edilirken, teslim tu
tanağı ile işlem yapıldığını,
Ömer Lütfü Topal olayında soruşturmanın çok yönlü yapıldığını Antalya yada Kuşadasında
kendi adamlarıyla, başka adamlar arasında çalışma olduğunu, adamlardan bazılarının birbirlerini
öldürdüğünü bunların da değerlendirildiğini, uyuşturucu kavgasımı? yoksa kumarhane kavgasımı
olduğunun araştırıldığını, birçok söylenti olduğu bunların hepsinin ispata muhtaç olduklarını, öl
dürme ile ilgili olay konusunda belirgin bir kanaati bulunmadığını,
İstihbaratın çok çeşitli kanallardan geldiğini istihbaratın hem istihbarat birimlerince verilen is
tihbarat, hem de telefonla gelen bilgiler olduğunu, bazen gazeteden alınan bir haber, bir haberin de
ğerlendirilmesi olayı olduğunu, bunların tümünün istihbarat olduğunu,
Arnavut Saminin Ömer Lütfü Topal'ın ortağı olduğunu, belirli yüzdelerle ortak olduklarını bu
ortaklığın sadece Emperyal Oteli ve Gazinosu için olmayıp, Antalyaya uzanan bir zincir halinde
bulunduğunu,
Sedat Bucak'ın çok önceden istek yapmış olmasına rağmen o olaydan sonra suçlanan kişilerin
koruma olarak verilmesinde, onların mağdur duruma düştükleri düşüncesiyle bir korunma olup ol
madığı hususuna bir yorum getirmesinin mümkün olmadığını,
Söylemezler çetesiyle ilgili olarak, İstanbul'da göreve başladığından bir ay sonra Söylemez
kardeşlerin Eminönü Belediye Başkanının amcasını ve kardeşini vurup, öldürdüklerini, dolayısıy
la bu olayın üzerine giderek cinayeti işleyen çeteyi bulup çıkarttıklarını, söylemez olayının İstan
bul da olduğunu ve suçluların Adana'da yakalandığını,
Özel tim mensuplarının İl Emniyet Müdürü emrinde olduğunu, özlük hakları yönünden Emni
yet Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına bağlı olduklarını, bu birimin ülke çıkarları açısından ça
lışan pırıl pırıl bir kuruluş olduğunu, bu uğurda pekçok şehit verdiğini Özel Harekata kimsenin bir
şey söylemeye hakkı olmadığını özel harekat içinde, polisin içinde yanlış davranışlar içerisinde bu
lunanların olabileceğini, önemli olan hususun bu tür yanlışlık yapanların ayıklamak gerektiğini,
Çath'nın Emniyet Genel Müdürlüğü ya da onun ilgili birimleri adına çalıştığından bilgisi ol
madığını, üzerlerindeki belgeler, taşıdığı isimler dolayısıyla emniyetle ilgili olmalarına ilişkin ko
nuda, bu tür ilişkilerin mevcut olmasını tasvip etmediğini,
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nu onunla birlikte çalışmadığı için mesleki yapısı hakkında fazla Bir bilgisi olmadığını,
Bu işin nereye gideceği konusunda endişeleri olduğunu, medyada çıkanların ne derecede doğ
ru olduğunu onların incelenmesi gerektiğini, peşinen herhangibir şeyin söylenmesinin mümkün ol
madığını, Başbakan ve Başbakan Yardımcısının nereye uzanırsa gitsin dediklerini, gitmesininde
gerektiğini, ancak bunu yaparken devleti zarara uğratmamak gerektiğini, müesseseleri yıpratma
mak gerektiğini, bunlara çok dikkat edilmesini belirtmiştir.(Ek: 175)
3-MERAL ÇATLI 22.1.1997 tarihli ifadesinde;
1980 ihtilalinden yaklaşık 20 gün sonra eşinin arkadaşlarıyla birlikte yurtdışına çıktığını, eşi
ne devlet tarafından (pasaport v.b. konularda) yardımcı olunduğunu, eşinin Ankara'da bulunduğu
zamanlarda Ülkü Ocakları ikinci başkanlığını yaptığını, bu görevi yaptığı sıralarda 7 TİP'linin öl
dürülme olayının eşinin üzerine atıldığını, bu konuyu eşine sorduğunda bu olayı kabul etmediğini,
1978'de İstanbul'a taşındıklarını, 1980'e kadar 7 TİP'Ii olayından dolayı eşinin kaçak yaşadığını,
1982 yılında kızlarıyla birlikte kendisinin de yurtdışına çıktığını, kendisine pasaportları kimin ver
diğini bilmediğini, İstanbul Hava Limanında kendisini uçağa bindiren kişiyi ilk defa gördüğünü,
eşiyle İsviçre'de buluştuklarını, daha sonra Fransa'ya yerleştiklerini Ve oradaki Türk ailelerinin
yardımlarıyla geçindiklerini, eşinin Türkiye'den görüştüğü kimselerden aldığı telefon neticesinde
Paris'te kiraladıkları evde 27 gün kaldıktan sonra, eşinin evden ayrıldığını ve 6 yıl geri dönmedi
ğini - cezaevine düştüğünü - 1984'te kendisinin ve çocukların Türkiye'ye 1 haftalığına tatile gel
diklerini, Mete isimli birinin kendilerine yardımcı olduğunu, yurtdışında eşinin yanında olduğu za
manlarda, eşine Türkiye'den ASALA'ya karşı görev verildiğini ve yurtdışında 28 olayda eşinin ro
lü olduğunu, Türkiye'ye 1984'te gelişlerinden birbuçuk ay sonra eşinin tabiriyle komplo yapıldığı
nı, yabancı uyruklu bir zencinin evine pasaport almaya gittikleri sırada eşinin eroin bahanesiyle gö
zaltına alındığım, eşi yakalandığında üzerinde Hasan Kurtoğlu adına düzenlenmiş pasaport bulun
duğunu, eşi ve Fransız polisi eve geldiğinde eşinin dolaptaki dosyayı saklamasını istediğini, sonra
dan eşine sorduğunda bu dosyada eşinin ASALA yapacağı olayın şeması olduğunu, İsviçre'de ika
met eden beyaz saçlı bir kişi ile ilgili olduğunu öğrendiğini, Mete ağabey dedikleri kişinin Fran
sa'da kalmaları gerektiğini söylemeleri üzerine Fransa'da kaldıklarını, eşinin Fransa'da iken Oral
Çelik'le beraber olduklarını, eşinin Fransa'daki cezaevinden kurtuluşunda kendilerine yardım edil
diğini, 1990 Nisan ayında eşinin İstanbul'a giriş yaptığını, hangi pasaportla girdiğini bilmediğini,
eşinin Ataköy'de ticaretle uğraştığı sıralarda Abdullah Çatlı hakkında ihbar olduğundan ihbar ge
reği basıldığını, fakat basanlarca önceden eşine haber verildiğini ve böylece eşinin bu baskından
kurtulduğunu, yurtdışından geldikten sonra-Mete ağabey dedikleri kişinin ev temin ettiğini ve da
ha sonrasında kendilerine yardımcı olan kişilerin çekildiklerini, Susurluk olayındaki gidişinde eşi
nin Ankara'ya gittiğini bildiğini, eşinin Muhsin Yazıcıoğlu ile görüştüğünü bildiğini, Mesut Yılmaz'ın eşine teşekkürde bulunduğunu, eşine Türkiye'de görev verilmediğini, ama emniyetle ilgili
kişilerle görüştüğünü tahmin ettiğini, Korkut Eken'le görüştüklerini bildiklerini, eşinin 6-7 isimle
pasaport kullandığını, bunların içinde Hasan Kurtoğlu, Mehmet Özbay ve Altan Güler adına olan
ları hatırladığını, Papa suikastiyle eşinin alakası olmadığını, Mehmet Ali Ağca'nın cezaevinden ka
çırmışında eşinin sadece pasaport verdiğini bildiğini, eşinin Ali Yasak'la görüştüğünü bildiğini, eşi
nin eVde olduğu bir Cumartesi günü arabasının altında bomba görüldüğünü, "Abdullah Çatlı Ora
da mı" şeklinde telefonların geldiğini, eşinin arabasının içine eroin bırakıp kendisini de tarayacak
ları şeklinde duyumlar aldığını kendisine söylediğini, Aydınlık Gazetesinde çıkan haberlerin eşini
tedirgin ettiğini, eşinin Baretta marka bir silahı olduğunu, eşinin Sedat Bucak'la 2 yılı aşkın bir za
mandır tanıştığını, Haluk Kırcı'nın eşinin arkadaşı olduğunu, kendisinin eşinin ve Haluk Kırcı'nın
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devlet için görev verenin de, komployu hazırlayanın da aynı olduğunu eşinin söylediğini, eşinin
ASALA olayına girmeden önce Haluk Kırcı'nın cezaevinden bırakılmasını istediğini, ayrıca ne ol
duğunu bilmediği bir konuda TÜRKEŞ hakkında bir istekte bulunduğunu, yurtdışında yapılan 28
eylem hakkında Kenan Evren'in bilgisinin olması gerektiğini, Türkiye'ye döndükten sonra eşinin
5-6 defa yurtdışına çıkmış olabileceğini tahmin ettiğini,
- 1980 ihtilali olduğunda sıkı bir denetim vardı. Pasaport almak, düzenlemek kolay bir şey de
ğildi. Demekki eşime yardımcı olundu. 20 gün sonra eşine pasaport getirdiklerini, kimin getirdiği
ni bilmediğini,
- 1982 yılında çocukları ile beraber kendisinin de çıktığını,
- 1982 pasaport müracaatı yaptığında Nevşehir'den kendisine pasaport vermediklerini, kendi
sinin de sahte pasaport ile çıktığını, kimin düzenlediğini, kimin getirdiğini bilmediğini, ancak is
tanbul Havaalanında uçağa bindirdiklerini ve Viyana'ya gittiğini, kim olduğunu tanımadığını,
Yalova'da annesinin yanında iken, kendisini Yalova'dan aldıklarını ve doğrudan havaalanına
gittiklerini gelenlerin resmi görevli olmadıklarını, Viyana'dan araçla Almanya'ya, Almanya'dan
İsviçre'ye, orada eşi ile buluşup trenle Fransa'ya geçip Paris'in kasabası Potie'de kaldıkları,
1984 yılında Türkiye'ye ailecek geldiklerini, 1 hafta kaldıklarını resmi görevli bir kişinin ken
dilerini karşıladığını, adının Mete olduğunu, soyadını bilmediklerini, sadece Mete ağabey dendiği
ni. Bu kişinin konuşma ve hareketleri askerdi. "Asker şeyi vardı".
Eşiyle beraber geldiklerinde Türkiye'den bir görev verildiğini duyduğunu, bu görevin de Kon
solosluklara yapılan haksızlığa tepki, yani Asala olayında eşine verilen bir görev olduğunu, 28
olayda da eşinin başarılı olduğunu,
Türkiye'den dönüşlerinden 1,5 ay sonra eşinin bir zencinin evine pasaport almaya gittiğini, sa
at 9.30'da telefon kulübesinde olmalarının istendiği, evlerinin altındaki telefon kulübesine indikle
rinde eşinin telefonla görüştüğü, istanbul'dan birisinin, ertesi gün verilen adrese gidilmesini iste
diklerini, bu konulan görüştükleri kişinin Mete Ağabeyleri olduğunu, Türk pasaportu olduğunu,
Altan ve Serap Güler adlarına düzenlendiğini, eşinin bir arkadaşıyla birlikte sabah verilen adrese
gittiğinde, içeri girdiği anda Fransa polisinin de içeri girip onu yakaladıklarını, üzerinde Hasan
Kurdoğlü adına pasaport olduğunu, 3 gün sonra eve polislerin eşliğinde geldiğini, polislerin eve gi
rişinde dolaptaki dosyayı eşi tarafından kaldırmasını istediğini ve dolapta 2 ci bir kazağın altına
koyduğunu ve dosyayı bulamadıklarını, kocasının fotoğraf makinasını, silahını, kendisinin ve ço
cuklarının pasaportunu aldıklarını, kendi pasaportlarının Meral Kurdoğlü adına olduğunu, o dosya
da eşinin yapacağı bir olaya ait şema varmış, beyaz saçlı ve İsviçre'de ikamet eden bir kişinin res
mi bulunduğunu, eşinin kendisine Fransa'yı hemen terk etmesini söylediğini, onun da istanbul'dan
telefonla görüşme yapması için birinin kendisine geldiğini, yine telefon kulübesine indiğinde Me
te Ağabeyinin "Meral hanım sizin Fransa'da kalmanız gerekiyor, çünkü eşinizle irtibat kuracak
kimse sadece sizsiniz" dediğini, bu konuda eşinin komploya gittiğini, eşinin kendisine Türkiye'de
görüştüğü kimselerle veyahut devamlı görüştüğü kimsenin yaptığı bir oyun olduğunu söylediğini,
îsviçrede'de aynı şekilde suçlamada bulunulduğunu, İsviçre'deki olayda Nevzat ve Şeref Benli
isimli kişilerin bulunduğunu, Nevzat'ın soyadını bilmediğini, isviçre'de 15 yıl ceza verilmiş, 1,5
yıl yattıktan sonra kendisini görmeye gittiğini ve kendisi döndükten bir ay sonra bunların cezaevin
den mutfak kapısından çıktıklarını (anahtarın eşine verildiğini), cezaevinden çıktığında yanlış ara
baya bindiğini, cezaevi görevlisinin arabasına binmiş, görevlinin de eşini bıraktığını, cezaevinden
çıktıktan sonra Fransa'ya yanlarına geltiğini ve 20 gün bir evde kaldığını, Türkiye'den gelen bir pa-
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saport ile ve eşinin yeşil renkli bir takım elbise giymesinin istendiğini ve 1990 yılı Nisan ayında
Türkiye'ye döndüğünü, kendisinin eşini o sürede göremediğini, eşi döndükten sonra 20 gün Sonra
kızlarıyla birlikte kendisinin de arabayla Türkiye'ye döndüklerini, eşinin Levent'te kiraladığı mo
bilyalı bir eve gittiklerini, İstanbul'a kendi adıyla Meral Çatlı olarak gittiğini, eşinden öğrendiğine
göre Türkiye'den gelen dosyasında veyahut herhangi bir şeyde Abdullah Çatlı'nın Hasan Kurdoğ-,
lu olduğunu bildirdiklerini, eşinin gerçek kimliğini kabul etmek zorunda kaldığını, o evde bir haf
ta kaldıklarını ve sonra Bahçelievler!de kiraladıkları bir eve taşındıklarını ve eşinin ticarete başla
dığını belirtmiştir.(Ek: 176)
4- Mehmet EYMÜR MİT Kontrterör Merkezi Yöneticisi 26.12.1996 ifadesinde;
1988 yılındaki MİT raporunun kendisi tarafından hazırlandığını, raporun çok tartışmalar ya
rattığını, ancak hukuki bir sorumluluk getirmediğini, çünkü raporun bazı belgelere ve çalışma metodlarına bağlı olarak hazırlanmış bir rapor olduğunu, rapor nedeniyle emekli olma durumunda kal
dığını, Hiram Abbas ve kendisinin yardımcılığını yapan Korkut Eken ile birlikte emekli oldukları
nı, kendi işini kurduğunu 1993 yılında tekrar göreve çağrılması üzerine göreve geldiğini, hep siya
set dışında kaldığını, Sayın Çiller zamanında göreve tekrar döndüğünü, kendisine yapılan bir tel
kin üzerine çağrıldığını, zira gerek Sayın Çiller'i gerekse MİT Müsteşarının kendisini tanımadığını,
Tolga Atik'in politikadan hoşlanmayan birisi olması, babasının da asker olması ve teşkilata
büyük sempatisi olduğu için geldiğini, yeni başlayan her personel gibi belli bir kurs döneminden
geçtikten sonra Malatya'ya tayin edildiğini, ancak basında yer almaktan rahatsız olduğunu ve teş
l
kilattan ayrılma döneminde olduğunu,
.
1988'deki raporun o tarihteki Müsteşar Hayri Ündül Paşa'ya bilgi vermek maksadıyla ve ya
zılı olarak hazırlandığını o raporu o tarihlerde kurumun mensubu olan Cumhurbaşkanlığı'nda gö
revli Erkan Gürbüt'e görüşünü almak üzere verdiğini, o da raporun enterasan ve çok kapsamlı ol
duğunu söylediğini, o nüshayı da ona verdiğini, bir müddet sonra da ortada dolaşmaya başladığını,
gerçekte onun rapor niteliği bulunmadığını, etüd özelliğinde olduğunu,
Tarık Ümit'in MİT Teşkilatının görev sahasına giren konularda istihbarati olarak kullanılan
bir kişi olduğunu, ortadan kaybolması üzerine bazı araştırmalar yapmak durumunda bulundukları
nı, araştırmalar sırasında en son İstanbul Divan Pastahanesinde yemek yediği sırada Özel Harekat
Polislerince alındığını ye ondan sonra da ortadan kaybolduğunu tespit ettiklerini, bu konuda yasal
araştırmalar yaptıklarını, bu araştırmalar sırasında, aracın bulunduğu mahal Silivri bölgesinde ol
duğu için tahkikatın Jandarma Astsubayı Ahmet Altıntaş'ın yürüttüğünü, onunla görüşüldüğünde,
kendisinin Özel Harekatçı Ayhan Akça'yı gözlem altına aldığını, Ankara'dan Özel Harekat Baş
kanlığından müdahale edilmesi üzerine "ifadesini alamayacağı konusunda" bırakmak mecburiye
tinde kaldığını,
Araştırına grubuna Tarık Ümit'in telefonlarını tespit ettirdiğini, bu araştırma sonucu telefon
konuşmalarının kendi bölgesinde TIR parkında çay ocağı işleten Avşar isimli bir kişinin telefonun
dan muhabere yaptığının tespit edildiğini, bu nedenle Avşar denilen kişinin alınıp sorgulandığını,
Avşar'ın kendi adına olan bu telefonu Özel Harekatçı polislere kullanılmak üzere verdiğini, Avşar'ın üzerinden Özel Harekatta görevli iki polisin resimlerinin çıktığını, resimlerin divan pastaha
nesinde ve Bağdat Caddesindeki görevlilere teşhis için gösterildiğini, resmi kişiler olması nedeniy
le tahkikatta zorlanıldığını, Haluk Kırcı'nın yine aynı olayla ilgili olarak gözaltına alınıp bırakıldı
ğını, Avşar'ın üzerinde bir tabanca çıktığını, bunun balistiğe gönderilmek üzere istendiğinde, çeşit
li resmi yerlerden baskı geldiğini, Jandarma Astsubayı Ahmet Altuntaş'ın belirttiğini,
Tarık Ümit'in kaçırıldığı gün, Avşar denilen şahsa ait beyaz renkli Opel Astra marka bir ara
banın Avşar'dan alındığı, Ziya isimli Polis Memuru tarafından ve Tarık Ümit'in kaçırılmasından
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göre konunun içinde Abdullah Çatlı ve Arnavut Sami denilen kişiler olduğunu zannettiğini, bunlar
hakkında araştırma yaptığını, hatta Özel Harekat Daire Başkanı ile de telefon konuşması yaptığını,
bunların Astsubay Ahmet Altıntaş'ın yaptığını,
12.1.1994 tarihinde Adana Şakirpaşa havaalanında sahte pasaportla yakalanan Metin Bozbağ'ın ifadesi doğrultusunda İstanbul'da Yaşar Öz isimli şahsın evinde ele geçirilen, Tarık Ümit
adına verilmiş hususi, özel yeşil bir pasaport bu konuda Tarık Ümit'in sadece MİT ile çalışmadı
ğını, 1987 yılında MİT ile ilk ilişkilerinin başladığını, ondan önce de Dündar Kılıç Behçet Cantürk'ün Devlet tarafından sorgulandığı tarihlerde şahit olarak bazı ifadeleri bulunduğunu, 1982 yı
lında Dündar Kılıç, Şükrü Balcı ve diğer kaçakçılık konularında uyuşturucu kaçakçılığı konusun
da bazı ifadeleri olduğunu, ondan sonra da 1985 yılında silahla bir saldırıya maruz kalıp ağır yara
landığını, o tarihte bunu Dündar Kılıç'ın yönlendirdiğini söylediğini, 1987 yılından sonrada kendi
istihbari potansiyeli bulunduğunu, bundan yararlanarak kendi konularında, ondan yararlandıklarını,
Tarık Ümit ile en son 1995 yılı Şubat ayı 28'ci günü onun evinde görüştüklerini, yalnız iki ay
rı evi olduğu için hangisinde olduğunu bilemediğini, Özel Harekatçı Ziya ve Semih isimli iki poli
sin evinde kaldığını operasyonel konularda ve faaliyetlerde yardım etmesini istediklerini söyledi
ğini ve bu polislerle kendi yanlarından telefonla konuştuğunu polislere kendi evinde olduğunu söy
lediğini,
f
Tarık Ümit'in yasal çerçevedeki konularına giren hususlarda kullandıkları bir kişi olduğunu,
ancak bunun dışında Devletin diğer istihbarat organlarıyla da irtibatı olduğunu bildiğini, onun mes
lek ahlakî yönünden kapsamının ne olduğunu ona sormadığını, ancak özellikle uyuşturucu kaçak
çılığı konusunda Emniyet birimlerine yardım ettiğini genel hatlarıyla bildiğini,
Teşkilatının Türkiye içinte Terörle Mücadele görevinin bulunmadığını, istihbari alanda böyle
bir görevlerinin olduğunu ve intikal eden bilgileri gereken mercilere ilettiklerini, Tarık Ümit'inde
bu çerçevede Türkiye içinde teşkilatla ilgili bir görevi olmadığını Türkiye dışında düşünülmesi ge
rektiğini,
MİT Teşkilatına zaman zaman özellikle ihtilaller ve sıkıyönetimlerden sonra özel görevler ve
rildiğini, kendisininde birçok bu tür görevlerde yer aldığını, kanuni görev sınırlarını aşan görevler
olduğunu, örneğin babaların, mafyanın toplanmasından sonrada sorgulanmaları gibi görevler. Bu
görevlerinde yasal çerçeveler de verildiğini, hatta sonradan bunların tartışmalarada neden olduğu
nu, yapılan tüm işlemin Devletin arşivlerinde bulunduğunu, bu tür işlerde büyük kütleleri ve büyük
menfaat çevresini karşısına almak durumunda kalınacağını, doğru yapılmaz ise hem vicdanının
hem de yaptığı görevle kendimizi bağdaştıramayacağını, birçok şeyin doğal olarak kağıda dökül
meden kafada olduğunu, otuz senelik meslek hayatının kafasında olan uzantılarının kağıda dökül
mesinin biraz mümkün olmadığını,
Bu tür olaylarda teşkilatının bir taraf gibi olmasını kabul edemediğini çünkü gördüğü manza
ranın kendisini çok rahatsız ettiğini, bu manzarada da bir günah keçisi haline gelmek istemediğini,
Emniyet Teşkilatında senelerce omuz omuza çalıştıkları arkadaşları bulunduğunu kader birliği yap
tıkları insanlar olduğunu, keza askeri kesimde de aynı birliktelikleri olduğunu, söylenecek herşeyin yanlış yorumlamalara neden olacağını, birçok şeyin doğru olduğunu birkaç kişinin yaptığı
olumsuz şeyler varsa bunların ortaya çıkmasını kendisininde istediğini, konulara bu aşamada çok
daha değişik veçhelerde bakıldığını, böyle olduğu sürece de bu şeyin içinde herhangibir rol almak
arzusunda olmadığını,
Olayların yabancı istihbarat teşkilatlarıyla bağlantılı yönlerinin araştırılması gerektiğini, yurt
dışında uzun süre kalmış kişilerin Türkiye'de karıştıklarını büyük eylemlerin çok dikkatle incelenTürkiye Büyük Millet Meclisi
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birşey söylemediğini, ancak Abdullah Çatlı gibi kişilerin sadece suç yönünden değil, yabancı istih
barat teşkilatlarıyla bir bağlantıları olup olmadığının da incelenmesi gerektiğini,
Tank Ümit'in kızının beyanlarındaki kendilerinin tanıdığı ve sizin tarafınızdan gönderilen iki
MİT görevlisinin ziyaretlerine geldiğini ve babasının dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet
Ağar'ın bilgisi dahilinde, Müşavir Korkut Eken'in isteği üzerine özel harekatçılarca kaçırıldığını
ve sorguda olduğunu söyledikleri konusunun kızın bir yorumu olarak nitelemek gerektiğini, biraz
öncede belirttiği gibi Mehmet Ağar ile Tarık Ümit'in buzları erittiğine ilişkin Tank Ümit-ile ko
nuşma yaptığını Mehmet Ağar ile Korkut Ekenle o tarihe kadar arasının iyi olmadığını bildiğini,
Kendisinin Mehmet Ağar ve ibrahim Şahin ile görüştüğünü, duyumlarını anlatarak Çath'nın
elinde olduğuna dair duyumların doğruluğunun olması halinde yardımcı olmalarını ve bırakılması
nın sağlanmasını ve mesele haline getirilmeyeceğini ifade ettiğini, Mehmet Ağar'ın böyle bir şey
den haberi olmadığını ve bakacağını söylediğini,
Tarık Ümit'in Ziya ve Semih dediği polislerin kendisine Dündar Kılıç'a yönelik bir operas
yonda beraber davranmayı teklif ettiklerini kendisininde böyle şeylere girmemesi konusunda tel
kinde bulunduğunu ve bu işlerden uzak kalması gerektiğini söylediğini,
Astsubayın ifadesine göre Tarık Ümit'in Abdullah Çatlı'ya bu polis memurlarına teslim edil
diğinden emin olduğunu, Tarık Ümit'in muhtemelen öldürüldüğünü ve Yalova taraflarına gömül
müş olabileceğini teşkilattaki arkadaşlarının söylediğini, Avşar'ın Jandarmada sorgulanması sıra
sında polis memuru Ayhan'ın telefonla onu aradığını onunda nedesin diye sorduğunda polis me
murunun Yalova taraflarında olduğunu söylediğini, bunun üzerinede Astsubay Ahmet'in bir yorum
getirdiğini Tarık'ında bu kadar süre ortadan kaybolup hiç kimseyi aramamasınında öldürüldüğü ka
naatini pekiştirdiğini,
Mehmet Özbay'ın Abdullah Çatlı olduğunu Jandarmanın bildiğini ve kendisininde oradan bil
diğini belirtmiştir.(Ek: 177)
5-Tuncay ÖZKAN 18.2.1997 tarihli ifadesinde;
Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi, gizli servislerin uyuşturucu kaçakçılanyla birlikte iş
yaptıklarını, onlarla birlikte şirketler kurduklarını, onları açığa çıkarmak için çeşitli çalışmalar yap
tıklarını, Abdullah ÇATLI ve ülkücü arkadaşlarının haklarındaki mahkeme kararlarına ve arama
tezkerelerine rağmen, zaman zaman ANAP gibi partilerin kongrelerinde izleyici, Bakanlıklarda
Bakanların misafiri, Emniyet Genel Müdürlerinin arkadaşı, içlerinde Tansu ÇİLLER'in de bulun
duğu Başbakanların görüşme gereğini duydukları kişiler arasında olduklarını, Turgut ÖZAL'ın sık
sık görüşme isteğiniyinelemesine rağmen, belirtildiğine göre ÇATLI ve arkadaşlarının Güneydoğu
politikasından dolayı ÖZAL'ı hain kabul ettiklerini ve görüşmediklerini, ASALA'ya yapılacak
operasyonlarla ilgili olarak; Abdullah ÇATLI ve arkadaşlarıyla MİT arasında pazarlıkların olduğu
nu; bu pazarlık sırasında bu ülkücü insanların, MHP Genel Başkanı TÜRKEŞ'in o dönemde devam
eden tutukluluğunun ortadan kaldırılması, Balgat katliamı sanıklarının da bulunduğu bir grup ülkü
cü teröristin haklarındaki davaların düşürülmesi ve tutuklu bulunanların salıverilmesi, bu kişilerin
Türkiye'de serbest dolaşma haklarının sağlanmasını bildiğini, ASALA'ya karşı bazı heykellerin
bombalanması, bir Ermeni destekçisi milletvekilinin arabasına bomba yerleştirilmesi gibi eylemler
yapıldığını, bu eylemler karşılığında paralar alındığını, Oral ÇELİK'in bu işe karıştırılmaması özel
likle rica edilmesine karşın grup tarafından eylemin zorluğu karşısında bu eylemi gerçekleştirebi
lecek kabiliyette görüldüğü içirt dahil edildiğini, özellikle Marsilya'daki eylemler sırasında ÇE
LİK'in olduğunu, Abdullah ÇATLI, Oral ÇELİK ve diğer insanların yurtdışında kullanıldıklarını,
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sonrasında ise hiç kullanılmamıştır gibi davranıldığını, Metin denilen görevlinin, emekli olduktan
sonra, verdiği sözlerin gereğini yerine getirmek amacıyla dönüşlerinde Abdullah ÇATLI ve ailesi
ne yardımcı olduğunu, Susurluk'taki kazadan önce Sami HOŞTAN'a ait Alman plakalı bir mercedesin ÇATLI'lann arabasını takip ettiğini, bu mercedesteki kişinin Abdullah ÇATLI ve Gonca
US'u hastaneye götürdüğü bilgisini edindiğini, Oral ÇELİK, Abdullah ÇATLI, Mehmet Ali AGCA'nın Abuzer UĞURLU denilen kaçakçıdan alman sahte hint pasaportuyla yurtdışına çıktıkları
nı, Abuzer UĞURLU' nun bu pasaportu ülkücü koruma karşılığında kendilerine (Abdullah ÇATLI
ve arkadaşları) sağladığını, bağlantıyı kuranların o dönemde gümrüklere yakın olan ve onlara ül
kücü korumayı sağlayan kişiler olduklarını, yurtdışında bu insanlarla (Abdullah ÇATLI Ve arka
daşları) bütün gizli servislerle ilişkisi olduğunu, Abdullah ÇATLI için Meclis koridorlarında Al
parslan PEHLİVANLI gibi kişilerin aracılık yaptıklarını gördüğünü, Abdullah ÇATLI'nın Gökhan
MARAŞ, Şanlıurfa eski Milletvekili Murat BATUR gibi birçok kişiyle görüştüğünü, Abdullah
ÇATLI ve arkadaşlarına maddi desteğin korumalık yaptıkları ülkücü kitleden geldiğini, Abdullah
ÇATLI'yi kokaine sürükleyen kişilerin başında Arnavut SAMİ denilen adamın geldiğini, Türki
ye'de silah ticaretinde mafyanın parmağı olduğunu, Ömer Lütfi TOPAL Cinayetinde kullanılan si
lahların bu yolla geldiğini belirtmiştir.(Ek: 178)
6-Dündar Kılıç 1.3.1997 tarihli ifadesinde;
1935 Trabzon Sürmene Başdamar Köyünde doğduğunu, 1942 yılında Ankara'ya geldiklerini,
1964 yılında kan davası nedeniyle ailece İstanbul'a yerleştiklerini, halen de İstanbul'da ikamet et
tiğini,
1970 yılından itibaren kömür, kum, reklam ve filim şirketleri ve orta halli 7-8.şirketi bulundu
ğunu, ortaokul mezunu olduğunu,
1980 yılında ihtilal ile birlikte Polis Müdürü Atilla Aytek Kaçakçılık Daire Başkanı, Kaçakçı
lık Dairesi MİT görevlisi Mehmet Eymür ve yıllar öncesinde kendisinin yanında katiplik yapan Ta
nk Ümit'in Ankara'da generalleri yalan yanlış bilgilendirerek göreve geldiklerini, yılların insanla
rın düşmanlarımızla anlaşarak, bazı insanlardan menfaat temin ederek, örneğin Çelik Döküm Fab
rikasını gaspederek, faaliyet gösterdiklerini,
Tarık Ümit'in Kurtuluş'ta beyaz eşya satan dükkanda müdürlük yaparken iki öğretim görevli
sini Dündar Kılıç ismiyle tehdit ettiğini, bunu tespit ettiğini ve ona bunu nasıl yaptığını sorduğunu,
ancak onun da gidip bu konuyu Mehmet Eymür ve Atilla Aytek'e anlattığını ve kendisini imha et
mek için senaryo hazırladıklarını,
Senaryo olarak; İsviçre'den bir mektup atıldığını, bunun Kaçakçılık Dairesine geldiğini, mek
tupta "Dündar Kılıç Ermenilerle anlaşmış, konsey üyelerine suikast yapma hazırlığında" şeklinde
iddia bulunduğunu, bu iddia üzerine gözaltına alındıklarını, 82 gün gözetim ve işkence altında kal
dığını, daha sonra Mamak'a gönderdiklerini ve sonuçta 5 yıl 1 ay 1 gün hapis yatmasını sağladık
larını, ondan 1,5 yıl önce yine bir senaryo hazırladıklarını, "bir gemi silah ve mühimmat geldiğini
Türkiye'de bunun alıcısının ve satıcısının kendisi olduğunu ve Apo için getirtildiğini" iddia ediyor
lar, ancak bir polis şefinin telefon ederek Dündar Kılıç'a söyleyin Eymür ye Jitemde bir Binbaşı
nın bunu düzenlediğini belirtti ve Avukat Burhan Apaydın'ın işe el koyduğunu, Şişli Savcılığına
şikayette bulunduklarını ve konu hakkında basın've medyada yaygara yapınca, senaryonun ellerin
de kaldığını,
Bunların kaçakçılardan, "seni öldürecekler 500 bin dolar, 1 milyon dolar verirsen, senin katli
ni, infazını durdururum" şeklinde para aldıklarını, paraları paylaşamayınca da birbirlerini öldür
düklerini,
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temeye gittiğinde abisine silah çekildiğini, sonunda kardeşi İbrahim'in bir okulun gecesinde Tarık
Ümit ile karşılaştığını, masalarına şişe atınca yeğeninin onu ağır yaraladığını, Mehmet Eymür'ün
o gece yeğeni Zekeriya Ülkücü'yü öldürdüğünü, kendisinin de onları öldürmesi gerekirken (devlet
memuru olmalarından dolayı) bunu yapamadığını, bunların devletin içine sızmış devlet düşmanla
rı olduğunu,
Necdet Üruğ'un oğluna kömür ocağı vermesinin söz konusu olmadığını,
Nuri Gündeş'i tanıdığını, son yedi yıl içinde kızının cenazesinde gördüğünü,
35 yıl kumarhanecilik yaptığını,
Bir gün kızının geldiğini, Ahmet Özal'ın Engin Civandan bir alacağı olduğunu, onun Kıyıkent'te yazlığı olduğunu kendisinin de iki sokak arkada, bunların Engin Civan'ın evine geldiğini,
Engin Civan'ın Ahmet Bey'e parasını ödediğini, Selim Edes'e son kuruşuna kadar iade ettiğini, di
ğerinin ödemediğini söylediğini, 5 milyon dolar olayı olduğunu, senaryo hazırladıklarını ve amaç
larının kendisinin evi önünde Engin Civan'ı öldürtmek istediklerini, kendisinin buna müdahale et
tiğini, eğer böyle bir şey yapılırsa kendisinin tepki göstereceğini belirttiğini, 45 dakika sonra ada
mı hastahanenin önünde vurduklarını duyduğunu, 80-100 milyon dolar için bunların yapıldığını
söylüyor. Daha sonra kızının yanına iki yeğenini de alarak kanal 6'yı bastığını, orada onlara ateş
ettiğini ve polis geldiğini ve polise bu işi örtbas ettirdiklerini, ama bu uygulama ile de onun ölüm
fermanını hazırladıklarım,
Alaattin'i Mehmet Eymür'ün koruduğunu yönlendirdiğini, her türlü resmi belgeyi MİT'in ver
diğini, bunlaın masum insanları öldürdüğünü para için herşeyi yaptıklarını, kendisini mafya yada
gangster olarak kabul etmediğini, kendilerine yakıştırılan şeyin kabadayı olması gerektiğini, onu
koruduğunu, sevdiğini ve bunlar için yaşadığını başka bir iddiası bulunmadığın,
Behçet Cantürk, SarıAvni, Kam Durmuş'un kaçakçı olduğunu, Fahrettin Aslan'ı sevmediğini
ancak kaçakçı olmadığını,
Tarık Ümit'i suç ortaklarının öldürdüğü kanısında olduğunu, topladığı paraları suç ortakları
nın götürmediğini duyduğunu,
Kendisinin Diyarbakır'da hapiste yatarken 5.5 sene 56 celse süren mahkeme dolayısıyla Başbakan'dan dosyaların incelenmesi için hukukçu görevlendirmesini istediğini, Özer beyin kulağına
parmak tıkadığını, yoksa özel ile bir düşmanlığı bulunmadığını,
Ankara'da Kürt Cemali olayında, Mehmet kabadayısının onu öldürmesine karşılık abisinin ci
nayet masası şefi olması sebebiyle cinayeti kendisinin üzerine yıktıklarını ve bu sebeple 3 yıl ha
piste yattığını,
Atilla Aytek'in Cemalinin kahvesinde garsonluk yaptığını, sonra Komiser ve Müdür olduğunu
ondan sonra da piç hüseyinin intikamı için kendisini adliye içinde iki defa öldürmek istediklerini,
Hüseyin Kirliisminde bir kiralık katilin İstanbul'da iki kişi olarak sokakta kendisini sıkıştır
dıklarını iki mermi yarası aldığını, onların olay yerinde öldüğünü, meşru müdafaa olduğu için 8 ay
sonra serbest bırakıldığını,
Kamu para aklama konusunda Özal'ın bu şeyleri serbest bırakmasının etkili olduğunu, valiz
lerle paraların geldiğini ve gittiğini Ömer Lütfü Topal'in öyle masum bir insan olmadığını 40-50
adam öldürdüğünü,
Ömer Lütfi Topal'ın içeriden satıldığını Tilki gibi bir adamı bu şekilde öldürülmesinin müm
kün olmadığını, kendi adamlarının ölüm fermanına imza attıklarını, gittiği yeri kendisinin veya bir
yada iki yakını dışında kimsenin bilemiyeceğini,
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Kendisine kumarhane için yetki vermediklerini, tefecilik yapan Sudi isimli kişiye 20 tane yer
verdiklerini, Özalla aralarında bu nedenden dolayı bir husumet bulunduğunu,
Sedat Semerci Paşayı tanımadığını, Şükrü Balcı'yı tanıdığını, fena adam olduğunu, birçok ola
yı önlediğini, Fahrettin Aslan'ın onunla çok geniş kapsamlı ilişkileri olduğunu,
1

Kendisinin Alrnanya'ya tedavi için gitmek istemesine karşılık 5 yıl pasaport vermediklerini,

Semra Özal'ı tanımadığını.Abdullah Çatlı'yı tanımadığını,MehmetÖzbay'ı tanımadığını,Korkut Eken'i tanımadığınıjbrahim Şahin'i Kurtuluşta beş sene önce Müdür Muavini iken yapılan bir
bakımdan tanıdığını,Haluk Aktar'ı tanımadığını
Cengiz Abaoğlunu tanıdığını,
olarak çalıştığını, bilahare öldüğünü,Hacı Ali Aslan'ı tanıdığını, onunda rahmetlik olduğunu, Atil
la Aytek'in Hacı Ali Aslanı, Nuri Gündeş'in kayınbiraderi diye boğmak istediğinijstihbarat teşki
latını hem operasyon hem de infaz yaptığını, işkence yapıp, adam öldürebildiklerini.Kızı Uğur Kılıç'ın cenazesine bile gitmediğini, sadece çocuklarını bağrına bastığını, kızının ailesini dinlemedi
ğini, bu işi de Mehmet Eymür'ün hazırladığını,
MİT'in infaz timi içinde Çakıcı'nın olduğunu, Sivaslı 3-4 çocuk bulunduğunu, bunlardan iki
tanesinin polis tarafından arandığını, ancak yakalanmadıklarını, Mehmet Eymür'ün bazı solcuları,
hatta Nihat Evim'i öldürenleri Burca'da bir mahkemede 8-10 kişiyi beraat ettirdiğini ve onları dı
şarıdan kullanacaklarını, bunları Nasrullah Ayan vasıtasıyla yaptığını belirtmiştir.(Ek:179)
7-Esat CANAN 5.12.1997 tarihli ifadesinde;
Bazı faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak; Savaş Buldan'ın 3 Haziran'da Çınar Otelinin gazi
nosundan gece saat 4 civarında diğer iki arkadaşıyla birlikte çıkarken otelin önünde üç arabanın
beklediğini, bu arabaların içinde polis olduklarinı söyleyen sekiz kişinin bulunduğunu, üçüne (Sa
vaş Buldan ve arkadaşları) otelin önünde üst araması yapıldığını ve arabalara bindirilip götürüldük
lerini, Bolu Yığılca İlçesine yakın bir mevkide Melen çayı kenarına cesetlerin atıldığını, olaydan
sonra Savaş Buldan'ın ağbeyine, imzasız bir ihbar mektubu gittiğini, Abdullah Canan'ın 17 Ocak
1996 günü Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde evinin önündeki arabasına binip eşine "silah ruhsatı
nı yenileyeceğiz" diyerek ilçeden ayrıldığını, Hakkari'nin 10 uncu kilometresinde Yeniköprü deni
len mevkide yol aramasına denk geldiğini, Abdullah Canan'ı panzer gibi bir başka arabaya götür
düklerini, araştırma yaptıkları bütün mercilerin kendilerince gözaltına alınmadığını söylediklerini,
kayboluşunun üçüncü günü arabasının Van-Hakkari Karayolu Güzeldere mevkiinde bulunduğunu,
Abdullah Canan'ın ağabeyinden Kahraman Bilgiç adında bir görevlinin "Abdullah Canan'la seni
bugün yarın görüştüreceğim" diyerek 20 bin mark aldığını, kendisinin Abdullah Canan'ın yakını
olarak Kahraman Bilgiç ile görüştüğünü, Kahraman Bilgiç'in "Abdullah Canan şu anda elimizde,
hücreye koyduk, bunu Yüksekova Tabur Komutanı Mehmet Emin Binbaşı infaz edilmek üzere bi
ze verdi" dediğini, Mehmet Emin Yurdakul Binbaşının Abdullah Canan'ın arabasını dere yatağına
ittiğini, Kahraman Bilgiç'in "hiç kesinlikle birşey yapmayın, bu bizim görevimizdir. Eşref Bitlis,
Bahtiyar Aydın gibi uygulamalar yaptık" dediğini, Kahraman Bilgiç'in Havar kod adıyla dolaştı
ğını, Tugay Komutanına Kahraman Bilgiç'in "sadece 5 bin mark aldım" dediğini, kaçırma olayını
ise inkar ettiğini, daha sonra Abdullah Canan'ın cesedinin bayramın ikinci günü jandarma tarafın
dan bulunduğunu, bu konunun halen savcılıkta hazırlık soruşturması aşamasında olduğunu, o gün
den bu yana hiçbir gelişme olmadığını, olayın Diyarbakır DGM kapsamında olduğunu, yine
1993'te Sabri Çardak'ın Beşbulak Köyünde Mahir Karabağ ve Eyüp Karabağ'ı, Hacı Tcknik'in
Çukurca'da bu ekip tarafından öldürüldüğünü, yine Miktar Özeken, Şemsettin Yurtseven, Münir
Sarıtaş, Mehmet Yaşar, Nezir Tekçi'nin yine bu ekip tarafından 1994-95 yıllarında bu ekip tarafın
dan alındığını ve bunların hiçbirisinden bugüne kadar bir haber alınamadığını, Havar kod adlı Kah
raman Bilgiç'in Necip Baskın adlı kişinin fidye olayı sonrasında yakalandığını, Yüksekova'da tuTürkiye Büyük Millet Meclisi
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tuklanıp, Midyat Cezaevine nakledildiğini, Mehmet Emin Yurdakul'la ilgili olarak savcılığa 4 ta
ne dosya intikal ettiğini, Kahraman Bilgiç'in sorguda Abdullah Canan'ı öldürdüklerini ifade ettiği
ni öğrendiklerini, ancak bu aşamada soruşturmanın yarıda kesildiğini, Hüseyin Oğuz adlı astsuba
yın "ben, sorgunun ilk üç gününde görev yaptım, o sorgu esnasında banda alınan ses var, binbaşı
nın adı geçince o noktada beni sorgudan aldılar" dediğini, Yüksekova delillerinin saklandığını,
Mehmet Emin Yurdakul binbaşının o dönemde Hakkari'de tugayda görev yapan Albay Hamdi
Poyraz'la bir bağlantısının olduğunun söylediğini belirtmiştir.(Ek: 180)
8-Mehmet Hadi ÖZCAN 1.03.1997 tarihli ifadesinde;
1954 tzmit doğumlu, baba adının Hayrı olduğunu. Sapanca Kırkpınar nüfusuna kayıtlı bulun
duğunu, 1980 öncesi Kırkpınar Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptığını, iş olarak kendi arazileri üzerin
de müteahhitlik yaptığını, halen 24 adet dosyadan yargılandığını, memleketinde herkesin kendisi
ni çok iyi tanıdığını çete falan olmadığını, vurduğu adamların hepsi ile uzaktan akrabalıkları bulun
duğunu, hasbelkader Abdullah Çatlı ile bir iş yaptığını, kendisini Emniyet Müdürü Altan Keçeli ve
Belediye Başkanı Sefa Sürmen'in çete yaptığını,
Daha önce uyuşturucu olarak eroin kullandığını, bilahare bunu bıraktığını, uyuşturucu satışı ile
bir ilgisi bulunmadığını, İzmit'e eşinin annesi olduğu için gidip gelmekte olduğunu,
Kendisinin gayrımeşru hiçbir işi olmadığını babasının tek oğlu olduğunu ve babasından kalan
arazileri satarak yediğini kimseye muhtaç olmadığını,
Emniyet Müdürü Nihat Candan'ın olduğu dönemde, 3 yıl kadar önce İzmit'te kaçak petrol ha
disesi olduğunu, bunu PKK'lıların yaptığını, büyük paralar kazandığını,
Türkçe okumasını ve yazmasını bilmeyen insanların, Samsun Terme'nin çingenelerinden bir
grubun büyük paralar kazanması olayı olduğunu, gazeteci ve il Başkanlarına göre 1 trilyon 200
milyar lira civarında bir parayı faizle çalıştırdıklarını, Emniyet müdürleri, Devlet adamlarınında bu
çılıştırılari paralar içinde yaraları bulunduğunu, kahvelerinin adını bile savcılar kıraathanesi oldu
ğunu, karılarının gündüzleri dilencilik yaptığını, kendilerininde % 35-40 faizle para dağıttıklarını,
bu nedenlerle bir olay olduğunu duyduğunu, bir gün İzmit Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış bir ço
cukla, kendisinin şoförlüğünü yapan bir çocuğu kahvede ayağından vurduklarını, iki gün sonra on
ların kahvesinin tarandığını, bu olayda 3 kişinin ölüp, 7 kişininyaralandığını, bunun üzerine bütün
samsunluların İzmit'i terk ettiklerini, halkın
bunu kendisinin yaptığını söyle
halbuki kendisinin yaptırmadığını, ancak yapmadımda diyemediğini, çünkü ya özel harekat, ya ül
kü ocakları genel merkezinden gelenler ya da Hadi Özcan yaptırmış olabilirdi, bu konuda samsun
luların tarafını tutan 2.Şube Müdürü ile görüştüğünü, olayın esas oluş şeklini ona anlattığını, esas
olayı yapan adam Affan Keçeli zamanında polisin bir kez yakaladığını, ancak 250 milyon civarın
da yani 8 tane kadın bileziği avanta alınıp, işin bitirildiğini, bunların hepsinin ispatlı olduğunu, ve
renlerinde bunu şuanda kabul ettiğini ancak polisin bunlarin ifadesini almadığını ve almaya da ya
naşmadığını,
Oflularla kendisinin arasını Sefa Sirmen'in kasıtlı olarak bozduğunu, onlarla kız alıp vermek
ten dolayı 30 yıllık anlaşmazlıkları olduğunu,
Oflunun çay bahçesi olduğunu, Belediyeden kiralandığını ve buraya kira bile vermediğini
orada liseli gençlere esrar, eroin sattığını, onlarla ters düştüklerini yeğenini öldürdüklerini. Kütüp
hane açma kılıfı ile Belediyeden 9 milyar lira vererek bu yeri almak istemelerini öğrenmesi üzeri
ne Rıza Sirmen'i aradığını, iki sene önce Oflulara destek olduklarını Rıza Sirmene söylediğini ki
ra almadıklarını 9 milyar verdiklerini, inkar etmediğini, eğer,bunu yaparlarsa karşılarında kendisi
ni bulacaklarını söylediğini,
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CHP'li Sefa Sirmen'in aslında Alaattin Keskin'in kendisine, Vefa Küçük'ün Belsa Plaza diye
yaptığı yerin karşısında Tekel binası bulunduğunu, eski Tekel binasının 7 katlı
olduğunu ve Belsa Plazanın görüntüsünü bozduğunu, bu arada Tekelin içinden malzemelerin
TIR'larla Ali Şen'in Mağa Deri isimli yerine götürüldüğünü, kapıda kaleşnkoflu adamlarının nö
bet beklediğini, konunun hepsini Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Toptaş'ın bildiğini, Televiz
yoncu Ali diye bir kişinin daha bu durumdan haberi olduğunu, daha sonra boş Tekel binasını yak
tıklarını bu suretle hem Belsa Plaza'nın önünü açtıklarını hem de Tekel'in içindeki malları boşalt
tıklarını, bu suretlede bir taşla iki kuş vurduklarını,
Her memlekette bir sürü kabadayılar bulunduğunu, bunun görmezden gelinmemesi gerektiği
ni, her kabadayınında korktuğu bir kabadayı olduğunu, bu tür konuların bu nedenle kendisine an
latılıp, aktarıldığını,
Ofluların kayinçosunun Hurşit Yavaş olduğunu, Star turizmin sahibi olduğunu ve uyuşturucu
ticaretinin en büyük isimlerinden olduğunu Hurşit'in kırmızı bültenlerle arandığı dönemde Türki
ye'de iki cinayetten arandığını İstanbulda yatlardan, katlardan, bir sürü gayrimenkulleri bulundu
ğunu, hiç kimsenin o zaman onu yakalamadığını, Necdet Menzir'in sıkıştığını, onun zamanında ya
kalama yapılmadığını, şimdi gücünü ve para varlığını Necdet Menzir zamanında yaptığını,
Hurşit'in Hollanda'da yakalatıldığını ve İngiltereye teslim edildiğini, oradan halen cezaevin
de bulunduğunu, Sami Hoştan'ın Hurşit Yavaş ile arkadaşlık yaptığını, onun yakalanması üzerine
Abdullah Çatlı ile arkadaşlık yapmaya başladığım, Hurşit'i Abdullah Çatlı'nın yakalattığını, Hur
şit Yavaş'ın tüm malvarlığının Abdullah Çatlı ve Drej Ali'nin, Urfalıların eline geçtiğini, Star Tu
rizmin araştırılması halinde bunun ortaya çıkabileceğini,
Star Turizmin arabalarından Ankara'dan çıkışta bomba patladığını, daha sonrada Ulusoy'da
patladığını,
Tarık Ümit'in sevilmeyen bir adam olduğunu, MİT'in kullandığı bir adam olduğunu, Abdul
lah Çatlı'nın Tarık Ümit ile arkadaşlık yaptığını, ölmeden birkaç gece evvel Abdullah Çatlı, Plaluk
Kırcı ile birlikte hücre evinde kaldıklarını bildiğini, kızının bunu bildiğini ama söylemediğini, Ta
rık Ümit'in öldürüldüğünde 3 milyon mark tutarında parasının kayıp olduğunu, bunu abazalardan
duyduğunu Çatlı'nın Tarık Ümit'in öldürülmesinde bulunduğunu, bunu kendisinin söylediğini
Halen kendisinin, Sefa Sirmen'in protokol Müdürünü kaçırmaktan dolayı yargılandığını, as
lında Müdürü kendisinin kaçırmadığını, adamın kendisininde "Beni Hadi kaçırmadı" dediğini, an
cak halen yargılandığını, bu adamın kaçırılmasında büyük kıyametler koptuğunu, kendisinin yeğe
ni öldürüldüğünde, Ocak başkanları vurulduğunda, üç kişinin öldürülüp yedi kişinin yaralandığın
da, Oflu Reşat'ın öldüğünde, abisinin öldürüldüğünde, İskender Gül'Un kaçırıldığında, baldızının
iğfal edilip, oğlunun baldızını öldürdüğünde, iki gün sonra eşi ve oğlunun Bolu'da trafik kazasın
da öldüğünde kimsenin kılının kıpırdamadığını, bu olay olduğunda Hadi'nin çete olduğunu, Özgür
Kocaeli Yeşil Gazetesinin sahibi Sefa Sürmeh'inde, tüm İzmit'in de bunu bildiğini, Susurluk ola
yının oluşması halinde Behçet Cantürk ve tüm faili meçhullerin organizasyonunu kendi üzerine
yükleyeceklerini, hatta solcu bir arkadaşının "Hadi, Sefa'ya yüklenme, Dursun Kamtaşın Sefayı öl
düreceğini ve onu kahraman yapacağını Büyükşehir Belediye Başkanlığında Hikmet Erenkayayı
aday göstereceklerini" söylemesi üzerine ona yüklenmediğini,
Emniyet Müdürünün gazetelere ilan verdiğini, Yeşil Kocaeli Gazetesinde ben Hadi'yi teslim
almayacağım, kendin yakalayacağım dediğini, İzmit Emniyet Müdürünün Sefa'dan aldığı paranın
miktarının belli olmadığını, Ayvalıkta verilen villalar, kendisinin yakalanmasından sonra Emniyet
Müdürüne alınan 17 milyar lira civarındaki arabayı herkesin bildiğini ve konuştuğunu,
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Malatyalı Engin diye bir delikanlının açtığa Engin Döviz diye bir yer var, İzmit'in en büyük
faizcilik olaylarından birisim yaptığını, kollu makinalara para kaybettiğini, büyük borca girdiğini
ve iflas ettiğini, Belsa Plazanın otoparkını Engin Dövize vereceklerini duyunca,Rızaya bu yeri Alaattin Keskin'e vermelerini söylediğini, bize halktan yana olun dediğini, bunun üzerine kendisine 20
milyar teklif ettiklerini, yanında da Kırmızı Kocaeli'nin Genel Müdürü Güngör Asman'ın olduğu
nu, bunu telefonla teklif ettiklerini bu konuda şahitlerde bulunduğunu, ancak kendisinin bu parayı
kesinlikle istemediğini, alırsa avanta almış olacağını söylediğini,
Seyfi Aydın diye birisi, şu anda cezaevinde bulunduğunu, çete üyeliğinden içeri girdiğini, an
cak kendisinin bu adam ile yakından ya da uzaktan ilgisinin bulunmadığını, Adamın yeğenini hır
sız diye yakalatmışlar, bunlar dağ köylerinde oturuyorlar dağlara villalar yapılmaya başlayınca bi
rinci sınıf turistik bölge ilan edildiğini, Derbent Jandarmasında dayak zoruyla suçu kabul ettirdik
lerini, cezaevine girdiğini 5.5 ay sonra asıl hırsız yakalandığını, çaldığı malların iade edildiğini, bu
sayede bu çocuğun tahliye olduğunu, Seyfi Aydın'ın hırsızlık yapanlara sen bizi lekeledin, hata
yaptın 200-300 bin dolar para vereceksin dediğini, aralarının gerginleştiğini, birbirlerini tehdit et
tiklerini,
Eski 2.Şube Müdürünün kendisine telefon ettiğini, Nezih Ömer diye birisini aramasını istedi
ğini, bu şahsın ANAP İstanbul 2. Başkanı olduğunu, olaya kendisinin el koymasını istediğini, ya
ni Seyfiyi halletmesini Hadi'den istediklerini, bulaşmak istemediğini, teslim olmak istediğini, bu
anda Seyfiye tek söylediği şeyin ondan 300 bin dolar alması 50 bin dolar al dediği için dosyası ol
duğunu,
Çete adıyla 33 kişiyi yakaladıklarını her mahkemeye çıktıklarında, birçok kişinin tahliye oldu
ğunu, onun için kendisini tahliye olmaması yönünden Mahkemeye çıkartmadıklarını, şimdiye ka
dar 27 dosyanın 12-13 dosyasından Mahkemeye çıkıp, hepsinden tahliye olduğunu, ayrıca
DGM'de de 12 dosyası bulunduğunu, davaların saçma sapan olduğunu oflu Reşat ve Muzaffer kar
deşlerin öldürüldüğünü, Reşat'ın davasının normal mahkemede, Muzafferin davasının DGM'de
çıktığını,
Abdullah Çatlı ile kendisini İbrahim Şahin'in koruması Alper Tekdemir'in kardeşi Şahin Tekdemir'in tanıştırdığını,
İzmitte PKK'lıların büyük para götürdüklerini, İzmit'e heray 20 bin ton petrol getireceklerini,
kendisinden bir depo ve bir liman istediklerini en önemlisininde dağıtıcılarını bulmak olduğunu
hepsini kendisinin bulduğunu, amacının İzmit'in PKK'lılardan temizlenmesi olduğunu, Abdullah
Çatlı'yı bu ismiyle bildiğini, herşeyin ayarlandığını, ayda 20 bin ton petrol satacaklarını hesapladı
ğını, Çatlı'nın Filipinlerdcn 3 milyon 600 bin dolar gelmedi diye sızlanması üzerine, o zaman ken
disinin bu petrolü satalım,dediğini, birilerinin kendisine 40 milyar lira vereceklerinisöylediğini, bu
parayı hiç ihaleye girmeden ihaleye girmemek için avanta alanak verileceğini, o ana kadar 2-3 mil
yar lira masraf etmiş olduğunu, 20 milyar liranın kendisine gerekli olduğunu, Çatlı'nın bunu kabul .
ettiğini tamam deyip ihaleye girerek onu Ankara'dan aldıklarını, bunun dedikodusu olabilir dendi
ği için ihalenin yeniden yapıldığını ve yine Çatlı'ların kazandığını, iki ayrı şirketede 4'er milyar li-.
ra avanta vererek, ihaleden çekilmelerini sağladıklarını, ihalenin alınışıyla, birlikte Abdullah Çat
lı'nın değişmeye başladığını, petrolü satmayıp, bir ay içinde 300-350 milyar lira yapacağını söyle
diklerini, kendisininde o arada para sıkıntısı çektiğini, kemerde bir otelde kalırken bir arkadaşının
kendisine "Abdullah Çatlı şimdiye kadar kiminle ortaklık yaptı ise ya öldüğünü ya da yakalandığı
nı" söyleyerek dikkatini çektiğini, bunun iyi olduğunu, çünkü Çatlı'ya o zaman yüzde yüz güven
diğini bu nedenle de kendisininde Çatlı tarafından öldürülebilecek olduğunu,
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kendisine bir haftalık çek vereceklerini söylediklerini, bunun üzerine Ankara'da buluştuklarını, git
tiği binanın kapısında Bucak A.Ş. yazdığını, Haluk Kırcı'nında orada bulunduğunu ve Sedat Bucak'ında orada olduğunu, parayı öderken, kendisine gözdağı vermeye çalıştıklarını, kendi hakkı
olan 6 milyar lira yerine 500 milyon lira verilmeye kalkınca kendisinin tepki gösterdiğini ortağın
% 50 alması gerektiğini, münakaşa ettiklerini, verilen parayı almadığını, aralarında soğuk harp baş
ladığını, bu nedenle kendisinin eniştesi olan trilyoner Ali İhsan Kaya ile irtibata geçtiklerini Sami
Hoştan ile gelip villa yapma gerekçeleriyle samimiyet kurduklarını, sonrada Hadi'nin onu öldüre
ceği hususunda korkutmaları ve kendisine karşı yönlendirdiklerini, daha sonra Ofluların yönlendir
diklerini, tüm çabalarınında kendisinin yakalanması olduğunu, bu nedenlerle Emniyet 2. Şube Mü
dürü ile dolaştıklarını, çünkü 2. Şube Müdürü Kamil Toprak'ın sahiplerine koruma verdiğini, ya
kalandığında da 2. Şube Müdürünün hemen oradan sürüldüğünü, kendisinin Kanal 7'nin program
cısı ile birlikte Rize'de bir gün çalıştıklarını, şimdi verilen ifadelerin aynısını Kanal 7'ye verdiğini
iki üç dosya doldurduklarını, ertesi gün programını bitiremeden yakalandığını, o bantlarda Mehmet
Ağar'ı suçladığını, Emniyet Müdürünü Ankara'ya götürdüğünü ama kime verdiğini bilmediğini,
Mehmet Ağar'ın o band yüzünden görevinden alındığını, belki de bandın Mesut Yılmaz'da olabi
leceğini, Emniyette kendisinden Abdullah Çatlıyı yakalamak üzere ifade aldıklarını söylemeleri se
bebiyle bildiklerini anlattığını 15 gün savcılığa çıkaralım dediklerinde de kızıp tepki gösterdiğini,
Yine petrol ile ilgili olarak Makedonya asıllı, şu anda İngiliz vatandaşı olan, müslüman İdris
Feyzuni diye bir adamın arkadaşının annesi olduğunu, kendisine petrol alışverişi dolayısıyla İz
mit'te Turgay Çelebi'den .1 milyon 200 bin dolar alacağı olduğunu, adamın bunları dolandırdığını
ve Interpolüde bağladığını hukuken alamadıkları için, yardım (kendisinden) istediklerini, Turgay
ile müşterek dostlarını bulduğunu, ödeyeceğini beliren senetler falan yapıldığını, ellerinde hiç bel
ge olmadığından senetlerinin belge olduğunu, bunun İdris Fevzi Öz'ün hoşuna giden bir hadise ol
duğunu, bu adamında İngiltere'de oturduğunu, Dünya Bankasının Arap Ülkelerinin temsilcisi ola
bileceğini, İran ve Suudi Arabistandan çok büyük yerleri alan bir adam olduğunu, o tarihlerde Bos
na Hcresek'te savaş olduğunu, Bosna-Hersek'in Iraktan alacakları olduğunu Saddam'ın bunu pet
rol olarak ödediğini ancak parası olmadığından ödeyemediğini,
"İran ile Irak sınırındaki bir nehirden 2 bin tonluk motorlarla petrol çıkarılıp açık denizlerde
50 bin tonluk gemilere yüklenerek, oradan İngiltereye gidecek, satılacak ve karşılığında da ya si
lahla ya da para isteyecekleri" bir organizasyonu Çatlıya söylediğini ve Çath'nın bu işin üzerine at
ladığını, halen bu işin Ahmet Baydar tarafından kendi hesabı olarak yapıldığını,
Entegre Tesisleri temizlik projesi için Ali Veziroğlunun Alman bankasından hazine garantili
300 milyon mark para aldıklarını, bunu Alman Hükümetine çevre danışmanlığı yapan Oktay Tabasaran diye bir yetkilinin imzası ile alındığını, ancak hiçbir şey yapmadan bu parayı yediklerini, göz
boyamak için birkaç şey yapıldığını, ikinci olarak aynı bankadan 200 bin dolar istediklerini, Oktay
Tabasaran'ın gelip yapılanları incelediğini ve bu kredi işlemine ilişkin belgeleri imzalamadığını, bu
adamın kendisini bularak bilgi ve belge verdiğini,
Kendisinin İbrahim Şahin'i onun 20 senelik arkadaşı olan Musavvat Dervişoğlunun, Muam
mer Derelinin damadı olduğunu, Çırağan Sarayında düğün yaptığını, nikah şahidinin Kadir İnanır
ve Eyüp Aşık olduğunu, İbrahim Şahin'inde orada bulunduğunu, Dervişoğlu vasıtasıyla İbrahim
Şahin ile Ankara'da bir otelde buluştuklarını, Abdullah Çatlı için, ona iyilik yaptığını, ancak onun
kendisini yakalatmak ve öldürtmek istediğini, bu yönden kendisine yardımcı olunmasını istediğini,
onunda allah belasını versin görüşmüyorum dediğini, İstanbul'da ikinci bir kez buluştuklarında yi
ne aynı şeyleri söylediğini,
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ile onu kapıştırmak için Kürşat'a 3 milyar lira gönderdiğini,
Abdullah Çatlı'nın ve hepsinin Mehmet Ağar'dan korktuklarını, kendisininde bir Milletvekili
arkadaşı ile Mehmet Ağar'ın haber gönderdiğini, onunda Çatlı ve diğerleri için ölseler de kurtulsam dediğini,
Musarrat Dervişoğlu ile bir gün bir karar aldıklarını, buna göre Abdullah Çatlı'yi Kürşat Yıl
maz ve Yeşili öldürüp Türkiyeyi temizlemeye karar verdiklerini, üç ay içinde Kürşatın bulunduğu
bütün yerleri söylediğini çünkü ibrahim Şahin'e telefonda ana avrat küfrettiğinden dolayı Kürşat'm
ölmesini istediğini, ancak Abdullah Çatlı'nın yerini bir kez bile söylemediğini,
Veli Küçüğün Il'inde Alay Komutanlığı yaptığını, teslim olacağı zaman onunla telefonla gö
rüştüğünü, Samsunlular olayını yapan çocuğun bırakıldığı zaman, Albayın telefonla bu çocuğun
belinde silah cebinde esrar varken bırakıldı, başka kimlikle bırakıldı dediğini, bu Salman'ın adının
Abdi Nakış olmayıp, Sultan Nakış olduğunu bildirdiğini, bu adamın 4 cinayet 7 yaralamadan do
layı cezaevi firarisi olarak arandığını ve bu adamın saklandığını söylediğini, onun üzerine Sultan
Nakış'ın ifadesini kendisinin aldığını, bilerek yanlış aldığını o ara Sedat Peker'e ilişkin bir uygula
ma yapmak için ifade aldığını, ancak polisin Sedat Peker'in polis tarafından alınıp, dönüldüğünü
ve birçok konuda konuşturulduğunu, Veli Küçük ile kendisinin hiçbir ilgisinin olmadığını,
Hüseyin Kocadağ ve Ali Şen'in arkadaş olduklarını, o ikisininde Fenerbahçenin yönetiminde
bulunduklarını, izmit'te herkesin Saffet'in olayından Ali Şen'in 3-4 milyon dolan akladığını, an
cak kimsenin bunu ispat etmediğini, kendisinin edebileceğini ancak kendisininde hapiste olduğunu.Hanefi Avcı'yı tanımadığını.Veli Aktaş isimli arkadaşının Galatasaraylılar cemiyetinin Ankara
Şubesine bakan ve Gazi Üniversitesinde profesörlük yaptığını Abdullah Yılmaz ile kendisini onun
tanıştırdığını, kendisinden 15 seneden bu yana ilk defa böyle bir şey istediğini, konuyu bilen Bilal
Atak isimli arkadaşı olduğunu, bu adamların 150 bin dolar ayırarak Bulgaristan'a gönderdiğini,'
Türkiye'ye kömür getirilmesi için Bulgaristan da bir adamla tanıştıklarını, birkısım paralar karşılı
ğı 6 ay kömür gelmediğini, gelen kömürün ise toz halinde olduğunu, Bilal ATAK'ın bunu geri gön
derdiğini, paranın orada kaldığını, bu arada Abdullah Yılmaz'in enerji alışverişi ile ilgili olarak
Bulgaristandaki bu adamları Türkiye'ye getirdiğini, Bilal Atak bunların Ankara'ya geldiğini öğren
diğini, bunların otelde yakalandığını ve parasının iade edilmemesi nedeniyle Abdullah Yılmazın
kızdığını, bunlarında Bilal'e dönüşte İzmit'e uğrayıp parayı ödeyeceklerini söylediklerini, Bilal
Atak'ında onların takibine bir adam koyduğunu, bilahare köprüde 4 Bulgarin öldürüldüğünü, bila
hare Abdullah Yılmaz'a telefon açarak, o'nun öldüğünü, sıranın kendisinde olduğunu söyledikle
rini, Abdullah Yılmaz'ın korktuğunu, Melih Aktaş'a söylediğini, Aktaş'ında kendisine söylediği
ni, kendisinin bunları yan yana getirdiğini, Atak'a 150 bin dolarının kendisinde olduğunu söyledi
ğini, Turgay Çelebi'den 1 milyon 200 bin dolar alacaklarını, o zaman paralarını ödeyeceklerini
söylediğini ve onları barıştırdığını, Turgay Çelebinin iflası nedeniyle 150 bin dolar ödenemeyince,
Abdullah Yılmaz korktuğunu Bilal Ataktan, Genel Müdür Yardımcısı Kaya ile çocukluk arkadaşı
olduğunu oradan kendisine sılası vermeyi kararlaştırdıklarını ve kendisininde tonu 10 dolardan sı
lası satın aldığını, yumurtalık hattı açıldığında da 110 bin tona yakın mâl olduğunu, o malıda sılaş
diye vereceklerini ve onlarında bunu fabrikalara fuel-oil olarak satacaklarını, ancak bu işler patla
yınca, onun da durduğunu,kendisinin Abdullah Yılmaz'a hasta çocuğunun tedavi masraflarıda da
hil olmak üzere enaz beş milyar lira verdiğini belirtmiştir. (Ek: 181)
9-Şahin TEKDEMİR 14.03.1997 tarihli ifadesinde;
1964 Kocaeli Keteme doğumlu olduğunu, ilkokulu İzmit'te okuduğunu, sonrada serbest çalış
maya başladığını, önce araba alıp satmaya başladığını 1989-1990 senesinde yurtdışına çıktığını,
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büyük kardeşinin polis olduğunu, İbrahim Şahin'in korumalığını yaptığını,
Suçunun Hadi Özcan'ı tanımak olduğunu suçlandığı konular içerisinde Oflu Muzaffer'i öl
dürmek, bunların silah temin etmek, bunlarla çete kurmak gibi ilgisi olmayan suçlardan cezaevine
gönderildiğini,
Hadi Özcan'ı abisinin 1980 öncesi öğretmen lisesindeokuduğu sırada, okulda meydana gelen
taşlı sopalı kavgalar sırasında, tanıdğmı, boş zamanlarında okula giderek abisine göz kulak oldu
ğunu, Hadi Özcan'ın MHP'li olduğunu, kendisinin de MHP'li olduğunu,
Abisinin siyasî bir yönü bulunduğunu, halen açığa alınmış durumda bulunduğunu, İbrahim Şa
hin'in koruması olduğu için açıkta olduğunu, 1985 ya da 1986 da özel harekata girdiğini, kursların
sonunda Siirt'e gittiğini, 4-5 yıl kaldığını, sonra tayinen İzmir'e gittiğini, İbrahim Şahin'in Özel
Harekat Daire Başkanlığına gelmesi üzerine tayininin Ankaraya çıktığını,
Abdullah Çatlı'yı tanıdığını, kendisine Mehmet Özbay olarak tanıtıldığını, ancak onunla yurt
dışında tanışmış olduğunu, Türkiye'de Abdullah Çatlı olduğunu öğrendiğini, ancak kimseye birşcy
söylemediğini,
1990 yılında Almanya'da Hanover Havaalanında birisini bekler iken, kendisini orada gördü
ğünü Türk olduğunu öğrenince konuştuğumuz, adamın Mehmet Özbay olduğunu söylediğini, Tür
kiye'de iken de İzmit'ten geçerken kendisine uğradığını bir iki kez İzmirde karşılaştıklarını fuarda
lunapark müdürlüğü yaparken karşılaştıklarını,
Abdullah Çatlı'yı, Mehmet Özbay adıyla Hadi'ye tanıştıranın kendisi olduğunu, bu nedenle
Hadi ile aralarının açıldığını, petrol işinden dolayı kendisine kazık attırmakla suçlandığını, Abdul
lah Çatlı'nın kendisine ortaklık yaparken insanın bir şeye para koyması lazım, bunu koymadığı için
ortak olamadık demesi sebebiyle Çatlı'yı haklı gördüğünü, Hadi'yi abisi Alper ile tanıştırmadığını,
Yedi TİP'li olaylarından dolayı sağdan, soldan duyumlar nedenleriyle Abdullah Çatlı'nın ka
çak olduğunu, bildiğini, sağdan soldan onun Asala ile mücadele etmiş olduğunu öğrendiğini bu ne
denle de hoşuna gittiğini,
İzmir'de birlikte yemek yerler iken, konuştuklarını, kendisini tanıyıp tanımadığını, kim oldu
ğunu bilip bilmediğini sorması üzerine, onu tanıdığım, bildiğim onunla böyle mevzulara girmek is
temediğini, geçmişini bilmek istemediğini söylediğini, Abdullah Çatlı'yı birkaç defa Haluk Kırcı
ile gördüğünü,
İbrahim Şahin ile Abdullah Çatlının tanışık olduğunu bilmediğini, Holis olan Ercan Ersoy ve
Ayhan Akçay'ı tanımadığını, başka işlere karışıp karışmadıklarını bilmediğini,
Hadi Özcan'ı çok sevdiğini, nesli tükenmiş kel aynak kuşu olduğunu, varını yoğunu olmayan
larla paylaşan iyi bir insan olduğunu, hep haklının yanında olduğunu onun tahsilat işleriyle uğraş
tığını bilmediğini, yaptığı bir iş karşılığında para alacağını da tahmin etmediğini,
Kendisinin abisi tarafından teslim edildiğini, git teslim ol, suçsuzsun, kaçmaman gerek yok de
mesi üzerine teslim olduğunu, 8 dosyadan sorumlu tuttuklarını, 9 aydır cezaevinde olduğunu,
Latif Özdamak diye bir arkadaşı olduğunu Özel Harekatçı, Siirt'ten gelen bir hocanın yanına
gittiğini, camide yapılacak işler için onun yardımcı olduğunu, izinli olduğunda, bayramlarda geldi
ğini ve cami inşaatına yardım ettiğini, kendisinin telefonu ile telefon ettiğini, daha sonra bu adamı
kendisine silah getirdi diye yargıladıklarını ve görevden aldıklarını, vicdan azabı duyduğunu,
Oflu Muzafferin öldürülmesinde kendisinin suçlandığını, orada olduğunun iddia edildiğini
kendi arabasının renginde bir araba ile öldürüldüğünü, arabasının hemen Emniyet binası ile yanyana bulunduğunu,
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Abdullah Çatlı'yı abisinden çok sevdiğini bu sebeble de onun kaçak birisi olduğunu abisine
söylemediğini, Abdullah Çatlı ile birlikte hiçbir iş yapmadığını, kendisinin galerisi olduğunu ve ki
ralık araba servisi işlettiğini,
Abdullah Çatlı ile Ahmet Baydar'ın ramazan ayında akşam vakti iftar yemeğinde kendisine
uğradıklarını, yemek yerken konuştuklarını, bir petrol işi olduğunu söylediğini, ister ortak isterse
niz onu komisyona verin Hadi Özcan ile bu işi yapma dediğini, bunun üzerine onları tanıştırdığını,
petrolün alındığını, alındıktan sonra bazı olaylar olduğunu, bu yüzden Hadi ile aralarının açıldığı
nı, Çatlı'nın petrolü satıp, paraları yiyip, bir şey göndermediğini Hadi'nin söylediğini, kendisininde Abdullah Çatlıya kızan herkeze kızdığını, Abdullah Çatlı ile Hadi Özcan'ın kendi yanında yer
lerinin ayrı ayrı olduğunu hiç kimse ile de küs olmadığını belirtmiştir.(Ek: 182)
10- Necdet KÜÇÜKTAŞKINER 17.03.1997 tarihli ifadesinde; '
Askerliğini bitirir bitirmez 1966 yılı Haziran ayında MİT'e girdiğini, 1973'e kadar Emniyet
Müfettişi kadrosunda bu teşkilatta çalıştığını, MİT'in CIA tarafından proroke edildiği, Baybaşin ile
ilgili olayların 1983 tarihinde başladığını, Feridun Kocamaz adındaki emlakçının, "benim bir dos
tum İstanbul 2. Şubeye nezarete düşmüş ilgilenirmisin?" demesi üzerine İstanbul Emniyel 2. Şube
Müdür Yardımcısı Mehmet Ağar'a Başbayin'in durumunu sorduğunu, Mehmet Ağar'dan Baybaşin'i gasptan aldıklarını öğrendiğini, bunun üzerine onun vekaletini olmadığını, sözü edilen kişinin
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilerek tutuklandığını davasına hangi avukatların baktı
ğını bilmediğini, 1986 yılında İngiltere'ye bir iş için gideceği sırada Baybaşin'in İngilterede 12 se
neye mahkum olduğunu öğrendiğini, Baybaşin'in iki tane Kıbrıslı kızın eroin getirdiği bir mahal
de dolakırken yakalandığını, polislerin ona tesadüfen yakalandığını, kızların malı onun verdiğini
söylediklerini, onun üzerine Baybaşin'in Island Wight denilen küçük bir adadaki hapishaneye hü
kümlü olarak konulduğunu, Mete Bozbora, Hüseyin Çoban'la birlikte cezaevinde Baybaşin'le gö
rüşme yaptıklarını, Baybayin'in orada durumunun çok kötü olduğunu, hergün dayak yediğini, ne
yapıp edip kendisini Türkiye'ye götürmelerini istediğini, Hüseyin Başbayin'in kendisine yalan
söylediğini tespit ettiklerini ve davasını yine almadıklarını, sonradan öğrendiklerine göre 1986 dan
sonra başkaları kanalıyla Türkiyedeki bir İngiliz ile tabur edilrhek suretiyle Türkiyeye gelişinin
sağlandığını, Bayrampaşa da cezaevinde olduğunu, tahminen 1988 de gelmiş olabileceğini, yine
tahminen 1989 senesinde Mete beyle beraber, Feridun Kocamaz'ın yanında üç tane daha adamın
yazıhanelerine geldiklerini, Hüseyin Başbayin'in kardeşi Mehmet Şirin. Baybaşin'in Silivri'de bir
çiftlikte yakalanan eroin ile ilgili olan ve İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinde devam eden da
valarını aldıklarını, bu davayı iki celse girdikten sonra bıraktıklarını, bu olaylarda herhangi bir si
yasînin veya yöneticinin ilişkisini bilmediğini, Baybaşin'in hayatı boyunca dört veya beş defa gör
düğünü belirtmiştir^Ek: 183)
•
11-İstanbul Valisi Rıdvan YENİŞEN 27.12.1996 tarihli ifadesinde;
Sayın Cumhurbaşkanı sık sık İstanbul'a gelir ve kendisiyle sık sık görüşürüz, 14 Kasım günü
çok yoğun bir programları vardı. Program sonrasında da Polat Renasionse otelde bir akşam prog
ramı yardı, o programdan sonra evde Kemal Yazıcıoğlu ile görüşebileceğini söylediler, 22.00 sıra
larında. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte otelden çıktık, Leventteki ikametgahta Kemal bey bi
zi kapıda karşıladı ve içeriye girdik; Sayın Cumhurbaşkanının konuyu sormaları üzerine, Yazıcı
oğlu, 25.8.1996 günü Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine gelen isimsiz te
lefon ihbarında Ömer Lütfü Topal'ı Özel Harekat polisleri Ercan Ersoy, Ayhan Çarkın, Oğuz Yo
rulmaz ile maktulün ortakları olduğu söylenen Ali Fevzi Bir (AIiço) Sami Hoştan (Arnavut Sami)
adlı şahısların öldürdüğünü beyan ediyor. Bu ihbar üzerine ön çalışma yapıldığını takip edildikle
rini, 28.8.1996 tarihinde bu kişilerin Asayiş Şube Müdürlüğünce gözaltına alındıklarını, olayda
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kullanılan silahın Şarjörü üzerindeki koli bandından elde edilen parmak izi ile bu beş kişinin par
mak izi mukayesesinin yapıldığını, benzerlik olmadığının tespiti üzerine İçişleri Bakanıyla da gö
rüşülerek, onun talimatı ile Genel Müdürlük ile temas kurulup, daha geniş imkânlarla araştırma ya
pılmak üzere 29.8,1996 günü akşamı bir tutanakla beş kişi, Genel Müdürlükten görevlendirilen eki
be teslim edildiklerini, Yazıcıoğlu'nun, bunlar Ankaraya gönderildikten sonraki günlerde yapılan
araştırmalara göre, elde edilen bazı karineler ve işaretlerin bu öldürme fiilini bunların yaptığı inti
baını verdiğini ifade ettiği,
Sayın Cumhurbaşkanının, Emniyet Müdürüne, gözetim altına aldığını şahısların yazılı ifade
lerini aldınız mı? bu sorguya, karşılıklı görüşmeyle ilgili bant kayıt, bu şekilde bir kayıt var mı? so
rularının, Yazıcıoğlunun alınmış yazılı ifade olmadığı, bant, kaset bulunmadığını kesin bir dille
Cumhurbaşkanına ifade ettiğini, Cumhurbaşkanı'nında, hiçbir zaman Devlet suç işledi olmaz, han
gi şahıs suç işledi ise Devlet onun yakasına yapışmalı , bunlara Devlet karşı çıkar şeklinde beyan
da bulunarak; her türlü imkân kullanılacak, gayret sarf edilecek ve Devletin şüphelerden, şaibeler
den arındırılıp temize çıkarılmasını" istediğini, talimat olarak verdiğini,
Olay günü yine bir telefon ihbarıyla, 23.30'da Yeniköy Karakol Amirliği ve Taneceviz Soka
ğında bir otoya seri şekilde silahla ateş edildiğinin bildirildiğini, ekibin bahse konu yere gittiğinde,
çalışır vaziyette 34 BTG 96 plakalı BMW oto içinde Ömer Lütfü Topal'm cesediyle karşılaşıldığı
nı, maktulün incelemelerinin yapıldığını, otonun arkasından 20 metre uzaklıktan atılmış 7.61 mm
çaplı kalaşinkof marka iki tüfek bulunduğunu, tüfeklerden birinde, üzerine takılı vaziyette koli ban
dı ile sarılmış bir adet şarjör olduğunu tüfeğin şarjöründeki koli bandı yapışkan iç yüzeyinden mu
kayese edilir nitelikte parmak izi tesbiti yapıldığını, bu tesbitin Bekletme Fişine yapıştınldığını, o
orada dururken 5 Aralık günü Sabah Gazetesinde çıkan Abdullah Çatlı'nın Şahin Ekli adını kullan
dığına dair bir haber üzerine ki o tarihte Emniyet Müdürününde görevinden uzaklaştırılmış oldu
ğunu, kendisinin bilgisi dahilinde arşiv araştırması yapıldığını, 26.2.1992 tarihinde yurtdışına çı
karken Şahin Ekli adına düzenlenmiş sahte pasaportla yakalandığına ilişkin kaydı bulduklarını, o
tarihte parmak izinin on parmak olarak alınıp, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına sanığın sevk edil
diğini, Savcılığın tahkikat açmasına karşın suç niteliği sebebiyle sanığın serbest bırakıldığını,
Abdullah Çatlı'nın diğer parmak izlerinin de kayıtlardan çıkarılarak tüm parmak izleri karşı
laştırmasında bütün izler arasından tam bir uygunluk sağlandığını tesbit edildiğini, 1977 yılında
Abdullah Çatlı'nın 6136 sayılı kanununa muhalefet, polise ateş etmek suçlarından Balıkesir Edre
mit'te de alınmış parmak izleri bulunduğunu,
Abdullah Çatlı'nın Interpol tarafından alınan parmak izleriyle, Türkiye'de tesbit edilen par
mak izleri arasında bir uyum tesbitinin yapılıp yapılmadığını bilmediğini, koli bandı dışında par
mak izi tesbit edilmemiş olduğunu, sağ orta yarım parmak izinden başka parmak izi bulunamadı
ğını, diğerlerinin eldivenli olduğunun söylendiğini,
Emniyet Müdürünün Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi kendisinin talep ettiğini, Cumhurbaşkanı,
Başbakan ve İçişleri Bakanının İstanbul Valisinden bu olayla ilgili bilgi talep etmediklerini,
Emniyet Müdürünün kendisine herhangibir band olmadığını söylediğini,
Cumhurbaşkanından destek alarak, yetki almak amacıyla görüşme oldu ifadesinin Cumhuriyet
Savcılarının niyabeten Emniyet güvenlik kuvvetlerinin adli bir araştırma yapmasında hukuken bir
aksaklık bulunmadığını, bu yetkilerinin kullanılmasını adli yada idari mercilerden kaynaklanan bir
engel bulunmadığını, parmak izinin yüzde yüz hiç değişmesi mümkün olmayan bir delil olduğunu,
sonrasınında bağımsız Türk Adliyesine ait olduğunu,
Kendisinin de kişilerin Emniyet Genel Müdürlüğüne tesliminden sonra haberinin olduğunu,.
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Savcılığına verileceklerini ve aynı anda da Vilayete bildireceklerini söylediklerini,
İstanbul'da bugün 25 tane talih oyunları oynanan salonlar bulunduğunu, İçişleri Bakanlığının
yazdıkları yazıdan sonra İstanbul Valiliği olarak resmi Gazete'de yayınlanan 1 Ekim tarihli bir teb
liğ, ilan, yasaklama kararı çıkarttıklarını, şimdiden sonra yeni düzenleme yapılıncaya kadar bu
yerlere Türk vatandaşlarının alınmasının yasaklandığını, Türklerin alınması halinde Polis Vazife ve
Selahiyet Kanununun ilgili maddelerinin uygulanacağını, yani kapatılabileceğini gerekçeli bir ya
zıyla Resmi Gazete'de yayınlatıp, bu uygulama çeşitli ikazlarımızdan sonra muhtelif şekilde çok
kapatma kararı şahsen uygulamaya başladığını, idare mahkemesinin bir süre sonra bu tebliğ için
yürütmeyi durdurma kararı verdiğini, o zaman tebliğin geçerliliğinin kalmadığını, böylece de oyun
salonları eski durumuna dönmüş olduğunu, yargı kararına uymaktan başka yapacağı bir şey olma
dığını,
İstanbul Emniyet Müdürü iken Bursa Valiliğine atanan Orhan Taşanların, bu atama üzerine
verdiği "beni kumarhaneler mafyası buraya tayin ettirdi" şeklindeki beyanı konusunda da, kumar
haneler için aldığı tedbirler nedeniyle hiçbir güçlük ya da zorlukla karşılaşmadığını, pekçok büyük
oteli kapatmasına karşılık, konuya ilişkin bir ricacının bile kendisine gelmediğini, görevin yapılma
sı halinde bir şey olmayacağı kanaatinde olduğunu, Devletten güçlü kimsenin bulunmadığını, Bur
sa İl'ine Vali olarak atanmanında bir terfi olduğunu belirtmiştir.(Ek: 184)
• -••'•
12-Ahmet BAYDAR 22.01.1997 tarihli ifadesinde;
Yozgat Milletvekili Ahmet Baydar'ın torunu olduğunu, ondan öncede Belediye Başkanlığı
yaptığını, Binbaşı Halil Baydar'm tüccar olduğunu ceviz tomruğu yaptığını,
Uzun yıllar kendisinin Perşembe pazarında demir-çelik ithalatı yaptığını, 1980 yılında iş ha
yatına atıldığını, 1985 yılma kadar demir çelik ticareti yaptığını, Türkiye'de üretim sıkıntısı doğ
da dünya pazarlarından ithalat yaptıklarını, sık sık döviz dalgalanması sebebiyle kazandığı yada
kaybettiği dönemler olduğunu, pamuk balya çemberi üreterek sanayicilik yaptığını, bu üretimleri
nin 8-10 yıl sürdüğünü,
İki ikibuçuk yıl önce burada bir arkadaşı ile otururken yanlarındaki masada bulunan kişilerin
anlattığı bir fıkra nedeniyle tanıştıklarını, birbirlerine kartlarını verdiklerini ve daha sonrada Meh
met Özbay isimli bu kişinin ofisine geldiğini, bu karşılaşmanın İstanbul'da olduğunu, sözkonusu
yerin adının Zeytin Sardunya olduğunu, kendisine tekstil ihracaatı yaptığını söylediğini, Arzu ha
nım isminde bir kişi ile beraberliği olduğunu, onun kızkardeşinin de izmir'de yaşayıp, zaman za
man İstanbul'a geldiğini, bu gelişlerinden birisinde Gonca hanımın, Mehmet Bey'le tanıştıklarını,
bir müddet sonrada arkadaşlık yapmaya başladıklarını,
Baysa şirketini Ant Güven Sazak karısı Slvia Sazak, kendisi, Mine Baydar ve oğlu Alper Baydar ile birlikte 1992 yılında kendisinin kurduğunu, 1995 yılında ortaklıktan ayrılma kararı aldıkla
rını yönetim kurulunda enaz 3 kişi olması gerektiğinden kendisi dışında ikinci kişi olarak 16 yıldır
yanında çalışan Fehmi Tarım'a yönetim kurulu üyeliği verdiğini, o sırada Mehmet Beyin orada
oturduğunu, üçüncü kişi olarak kimi yapalım diye kendi kendilerine düşünürken, onun ben olabili
rim dediğini, bu nedenle de yönetim kurulu üyesi olduğunu, ancak başsanın % 100 hamiline hisse
senetlerinin kendisine ait olduğunu, şirketin alanının inşaat, petrol, dış ticaret, ithalat, ihracat gibi
çok geniş olduğunu,
Baysaş'ın tek yaptığı işin Botaş'taki sılaç (petrol çamuru) sanayie verilmesi ye çamurun bu
lunduğu yerin temizlenmesi işi, onun miktarının 22 bin ton olarak hesap edildiğini 220 bin dolar,
o zamanın parası ile 10 milyar lira olduğunu, ancak 10 bin ton civarında bir çamur çıktığını,
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-153Kendisinin baysa dışında Kursaç, Mersa kureks gibi şirketleride bulunduğunu bunlar vasıta
sıyla Demir, çelik, Amerika ve îtalyadan pirinç, Hindistan Sudan, demir-çelik, romanya dan canlı
hayvan, çimento görevinde Romanyadan çimento, bulgaristandan demir-çelik, harb çıkmazdan ön
cesinde Yugoslavyadan demir-çelik ithal ettiğini, bu tür işler yapan bir firma olduğunu,
1990, da dolar krizi sebebiyle büyük darbe aldıklarım, daha sonra şeker ithalatında yine sıkın
tıları doğduğunu, 5 nisan kararlarından sonra bankalarında üzerlerine gelmeye başladığını, bu ne
denle rahat çalışmak için, sıfır bir şirket olarak 1992 yılında Baysayı kurduklarını,
Botaş'ın sılaç konusu ortaya çıkması petrol ile uğraşan iki eksperi, sılacın olduğu yere gönder
diğini, numuneler öldürdüğünü içine bazı kimyevi maddeler katıldıktan sonra sanayi yakıtı olarak
kullanılabileceğinin tespiti üzerine sılaca talip olduklarını, kendilerinden önce teklif veren firmala
rın tonunun 1000 dolar verdiklerini, ihaleyi aldıkları tarihte Mehmet Beyin yönetim kurulu üyesi
olmadığını,
Kendilerinin İstanbul'da oturmaları sebebiyle iskenderuha sık sık gitmelerinin zor olduğunu,
bu nedenle Mehmet Beyin Turgay Maraşh'yi orada çalışabilecek kişi olarak tavsiye ettiğini, şirke
te sigortalı olarak dahi alındıklarını, kar ettiklerinde bir şey vereceklerini düşündüklerini, kendile
rinin de Güven Tezerdi isimli petrol içinden anlayan ancak güvenmedikleri bir kişiyi görevlendir
diklerini, bu çocuğuda onun başına koyduklarını, daha sonra özellikle çok kaba olması nedeniyle
şikayetler almaya başladıklarını, hatta Botaşta çalışanlardan da şikayetler geldiğini, daha sonra da
Mehmet Beyin kendisini uyardığını ve o kişinin şirketin parasını çaldığını söylediğini yaptıkları
tespitle şirkete ait parayı çaldığını tespit ettiklerini, 5 liraya sattığı malı 3 lira gösterdiğini, kendi
evine ve ailesine pek çok harcama yaptığını ve Toyota marka araba olduğunu, bu suretle 5-6 mil
yar lira içeri attığını, bunun üzerine Turgay Maraşlının işine son verdiklerini ve kovduklarını, bu
konuda Botaş şirketinede bu şahsın şirket ile ilgisinin kalmadığını yazı ile bildirdiğini, 5-6 ay sü
reyle kendileriyle çalıştığını, Turgay Maraşh'yı hiç tanımadığını, bir gittiğinde Ukraynalı bir eşi ol
duğunu gördüğünü,
Mehmet Özbay'ı yönetim kurulu üyesi olarak, genel kurulda görülebileceğini ancak ne çekte,
ne faturada ne de anlaşmada hiçbir imzasının ve yetkisinin bulunmadığını,
Mehmet Özbay'ın kaabiliyetli bir yanını göremediğini, ya da anlayamadığını, ticari yönde pek
fazla bir bilgisinin bulunmadığını, parasal tıkanmaları olduğunda, Mehmet'ten borç istediğini, an
cak onunda yemin ederek yok dediğini, bulamam dediğini, hatta 150-200 milyon istediğinde de
yok dediğini ondan sonrada sıkıntı geçene kadar kendisini hiç aramadığını,
Mehmet Özbay'da duran telefonun kendisine ait telefon olmadığını Botaş işi için alınan 3-4
telefondan birisinin şirkete getirildiğini ancak bundan daha sonra haberi olduğunu, Botaş'ın içinde
tankların ve havuzların olduğunu, aralarında çok mesafe bulunduğunu, kamyoun kantara gidip tartıldığını, sonra satış için gittiğini, telefonlarında bu işlerde haberleşme için kullanıldığını, Mehmet
Özbay'daki telefonun İskenderun'da çalışan Ali ismindeki bir çocuğun adama kayıtlı olduğunu,
Botaş işinden zarar ettiğini halen 15 milyar lira borcu bulunduğunu,
Mehmet Hadi Özcan'ı tanıdığını Botaş'ta sılaç olduğunu söyleyen adamın o olduğunu, Bulga
ristan ve Romanya'da iş yaptığı kişilerin kendisi ve ellerinde gazoil adetif olduğunu ithal edip et
meyeceğini sorduklarını, sılacın sanayii artığı yapılması için gerekli maddelerden olduğu için bu
malzemeden de almaları gerektiğini, bunun İzmit'e geleceğini değerlendirdiklerini, Mehmet Özbayın o zaman deposu olan bir tanıdığının İzmit te olduğunu, adamın Hadi Özcan olduğunu, söyledi
ğini, ramazan günü onun yanına gittiklerini, depoyu, tankları alemdar kimya gibi bir yerden kira
layabileceklerini söylediğini, bu suretle tanıştıklarını, ancak onunla daha sonrasında ilişkilerini de
vam etmediğini, bilahare bu adamın işin %50 atağı olduğunu sağda solda söylediğini duyduğunu,
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İhale aşamasında 3 firma olduklarını, diğer iki firma 100 lira gibi rakamlar verirken kendile
rinin 10 dolar verdiklerini,
Korkut Eken'i tanımadığını, İbrahim Şahin'i tanımadığını, Mehmet Özbay ile onları birlikte
görmediğini, Botaş'ta kendilerine yardımı olan kimse bulunmadığını,
Şemsettin isimli bir şahsın bu iş için talip olduğunu ve bin lira teklif verdiğini, kendilerinin
ihaleyi alması üzerine bu şahsın Enerji Bakanlığı Müsteşarının çıktıklarını, sonra yeniden ihale
edildiğini, ihalede 800 dolar fiyat verildiğini, tankların içindeki suyu hesap etmediklerini, bu se
bepten düşük fiyat verdiklerini, taşeronluk yapmak istediklerini söylediklerini, arena programına
çıkan adamın bu olduğunu, çok konuşan ve yalan söyleyen bir adam olduğunu, Botaş kayıtlarında
bu malın, 22 bin yüzde 30 30 bin falan gözüktüğünü ama malın 20 bin tonu ve 10 bin tonu mal ne
den bu kadar bu işe asıldığını anlamadığını, yıllarca bu adamın pompalarla hortumlarla sılaş denen
çökeltiyi bu tanka topladığını, 715 nolu tank, belkidc adam 30 bin ton topladığı gibi gösterdiğini,
Güney Makine isimli firmanın
,
Ömer Lütfü Topal'ı tanımadığını hiç yerine gitmediğini, Haluk Kırcının hiç gelmediğini, tanı
madığını, şirketlerine hiç tıbbi malzeme satmadığını,
Abdullah Çatlının Susurluk olayındaki ölümünden sonra cenazesinin alınmasına gitmediğini,
bir gün sonra Gonca Hanımın cenazesini erkek kardeşi ile birlikte aldığını, teşhis edenlerinde kar
deşleri olduğunu,
• • • . . . '
Abdullah Çatlı'nın İstanbul'da evine 1-2 kez gittiğini, Meral Çatlı ve çocuklarını tanıdığını,
Kürşat Yılmaz'ın adını gazetelerden duyduğunu, hiç karşılaşmadığını,
Bilal Atik'in bir defa ofislerine geldiğini, çok komis bir rakam teklif ettiğini, maliyetin altında,
Şahin Tekdemir, Turan Gedikli Sultan Nakkış'ı hiç tanımadığını,
Alper Tekdemir'i Hadi Özcan'ın yanında gördüğünü, sonradan polis olduğunu öğrendiğini,
Abdullah Çatlı'ya karısının bile Mehmet diye hitap ettiğini kandırılmış olabileceğini, hatta kı
zının kendisinin bir arkadaşına sorusu üzerine Abdullah Çatlı'yı sevmediğini, adını Mehmet olarak
yalan söylediğini, senin isminde mi? değişik diye kendisine sorduğunu, üzüldüğünü,
Abdullah Çatlı'nın inşaat, dış ticaret gibi bir şirketi olduğunu bilmediğini, sadece sultan Teks
tili bildiğini,
• • ' • • • , • ' • •
Zarar etmeye başlayınca, kağıt üstünde kopmalar olması da işten kopmalar,başladığını,
And Güven Sazak'ın Kursaş'ta üyeliğinin olduğunu, ayrılma kararı alındığını, ancak genel ku
rulun yapılmadığını, o şirketlerin problemleri olduğunu, borçları olduğunu onların ödenmemiş ol
duğunu, onun için de tam ayrılmamış olduklarını,
Abdullah Us'u tanımadığı,
Basının olayları topluma yanlış aktarmasından dolayı çok sıkıntı çektiğini,
Fransada hapiste kaldığına ilişkin bir duyumu olmadığını, bu işlerden hoşlanmayan bir yapısı
olduğunu,
Mehmet Beyin, fatura almak için kullanılan fatura kartından, şirketleri aldığını, otelde kaldı
ğını, bunları tespit ve masraftan düşmek üzere satın almayı düşündüğünü Bassa adını alıp alama
yacağını sorduğunu, kendisininde de alsa da birşey ifade etmeyeceğini söylediğini, onun aldığını
daha sonra da kendisi için yeni fatura kartı bastırıp verdiklerini,
Sami Hoştan'ı tanımadığını, bir defa yemekten çıkıp, gazinoya gittiklerini, Arzu Hanım'ın kü
çük bir oyun oynadığını, birbirlerini Mehmet Bey ile Sami Beyin sadece tanıdıklarını ancak sami
mi bir hava hissetmediğini 15-20 dakika oturduktan sonra gazinodan ayrıldıklarını,
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Genelde Mehmet Bey, Arzu Hanım, Gonca Hanım ve kendisinin birlikte yemeğe gittiklerini,
gezdiklerini, Mehmet Beyin sırdaşı ya da dert ortağı falan olmadığını, kendi cep telefonunu Savcı
Bey'ede verdiğini, cep telefonu, araç telefonu, şirket telefonu ve ev telefonunu hiçbirini değiştir
mediğini, telefon arama listesinden kendisini kaç defa aradığının, kendisininde onu kaç defa aradı
ğının tespit edilmesini istediğini belirtmiştir.(Ek: 185)
13-Ekrem MARAKOĞLU 30.01.1997 tarihli ifadesinde;
Kendisinin Ömer Lütfi Topal*i, 1964 yılında avukatlığa ilk başladığı zamanlarda bitirimhane
tabir edilen bir kumarhane işletmecisi olarak müşterek tanıdıkları kanalıyla tanıdığını, o zamanın
yeraltı dünyasının kaçakçılık-kabadayılık-kumarhanecilik temeli üzerine kurulu bulunduğunu,
Ömer Lütfi Topal'ın 1978 yılında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanması olayında
kendisinin hukuki çabalarına rağmen Ömer Lütfi Topal'ın Amerika'ya gönderildiğini; 1985 yılın
da tahliyesini takiben Türkiye'ye geldiğinde yeraltı dünyasının temel felsefesinin de iktisadi kaba
dayılığa ihale-arazi- tahsilat üçgenine dönüşmüş bulunduğunu,
Kumarhaneciliğe tekrar başlayan Ömer Lütfi Topal'ın bir cinayet olayından hapise düştüğünü
ancak meşru müdafa ve genel affın yardımıyla 50-55 gün sonra çıktığını ve sabıka kaydının oluş
madığını,
Ömer Lütfi Topal'ın câsino işletmeciliğine 1991 yılında Adana Seyhan otellerinin casinolarını alarak başladığını, kendisininde emperyal Şirketleriyle ilişkisinin 1993 Martında Alanya da
meydana gelen ölümlü bir avukatın malzeme takibiyle başladığını, 1994 yılının sonlarında şirketin
vekaletini de aldığını,
1994 Aralığındaki Akgün Otel Bülent Fırat cinayetinde, Ömer Lütfi Topal'ın casinolarını ku
marhane geleneği yöntemi ile çalıştırdığını farkettiğini; bu yöntem içinde kullanılıp atılmış insan
ların Mart 1996 tarihindeki Hikmet Babataş cinayetinden sonra kendisine Ömer Lütfi Topal'ın da ha
yatının tehlike altında olduğunu hissettirdiklerini ancak Ömer Lütfi Topal'ın bunu ciddiye almadığı,
Ömer Lütfi Topal'ın ölümünden sonra aynı marka ve benzer plakalı arabasıyla olay mahalli
ne endişe içinde giderken hiçbir polis arabasına ve çevirmeye rastlamadığını, olaydan sonra şirket
yöneticileriyle yaptıkları toplantılarda olayın failleri olarak akıllarına Hikmet Babataş'ın yakınları,
Dev-Yol ya da bir başka azmettirici kişinin geldiğini,
Kendisinin olayın faillerinin ortaya çıkarılması için çabalamasına rağmen Ömer Lütfi Topal'ın
ailesinin kendisine ve sorgulamasına karşı bir duvar ördüklerini, bunun nedeninin de Kuşadasındaki Casino Müdürünün karıştığı bir cinayet sonrasında, bu müdürün Kuşadası emniyetine güvenlik
li bir şekilde teslim edilmesi sırasında Ömer Lütfi Topal kanalıyla tanıdığı özel harekatçı Ercan Ersoy ile olan ilişkisinin olabileceği,
Ali Fevzi Bir, Sami Hoştan gibi kişileri Emperyal grubu bünyesinde çalışmaya başladıktan
sonra tanıdığını ve Sami Hoştan'dan, Abdullah Çatlı'nın ara sıra yanlarına geldiğini duyduğunu,
yine bu şekilde Ömer Lütfi Topal'ın Kıbrıs'ta bulunduğu bir sırada Abdullah Çatlı'nın da orada
Ömer Lütfi Topal ile görüştüğünü duyduğunu,
Ömer Lütfi Topal cinayetinde, Emperyal şirketler grubunu çok büyük zarara sokacak bir mad
di ihtilafın olması gerektiğini, ancak ailenin kendisine karşı uzak durması nedeniyle sadece duyum
lara dayanarak bazı öngörülerde bulunabildiğini, örneğin, Ömer Lütfi Topal'ın ölmeden bir gün ön
ce İspanya'dan arayan İsmail Tank adlı birisiyle adet-i hilafına rağmen çok uzun ve sert bir tartış
ma yaptığını, geçmişte İspanya'da uyuşturucu kaçakçılığından hapis yatmış bulunan Giresunlu bu
adamın Ömer Lütfi Topal ile geçmişe dayalı çok özel bir hukuklarının bulunduğunu ama ailenin bu
konuları saklamaya çalıştığını,
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-156Mehmet Ağar ile Ömer Lütfi Topal'ın ilişkilerinin, 1986 da Mehmet Ağar'ın Ömer Lütfi To
pal ile Alattin Çakıcı'nın ortaklaşa çalıştırdıkları klubü kapattırmasından ibaret olduğu, çeşitli ve
silelerle örneğin Necati Kurmel kanalıyla Mehmet Ağar içişleri Bakanı iken Ömer Lütfi Topal'ın
tanışma çabalarına karşı Mehmet Ağar'ın uzak durduğu, ancak ısrarlar karşısında "Dilkum sitesin
de karşılaşırsak bir merhabalaşırız herhangi bir sorunumuz yok" ifadesini duyduğunu,
Hüseyin Kocadağ ile Ömer Lütfi Topal'ın ilişkilerinin ise çok daha yakın olduğunu, zaman za
man İbrahim Polat'ın da ortak olduğu Polat otelinin casinosunda sık sık beraberce oturduklarını,
1994 yılındaki Akgün oteli cinayetinden sonra araya bir soğukluk girdiğini, Ömer Lütfi Topal'ın
öldürülmesinden bir ay önce Celal Doğan'ın kendisine Fenerbahçe Klubünün yöneticilerinden Hü
seyin Kocadağ'ı yolladığını, kendisinin de bunu Ömer Lütfi Topal'a haber verdiğini, bu toplantının
DGM ile de ilgisi bulunduğunu çünkü teypten yazıya döktüğü yazılı ifadesini DGM ne de verdiği
ni, konunun da Gaziantepli bir kaç işadamının G.T.O. başkanının adı arkasına sıklanarak kumar
borçlarının hafifletilmesi yönünde bir ricadan ibaret olduğunu ancak konunun basına daha değişik
şekilde yansıtıldığını, Hüseyin Kocadağ'ın sanki köşke (Cumhurbaşkanlığı) yakın birisi tarafından
görevlendirilmiş ve o kişi de bu işin halledilmesini istiyormuş gibi bir intiba uyandırmaya çalıştı
ğını, bütün bu konuların da kendi mantığı açısından ve tarih bakımından Ömer Lütfi Topal'ın da
dahil edildiği söylenen 58 kişilik liste ile ilişkili olması gerektiğini,
Ömer Lütfi Topal'ın haraç anlamında birilerine hiçbir şey almadan para verecek bir yapısı ol
madığını böyle bir işi ancak çok büyük ir baskı karşısında yapabileceğini,
Kendisinin 1994 Haziranında Ömer Lütfi Topal ile birlikte Müdüriyet odasındayken VIP sa
lonu monitöründen,Necdet Menzir ile Hüseyin Kocadağ'ı gördüğünü, bütün casinolarda video ka
yıt sistemine bağlı kameraların bulunduğunu, bunun herhangi bir itiraz durumunda kullanıldığını;
ancak Murat Topal tarafından bu kasetlerden birisinin fotoğraf!andığı ve bu fotoğraflardan birinin
Hüseyin Kocadağ'a gösterildiğini, sonraki konuşmalarında Hüseyin Kocadağ'ın bu konudan ne ka' dar rahatsız olduğunu belirttiğini ve genelde Klasis'e giden Necdet Menzir'i sanki kendisi şantaj
yapmak istermişçesine oraya özellikle götürdüğü gibi bir durumun ortaya çıktığını, ancak resmin
kritik dönemlerde dahi ortaya çıkmamasının kendisine bir güvence verdiğini söylediğini,
Ömer Lütfi Topal'ı öldürenler ve azmettirenler arasmdakti ihtilafın ve Kemal Yazıcıoğlunun
aldığı ihbarın netleştirilmesinin art olduğunu,
Ömer Lütfi Topal bir yerlere 10 milyon 17 milyon dolar gibi bir para gönderdiyse bunu şirket
yetkililerinin, ölümünden sonra da ailesi ve yakınlarının bilmesi gerektiğini,
Kendisinin "Ömer Lütfi Topal Ankara'ya gittim ismimi listeden sildirdim" beyanının ise ci
nayetten onbeş gün önce Alanya Seven Seas tatil köyünde bir yemekte Ömer Lütfi Topal'dan şah
sen duyduklarına dayandığını,
Bu tür konularda Ömer Lütfi Topal'ın dostalıran ve yakınlarına başvurulması gerektiğini, ör
neğin 1989 yılına kadar en yakın dostunun halen İspanya'da bulunan NaU Akdeniz olduğu, bu ta
rihten soraki en yakınlarının şirketinin Genel Müdürü, gazinolarının genel müdürü ve Ünit Utku gi
bi kişiler olduğunu,
'
Ömer Lütfi Topal'ın ağzından Sami Hoştan ile Sedat Bücak'ın tanıştıklarını ve görüştüklerini
duyduğunu,
Ömer Lütfi Topal'ın Türkmenistan da yaptığı yatırımlar nedeniyle kurduğu ilişkiler kanalıyla
Diplomatik Türkmenistan Pasaportu almış olabileceğini, yine İsrailli ortağından da bazı bilgilerin
alınabileceğini,
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-157Bir yandan mütevekkil, bir yandan da o dünyanın şartlarından kaynaklanan kuşkulu bir yaşam
tarzına sahip olan Ömer Lütfı Topal'in nasıl bir koruma ve güvenlik sistemine sahip olduğu soru
suna cevaben; daha çok yeraltı dünyasının geleneklerine dayanan, emekli emniyet mensupları ve
fiziken güçlü insan kaynaklarını ve ruhsatsız silahları kullanan ve özellikle başlangıç safhasında bi
zim gazinolarımızda herhangi bir olay olmasın diye çok aşırı tepkiler gösteren bir güvenlik sistemi
kurulduğunu, bu sisteminde rakipler tarafından çok rahat bilinebileceğini ve içerden de destek alı
nabileceğini,
Ömer Lütfı Topal'ın vefatından sonra ilk eşini başsağlığı dilemek için ziyaret ettiklerinde te
sadüfen televizyonda Susurlukla ilgili haberler geçtiğinde ilk eşinin "kanı yerde kalmadı" ifadesi
üzerine kendisinin "Peki Sami'den, Aliço'dan bir şüphe veya endişeniz var mı?" sorusuna cevaben
de "Ama, Özer Çiller'den şüphe ediyorum." dediğini, ancak kendisinin Sami Hoştan ile merhabalaştığını bildiklerinden bilerek de kendisine böyle denilmiş olabileceğini, zaten kendisinin daha ön
ceden Ömer Lütfı Topal veya çevresinin ağzından buna yönelik başka bir şey duymuş olmadığını,
Ömer Lütfi Topal'a ait otellerin özellikle bayram tatillerine ilişkin misafir listelerinde çok sa
yıda yargı mensubuna rastlanabileceğini yine aynı şekilde Tepebaşı Emperyal de sırf yargı men
suplarının yemek ve aynı ihtiyacını karşılayan bir lokal oluşturulduğunu,
•
Ali Fevzi Bir ve Sami Hoştan'ın 3 Özel tim mensubuyla beraber İstanbul da gözetim altına
alındıktan sonra Ankara'da serbest bırakılmalarını takiben kendisinin istaanbul'da Sami Hoştan ile
görüştüğünü ve hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarana kadar da işinin başında olduğunu duy
duğunu ve gıyabi tutuklama kararını takiben ortadan kaybolduğunu,
Ömer Lütfı Topal'ın kendisine Bodrum olayında Ercan Ersoy'u yolladığına göre diğer özel
tim görevlilerini de tanıyıp tanımadığı sorusuna cevaben herhangi bir bilgisi bulunmadığını,
Ömer Lütfi Topal ile Cavit Çağlar arasında herhangi bir çekişme bulunmadığını, Cavit Çağlar'ın bir başkasından alacağım alamadığı için bu alacağı Ömer Lütfi Topal'dan istediğinin söyle
nildiğini,
Ömer Lütfı Topal'ın Hüseyin Kocadağ ile görüşmediğini ve hatta Hüseyin Kocadağ'ın geç
mişte böyle bir taleple geldiğinde görevlinin "sizin buraya girmeniz istenmiyor" ifadesinde bulun
duğunu bunun da arkasında geçmişte Ömer Lütfı Topal Mehmet Özcan ihtilafında Alevi olması.se
bebiyle Hüseyin Kocadağ'ın Ömer Lütfi Topal'a karşı Mehmet Özcan'ı tutmasının olabileceğini,
Kendisinin Cavit Çağlar veya Necdet Menzir ile herhangi bir çekişmesi veya ilişkisinin olma
dığı, dışarıda spekülasyon konusu yapılmak istenen kameraların normal sistemi içerisinde çekilmiş
kaseti herhangi bir yanlışlığa sebebiyet vermemek için şahsen aldığını ve bir resmin yırtılarak im
ha edildiğini ancak kendisinde bir kaset ve birkaç fotoğrafın halen mevcut bulunduğunu, bunları
tutmasının amacının da kendisini korumak olduğunu, esasen bunların imha edilmesini istediğini,
Belçika'da iki Amerika'da beş sene olmak üzere toplam yedi yıl hapiste yatan Ömer Lütfı To
pal'ın yeniliklere açık bir insan olarak bu senelerde kendisini yetiştirdiğini ancak kontrolsüzlükle
başlayan gazino olayında başlangıçta Turizm Bakanlığının herhangi bir düzenlemesinin olmayışı
nın düzeni tamamen bozduğunu, esasen gazinoların kara para aklamak için uygun bir yer olmadı
ğını, kar oranlarının da uyuşturucu işine göre çok daha iyi olması sebebiyle hiç bir gazino işletme
cinin uyuşturucu işine girmeyeceğini,
HAVAŞ'ı almak için Ömer Lütfi Topal'ın her türlü organizasyonu yapmasına ve parası da var
iken alamamasına hatta diskalifiye edilmesine karşı tutumunun ne olduğu sorusunu cevaben, Ömer
Lütfi Topal'ın herhangi bir itirazda bulunmadığı bu konudaki bilgilerin şirketten alınabileceği emniyetten-istihbarattan gelen uyarılar hakkında bir bilgisinin bulunmadığını,
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Lütfi Topal'dan Akgün otel cinayeti sanığı Çetin Gencer'in bulunmasını istediği böylelikle İstan
bul'da hiçbir faili meçhul cinayetin kalmayacağının söylenmesiyle, kendisinin İstanbul'da dünya
kadar faili meçhul cinayet olduğunu bilerek, kardeşi vasıtası ile Çetin Gencer'i buldurarak Fatih
Cumhuriyet Savcılığına teslim ettiğini,
Ömer Lütfi Topal'in Kıbrıs'taki Jasmine Çavit oteli yatırımları, İsrailli ortağı ve Kıbrıs Türk
Hava Yollarının özelleştirilmesi konularında kendisinin bilgisinin olmadığını aileden saygı gördü
ğünü ancak kendisine bilgi verilmediğini,
Şüpheli konularda bilgi edinilmesi için şirketin yöneticilerinin ve aileden bazı kişilerin bir bü
tün olarak ele alınıp dinlenmeleri gerektiğini, kendisinin Ömer Lütfi Topal'm ve Emperyalin ceza
davaları ile ilgilendiğini, Ömer Lütfi Topal'ın kiminde arandığı, kiminde gıyabi tutuklama kararı
bulunan davalarının sürdüğünü, bunlara rağmen istanbul'da işinin başında nasıl serbestçe bulundu
ğu ve dolaştığının da İstanbul emniyetinden sorulması gerektiğini,. Bodrum tahkikatında istanbul
savcılığına sonradan talimat yazılarak polisin devre dışı bırakıldığını, Antalya'daki aramanın da
polis aramasından savcılık aramasına dönüştürüldüğünü,
Sami Hoştan ile Abdullah Çatlının tanışması ve Ömer Lütfi Topal'ı öldüren silahta da Abdul
lah Çatlı'nın parmak izinin çıkmasına rağmen kendisinin gözlemlerine göre Ömer Lütfi topal ile
Sami Hoştan'ın arasında herhangi bir itilaf bulunmadığını, zaten Sami Hoştan'ın olay esnasında
Marmaris'te olduğunu, ihtilafın Ömer Lütfi Topal'ın eşleri çevresinde mevcut bulunduğunu,
Olayın soruşturmasında savcının kendisinin ifadesine başvurmamasının yanında kendisine
olan tavrını da olumsuz bulduğunu,
Abdullah Çath'yı tanıyan Sami Hoştan'ın da kesinlikle bazı işlerinde onu veya özel tim gö
revlilerini kullanmadığını, Ömer Lütfi Topal Abdullah Çatlı buluşmasının arkasında küçük günlük
olaylardan çok HAVAS gibi büyük benzer olayların aranması gerektiğini belirtmiştir.(Ek: 186)
14-Sedat BUCAK 21.01.1997 tarihli ifadesinde;
1960 Siverek doğumlu olduğunu, siyasete 1991 yılındaki seçimlerde katıldığını, DEP millet
vekillerinin, özellikle Abdullah Öcalan'ın yanından gelen elçiler vasıtasıyla kendisiyle görüşmek
istediklerini, kendisiyle görüşerek "Biz, Siverek'e, Urfa'ya örgüt olarak gireceği, yalnız tarafsız ka
lacaksınız, bize karışmayacaksınız, devletin yanında yer almayacaksınız" demek istediklerini bil
diğini, devletiyle beraber olduğunu, Bekaa'dan gelen bazı insanlarla görüşmelerinin çoğunu kase
te aldığını ve bundan Ankara Emniyeti başta olmak üzere o zamanki tüm devlet yetkililerine bilgi
verdiğini, DEP'in kapatılması ve milletvekillerinin çoğunun içeri alınmasında Devlet Güvenlik
Mahkemelerine verdiği ifadelerin büyük katkısının olabileceğini, 1993'te bunların kendine karşı ve
ailesine karşı bir tavır almak istediklerini ve Siverek'te örgütlü eylemlerin başladığını, Siverek'te
Anavatan Partisi İlçe Başkanı ve kardeşinin katledildiğini, bazı köylülerin ve vatandaşların katle
dildiğini, Siverek halkının bu olayları istemediğini, Siverek halkının tavır almasıyla beraber örgü
tün orada çökertildiğini, halkla olan içtenliği ve devlete olan bağlılığı nedeniyle kendisine karşı ta
vırlar olduğunu, kanunsuz bir iş yaptığı zaman devletini çiğnemiş olacağını, İstanbul'a giderken
Mehmet Özbay'ı aradığını, Mehmet Özbay'ın Abdullah Çatlı olduğunu çok sonraları öğrendiğini,
İstanbul'a dinlenmeye gittiğini, Yalova'daki termale gittiklerini, o akşam yakın arkadaşı Ali Aydınlıktan'ın oğlunun kafasına kurşun değdiğine dair haber aldıklarını, durumunun kötü olduğunu
öğrendiklerini, akşam bu durumu arkadaşlarına söylediğini, İzmir'e gitmesi gerektiğini söylediği
ni, Mehmet Özbay'ın "bende gelirim" dediğini, yola çıktıklarını, Ören'de veya Altaylar'da bir ar
sa ofisi olduğunu, bu arsaya baktıktan sonra şoförünün gelip "Ağabey, Ali Abinin oğlu vefat etmiş"
dediğini onun üzerine hemen harekat ettiklerini, hastaneye gittiklerini, fakat kimseyi bulamadıklaTürkiye Büyük Millet Meclisi
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ayırttıklarını, otele gittiklerinde bir bayanın Mehmet Özbay'ın yanında oturduğunu, onunda kendi
leriyle geldiğini, İzmir'e gelirken Kocadağ ile görüştüklerini, Kocadağ'a İzmir'e gidiyorum dedi
ğini, onunda "bilsem bende gelirdim" dediğini, daha sonra uçakla yarın geleceğini söylediğini, er
tesi sabah uyandıklarında Kocadağ ile görüştüklerini ve onun geleceğini öğrendiklerini "beni aldırabilirmisiniz?" dediğini, bunun üzerine yanındaki koruma polisi Ercan Bey'i (daha önce Kocadağ'ın yanında çalışmış bir polis olan) Hüseyin Kocadağ ı arabayla almaya gönderdiğini, koruma
polislerinde, ve şoförün de huzursuzluk gördüğünü, polis Ercan'ın bir ara kendisini çağırıp huzur
suz olduklarını ve takip edildiklerini söylediğini, "İzmir'den hemen ayrılalım" dediklerini, Bunun
üzerine Kuşadasına gitmeye karar verdiklerini, o gün akşam üzeri çıktıklarını, Onura otel'de kal
dıklarını, ertesi gün de orada kaldıklarını, polislerde rahatsızlık ve tedirginlik olduğunu görünce
Ankara veya İstanbul'a gidelim dediğini, Hüseyin Kocadağ'ın İstanbul'da işi olduğu için İstanbul'a
gidip oradan Ankara'ya geçmeyi düşündüklerini, o gün sabah en geç kendisinin kalktığını ve kah
valtısını yarım bırakarak yola çıktıklarını, o bayan ile Mehmet Özbay'ın arabanın arkasında otur
duklarını, İzmir'i geçtikten sonra Kocadağ'ın çok süratli gittiğini gördüğünü, arabanın ibresinin
230'u gösterdiğini, birşeyler söylediğini, Kocadağ'ın kendisine dönüp birşeyler söylediğini ve gül
düğünü, kendisininde gülerek yolu görmemek için koltuğun ucuna doğru geldiğini, kaza'dan son
ra Ankara'da ancak arabasını televizyonda görünce, kaza yaptığının kesin olduğuna emin olduğu
nu, arabada bulunan silahların İstanbul'a gelirken dahi olmadığını, o silahlardan bilgisinin olmadı
ğını, kendisinin arabada bulunan Sig Sauter silahı olduğunu, onun dışında polislerinin hepsinin si
lahı olduğunu, eğer takip ediliyorlarsa bu silahların kazadan sonra arabaya konulmuş olabileceği
ni, diğerlerinin çantasında vardıysa silahların onların olabileceğini, arabada söylenildiği gibi gizli
bölme olmadığını, Mehmet Özbay'ın, köyüne 1 defa 1996 Kasım'ında geldiğini, 1993 yılı sonu ve
ya 1994 yılı başında Siverek'e halka güven verebilmek için gittiğini, Ankara'da babasının vefat et
mesi üzerine Siverek'e defnettiklerini ve taziyelerin 1,5-2 ay sürdüğünü bu arada yorgun düştükle
rini, 1994 ortası veya sonunda dinlenebilmek amacıyla Ankara'ya geldiğini, daha sonra İstanbul'a
gittiğini, İstanbul'da Mehmet Özbayı tanıdığını, Abdullah Çatlı adıyla tanımadığını, kalabalık bir
ortamda "siz, Sedat Bucak'sınız" diyerek kendisiyle tanışmak istediğini söylediğini, orada tahmi
nen bir hafta kaldığını, Ankara'ya geldiğinde kendisini telefonla aradığını, kendisinin tekrar Sive
rek'e döndüğünü, 1995'te geldiğini bir-îki defa Mehmet Özbay'ın kendisini sorduğunu, Ankara'ya
yılda 2 ya da 3 defa geldiğini, kendisinin dışarıda bürosu olduğunu, bürosuna gelip, oturup, sohbet
edip gittiğini, bu insanla(Abdullah Çatlı) bir illegal ya da legal bir işinin, ya da bağlantısının ol
madığını, Çatlı nın kendisine ithalat-ihracat şirketi olduğunu ve ticaretle uğraştığını söylediğini.
Abdullah Çatlı ile Gonca Us arasında bir gönül ilişkisi olduğunu varsaydığını, hanımıyla bir-iki de
fa görüştüğünü, ailece İstanbul'da oldukları bir zamanda Çath'nın ailesini alarak bir-iki defa yan
larına geldiğini, hatta bir keresinin de bir düğünde olabileceğini, Mehmet Özbay ile Kocadağ'ın
kendi yanında tanıştıklarını varsaydığını, kendinden önce tanıyıp tanımadığını bilmediğini, Hüse
yin Kocadağ ile her zaman görüştüklerini, Mehmet Özbay'ı vatansever biri olarak tanıdığını, ko
nuşmalarının hep bu yönde olduğunu, Hüseyin Kocadağ in 1980 ihtilalinden hemen sonra Sive
rek'e emniyet amiri olarak verildiğini, sonra tahminen Ankara'da Özel Harekatın kurulma aşama
sında Ankara'ya geldiğini, Siverek'te de Ankara'da da görüştüklerini, Diyarbakır Özel Harekat Şu
be Müdürlüğü yaptığı sıralarda da görüştüklerini, kendisinin bu sıralarda Siverek'i tanımasından
dolayı arada bir geldiğini, babasıyla Hüseyin Kocadağ'ın ilişkilerinin çok samimi olduğunu, baba
sından sonra bu ilişkiyi kendisinin sürdürmek istediğini, Bucak Aşireti olarak varsayılan toplulu
ğun 40, 50 veya 60 aileden oluştuğunu, Siverek'te 70'i geçici olmak üzere 430 korucu olduğunu
bildiğini, Fatih Bucak'ın amcaoğlu olduğunu, Ankara'da oturduğunu, şu anda inşaat şirketi kurdu-
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-160ğunu bildiğini, aralarında kopukluklar olduğunu, korumalarını istemesi konusunda; Koruma Şube
Müdürlüğünün kendilerini atadığını ve koruma vereceklerini söylediklerini, kendisinin ise koruma
istemediğini, daha sonra aradıklarında "siz isim verebilirseniz de olur" denildiğini, bu korumaların
Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin'in korumaları olduğunu, İbrahim Şahin'le PKK'ya kar
şı tavır ortaya koymak için Emniyet Genel Müdürü, Paşalar, 7. Kolordu Komutanı geldiğinde Özel
Harekat Daire Başkanı olarak geldiği sırada konuştuğunu, daha sonra birbirlerini aradıklarını, İb
rahim Şahin'in doğuya gittiği zaman, özellikle Siverek güzergahını seçtiğini ve misafiri olduğunu
Polis Ercan'a "bana koruma verilmek isteniyor, korumalık yaparmısınız?" diye sorduğunu, onun
da "benim bir arkadaşlarla görüşmem gerekir" dediğini, daha sonra "evet" cevabının geldiğini bun
ların 5 kişi olduğunu, oysa 6 koruma verilmek istendiğini, 6'ncının da bu beş koruma tarafından
önerildiğini adının da Mustafa olduğunu, Bakan Mehmet Ağar'a bunların verilmesi için yazdığını
ve kabul edildiğini, hatta çok zaman sonra verildiğini, Ömer Lütfi Topal cinayetinden daha sonra
korumalığını yapan polislerin gözaltına alınmasından sonra İstanbul valisi veya Emniyet Müdürü
nü aradığını, bu insanları koruma olarak istediği için bunların işlediği bir suç varsa bunları bilme
zorunluluğunu hissettiğini, bu kişilerle (korumalarla) telefonla konuşmadığını, Arnavut Sami yi
(Sami Hoştan) bir defa Çınar Otelinde başkalarıyla birlikte oldukları sırada kendisine tanıttıkları
nı, daha sonra onu görüp görmediğini hatırlamadığını, kendilerinin kumarla ya da kumarhanelerle
hiç bir ilişkilerinin olmadığını, bir gece kulübü ya da diskoteğe amcaoğlunun da içinde bulunduğu
üç gencin girersin-giremezsiz tartışmaları sonucu öldürüldüğünü, bu olayın kumarla ilgili olmadı
ğını, söylemezleri de bu olaydan sonra bildiklerini, daha sonra bunlardan iki tanesinin öldürülme
siyle kendilerinin hiç bir ilgisinin olmadığını, Mehmet Ağar Genel Müdür olana kadar kendisini ta
nımadığını, öldüren kişilerden birinin lojmanında kaldığı hususunda; o insanla konuşmuşluğunun
olmadığını, tanımadığını, kendisinin evine gelen biriyle gelmişse gelmiş olabileceğini , kalsa bile
1 geceden fazla kalamayacağım, Mehmet Ali Yaprak'ı tanımadığını, televizyonunun da Gaziantep
te olduğunu bilmediğini, Mehmet Ali Yaprak'in kaçırılmasının ailesince yapılmış olamayacağını,
Rıdvan Kocaman diye birisini tanımadığım, 1979'da amcasının bir suikastle yaralandığı ve akra
balarından bir çoğunun PKK tarafından öldürülmesi ve kendilerinin PKK tarafından tarafsız kal
malarının istenmesiyle birlikte ailelerinin PKK ile mücadelesinin başladığını, kendilerinin operas
yonlara katılmadıklarını operasyonları askerlerin yaptığını, halkın istihbaratı çalışmaları olduğunu,
1979 da PKK tarafından kendilerinden 140-150 arasında kişinin öldürüldüğünü, bir çoğunun ken
dilerinin yakını olduğunu, Korkut Eken ve diğerlerinin kendi yerlerinin olduğunu onların oralarda
kaldıklarını, Mehmet Ağar'ın hiç evine gelip kalmadığını, korucuların çatışmaya gittiklerinde mü
himmatı onların kendilerinin aralarında temin ettiğini, HBB Televizyonunda yaptığı konuşmanın 5
veya 10 dakikasını hatırladığını geri tarafını hatırlamadığını, daha sonra bu röportajın kasetini ge
tirttiğini, oradaki konuşmalarını görünce tamamını bile izlemediğini, hükümetin güvenoyu alma
sından önce Mehmet Özbay'ın çok özel, gizli görüşmek istediğini söylediğini, o görüşmede Meh
met Özbay'ın "ben devletle çalışan gizli bir adamım; bunu da kimsenin bilmemesi lazım şu kimli
ğim, şu yeşil pasaportum, bu ehliyetim, bu silah ruhsatım, bu nüfus cüzdanım" diyerek birşeyler çı
kardığını, Terörde uzman yazan bir kağıt gördüğünü, onun söylediği ismi bir lakap ve kod ismi zan
nettiğini ve sonuna kadar bile onu Mehmet Özbay olduğuna inandığını, o kimliğin sahte mi yoksa
gerçek mi olduğunu tespit edemediğini, Haluk Kırcı ve Yaşar Öz'ü tanımadığını, Drej Ali'yi tanı
dığını, onun taziyelerine geldiğini kendininde İstanbul'daki yazıhanesine birkaç defa gittiğini,
PKK'nın ölüm listesinde, birinci sırada olduğunu bildiğini, Abdullah Çatlı'yı 1980'den önce ara
nan biri olarak bilmediğini, "Ben Abdullah Çatlıyım" dedikten sonra da bir arkadaş olarak ilişkile
rinin devam ettiğini, Korkut Eken'in, babasının eski dostu olduğunu, babasının yanına bir defa gel
diğini hatırladığını, kendilerine devletin her kademesinden insanların geldiğini, istedikleri bilgileri
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bilebildikleri kadar hepsini verdiklerini, her zaman devletin yanında olduklarını, PKK'nın Siverek'i yenemediğini, Med TV'de, Abdullah Ocalan'ın söylediği sözlerin kendisine o gün telefonla
dinlettiklerini, HBB'ye Sayın Yılmaz'ın kendisini Fransa'da dediğini duyunca "Ben buradayım"
'mesajını Vermek için çıktığını, hastanede emar filmi çektirmek dışında bir yere gitmediğini, kaza
anında bu susturucu ve silahlar arabada olsaydı bunların korumalar tarafından alınabileceğini,
Meysu'nun sahibinden 300 bin marklık bir senet alma, bürolarında kurşunlama gibi bir olayın ol
madığını, tahminen bu olayın faillerinin yakalanmış durumda olduğunu, arabada bulunan silahla
rın arkada oturanlar tarafından konulmuş ya da başkaları tarafından konulmuş olabileceğini, ken
disinin 130-140 milyar aldığı şeklindeki ithamların yalan olduğunu, kumarhanelerden haraç alma
dığını, maaşı dışında kimseden para almadığını bclirtmiştir.(Ek: 187)
15- Hasan Celal Güzel Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı 17.02.1997 tarihli ifadesinde;
1945 yılında Gaziantep'te doğduğunu, 1975 yılında Süleyman Demirel'in özel müşaviri ola
rak Başbakanlık'ta görev yaptığını,1977 yılının ikinci yarısında II MC Hükümeti sırasında Korkut
ÖZAL'ın içişleri Bakanlığı döneminde Müsteşar Yardımcılığı, Turgut Özal'ın Müsteşarlığı döne
minde, onun yardımcılığını yaptığını, 1980 yılında 12 Eylül'den önce yayınlanan gizli bir genelge
ile Devletin Güvenlik Koordinatörü yapıldığını, Emekli Korgeneral Rüştü Naipoğlu, Emekli Hava
Korgenerali Refik Isıtman ve Emekli Albay Kadir Bilgen'den oluşan o tarihte artan terör olayları
ile meşgul olan bir güvenlik koordinasyon ekibi kurduklarını, MİT, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Emniyet İstihbarat Dairesinden gelen bilgilerin bu kurulda değerlendirildiğini ve o tarihte Baş
bakan olan Süleyman Demirel'e arz edildiğini, o tarihte Başbakanlık Müsteşarı olan Turgut Özal'a
da bilgi verildiğini, Başbakanlık Müsteşar Vekilliği ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Vekil
liği görevlerinde bulunduğunu, 12 Eylülden sonra da 35 gün Başbakanlık Müsteşarlığına vekalet et
tiğini, Necdet Calp'in Başbakanlık Müsteşarlığına getirilmesi üzerine onunla 5 ay süre ile çalıştı
ğını, Şubat 1981 ayında Süleyman Demirel'i ziyarete gitmesi nedeniyle görevinden alındığını, gö
revinden istifa ederek Kayseri Erciyes Üniversitesinde öğretim elemanı olarak çalıştığını, 1983 yı
lı sonunda Anavatan Partisinin iktidara geldiğinde Başbakanlık Müsteşarlığına getirildiğini, 1986
yılının Ağustos ayı başına kadar bu göreve devam ettiğini,o tarihteki ara seçimlerde Gaziantep'ten
Milletvekili adayı olduğunu, Milletvekili seçildiğini, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak
göreve başladığını, 1987 erken seçimlerinde Gaziantep Milletvekili olarak yeniden seçildiğini, Mil
li Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı olduğunu, Mart 1989 tarihinden itibaren de ANAP Gaziantep
Milletvekili olarak devam ettiğini,17 Haziran 1989 tarihinde ANAP'tan istifa ettiğini, 20 Ekim
1991 seçimlerine iştirak etmediğini, 23 Kasım 1992 tarihinde de Yeniden Doğuş Partisini kurdu
ğunu, halen Genel Başkanlık görevini yürüttüğünü,
Babasının Demokrat Parti yöneticilerinden, Dayısı Ali İhsan Göğüş'ün de Halk Partisi Baka
nı olduğunu, kendisinin-Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde iken Türkiye'de sağ denilen öğrenci lideri
olarak uzun süre çalıştığını, bütün hadiselere iştirak ettiğini, Hür Düşünce Kulüplerinin merkez sağ
çizgide, demokrasiyi savunan, meşruiyetçi çizgide bir teşkilat olduğunu, o tarihte İçişleri Bakanı
Faruk Sükan'ın, hatta Adalet Partisi'nin bu teşkilata müdahale etmek istediğini, zira iktidar partisi
olmasına rağmen üniversitelere hiç giremediğini, müdahale etmelerini istemediklerini belirtmeleri
ne rağmen dinlenmeyince Adalet Partisi gençlik kollarına el koyarak meseleyi çözdüklerini,
Muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisinin bir bürosunu Siyasal Bilgiler Fakültesine kur
muş olduğunu, Türkiye İşçi Partisinin tamamen öğrenci gençliğe dayandığını, Hükümet olan Ada
let Parlisininde sağcı gençliği solcu gençliğe karşı kullanma staretejisi içerisine girdiğini, İsmet
İnönüniinde bunu hep dile getirip, şikayet ettiğini, Fransada 1968 olaylarını başlatan meşhur Kızıl
Rocky'nin Siyasal bilgiler Fakültesi yurdunda bir hafta kaldığını ve polis saldırısına karşı fakülteTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 162 yi nasıl koruyacakları konusunda sosyalist, marksist öğrenci liderlerine taktik verdiğini gözleriyle
gördüğünü,
MHP Ülkü Ocakları Teşkilatının kendisinin de samimiyetle inandığı şekilde son derece vatan
sever, millîyetçi, millî ve manevi değerlere itibar eden gençlerden oluştuğunu, onların bu hislerini
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli istihbarat Teşkilatına bağlı kişilerin istismar ettiğini, kullandı
ğını, kendisinden de bu konuda destek istendiğini ancak kendilerinin Türkiye de bir takım terörist
olayların meydana gelmesine, dış müdahalelerin olmasına karşı olduklarını ve böyle bir kullanıma
karşı çıktığım.bu gençlerden bazılarının resmen Milli İstihbarat Teşkilatında ve Emniyet Genel
Müdürlüğünde görev aldıklarını.belli seviyelere kadar da gelebildiklerini,
Devletin istihbarat ve güvenlik örgütlerinin teşkilatların her kesiminden bilgi alması lazım geldiğini,bunun aksinin düşünülemiyeceğini ancak bilgi toplarken bu kesimlerdeki kişileri bilginin
ötesinde operasyonel faaliyetlere sokmalarının fevkalade yanlış olduğunu,opcrasyonların bu teşki
latların elemanları vasıtasıyla yapılması gerektiğini, problemin bu olduğunu, Çatlı hadisesinde de
problemin bu nedenle ortaya çıktığını,
Gerek Süleyman Beyin Döneminde gerekse Turgut Beyin döneminde "Sadece Sayın Başba
kan tarafından açılacaktır" ibaresi bulunan zarfları onların verdikleri yetki ile açtığını,okuduğunu
ve özet bilgileri onlara aktardığını .devletin bu tip bilgilerine sahip 3-4 kişisinden birisi olduğunu,
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında çok belirgin bir koordinasyonsuzluk,rekabet hatta zaman zaman sürtüşme ortaya çıktığını.MİT'in istihbarat görevinin kendi
lerinde olduğunu.Emniyetin sadece adli vakalarda istihbarat yapması.onun ötesine karışmaması gerektiğini,Emniyet Genel Müdürlüğünün de MİT'in iyi istihbarat yapamadığını.Türkiye genelinde
birinci şubelerce yapılan kendi istihbaratlarının olmaması halinde dağılacağını,hazıra konduğunu,iyi çalışmadığını iddia ettiğini,bunun özellikle kaçakçılık istihbaratı konusunda ortaya çıktığını.Emniyette Atilla Aytek'in çok kuvvetli bir polis müdürü olduğunu.gözüpek işinin ehli,uyuşturu
cu kaçakçılığı işi ile çok etkin mücadele ettiğini,ancak bu vasıflarını bilmesinden dolayı Genel Mü
dürünü bile takmayan,dediği dedik bir müdür haline geldiğini,onun dönemi MİT içerisinde o tari
he kadar kurulmamış kaçakçılık istihbaratı adıyla bir birimin kurulduğunu, Emniyet MİT'in bu işin
içerisine girmesinin gereksizliğini savunduğunu,MİT'inde kaçakçılık istihbaratınında kendi konu
larına girdiğini ve kaçakçılık istihbaratının siyasî konularla da ilişkili hale geldiğini bu nedenle
yapmaları gerektiğini savunduğunu bunun uzun seneler tartışıldığını,daha sonra Emniyetteki bu bi
rim ile Mit'teki bu birim arasında problemler çıktığını,Emniyetteki birimin gayrıresmi şefliği daha
sonra İstanbul Emniyet Müdür Muavini iken Mehmet Ağar tarafından üstlenildiğini,
Mehmet Ağar'ın Özallarla yakın irtibatının kurulmasının bu olaylara rastladığını, Zeynep
Özal'ın Asım Ekren isimli bir müzisyenle münasebeti bulunduğunu, Zeynep ve Semra Özalın ge
ce eğlencesini çok scvdiklerini,bu nedenle sık sık eğlence yerlerine gecenin geç saatlerinde gitme
lerinden dolayı koruma sorunu doğduğunu,Başbakanın kızının ve eşinin korunmasının Devlet gö
revi olduğunu,bu nedenle Emniyet Müdürü Ünal Erkan ile muhatap olduklarını,onun işe politik ya
nının bulunmaması sebebiyle bu işlerden hazzetmediğini, Mehmet Ağar'ın politikaya daha yatkın
olduğunu,kibar nazik,zeki herkes tarafından sevilen.çok süratli hareket edebilen iyi polis denecek
özelliklere sahip olduğunu,sivil sektörle çok yakın ilişkileri bulunduğunu.kendiliğindcn koruma
konularında onun daha öne çıktığını, Zeynep Özal ve Asım Ekren'in Antalyaya kaçmaları ve ev
lenmelerine ilişkin olaylarda Ekren'in İstanbuldaki aydınlık olmayan çevrelerle münasebetleri bi
lindiğinden evlenme olayının aile tarafından hiç istenmediğini,bu nedenle polisin koruma görevi
altında Antalyaya gitmelerinin kontrol edildiğini,bu olayın Mehmet Ağarın Özallara yakın olması
nı sağladığını, çünkü onu tanıdıklarını, Semra ve Turgut Özal ile çok yakın samimi olduğunu, âdeTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 163 ta onların emrinde, özel bir polis gibi olduğunu,Ankara Emniyet Müdürlüğüne terfian getirilmek
istenildiğinde Bakanlar Kurulunda kendisinin karşı çıktığım,münasebetleri yönünden bu atamanın
yanlışlığını ani attığını,ancak Turgut beyin dediğini yaparak, Ağarı Ankara Emniyet Müdürlüğüne
gctirdiğini.sonrada Ağar'ın kendisine gelerek,kendisinin aleyhinde olduğunu bilmesine rağmen.'emriniz varmı sayın Bakanım' diye sorduğunu.bu tavrının da son derece hazımlı son derece
sempatik ve olgun bir insan olduğunu gösterdiğini,
Hiram Abbas'a Emniyet Mit çekişmesinin sebebini sorduğunda,MİT'in bu mafyadan bilgi aldığını,hem uyuşturucu kaçakçılığı bakımından,hemde siyasî bakımlardan bilgi aldıklarını, Emniye
tinde bilgi aldığını,Mafyanın dininin imanının para olduğunu.başka birşey düşünmediğinize terör
le beslendiğini.silah kaçakçılığının onlara kar getirdiğini .onlarında hem sağ hem de sol teröriste si
lah temin edip.para kazandıklarını .bunları bildiklerini,bilgi aldıkları grupları da himaye ettiklerini,mafyanında hem poliste çeşitli guruplara.hem de istihbaratta çeşitli guruplara dayanmak ihtiya
cını hissettiğini söylediğini.bunun kendisine çok ters geldiğini,sonradan bunu emniyetteki kişilere
de teyid ettirdiğini,bunun sonucu olarak da Emniyet ve Mit arasındaki rekabetin doğurduğu başka
bir platformun oluşmuş olduğunu.yani herkesin kendi mafyasını oluşturduğunu anladığını.Hiram
beye ve emniyetteki kişilere," siz ne yapıyorsunuz.adamları uyuşturucu ile yakalayınca görmüyormusunuz.iade mi ediyorsunuz?" dediğinde çok açık bilgi veremediklerini.biraz müsamahakar dav
randıklarını söylediklerini, kendisinin de "Mafyayı ikiye ayırdınız,bilgi aldıklarınızı müsamahaa
ediyorsunuz, emniyetin mafyası ayrı Mitin mafyası ayrı,emniyetin içinde falanın mafyası var fila
nın mafyası var aynı şekilde mitin içinde falanın mafyası var filanın mafyası var bu ne biçim iş böy
le kepazelik? " dediğini, bunun üzerine konuyu Özal'a anlattığını.bilgi kaynağının olabileceğini,belirli kişilerin korunabileceğini,ama ekipleri korumaya kadar işin götürülmesinin sakıncalarını
anlattığını .sonradan istihbarat raporunda da .sorgulama raporunda da bunu teyid eder mahiyette
Dündar Kılıç'ın polisin bir kısmını bu şekilde beslediğinin ortaya çıktığını.bu nedenle işin ciddiye
ti yönüyle ilgili kişilerle görüştüğünü.bir müddet sonra mafya-polis, mafya-istihbaratçı ilişkisi ha
linde devam eder.probleme sebebiyet verir dediğini, nitekim, Mehmet Eymür-Atilla Aytek.Mehmet Ağar-Mehmet Eymür rekabeti halinde ortaya çıküğını.sonuçta 1987 tarihinde ki raporun orta
ya çıkmasına kadar da bu rekabeti getirdiklerini,raporların hepsinin doğru olmadığını.özel hayatı
na kadar çok yakından tanıdığı Saffet Arıkan Bedük'e bile çamur atmalarının bunu gösterdiğini .bu
nu her tür rapora güvenmemek gerektiği için söylediğini,adamın kendine göre rapor yazdığını son
ra da el altından bunu herkese dağıttığını,Çatlı ile ilişkisi olup olmadığını bilmediğini,
Milli İstihbarat Teşkilatının aslında devletin en önemli ve gerekli bütün ülkelerde olan bir teş
kilatı olduğunu.MİT'in 1960 yıllarına kadar sivil kişiler tarafından yönetildiğini,27 Mayıs ihtilalin
den sonra asker kişilerin eline geçtiğini, süreç içerisinde MİT Müsteşarlığının Türk Silahlı Kuvvet
lerinin bir kadro ve tayin makamı haline geldiğini ve bunun fevkalade yanlış olduğunu.bu kadro
nun Korgenerallerin tayin yeri haline geldiğini, tüm parti liderleriyle yaptığı konuşmalarda MİT
Müsteşarlığının Başbakandan çok Genel Kurmay Başkanına bağlı ve yakın olduğunu değerlendir
diklerini,^ Mart ve 12 Eylül istihbaratını özel olarak yapmadığını söylediklerini, 12 Eylül döne
minde bir tesadüf sonucunda arkadaşı olan bir kişinin bilgi vermesi üzerine öğrenmesine karşılık
MİT'in tam bir sessizlik içerisinde olduğunu.buna karşılık.askeri sistemin bürokratik yapısının çok
iyi çalışması sonucu kodlu olarak Başbakanlığa ertesi gün ihtilal yapacaklarını bildirdiklerini.bu
nedenlerle de ne kadar Başbakana bağlı görülse de hiçbir şekilde Genel Kurmay'ın dışında kulla
nılamayacağını, ilk sivilleşme harekatının buradan başladığını.Müsteşarlığın boşaldığında önce
Vecdi Gönül'ü, sonra Saffet Arıkan Bedük'ü yani sivil birisini bu göreve getirmek istediklerini, ol
madığını, daha sonra teşkilattan olan Hiram Abbas'ı önerdiklerini ancak uygun görülmediğini, o
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-164zaman Teoman Koman Paşanın getirilmesi söz konusu olduğunujkendisinin emekli olmasını ve bu
teşkilatın başına getirilmesini istediklerini ancak onunla yapılan görüşmede asker olarak yüksel
mek istediğini,bunun içinde ordu komutanı olması gerektiğini ve kıta hizmetine çıkacağını.bu du
rumdu du en fazlaa 3 yıl için orada kalmasının söz konusu olduğunu ve atamanın yapıldığını,sivilleşme uzantısı olarak da Evren Paşa'dan Hiram Abbas'ı Müsteşar Yardımcılığına atama tavizini aldıklarını,önun atanması ile birlikte Nuri Gündeş'in kendisine gelerek ayrılmak istediğini söylediğini,ayrılmaması için ikna edemediğini,onun emekli olduğunu bunun dea içeride hizipleşme oldu
ğunu gösterdiğini,Hiram Abbasın son derece gözüpek,dürüst ve namuslu ve canını feda etmekten
çekinmeyen bir kişi olduğunu teşkilatın böyle yetişmiş elemanları varken.Çatlılara ya da benzeri
kişilere ihtiyacı bulunmadığı düşüncesinde olduğunu,
Mit'te Teoman Koman Paşanın Turgut Beyle dostluğu zaviyesinde ilişkilerin yumuşatılmasıyla devam ettiğini,ancak istedikleri gibi sivilleştiremediklerini, Sönmez Koksal 'in gelmesi ile
MİT'in sivilleşebildiğini,Dışişlerinde gerçekten kabiliyetli bir insan olduğunu, güvenlik dairesin
den bilgisi bulunduğunu,o şekilde geldiğini ve gelmesinin de kendisince isabetli olduğunu,Sönmez
beyin alt kadroda bir değişiklik yapmadığını aslında hem Emniyet Teşkilatının hem de Mit teşki
latının yenilenmeye ihtiyacı bulunduğunu,
.
Başbakanlık Teşkilat Kanunu'nun bir maddesine göre Başbakanlık Güvenlik Başkanlığı'nı
kurduklarını, bu birimin tamamen bir değerlendirme ve istihbari bilgilerin koordine edildiği bir yer
şeklinde olduğunu, icrai,operatif hiç bir yönünün bulunmadığını, Başbakanlık Güvenlik Kurulunun
başına Rüştü Paşa'nın getirilmesinin sivilleşmeye mani bir durum olmadığını çünkü; onun antimilitarist bir kişi olduğunu burda Orduya karşı olduğu anlamında değil, militarizmi bir anti demokra
tik rejim olarak alma konusunda dediğini "The man on the horce back" isimli kitabı tercüme eden
kişi olduğunu bunun sivillerin bile yapamayacağı bir şey olduğunu, döneminin birincisi olduğunu, Ge
nel Kurmay Başkanı olması gerekir iken olamamış birisi olduğunu, bu sebepten bu işe getirildiğini,
Başbakanlık'ta ilk defa bir kripto servisi kurduklarını,çok gizli evrakların Başbakanlıkta top
lanmasının son derece tesadüfü olması sebebiyle 5-6 kişilik bir ekip kurduklarını.bunların değer
lendirme yaptığını,gizli evrakı muhafaza ettiklerini, arşivlediklerini,gerektiğinde kendilerine verdiklerini,ayrıca Başbakanlıkta MÎT tarafından şifrelenen bir kasa bulunduğunu,bunun içerisine çok
gizli.kripto evrakı.millî savunma ile ilgili evrakları özel olarak muhafaza ettiklerini,bundan Başba
kanlık Güvenlik İşlerinin bilgisi olduğunu,
Batılı anlamda denetim ve teftiş,araştırma işlerinin yapılamaması sebebiyle bu tür işlerin orta
ya çıktığı görüşüne aynen katıldığını,Emniyet teşkilatında Teftiş Kurulunun kızak yeri olarak kullanıldığını,kariyer sisteminin kesinlikle bulunmadığını,öncelikle bunun kurulması gerektiğini.bir• çok müfettişin fezleke yazmayı bile bilmediğini .orasının bilindiği gibi bir teftiş kurulu olmadığını,her devirin değişmesinde korunanların teftiş kuruluna, daha az korunanların APK.'na alındığını.Osmanlı'dan bu yana Emniyet Genel Müdürlüğüne getirilenlerin emniyet dışından olduğunu,emniyetçilerin Genel Müdürlüğe sûn zamanlarda tam bir sistemle hakim olduklarını,Mülki idaareden koptuklarını,ancak hem mülki idareye hemde TBMM'ne belli dönemde lüzumundan fazla
bir şekilde geldiklerini.Emniyetçinin Emniyet Genel Müdürü olduğu dönem, bu son zamanlarda olduğunu.kadrosunun bile büyük kavgalarla kendisi tarafından Vali-Emniyet Müdürü olarak çıkart
tı ğını,Vali olmadan Emniyet Genel Müdürü olunmasının önüne geçilmek istenildiğini,ancak emni
yetçi klikin bu defada Vali olarak onu kırdığı ve Genel Müdürlüğe geldiğini.şu anda Genel Müdür
lükte Alaattin Beyin bulunmasının son derece güzel bir şans olduğunu,mülki idareden geldiğini vce
son derece dürüst olduğunu,dezavantajının Emniyet hakkındaki genel bilgisizliği olduğunu,
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-165Emniyette Pol-Der ye Pol-Bir klikleşmesinin Devlete faturasının çok fazla pahalıya mal olduğunuJEmniyetin Mülki İdarenin kendisine müdahalesinden çok sıkıntı duyduğunu,ve bunu hep di
le getirdiklerini .polisin kirlenmesi durumlarında Mülki İdareden takviye alınmak gerektiğini, Mül
ki İdareden Emniyete gidenlerin hep dışlandığını.bunları korumak içinde sonradan bunların Vali
yapılmasının gerektiğini ve hepsinin Vali yapıldığını,Bu uygulamalarla karşılaşılmaması için orta
bir sistem gerektiğini.poliste kalitenin artmış olduğunu.polisin kalitesinin ve teçhizatlanmasının gerektiğini,polis müfettişinin meslekten yetişmesinin sağlanması.polisteki kadroyu kırmadan mülki
idareden polise doğru gelme olması gerektiğini.polisten mülki idareye eleman alınırken çok dikkat
li ve cimri davranılması gerektiğini,polisin hemen büyük bir il valisi olması halinde bir netice alı
namayacağını,
Emniyette Narkotiğin çok iyi işleyen bir teşkilat olduğunu,dünyanm en iyi narkotikçilerinin
Türkiyede olduğunu,interpolünde bunu kabul ettiğini,Türkiyenin uyuşturucu kaçakçılığını devlet
çerçevesinde düşünmediğini.bunun Türkiyeye çok büyük bir haksızlık olacağını,Susurluk mesele
sinin istismar edilmesinin Türkiyeyi terörist devlet ilan edilmesi aşamasına getirdiğini,tabii ki Er
meni Anıtını Abdullah Çatlıya dinamitlettirildiğinin söylenmesinin buna neden olduğunu.işi bu ha
le getirmenin ihanete varan bir yanlışlık olduğunu.Türkiyenin bir mafya devleti olamıyacağmı,hiç
bir zamanda olmadığını.Türkiyenin sadece 12 eylül döneminde kendi içinde bir hesaplaşmaya girdiğini.yanlış yaptığmı,şu anda Türkiyenin bir hukuk devleti olduğunu ve iftiralara da karşı çıkmaak lazım geldiğini,
Türkiyenin bütün narkotik maddelerin uyuşturucu maddelerin üzerinden geçtiği en büyük köp
rü olduğunu.buna rağmen Türkiyenin devamlı olarak mücadele verdiğini.eğer Türkiye bir başka
türlü devlet olsaydı,50 milyar dolardan fazla böyle bir avantajla çok daha değişik noktalara gelebi
lecek ekonomik güç sağlayabileceğini söylediğini.arkotik polisinin şevkini kırmadan.polisle maf
yanın ilişkilerinin çok ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini,mafyadan bilgide.istihbaratta alınabileceğini.ancak korunmasının yanlış bir şey olduğunu,mümkün mertebe öldürülmesi gerektiğini.bu işin devletin üst kademelerine kadar gelmiş veya belirli ideolojik görüşteki kişilerin çe
te şeklinde kullaanılması haline dönüşmüşse.bunun da üzerine gidilmesi gerektiğini,
Önce karşı çıktığı sonra kabul ettiği Aadnan Kahvecinin önerisi olarak gelen pişmanlık yasa
sı kanununu çıkardıklarını,bununla hem teröristin terörüne maani olunacağını,hem de onun istihba
ratının elde edilebileceğini düşündüklerini.bu şekilde hem sol hemde sağ guruptan insanların bu
konuda kullanıldıklarını.bu kullanımın bir örgüt şeklinde olmadığını,münferit olarak kullanıldıklarını,istihbaraün alındığını ancak operasyonlara daahil edilmediklerini .sadece geçmişte yaptıkları iş
lerin bilgisinin alındığını.sonradan bu kişilerin.pişmanlıktan yararlananların, emniyet ve istihbarat
teşkilatlarının içlerinde de kullanılmadığını,
Örtülü ödeneğin nasıl kullanıldığını biraz bildiğini.belirli dönemlerde o dönemlerde de böyle
özel kişilere operasyon yapsın diye örtülü ödenekten bir para verilmediğini,
Mit raporlarının tüm gönderilen yerlere aynı nitelikte gönderildiğine inandığını, Susurluk me
selesinde esas bilgilerin MİT tarafından verildiğinin aşikar olduğunu bir bakıma Emniyet Genel
Müdürlüğünü karşısına aldığını ve kendisine göre bir maç kazandığını, bunların dış ülkelerde de
olduğunu bu tür olayların asgariye indirmek gerektiğini, Sayın Demirel'in son dönemi ve Sayın
ÖzaFın Başbakanlığı dönemlerinde bu şekilde bir mafya ilişkisinin örgüt kuracak seviyede olduğu
kanaatinde olup olmadığını, şu anda ise böyle bir örgütün olduğu ve kullanıldığı konusunda hiç bir
bilgisinin bulunmadığını, son dönemde devletin dışında olduğunu,
1990 yılında Nerden Buldun Kanunu diye bilinen 3628 Sayılı Mal Bildirimi Rüşvet ve Yol
suzlukla Mücadele Kanunu çıkarttıklarını, bu kanun sonradan Özal'in da biraz baskısı ile çok deTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 166 ğiştiğini, zaten Özal'ın da bunun çıkmasını istemediğini, kanunun şu anda güya yürürlükte olduğu
nu, ama hiç bir şekilde uygulanmadığını, bu kanun bütün Türkiye için işletilmesi gerektiğini, kayıt
dışı ekonominin Türkiyede çok büyük hudutlara vardığını, ekonominin neredeyse 3'te birine kadar
uzandığını, ayrıca Türkiyede mafya tipi olaylardan elde edilen bilhassa kumardan çok büyük ka
zançlar olduğunu, böyle bir paranın döndüğü bir ekonomide polisi ne yaparsanız yapın, bunun dı
şında tutmanın çok zor olduğunu, çünkü paraların çok büyük paralar olduğunu, hiç değilse polise
halen yürürlükte olan yasanın uygulanması gerektiğini ve bu suretle servet değişiklikleri çok ya
kından takip etmek gerektiğini, çok ciddi bir denetleme sistemi getirmek sureti ile ekonominin
kontrol altında tutulması gerektiğini,
İstanbul'un çok özel bir proje olarak masaya yatırmak gerektiğini, polise verilen para ile ora
da dönen paraların hiç bir irtibatının bulunmadığını, yüksek para vermek ile de bunun halledilebi
leceğine inanmadığını, Gümrük konusunda bir bakanın istifasına neden olan konuda olanların her
kes tarafından bilindiğini, büyük bir skandal patladığını, ama bu arada Kapıkulenin de temizlendi
ğini,
Turgut Özal'a suikast yapıldıktan sonra konunun çok araştırıldığını, en yakın akrabalarından
hatta arkadaşlarından bile şüphelendiğini yani bunu bir iktidar kavgası olarak da değerlendirdiğini,
tabii sonunda yakınları ile ilgili şüphelerinden vazgeçtiğini, bir kaç defa bu işin karını tıkadığı bir
takım çevrelerin mafya marifeti ile yaptırdığı bir iş olarak gördüğünü söylediğini, ancak onun da
tam sonuca ermiş bir halini görmediğini, kullanılma meselesi olabileceğini, bunun arkasında polis
yada herhangi bir güvenlik gücünün olduğu kanaatinde bulunmadığını, mafya birimi olabileceğini,
bunlardan birisi menfaate haleldar olan birinin verdiği para ile bunu yapabileceği, ama kendisinin
böyle bir şey söylemediğini ve onunda kafasında net bir şey bulunmadığını, Turgut bey'in ölümün
den sonra öldürüldüğüne ilişkin iddialara inanmadığını, böyle bir şeyin olmasının mümkün olmadiğını, bunların biraz komplo teorileri olduğunu,
Ergenekon Örgütü diye bir örgütten bilgisi olmadığını,
Uğur Mumcu öldürülüşünden birkaç gün önce, uyuşturucu madde kaçakçılığı artık tamamen
PKK'ya kaydırıldığını beyan ettiğini, dolayısı ile kendisinin asker ve sivil Emniyet Mensuplarının
PKK'ya üst seviyede kaçakçılık için yardım ettiği kanaatinde olmadığını,
Sınır güvenliği konusu ile yıllarca uğraştığını, Irak sınırını bir türlü çizemediğini, Suriye sını
rını çok yanlış çizdiklerini, sınırın mayınlar ile doldurulup haritasını da kaybettikten sonra birçok
insanın o yerlerde sakat kaldığını, aslında bize ait milyonlarca dönüm arazinin birinci sınıf tarım
toprağının orada bomboş durduğunu, Irak'taki fiziki zorlukların sebebi ile sınır çizilmesinde çok
büyük zorluklar çıktığını,
Türkiye'de siyasî partilerin mali kaynaklarının çok ciddi şekilde yeniden düzenlenmesi gerek
tiğini, Türkiye'de siyasal partilerin denetlenemediğini, Anayasa Mahkemesinin denetiminin çok
yetersiz olduğunu, denetim bile sayılamayacağını, Mahkemenin denetim elemanının da bulunma
dığını, Yargıtay Başsavcılığının ise bu konuda yani mali yönden denetim yaptırmadığını, siyasal
partilerin hazineden bile aldıkları paranın trilyonları bulduğunu ancak, bunların tek olarak deneti
mi olmayan kuruluşlar olduğunu, Vali ve Güvenlik Güçleri ile konuştuğunu, Güneydoğu hadisesi
nin altında çok büyük menfaatler yattığını, Parlementer Hükümete kadar uzanan menfaatler oldu
ğunu, çok ciddi şekilde Güneydoğu için kullanılmak üzere alınan silahların hangi kaynaklardan
geldiğini, nasıl alındığını, kimlere ne şekilde verildiğinin incelenmesi gerektiğini, Güneydoğuda
olayların devam etmesinden menfaatlenen çok üst seviyeli kişiler olduğunu bildiğini, mahalli ola
rak aşiretler, şeyhlikler, hakim sınıflar sistemi ile menfaat bağları olduğunu, oyların alınıp satıldı-
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- 167 ğı, bunun da siyasî yozlaşmayı yarattığını, çünkü bu işin ekonomik bir sektör haline geldiğini, ör
neğin; Bakırköy Belediyesinde meclis üyeliklerinin ilk beş sırasına girmek için ödenmesi gereken
paranın 3-5 milyar arasında değiştiğini, seçildikten sonra dâ bunun on mislini, yüz mislini çıkarttı
ğı, siyasî partilerin artık Türkiyede en verimli işletmecilerinin bulunduğu yerler olduğunu,
Siyasal ekonomik bağlamdaki ilişkilerin varlığını ortadan kaldırmak için ANAP'ta beş yıl bu
işin mücadelesini yaptığını, mesela hayali ihracaatın cezasının ekonomik suç olduğu için ekonomik
olması gerektiğine karşı çıktığını, bu kokuşmuşluğun başının da ANAP olduğunu düşündüğünü,
ANAP'tan ayrılmasının asıl sebebinin de bu olduğunu ancak; ANAP'tan sonra gelenlerinde onu
aratır olduklarını,
Bu komisyon üyelerinin hiç birinin bu işlere karışmamış olması, en-az hakkında şaibeler olan
kimseler olmasının da bir teminat olduğunu, başta komisyon başkanı olmak üzere bu olayın Türk
devletinin kendisi ile hesaplaşabilmesi olduğunu, Sayın Demirel'in de bu konuya girmesi gerekti
ğini, Ancak koalisyon menfaatleri ve siyasî menfaatlerin buna mani olduğunu, siyasî menfaatlerin
bir tarafa bırakılması sözkonusu olmadan, bu işin tam üstüne gidilmesinin mümkün olamayacağı
nı, herkesin kendine göre sorunları olduğunu, o sorunun karşı tarafla dengelendiğini, karşılıklı an
laşmalar olduğunu, bunun ihtilal idarelerinde hiç olmadığını, ihtilal yönetimlerinin en fazla yolsuz
luğun olduğu dönemler olduğu, çünkü hesap soran kimsenin bulunmadığı, Millet Meclisine para
kazanmak için değil, hizmet için girmeye başlanılması gerektiğini, halbuki şu anda parlamento da
hil herkesin malı götürmek için bu işi diyet borcu ödemek için yaptıkları, onun için daha iyi bir sis
tem kurulması gerektiğini, Emniyette yapılan operasyonun çok yerinde olduğunu, Meral Akşener'in dürüst bir insan olduğuna inandığını, Koalisyon yıkılmasın diye kimsenin kolay, kolay bu iş
lere göz yummayacak hale geldiğini, bunun da güzel bir şey olduğunu,
1986 Ağustos ayında Mardin Dargeçit'te çıkan bir olayda güvenlik güçlerinin olayın üzerine
gitmek için sabahı beklediklerini ve vazifelerini ihmal ettiklerini, konunun basına da bu şekilde
geçtiğini, bunu yapanların Jandarma olduğu, Turgut bey'in çok üzüldüğünü ve bu tam bir rezalet
buna bir şey yapmamız lazım diyerek kendisini çağırdığını, Genel Kurmay Başkanına sorayım mı?
dediğini, kendisinin de Genel Kurmay Başkanlığına yazalım ve hesap soralım dediğini ve bu ko
nuda yazılan yazıda "Basına intikal eden Mülki İdari ve Emniyet kaynaklarından alınan değerlen
dirmelerde Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin olay yerine zamanında varmadığı, ulaşmak
için sabahı bekledikleri ve görevlerini ihmal ettikleri intibaı uyanmıştır, bu konuda soruşturma ya
pılarak sonucun bildirilmesine, olay sabit olmuşsa ilgililer hakkında gereken cezaların verilmesi ve
bize bildirilmesi" şeklinde ifade kullanıldığını, Genel Kurmay Başkanı Necdet Uruğ Paşa'nın bu
işi ele alıp çok ciddi şekilde komisyon kurduğunu, araştırmayı yapıp, sonucu bildirdiğini, verilen
cevabın daha çok sudan bir cevap olduğunu, ama ilk defa onlara sorumluluklarının hatırlatıldığı,
PKK konusunda polisin bu işi karışmasına sempati ile bakmadıklarını, halbuki kendilerine Jandar
ma bu konuda yeterli olmadığı kanaatinde olduklarını halen de aynı kanaatinin devam ettiğini,
Teoman Paşa'ya göre özel timin bunlarla anlaştığı hatta kendini sattığı bu yüzdende bu işin
devam ettiğini söylediğini, ancak kırsalın kontrolünün Silahlı Kuvvetlerinin elinde olması sebebi
ile Özel Tim'in operasyona çıkabilmesinin ancak Asker tarafından verilecek talimatla mümkün
olabildiğini,
Türkiye'de Olağanüstü Hal Bölgesinin çok yanlış ilan edildiğini Evren Paşa'ya çıktığını ve
kendisine "Kürt Haritasını çiziyorsunuz" dediğini, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin çok yanlış bir
sistem olduğunu, sömürge valiliği gibi anlaşıldığını, bunun son derece yanlış olduğunu, anlattığı
nı, Turgut Bey'e de, Evren Paşa'ya da kabul ettiremediğini, ondan sonrada bu konunun müesseseleştiğini, Korucu sistemini dikkate alırsak 70 bin adamın dağdan daha sonra nasıl aşağı indirileceTürkiye Büyük Millet Meclisi
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-168ğinin düşünülmesi gerektiğini, kimin PKK'ya kimin Türkiye Cumhuriyetine çalıştığının belli ol
madığını, bir sürü para aldıklarını, devletin silah ve mermisini kullandıklarını ancak, sistemin he
men kalkması halinde, oranın yine çökeceğini,
Milli İstihbarat Teşkilatının kendi dönemlerinden önce, sadece Bütçe Ödenekleri sebebi ile
Başbakanlığa bütçesini getiren, onu onaylattırıp kabulden sonra teşekkür eden teşkilat olduğunu,
Türkiyede Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı hesaplarının Sayıştay da incelen
mediğini,
Silahlı Kuvvetlere %72 oranında zam yapılmasının çok kötü bir rüşvet olduğunu, askerinde bu
rüşveti Tank ile cevaplandırdığını, ancak Hükümetin tüm bürokrasiyi bozduğunu, ücret sisteminin
aynı zamanda bürokrasinin yapısı ile çok yakından ilgili olduğunu, 657 sayılı kanunun rütbelere ve
mevkilere göre hesaplanmış ve bunların fonksiyonu ile ilişkilendirilmiş bir yapıda olduğunu, ihti
lal sonrası 1983'ten sonra en büyük sorunun Başbakanlık Müsteşarlığı ve diğer Müsteşarların as
ker bürokrasideki karşılarındaki kişilerin yerlerini tesbit etmekte çıktığını, hem protokol listesinde,
hem de 657 de bunun böyle olduğunu, o zamanlar Başbakanlık Müsteşarını, Tuğ Generallikten
alıp, Orgeneralliğe getirdiklerini, şimdi yapılan bu işle, Başbakanlık Müsteşarlığının, Yarbay sevi
yesine indirildiğini, sadece onların değil Genel Müdürlerin, Valilerin de ona göre aşağı doğru indiğini,
Jandarmanın Devlette çok büyük bir problem olduğunu, bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri
nin, dördüncü kuvveti olarak telakki edilirken, diğer taraftan da İçişleri Bakanlığına bağlı olduğu
nu, böyle bir şeyin olamayacağını, Jandarmanın Silahlı Kuvvetler olmaktan çıkarılması gerektiği
ni, sivil bürokrasinin mağduriyetini süratli bir şekilde giderilmesi gerektiğini,
Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan bey'iri polise mümkün olduğu kadar daha fazla yetki al
mak istediğini, Özal'ı da bu konuda ikna ettiğini, polisin yetkisizliğini, birçok problemlere sebebi
yet verdiğini bildiğini, ancak, yetkilerin mümkün olduğu kadar daha darlaştırıcı, daha demokratik
bir çerçevede olmasına çalıştığını, anti demokratik rejimlerde güvenlik güçlerinin çok daha rahat
dolaşacağını halbuki demokrasilerde polisin işinin çok zor olduğunu, burada önemli olanın, müm
kün olduğu kadar az yetki ile, çok iş başarmak olduğunu bunun da hukuk devletinin meşruiyet sı
nırı olduğunu,
Mehmet Eymür ve Mehmet Ağar'ın konuta yakın 2 kişi olmalarına rağmen hesaplaşmaya gir
melerinden karışık bir durum ortaya çıktığını, Mehmet Eymür'ün bu olaylardan sonra görevden
alınmasına rağmen, Sayın Çiller'in Başbakan olduğu dönemde Sönmez Köksal'a tavsiye edilerek,
aynı yere getirilmiş, olmasının da dikkat çekici olduğunu,
Türkiye de maalesef hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan birçok kişinin bu husus bilinmesi
ne rağmen, bazı göreve gelmeleri ve gelmeye de devam etmelerinin sözkonusu olduğunu, bunda
birçok faktörün rol oynamasına karşılık, anlaşıldığı kadarı ile bu kişilerin kulis yapma kabiliyetle
ri^ hulul etme kabiliyetleri hatta kendisini o makama getirenlere bazı menfaatler sağlamalarının,
bunda etkin olduğunu, bunun hissedilebildiğini,
1984 yılında ki Turgut bey ile 1987 yılından sonraki Turgut bey'in farklı olduğunu, etrafının
sarılmış olduğunu, o tarihten sonra etrafından kendisinin ayrıldığını, dolayısı ile Ahmet'in arkadaş
larının piyasaya girdiğini, Bülent Şemiler hadisesinin bu konuda tam bir rezalet olduğunu, Coşkun
Ulusoy'un Ziraat Bankası NewYork şubesine sıra memuru olarak girmek için müraacat ettiği sene
6 ay sonra Ziraat Bankası Genel Müdürü yapıldığı, 6 ay önce ehliyetsizliğinden dolayı sıra memu
ru olarak NevvYork şubesine alınmadığını, benzeri pek çok olay olduğunu, bürokratların da o dö
nemden sonra bu tür işlere çok alıştığını, 50 yaşına kadar yanlış iş yapmadığına rahatlıkla yemin
edebileceği kişilerin, 50 yaşından sonra hırsız olarak karşılarına çıktığını, 50 yaşından sonra Bakan
olmuş insanların gözlerinin önünde çalmaya başladıklarını,
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- 169 Bürokratik atamalar konusunda, bir dönemde Sayın Çiller'in eşi kendisine yakın ne kadar bü
rokrat var ise onların tayinini yaptırdığını, bunu arkadaşlarından duyduğunu, buraya nasıl geldin di
ye sorduğunda, Özer bey ile oturduk konuştuk, anlaştık, geldim diye beyanda bulunduklarını, hiç
birisinin Sayın Çiller'den bahsetmediğini,
Hayali ihracat konusunda Özal ile birkaç defa münakaşa ettiğini, hayali ihracat'm bir bakıma
ele alındığında Türkiye'ye döviz girmesi yönünden faydalı olduğunu, ancak hayali ihracaat kadar,
hayali ithalatın da meydana gelmeye başladığını, listenin başında Mehmet Ali Yılmaz'ın bulundu
ğunu, konuyu Sayın Demirel'e arz ettiklerini, listenin başında Mehmet Ali Yılmaz'ı görünce onun
başka bir Mehmet Ali Yılmaz olduğunun söylenmesi üzerine nüfus müdürlüğünden konuyu ispat
ettikleri, daha sonra Mahmut Öztürk'ün çalışmalarından sonra bunun etkisi ile Mehmet Ali Yıl
maz'ın kabine dışı kaldığını, ancak Sayın Çiller'in Başbakan olduğunda Mehmet Ali Yılmaz'ı tek
rar bütün bu bilgiler çerçevesinde Bakan yapabildiğini, Mehmet Ali Yılmaz'ın aklanmadığı, Şirke
ti ile hayali ihracat suçu işlediğini,
1990'lı yıllardan itibaren polisin elinde müthiş bir kudret olduğunu, PKK ile mücadele oldu
ğunu, kumarhanelerin kurulduğu, bu kepazeliğinde ANAP döneminin yüz karası olduğunu, maale
sef Türkiyede kumarhanelerin kapatılacağı yerde, Turizm Bakanlığı'nm CHP'nin elinde olduğu
dönemde aynı temaüllerin devam ettiği, Refah Partisinin kumara karşı olduğu açık olduğu halde,
aynı temaülünün olduğu, Türkiyede kumarhanelerin tamamen kapatılmasının bir şey kaybettirme
yeceğini, çünkü buralardan elde edilen paraların büyük bir bölümünün dışarı kaçtığını, PKK'ya
yardım ediyor diye Topal'ı vurmanın gereği olmadığını , onu takip edip PKK'ya para transferine
mani olunduğunda gizliden gidilip, adamın vurulmasına ihtiyaç kalmayacağını, hukuk devletinde
işin böyle yapılması gerektiğini,
Ahmet Karaevli'nin Oral Çelik'in 1984 yılında uyuşturucu kaçakçısı olarak tutuklanması üze
rine İsviçreye gidip,ilgili makamlarla görüşerek ondan kurtaran kişi olduğu hususunda bir bilgisi
bulunmadığını,ancak şimdi sorulduğunda ilk aklına gelen ismin o olduğunu.görevden alınma sebe
binin Kemal Horzum ile İsviçrede buluştuklarının tespiti,Antalyada hayali ihracaat yapan bir gemi
ye el konulması sebeblerine dayalı olarak görevden alındığını .Turgut Beyin en büyük endişesinin
hayali ihracaat sebebiyle ihracaatın durabileceği ve ekonominin bozulabileceği hususu olduğunu,
Kendisi ile iddia edilen hususun hukuk önünde ortaya çıktığını.aşk ilişkisinin ve kripto mese
lesinin olmadığının yargı kararı ile kesini eştiğini,bu dava sonunda 3 DGM Başkanının Yargıtay
üyesi olmayı başardığını,davayı uzatmaları karşılığı yargıtay üyesi yapılacaklarının taaahhüt edil
diğini ve yapıİdıklarını.son kararı veren DGM Başkanının da Konya Devlet Güvenlik Maahkemesine üye olarak sürüldüğünü.Yargıtaydan dâ bu konuda karar geldiğini.bu konunun tamamen Türk
siyasetinin.idaresinin hatta yargısının bir yüzkarası olarak tarihe geçtiğini,
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı Toplumla İlişkiler Başkanlığının yurtdışın
daki işçi sorunlarıyla ilgili Bakanlar seviyesinde bir koordinasyon komisyonunun olduğunu.Burada yurtdışındaki vatandaşlara sahip çıkma şeklinde çalışmalar yapıldığını, TİB'in bundan başka
Türkiye üzerinde Ermeni-Rum tezviratına karşı savunma konusundaki psikolojik Hareket Projesi
ve benzeri projelerin bulunduğunu.Türk vatandaşı işçilerin diğer dinlerin misyoner faaliyetlerine
maruz kaldığı konusundaki ciddi iddialar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığınca DİTİB teşkilatları
nın kurulduğunu.bunun gizliliği olan bir proje olduğunu belirtmiştir.(Ek: 188)
16-Hanefi AVCI 4.2.1997 tarihli ifadesinde;
PKK'nın ciddi eylemleri üzerine, Devletin PKK mensuplarına ve PKK'ya büyük destek veren
kişilere karşı hukuki olarak yeterince mücadele edemediğini düşünen bazı devlet görevlilerinin hu
kuk dışı bir anlayışla görev yapmak gerektiğine inanmaya başladıklarını ve ilk defa Güneydoğu'da
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-170JİTEM görevlisi Cem ERSEVER'in bu tür faaliyetler içerisine girdiğini ve bunu takiben özellikle
İstanbul da PKK'ya önemli ölçüde maddi yardımda bulunan finans çevreleri ve uyuşturucu kaçak
çılarına karşı yasal mücadele yapılamadığı anlayışı ile illegal çalışacak gruplar oluşturulması ve il
legal mücadele edilmesi düşüncesiyle Emniyet, MİT ve Jandarma içinde böyle grupların oluşturul
duğunu ve eylemlerin başlatıldığını, neticede PKK'nın ve diğer örgütlerin destekçisi aktif unsurla
rın susturulduğunu, daha sonra faaliyet gösterilecek zemin kalmayınca resmi görevli ve sivil kişi
lerden teşekkül ettirilmiş olan bu grupların kendilerine menfaat temini uğruna mafya türü birtakım
yasadışı faaliyetlere giriştiklerini,
Bu grupların Emniyet, Mit ve Jitem içerisinde ayrı ayrı oluştuğunu, Emniyet içerisinde Emni
yet Genel Müdürü Mehmet AĞAR'a bağlı Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim ŞAHİN'in
başkanlığında özel harekatçılardan ve Korkut EKEN'e bağlı sivillerden, MİT içinde Mehmet EYMÜR'e bağlı özel harpten geçmiş subaylar ile aşırı ülkücü ve mafya denen insanlardan, JİTEM
içinde kendilerine bağlı kişilerden teşekkül ettiğini, Behçet CANTÜRK, Savaş BULDAN ve bera
berinde gelişen beş-on eylemin ve bazı bombalama eylemlerinin bunlar tarafından yapıldığını, bun
lara normal Polis ve Jandarmanın müdahale edemediğini, bunların zengin işadamlarına müdahale
ettiklerini ve haraca bağladıklarını, bir kısmının basına intikal ettiği halde çok-büyük kısmının in
tikal etmediği ve bu grupların denetlenemez hale geldiğini, YEŞİL denilen kişinin önceleri Jandar
ma tarafından Güneydoğu'da eleman olarak kullanılırken daha sonra bu gruplar içinde en büyük
para tahsilatçısına dönüştüğünü, YEŞİL'in şu anda MİT içinde Mehmet EYMÜR ve arkadaşları ta
rafından resmen eleman olarak kullanıldığını, Ege Bölgesinde JİTEM'e bağlı Yüzbaşı Sinan YA
ŞAR ve bazı assubayların mafya işlerine giriştiklerini, bunların ve Ankara Jandarma İstihbarat gö
revlisi binbaşı Ali YILDIZ'ın mafya örgütleriyle de görüşerek menfaat temin ettiklerini, Kocaeli
Jandarma Alay Komutanı Veli KÜÇÜK'ün mafyacılarla sıkı diyalogunun olduğunu, Nurullah Tevfik AGANSOY'un yurtdışına kaçırılışını MİT görevlisi Yavuz ATAÇ'ın organize ettiğini, Alaattin ÇAKICI ve adamlarına MİT tarafından yardımcı olunduğunu,
Bursalı işadamı Erol EVCİL'in Alaattin ÇAKICI'yı birkaç defa kiralayarak eylemlerde kul
landığını, son defa da banka açmak istemesine mani olanları etkisiz hale getirmesi için iki milyon
dolara anlaştığını, ÇAKICI'nın durumu MİT görevlisi Yavuz'a anlatarak birlikte plan yaptıklarını,
Kocaeli çetesi olarak basına yansıyan Hadi ÖZCAN'ın sürekli MİT ile görüştüğünü, MİT görevli
si assubay Duran FTRAT'ın EYMÜR'ün temsilcisi ve kirli işleri ile ilgili olarak bütün mafyacılar
la irtibatta olduğu ve ayak işlerini yaptığını,
Tarık ÜMİT olayı ve Mehmet Ali YAPRAK'ın kaçırılması olaylarında Mehmet AĞAR ve
Mehmet EYMÜR'e bağlı gruplar arasında anlaşmazlık çıktığını,
Emniyet ile MİT arasında aslında bir çekişme olmadığını, olayın özünde Mehmet AĞAR'la
Mehmet EYMÜR'ün çelişkisi bulunduğunu, ancak bunun kendilerine bağlı mafya gruplarına yan
sıdığını ve bunların birbirlerini öldürmeye çalıştıklarını,
İtirafçı Mustafa DENİZ üzerinde çıkan silah taşıma belgesinin yapılan görüşmeler sonunda
kendisine yardımcı olmak amacıyla bir idari tasarruf olarak kendisi tarafından düzenlendiğini ve
tabancanın Mustafa DENİZ'in Jandarma eri olarak görev yaptığı karargah bölüğünün resmi taban
cası olduğunu, daha sonra kendisine taşıma ruhsatlı özel tabanca alıp bu tabancayı iade ettiği hal
de düzenlenmiş olan belgenin alınmamış olduğunu, Cem ERSEVER'in öldürülmesi olayının o za
manki Habur Gümrük Müdürü Ali BALKAN'ın Şoförü KEMAL'in yakalanması halinde aydınla
tabileceğini,
Orhan TAŞANLAR'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelirken bugün bilinen suçlardan ve
rüşvet suçundan yakalanıp yargılanmakta olan personeli beraberinde getirdiğini, bunlarla İzmir
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Emniyet Müdürlüğünde birlikte çalıştığını, bunları İzmir'den Ankara'ya ve Ankara'dan da İstan
bul'a tayin ettirdiğini, İstanbul'da bunların bu olaylara karıştıklarını, Orhan beyin belli bir grup si
yasî tarafından İstanbul'a getirildiğini, İstanbul'dan Bursa Valiliğine gönderilmesinde kendi ifade
ettiği gibi kumar mafyasının rolü bulunduğunu zannetmediğin belirtmiştir.(Ek:189)
17-EMİN ASLAN 30.1.1997 tarihli ifadesinde;
Yaşar ÖZ'ün pasaport işlemlerinin çabuklaştırılması için zamanın Emniyet Genel Müdürü
Mehmet AGAR'ın talimat verdiğini, konunun basında çıktıktan sonra kendisi ile görüştüğünde
"gerektiğinde ben onunla ilgili açıklamayı yapacağım, o talimatı zamanında ben size vermiştim"
dediğini, Yaşar ÖZ ve Tarık ÜMİT'İ Emniyet Genel Müdürü Özel Kaleminde gördüğünü belirt
miştir. (Ek: 190)
18- MEHMET AĞAR 16.1.1997 tarihli ifadesinde;
Emniyet Genel Müdürlüğü görevine tayin olduğu vakit Türkiye'nin en önemli meselesinin te
rörle mücadele olduğunu, turistik bölgelerimizdeki patlama eylemleri sonucu turizmde büyük çö
küntü olduğunu, Güneydoğunun dışında büyük şehirlerimizde öldürme ve patlama olaylarının de
vam ettiğini, yeni çalışma düzeni kurarak istihbarat ve terörle mücadele birimleri ile eğitim çalış
malarına ağırlık verdiklerini, teçhizatlanmayı artırdıklarını ve bunların neticesinde de göreve baş
lamasından bir yıl kadar sonra terör ve önemli asayiş olaylarında yüzde 95 civarında düşme oldu
ğunu, bazı bölgelerde sıfırlandığını,
Hakkında ortaya çıkan bazı kişilere usulsüz silah taşıma belgesi, kimlik, yeşil pasaport tanzim
edilmesi gibi iddialarla ilgili olarak mahkemelere intikal etmiş konular olması ve Anayasanın 138.
maddesi gereği bilgi vermesinin mümkün olmadığını,
Ömer Lütfi Topal'in failleri olarak ihbar üzerine İstanbul emniyet Müdürlüğünce alınan özel
tim polislerinin Emniyet Müdürü tarafından konunun kendisine anlatılıp serbest bırakacaklarını
söylemesi ve bunları bir de kendi Daire Başkanlığının tetkik etmesinin ve hassasiyetle üzerinde du
rulmasının uygun olacağı görüşüne varmaları üzerine Ankara'ya getirttiğini,
Uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin BAYBAŞİN'in 1983 yılında İstanbul İkinci Şube Müdürü iken
zorla senet imzalatma ve gasp suçundan yakalayıp tevkif ettirmesi yüzünden MED TV'de hakkın
da iftiralarda bulunduğunu,
1988 MİT Raporunda adının geçmesi üzerine zamanın emniyet Genel Müdürüne ve Başbaka
nına hakkında tahkikat açılması için müracaatta bulunmasına rağmen açılmadığını Başbakanlık
Teftiş Kurulunca yapılan tahkikat hitamında da iddiaların aslı çıkmadığını belirtmiştir. (Ek: 191)
19-DOĞU PERİNÇEK 24.12.1996 tarihli ifadesinde;
1981 yılında Abdullah ÇATLI ile MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram ABBAS'ın buluştuğunu
ve kendisinin bunu çok anlamlı bulduğunu, çünkü Türkiye'nin 12 Eylül'e bir istikrarsızlaştırma
operasyonu ile getirildiğini, 12 Eylül günü CIA Ortadoğu İstasyon Şefi Paul HENZE'nin Ameri
ka'ya, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarımızı kastederek "Our boys have done" (bizin
oğlanlar bu işi becerdi) şeklinde mesaj çekmesinin 12 Eylül'ün tamamen Amerikan Devleti tara
fından planlandığını gösterdiğini, 12 Eylül öncesindeki olaylarda CIA ve Amerikan faaliyetlerini
aramak gerektiğini ve bunda Abdullah ÇATLI'nın özel bir rolünün gözüktüğünü, Hiram ABBAS
ve Mehmet EYMÜR'ün CIA'nın MİT içindeki elemanları olduklarını, ÇATLI ve arkadaşlarının
Amerika'ya götürülerek CIA'de eğitimden geçirildiklerini, ÇATLI'nın İsviçre Bostadelle Ceza
evinden eroin kaçakçılığından mahkum olduğu ve infazı bitmediği halde CIA tarafından çıkarıldı
ğı, ÇATLI ekibinin 1981'den sonra doğrudan doğruya Amerika'nın kontrolü altına girdiklerini ve
buna bağlı olarak da Tansu ÇİLLER ve Özer ÇİLLER ile irtibatlandıklarını, kendilerinin buna ÇilTürkiye Büyük Millet Meclisi
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_ 172 ler Özel Örgütü dediklerini, bu Örgütün; birinci olarak Amerika Birleşik Devletlerinin bir yeraltı fa
aliyeti olarak gördükleri Azerbaycan Darbesi olayına giriştiğini, halbuki Haydar Aliyev'i devir
mekte Türkiye'nin hiçbir çıkan bulunmadığını, o zamanki Başbakan Tansu ÇİLLER'in bu darbe
faaliyeti içinde yer aldığını ve bunun da ÇATLI'larla Tansu ÇİLLER arasındaki bağlantının kanıt
larından olduğunu,
Özel bir görüşmede Haydar ALİYEV in ÇİLLER bu darbede var mı sorusuna "ÇİLLER bu
gün Türkiye'nin Başbakan Yardımcısı, bunu açıklayıp Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini bir krize sokamam ki" cevabını verdiğini,
İkinci olarak, Çeçenistan'a silah ve adam gönderdiğini, bunun neticesinde Rusya Başkanının
Moskova'da basını toplayarak "Türkiye Çeçenistan'a silah ve adam yolluyor, onlann da kurt me
selesi var, biz de onu mu karıştıralım" diyerek Türkiye'yi tehdit ettiğini ve bundan sonra PKK'nın
Moskova'da bürosunu kurduğunu, Türkiye'nin Çeçenistan'ı, Rusya'nın da kurt meselesini karıştır
masının sadece Ameriya'ya yarayacağını* Amerika'nın böylece her iki devleti kontrol edeceğini,
bunun da Orta Asya doğalgaz ve petrol boru hatlarıyla ilgili olduğunu, Rusya ile Türkiye'nin sür
tüşmesiyle bu boru hatlarının Amerika'nın tam denetimi altına gireceğini,
Üçüncü olarak, İran'la savaşı kışkırtmak istediğini, İran'ın başında kim olursa olsun, Türki- .
ye'nin İran'la dost olmaya mecbur olduğunu, Abdullah ÖCALAN ile görüşmesinde, kendisine "biz
İran tarafından korunuyoruz" diye İran tarafından korunduklarını kendisine beyan ettiğini, Ameri
ka'nın Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Pentagon ve CIA'ye yakın yarı resmi organlardan
izlediği tespitlere göre, sürekli bir Türkiye-İran çatışması senaryosunun bulunduğunu, Türkiye ile
İran'ın, birbirlerini, aleyhlerinde faaliyet gösteren PKK ve Halkın Mücahitleri örgütlerini himaye
etmekle suçlayacaklarına dış ticaret hacmimizi nasıl 10 milyar dolara çıkartırız, işbirliğimizi geliş
tiririz, kurt meselesinin bölgede Amerika tarafından kullanılmasını birlikte nasıl önleriz diye kafa
kafaya vermeleri gerektiğini,
Dördüncü olarak, Çin'in Uygur bölgesine sabotaj timleri gönderildiğini, kendisinin durumu
Sayın Cumhurbaşkanına mektupla bildirmesi üzerine Genelkurmay Başkanınınbu faaliyeti dudurduğunu,
Beşinci olarak, Kuzey Irak'taki CIA faaliyetlerine karıştığını, bütün bunların Amerikan çıkar
larına hizmet eden faaliyetler olduğunu,
Çiller Özel Örgütünün PKK ile aynı çanaktan beslendiğini, PKK'nın Suriye'den getirdiği
uyuşturucuyu bunların alarak Ege güzergahı denen yol üzerinden Avrupa'ya sevkettiklerini, Ab
dullah ÇATLI'nın Hollanda, Hüseyin KOCADAĞ'ın da Fransa bağlantısı olduklarını, Hollanda ve
Fransa'da ayakları olduğunu, sol maskeli örgütleri de eroin işinin içine çekerek kontrol altına al
dıklarını,
Amerika'nın PKK'ya müsamaha gösterdiğini, çünkü, Türkiye'ye "benim kriz bölgelerinde
müdahale gücüm olacaksın" dediği ve "Kuzey Irak'ta bir Kürdistan kurulacak, sen de bunu hima
yen altına alacaksın" planını dayattığını, Turgut ÖZAL-ÇİLLER çizgisinin, bu dayatma olan Ku
zey Irak'ta bir kurt devleti kurulsun, biz de bunu himaye altına alalım, Musul-Kerkük petrollerin
den de yüzde 5-yüzde 6 hisse alalım olduğunu, Amerika'nın "Irak'ı böleceğiz, ya siz geçin bu Ku
zey Irak'taki kurt devletinin başına ve onu koruyun veyahut da biz bu işi İran'a vereceğiz. Siz yap
mazsanız İran'a vereceğim ve Türkiye bölünecek" açıkça "ya büyüyeceksin ya küçüleceksin" de
diğini, bu Kürt devleti himaye altına alındığı takdirde İran'la, Arap dünyası ile Rusya ile hatta Av
rupa'yla cephe cepheye gelineceği, bir tek Amerika ile birleşileceği, Amerika'ya bağlı bir Kürdis
tan, ikinci bir İsrail oluşmasını Avrupa'nın iyi karşılamayacağını, Türkiye'nin Amerika'dan başka
hiçbir seçeneği kalmayacağını,
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-173Çekiç Güç'ün Kürt devletinin kurulması amacıyla Kuzey Irak'a yerleştirildiğini, Irak'ın bö
lünmesine hizmet ettiğini, gıda yardımı ve insani yardım adı altında Kuzey Irak'a birtakım silahlar
götürdüğünü, Eşref BİTLİS'in bu ve benzeri durumları tespit ederek Genelkurmay Başkanlığına ra
porlar halinde bildirdiğini, Doğan GÜREŞ'in Amerika'nın kriz bölgelerine müdahale gücünü be
nimsediğini, Eşref BİTLİS'in ise "Biz Amerika'nın kriz bölgelerine müdahale gücü olursak parça
lanırız" dediğini,
Irak'a ambargonun boşluğunu Türkiye devletinin eroin ticaretiyle doldurduğunu, resmi ma
kamlara göre Irak'a ambargo yüzünden 40-50 milyar dolar kaybettiğimizi, Türkiye'nin dışa satı
mıyla dış alımı arasında 20 milyar dolar fark olduğunu, yılda 8 ila 15 milyar dolar eroinden girdi
ğini, Irak'a fasulye, mercimek, buzdolabı satmaktan kaybetmiş olduğumuz kazancı eroin satarak
doldurduğumuzu, Türkiye ekonomisinin eroine bağımlı hale geldiğini, Amerika'ya bağımlılığın
Türkiye'yi bu hale getirdiğini,
Eşref BİTLİS'in uçağının buzlanmadan, pilot hatasından ve uçak yapım hatasından düşmedi
ği gerçeklerinin teknik ve bilimsel açıklamalarla tespit edildiğini, Doğan GÜREŞ'in uçağının düş
tüğünün ertesi günü alelacele hiçbir ciddi araştırma yaptırmadan ve uzman olmayan subaylardan
bir heyet kurdurarak rapor tanzim ettirdiğini ve buzlanma oldu diye kendi arkadaşının ortadan kal
dırılması hakkında yalan beyanda bulunduğunu, Eşref BİTLİS'in Cem ERSEVER ve çevresindeki
20 kadar subay tarafından ortadan kaldırıldığını, Cem ERSEVER'in büyük suçlar işlediği ve bü
yük açıklan bulunduğundan üzerine gidilmesi söz konusu iken ordudan istifa ettiğini, Aydınlık'a
gelerek yaptığı açıklamalar arasında "Eşref BİTLİS suikasti'ni açıklarsam yer yerinden oynar" de
diğini, daha sonra da Abdullah ÇATLI'lar tarafından Başbakanlık Poligonunda sorguya çekildiği
ni ve Eşref BİTLİS suikastindeki rolü nedeniyle ortadan kaldırıldığını,
Uğur MUMCU'nun öldürülmesinde İran'ın MOD adlı yeraltı kuruluşunun önemli rolü bulun
duğunu, MOD'u ABD'nin büyük ölçüde kontrol ettiğini, eroin işine girdiğini ve içinde Şah döne
minden kalma SAVAK ajanlarının çalıştığını, Lazım ESMAELİ ve Asgar SİMÎTKOV'u öldüren
İranlıların da bu örgütten olduklarını, İran Dışişleri Bakanı Mumcu suikastinden sonra Türkiye'ye
geldiğinde konunun sorulması üzerine "Biz, 25 milyar doları kapsayan bir doğalgaz ve petrol an
laşması yapmak için Türkiye'ye geliyoruz, tam geldiğimizden bir gün önce böyle bir suikast yapıp
Türkiye ile ilişkilerimizi berhava etmenin hangi mantığa sığdığını açıklamak lazım" dediğini ve
kendilerinin de bunun doğru olduğu kanısında olduklarını, burada İran'ın bir çıkarı olmadığını,
ABD'nin raporlarında "Kemalizmin modası geçti, Türkiye'ye ılımlı İslam gerekli, Türki
ye'nin kimliği ılımlı İslam olmalı" dendiğini, bizim kültürel kimliğimizi Amerika'nın belirlediğini
ve bunun da "Ilımlı İslam" olduğunu, bu sebeple Amerika'nın, Kemalizmin bugünkü temsilcileri
ve savunucuları olan Uğur MUMCU, Bahriye ÜÇOK ve Muammer AKSOY'u öldürterek Kemalizmi savunanlara gözdağı operasyonu yürüttüğünü,
Dışişleri Bakanlığını CIA'nın kontrolüne alamayacağı için ÇİLLER tarafından bir CIA istas
yonu kurulduğunu ve arkasından Dışişleri Bakanlığının by-pass edildiğini, ÇİLLER'in Başbakan
olunca dış Türkler arasında koordinasyonu sağlamak için bir Başbakanlık Müşavirliği kurduğunu
ve başına kayınpederi CIA ajanı olan, Amerika bağlantıları bilinen kayınpederi emekli Deniz Yüz
başı Kamil YÜCEORAL'ı getirdiğini ve bunun eline muazzam devlet imkânları verdiğini, 500 mil
yar liralık örtülü ödeneği de bunun üzerinden kullandığını, Raşit DOSTUM'la da ilişkileri bulun
duğunu, Raşit DOSTUM'a 3 milyon dolar gönderdiklerini, gönderilen 4 milyon doların da kayıp
olduğunu,
Kamil YÜCEORAL'ın da bir CIA istasyonu olarak ve MİT'teki Özer ÇİLLER'in adamı Tol
ga ATİK ile beraber çalıştığını, bunların Gaziosmanpaşa Koz Sokak ve Hoşdere Caddesinde yerTürkiye Büyük Millet Meclisi
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-174leri olduğunu, buralarda olağanüstü donatım ve dinleme araçları bulunduğunu, Mesut YILMAZ'ın
evi dahil çeşitli yerlerin dinlenmesinin bu istasyon tarafından yürütüldüğünü,
ÇİLLER'in Amerikan vatandaşı olup, 1971 yılından beri ABD Dışişleri-Bakanlığına hizmet
veren "çağrılı görevli" olduğunu, sözleşmeli ya da kadrolu olmayıp davet üzerine görev yaptığını,
"güvenilir eleman" olarak nitelendirildiği için ihtiyaç halinde görevlendirildiğini, resmi görevinin
Kuzey Afrika ve Ortadoğu Dairesi Savunma Sanayiinden Sorumlu Sekfeteryada görevli Davetli
Personel olduğunu, ABD Adana Konsolosu Elizabeth SHELTON ile bağlantılı olduğunu,
GAP Bölgesinde İsrail ile ilişkili olarak Sedat BUCAK'lar tarafından geniş araziler kapatıl
makta olduğunu ve bu faaliyetin Shelton tarafından denetlendiğini, uyuşturucu trafiğinde de etkin
bir rol oynayan BUCAK'ların bu faaliyet sırasında İsrail ile de işbirliği içinde olduklarını,
ÇİLLER ve AGAR'ın Türk Hava Yolları aracılığı ile eroin ticareti yaptıklarını ve bu işte HAVAŞ'ı kullandıklarını, HAVAŞ'ın şimdiki ortaklarından birinin Mehmet AĞAR'm kardeşi Yunus
AĞAR olduğunu ve Yunus AĞAR'ın eroin işinde kilit bir insan olduğunu, Almanya'da eroin ile
yakalandığını, Turgay CİNER ile yakın ilişkisi olduğunu, eroin kaçakçısı Baybaşin'in, Mehmet
AĞAR ile birlikte eroin kaçakçılığı yaptığını çok ayrıntılı bir şekilde ince ayrıntılarına kadar Ay
dınlık Gazetesinde anlattığını ve bunun ses kaydının yapıldığını,
Özer ÇİLLER'in eroin işinde olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin önümüzdeki dönemde çı
kacağını, nükleer madde kaçakçılığında Özer ÇİLLER'in olduğunu, Almanya'da, Lakoza adında
Deguza denen Alman Kimya Sanayi tekelinin paravan şirketiyle anlaşmalar yaptıklarını, Osmi
yum, Uranyum gibi nükleer maddeleri sattıklarını, İran'a da bu maddeleri sattıkları, İran'a satışta
ki ilişkilerin öldürülmüş olan Esmaili ve Simitkov adındaki MOD ajanları üzerinden olduğunu,
Abdullah ÖCALAN'ın Körfez Savaşından sonra "Mesut Barzani ve Talabani Amerika'nın
desteğiyle bir kurt devletçiliği kurdular, demek ki Amerikan desteğiyle bu iş oluyor ve Amerika ge
lip Ortadoğuya büyük bir güç olarak oturdu, ben de Amerika'ya ve Batı'ya yaslanarak ve insan
hakları gibi heyetleri tahrik ederek bir durum yaratabilir miyim" politikasına girdiğini, Öcalan'ın
Suriye'nin elinde rehin olduğunu, hiçbir yere çıkamayacağını, Suriye devletinin resmi politikaları
nın dışında hiçbir şey yapamayacağını ve Suriye ile bağlantısının memurluk düzeyinde olduğunu
belirtmiştir.(Ekl92):
20- NECDET MENZİR 23.01.1997 tarihli ifadesinde;
İstanbul Emniyet Müdürü iken, Emniyet Müdür Yardımcısı Mestan ŞENER'in telefon ederek,
bir evde yapılan aramada iki yeşil pasaport, iki silah ve bu silahların ilgili tarafından taşınabilece
ğini ifade eden yazılı emir bulunduğunu, daha sonra da Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın
bunların Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmesi talimatını verdiğini bildirdiğini, kendisinin de
"madem talep ediliyor şahsın aranıp aranmadığına, silahların bir olayda kullanılıp kullanılmadığı
na bakın ve mutlaka mevcut bu evrakları kurye marifetiyle gönderin" dediğini, iddiaların kendisi
ne bildirildiğine göre, pasaportların devlet tarafından verildiğini ve belgelerin de yine devlet tara
fından düzenlendiğini, bu durumda sahteliklerinin söz konusu olamayacağını, ancak, sahte bir ev
rakın düzenlenmesinin söz konusu olacağını, Adliye'ye müteallik bir işlemin olmasına cevap vere
cek bir durumun da olmadığını,
Sonradan araştırdığında Adana havaalanında bir kişinin sahte pasaport veya sahte vizeyle ele
geçirildiğini ve bu kişinin bunu Yaşar Öz'den temin ettiğini, onun marifetiyle aldığını söylediğini,
Adana Emniyet Müdürlüğünün de İstanbul Emniyet müdürlüğüne "Yaşar Öz'ün bir olaya katıldı
ğı, böyle bir şeyi tanzim ettiği iddia olunmaktadır, şahsın yakalanarak ifadesinin alınmasını ve nü
fus cüzdan suretinin gönderilmesini, başka bir suç unsuru var ise adliyeye şevki" şeklinde yazı gönTürkiye Büyük Millet Meclisi
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aranmadığının anlaşılması üzerine silahların incelenmesi ve gerekli zabıtların düzenlenmesinden
sonra Emniyet Genel Müdürüne hitaben "yapılacak soruşturmaya esas olmak üzere, değerlendiril
mek maksadıyla evraklar ve silahlar ilişikte gönderilmiştir" şeklinde yazılıp gönderildiğini, sonra
dan yaptığı incelemede pasaportların devlet tarafından verildiği ve belgelerin de yetkililer tarafın
dan düzenlendiğinin, Yaşar Öz'ün yapılacak olan bir istihbarat operasyonunda devlet tarafından
kullanılacağının söylendiğini öğrendiğini, daha sonra zamanın Emniyet Genel Müdürü Mehmet
Ağar ile karşılaştığında konuyu sorunca "büyük bir operasyon hazırlanıyor bu istihbarat ile ilgili,
bunlardan da istifade edilmesi için biz bu hazırlığı yapmıştık, çalışma devam ediyor" şeklinde ce
vap aldığını,
Ömer Lütfi Topal'ı tanımadığını, kendi İstanbul Emniyet Müdürlüğü zamanında o alemin ve
yeraltı dünyasının zapturapt altına girdiğini,
Yurtiçinde ve yurtdışında birkısım insanların devlete hizmet için çalışmalarının yasal bir ze
mine oturtulması gerektiğini, ihtisas mahkemeleri kurulmasının, savcı ve hakimlerin de belirli ko
nularda uzmanlaşmalarının faydalı olacağını, suçların takibinde teknolojik gelişmelerden mutlaka
istifade edilmesi gerektiğinibelirtmiştir. (Ek: 193)
'
21-NURÎ GÜNDEŞ 28.01.1997 tarihli ifadesinde;
1965-1984 yılları arasında İstanbul'da MİT Bölge Daire Başkanlığı'nda Şube Müdürü, Bölge
Daire Başkan Yardımcısı ve Bölge Daire Başkanı, 1984-1986 yılları arasında da Ankara'da MİT
Müsteşarlığında Yurtdışı İstihbarat Başkanı, 1993-1994 yıllarında da Başbakanlık İstihbarat Baş
danışmanı olarak görev yaptığını,
Abdullah Çatlı'nın 1977 yılından beri hedefleri olduğunu, kullanılıp kullanılmadığını bilme
diğini, istihbarat için Ermeni olanları da kullandıklarını belirtmiştir. (Ek: 194)
22- DENİZ GÖKÇETİN 2.03.1997 tarihli ifadesinde;
1995 yılı Kasım ayında asayişten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak İstanbul Emni
yet Müdürlüğünde göreve başladığını ve başarılı bir çalışma sürdürdüklerini,
Ahmet Çetinsaya'nın yeğeni Ömer Çetinsayan'ın Don Petro Disco'daki hisselerini tehdit et
mek suretiyle Söylemezler'in aldığını,.Ömer Çetinsaya'nın göstereceği adreslerde sanık araması
yaparken Kızıltoprak'taki büroyu tespit ettiklerini ve buraya tesadüfen komiser muavini ile Ömer
Çetinsaya'nın gittiklerini, büroya önce komiser muavininin girdiğini, içerdeki şahısların komiser
muavininin silahını alıp yere yatırarak etkisiz hale getirdiklerini, içeriden gelen sesleri duyan Ömer
Çetinsaya'nın içeriye girip bu durumu görmesi üzerine silahını çekip çatışmaya girdiği ve bu sıra
da SÖYLEMEZLER'in adamı olup daha önce Ankara'da Rumork Disco önünde Sedat Bucak'ın
yeğenlerini öldüren sanıklardan Sait Aydın'm öldüğünü, olayın tahkikatını yaparak ele geçen sa
nıkları adliyeye gönderdiklerini ve firarda olan aralarında Faysal Söylemez ve Sena Söylemez'in
de bulunduğu sanıkları yakalamak için ekipler oluşturduklarını, ancak, bu sırada İl Emniyet Mü
dürlüğüne getirilen Kemal Yazıcıoğlu'nun kendisinin görev yerini değiştirdiğini, bunun üzerine
yıllık izne ayrıldığını, izinde iken de kendi görevlendirdiği ekiplerin Adana otoyolunda Söylemez
Kardeşleri yakaladıkları, bunlardan Faysal Söylemez'in ifadesinde, Başkomiser Halim Apaydın
aracılığı ile kendisine para verdiğini söylediğini, bunun yalan olduğunu ve Faysal Söylemez ile Ha
lim Apaydın'ın Mahkemede " biz polisteki ifademizi işkence sonucunda verdik, böyle birşey söy
lemedik" diyerek yalanladıklarını, rüşvetin oluşabilmesi için bir işin yapılmış olması gerektiğini,
halbuki Söylemezler tahkikatında yaptıkları bir usulsüzlüğün bulunmadığını, işkenceden suçlan
dıklarını, hem işkence yapmanın hem de rüşvet almanın mümkün olamayacağını,
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mahkemesinin delil toplama safhasının uzun olmasının da bunda etkili olduğunu, birinci duruşma
da teslim olunduğu takdirde altı duruşma süresince cezaevinde yatılacağım,
Çok başarılı bir meslek hayatı olduğunu, 40 takdirname aldığını, medyanın iddia ettiği gibi
Söylemezler Çetesinin üyesi olmadığını, hiçbir endişesi olmadığını ve gerçeğin çıkacağını, kaçma
sının sebebinin de bu olduğunu belirtmiştir. (Ek: 195)
23-SEDAT DEMİR 2.03.1997 tarihli ifadesinde;
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde Asayiş Şube Müdürü olarak görev yaparken İl Emniyet Müdürü'nün değiştiğini, Emniyet Müdürlüğü emrine alındığını, daha sonra da Kars iline tayininin çık
tığını,
Söylemezler'le ilgili çalışmaları kendilerinin başlattığı halde yeni gelen yöneticilerin, bunla
rın kendileri tarafından korunduğu şeklinde yanlış bilgiler verdiğini, Söylemezler ile ilgili olarak
Polis, Savcılık ve Mahkeme aşamasında herhangi bir suçlamanın bulunmadığını, arkadaşına sattı
ğı evi, o arkadaşını irtikap ederek sattığından dolayı tutuklandığını,
Ruhsatsız olan kumarhaneleri ve gazinoları büyük baskılara rağmen Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununa göre re'sen kapattıklarını, Ömer Lütfi Topal'ı gıyaben tanıdığını, gıyabi tutuklama
sının kendilerine gelmediğini, kendisine ve kumarhanelerine müsamaha göstermediklerini, komp
loya kurban gittiklerini, Söylemezler'i korumadıklarını belirtmiştir. (Ek: 196)
,
24-AYHAN ÇARKIN 28.02.1997 tarihli ifadesinde;
1986 yılında gittiği Diyarbakır Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki görevinden 1990 yılında
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon grubuna geldiğini ve yasadışı örgütlerin
operasyonlarına bilfiil katıldığını, bu operasyonlardan dolayı halen sekiz davasının devam ettiğini,
8 Ağustos 1995 tarihinde de Şanlıurfa Milletvekili sayın Sedat Bucak'ı korumak üzere görevlendi
rildiğini,
Kamuoyunda Susurluk diye adlandırılan olaydan dolayı çete suçlamasıyla tutuklu bulunduğu
nu, Abdullah Çatlı'yla münasebetlerini ve Ömer Lütfi topal cinayeti ile ilgili Cumhuriyet Savcılı
ğına ve Devlet Güvenlik Mahkemesine ifade verdiğini ve bu ifadelerin aynen geçerli olduğunu,
Sedat Bucak'ın ismini yapmış olduğu görevler dolayısıyla Diyarbakır'da duyduğunu, PKK'ya
karşı verdiği mücadeleyi ve bu uğurda kayıplar vermiş olduğunu bildiğini ve buradan bir gönül ba
ğı doğduğunu, Ankara'da Daire Başkanlığına geldiğinde de tanıştıklarını, biribirlerini sevdiklerini,
koruma konusu gündeme geldiğinde kendisine teklifte bulunduğunu ve seve seve kabul edeceği ce
vabını verdiğini, sonra da Sedat Bucak'a koruma olarak görevlendirildiğini, görevlendirilmeden Ön
ce de Ankaradaki bürosuna gittiğini, ibrahim Şahin'in de gidip geldiğini, Abdullah Çath'yı da Meh
met Özbay olarak ikibuçuk yıl önce bu büroda tanıdığını, çok iyi dostça ilişkileri olduğunu, kaza
ya kadar Mehmet Özbay'ın abdullah Çatlı olduğunu bilmediğini,
Mehmet Özbay'ın 1994 sonlarında kendi gözü önünde TBMM'ne kimliğini vererek girdiğini,
Anavatan Partisinin Balgat'taki binasına da iki sefer girdiğini,
Mehmet Özbay vasıtası ile Haluk Kırcı, Sami Hoştan ve Fevzi Bir ile de tanıştığını, Ömer Lüt
fi Topal ile hiçbir ilişkileri olmadığını, Hüseyin Kocadağ ile Diyarbakır'da Özel Harekat Şube Mü
dürü iken operasyonlarda defalarca yan yana ölümü paylaştıklarını,
Hüseyin Kocadağ'ı Mehmet Özbay ile birlikte görmediğini, Drej Ali ile Mehmet Özbay'ın be
raber olduklarını,
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in krizine girip infiale kapılarak devlet için cinayetler işlediği" şeklindeki yayın üzerine kendisini
savunmak için Hürriyet Gazetesinin binasına giderek Rahmi Turan'a "benim kişilik haklarıma, be
nim aileme saldırıyorsunuz, bu hakkı size kim veriyor, sizi çocuklarınızı öldürürüm, size evlat acı
sı yaşatırım, çünkü benim de evladım var, bana eroinman, bana katil, bana şerefsiz dediniz, aylar
dır Kemal Yazıcıoğlu müdürümle, polisin, birbirimizin arasını açtınız.." dediğini, Rahmi Turan'ın
odasında kendisine "canlı yayına çıkarmışın, 10 milyar lira para verelim" teklifinde bulunulduğu
nu, "ben kendimi parayla satmam, Özel Harekatcıyı satın alacak para daha basılmadı" cevabını yer
diğini, oradan HBB'ye giderek Behiç beyle görüşüp programa çıktığını, bundan amacının ailesine
karşı olan sorumluluğu olduğunu,
Yaşar Okuyan ve Agah Oktay Güner'in kendisini Almanya'ya Mesut Yılmaz'ın kardeşinin ya
nına göndereceklerini, kendileri ile dolaylı teması olduğunu ve bu durumu mahkeme safhasında is
pat edeceğini, Yalova'da sayın Okuyan ile görüşen veya ikili ilişkileri olan bazı şahıslar tarafından
bu teklifin kendisine iletildiğini, Ömer Lütfı Topal'ın öldürülmesi olayının, Topal'ın ortağı Sami
Hoştan'ı Mehmet Özbay vasıtası ile tanımış olmalarından dolayı kendilerine yüklenilmek istendi
ğini, sürekli olarak kendilerinin yapabileceği imajının işlendiğini, katil olmadığını, bu olaydan do
layı 17 milyon dolar aldığının söylendiğini,
. Ömer Lütfi Topal'ı öldürmediklerini, görmediklerini, tanımadığını ye hiçbir şekilde hiçbir iliş
kilerinin olmadığını,
ANAP Genel Başkanı'nca ve Sayın Eyüp Aşık'ın kamuoyuna "kaset var, belge var, itiraf var,
bunu İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu'ndan öğrendik, netleştirdik" şeklindeki beyanla
rı üzerine "kaset var ve ne konuştuğum ortada" dediğini,
Hakkındaki ihbardan sonra Asayiş Şubesine kendisinin gittiğini ve gözaltına alındığını, Topal
olayı konusunda sorgulandığım, neticede "bu konuyla ilgili şubemizce gözaltına alınan bu şahıslar
anılan öldürme olayı ile ilgileri olmadığı anlaşıldığından, fakat konunun önemine binaen bağlı bu
lundukları Daire Başkanlığı bünyesinde tetkik edilmesi" şeklinde tutanak tanzim edildiğini, orada
da bir müddet sorgulama ve araştırma yapıldığını, herhangi bir suçları bulunamayınca konunun ka
pandığını,
Üç beş tane özel timcinin üzerinden polis teşkilatının yıpratılmaya çalışıldığını, bir suç işle
mişse yalnız kendisinin yargılanması gerektiğini, kendi yüzünden müdürlerini ve bütün teşkilatı
kimsenin yargılamaya hakkı olmadığını,
Kendilerini çete olarak nitelendirenlerin bunu belgelendirmeleri gerektiğini, bu suçlamada bu
lunan kişi ile bütün operasyonları beraber yaptıklarını, Mahkemelerdeki illegal örgütlerle ilgili da
valarda kendisinin yargısız infaz suçlamaları ile yargılanmakta olduğunu,
Ömer Lütfı Topal'ın oğlunun, babasının katillerini bulana büyük miktarda para ödülü verece
ğini vaadettiğini ve bu paranın Kadıköy'de bir yerde emniyet mensubu kişiler tarafından paylaşıl
dığının konuşulduğunu, bu konunun araştırılması gerektiğini belirtmiştir. (Ek: 197)
25-Oğuz YORULMAZ 28.02.1997 tarihli ifadesinde;
Ömer Lütfı Topal'ın öldürüldüğü tarih olan 28 Temmuz'daki olay esnasında Bakırköy'de Rı
fat Usta isimli restorantta yemekte olduğunu, masasında bir komiser arkadaşının da bulunduğunu,
lokanta sahibinin de bir ara polis masası diye gelerek bir süre oturduğunu, kendisinin onu şahit gös
termediğini,
PKK'yı ve Dev-Sol'u belli bir ideolojisi olan, bir lideri olan, uyuşturucu kaçakçılığıyla ya da
silah kaçakçılığıyla finanse olan örgüt gibi gördüklerini, fakat öyle olmadığını, bunların sempatiTUrkiye Büyük Millet Meclisi
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dan başka şekilde sizi destekleyelim" dediklerini,
Dev-Sol'un cezaevinde kendilerini öldürmeleri için İBDA-C'ye 300 bin. dolar teklif ettiğini,
bunun gerçekleşmesi halinde, 5-6 özel timcinin öldürülmesi halinde örgütün güzel bir yere gelece
ğini, çünkü kendilerinin mahkemelerde yargısız infaz iddiası ile yargılanmakta olduklarını,
Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Çarkın'm çocuklarının sünnet düğününe katıldığını, bu düğü
ne Sedat Bucak'ın gelemediği için kendisini temsilen aşiretinden 3-4 kişiyi gönderdiğini, Mehmet
Ozbay'ın da gelerek Ziya'nın çocuğunun kirvesi olduğunu, Sedat Bucak ile Siverek'e gittiğinde bir
defa Mehmet Özbay'ı orada gördüğünü belirtmiştir. (Ek: 198)
26-Ercan ERSOY 28.2.1997 tarihli ifadesinde;
1977 yılında Polis Kolejini bitirdiğini, 1980 yılında ise şimdiki adı Polis Akademisi olan Po
lis Enstitüsü son sınıf öğrencisi iken disiplin puanlarının yükselmesi yüzünden mezun olamadan
okuldan atıldığını ve Polis Memuru olarak Merzifon'da göreve başladığını, daha sonra meslekten
de ihraç edildiğini ancak Danıştay'a açtığı davayı kazanarak döndüğünü, Özel Harekat kursunu bi
tirdiğini, Siirt ve İzmir'de çalıştıktan sonra Özel Harekat Daire Başkanlığına tayininin çıktığını,
kendi isteği ile tekrar İzmir'e döndüğünü, Özel Harekat Şubesinde çalışırken kendi isteği ile 1995
yılında ayrılarak karakolda çalışmaya başladığını, emekli olmayı düşündüğünü Güneydoğuda gö
revli iken korumalığını yaptığı, tanışıp dost olduğu Sedat Bucak'a söylediğinde "eğer çalışmaya ni
yetim varsa, bana koruma verecekler gelir misin" diyerek koruması olmasını teklif ettiğini, teklifi
kabul ettiğini ve daha sonra da tayini çıkınca Sedat Bucak'ın yanında koruma olarak göreve başla
dığını ve kazadan sonra açığa alınıncaya kadar bu görevinin devam ettiğini, olay günü de birlikte
olduklarını,
Kazadan önceki pazar sabahı, kaza yapan mercedes oto ile Sedat Bucak, kendisi, Gani, Mus
tafa ve Enver İstanbul'a giderek Hilton Oteline yerleştiklerini, o gece otelden çıkmadıklarını, ote
le kendi aşiretinden Seyit Ahmet ile Fevzi beyin bir emlakçıyla beraber geldiğini, bunların beraber
lerinde Altınoluk tarafında Burhaniye Dalköy denilen yerdeki bir arazinin tapu ve benzeri belgele
rini getirerek gösterdiklerini, İstanbul'a vardıklarının ikinci günü taziye için Ali YASAK'ın şirke
tine gidip otele döndüklerini, sabahleyin Ankara'da Sedat Bucak'ın yazıhanesinde tanıştığı Meh
met Ozbay'ın da otele geldiğini, kahvaltıdan sonra Sedat Bucak'ın kendisine anahtar uzatarak "Er
can, Gani'yle beraber inin, bir araba daha geldi, sizin eşyaları ona koy, Mehmet bey de bizle bera
ber gelecek" dediğini, bahsedilen arsaya bakmaya gideceklerini, emlakçı Fevzi'yi de Sedat beyin
"sen git bizi orada bekle" diye bir gün önceden gönderdiğini, kendisinin yeni gelen Mercedes oto
nun, Gani'nin de Sedat beyin 600 Mercedesin direksiyonuna geçerek hareket ettiklerini, gece Yalova-Termal'de kaldıklarını, ertesi günü saat 14.30-15.00 gibi, yola çıktıklarını, bu defa Sedat be
yin Mercedesini Mehmet beyin kullanmaya başladığını, Gani'nin de kendisinin yanına geçtiğini ve
arkadan onları takip ettiklerini, Burhaniye'de Fevzi ile buluşup araziyi gezdiklerini, ertesi günü bir
taziye için İzmir'e hareket ettiklerini, Mehmet Özbay'ı Prenses Otele bırakarak kendilerinin taziye
için gittiklerini, otele döndüklerinde Sedat beyden "Yasemin Ağar için burada korumalar var, En- '
ver'in de benim de evlerimiz İzmir'de" diyerek izin alıp Enver'le birlikte sabah dönmek üzere İz
mir'e gittiğini,
Taziyeden otele dönerken kendilerini yolcu eden aşiret mensuplarının otosunun "polisiz, yol
kontrolü yapıyoruz" diye durdurulduğunu ve yapılan aramada ruhsatsız silahlar çıkmış olmasına
rağmen Bucak aşiretinden oldukları için kimliklerinin tespit edilerek silahların da alınmadan bıra
kılmış olduklarının kendisine söylenmesi üzerine yaptığı araştırmada polis tarafından böyle bir uy-
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burada fazla kalmayalım, gidelim dediğini ve Sedat Bucak'ın da "Kuşadası'nda benim yazlığım
var, yapıldığı günden beri hiç görmedim. Gidip orayı bir göreyim. Kuşadası'nda Onur Otel var ora
da kalırız" cevabını verdiğini ve Onur Otele gittiklerini,
İzmir'de kaldıklarının ikinci günü sabah kahvaltısında Gonca Us'u Mehmet Özbay'la beraber
gördüğünü, Gonca'nın İzmir'de olduğunu gece veya sabah telefon ederek gelmiş olabileceğini, o
gün İzmir'de gezdiklerini, Sedat Bucak'ın "Hüseyin bey geliyor, havaalanına git, Hüseyin beyi al
gel" dediğini, Hüseyin beyi karşıladığını, yolda Hüseyin Kocadağ'ın emekli Emniyet Müdürü Ta
mer Kırklar ile görüştüğünü ve Tamer Kırklar'ın da kendilerinin yemek için buluştuğu Deniz Restoranta geldiğini, yemekten sonra Tamer beyin ayrıldığını, kendilerinin de otele döndüklerini, erte
si günü akşam saatlerinde Kuşadası'na giderek otele yerleştiklerini, iki gün orada kaldıklarını, Se
dat beyin Davutlar'daki evini gördüğünü, müteahhit ile görüştüğünü, başka bir araziye baktıkları
nı, saat 16.30 sıralarında Kuşadası'ndan hareket edip Selçuk'ta yemek yediklerini, Manisa'da ben
zinlikte kahve içtiklerini, Sedat beyin bulunduğu otoyu Hüseyin Kocadağ'ın kullandığını ve Mani
sa'ya kadar önde gittiğini, yolda takip edilmediklerini, Susurluk'a 20 km. kalıncaya kadar kendisi
nin öne geçtiğini, Susurluk'ta kamyon konvoyuna takılınca Mercedes 600'ün kendisini geçtiğini ve
kendisinin bir daha yetişemediğini, saat 19.30 sıralarında öndeki otolarda dörtlü sinyallerin yandı
ğını ve arabaların durmuş olduğunu görünce sollayarak geçtiğini ve kazayı gördüğünü, kamyon şo
förü ve birkaç kişinin otonun başında olduğunu, hepsi ölmüşler dediklerini, otonun yarısının yok
olduğunu, sağ arka kapıyı açarak Mehmet Özbay'ı çıkarıp yere uzattıklarını, ağzından kan geldiği
ni, yüzünün, kolunun, göğsünün kırık olduğunu, "Allah" dediğini duyduğunu, kendi kullandığı ara
baya taşıdığını, Hüseyin Kocadağ'ın vurma anında ölmüş olduğunu, torpido gözünün alt kısmına
sıkışmış olan Sedat beyi güçlükle çıkarabildiklerini, Sedat beyle Gonca Us'u bir steyşın oto ile
Mehmet Özbay'ı da kendi kullandığı Mercedes ile Susurluk'a götürdüğünü, yolda Mehmet Özbay'ın nabzının durduğunu ve öldüğünü, gözünü ve çenesini kapattığını, hastanede Hüseyin Kocadağ, Gonca Us ve Mehmet Özbay'ın öldüğünün, Sedat Bucak'ın ise yaşama şansının fazla olduğu
nun anlaşıldığını, Sedat beyi oradan Balıkesir'e ve Balıkesir'den de uçakla İstanbul'a götürdükle
rini, Enver'i kaza yapan oto ve cenazelerle ilgilenmek üzere bıraktıklarını,
Otoda bulunan çanta denilen beyaz naylon torbayı Gani'nin aldığını, içinde para bulunduğu
nu, Gani'nin harcamaları bu çantadan para alarak yaptığını, kendisine de kazadan sonra gereken
masrafları karşılamak üzere 230-240 milyon verdiğini, İstanbul'da bu parayı Sedat Bucak'ın eşi
Saadet hanıma iade ettiğini,
Otodabulunduğu söylenen silahlarla ilgili bilgisi olmadığını, bildiği Sedat Bucak'ın zigzaver,
Mehmet Özbay'ın beyaz renkte ve büyük Baretta tabancasının olduğunu, kaza yapan arabaya 3-5
dakika sonra ulaştıklarını, arabayı bırakıp gittiklerini, kimsenin kalmadığını, jandarmanın da olay
yerine en az yarım saat sonra gelmiş olabileceğini,
Sedat.Bucak'ı arabanın içinden çıkarırlarken iddia edildiği şekilde koltuğun üzerinde MP-5 si
lah görmediğini, olsa idi eline ayağına çarpması, takılması gerektiğini, o halde de alıp öbür araba
ya koyabileceğini,
Ömer Lütfi Topal Cinayeti ile ilgili olarak İzmir'de İstanbul'dan gelen ekibe teslim edildiği
ni, İstanbul'a Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulandığını, sorgulama esna
sında tutanak tutulmadığı gibi ses kaydı da yapılmadığını, iki gün sonra Ankara'ya gönderildikle
rini, iki gün de Ankara'da kaldıktan sonra bırakıldıklarını, Ömer Lütfi Topal'ı tanımadığını ve hiç
görmediğini belirtmiştir.(Ek: 199)
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27- Tuncay Yılmaz Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık, İstihbarat ve Harekat Dairesi Es
ki Başkanı 4.02.1997 tarihli ifadesinde;
1993 Temmuz ayından bu yana Kaçakçılık İstihbarat ve Harekat daire Başkanı olarak görev
yaptığını, bu süre içerisinde tabii olarak kaçıkcılıkla mücadele ettiğini, araştırma konusuyla ilgili
olarak sadece Tarık Ümit'i tanıdığını ve onunla temasları olduğunu, bu nu da Afyonun eroine dö
nüştürülmesinde kullanılan 150 ton asetik asit anhedid yakalanmıştır onunla ilgili bilgi getirdiğin
de tanıştığını ve 3-4 kez yüzyüze bir okadar da telefonla teması olduğunu, ilk defa zamanın Emni
yet Genel Müdürü Mehmet Ağar'in odasında görüştüğünü ve Ankara ve İstanbul Emniyet Müdür
lüklerine güvenmediği için asetit asit anhedid ile ilgili olarak Türkiye'ye giriş yollarını hangi vası
talardan geldiği hususunda bilgi verdiği, ne zaman mal sevkiyatı yapılacağı hususunda bilgi verer
ceğini söyleyerek ayrıldıklarını, daha sonra mal sevkiyatında bilgi verdiğini ve bunun üzerine de
ğişik partilerde 5 ton, 30 ton ve 30 tonluk partiler halinde asetik asit anhedid yakaladıklarını, 15 ton
malın 7,5 ton eroine eşdeğer olduğunu bu miktarı Türkiye'de bir ailenin yapması mümkün olma
dığından değişik ailelerin bu işe girdiğini, Dünyada yakalanan asetik asit anhedid'in % 90'nın Tür
kiye'de yakalandığını, bunun gelişmiş Avrupa ülkelerinde imal edildiğini, Türkiyenin ülke olarak
asetit asit anhedid'in imalinin kontrol altına alınması için 1994'den bu yana-Birleşmiş Milletler
nezdinde çalıştığını, 1995 yılındaki sözleşmeye rağmen Avrupa'nın asetik asit anhedidin kontrol
altında satışına rıza göstermediğini, eroin'in bitmesi için asetit asit anhedid'in mutlaka kontrol al
tına alınması gerektiği, çeşitli sebeplerle de Avrupanın bu asit'i kontrol'e yanaşmadığını, sınırlama
yapılırsa Çin'in piyasaya hakim olacağını ve Avrupa'da kimya sanayinin zarar göreceğini söyle• diklerini,
Susurluk olayında adı geçenlerin, hiçbir zaman uyuşturucu kaçakçılığı konusunda pazar elde
etme düşüncesinde olmadığını, zaten bilgisi de bulunmadığını, uyuşturucu kaçakçılığına adı karı
şanlardan öldürülenlerin kaçakçı olabileceğini, ancak öldürenler konusunda kanaat belirtemeyeceğini, Abdullah Çatlı ile Hüseyin Kocadağ'ın birarada olabileceğine anlam veremediğini, Abdullah
Çatlı'nın uyuşturucu kaçakçılığından dolayı bir defa mahkumiyet kararı olmasına rağmen kaçakçı
denebilmesi için onunla ilgili diğer Avrupa ülkelerinden de bilgi akması gerektiğini, oysa Avru
pa'nın herhangi bir ülkesinden böyle bir bilgi akımı gelmediğine göre uyuşturucu kaçıkcısı olarak
değerlendirmediğini,
Karapara transferi konusunda hazırladıkları tasarıyı Adalet Bakanlığı kanalıyla Meclis'e gön
derdiklerini ve 1996 mayıs ayında çıkarıldığını, Türkiye'de malın 1 kilo fiyatı 15 bin mark, Alman
ya'da 150 bin mark olduğu, evsafına yerine ve perakende pazarlanmasına göre 1 milyon marka ka
dar fiyatın yükselebildiğini, Dilek Örnek hadisesinde paranın nakit olarak yurda girdiğini, Türki
ye'de özellikle yatırım yapan büyük inşaat firmaları, turizm büroları, oteller, Kumarhanelerin, oto
büs firmaları ve akaryakıt bayilerinin devletin kredi sisteminden kaynaklanmayan ancak normal ol
mayan yöntemlerle temin edilmiş paraların kullanıldığına inandığını, kendilerinin başlattığı ve
"Asena" adı verilen proje ile Türkiye'deki kaçakçı ailelerin Uç göbek öncesi ve sonrasının tesbit
edildiğini, Almanların da buna karşı "Anadolu" projelerinin olduğu, 40 örgütün organizasyonunun
belirlendiğini, bunların Avrupadaki ayaklarının da Avrupalılar tarafından belirlenmesi için çaba
sarfettiklerini,
Türkiye'de altı laboratuvar yakaladıklarını ancak çok fazla mal olmadığını, Baybaşinlerle irti
batlı Konuklu ve Ay aileleriyle ilgili Yalovada Jandarma tarafından yakalamalar olduğunu, ancak
yakalanan malın değerinin fazla sayılacak miktarda olmadığını,
Baybaşin ile ilgili Lake S hadisesi olduğunda kendisinin, görevde olmadığını, hadise olunca
Baybaşin'in yurtdışına kaçtığını, olaydan sonra ilk defa kendisine gelen Aydınlık Gazetesine, BayTürkiye Büyük Millet Meclisi
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başin'in uyuşturucu dünyasını daha iyi bildiğini söylediğini, Lake S'in açık denizde Bakanlar Ku
rulu Kararı ile yakalandığını, Kısmetim 1 'de yakalanmak üzereyken son derece güç şartlarda ge
miye çıkılamadığını, o hadiselerde arkadaşlarından birinin Baybaşin ile ortaklık yaptığına inanma
dığını, öyle olsaydı gemiler yakalanamazdı, Lake S'in Karaçiden gelirken tayfalardan birinin aile
sini telefonla aramış sunucu bulunabildiğini,
Kaçakçıların güvenliklerine gelince; bunların kendi korumalarını kendilerinin yaptığını, kim
seye ihale etmedikleri, Türkiyede çek-senet mafyası olarak bilinen adamların olduğunu, ancak bu
konuda fazla bilgi sahibi olmadığını, Emniyetten ayrılan bazı sivil arkadaşlarının birçok yerde ko
ruma görevi yaptıklarını, bunlardan Gazıantepte Şube Müdürü olan Güven Oktay emekli olduktan
sonra Burdur'da yakalandığını, ancak kimin kiminle uyuşturucu bağlantısı olduğunu bilmediğini,
İstihbarat temininde MİT'in fonksiyonuna gelince; MİT'in zaman zaman aldığı bilgiyi sadece
uyuşturucuya bağlı kalmaksızın, resmi yazıyla değil klasik bir bilgi notuyla gönderdiği, kendisinin
de ilgili şubeye göre değerlendirmesini yapıp o teşkilata bilgi verdiği, bütün istihbarat kaynağının
da sadece o teşkilat olmadığını, informal denen bazı insanların devlet adına kullanılmasına rastla
madığını, Afganistandan İngiltereye kadar her ülkede bir adam olduğunu ve bu insanlar da rant'dan kazanç elde ettiklerini, uyuşturucu ile mücadelede; PKK'den bahsedildiğinde Avrupa ülkeleri
nin Türkiyenin politikasındaki değişiklikleri hissettikleri, Türkiyenin bu suçtan zararı olmadığı hal
de neden mücadele içinde bulunduğunu, Türkiye PKK'nın uyuşturucu kaçakçılığı içinde olduğun
dan bahsedince yani 1994'den sonra çocukları da kullanmaya başlayınca Türkiye'nin mücadelede
ki yerini kavradıkları, Kürt mafyası ile Laz mafyasının uyuşturucu ticaretinde önemli gruplar oldu
ğunu,
Hakkari Yüksekova'daki uyuşturucu fidye bağlantısı ve Kahraman Bilgiç hadisesinde soruş
turmanın asker tarafından yapıldığını, onun için detayını tam bilmediğini, ancak içerisinde polisin
de yer.aldığını hatta Hakkari, İstanbul ve Tuzla da 8 memur hakkında işlem yapıldığını, ancak ay
rıntısını hatırlamadığını, Hakkari gibi bir yerin helikopterle bile % 20'sinin kontrolünün zor sağ
landığını, bu bölgede yerleşik alan ve polis bölgesinin az olması, uyuşturucunun girip çıktığı aşi
retlerin hakim olduğu bölgelerin polis bölgesi olmaması nedeniyle mücadeleyi etkilediği, Dünya
da uyuşturucu mücadelesinin genellikle gümrükçüyle ve Jandarmayla yapıldığını, ancak Türki
ye'de polisin bu işle yüzyüze bulunması nedeniyle çarpıklık oluşturduğu, bölgede çalışan persone
lin mahalli olmasından ve gece harekat imkânının kısıtlı olmasından kaynaklanan sıkıntılar oldu
ğunu,
Narkotik dışında silah kaçakçılığı konusuna gelince; Türkiye'ye daha çok Kuzey Irak'tan te
rörist refakatinde gelmiş kaçak silahlar olduğunu, yoksa sistematik olarak başka silah ticaretinin
sözkonusu olmadığı, menşeine bakılmaksızın silahlara ruhsat verilmesi hususundaki yasal düzen
lemenin kendi mücadelelerini olumsuz etkilediğini, kendilerinin daha çok ruhsata bağlanmadan ya
kalanan silahlarla uğraştıklarını,
Daha önce konu edilen Cantürk olayı ile ilgili olarak, burada uyuşturucu pazarını ele geçirme
kavgasından ziyade, bu pazarı yürüten insanlar arasında haraç alma kavgası olduğu, Yaprak, Captagon kaçakçısı olduğu halde yakalayamadıklarını, hatta sabıka kaydı ve belge bulunmaması ken
dilerinin harekat sahasını daralttığını, Mehmet Kasar, Leyla Zana'nın evindeyken operasyon yapıl
dığını, hem narkotik hem de PKK konusu olduğu için iki koldan operasyon yapıldığını ancak terörcüler önce baskın yaptığı için eroinin Kasar tarafından döküldüğünü dolayısıyla narkotikcilerin
amacına ulaşamadıklarını,
Tarık Ümit'in Abdullah Çatlı ve arkadaşları tarafından öldürüldüğüne dair bilgim yok, ancak
Tarık Ümit'in öldürüldüğüne inanmadığı, O'nun asıl hedefinin Dursun Karataş olduğunu kendisiTürkiye Büyük Millet Meclisi
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ne söylediğini, Tarık Ümit'i Mehmet Eymür ve Atilla Aytek ile çalıştığını söylediği için MİT'in
asıl ajanı intibaının oluştuğunu,
Hüseyin Kocadağ'ı tanıdığını, onun meslekten ihracı, içki ve kadına zaafiyeti olduğunu ve bu
zaafiyetten yeraltı dünyasının yararlanabileceğini, kendisi işe başladıktan sonra Dündar Kılıç ve
Avukatı Burhan Apaydın'ın görüşme taleplerini kabul etmediğini, Hadi Özcan'ı da tanımadığını ve
onların operasyonlarını da kendilerinin yapmadığını, 1984 operasyonunda Dündar Kılıç'ı Tarık
Ümit'in ihbar edip, sorguladığını,
Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede spesifik bir hadise olduğunda bilgi teafisi yapıldığını,
ancak bu teafi sırasında da bazı sıkıntılar yaşandığını; herhangi bir Avrupa ülkesine kendisi isteme
den veya hakim kararı olmadan bilgi geçildiğinde Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesine aykırı davranılmış olduğunu, bu nedenle o ülkeler Türkiye'ye bilgi verdikleri takdirde kendilerinin de bilgi"
verdiğini, yani mütekabiliyet esasına göre çalışıldığını, Kanada'da yakalanan uyuşturucu kaçakçı
sının üzerinde çıkan telefonlarla ilgili hem kanada'da hem de Türkiye'de araştırma yaptıklarını, te
lefonun Başbakanlığa ait olduğunu öğrendiklerini, bununla ilgili Başbakanlık Özel Kalem Müdür
lüğü ve Turizm Müsteşarlığı ile yazışma yaptıklarını, Kanadalının da cezalandırıldığını öğrendiği
ni, Yaşar Öz'ün uyuşturucu ticareti yaptığına dair herhangi bir kayıt olmadığını, uyuşturucu kaçıkcısı Baybaşin'in 1995 martında Türkiye'ye iade kararı vardı ancak Hollanda yargıtayının aralık
ayında susurluk olaylarını da bahane ederek karar verdiğini, asit dışındaki uyuşturucu maddelerin
% 60'ının Türkiye'de yakalandığını, bu konuda Türkiye'nin en duyarlı ülke olduğunu, Batı da ise,
asitle mücadele edilmeyip Türkiye'ye gelmeyen efedin ile mücadele edildiğini, bir başka özellik te;
Avrupa ve Amerika da asli unsurlardan ziyade göçmen ve sığınmacı statüsündeki gelir seviyesi dü
şük insanlarla zencilerin daha çok uyuşturucu kullandıklarını, bu durumun da batı devletlerinin
uyuşturucu ile mücadele politikasını etkilediğini,
Uyuşturucu ile mücadelede görevli insanların bu kesimde çok para döndüğü için, sistem de
müsait olduğundan uyuşturucu organizasyonuna veya korumasına meylettiklerini, bunun sistem
den kaynaklandığını,
*
Türkiye'de çek-senet mafyası denen grupla ülkücü mafyanın geliştiğini, aslında mafya değilde organize suç çeteleri demenin daha uygun olacağını, Alaaddin Çacıkı, Ümit Ölmez geçmişte
çek-senet yapan kesim olduğundan ülkücü mafya diye bir kavram geliştiğini, ancak bunların uyuş
turucu kaçakçılığı içerisinde görmediklerini, ancak Hollanda da bir kahvehanede hem ülkücülerin
hem de PKK'lıların aynı anda uyuşturucu ticaretini yaptıklarını duyduğunu, Abdullah Çatlı'nın
üzerinde çıkan kokain'in onun satıcı değil kullanıcı olduğunu gösterdiğini, uyuşturucuyla ilgili mü
cadelede Gümrüklerdeki sıkıntının asıl Gümrük ile Gümrük Muhafaza arasındaki kavgadan kay
naklandığını, önemli kapılarda ve İstanbul ve Ankara havaalanlarında müşterek bir tim kurmak için
gayret sarfettiklerini ancak gümrük idaresinin karşı çıktığını, fakat Gümrük muhafaza ile iyi bir di
yalog içinde olduklarını; bununla ilgili 1992 yılında iki bakanlık arasında bakanlar düzeyinde pro
tokol imzalandığını, gümrük kapılarında geçiş yapan bayanların üst aramalarını yapabilecek bayan
elemanın istihdam edilmesi gerektiğini, bunun da Türkiye'deki istihdam sorunundan kaynaklandı
ğını, narkotik şubelerin normalde il seviyesinde örgütlendiği ancak Yüksekova'da da kurulması yö
nünde yetkililerle görüşmelerinin olduğunu,
Narkotikle mücadelede yıllar itibariyle artan seviyede başarı sağlandığını 1993 yılında 2.2 ton,
1994'de 3,5 ton, 1995 yılında da 4,5 ton yakalandığını, Jandarmanın da mücadeleye katkıda bulun
masının sevindirici olduğunu belirtmiştir. (Ek:200).
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- 183 28- Metin Günyol 2.03.1997 tarihli ifadesinde;
1965 senesinde servise girip, inkıtah olarak 22 mart 1981 tarihine kadar çalıştığı, 1982 Ekim
ayında tekrar servise dönüp 1986 yılı Ocak ayına kadar serviste çalıştıktan sonra istifa ederek özel
sektörde çalışmaya başladığını, Serviste istihbarat bölümünde değerlendirmeci olarak çalıştığı için
Devlet'in bazı kişileri ASALA veya PKK'ya karşı kullandığını bilmediğini,
Abdullah Çatlı, Oral Çelik, Haluk Kırcı, Yaşar Öz, Tarık Ümit gibi kişilerin yurt dışına çıkış
ta kullandıkları pasaportların sahte olduğu hususunda bilgilerin intikal etmesi üzerine tahkiki için
yazılar geldiğinde tahkik ettirilerek bölge müdürlükleri vasıtalarıyla arşiv araştırması yapılıp, kal
dırıldığını, MİT'in bu tip insanları operasyonlarda kullandığını tahmin etmediğini, yukarıda adı ge
çenlerin yurtdışına gönderilişini organize ettiği söylenen Mete beyi de tanımadığını, kendisinin ka
sıtlı olarak Mete bey diye lanse edildiğini,
Abdi İpekçi öldürüldüğünde ve Ağca hapisten kaçırıldığında teşkilatın kendisini görevlendir
diğini ve Ağca ile ilk röportajı da kendisinin yaptığını, faili meçhul olayı çözmek için çok çaba sarfettiklerini, Uğur Mumcu yazılarında Mayorka'ya gidişinin Ağca takikatıyla ilgili olduğunu iddia
etse de kendisinin servisten ayrılıp Mayorka'da Otoban diye bir şirketin genel müdürlüğünü yaptı
ğını, bu tür konuları gündeme taşıyan medyanın kendisiyle görüşme yapmamalarına rağmen aley
hinde çok şeyler söylendiğini,
İpekçi davasında asıl suçlunun Ağca olduğunu, Ağcayı, ülkü ocaklarına kayıtlı sempatizan bi
ri olan Bünyaminin O'na asker, elbisesi giydirerek kaçırdığını, Ağca İstanbul'da bir süre kaldıktan
sonra Erzurum üzeri iran'a götürüldüğünü, İran'dan kaçış yolu bulamayınca tekrar istanbul'a gelip
kendisine verilen sahte bir pasaportla Bulgaristan'a çıktığını oradan da Viyana veya İsviçreye git
tiğini, kaçırılış olayında rol oynayanların cinayete azmettirenler olduğunu ancak onların kim oldu
ğunu bilmediğini, araştırmalarında Ağca'nm konuşmadığını ve Ağca'mn bu olayı para karşılığıyaptığını, Ağca'nm Beyazıtta bir kahvehaneden alınarak kendilerince sorgulandığını ve sonunda Ağ
ca'nm; megolomani içinde, yaptığı işten gurur duyan kendisine yapılan saygıdan mütehassis bir ha
leti ruhiyyesi olduğunu Ağca çıktıktan sonra gazeteye mektup yazarak papayı vuracağını söylemişse de, kimsenin buna inanmadığını, Ağca'yı buna hükmettirenin kim olduğunu da bilmediklerini,
zaten dönemin İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in verdiği ikinci bir emirle Ağca'nm MİT'le gö
rüştürülmesi de yasaklandığından sorgulama imkânı bulamadıkları,
Uğur Mumcu ile görüştüğünde Albay Turan Çağlar konusunun gündeme geldiğini, Asker ori
jinli albay Turan Çağlar'ın kendilerini Doğu Perinçek ve Aydınlık Gazetesine sattığını ve 6 arka
daşının resminin Aydınlıkta yayınlandığını ve bunun sonucu 6 arkadaşlarının öldürüldüğünü, Tu
ran Çağlar'ın Amerikalılarla da teması olduğundan CİA servisinin mensubuyla iş üstünde yakalan
ması sonucu cezaevine konulduğunu, bütün bu olaylarda Doğu Perinçek'in düzenleyici ve organi
zatör durumda olduğunu,
Abdullah Çatlı, Oral Çelik ve İbrahim Ural'ı da tanımadığını, MİT, Jandarma emniyet ve Ge
nelkurmayın istihbarat örgütler arasında kendi zamanında bir çatışma olmasa da Özal döneminde
MİT'e karşı kampanya başlatıldığını, Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar yapılan darbelerin kendi
lerine haber verilmemesinden kaynaklanan rahatsızlıkla yeni istihbarat örgütlerinin kurulmasının
gündeme geldiğini, Jandarma istihbaratı olarak JİTEM'i bildiğini, emniyet içinde böyle bir birim
oluşturulduğunu bilmediğini, Cumhurbaşkanlığındaki Erkan Gürvit'in de; operasyonculuk sıfatı,
istihbarat nosyonu olmayıp sadece irtibat memurluğu yaptığını, MİT'in espeyonel ve KontraespeTürkiye Büyük Millet Meclisi
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girmediklerini, babalar konusunun kendi ihtisas alanı dışında ve servis olarak ta ilgilenmedikleri
ni, 1986 yılında servisten ayrılışının nedeninin Özal'ın tasarrufundan kaynaklandığını, servisi sivil
leştirme gayesiyle haksız tasarruf ve iltimasın servise sokulduğunu özellikle 1986 MİT raporundan
rahatsızlık duyduğunu, raporların mecliste, sağda-solda dağıtılıp Ecevit'e dahi verildiğini, Ecevit'in
Başbakanlığı döneminde Turan Çağlar'ın alınmasına kızma nedeninin de; bir albayın bu şekilde iti—
le-kakıla arabaya bindirilip getirilmesi olduğunu, Ecevit'in bundan duyduğu rahatsızlıkla kendisi
nin MlT'den alınmasını talep ettiğini ancak görevden alınmadığını,
1980 ihtilali öncesinde hergün 15-20 kişinin öldürüldüğünü, Devlet'de çürüklük ve otoritesiz
dik nedeniyle terörün ön plana çıktığını, halen de Gaziosmanpaşa olaylarında olduğu gibi olayların
devat ettiğini,
Bazı devletin görevlisi olmayanların ASALA'nm bitirilmesi gibi iylemlerde kullanılmasına
gelince; MİT'in yurtdışında çalışmalarını, legal rezer olarak insanlarla temas kurup ajanlandığını,
bunun MİT'in görevi olduğunu, bütün dünya servislerinin bu şekilde çalıştıklarını,
MİT teşkilatının da şimdiki müsteşarı ile sivilleşme hareketinde olabilecek en iyi müsteşara
sahip olduğunu ve hiçbir beklentisinin de bulunmadığını, MİT'in yıpratılmasının tek nedeninin içi
nin bilinmemesinden kaynaklandığını, kendisi görevdeyken herhangi bir konuda MİT gündeme
geldiğinde açıklama yapmak üzere profesyonel bir basın temsilcisinin istihdamının yararlı olacağı
na inandığını, MİT kapalı kaldığından ithamların arttığını, bunun giderilmesi için görev yapmış bü
tün müsteşarlarla görüşüp, çok fazla gayret sarfettiğini,
Mete ile Metin Günyol'un Özdeştirilmelerine gelince, kendisinin Ağca ile ilgili tahkikatından,
kaçışını ve cinayetini takip etmesinden ve bunun sonucu basına konu olmasından kaynaklandığını,
Ağca'dan Çatlı'ya bağlantı kurulduğunu, kendisinin afişe olmasını istemediğini,
12 Eylül'den önce olaylara karışanların kendilerine fikir babalığı yapanların maşası olduğunu,
ancak bunların topluma kazandırılacağı ümidiyle bırakıldığını,
MİT'in personeli sayı olarak tahmin edildiği gibi olmayıp, teknik, kişiler ve istihbarat olarak
mükemmel olduğunu, bünyesinde bütün kurumlarının oluştuğunu, bir kişinin servisten hiçbir do
kümanı çıkarma olasılığının olmadığı gibi hiyerarşik yapının askeriyeden daha disiplinli olduğunu,
MİT müsteşarının Başbakan ile muhatap olan bir sembol olduğunu ve Başbakan istediğinde Müsteşar'ın bilgiyi Başbakana sunduğunu,
Türkiye'de mafyacılığın ayağa düştüğünü, polisin karşısında mafyanın birşey yapamayacağı
gibi, mafya denilenlerden sağ ve sol örgütlerin rahatlıkla geçmişte haraç alabildikleri, mafyanın as
lında bu kadar büyütülmemesi gerektiği, Türkiyede kurumların fazlasıyla yıpratılması nedeniyle
geleceğin riske edilmesinin, Askere, polise, Mahkemelere saldırılmasının mafyadan daha fazla za
rarlı olduğunu belirtmiştir. (Ek:201)
29- M.Emin Yurdakul Yüksekova Tabur Komutanı Binbaşı 18.02.1997 tarihli ifadesinde;
Kendisinin 18 yıllık meslek hayatının 10 yılının Diyarbakır, Siirt ve Hakkari illerinde geçtiği
ni, Yüksekova'da da 1985 ve 1994-1996 yıllarında komando birliklerinde görev yaptığını,
İtirafçı olarak bilinen Kahraman Bilgiç'le ilgili olarak; bu şahsın PKK saflarında bölük komu
tanı görevindeyken kaçıp teslim olduğunu, bölgeyi, terör unsurlarının harekat tarzını ve barınma
yerlerini bilmesi nedeniyle Tabur Komutanlağmca organize edilen operasyonlarda klavuz olarak
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_ 185 kullanılmak üzere verildiğini, bu şahsın, kendi ismini kullanarak bazı yasal olmayan eylemlere gi
riştiği iddiasının ise kendi bilgisi dışında olduğunu, haraç alma ve infaz işlemlerinin de kendi tabu
runun görev sahasında olmasının mümkün olmadığını, zaten böyle birşey yapacak olsa üst komu
tanlarınca bilineceğini ve hakkında işlem yapılacağını buna rağmen mesleki hayatında ihtar dahi
almadığını, Kahraman Bilgiç'i bağımsız herhangi bir görevde kullanmadığını kendisi as birlik ko
mutanı olduğundan Tugay komutanının emri olmadan zaten kullanmasının da mümkün olmadığı
nı, normalde de silahlı kuvvetlerin böyle bir şeye ihtiyacının olmadığını, Ancak Kahraman Bilgiç'in
başlangıçta faydalı olmakla birlikte, Taburun mıntıkası dışında iyi niyeti suistimal eden kişisel dav
ranışlara girdiğini duyduğunu, bunu öğrenince de taburuna almadığını, ancak detayı konusunda bil
gi sahibi olmadığını, olumsuzluklarını tugay karargahına ve ilgili arkadaşlarına da söyleyerek uzak
laştırdığını,
Tabur olarak yapılan operasyonların 1-2 gün, tugay olarak yapılan operasyonların da hava
şartlarına göre 3-4 gün veya daha fazla sürdüğünü, bu operasyonlarda hangi birlik komutanı arazi
deki operasyondaki hedef durumuna göre riskli sayılabilecek yerdeyse Kahraman Bilgiç'in o birlik
emrinde çalıştırıldığı, yani Tugay'a bağlı bütün taburların Kahraman Bilgiçten yararlandığını, Ta
bur da kaldığı süre içerisinde kendisinden habersiz yemek yemeye dahi gitmediğini,
Kahraman Bilgiç'in cezaevinde yatıp yatmadığını hangi statüyle maaş aldığını, itirafçıların da
çalıştırılma ve istihdam şekillerini tam olarak bilmediğini,
Tabur Komutanlığının çalışması ve halkla ilişkiler bakımından da; Jandarma ve Polis gibi va
tandaşla içice olmayıp Tugay tarafından kendilerine verilen operasyon görevlerini icra edip dön
dükleri,, ferden ve tabur olarak operasyon planlama yetkilerinin dahi olmadığını, uyuşturucu, toz
ve kaçakçılık gibi konulara yönelik görevlerinin bulunmayıp sadece teröre yönelik görev ifa ettik
lerini,
Karadağ operasyonundaki toz ve silah iddialarına gelince; özel harekat timleri tarafından ken
dilerine intikal eden duyumu Tugay'a bilgi vererek köye gittiği halde birşey bulunamadığını ancak
dönüşte askerlerin bir torba toz eroini çıkardıkları ve bunun özel harekat timine teslim edildiğini,
tutanaklarının da Cumhuriyet Savcılığında mevcut olduğunu, tozla kendisinin kesinlikle alakasının
olmadığını, Yüksekova Belediye Başkanının karısına da silah vermediğini, zaten onların silaha da
ihtiyaçlarının olmadığını,
İzmirde yakalanan Ali isimli levazım Astsubayının iddialarının da doğru olmayıp, o'nun genç
liği nedeniyle kandırıldığını zannettiğini, O'nun iddia ettiği uyuşturucu kayıtlarının savcılıkta mev
cut olduğu, çünkü kendilerinin operasyonda ferden çalışmayıp bölük komutanı, S-3 subayı ve bü
tün askerlerin orada bulunduğunu, Ali İhsan Zcydan'ın gösterdiği kişilerin yakalanıp kendisi tara
fından para karşılığı bırakıldığı ve 5 milyar karşılığı seçimlerde kazandırma garantisi ile ilgili iddi
aların da asılsız olduğunu, bunların silahlı kuvvetleri yıpratmak için söylendiğini,
Milletvekillerince hazırlanan rapor ve Abdullah Canan'ın kaçırılıp öldürülmesi ile ilgili olarak;
bölgede aşiretler arası bir kargaşa olduğunu, zaten o adamın çıkma saatinde askerlerinden hiçbiri
sinin dışarıda olmadığını, bölgenin özelliği nedenyile bu tip olayların zaman-zaman ortaya çıktığı
nı, Kahraman Bilgiç'in kendisinin adını vererek cananlarla kişisel ilişkiye girdiğini ve bir miktar
para aldığını duyduğunu ancak detayını bilmediğini,
Abdullah Canan'ın aşiretine bağlı Karlı ve yanındaki Çatma köyünde sığınak olduğu şeklinde
duyum gelince Emniyet ve MİT ile çalışmalar yapıldığını, özel harekatla birlikte amirlerinin ve koTUrkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 301)

-186mutanlarının bilgisi dahilinde yapılan operasyonda 4 teröristin öldürüldüğünü, sığmaklar tesbit edi
lerek bir miktar malzeme ve erzak temin edildiğini, o operasyon sonunda kapalı bir evin asker ta
rafından kurcalandığını ancak iddia edildiği gibi fazla miktarda tahribat yapılmadığını, bununla il
gili şikayet konusuna gelince: Mehmet Yüzbaşı'nın kendisine, şikayetten vazgeçeceklerini ve ko
nuşma talepleri olduğunu söyleyince, kendisinin de bu konuda tedirginliklerini olmadığını, istedik
leri kadar şikayette bulunabileceklerini söylediğini, köyde arama yapan komutanları da çağırarak
aramayı yapanların onlar olduğunu belirtip tokalaşıp ayrıldıklarını, herhangi bir tehdit olayı olma
dığım, Abdullah Canan'ın kendisiyle ilgili şikayette Yüoksekovada olmadığını ve Abdullah Canan
namına başkası tarafından yazıldığını öğrendiğini, bu hususta Savcı Ayhan Kocabaş'ı da tehdit et
mediğini o savcının bazı hareketleri nedeniyle ilçeden tayinen ayrıldığını, Abdullah Canan olayın
da işi tezgahlayan ve parayı alanın Kahraman Bilgiç olduğunu tahmin ettiğini, bunu Tugay Komu
tanının da söylediğini, Abdullah Canan'ın öldürüldükten 7 gün sonra bulunduğu halde cesedinin
bozulmamasını da kış şartlarına bağladığını,
Tabur Komutanı olarak kendisinin Yüksekovada görev yaptığı sürece okul aile birliği toplan
tılarına katıldığını, ihtiyaç sahibi olan kişilere Belediye Başkanı ve Kaymakam tarafından tesbit
edilenlerle birlikte Tugay'ın da bilgisi dahilinde her türlü yardım yaptığını, okul açılışlarında bir
çok çocuğu giydirdiğini, Yüksekova'da kendisine fahrihemşerilik beratı verildiğini, şaibeli kişiler
le konuşmadığı gibi tabura da aldırmadığını,
Tabur'un seçim döneminde şehir merkezinde herhangi bir görev Ustlenmeyip sadece Mustafa
Zeydan'ın köylerinin bölgesinde seçim güvenliğini sağladığı,
Kahraman Bilgiç dışında, Tugay'ın bilgisi dahilinde kullanılan herhangi bir itirafçıyı da Yeşil'i
de tanımadığını, ancak sınırötesi operasyonda iki tane itirafçıdan yararlandıktan sonra onların da
operasyon sonunda helikopterle ayrıldıklarını, Kahraman Bilgiç'in, Canan'lar la ilişkiye girdiği dö
nemde Van'da otelde kaldığını ve çok fazla da para harcadığını komando taburunca kendisine söy
lendiğini,
Ağaçlı köyünde yapılan operasyonda 73 yaşındaki Şemsettin Yurtsever ile o anda köyde ağaç
toplayan 18 yaşındaki Modat Özeken ve 13 yaşındaki Münir Sarıtaş'ın alınmasıyla ilgili kendi bir
liğinin herhangi bir girişimi olmadığını, o dönemde kendisinin sorumluluk sahası dışında sıfır nok
tasında olan o köyde operasyonu olmadığını,
.
Kurmay Başkanı Albay Hamdi Poyraz ile emir komuta bağlantısının olmadığını, JİTEM hak
kında da bilgisinin olmadığını,
Bölgedeki sıkıntılardan kurtulmak için öncelikle ayrı-ayrı görev yapan ünitelerin tek bir nok :
tada, bir koordinasyon merkeziyle yönlendirilmeleri, sınır güvenliğiyle birlikte ekonomik kalkın
manın da gerekli olduğu, Yüksekovadaki terör, kaçakçılık ve esrar olayı bitirildiği takdirde.Türki
ye'deki terörün biteceğini belirtmiştir.(Ek:202)
30-Mehmet Ali YAPRAK 14.1.1997 tarihli ifadesinde;
"1996 yılı 24-25 Mayıs gecesi polis olduğunu söyleyen kişilerce evinin önünden bir araca bin
dirilerek kaçırıldığını, kendisinin "kaçakçılık yapmak, seks hapı satmak ve devlete vergi verme
mekle suçlandığını, serbest bırakılması karşılığında 15 milyon mark fidye istenildiğini, kendisinin
bu kadar parayı vermesinin mümkün olmadığını, ancak 3 milyon mark ödeyebileceğini, bunun da
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1 milyon markını serbest bırakıldıktan itibaren 15 gün içerisinde, 2 milyon markın da 1 milyonunu
2 ay sonra 1 milyonunu da ondan sonraki ayda ödeyebileceğini, kaçırılma sırasında gözlerinin bağ
lı olduğunu, cebindeki paraların, kolundaki saatinin, cep telefonunun ve kredi kartları ile ehliyeti
nin de alındığını, kaçırıldığı sırada üzerinde 65-70 bin markı ve 20-30 milyon TL. civarında Türk
Lirası olduğunu, kaçırıldıktan 6 gün sonra Hilvan girişinde serbest bırakıldığını, Gaziantep'te işa
damlarından haraç toplayan bir çetenin bulunduğunu, bu çete içerisinde Yahya Efe, Turgay Maraş
lı, Tuncay Maraşlı, Müfit Sament gibi kişiler bulunduğunu, Turgay Maraşlı'nın Abdullah Çath'nın
ortağı olduğunu, kendisini kaçıranların 11 kişi olduğunu ve Yahya Efe, Turgay Maraşlı, Tuncay
Maraşlı, Müfit Sament gibi şahısların da bu 11 kişinin içinde bulunduğunu, kendisini kaçıranlardan
hiçbirisinin Gaziantep'ten olmadığını ve hepsinin İstanbul tarafından geldiğini, Gaziantep'te bu ki
şilere yardımcı olanların Abdullah Sabri Kocaman, Mehmet Öztürk ve Mehmet Öztekin olduğunu,
Müfit Sament'in Devlete çalıştığını, konuşmaması için zaman zaman tehdit telefonları aldığını, ka
çırılması olayı ile ilgili olarak ilgili Cumhuriyet Savcılığınca takipsizlik kararı verildiğini, Adalet
Bakanı Şevket Kazan'ın talimatı ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca tekrar ifadesinin alın
dığını ve yeniden dosya tanzim edildiğini,
Kendisinden istenilen 3 milyon mark fidyeyi ödemediğini, kaçırıldığında bırakılmadan önce
videoya kaçakçı olduğunu belirten ifadeler kullanarak kendisinin videoya kaydedildiğini, kaçırıl
ma sırasında gelenlerin polis olduklarını ve Kaçakçılık Daire Başkanlığından geliyoruz dediklerini
ve kendisini götürdüklerini, 1973 yılından beri Gaziantep'te tıbbi malzeme ticareti ile meşgul ol
duğunu, kendisini kaçıran ve otoyu kullanan kişinin Haluk Kırcı olup olmadığını bilmediğini, Ha
luk Kırcı ile karşı karşıya getirildiği zaman kendisinin, kaçıranın Haluk Kırcı olup olmadığı konu
sunda bir kanaate varabileceğini, kendisinin ruhsatlı 2-3 tane silahının bulunduğunu, 3 milyon
mark fidyeyi ödemeyişinin sebebinin bir defa ödeyince bunun arkasının gelecek olmasından endi
şe duyması olduğunu, çocuklarının kaçırtabileceği yolunda duyumlar aldığını; kaçıracak kişiler
arasında Özel Harekattan 2 memur olduğu şeklinde duyumlar olduğunu, bırakılmasının tek sebebi
nin Yahya Efe isminin ile Müfit Samet isminin konuşulmaya başlanması olduğunu, Müfit Samet'in
MİT'e çalıştığını, Müfit Samet'in kendisini kaçıranlardan birisi olduğunu ve İstanbul'da kaldığını,
evinin önünden kaçırılmasından itibaren içinden 2500 sayı saydığını ve bunun da Siverek İlçesine
götürülecek kadar bir mesafe olduğunu, mali durumunun 15 milyon mark fidyeyi ödemeye müsa
it olmadığını, 3 milyon markı ise arazilerini satmak suretiyle ödeyebilecek durumda olduğunu, ken
disini kaçıranların, serbest bırakıldıktan sonra 2 kez aradıklarını ve kendilerine telefonda muhatap
olmadığını, kendisini kaçıranları birbirine düşürmek amacıyla 1 milyon mark fidye ödediği şeklin
de Gaziantep'te dedikodu yaydıklarını ve buriu bilerek yaptığını,
Çatlı'ya bağlı 7-8 grup olduğunu ve her grubun başında birisinin bulunduğunu, bütün gruplar
da toplam 700 kişi kadar çete üyesi olduğunu tahmin ettiğini; Turgay Maraşlı'nın Abdullah Çatlı'yla İstanbul'daki bir tekstil firmasına ortak olduğunu, Turgay Maraşlı'nın aynı zamanda BOTAŞ'ın petrol dağıtım işini yürüttüğünü, Müfit Samet'in de tekstilci olduğunu söylediğini,'Kıb
rıs'ta bulunan Emperyal Otel'den Abdullah Çath'nın Turgay Maraşlı ile görüştüğüne dair elinde
belge olduğunu, Abdullah Çath'nın 424 numaralı odada kaldığını ve 28 Nisanda kimlerle ne kadar
görüştüğünün elindeki belgede mevcut olduğunu ve bunu Komisyona verebileceğini, kendisini ka
çıran insanların korunup, kollandıklarını, Korkut Eken'in bu isimlerden birisi olduğunu, İbrahim
Şahin'i tanımadığını, Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'ı da tanımadığını ve kendileriyle bir görüşme
sinin olmadığını,"belirtmiştir.(Ek:203)
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31- Avşar KEDEROĞLU 14.01.1997 tarihli ifadesinde;
İstanbul'da ticaretle uğraştığını, Tarık Ümit olayı ile ilgili olarak evindeajandarma istihbarat
ta görevli olduğunu belirten bir kişi tarafından alınarak Maslakta bulunan Jandarma Alayına götü
rüldüğünü,'Tarık Ümit olayı ile ilgili olarak en son kendisinin telefonu ile görüşme yapıldığı, be
lirtilerek Jandarma Alayına götürüldüğünü, Tarık Ümit'i tanımadığını ancak onu tanıyan özel harekatçı arkadaşlarının olduğunu, Ziye isimli özel harekatçının evindeki telefonu kullandığını, İbra
him Şahin'i de tanıdığını,. Ayhan Akçay'ı da tanıdığını, İbrahim Şahin'i 1979 dan Kozaklıda Başkpmiserliğinden tanıdığını, polis memurları Ziya ve Ayhan'ı da İbrahim Şahin'in koruması olarak
tanıdığını, Oğuz'un da bunlarla birlikte olduğunu, ve Oğuzu'da tanıdığını, Çarkın'ı tanımadığını,
Abdullah Çatlı'yı ise tanımadığını, bu polis memurlarının zaman zaman evine geldiklerini ve ken
disinden araba ve telefon talebinde bulunduklarını, kendisinin de arabasını ve telefonunu polislere
verdiğini; bu polis memurlarını 1992-1993 yıllarında tanıdığını Maslakta Jandarma Alayında tutul
duğu sırada Ayhan Akçan'ın kendisini telefonla aradığını, Jandarmaya Ayhan Akçanın evini gös
terdiğini, Ayhan Akçanın Halkalıda polis lojmanlarında oturduğunu, ismi Ahmet olan bir Astsubay
tarafından evinden bir araçla alındığını, sivil aracın ise bir bayan tarafından kullanıldığını, sivil ba
yanı tanımadığını, Tarık Ümit'in kızını hiç görmediğini ve tanımadığını, İstanbul'da Gazi olayla
rının başladığı gün kendisinin serbest bırakıldığını, Jandarma Alayında tutulduğu süre zarfında
kendisine bir baskı yapılmadığını, Ruhsatlı silahının alındığını ve salıverildikten 4-5 gün sonra iar
de edildiğini, İbrahim Şahin'in ağabeyisinin yakın arkadaşı ve aile dostları olduğunu, ancak polis
lerin yakın dostları olmadığını, zaman zaman geldiklerini,
kendisine ait telefonu en son kullanan kişinin Ziya Bandırmalıoğlu olduğunu,
Maslaktaki Jandarma Alayına götürüldüğünü daha sonra İbrahim Şahin'e anlattığını ve onun
da bu işe hayret ettiğini, polis memurlarını İbrahim Şahin'in korumaları olması nedeniyle tanıdığı
nı, cep telefonunu ve arabasını da İbrahim Şahin'in hatırına bu polis memurlarına verdiğini, Mas
lakta Jandarma Alayında tutulup serbest bırakıldıktan sonra da ara sıra polis memurları Ziya ve Ay
han ile görüşmelerinin olduğunu, Tarık Ümit'in kim olduğunu birkaç defa bu polis memurlarına
sorduğunu ve arkadaşımız, onu tanıyoruz diye cevap aldığını, Ayhan Akça'nın adı en sön kurye Di
lek olayında duyulmasından sonra ağabeylerinin kendisine nasihat ettiğini ve bu polis memurları
ile görüşmesini azaltmasını istediğini, bir ağabeyisinin önceleri İstanbul Ülkü Ocakları Başkanlığı
yaptığını, şimdi ise DYP İstanbul Yönetim Kurulu üyesi olduğunu, Ziya ve Ayhan'ın Ankara'da
görevli polis memurları olduğu ancak İstanbul'da oturdukları, polis memurları Ziya ve Ayhan'ın
Abdullah Çatlı'dan ve ülkü ocaklarından bazı kişilerle konuşmalar yaptığına tanık olmadığını,
ağabeyisinin Abdullah Çatlı'yı tanıması gerektiğini, kendisinin" kanunsuz bir işi olmadığını,
hayatında ilk defa JİTEM'e gittiğini, ikinci kez de komisyona geldiğini, Ankara'da görevli olan ve
genellikle hafta sonlarında İstanbula gelen polis memurları Ayhan ve Ziya'nın Karayolu ile İstan
bul'a geldiklerini, Kıbrısla bir ilişkisinin olmadığını, Azerbaycan, Bulgaristan, Tunus ve İtalya'ya
birer defa turistik gezi amacıyla gittiğini" belirtmiştir.(Ek:204)
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"İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesinde istihbarat elemanı olarak görev yaptı
ğım, halen Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü emrinde görevli oldu
ğunu, Tarık Ümit'in kaybolma durumundan sonra olayla ilgilenmeye başladığını, Tarık Ümit'in
kırmızı renkli otosunun Silivri İlçesi Kılıçlı Köyü yakınlarında bulunduğunu, Silivri Büyükkılıçlı
Karakolunun gereken tahkikatı yapıp evrakları Silivri Cumhuriyet Savcılığına gönderdiğini, Tarık
Ümit'le ilgili çalışma yapmasını İstanbul İl Jandarma Alay Komutanının istediğini, Tarık Ümit'le
ilgili çalışmaya başlar başlamaz Mehmet Eymür'ün sık sık Tarık Ümit'in kızı Hande Ümit Bini
ci'yi aradığını ve buna tanık olduğunu, Tarık Ümit ile Mehmet Eymür'ün çok samimi olduklarını,
Mehmet Eymür'ün Hande'ye telefon ederek babanı Abdullah Çatlı ve adamları kaçırdı, gazetelere
ilan ver yoksa öldürürler dediğini, Mehmet Eymür'ün 3 elemanını İstanbul'a göndererek Tarık
Ümit Olayı'nda Jandarmanın bilgilendirilmesini sağladığnı, Tarık Ümit'in en son görüşme yaptığı
kişilerden yola çıktığını ve Tarık Ümit'in cep telefonundan yola çıkarak, Tarık Ümit'in en son te
lefonla görüşme yaptığı kişinin Avşar KEDEROĞLU olduğunu, Avşar KEDEROĞLU adına kayıt
lı telefonun 1 gün önce alınmış telefon olduğunu ve henüz kullanılmaya başlandığını, Tarık
Ümit'in kaçırılması olayı ile ilgili olarak kendisinin sadece istihbari bir çalışma yaptığını, adam al
ma, tutma, gözaltına alma gibi bir yetkisinin bulunmadığını, Avşar KEDEROĞLU üzerine telefon
kayıüı ise de bu telefonla Ayhan AKÇA ve Ziya BANDIRMALIOĞLU'nun görüşme yaptıklarını,
Avşar KEDERÖĞLU'ndan öğrendiğini,
Avşar KEDEROĞLU ile sadece bir mülakat yaptığını, bu mülakat sırasında polis memurların
dan. Ayhan Akça'nın Avşar Kederoğlu'nu telefonla aradığını ve Avşar Kederoğlu'ha Yalova'dan
geldiklerini söylediğini, daha sonra Ayhan Akça ve Ayhan Çarkın ile Ataköy Polis Karakolunda
bir görüşme yaptıklarını, polis memurlarını görüşme yapmak üzere Karakola davet ettiğini, ancak
polis memurları Ayhan Akça ve Ayhan Çarkın'ın bu davetini reddettiklerini, Ataköy Polis Kara
kolunda görüşme önerisinin kabulü üzerine Ataköy Polis Karakoluna gittiklerini, Karakolda iken
İbrahim Şahin'in Ayhan Akça'yı cep telefonundan aradığını ve kendisiyle görüşmek istediğini an
cak kendisinin karakolda bulunan sabit telefondan görüşebileceğini söylediğini, Ataköy Polis Ka
rakolunun Gazi olayları nedeniyle kalabalık olduğunu, nöbetçi Emniyet Müdürünün de karakolda
bulunduğunu ve kendisine hitaben polis bölgesine habersiz giremiyeceğini söylediklerini, İbrahim
Şahin'in de kendisi ile telefonla görüştüğünü ve polis memurlarını alamıyacağım söylediğini,
Tarık Ümit olayı ile ilgili olarak Emniyetten Jandarmaya bilgi gelmediğini, oysa Tarık Ümit'in
kaçırıldığı mahallin İstanbul Kadıköy polis mıntıkası olduğunu, Kadıköy polisinin bu olayla hiç il
gilenmediğini, sadece jandarmanın bu olayla ilgilendiğini, Tarık Ümit'in aracının plakasının gü
venlik nedeniyle Mehmet Ağar tarafından verilen bir tahsis plakası olduğunu ve bunu da kendisi
ne MİT'in ve Tarık Ümit'in kızının söylediğini, olayın başlangıcında Tarık Ümit'in MİT ajanı ol
duğunu bilmediğini, bunu sonradan öğrendiğini, Ataköy Polis Karakolunda polis memurları Ayhan
Akça ve Ayhan Çarkın ile yaptığı görüşmede Ayhan Akça'nın Tarık Ümit'i tanıdığını kendisine
söylediğini, Tarık Ümit'in kaçırılmadan önce yaptığı son görüşmenin 0 532 ve son rakamları 2175
olan ve Avşar KEDEROĞLU'na ait olan telefonla yaptığının belirlendiğini, Tarık Ümit'in telefon
numarasını Tarık Ümit'in kızı Hande'den aldığını, Tarık Ümit'in Tuzla'daki evinde de bir çalışma
yaptıklarını ancak herhangi bir parmak izine rastlamadıklarını, Mehmet Eymür ile hiç görüşmesi
olmadığını, sadece Eymür'ün üç elemanı ile görüştüğünü, Tarık Ümit'in Silivri'de terkedilmiş ara
cını gördüğünü, araçta parmak izlerine rastlayamadıklarını,
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Abdullah Çatlı, Sami Hoştan ve Haluk Kırcı ile ilgili bir çalışma içerisine girmediğini, Tarık
Ümit'in Kıbrıs'ta bir bankası olduğunu, Tarık Ümit'in kızı Hande'den işittiğini, yine Tarık Ümit'in
Kıbrıs'ta bir bankada ortak olduğunu ve bu bankanın ortaklarından birisinin de Mehmet Ağar'ın
şoförünün kardeşi Ömür Özçelik olduğunu ve % 25 hissesi olduğunu, bunu da Tarık Ümit'in kızı
Hande'den işittiğini, Mehmet Eymür'ün adamları ile Tarık Ümit'in yakın çevresinde 4 milyon do
larlık bir paradan bahsedildiğini, ancak paranın kaynağının belli olmadığı, Tarık Ümit ve Mehmet
Eymür'ün adamlarının bu paranın uyuşturucudan gelen bir para olduğunu tahmin ettiklerini, Tarık
Ümit, Mehmet Eymür ve Korkut Eken'in son derece samimi olduklarını bildiğini, kara para aklanmasıyla ilgili olarak Tarık Ümit'in ailesinin beyanına göre, Kazakistan, Pakistan, Afganistan tara
fından gelen uyuşturucunun, Kazakistan, Azerbeycan'dan Nahçıvan kanalıyla Türkiye'ye girdiği,
Türkiye'den eroinin yurtdışına, Hollanda ve Almanya'ya çıktığı, birkısım paranın Kazakistan'da
aklandığı, Kazakistan'da 450 milyon dolarlık bir paranın olduğu, bu paranın da Kıbrıs'taki banka
da aklandığı, Tarık Ümit'in de bu işin içinde olduğunun söylendiğini,
Tarık Ümit olayı ile ilgili olarak Hayri Kozakçıoğlu'na rapor ve bilgi vermediğini, Hayri Kozakçıoğlu ile hiçbir görüşmesi olmadığını," belirtmiştir. (Ek:205)
33-SENAR ER 13.1.1997 tarihli ifadesinde;
"Asıl adının Senar Keremoğlu olduğunu, Soyadını "ER" olarak değiştirdiğini, Van Tur otobüs
işletmesi sahibi olduğunu; öz babası Kadir Keremoğlu'nun 15.4.1995 günü evinden ayrıldığını ve
o günden bu yana babasından haber alamadığını, babasının Şehmuz DURAK isimli şahıs tarafın
dan götürülmüş olabileceğini, 10 Temmuz 1994 de Ahmet Demir isminde birisinin kendisini ara
yıp 100 bin Mark para istediğini, kendisinin de bu şahsı tanımadığını söylemesi üzerine Zinnar kod
adlı kişi olduğunu söylediğini ve bu şahsın Alaaddin Kanat olduğunu daha sonra yakalandığında
öğrendiğini ve bu şahsın tehlikeli bir insan olduğunun ifade edildiğini öğrendiğini, 15 Nisan 1995
de babasının Van'da kaçırıldığını, Van'da bütün resmi kuruluşlara müracaat ettiğini, ancak bir so
nuç alamadığını, babasının kaçırılmasında rol aldığını tahmin ettiği Şehmuz Durak'ın ifadesi alın
dıktan sonra serbest bırakıldığını, babasını kaçıranların daha sonra istedikleri fidye miktarını 750
bin Mark'a çıkardıklarını, bunu verdiği takdirde babasını sağ olarak iade edeceklerini söyledikleri
ni, kendisinin de 100 bin Mark verebileceğini söylediğini, daha sonra durumu milletvekili Musta
fa Zeydan'a anlattığını, onun da zamanın Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'dan randevu ala
rak Ağar'la görüştüklerini, Ağar'ın yardımcı olacağını söylediğini ve hemen İbrahim Şahin'i tele
fonla aradığını ve konu ile ilgili olarak haberdar edilmesi talimatını verdiğini, ancak Emniyete yap
tığı başvurulardan da bir sonuç alamadığını, bu arada babasının kurtarılması için Yarbay Nevres
Özatlı ile de görüştüğünü, bundan da.bir sonuç çıkmadığını, kendisinden istenilen fidyeyi verme
diği ve Alaattin Kanat'ı yakalattığı için iki otobüsünün yakıldığını, iki otobüsünün de silahla taran
dığını, Alaattin Kanat olayından sonra bu işlerin başına geldiğini, babasının serbest bırakılması için
80 milyon Nazif Karacan'a, 200 milyon lira da Lokman Çetin'e verdiğini, bunları babasının bakım
masrafı alarak verdiğini, Alaattin Kanat'ın dayısının polis olduğunu ve Narkotikte çalıştığını, Nizamettin Dağdelen, Alaattin Kanat ve Mehmet Yazıcıoğulları adlı şahısların kendisini tek tek teh. dit ettiklerini ve 100 bin mark istediklerini, vermediği takdirde kendisini öldüreceklerini söyledik
lerini, Alaattin Kanat'ı tutuklandıktan sonra Van'da gördüğünü, babasını kaçıran araçların 34 ALL
82,06 FH 600, 65 ER 279, 01 EA 600 plakalı araçlar olduğunu, plakaların da sahte olduğunu, ba
basının kaçırıldıktan sonra Jandarmada olduğunu ancak korkusundan isteyemediğini, babasının pa
ra için kaçırıldığını, 1994'den beri para toplama, fidye isteme işinin yoğunlaştığını, Yüksekova'da
herkesten para toplandığını, kendisinden de sabıka kaydı için 5 bin mark istenildiğini, en çok para
alma işini korucuların yaptığını, Yüksekova'da insanların kendisini güvenlik içerisinde hissetmeTürkiye Büyük Millet Meclisi
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diklerini, her an evden alınıp götürme korkusu içinde olduklarını, insanların bu nedenle isteyen her
kese para vermek zorunda olduklarını, kendisinin fidye vermediğini buna mukabil babasının kaçı
rıldığını ve otobüslerinin yakılıp, kurşunlandığını, Yeşil, Ahmet Demir, Mehmet Yıldırım adları ile
dolaşan şahsın askerlerin içinde olduğunu ve Jitemci olarak bilindiğini, fakat bu şahsın sivil oldu
ğunu, ancak yanında birkaç kişi ve elinde telsiziyle dolaştığını, devamlı askerlerle birlikte olduğu
nu, bugüne kadar Yüksekova'da çok fidye alındığını,
adlı uyuşturucu kaçakçısından
da 750 bin mark fidye aldıklarını,
>
...'in İstanbul'da ikamet ettiğini, ancak Yüksekova'lı olduğunu, YEŞİL'in asker
den güç aldığını, bunu Doğuda herkesin bildiğini, insanların bu şahsı sesinden tanıdığını çünkü
pekçok kişiyle telefonla konuştuğunu, kendisi ile de YEŞİL'in birkaç kez konuştuğunu ve bir de
fasında kendisini ölümle tehdit ettiğini, Yüksekovalıların babası Kadir Keremoğlu'nun başına ge
lenleri duydukları için fidye istendiğinde gidip gizlice verdiklerini ve insanların korku içerisinde
olduklarını," belirtmiştir. (Ek:206)
34- MİT Müsteşarı Sönmez KOKSAL 9.01.1997 tarihli ifadesinde;
"MİT'in yasal bir örgüt olduğunu, 2937 Sayı ve bu Kanunun 27.maddesinin bilgi istihsali ve
bilgi verme konusu ile ilgili olduğunu, yasal zorunlulukdan dolayı bazı sorulara cevap vermek du
rumunda olmadığını, 1992 Kasım ayında MİT Müsteşarlığı görevine başladığını, susurluk olayının
hiç birlikte olmayacak bazı kimselerin beraberliğini açığa vurma açısından çok önemli olduğunu,
yargının işlevini yaptığı takdirde muhtemelen bu iddialardan bir kısmının doğru olduğunun ortaya
çıkacağını, bu iddialarla ilgili her organın, her kurumun kendi açısından yürütmesi gereken birta
kım tahkikatlar olduğunu, MİT'in görev alanının dışında yürüttüğü bir çalışmasının olmadığını,
MİT'in uyuşturucu konusuna yaklaşabilmesi için geçtiğimiz yıldan itibaren bir birim oluşturduğu
nu, daha çok bu olaylara stratejik açıdan yaklaşma eğiliminde olduğunu, MİT'in uyuşturucu konu
sunda yaklaşımının sadece uyuşturucunun Uluslararası terörle, uyuşturucunun organize suç deni
len kavramlarla işbirliğini ortaya çıkarmak olduğunu,
1988 de yazılmış bir MİT RAPORU olduğunu ve bunun da ilgilisi tarafından üstlenildiğini ve
Komisyona ifade verdiğini, bunun dışında MİT tarafından ortaya atılmış herhangibir rapor olmadı
ğını, Abdullah Çatlı ile ilgili olarak arşivlerinde bilgi olabileceğini, talep edilmesi halinde iletebileceklerini Sedat Bucak'ın legal bir milletvekili olduğunu ve bu şahısla ilgili bir çalışma yapma
dıklarını, istihbarat neredeyse orada olduklarını, gerektiğinde herkesi istihbarat işlerinde kullana
bildiklerini, Susurluk kazasından sonra Başbakanlıkça iddialar hakkında MİT'in bir inceleme yap
masının istenildiğini, MİT'in de bu incelemeyi yaptığını ve sonuçlarını Sayın Başbakan'a sundu
ğunu, bu incelemede devlet içinde kontrolsüz bazı güçlerin varlığının bu olayla ortaya çıktığının
ifade edildiğini, gayri kanuni belgelerin temini, pasaport vs. şeylerin ortaya çıktığı, yapılan bazı
operasyonlarda merkezi kontrolün tam olmadığı hususunda vurgulandığını bunların MİT tarafın
dan yapılan ilk incelemelerden sonra ortaya çıkan emareler olduğunu, istihbarat konusunda yoğun
bir şekilde çok başlılıktan bahsedildiğini, burada sınırların iyi çizilmesinin lazım geldiğini, geçici
köy koruculuğunun yeniden yapılanmasının ihtiyaç olarak ortaya çıktığının ifade edildiğini,
Devletin dış itibarı açısından bazı sakıncalı durumlarda yaratıldığına dikkat çekildiğini,
MİT'in istihbarat çarkına takılmış olduğu kadarıyla kişiler hakkında bilgi sunduklarını, 59 kişinin
adının geçtiğini, uyuşturucu ticaretinin devlet himayesinde yürütüldüğü konusunda bilgisi olmadı
ğını, yürütülen büyük bir terör mücadelesi olduğunu, MİT'le, Emniyet ve Jandarma arasında çekiş
me ve kargaşa olmadığını, böyle bir kavga olsa terörle mücadelenin bu şekliyle yürütülemiyeceğini, MİT'in, yeraltı dünyası ile güvenlik güçlerinin ilişkisi konusunda bir araştırmasının olmadığı-
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- 192 nı, Tarık Ümit'in, MİT'in haber toplayıcı elemanı olduğunu, Tarık Ümit olayının Jandarma ve sav
cılığa yansıdığını, olay icraya yansıyınca MİT'in yapacak birşeyi olmadığını, Mesut Yılmaz'a Budapestede yapılan saldırı ile ilgili olarak özellikle bir bilgilerinin olmadığını, ancak diğer ülkeler
deki bazı yapılanmalar hakkında bilgileri olduğunu, Özdemir Sabancının öldürülmesinin DHKPC'nin bir operasyonu olduğunu! ve Sabancı ailesinin seçildiğini, bunun daha önceden planlanmış
bir operasyon olduğunu, Güneydoğu Anadolu raporu konusunda bir siyasî parti genel başkanı ile
aralarında Sabancının da bulunması nedeniyle operasyonun yanlış izlenim vermemesi amacıyla er
telenmiş olduğunu, türkiyed telefon hat sayısının 15 milyonu bulduğunu, hepsinin dinlenebilmesi
için 15 milyon ek hat kurulması gerektiğini, bütün telefonların dinlenmesinin gerçek dışı olduğu
nu, MİT'in bu konuda töhmet altında bırakıldığını,
Ömer Lütfü Topal cinayetiyle ilgili MİT'in bir çalışması olmadığını,
Tarık Ümit'in MİT kadrolarında yer alan birisi olmadığını, Tarık Ümit'in sadece dışarıdan ha
ber getiren birisi olduğunu, buıia haber toplayıcısı dediklerini, MİT olarak PKK'ya finansman te
mini noktasında veya değişik tarzdaki lojistik destekler noktasında çalışma yapılması konusunda
bilgi vermesinin güç olduğunu, olayın tahmin edilenden daha kapsamlı bir olay olduğunu, hem
Türkiye'de hem Avrupa'da zorla para toplama olayının varolduğunu, bir bütün olarak yürütülen te
rörle mücadelede geçici köy korucularının fevkalade olumlu bir işlev- gördüğünü, birtakım ortadan
kaldırılan insanlar PKK'ya yardım ettikleri amacıyla kaldırıldıysa bunu komisyon üyelerinin de
kendisinin de basından öğrendiğini, bunun dışında söyleyecek bir şeyi olmadığını,
MİT'te yeraltı dünyası diye bir bilgi havuzu olmadığını, isim sorulduğu takdirde bilgi verebi
leceklerini,
Türkiye gibi bir ülkede istihbarat yapmanın fevkalade zor olduğunu, şartların zor, iç dinamik
lerinin çok hareketli, bir sürü iç problemleri, dış problemleri olduğunu, böyle bir ülkede istihbara
tın hiçbir zaman yeterli olamayacağını, hiçbir ülkede hiçbir yöneticinin istihbaratın yeterli olduğu
nu söyliyemiyeceğini, MİT olarak hem insan kalitesi hem de teknik imkânın artırılması konusun
da olumlu adımlar attıklarını,
Bu alanda güçlendikleri ölçüde istihbaratın kalitesinin de artacağını, MİT'in ajanlarıyla olan
ilişkisini ajanların haber getirme.niteliği ortadan kalktığı zaman kestiğini, Haluk Kırcı ile MİT'in
bir ilişkisinin olmadığını,
'
Abdi İpekçi, Uğur Mumcu gibi suikastlerle ilgili dosyaların kapanmamış olduğunu, üzerinde
çalışıldığını,
Kontrespionaj konusunda MİT'in sorgulama yetkisinin bulunduğunu, Özdemir Sabancı cina
yeti sanığı Mustafa Duyar'm da kontrespionaj kapsamında sorgulandığını,
MİT olarak, Abdullah Çatlı'yi kullanmadıklarını, Gonca Us, Hüseyin Kocadağ, Abdullah Çat
lı ve Sedat Bucak ile ilgili bir çalışma yapmadıklarını, başbakanlıkta özel istihbarat bürosu olma
dığını,
Uğur Mumcu suikastinde kullanılan patlayıcı konusu üzerinde MİT olarak hassasiyetle dur
duklarını, bunun üzerinde çalışıldığını," belirtmiştir. (Ek:207)
35-Alaaddin YÜKSEL Emniyet Gerel Müdürü 9.01.1997 tarihli ifadesinde;
" 14 Nisan 1996 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü görevine başladığını, Susurlukta meyda
na gelen kazanın Jandarma Genel Komutanlığının taşra teşkilatının sorumluluk alanı içerisinde
meydana geldiğini, kaza mahallinde yapılması gereken her türlü işlemlerin Jandarma Genel Komu
tanlığının taşra teşkilatı tarafından yapıldığını, araçta bulunan meslektaşlarının ne amaçla orada buTürkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 301)

-193lunduğunun kendilerini ilgilendirdiğini, bunun aydınlatılması için derhal Müfettiş görevlendirildi
ğini, Susurluk Cumhuriyet Savcılığı'nca kazadan hemen sonra Emniyet Genel Müdürlüğüne çeki
len faksta olay mahallinde 7 silahın bulunduğu; genel nitelikleri itibariyle kimler adına kayıtlı ol
duğunun bildirilmesinin istenildiğini, buna ilave olarak birtakım belgelerin Emniyet Genel Müdür
lüğü tarafından verilip verilmediğinin sorulduğunu,
Hüseyin Kocadağ ile ilgili yaptırılan inceleme sonucunda; Hüseyin Kocadağ'ın İstanbul'da bir
polis okulu müdürü olduğunu, Hüseyin Kocadağ'ın görev yerinden izinsiz olarak ayrıldığı, Hava
yolu ile'İzmir'e gittiği, Hüseyin Kocadağ'ı İzmirde otelde kaldıkları, Ege'de bazı geziler yaptıkla
rı, dönüşte de malum kazanın meydana geldiğinin anlaşıldığını,
Kazada bulunan 7 silahtan; 3 silahın bir tanesinin Hüseyin Kocadağ'ın zati silahı olduğu, bir
tanesinin Sedat Bucak tarafından Makina Kimya Endüstrisi Kurumundan satın alınmış ruhsatlı si
lah olduğu, yine bir tanesinin Abdullah Çatlı tarafından devir suretiyle alınan silah olduğu ve İs
tanbul Valiliği tarafından yapılan soruşturmalara dayalı olarak silah ruhsatı almış olduğunu geriye
kalan 4 silahın İl Emniyet Müdürlüklerinde kaydının çıkmadığını, Interpol aracılığıyla silahların
üretildiği fabrikalara sorduklarını,
Özellikle İtalyan Baretta fabrikasına sorulduğunda, bunların İsrail'e satılmış olduğunu ve ni
hayet bu silahların Türkiye'ye satılabileceğinden bahsedildiğini,
Sadece Baretta Silahın İsrail'e satıldığının ifade edildiği, diğerlerinin ise kayıtlarının buluna
madığını, Emniyet Genel Müdürlüğünün tüm depo kayıtlarının incelendiğini ve bu silahların kayıt
larına rastlanılmadığını,
Abdullah Çatlı'nın Türkiye'ye 10 değişik pasaport ve isimle giriş-çıkış yaptığının tesbit edil
diğini, özellikle 1994 den günümüze kadar 122 kez yurtdışına çıktığının belirlendiğini, Şahin Ekli
adına bir tek Yeşil Pasaport çıktığı, sadece hususi pasaportu Emniyet Genel Müdürlüğünden almış
olduğu, bu pasaportuna dayanarak teşkil eden belgelerde Maliye Bakanlığında 1.sınıf müfettiş un
vanı belirtilerek pasaport alındığının belirlendiği, diğer pasaportların Londra Büyükelçiliğinden
alınmış olduğu,
Emniyet Genel Müdürlüğünden 1. sınıf Maliye Müfettişi unvanıyla almış olduğu pasaporta ait
belgelerde Maliye Bakanlığında görevli Daire Başkanı Çetin Karcı'nın imzasının taklit edilerek
atılmış olduğunu pasaporta dayanarak teşkil eden evrakların sahte olduğunu,
Emniyet Genel Müdürlüğünde bütün Bakanlıkların yeşil pasaport talebine ilişkin belgeleri im
zalamaya yetkili kişilerin imza sirkülerlerinin bulunduğunu, çok dikkatli bakıldığında belki bu sah
te belgelerin tesbit edilmesinin mümkün olabileceğini,
Abdullah Çatlı'nın g&rek Interpol ve gerekse Emniyet kayıtlarına bakıldığında yurtdışında çok
değişik isimler kullandığını, 1980'Ii yıllardan sonra Fransa'da uyuşturucudan yakalandığını, Fran
sa'da 5 yıl hapse mahkum olduğunu, 5-5,5 yıl cezaevinde yattığını, İsviçre'ye iade edildiği ve İs
viçre cezaevinden kaçtığını, Ali Kurdoğlu, Ahmet Kurdoğlu gibi değişik isimler kullandığını,
DGM Savcılığından, Emniyet Genel Müdürlüğünde silah uzmanı kadrosunun bulunup bulun
madığının ve bu tür belge verilip verilmediğinin sorulduğunu, Emniyet kadrolarında silah uzmanı
adıyla bir kadronun bulunmadığını, kayıtlarında da böyle bir belge tanzim edildiğine dair hiçbir kay
da rastlanılmadığını, Silah ruhsatlarında yasaya göre bir standart olduğunu, görev ve unvanı kim
olursa olsun herkesin aynı silah ruhsatını taşıyacağını, bunun dışında bir ruhsat örneği olmadığını,
1996 yılı başında Sedat Bucak için korunma kararı alındığını, ancak Sedat Bucak'ın koruma
istemediğini, bu nedenle kararın dosyasında muhafaza edildiğini, Söylemez Çetesinin yakalanma-

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 301)

- 194 sından sonra özellikle Söylemezlerin Milletvekilleri Sedat Bucak ve Necmettin Dede'yi ortadan
kaldırmak istedikleri ve bu amaçla planlar hazırladıklarının anlaşılmasından sonra Sedat Bucak'ın
İçişleri Bakanlığına ve Meclis Başkanlığına yazılı müracaatının olduğunu ve bu müracaatından da
korumasına istediği polis memurlarının isim listesini belirttiği, bunun üzerine derhal koruma kara
rı alınması zaruretinin ortaya çıktığını ve koruma olarak istediği polis memurlarının Ankara Vali
liği emrine atandığını ve Valilik onayı ile Sedat Bucak'a korumaların verildiğini,
Koruma altında tutulan 1028 kişi olduğunu ve genellikle korumaların ismen korunan kişilerce
talep edildiğini,
Özel harekatta görevli polislerin zaruret halinde diğer işlerde de görevlendirilebildiklerini ,Sayın
Başbakan ve Başbakan Yardımcısının emrinde 20 civarında özel harekat görevlisinin çalıştığını,
Emniyet Genel Müdürlüğünün adli görevlere münbahis bir görevi bulunmadığını, Emniyet
Genel Müdürlüğünün belli olaylarda, kişileri alalım, sorgulayalım gibi görevi bulunmadığını,
Ömer Lütfü Topal Cinayeti ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünden derhal bir yazıyla bil
gi istediklerini, alman cevapta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü santralına bir ihbarın geldiği, bu ihbar
üzerine 3 polisin ve 2 sivil vatandaşın İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından alındığı, konunun
incelendiği ve olayla hiçbir irtibatının olmadığı anlaşıldığından herhangibir işlem yapılmamıştır
şeklinde ifade edildiğini,
Özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin'in İstanbul Çamlıca turnikelerinde özel harekatçı 3 polis memurunu teslim aldığını, İçişleri Bakanı'nın emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ha
lil Tuğ'a talimat verdiğini, Halil Tuğ'un da bu talimatı sadece İbrahim Şahin'e ilettiği ve Emniyet
Genel Müdürü olarak kendisine bilgi vermediğini, bu nedenle ilgililer hakkında tahkikat başlattığı
nı, Emniyet Genel Müdürlüğü olarak başka bir yerden adam alma yetkilerinin olmadığını, ancak il
lerin talebi halinde silah uzmanı, sorgulama uzmanı gibi yardım yapabileceklerini, Kamusal gücü
kötüye kullanan hiç kimsenin bu teşkilatta barınmaması gerektiğini,
3201 ve 2559 sayılı yasalarda polise istihbarat yapma imkânı veren hükümler olduğunu,
Bu amaçla bütün İl Emniyet Müdürlükleri bünyesinde istihbarat birimleri olduğunu ve Emni
yet Genel Müdürlüğü bünyesinde de İstihbarat Daire Başkanlığı bulunduğunu, bu birimin doğru
dan Emniyet Genel Müdürüne bağlı olduğunu, 1980'ii yıllardan sonra emniyet Genel Müdürlüğü
nün özellikle terör, uyuşturucu ve organize suçlarla ilgili olarak istihbarat çalışmaları yaptığını,
Türkiye'de istihbaratın patronunun MİT olduğunu ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan
istihbaratın sadece asayiş istihbaratı olduğunu, PKK'ya yönelik yapılan nokta operasyonların MİT
tarafından verilen bilgilere dayalı olduğunu ve MİT ile aralarında bir uyumsuzluk olmadığını, ne
MİT ile ne de başkasıyla bir çatışmaları olmadığını, 3200 civarında istihbarat elemanları olduğu
nu, bunun kendi personelleri olduğu ve bu nedenle polisin dışarıdan adam kullanmalarına gerek bu
lunmadığını, Yüksekova, Ankara, İçel, gibi yerlerde polislerin de aralarında yer aldığı organize suç
Örgütlerinin ortaya çıkarıldığını, bunun içinde uyuşturucu grubunun çıktığını, hatta Söylemet Çete
sinde 5'e yalcın emniyet mensubunun olduğunu,
50 ilde Özel Harekat biriminin bulunduğunu, toplam görevli sayısının 6700 civarında olduğu
nu, batı illerimizde görev alan özel harekat elemanlarından bazılarında psikolojik problemler çık
tığını, ciddi problemleri yaşandığını, bu elemanların rehabilite edilmelerinin şart olduğunu bu
amaçla Balıkcsirde bir rehabilitasyon merkezi açmak için çalışmalarının olduğunu,
Abdullah Çatlı ile ilgili olarak İstanbul DGM Başsavcılığının bir çalışma yaptığını,
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- 195 Mesut Yılmaz'a Budapeşte'de yapılan saldırı ile ilgili olarak, Dış İlişkiler Daire Başkanı ile"
Dışişleri Bakanlığından konu ile alakalı bir büyükelçinin Macaristan'a gittiklerini ve Macar polisi
ile bir çalışma yaptıklarını, olayda 3 kişinin olduğunun ifade edildiğini, macar polisinin 3 kişi hak
kında tutuklama kararı verdiğini ancak bu kişilerin Macaristanı terk ettiklerini Macar polisince, ifa
de edilmiş olduğunu, bu kişilerle ilgili Interpol kanalıyla kırmızı bülten çıkardıklarını ve takibin de
vam ettiğini,
Susurluk kazasından sonra'Emniyet Teşkilatı olarak çok zor günler geçirdiklerini, kim yasala
ra aykırı bir şey yapmışsa elbette bunun sonuçlarına da katlanması gerektiğini, Söylemezler çetesi
dahil hiçbir çete soruşturmasında yarım bırakılan bir husus olmadığını ve herşeyin gayet iyi gitti
ğini,
Devlet içerisinde suç işleyen insanlar, münferit olarak her zaman çıktığını, bunun örneklerinin
dünyanın her yerinde görüldüğünü, devlet içinde bir çete örgütlenmesinin sözkonusu olmadığını,
Türkiyede mafya tarifi içerisinde bir mafya olmadığını, Türkiye'de organize suç şebekeleri oldu
ğunu, mafyanın tarifinde en önemli konunun ülkenin bir bölümünde tüm ekonomik ve sosyal faali
yetlerin o grubun elinde tutmasının geldiğini, orada kamu ve özel birtakım şeylerden rant alma, gi
bi Türkiyede böyle bir şeyin olmadığını, birtakım organizasyonlar, suç grupları içerisinde, devletin
içinde ycralmış münferit kişilerin zaman zaman olabildiğini, bunu devletin mafya ile ilintisi olarak
nitelemenin mümkün olmadığını, organize suçlar içerisinde suç işleme itiyadında olan, potansiyel
nitelikli kamu görevlileri olabileceğini, Emniyet teşkilatının da acele olarak yeniden yapılandırıl
ması gerektiğini, polis okullarını 2 yıllık polis meslek yüksek okulları haline getirmeyi düşündük
lerini,
Abdullah Çatlı'nın Emniyet Teşkilatınca kullanıldığı yolunda bir tesbitinin olmadığını, Emni
yet Genel Müdürlüğünde kendi kadrosu dışında insanların çalıştırıldığına dair de herhangibir bilgi
ve belge bulunmadığını, Susurluk kazasında bulunan silahların balistik incelemelerinin Jandarma
da ve sonra da Jandarma tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında yaptırıldığını ve
silahların hepsinin temiz çıktığını,
1996'mn ilk ayında Haluk Kırcı'nın İstanbul polisi tarafından hakkında Bahçelievler katliamı
ve İstanbul Büyükçekmece Mahkemeleri tarafından verilmiş gıyabi tutuklama kararı nedeniyle ya
kalandığını ve İstanbul Emniyetinden kaçtığını, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bir soruşturma
açtığını, bu soruşturmayı bir başkomiserin yaptığını, soruşturma sonucunun yargıya intikal ettiğini
ve bir polis memurunun tutuklandığını ve diğerinin serbest bırakıldığını, bundan sonra polis me
murunun da beraat ettiğini, sonradan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının konu ile ilgili tekrar so
ruşturma açtığını,
- Emniyet Müdürü Statüsünde bir özel harekatçı olmadığı için İbrahim Şahin'in Özel Harekat
Daire Başkanlığına vekaleten baktığını" belirtmiştir. (Ek:208)
36-Hande BİRİNCİ 7.01.1997 tarihli ifadesinde;
"Tarık Ümit'in kızı olduğunu, babasının en son 2 Mart 1995 de Yaman Hakkı ile görüştüğü
nü, Yaman Hakkı'nın Kıbrıs Bankasındaki Müdür olduğunu ve babası ile bu bankaya ortak olduk
larını, bankanın başka ortaklan olup olmadığını bilmediğini, Babası Tarık Ümit'in 3 Mart 1995'te
İstanbul Erenköy Divan Pastanesine gitmiş olduğunu, babasının bu pastaneye gittiğini orada çalı
şan garsonlardan öğrendiğini, babasının burada Ziya ve Ayhan isimli iki polis memuru ile buluştu
ğunu, bunu da Jandarmada Jitem'ci Assubay Ahmet Alatıntaş'tan öğrendiğini, bu iki polis memu
runun İbrahim Ağabey seni evde bekliyor oraya gideceğiz dediklerini öğrendiğini, İbrahim'in İb
rahim Şahin olup olmadığını bilemediğini, 4 Mart 1995 günü saat 13.30 sıralarında babasının oto-
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-196mobilinin Silivride bulunduğu yere gittiğini, Jandarmanın araştırmaya başladığını ve aracın plaka
sının sahte olması üzerine Jandarmada bir süre alıkonulduklarını, daha sonra Kadıköy Cumhuriyet
Savcılığına giderek babasının hayatından endişe duyduğu için müracaatta bulunduğunu, babasının
serbest ticaretle meşgul olduğunu, Kıbrıstaki bir bankanın ortağı olduğunu, son zamanlarda tek uğ
raştığı işin bu olduğunu, Almanyada yaşıyan bir ablasının bulunduğunu, babası Tarık Ümit'in kay
bolmasından hemen sonra Mehmet Eymür'ün kendisini telefonla aradığını ve iki arkadaşını da İs
tanbul'a gönderdiğini, babasının kaybolmasında Korkut Eken'in rolü bulunduğunu, ifadeye gittiği
ne bunu belirtmesini söylediğini, Mehmet Eymür'ün de, Korkut Eken'in de babasının arkadaşı ol
duklarını, Jandarma JİTEM'den assubay Ahmet Altıntaş'ın Tarık Ümit ile ilgili bir çalışma yaptı
ğını ve Avşar kederoğlu ismini sorduğunu, böyle bir şahsı o ana kadar hiç duymadığını, kendi du
yumlarına göre babasının iki polis memuru ve ibrahim Şahin tarafından Abdullah Çatlı'ya teslim
edildiği ve bir daha Tarık Ümit'in piyasaya çıkmadığını; Korkut Eken ile İstanbul Feneryolunda 10
dakika kadar görüştüğünü ve bu görüşmede Eken'in kendisine babasının yurtdışında bir görev yol
landığını, söylediğini,
Mehmet Eymür'ün yolladığı kişilerin kendisine babasının Korkut Eken'in isteği üzerine özel
harekatçılarca kaçırıldığını ve sorgulandığını söylediklerini, bu konu ile ilgili olarak Mehmet
Ağar'ın da isminin geçtiğini, Eymür'ün kendisinin de babasının kaçırılmasında Korkut Eken ve
Mehmet Ağar'ın ilgisinin olduğunu ve bu isimleri Cumhuriyet Savcılığına vermesini söylediğini,
ancak bu isimleri Savcılığa vermediğini, Tarık Ümit'in son aylarda ortalığın epeyce karışık oldu
ğunu, zamanı gelince bazı şeyleri anlatacağını ancak henüz vakti gelmediğini kendisine söylediği
ni, arada laf çıkartan insanlar var dediğini babasından işittiğini, Tarık Ümit'in Cihangirde yazıha
nesinin Korkut Eken tarafından telefonla arandığını ve Korkut Eken'in telefona cevap veren çocu
ğa, o bizi sattı biz de onu satacağız deyip telefonu kapattığını, bunu yazıhanedeki çocuktan işittiği
ni, bu telefon olayının babasının kaybolmasından önce olduğunu, korkut Eken ve Mehmet Ağar'ın
mal vaarlıklarının araştırılması gerektiğini,
Babasının kaybolmasının Silivri Jandarmasınca yapılan bir soruşturma ile kaldığını, Abdullah
Çatlıyı Mehmet Özbay ismiyle tanımadığını, Mehmet Ağar'ı da şahsen tanımadığını, Emniyetten
Hiram Abas, Mehmet Eymür ve Korkut Eken'i tanıdığını, Assubay Ahmet Altıntaş'ı, Jitem men
subu olarak tanıdığını ve ilk defa babasının kaybolması olayında tanıştığını, Kıbrıs Bankasındaki
ortak Yaman Hakkının kendisine babası Tarık Ümit'in bankada hissesi olmadığını söylediğini an
cak elinde hisse dağılımı olan evrak bulunduğunu ve babasının bankaya ortak olduğunu ve kaybol
madan evvel en son gündüz Tarık Ümit'in Divam Pastanesinde Hakkı beyle görüşmüş olduğunu,
Babası Tarık Ümit'in son zamanlarda emniyet tarafına ters düşmüş olabileceği şeklinde kuşkuları
nın olduğunu,
İbrahim Şahin ile şahsen hiçbir tanışıklığı olmadığını bildiği kadarıyla babası Tarık Ümit'in
uyuşturucu ticaretiyle bir alakasının bulunmadığını, dündar Kılıç isminden babasının hiç bir zaman
bahsetmediğini, Alaattin Çakıcı, Tevfik Ağansoy, Behçet Cantürk, Ömer Lütfü Topal, Sami Hoş
tan ile Tarık Ümit arasında direkt ya da endirekt ilişkiler konusunda herhangi bir duyumunun ol
madığını zaten kendisinin son 2 yıldır İstanbul'da oturmadığını, Yaşar Öz'ün Düzccden babası Ta
rık Ümit'in çocukluk arkadaşı olduğunu, Yaşar Öz ile Tarık Ümit'in bir iş ilişkisinin olmadığını,
Tarık Ümit'i uyuşturucuya karşı bir insan olarak bildiğini, Yaşar Öz'ün uyuşturucu ticareti ile ilgi
sinin olup olmadığını bilmediğini," belirtmiştir. (Ek:209)
37- İbrahim Şahin Özel Harekat Dairesi Eski Başkan Vekili 7.01.1997 tarihli ifadesinde;
"1956 Tokat doğumlu olduğunu ve 1982'nin sonunda Özel Harekatın Kurucularından birisi
olduğunu, Tarık Ümit ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünde çalışırken tanıştığını, Tarık Ümit ile dost
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olduklarını; Tarık Ümit'in kendisinin iki kez ziyaretine geldiğini, Tarık Ümit'in kaybolduğu 1995
yılı 2 Mart'ında kendisinin polis Memuru Ayhan Akça ve Mehmet Ağar ile birlikte Diyarbakır'da
olduklarını,
Tarık Ümit'in öldürülüp öldürülmediğini bilmediğini, ancak Tarık Ümit'in uyuşturucu kaçak
çılarını polise ve devlete yakalattığını, bunun için ajanlık yaptığını, Tarık Ümit ile 199İ -1992 yıl
larında tanıştığını ve o günden beri devamli ölüm korkuşu içinde olduğunu, bu durumu Tarık
Ümit'in kendisinden duyduğunu, bir de Tarık Ümit'in Kıbrısta banka açtığını kendisine söylediği
ni, Tarık Ümit'in bu bankaya ortak olduğunun söylendiğini,
Topal Cinayeti ile ilgili olarak-polis memurları Ayhan Akça, Oğuz Yorulmaz ve Ercan Ersoy'un evvelce Özel Harekat daire Başkanlığı emrinde çalıştıklarını 1995 yılı Nisan ayında ayrıl
dıklarını, Ercan Ersoy'un İzmir'e, Ayhan Çarkın ile Oğuz Yorulmaz'ın da istanbul'a tayin olduk
larını, şu anda Ercan Ersoy'un özel harekatçı olmadığını, diğer ikisinin Özel Harekatçı olduğunu,
Oğuz Yorulmaz'ın 1996 yılı Ocak Şubat aylarında Ankara'dan ayrıldığını, bu polis memurları, ay
rıldıktan sonra hiçbir şekilde görüşmesinin olmadığını, hele Ercan Ersoy'la hiç olmadığını, zaten
Ercan Ersoy'un özel harekattan çıkarıldığını, 28 Ağustos 1996 da Emniyet Genel Müdür Yardım
cısı Halil Tuğ'un kendisini çağırdığını ve İstanbul'da alınan bu memurları alıp getirmesini kendi
sine köylediğini, İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da kendisini telefonla aradığını ve bu talimatı
verdiğini, istanbul Çamlıca turnikelerinde memurları teslim aldıklarını ve Ankara'ya döndüklerini,
Döndükten sonra Halil Tuğ ve İçişleri Bakanına bilgi verdiklerini, getirilen şahısların ifadele
rini aldıktan sonra serbest bıraktıklarını, Istanbuldan tutanakla teslim aldıklarını, tutanakta şahısla
rın bir ihbar neticesi alındıklarını ve herhangibir illiyet bağına rastlanmadığı ve olayla ilgileri ol
madığından bahsedilerek teslim edildiğinin belirtildiği, Ankara'da bu şahısların yazılı ifadelerinin
ve gösterdikleri şahitlerin de ifadelerinin alınarak salıverildiklerini,
Bu polis memurları ile birlikte iki sivil Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir'in de teslim alındığını
ve ifadelerinin alınmasından sonra bunların da serbest bırakıldıklarını,
Mehmet Ali Yaprak ile bir ilişkisinin bulunmadığını ve bu şahsı tanımadığını, Tarık Ümit'in
kızı Handeyi de tanımadığını ve hiç görüşmediğini, Tarık Ümit olayının souşturmasını yapan Jan
darma Assubayı ile telefonla görüştüğünü ve özel harekatçı Ayhan Akça'nın alınmasının yanlış ol
duğunu ve bıkanlmasmı söylediğini, Resmi olarak istenildiği takdirde Ayhan Akçay'ı verebilecek
lerini de söylediğini, Tarık Ümit olayı ile ilgili olarak Mehmet Eymür'ün kendisine telefon ettiği
ni ve Tank Ümit'in kendilerince alındığını söylediğini, kendisinin de mümkün olmadığını, almala
rı için sebep olmadığını söylediğini, Abdullah Çath'yı tanımadığını, Özel harekatta görevli polis
memurları nereye tayin olurlarsa olsunlar mutlaka Özel Harekat daire Başkanlığının görüşünün
alınması gerektiğini, Sedat Bucak'a koruma olarak verilen memurlarla ilgili olarak kendilerinden
bir görüş sorulmadığını, normalde sorulması gerektiğini, Ayhan Akça'nın evvelce kendisine koru
malık yaptığını, Ayhan Akça ile kurye Dilek Örnek ilişkisini Ayhan Akça'nın açığa alınmasından
sonra öğrendiğini, 1988 den beri Ayhan Akça ile birlikte çalıştıklarını ve hem kendisinin hem de
Ayhan Akçanın Tokat'lı olduğunu ve hemşehri olduklarını ve güvendiği bir elemanı olduğunu,
Doğuda, zaman zaman operasyonlar, bölgedeki MİT sorumlusu personel ile bilgi alışverişi
yaptıklarını, operasyon öncesi MİT yetkililerinden bilgi aldıklarını,
Operasyona katılan özel tim'in eh az 20 kişiden oluştuğunu, ve iki timle operasyona gidildiğini,
Özel tim'in kırsal alana tek başına gitme yetkisinin bulunmadığını, mutlak surette yanlarında
askeri birlik olması gerektiğini, Narkotikle özel harekatın bir bağlantısı olmadığını, kendisinin 25
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operasyon tecrübelerinin bulunmaması nedeniyle kendilerinden yardım istediklerini ve kırsal alan
da pusu atma işlerini yaparak Narkotike yardımcı olduklarını,
Uyuşturucu şevkiyatı ile PKK'nın bağlantısının olduğunu, nihai olarak kendilerinin operasyon
mensubu olduklarını,
1993 yılından beri Özel Harekat daire Başkanlığı görevini vekaleten yürüttüğünü, Özel Hare
katta 7 bin civarında personel olduğunu, özel harekatın lekelenmemesi için elden gelen gayretin
gösterildiğini ve uygunsuz hali görülenlerin hemen özel harekattan çıkarıldığını, özel harekatın yıpratılması için memurlarının MHP'lilerden seçildiği yolunda söylentiler yayıldığını ve bunun ger
çekle bir ilgisi olmadığını, PKK ile mücadelede özel harekatın başarılı olduğunu ve bu nedenle
PKK örgütünce kendilerine saldırıldığını,
Bu güne kadar 6700 kişilik özel harekat kadrosundan, işledikleri suçlar nedeniyle sadece 28
kişinin meslekten ihraç edildiğini, özel harekatın kuruluşunu^ Genel Kurmay'ın Özel Harp Daire
sine dayandığını, ilk kurulduğunda Özel Harp Dairesinin kendilerine kurslar verdiğini, PKK ile yü
rütülen mücadelenin bir gerilla savaşı olduğunu, Askerlerin operasyonlara giderken yanlarında po
lis timi istediklerini,
özel timci polisleri Ankara'ya getirdiği için açığa alındığını, Sedat Bucak'ın kaza geçirmesi
üzerine İstanbul'u telefonla aradığını ve Sedat Bucak'ın durumunu sorduğunu, Sedat Bucak'ı tanı
dığını ayrıca Güneydoğuda bütün aşiret reisleriyle yakın ilişkilerinin bulunduğunu bu insanların
özel harekata yardımcı olduklarını Sedat Bucak'ı sağlığını merak ettiği için aradığını, İstanbul Em
niyet Müdürlüğünü de aradığını ancak Balıkesir'i aramadığını, Behçet Cantürk öldüğü zaman se
vindiklerini, Behçet Cantürk'ün Özgür Gündem Gazetesinin % 30 hissedarı olduğunu, PKK'ya en
büyük mali ve lojistik desteği sağladığının söylendiğini, bu operasyonu kimin yaptığını bilmediği
ni, Savaş Buldan'ın da PKK'ya destek verdiği kanaatinde olduğunu, Buldan'ların doğuda aşiret
olarak bu örgüte yardım ettiklerini, Ömer Lütfü Topal hakkında böyle bir duyumu olmadığını,
Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesinde para ve menfaat ilişkilerinin bulunabileceği kanaatinde oldu
ğunu, Ömer Lütfü Topal Cinayeti ile Özel Harekatın karalanmaya çalışıldığını, Uzi silahının özel
harekatta kullanıldığını, profosyonelce işlenmiş olan bu cinayette uzi silahı bırakılarak adeta bir
mesaj verilmek istenildiğini, bu uzi silahın özel harekattaki silahlardan olmadığını zaten numarası
nın da silinmiş olduğunu,
Abdullah Çatlıyı tanımadığını, 1995 yılında Çatlı ile oturup konuştuklarını ancak Çatlı olarak
değil Mehmet Özbay olarak tanıdığını, hatta soyadını bile bilmediğini, kazadan sonra öğrendiğini,
Ankara'da Sedat Bucak'ın yazıhanesinde gördüğünü ve işadamı ve tekstilci olduğunu kendisine
söylediğini, bir-iki defa da İstanbul'da görüştüklerini,
Emniyette silah uzmanı sertifikası verilmesi gibi bir uygulama aolmadığını,
Korkut Eken'in Balıkesir ve Menteş kurslarında özel harekata öğretmenlik yaptığını, bunun
dışında özel harekatla hiçbir şekilde ilişkisinin bulunmadığını,
Hüseyin Kocadağ ile ilk Özel Harekat şubesinde beraber çalıştıklarını, bir kadınla ilişkisi ol
duğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildiğini ve Danıştay Kararıyla tekrar mesleğe döndüğünü ve
Hakkâri Özel Harekat Şube Müdürü olarak tekrar başladığını,
Ömer Lütfü Topal cinayeti ile ilgili İstanbulda polisçe alınan 3 özel timciyi almak üzere İstan
bul'a gidişinde Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel'in Ankara'da olmadığını ve görevi Em
niyet Genel Müdür Yardımcısı Halil Tuğ'dan aldığını,
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Özel harekatın, istihbarat için adam kullanmadığını, özel harekatta da böyle bir istihbarat bi
rimi olmadığını,
Bucak aşiretinin tamamının gönüllü köy korucusu olduklarını ve para almadıklarını, devletten
para alan Bucak aşireti ile ilgili korucu sayısının 50'yi geçmediğini, operasyon bölgelerinde arazi
şartlarını iyi bilen 3-5 koruyucu da beraberlerine alabildiklerini, bunların sadece yol gösterici ol
duklarını,
Tarık Ümit'in kaçırılması olayı ile ilgili olarak, Mehmet Eymür'ün kendisini telefonla arama
dığını, kendisinin Yenimahalleye giderek Mehmet eymür ile yemek yiyip görüştüğünü, Mehmet
Ağar'ın bu konuda kendisine bir şey söylemediğini, Mehmet Eymür ile Tarık Ümit'in kaçırılması
olayını da konuştuklarını, Mehmet eymür'ün kendisine Tarık Ümit'i Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlunun götürdüğünü ve Abdullah Çath'ın elinde olduğunu söylediğini, kendisinin de Ayhan
Akçanın Diyarbakır da o gece yanında olduğunu ve Genel Müdür ile birlikte Diyarbakırda bulun
duklarını, Diyarbakırda olan bir insanın İstanbul'da Divan Pastanesinden Tarık Ümit'i kaçırmanın
mantık dışı olduğuu söylediğini,
Mehmet Eymür ile yaptığı görüşmede Mehmet Eymür'ün "Tarık Ümit'i Abdullah Çatlı bırak
sın, ya da bıraktırın, ben teminat veriyorum, bir daha Tarık Ümit Abdullah Çatlı'nın işlerine karış
mayacak yahut o alana girmeyecek" dediğini, kendisinin de Tarık Ümit'in nerede olduğunu bilme
diğini söylediğini,
'
Özel Harekat Daire Başkanlığının herhangibir kişiyi alıp soruşturma hakkının bulunmadığını,
Özel Çiller ile bir münasebetinin bulunmadığını, ömrü hayatında Özer Çiller'i görmediğini,"belirtmiştir. (Ek:210)
38- Bilgi ÜNAL İstanbul Eski Emniyet Müdür Yardımcısı 7.01.1997 tarihli ifadesinde:
"1952 Balıkesir Manyas doğumlu olduğunu, Ömer Lütfü Topal, cinayetinde olay yerinde 2 ta
ne kaleşnikof tüfek bırakılmış olduğunu ve bu tüfeklere ait boş kovanlar ile İstinye tarafından ça
lıntı olduğu anlaşılan bir arabada ameliyat eldivenleri bulunduğunu, teknik büronun yaptığı çalış
ma sonucu tüfeklerin bir tanesinin Şarjörü üzerinde "Taramaya müsait değil, ancak mukayese mü
sait yarım bir parmak izi bulunduğu" şeklinde tesbit yapıldığı, bu olayı Bodrum Torba'da Regata
Oteli ortaklarının öldürülmesi olayının bir misillemesi olarak değerlendirildiğini, Ömer Lütfü Topal'ın Regata Oteline ortak olduğunu, bu otelin ortaklarından birisinin Ömer Lütfü Topal tarafın
dan öldürüldüğü şeklinde kamuoyunda konuşmalar olduğunu, hatta konu ile ilgili olarak Muğladan
bir ekibin gelerek İstanbulda 15 gün çalıştıklarını, Cinayet bürosuna gelen bir ihbarda özel harekatçı memurların isimlerinin verildiğini ve bunun değerlendirilmesi lazım geldiği yolunda oluşturulan
ekipte bir kanaat uyandığını, bu durumu İl Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğluna da aktardığını, ve
olumlu görüşünü aldıklarını, bunun üzerine bir memurun İstanbuldan birisinin de İzmir'den alındı
ğını, üçüncüsü olan Ayhan'ın da arkadaşlarını sormak için Şubeye geldiğinde alındığını,
Ömer Lütfü Topal Cinayetini araştırmakla görevli bir grup oluşturduklarını, Asayiş Şubesi
Müdür Yardımcısı, Cinayet Büro Amiri ve Cinayet Büro Amir Yardımcısından bu grubun oluştu
ğunu,
Grubun yaptığı çalışmada alınan özel harekatçı memurlardan kesinlikle bu olaya yanaşmadık
larını, bu cinayetle ilgilerinin olmadığını,olay gecesi bir memurun İstanbulda C bölgesi diye bili
nen Kadıköy Bölgesinde görevli olduğu, bir tanesinin Bakırköyde arkadaşlarıyla yemekte olduğu,
diğer birinin de İzmir'de olduğunu,
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mesi için İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'm İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğluna talimat
verdiğini, bunu Kemal Beyin kendisine aktardığını,
Ankara da Özel Harekat dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin in İstanbul'a gelerek Çamlıca
turnikelerinde memurları ve sivilleri teslim alarak götürdüğünü, teslim işleminde tutanak düzenlen
diğini,
Memurların teslim saati itibariyle 29 saat gözaltında kaldıkları, bu sürenin uzamış olmasının,
Sayın İçişleri Bakanının talimatı üzerine Ankara'dan gelecek ekibin beklenmesinden kaynaklandı
ğını, yoksa yasal süre içerisinde ilgililerin salıverilmiş olacaklarını, alınan şahısların sorgulanma
dıklarını, isnat edilen suçla ilgili olarak kendilerine bilgi verildiği ve kağıda yazmalarının istenildi
ği, bunun bir uygulama olduğunu ve bu şahısların olayla ilgili olmadıklarına dair el yazılarının ol
duğunu, bunun ifade niteliğini taşımadığı, kendisinin bu kişilerle yapılan mülakatta bulunmadığı
nı,
Ömer Lütfü Topal'm olay günü akşamı casinodan evine giderken müdiresi ile ortağı Ali Fev
zi Bir tarafından yolcu edildiğini, olay günü diğer ortağı Sami Hoştan'ın il dışında olduğunu,
Emniyetle ilgili ünitelerde hiçbir zaman video ile kayıt yapmadıklarını, böyle bir tesbit yap
malarının sözkonusu olmadığını, alman polis memurları ile yapılan mülakata yabancı kişilerin gir
mediğini,
Memurların, mülakatta bulunan bütün görevlileri tanımalarının mümkün olmadığını, İstanbul
Emniyetinde bile qekçok memurun İl Emniyet Müdürü olarak şahsen kendisini bile tanımadıkları
nı, ancak ismen tanıyabileceklerini,
Ömer Lütfü Topal Cinayeti soruşturması ile ilgili olarak kendilerine herhangibir telkin yada
esgeçin şeklinde bir zorlama yapılmadığını,
Alınan 3 polis memuru ile ilgili olarak kendilerine resmi yada gayriresmi şahıslardan kimse
nin muhatap olmadığını, ve bu konuda bir haber de duymadığını,
Ömer Lütfü Topal Cinayeti ile ilgili olarak yönlendirilmelerinin sözkonusu olmadığını, böyle
bir şey hissetmediğini,
Abdullah Çatlıyı tanımadığını, ancak isim olarak tanıdığını, Mehmet Özbay'ın Abdullah Çat
lı olduğunu bilmediğini, Susurluk kazasından sonra öğrendiğini,
Ömer Lütfü Topal cinayetinde kullanılan silahlardan birisinde Abdullah Çatlının Şahin ekli is
mi ile 1992 yılında yurtdışına çıkışta sahte isim ve pasaportla yakalanmasında alınan parmak izi ile
benzerlik gösterdiğini ve bunun da ilgili memurların kendi işlerinde dikkatli davranmış oldukları
nın bir sonucu olduğunu,
Asayiş Şubesinin bu konuda yaptığı çalışmalarla MİT ile direkt bir ilişkisinin olmadığını el
deki mevcut bilgilere göre Ömer Lütfü Topal cinayetinin aydınlatılmasının mümkün olmadığını,
Tevfik Ağansoy'un öldürülmeden önce de iki kez öldürmeye teşebbüs olduğunu, olayın 2 sa
nığını aldıklarını, olaya fiilen karışan 6 kişi olduğunu ve diğerlerinin de isimlerini belirlediklerini,
ölenlerden birisinin cinayeti işlemeye gelen şahıslardan birisi olduğunu,
Arnavut Sami olarak bilinen Sami Hoştan'ın Almanyada esrarla yakalanmak ve kumar oynat
mak suçlarından hakkında fiş düzenlenmiş olamsına rağmen, kendisine silah ruhsatı verilmesi ile
ilgili olarak bir bilgisinin olmadığını ve bu kounda bir yorum yapamayacağını,
Haluk Kırcı hakkında bir bilgisinin olmadığını, basında yansıdığı kadarıyla bildiğini,
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özellikle hadise yerinde bırakıldığını, çünkü bırakılmadığı takdirde başka bir hadisede kullanıldığı
zaman yakalanma ihtimali olacağından o hadisenin de akabinde çözülmesini getireceğini bu neden
le silahların bırakılmış olabileceği, kanaatinde olduğunu,
Özel tim mensuplarından Oğuz'un Hüseyin Kocadağ'ın korumalığını yaptığı konusunda bir
bilgisi olmadığını,
Ömer Lütfü TopaPın daha önceleri uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı şeklinde duyumu olduğu
nu, bugün için uyuşturucu kaçakçılığından çok daha fazla paranın mevcut gazinolarından kazandı
ğını, Ömer Lütfü Topal'ın gazinocular alemi içerisinde sevilmeyen bir kişi olduğunu, bu kadar çok
düşmanı olan bir kişinin olay günü silahsiz ve tekbaşına olmasının dikkat çekici olduğunu,
Alınan 3 özel tim görevlisi ile Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir'in ilişkileri hakkında bilgisi ol
madığını, Sami Hoştan'ı hiç tanımadığını ve görmediğini, Ali Fevci Bir'i de tebligat için Ömer
Lütfü Topal'ın oğluyla birlikte geldiklerinde bir defa gördüğünü,
Ayhan Akça'yı tanımadığını ve İbrahim Şahin'in özel koruması olup olmadığını bilmediğini,"
belirtmiştir. (Ek:211)
39- Habip ASLANTÜRK 28.01.1997 tarhli ifadesinde;
"1971 İstanbul doğumlu olduğunu ve İlkokul mezunu olduğunu, Abdullah Çatlı'nın Sultan
Tekstil firmasının muhasebe işlerinde çalıştığını, Abdullah Çatlı'yi, Mehmet Özbay olarak bildiği
ni, Sultan Tekstil 'e 1994 yılı Ağustos ayında girdiğini, Şubat ayına kadar burada çalıştığını ve da
ha sonra BAYSA Şirketinde çalışmak üzere kendisinin Botaş'a gidip-gelmekle görevlendirildiği
ni, kendisi ile birlikte Turgay Maraşlının da bulunduğunu, Mehmet Özbay'ın şoförlüğünü de yap
tığını, ancak devamlı şahsi şoförü olmadığını, şimdi Baysa'da çalıştığını,
Mehmet Özbay (Abdullah Çatlı)'ın Batı Trakyada Türk asıllı milletvekili Sadık Ahmet ile sa
mimi olduğunu, ayrıca Sedat Bucak ile de Çatlı'nın gelip-gittiklerini, Mehmet Özbay ile 3-4 defa
Ankara'ya geldiklerini, yüksek inşaata ve Sedat Bucak'a bir defasında uğradıklarını, Mehmet Özbay'a çevresindekilerin Büyük Reis diye hitap ettiklerini, Haluk Kırcı'nın da Çatlı ile birlikte ol
duğunu, Sultan Tekstilde Haluk Kırcı'nın ithalat-ihracat müdürlüğü yaptığını, Mehmet Özbay'ın
Botaştan aldığı işte Ahmet Baydar ile ortak olduğunu, Mehmet Hadi Özcan'ı da Botaş'ta bir kez
gördüğünü, Haluk Kırcı'nın da 2 kez Botaş'a geldiğini gördüğünü, Korkut Eken'i Botaş'ta hiç gör
mediğini, Botaşta çalıştığını sonradan gazetelerden öğrendiğini,
Mehmet Özbay (Abdullah Çatlı)'ın İstanbul Floryada evi olduğunu, kendisinin BMW otomo
bile bindiğini, Hanımının Honda kızının da suzuki otomobili olduğunu, şirketleri bulunduğunu bu
genç yaşta bu serveti nasıl elde ettiğini zaman zaman kendi aralarında arkadaşları ile düşünüp ko
nuştuklarının vaki olduğunu,
Mehmet Özbay'ın saza, çöze, eğlenceye düşkünlüğünün olduğunu, İstanbul Yeşilköyde Balık
çı Hasan'a Orfoz restaurant'a, Etilerdeıd barlara ve benzeri yerlere gittiklerini, Mehmet Özbay'ın
zaman zaman yurtdışına gittiğini, Mehmet Özbay'ın iki tane telefonu olduğunu ve 5-6 tane de kartı
olduğunu, kendi üzerine Mehmet Özbay'ın 2 kart aldırdığını, ayrıca şoför Çetin Babayiğit adına al
dırmış olduğu iki tane de telefonun olduğunu, bu telefonları da kendi üzerine devraldığını, ancak te
lefonlardan birisinin devamlı Mehmet Özbay tarafından kullanıldığını, kendisinde olan telefonun da
Mehmet Özbay ile irtibat sağlamak için bulunduğunu, Mehmet Özbayın şirketlerinden Sultan Tekstil'in durumunun iyi olduğunu, Ticaret Odasınca verilmiş olan başarı belgesinin olduğunu, hatta bir
ara kredi almak istediklerini ancak ithalat-ihracat koşullarına uymadığı için alamadıklarını,
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onu Haluk Kırcı olarak bildiğini,
Abdullah Çatlı ile Gonca Us'un birlikte yaşadıklarını,
Abdullah Çatlı ile Sami Hoştan'ı bir kez birlikte gördüğünü hatırladığını, ancak Sami Hoştan'ın Abdullah Çatlı'yı telefonla arayıp aramadığını bilmediğini, onu sekretere sormak gerektiği
ni, Abdullah Çatlı ile Ömer Lütfı Topal'ı birlikte hiç görmediğini ve bilmediğini," belirtmiştir.
(Ek:212)
40- Abdullah ÇETİN 28.01.1997 tarihli ifadesinde;
"1962 Tokat doğumlu olduğunu, 1983 yılı Mart ayında Abdullah Çatlı ile Almanya'da tanış
tığını, kendisinin paralı asker (lejyoner) olduğunu, Nijerya, Fas, Etiyopya, Çat gibi ülkelerde para
lı askerlik yaptığını, Fransız ordusu emrinde de çalıştığını ve oraya kendisini Abdullah Çatlı'nın
gönderdiğini, Çatlı ile tanışmasının tesadüf olduğunu, Çatlı'nın çevresindekilerin Çatlı'ya reis di
ye hitap ettiklerini, Almanyada Düseldorf, Köln, Özerlon şehirlerinde bazı kahvehaneler olduğunu
ve buralara kurye olarak evrak götürüp-getirdiğini ve Çatlı'nın bu suretle güvenini kazandığını,
Abdullah Çatlı'yı enson 1991 yılında Ankara'da Mülkiyeliler Birliğinin arkasında bulunan Kara
deniz Kahvesinde gördüğünü, 1991 den 1993 yılına kadar Güneydoğu Anadoluda çalıştığını, Cem
Ersever'in komutasındaki birliklere destek sağlamakla görevli olduklarını ve 15'er kişilik'gruplar
halinde görev yaptıklarını, dağdaki görevlerinin istihbarat çalışması yapmak olduğunu, doğrudan
JİTEM ile bağlarının olmadığını kendilerine yöredeki köy halkından bilgi toplamak bilgi toplamak
görevinin verildiğini, Ahmet Cem Ersever'i bir kez gördüğünü, Güneydoğudaki bu göreve kendi
sini Çatlı'nın, gönderdiğini, 1992 yılının Mayıs ayında Azerbaycan'a gittiğini ve Gencc'deki
kampta kaldığını C-4 plastik patlayıcı konusunda eğitildiklerini ve C-4'ün kendisinin uzmanlık ala
nı olduğunu, Azerbaycan'daki eğitimleri sırasında C4 plastik patlayıcıların Hors Greenmayer adlı
şahıstan temin edildiğini, bu şahsın Azerbaycan da etkisinin çok olduğunu, Uğur Mumcu suikastı
nı gerçekleştirenlerinde Azerbaycan'daki kampta eğitildiklerini, ancak bu şahısları ismen tanıyamıyacağını, bunlardan birisinin Cefi Kamhi'ye suikast düzenleyenlerden birisi olduğunu, ve bu kişiyi
teşhis edebildiğini, Bunun 1,78 boyunda, esmer, dalgalı saçlı, sakalh bir insan olduğunu, ancak is
mini bilemiyeceğini, Azerbaycandaki kampa eğitim amacıyla gelenlerin isim vermediklerini,
Azerbaycan da ayrıca kenevir tarlalarının korunmasında da görev aldığını,
27 Eylül 1995 te Manukyan olayında da C4 plastik patlayıcının kullanıldığını, bildiğini,
Abdullah Çatlı'nın kendilerini kullandığını, Çatlı ile yurtdışı operasyonlarda bulunmadığını,
Haluk Kırcı'yı tanımadığını,
Uğur Mumcu'nun evinin bulunduğu mahalle ile ilgili olarak istihbarat çalışmasının kendisi ta
rafından yapıldığını ancak eylemi kendisinin yapmadığını, ancak eylemi yapanların eğitim verdik
leri şahıslardan olduğunu, araç altında eğitim verilen 3 kişi olduğunu ve bunlardan birisinin Jcfi
Kamhiye suikast düzenliyenlerden birisi olduğunu teşhis ettiğini,
Güneydoğudan geçen uyuşturucunun büyük çoğunluğunun Azerbaycan'dan geldiğini, çünkü
buralarda dönümlercc kenevir tarlalarının olduğunu," belirtmiştir. (Ek:213)
41- ARZU YAMAN 22.01.1997 tarihli ifadesinde özetle;
21 Ocak 1968 Kuşadası doğumlu olduğunu, Susurlukta meydana gelen kazada ölen Gonca
Us'un üvey kardeşi olduğunu, bu nedenle bilgisine başvurulduğunu,
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şadığı erkek arkadaşı Ahmet Baydar vasıtasıyla 3,5 sene evvel ve Mehmet Özbay olarak tanıdığı
nı, bundan 1-2 ay sonra Mehmet Özbay ile kız kardeşi Gonca Us'un tanıştıklarını, birlikte dörtlü
olarak yemeğe çıktıklarını/gezdiklerini, Abdullah Çatlı olduğunu bilmediklerini, bir süre sonra
kardeşinin Can Apa ile evlendiğini ve Mehmet Özbay'dan ayrıldığını, evliliği bozulunca tekrar
Mehmet Özbay ile birlikte olduğunu kendilerine duyulmadığını, gizli tuttuğunu,
Arkadaşı Ahmet Baydar'm Mehmet Özbay ile sadece arkadaş olduğunu, ortaklıklarını kendi
sinin bilmediğini, kendisinin Mehmet'i medyada tanıtılandan çok farklı bir şekilde tanıdığını iyi bir
dost, arkadaş olarak tanıyıp sevdiğini, çok para harcamadığını. Mehmet'i Sultan tekstilin sahibi
olarak tanıdığını, Meral Hanımla evli olduğunu bildiğini, kardeşini son gün evden kimin aldığını
bilmediğini, annesinin de bilmediğini çünkü annesinin iki gün için Çeşmeye gittiğini ve kardeşinin
evde yalnız olduğunu belirtmiştir.(Ek:214)
42- ABDULLAH KEDEROĞLU 23.01.1997 tarihli ifadesinde;
1951 Nevşehir doğumlu olduğunu, jeofizik mühendisi olmasına karşın, 3 ay MTA'da stajyer
lik dışında, 1977 yılından beri İstanbulda ticaretle uğraştığını, İstanbula 1969 yılında öğrenci ola
rak geldiğini, öğrencilik yıllarında çeşitli derneklerde görev aldığını, halen İstanbulda bulunan
Nevşehirle ilgili derneğin 2. başkanı, Nevşehir Spor'un yönetim kurulu üyesi, Kadıköy Diyanet
Vakfının yönetim kurulu üyesi ve Taksim Camii yaptırma Vakfının üyesi olduğunu, Siyasi parti
olarak önceleri MHP'de, 12 Eylülden sonra uzun süre ANAP'ta aktif görev aldığını, şimdi ise DYP
İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu,
;
Son olaylarda ismi geçenlerden iki kişiyi: Abdullah Çatlı ve İbrahim Şahin'i yakından tanıdı
ğını Abdullah Çath'yı hem Nevşehirli olması, hem de 12 Eylül Öncesinde kendisinin Nevşehir Öğ
renci yurdu Müdürü olduğu sırada Çatlı'nm Ankara Ülkü Ocakları Derneği Başkanı olarak İstan
bul'a geldiğinde yurda uğraması sebebiyle tanıdığını, İbrahim Şahin'i de memleketi olan Kozaklı
ilçesinde uzun süre görev yaptığı için tanıdığını, bir diğer ismi geçen Avşar Kederoğlu'nun ise en
küçük erkek kardeşi olduğunu, Bunlarla ilgili bildiklerini kronolojik sıraya göre anlatacağını,
Çatlı, 12 Eylülden sonra kaçak durumunda olduğunu, 12 Eylül öncesinde Ocak başkanlığını
bırakınca İstanbula geldiğini, kaçak olduğunu gazeteler yazıncaya kadar bir süre İstanbulda Sirke
ci de ticaretle meşgul olduğunu, kaçak olduğu duyuluncaa ortadan kaybolduğunu, yurtdışına gitti
dendiğini, bir süre sonra kendisini yurtdışından aradığını, "Türkiyede ne var, ne yok?" gibi sorular
sorduğunu. Ondan sonra da bir daha aramadığı için irtibatlarının koptuğunu, yaklaşık 4-5 yıl önce
tekrar telefonla kendisini aradığını, Türkiyeye gelip gittiğini söylediğini, kendisinin onu arayabile
ceği bir numarası olup olmadığını sorduğunda yok, ben seni ararım dediğini, ondan sonra yaklaşık
(1) yıl aramadığını, bir gün hatırlayamadığı bir tarihte yapılan Yozgatlılar veya Kırşehirliler gece
sinde otururken yanına geldiğini, o gün Çatlı'nın gözlükleri olduğunu, kendisinin şaşırıp heyecan
landığını, sohbet ettiklerini, Türkiyeye gelip gittiğini, bir gün temelli geleceğini kendisine söyledi
ğini, ondan sonra bir yada iki kere daha kendisini telefonla aradığını, son iki yıldır ise hiç arama
dığından emin olduğunu, çünkü bu iki yılda kendisinin Hacca ve Umreye gittiğini ve gidiş ve dö
nüşlerinde arar diye umduğunu, aramadığını, eğer arasaydı mutlaka hatırlayacağını, Çatlı'nın bir
huyununda sevdiği insanlara yük olmayı sevmemek olduğunu, belkide o yüzden kendisini sevdiği
için çok aramadığını, yüzyüze görüştükleri gecede kendisini biraz tedirgin gördüğünü, ne iş yaptı
ğını sorduğunda, sadece ticaret yaptığını söylediğini, fazla açıklama yapmadığını, Çatlı ile İbrahim
Şahin'in tanıştıklarım gazeteler yazınca öğrendiğini, daha önce bilmediğini;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 301)

-204İbrahim Şahin'in Kozaklı'dan sonra tayinen İstanbul'a geldiğini ve kendisini aradığını 2. Şu
bede görev yaptığını söylediğini, kendisinin Şahin'i ziyaret ettiğini, İbrahim Şahin'in de kendisine
ziyarete geldiğini, kendilerinin İstanbulda, 3 erkek kardeş ve 2 amcaoğlu olarak Halkalı Gümrüğü
nün içinde bir Tır garajlarının olduğunu, garajın içinde lokanta, kahvehane, büfe vs. tesisleri bulun
duğunu, iki tane sigorta acenteliklerinin ise Avcılardaki bürolarında olduğunu, Kederoğlu Ticaret
adında faaliyet gösteren ve Procter and Gamble'n hammaddelerini temin eden, asit borik ve sod
yum perborat satan bir firmaları olduğunu, yine İstanbul Avcılar Ambarlıda (10) dönümlük bir çaybahçesi işlettiklerini, kendisi Kadıköy-Suadiyede oturduğu için orada da kendisine ait bir bürosu
olduğunu, bu büroda bir arkadaşıyla beraber hurda ithalatı yaptıklarını, İbrahim Şahin'in bir müd
det sonra telefonla kendisini arayarak, görevinin değiştiğim, Özel Harekat Daire Başkam olduğu
nu o nedenle İstanbuldan ayrılacağını söylediğini ve kendilerine polisleriyle beraber ve ziyaretine
geldiğini, kendisiyle yaklaşık 8-10 kez telefon görüşmesi ve birkaç yüzyüze görüşmeleri olduğu
nu, son olaylardan sonra kendisinin Şahin'e telefon ederek neler oluyor diye sorduğunda, Şahin'in
kendisine birileri bizimle uğraşıyor, bizim veremiyeceğimiz hesabımız yok, bizde uğraşıyoruz de
diğini, daha sonra aradığında yerinde bulamadığını, görevinden alınmış olduğunu öğrendiğini,
Yine senesini hatırlayamadığı bir gün iş yerlerinde otururken, kendisinin bir küçüğü amcaoğlunun kendisine "Avşar'ı polisler sık sık arıyor, bir şey var herhalde" dediğini. Bir başka gün Hal
kalıdaki işyerine gittiğinde genç birisinin amcaoğluyla yemek yediğini gördüğünü, kim olduğunu
sorduğunda amcaoğlunun kendisine "bu Avşar'ı alıp bırakmış, şimdi de her hafta geliyor ve Av
şar'ı soruyor" dediğini. Adamla tanıştığını ve sohbet ettiklerini, o kişinin kendisinin istihbaratçı ol
duğunu ve Avşarı arama sebebinin: Kaybolan Tank Ümit'in telefonunda son numara Avşar'ın cep
telefonu çıkması olduğunu, Tarık Ümit'in son kez Avşarın cep telefonundan aranmış olduğunu, bu
nun üzerine kendilerinin onları takibe aldıklarını, bir hafta on gün telefonlarını dinlenmiş olduğu
nu ancak sonunda onların temiz insanlar olduğuna kanaat getirdiklerini, Avşarı 2-3 gün götürüp tut
tuklarını, Avşar'ın kendilerine yardımcı olduğunu, telefonuyla kimlerin konuştuğunu söylediğini;
bu istihbaratçı başçavuşun giderken "benden size tavsiye: bu adamlarla fazla içli dışlı olmayın,
bunlar hakkında dedikodular var. Bende onu araştırıyorum" dediğini. Ayrıca ne yapayım diye sor
duğunda başçavuşun kendisine "kardeşin Ataköyde bekar evinde kalıyor, hiç olmazsa bir süre ya
nma evine götür" dediğini, bunun üzerine kardeşini sıkıştırdığını, kardeşinin kendisine "Ağabey
polis ziya telefonu istedi, bende verdim, sonra jandarma beni gözaltına aldı" dediğini, Halkalıdaki
işyerinin kalabalık bir yer olduğunu, oraya sık sık istihbaratçı ve narkotikçi polislerin geldiğini, on
lara telefon hususunda yardımcı olduklarını, bundan sonra kardeşini bir ay kendi evine götürdüğü
nü ve ikaz ettiğini, Ayhan Akça isimli polisin kendi kiracısı olmadığını, gazeteler yazınca araştır
dığını ve Ayhan Akça'nın 2-3 ay önce kız kardeşinin kiracısı olduğunu öğrendiğini, ayrıca; işyeri
ne gelen başçavuş'un resmi değil sivil giyimli olduğunu yanında sivil giyimli bir asker olduğunu
hatırladığını, son olaylarda ismi geçen Haluk Kırcı'yı tanımadığını, sadece ismini duyduğunu, Kor
kut Eken'i de tanımadığını, İbrahim Şahin'e İstanbul'a geldiği zamanlarda araba verdiklerini belirtmiştir.(Ek:215)
43-GEMALETTİN ÜMİT 30.01.1997 tarihinde ifadesinde;
1929 Düzce doğumlu olduğunu, Operatör doktor olarak İstanbul Alman hastanesinde çalıştı
ğını,
1995 yılında 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece saat 1,5'ta kendisine bir telefon geldiğini, Ye
ğeni Tarık Ümit'in arabasının Trakya Çerkezköy civarında bir yerde terkedilmiş olarak bulundu-.
ğunun o telefonla kendisine bildirildiğini, bunun üzerine olay mahalline gittiğini, arabayı hiç hasar
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verdiğini, Jandarmayla birlikte olay yerine tekrar gelindiğini, zabıtların tutulduğunu, arabayı erte
si gün gelip almasını, bu arada jandarmanın arabanın Tarık Ümit'e ait olup olmadığını tespit etme
si, kendisinin de anahtar bulması gerektiğini, yapılan araştırmada aracın plakasının sahte olduğu
nun meydana çıktığını, o yüzden arabayı orada bırakmak zorunda kaldığını, daha sonra Kadıköy
Cumhuriyet Savcılığına müracaaat ettiklerini, o sırada Jandarmanın bir başçavuşu olayı soruştur
makla görevlendirmiş olduğunu öğrendiğini,
Özel bir yolla ulaştığı istanbul Cumhuriyet Başsavcısı Avni Bilgin vasıtasıyla gittiği ilgili bir
başsavcının "bunlardan birşey çıkmaz, boşuna uğraşma mademki geldin, bir dilekçe yazın baka
lım" dediğini,
.
. .
Kendisinin konuyu özel olarak araştırdığını, bu tespitlerine göre; Tarık Ümit'in son kez Divan
pastanesinde görüldüğünü, orada yemek yerken, ertesi gün Düzce'ye gideceği için 3 kutu çikolata
aldığını, o sırada, ertesi gün bayram olduğundan dolayı çikolata almaya gelen müşterek aile dost
ları, Baha Şen'in Tank Ümit'i orada görüp konuştuğunu, onların konuştuğu sırada Tarık Ümit'in
tanıdığı iki beyin daha geldiği ve dörtlü grup olarak sohbete devam ettiklerini, otururken Baha
Şen'le Tarık Ümit'in karşı karşıya diğer beylerinde onların yanına oturduğu, Baha Şen'in karşısın
da oturan beyi teşhis edebilirim dediğini, soruşturmayı yapan başçavuşunda Baha Şen'i dinlediği
ni, Baha Şen'in anlatımına göre Tank Ümit ile yeni gelen beylerden birinin ağızlarım kapatarak fis
kos yaptıklarım ama ne konuştuklarını anlıyamadığını, ancak Tarık Ümit'in "O niye gelmedi" di
ye sorduğunu, diğerinin de "O evde bekliyor" dediğini duyduğunu, jandarmanın tespitlerine ve bi
lahare bu konuda Mit'in de bir raporu olduğu tespitlerine göre; Tarık Ümit'in ertesi gün bayram sa
bahı DUzceye gitmek niyetindeyken, Divan Pastanesine geldikten sonra, cep telefonuyla arandığı
nı ve orada kararını değiştirip, Adapazanndaki kızına ve Düzcedeki annesine telefon ederek bay
rama gelemiyeceğini bildirdiğini, Tarık Ümit'i cep telefonundan son arayan telefonun Avşar Kederoğluna ait olduğunu, Başçavuş Ahmet'in sorgulaması sonucu Avşar Kederoğlunun telefonunun
özel harekatta görevli polis memuru Ziya'da olduğunu söylediğini, Başçavuş Ahmet'in o sıralar
kendisine ben meseleyi çözdüm, sonuna kadar geldim, ancak rapor hazırlamam lazım, bu da (15)
gün alır dediğini, sonra birgün Ahmet Başçavuştan soruşturmanın bittiğini öğrendiğini, özel araş
tırmaları sonucunda; Ahmet Başçavuşun anılan iki polis memurunu Ataköy tarafında bulup sorgu
lamasından sonra Ankaradan İbrahim Şahin kendisini anyarak benim memurlarımı sıkıştırma, çok
fazla üzerlerine gitme, ne soracaksan sor, sonra da bırak; aslında senin onları sorgulamaya yetkin
yok dediğini, Ahmet Başçavuşunda ona; "benim listem de senin de adın var, seni çağırıp ifadeni
alacağım" dediğini, ancak ertesi gün bir yerlerden geldiğini sandığı bir emirle Ahmet Başçavuş'un
bu işi bıraktığını,
Bu arada Tarık Ümit'in evinde Mehmet Ağar'm imzasını taşıyan bir belge bulduklarını, Han
de Ümit'in bu belgeyi Komisyona ulaştırdığını sandığını, bu aşamada daha önceki duyumları ile
bunu birleştirdiğinde Mehmet Ağar'a ulaştığını, son zamanlarda Tarık Ümit'in huzursuz olduğunu,
bu huzursuzluğun Özel Harekat Timiyle ilgili olduğunu, son günlerde Korkut Ekenden tehdit tele
fonlarının geldiğini, Tarık Ümit'in Cihangirdeki bürosunda çalışan Ali Vasıtasıyla Korkut Ekenin
"Tarık bize bir oyunlar etti; ayağını denk alsın, yakında onun hesabını göreceğiz." diye haber gön
derdiğini, Tarık Ümit'in Özel Harekat Birliğine lanse ettiği, kot adı Cavit olan beyin bir gün Tarık
Ümite gelerek "beni bu insanlara sen lanse ettin, ancak; bunlar seni öldürmem için para ve silah
verdiler, hakkında böyle düşünüyorlar, ayağını denk al." dediğini, ancak bunları kimden duyduğu
nu hatırlıyamadığını, bu duyumları alınca Korkut Eken'i araştırdığını, Mehmet Ağarın danışmanı
olduğunu öğrenince Mehmet Ağardan bazı şeyler öğrenebileceğini düşündüğünü ve Ağar'a bir
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ğunu ve kendisine uygun bir zamanda görüşürüz diye cevap verdiğini. Hükümet değişiminde
Ağar'ın İçişleri Bakanı olduğunu ve kendisinin gidip onunla görüştüğünü, yanına vardığında
Ağar'ın galiba mektubunuzu kaybettim, yenisi varmı dediğini, yanında bulunan yenisini çıkarıp
verdiğini ve birlikte okuduklarını, mektupta "yardımcınız olan K.E.'nin yönlendirmesi, İ.Ş'nin yü
rütmesi, İki P.M. isimleri belli dediğini, Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlunun pastaneye gele
rek Tarık Ümit'i alıp götürdüler, o gün bu gündür yok. Bu konuda bana ne yardım yapabilirsiniz"
diye yazdığını, Jandarma Başçavuşundan şaşırtma olarak Tarık'ın Yalova tarafına, arabasının
Trakya tarafına götürüldüğünü duyduğunu, bunu Ağar'a söylediğinde, Ağar'ın ayağa fırlayıp bunu
nereden öğrendiğini sorduğunu, ayrıca bunları araştırarak, iki haftaya kadar bir cevap vereceğini
söylediğini, aradan geçen bir yıla yakın sürede bir cevap vermediğini,
Tarık Ümit'in bir bankaya ortak olduğu yolunda ki haberleri okuduğunu, ancak bankanın ken
dilerine verdiği cevapta "kendisi para yatırmadığından hisselerinin iptal edildiğini" bildirdiğini,
Tarık Ümit'in niçin öldürüldüğü yolundaki duyumlarının ise; devlete zararlı bazı insanların
yok edilişinde, özel olarak Savaş Buldan'ın yok edilişinde Tarık'ın işin içinde olduğunu sandığını,
çünkü Savaş Buldan'ın cesedinin bulunduğu yeri (yığılca civarında) Tarık'tan başka bir polisin bi
lebileceğini sanmadığını, Tarık'ın son zamanlarda bazı arkadaşlarına "ben bu insanların arasındayım, ama, daha fazla bunlarla çalışmam mümkün değil, yedikleri halt bini geçti, ciddi olarak uyuş
turucu kaçakçılığı yapıyorlar, bütün ikazlarıma, ısrarlarıma rağmen mani olamadım, notere gidip
bütün bu bildiklerimi tespit ettireceğim ve ben bu insanları kamuoyuna deklere edeceğim" dediği
ni, bu sözlerden sonra demin söylediği tehditlerin gelmeye başladığını, Tarık'ın korkunç derecede
zeki ve cesur olduğunu, kendine güveninin fazla olduğunu bu yüzden arkadaşları ikaz ettiğinde
"kimse bana bir şey yapamaz" dediğini, Tarık'ın kaçırılışından bir hafta evvel Korkut Eken'in özel
timden birkaç polis memuruna Tarık'ın kaldığı evin tespit edilmesini söylediği Tarık'ın bu tehlike
leri sezince evine uğramadığı, Tarık'ı evinde kıstıramayınca baştan anlattığı şekilde pastaneden
alındığınıbelirtmiştir.(Ek:216)
44- ORAL ÇELİK 29.01.1997 tarihli ifadesinde;
1959 Malatya Hekimhan doğumlu olduğunu, Eğitim enstitüsünü bitirdiğini, 1980 öncesinde
Türkiyedeki sağ-sol olaylarına katıldığını, sağda Milliyetçi kanatta yer aldığını, katılmadığı olay
larda kendisine isnat edilen suçlar olduğundan 12 eylül 1980'den sonra yurtdışına çıktığını, yurtdı
şına çıkarken aynı görüşü paylayan insanların yardımını gördüğünü, Harun Çelik adına düzenlen
miş bir sahte pasaportla ve yalnız olarak Türkiyeden ayrıldığını, giderken Tren yolculuğu yaptığı
nı, Bulgaristan, Yugoslavya, İtalya, İsviçre yoluyla Avusturyaya direk olarak vardığını, orada Ab
dullah Çatlı ile buluştuğunu, Çatlı'nın kendisinden 2-3 gün önce uçakla İngiltereye gittiğini, İngiltereye alınmadığı için oradan Avusturyaya geldiğini, Çatlının Hasan Kurdoğlu adına düzenlenmiş
sahte pasaportla Türkiyeden ayrıldığını, Avusturyada oturma izni alabilmek için Üniversitenin dil
kursuna kayıt olduklarını, yurtdışındaki akraba ve tanıdıkların yardımıyla geçindiklerini, Papa ola
yı olduğu zaman Avusturyadan Fransaya geçtiklerini, Papa işinde bir rolü olmadığını, ancak basın
da isminin rolü varmış gibi geçtiğini, Fransaya geçtikleri tarihin 1982'nin son ayları olduğunu,
Fransada Poitiers şehrinde ki Üniversiteye Çatlı ve Eşi ile birlikte kayıt yaptırdıklarını, Çatlı'nın
eşinin uçakla Avusturya'ya oradan da İsviçreye ve Fransaya geldiğini, oraya varınca herşeyin Türk
Milleti ve Devletinin aleyhinde olduğunu gördüklerini, kendilerinin orada Türkiye'nin turizm bü
yükelçisi gibi olduklarını, o sırada kendilerine "Türk Devletinin Milletinin aleyhinde çalışan mese
la Asala gibi örgütlerle mücadele edermisiniz, nasıl ve ne takdiklerle mücadele edersiniz?" şeklin-
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rın ismini söyleyemeyeceğini, bu teklifi alınca kendilerinin de, oralardaki devlet temsilcilerinin,.
diplomatların değil Türklükle, insanlıkla bağdaşmayacak şeyler yaptıklarını söyleyerek değiştiril
mesini istediklerini, kendilerine teklif getiren kişilerin "biz bunları değiştiremeyiz; bunlar bizim ül
kemize mal olmuş kişiler; fakat, bizim devletimiz ve milletimiz sözkonusu, ortada olan bu" dedik
lerini, o zaman da kendilerinin Milliyetçi ve Vatanseverler olarak bu teklifi gönüllü olarak kabul
ettiklerini, bu arada suçsuz olarak cezaevinde yatan arkadaşları ve bazı tanınmış politikacıların ser
best bırakılmasını istediklerini ve olumlu cevap aldıklarını, bunun üzerine (12) kişilik bir liste ver
diklerini, bu isimlerden birisinin Mehmet IRMAK olduğunu, Ancak bu 12 kişinin hiç birisinin bu
işlerden yararlanmadığını, bu teklifin kendilerine 1981 yılında kendilerinin Fransada oldukları za
man yapıldığını, aslında bu tekliflerin o zaman Avrupadaki Türk federasyonundan tutun da herke
se kadar yapıldığını, en sonunda kendilerine Çatlı ile birlikte teklif geldiğini, teklifi kabul ettikten
sonra Fransada (18), Hollanda da (2), Kanadada, Amerikada, Yugoslavya da Beyrutta, Yunanistanda, akla gelen pekçok eylem yaptıklarını, bu eylemleri Oral çelik, Abdullah Çatlı ve diğer iki kişi
den oluşan (4) kişilik grubun yaptığı ya da yaptırdığını, bu arkadaşlarından birisinin mahkemeye
geçtiğini, gizli celse olduğunu, yaptıklarını orada anlatarak kendilerine, önceden söz verildiği gibi
ceza indirimi uygulanmasını, yada kanuni takibattan muaf tutulmalarını istediğini, ancak talepleri
nin kabul olmadığını, 10-12 sene mahkumiyet verildiğini duyduğunu, 4 arkadaşının da Türkiye'ye
döndüğünü, onun cezasının zaman aşımına uğradığını, kendisine de yurt dışında yaptığı hizmetler
den dolayı kolaylık gösterilmediğini, yurda döner dönmez cezaevine konduğunu ve boş yere (4) ay
hapis yattığını, yurt dışında olduğu yıllarda bir kere 1983 yılında yurda giriş-çıkış yaptığını, onun
da istihbaratın kontrolü altında gerçekleştiğini, yurtdışında oldukları sırada istedikleri pasaportu, is
tedikleri yerden alabildiklerini, Türkiye konsolosunun da kendilerine pasaport verdiğini; çünkü,
Türk Başını ve Türkiyedeki güya aydınların kendilerini ihbar etmeye başladıklarını, İsviçrede ya
kalanan bir adamın kendilerinin eylemleri ile ilgili bilgiler verdiğini, bu adamın Nevzat Bilican ol
duğunu, bu kişinin birgün İsviçre Polisine giderek yalan yere ben Abdullah Çatlı, Oral Çelik, Meh
met Şener ile eroin işi yaptım dediğini, daha bir kaç isim daha söylediğini, kendilerinin Ermenile
ri öldürdüğünü söylediğini, İsviçrenin durumu Türkiye'ye bildirmesi üzerine Türkiye'den ilgili
kimselerin kendilerine-ki o zaman Fransada Çatlı ile bir evde oturduklarını bildirdiğini, kendileri
nin de oradan kaçtıklarını, bunun üzerine Türkiye-İsviçre arasında problem çıktığını, bu olayın
1984 yılında cerayan ettiğini. Bunun üzerine Türkiyeden bir Devlet Bakanının İsviçreye gelerek or
tamı yatıştırdığını, Mesut Yılmaz'ın da o sırada bakan olduğunu, daha sonraları da İsviçrenin ken
dilerine (Oral Çelik, Çatlı ve arkadaşları) ambargo koyduğunu, Mesut Yılmaz'ın da Dışişleri Baka
nı olarak kendileri için İsviçre nezdinde teşebbüsleri olduğunu, duyumlarına göre Mesut Yılmaz'ın
Çatlı, ile temasa geçerek bir kulübe olan kumar borcunu sildirdiğini, Çatlı'nın 1991 yılında İsviçreden hapisten kaçınca Türkiyeye döndüğünü, Çatlının bu mahkumiyetinin Nevzat Bilican iftirası ile
olduğunu, aynı davada kendisi ve Mehmet Şener'in de yargılandığını ve beraat ettiklerini, çünkü
Nevzat Bilican'ın daha sonra İsviçre Makamlarına giderek "ben yalan söyledim, ben PKK'yım,
bunlar Milliyetçi bana öyle ifade vermem söylendi bende öyle söylemiştim. Ben Oral Çelik ve-Çatlı'yı tanımıyorum bile" dediğini. Fransadaki mahkumiyetlerinin de aynı şekilde Fransız İstihbaratı
nın yaptıkları faaliyetleri anlaması üzerine hazırladığı düzmece bir senaryo ile olduğunu, kendile
rinin katiyen eroin ile uğraşmadığını, eğer uğraşsalardı 100 gr değil 10 ton eroin yükleyip satardık.
Çatlı'nın İsviçrede ceza evinden kaçmasının da çok normal bir şey olduğunu, çünkü orada hüküm
verildikten sonra mahkumların başka bir şehir ve cezaevine nakledildiğini ve orada Türkiyedeki
yarı açık cezaevi şartlarının olduğunu, yani kolayca kaçılabildiğini, İsviçre cezaevlerindeki yaban-
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kurtulduğunu, kendileriyle ilgilenenlerden birisinin METE kod isimli üst düzey MİT yetkilisi ol
duğunu ancak ismini vermeyeceğini, M.Ali Ağca ile fazla bir ilgisi olmadığını, Ağca'ya Türkiyede hapisten kaçınca yardım ettiğini, Avrupaya yeni geldiği zamanda biraz yardım ettiğini, onun dı
şında irtibatı olmadığını, son zamanlarda Çatlı ile ilgili basında yer alan iddiaları Çatlı ile bağdaştıramadığını, Çatlı'nın iyi, temiz, saf, politikadan anlamayan, sözünü söyleyen birisi olduğunu, böy
le tiplerin de pek sevilmediğini, Çatlı'dan duyduğuna göre Mesut Yılmaz'ın kumar borcunu sildir
me işi için Çatlı ile Yılmaz Belçika'da yüzyüze görüşmüşler. Aynı yıl Çatlı'nın, 85 yılına 2,5 ay ka
la yani 1984'ün 9. ayında Fransa hapise girdiğini, kendisinin de Fransada 86'nın 11. ayından 93'ün
11. ayına kadar hapis yattığını ayrıca (30) ayda Fransada görülmemiş sürgün cezası verildiğini, o
sırada Çatlı'nın da İsviçre cezaevinde olduğunu, Meral Çatlı'nın kendisini cezaevinde ziyaret etti
ğini, 1986 yılında Fransa Belçika sınırında Fransız polisinin düzmece iddiaları ile tutuklandığında
Bedri Ateş kimliğini kullandığını, çünkü; eğer kendi ismini verseydi yaptıkları eylemlerinin ortaya
çıkacağını, belkide Türkiye'ye zararı olabileceğini, o yüzden başka bir isim kullandığını, kendisini
savunan avukatlarının MHP'li olmasının normal olduğunu, çünkü 80 öncesinden tanıdığı arkadaş
ları olduğunu, Özer Çiller ve Mehmet Ağar ile hiç bir yerde ve hiçbir şekilde görüşmediğini, yurt
dışında bulundukları sırada liderin Çatlı olduğunu, şimdi Çatlı öldüğü için kendisinin lider sayıla
bileceğini, çünkü yurtdışında Çatlı ile aynı evi paylaşıp, aynı bardaktan su içtiğini, yurtdışında ey
lemler yaparken devletten sadece 10 bin dolar para aldıklarını, Çatlı yurda döndükten sonraki za
manlarda kendisinin Fransa, İtalya ve İçviçrede aynı suçtan cezaevinde olduğunu, Çatlı ile mektup
laştıklarını, kendisi yurda dönünce Çatlı'nın kendisini ziyaret etmediğini, haber gönderdiğini, Bed
ri Ateş kimliği ile yakalandığında PKK'lıyım, PKK'ya hizmet ediyorum dediğini, çünkü kart ala
bilmek için ne yaparsan yap Türkiye aleyhine bir şey yapmak gerektiğini, Çatlı'nın 1991 yılındaki
ANAP kongresinde önce Yıldırım Akbulut'u sonra Mesut Yılmaz'ı desteklediğini, Yaşar Okuyan
ve Agah Oktay'ın Çatlı'yı iyi tanıdıklannı, seçim zamanı biz kahramanız, ASALA'yı yok ettik, yok
bilmem Fransızları şöyle yaptık dediklerini, şimdi ise Çatlı'yı kötülediklerini, kendilerinin mücade
le ettikleri ASALA'nın belki 500 militanının olduğunu, fakat bütün ülkelerin istihbarat birimlerinin
bunlara yardımcı olduğunu, ASALA kendi içinde anlaşmazlığa düştüğü için dağıldı diyenlerin ya
lan söylediğini, eğer böyle şeyler kendiliğinden oluyorsa bu memlekete zararlı olan örgütlerin ol
duğunu ve onların niye kendi kendine dağılmadığının sorulması gerektiğini, yurtdışında hizmet yü
rütürken kendilerine MİT'in üst düzeyde yetkililerinin yardım ettiğini ve yönlendirdiğini, Çatlı'nın
Muhsin Yazıcıoğlu ile telefon görüşmeleri yaptığını, Türkeş'le Çatlı'nın arasının hoş olmadığını,
çünkü Çatlı'nın Türkeş hakkında MİT'e bir rapor yazdığını ve Türkeş'in bundan haberi olduğunu,.
Çatlı'nın Türkiyedeki ticari faaliyetlerinden haberdar olmadığını, Mehmet Özbay ismini kullandı
ğını bilmediğini, Hüseyin Kocadağı tanımadığını, Haluk Kırcı'yı çok önceden tanıdığını, son yıl
larda görmediğini belirtmiştir.(Ek:217)
45-Mesut YILMAZ'IN 24.12.1996 tarihli ifadesinde;
Topal Cinayeti ile ilgili olarak :
3 Kasım 1996 tarihinde Susurluk Kazası henüz olmadan devletin İstihbarat kuruluşunda ve
Emniyette önemli görevlerde çalışan ve partisi ile bağlantılı olan, ancak isimlerini açıklayamıyacağı özel kaynaklarından edindiği bilgiye göre;
28 Temmuz 1996 tarihinde İstanbulda meydana gelen Topal Cinayetinin TOPAL'ın ortağı
olan Ali Fevzi BİR ve Sami HOŞVER (Balıkesir ve Susurluk Emniyetine gelen bir telefonda bu ki
şinin Gözcü Gazetesi Muhabiri Mehmet YENİŞEHİRLİ ile birlikte Abdullah ÇATLI' nın cenaze-
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kişilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındığı, Emniyet Müdürü ve Müd. Yard.'nın
da bulunduğu 6 kişi tarafından 36 saat süreyle sorgulandığı, bunlardan Ayhan ismindeki özel tim
mensubunun ;
"Sadece Topal cinayetinin değil, daha önce 10'dan fazla cinayeti doğrudan doğruya Özel Ha
rekat Daire Başkanı (İbrahim ŞAHİN)'in talimatı ve Emniyet Genel Müdürü (Mehmet AĞAR'ın)
ve o zamanki Başbakân'ın (Çiller'in) eşinin bilgisi dahilinde işlediklerini" itiraf ettiğini, bu itiraf
ların banta alındığını,(3 Özel Tim Mensubunun Emniyet Genel Müdürlüğüne Getirilmesi)
İstanbul Emniyet Müdürünün bu durumdan (Topal Cinayeti ile ilgili olarak 3 Özel Tim Men
subunun gözaltına alındığından) zamanın İçişleri Bakanını haberdar ettiğini, Bakanın Em.Gn.Md.
Yard. Halil TUĞ'u İstanbul'a göndererek bu Özel Tim mensuplarının Genel Müdürlüğe teslimini
talep ettiğini, İstanbul Em.Md.'nün bunu reddetmesi üzerine bizzat Bakanın İstanbul'a gelerek
Em.Md. ile Havaalanında görüştüğünü ve adı geçen sanıkların Genel Müdürlüğe teslimini istediği
ni, Em.Md.'nün de ancak Resmi Tutanakla vermeyi kabul ettiğini ve Özel Harekat Daire Başkan
V. İbrahim ŞAHİN'in İstanbul'a gelerek düzenlenen bir tutanakla bu kişileri Ankara'ya aldığını,
Daha sonra görüştüğü Emniyet Genel Müdürü Alaattin YÜKSEL'in 3 özol tim mensubunun sor
gulanmak üzere Ankara'ya getirilmesi konusuda hiçbir bilgisinin olmadığını,
Susurluk Kazasından bir hafta sonra 10 Kasım 1996 günü kendisine bilgi veren kişileri Anka
ra'ya çağırarak bu bilgilerin doğru olduğunu teyit ettirdiğini, aynı gün İstanbul Emniyet Müdürü
(Kemal YAZCIOĞLU) ile de görüştüğünü ve bu konuyu sorduğunu, ancak Em. Md.'nüh "Bu bil
gileri kendisine verirse suç işlemiş olacağını, bunlardan bir kısmının devlet sırrı olduğunu, kamu
oyuna açıklanmasını doğru bulmadığını, ancak Cumhurbaşkanı isterse bu bilgileri verebileceğini"
belirttiğini,
Kendisinin 12 Kasım günü Cumhurbaşkanı ile görüşerek İstanbul Em.Md.'nü dinlemesini tav
siye ettiğini, C.Başkanının da 14 Kasım günü İstanbul Valisi ile birlikte Kemal YAZICIOĞLU ile
görüştüğünü, .
Kemal YAZICIOĞLU' nun Cumhurbaşkanı'na "Özel Tim mensuplarını sorguladıklarını, bun
lardan bir tanesinin bu olayı ve diğer olayları itiraf ettiğini, bu işi devlet için ve yukarıdan gelen ta
limat ile yaptıklarını, bu nedenle sorumlu olamıyacaklarını ifade ettiklerini, ancak ellerinde kaset
vs. gibi maddi bir delil bulunmadığını, ancak kişilerin, tekrar sorgulanabilecekleri™ , İçişleri Ba
kanının şifahi talimatı ile bunları Em.Gn.Müdürüne verdiğini, ancak Genel Müdürlüğün hiç bir şey
yapmıyarak bunları salıverdiğini, hatta Sedat BUCAK'a koruma olarak verildiğini" belirttiğini, C.
Başkanının bunu kendisine ifade ettiğini,
Hatta Cumhurbaşkanı'nın YAZICIOĞLU' nun özel tim mensubunun itiraflarını içeren kaset
veya zabıtları kendisine vermemesinden dolayı sitem ettiğini, "devleti düşünmek gerekiyorsa bir
Emniyet müdüründen önce kendisinin devleti düşüneceğini, bunu devlet sırrı falan diye saklıyorsa
bunun yanlış olduğunu" kendisine söylediğini,
Kemal YAZICIOGLU'nun elinde ses bandı vs. bulunduğuna inandığını, ancak bunları Cumhurbaşkanı'na, Başbakan"a ve kendisine neden vermediğini bilemiyeceğini, bir sebebininin; bu ka
setlerde Sn. Özer ÇİLLER'in, Sn. Mehmet AĞAR'ın isimlerinin geçtiğini, Mehmet AĞAR'ın o sı
rada kendi bakanı olduğunu, bir başka sebebin; bu kasetleri zamanında C.Savcıhğına bildirmediği
için kendisi hakkındab takibat yapılacağından endişe ederek gizlemiş olabileceğini, ayrıca bazı
devlet sırlarının açığa çıkmasını istememiş olabileceğini,
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iddialarının araştırılmasını istediğini, Başbakan'ın da Teftiş Kurulu'na bu hususta görev verdiğini,
ayrıca MİT Müsteşarlığından bilgi istediğini, daha sonra Cumhurbaşkanı'nın 24 Kasım'da Başbakan'la 2 saat görüştüğünü, bu işe hükümetin ciddiyetle eğilmesi gerektiğini söylediğini,
Kemal YAZICIOĞLU'nun daha sonra Başbakanla görüştüğünü, Cumhurbaşkanı'na söylediği
husuları teyit ettiğini, ilaveten kendisine görev verilirse Topal Cinayeti ve diğer bağlantıları kısa
bir zamanda ortaya çıkarabileceğini, bunu Başbakan'a söylediğini,
YAZICIOĞLU, Başbakana "bu özel tim elemanlarının A.ÇATLI ve Ali Fevzi BİR arasında
ki telefon irtibatlarını tesbit etmiş olduğunu, bunun kayıtlarının elinde olduğunu" söylediğini, da
ha sonra bunları Başbakanlık Teftiş Kuruluna verdiğini, bu telefon kayıtlarının çok önemli deliller
olduğunu söylediğini,
Em.Md. İstanbul'a dönerken İçişleri Bakanının kendisini Ankara'ya çağırdığını ve kendisine
Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a verdiği bilgileri vermediği gerekçesiyle görevden uzaklaştırdığını,
İstanbul Sarıyer C.Savcılığı'na sunulan bir ihbar mektubunda yer alan; Uğur BALİK, Soner
TEPEKULE, Rıdvan KOCAMAN, Kemal DEMİRAT'ın Kuşadası'ndaki Tuana Kafe'de buluştuk
larına dair bir bilgisi olmadığını, ancak bu kafenin bu üç özel tim mensubuna ait olduğuna dair bir
bilgi geldiğini,
Topal Cinayetinden sonra tutulan tutanakta Topal'a verilen Türkmenistan pasaportunun bu
lunmadığının da ilgisini çektiğini,
AYRICA; Sedat BUCAK'ın amca oğlu olan Fatih BUCAK'ın bir ay kadar önce MİT'e baş
vurarak ifade vermek istediğini, ifadesinde;
"Topal Cinayeti ile ilgili olarak kendisine iletilen, Emniyet Müdürü tarafından Cumhurbaşka
nı'na, Başbakan'a anlatılan bilgileri doğruladığını, ifadesinde Sedat BUCAK'ın Topal Cinayetini
azmettirdiğini, bunun arkasında o kumarhane sahibinden alınacak 6 milyon dolarlık haracın etkili
olduğunu, 3 özel tim mensubunu Sedat Bucak'ın önceden tanıdığını, koruması için bunları görev
lendirdiğini, Abdullah ÇATLI'nın da bu olayın bizzat içinde olduğunu" belirttiğini, MİT'te alınan
bu ifadeyi kendisinin okuduğunu, ancak kendisine zaptını vermediklerini, Başbakan'a da verme
diklerini öğrendiğini,
Kendisinin hiç bir zaman elinde video kaset, ses bandı var demediğini, buraya da olayı çok
açık, çok net ispatlayacak materyal ortaya koyacağı iddiasıyla gelmediğini, ama devletin karıştığı
iddia edilen bu olayda, Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın beyanlarının beyanlarının önemli olduğu
nu, bunların araştırılması gerektiğini,
Resmi Mercilerce düzenlenen Sahte Kimlik Belgeleri:
Bu olayla ilgili olarak kendisine intikal eden delillerden bir kısmının basında yayınlandığını
ve kamuoyunun malumu olduğunu, bunlardan bir kısmının; Abdullah ÇATLI'ya Müsteşar isimle
Emniyet Genel Müdürü imzasıyla yetki belgesi, silah taşıma izni, kimlik kartı, sürücü belgesi ve
pasaport olduğunu,
Emniyet Genel Müdürünün imzasıyla Yaşar ÖZ ve Tarık ÜMİT isimli uyuşturucu kaçakçıla
rı adına düzenlenmiş yeşil pasaport, kimlik belgeleri, markası, çapı, seri numarası yazılmayan bir
silah taşıma izni olduğu, bunların Emniyette Teknik Danışman, uzman olarak görev yaptıkları, ken
dilerine yardımcı olunmasına dair yazılar olduğunu, nitekim Yaşar ÖZ'ün İstanbul'da yakalandığı
nı, üzerinde Smith Wesson marka bir silah çıktığını, oysa Silah Ruhsatında bu silahın markası, ça
pı ve seri numarasının bulunmadığını, ancak bu belgeleri göstererek serbest kaldığını, bunun da bu
kişilerle devlet adına görev yapan kişiler arasında organik bağ bulunduğunu gösterdiğini, bu kişi
lerin takibata uğramalarının engellediğini,
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(Mesut YILMAZ ifadesindeki bu konuyla ilgili olarak;
1. Em.Gn.Müdürü Mehmet AĞAR imzasıyla Yaşar ÖZ adına düzenlenmiş, Silah Taşıma izni
(Ek:/l),
2. Yaşar ÖZ adına Daire Başkanı olarak düzenlenmiş 228576 No'lu Yeşil Pasaport (Ek: 12,
2/a,b,c),
3. Yaşar ÖZ adına düzenlenmiş Nüfus Cüzdanı ve Sürücü Belgesi (Ek: / 3, 3-a,b),
4. Yaşar ÖZ'ün silahları, pasaport ve kimliklerini belirten Üst Arama ve Geçici Zaptetme Tu
tanakları ve buna ilişkin yazışmalar 'Ek: /4,4/a)
5. Tarık ÜMİT adına düzenlenmiş 220307 No'lu pasaport (Ek: 15,5/a,b,c) fotokopilerini Komisyon'a elden teslim etmiştir.)
Bu belgelerden 50 tane olduğunu, Em.Gn.Md. İstihbarat Daire Başkanı Emin ASLAN'ın bu
belgeleri imzalamaktan imtina etmesi üzerine bizzat Em. Gn. Müdürünün imzaladığını, bunların 30
küsur kişiye verildiğini,
Sn. Başbakan'ın ifade ettiği MİT Raporunda adı geçen 58 kişiden biri olan Hüseyin BAYBÂŞİN isimli şahsın Hollanda'da doldurduğu ses bantları olduğunu, bu bantlarda bu şahıs; "Emniyet
tarafından kendisine kimlik kartı, yetki belgesi, pasaport düzenlendiğini, daha sonra kendisini kul
lanan kişilerin kendisini öldürmek istediği için Türkiye'den kaçtığını, halen Hollanda'da hapisha
nede bulunduğunu, istendiği takdirde Türk adli makamlarına ifade vermeye hazır olduğunu", ayrı
ca bu bantlarda birçok iddiaya yer verdiğini, birçok isimlerin geçtiğini, ayrıca aynı kişinin Alman
Televizyonuna verdiği beyanatta da "Eski İçişleri Bakanı'nın kardeşi ve kayınbiraderinin kendisi
ile temas kurduğunu, bazı taleplerde bulunduğunu", bunların hangilerinin doğru olup olmadığının
araştırılması gerektiğini, anılan bantları istenirse Komisyona verebileceğini,
Bütün ifadelerde geçen Eski İçişleri Bakanından kastın Mehmet AĞAR olduğunu, sözkonusu
sahte belgeleri Emniyet Genel Müdürü sıfatiyle imzaladığını,
Bazı Devlet Görevlilerinin Suça Karışması:
Cumhurbaşkanına verdiği bilgide devlette suça karışan 100-120 kişi bulunduğunu söylediği
mi, burada kastedilen sayının belli bir suç için değil, daha geniş anlamda olduğunu; 80 kadar Özel
Harekat mensubu olduğunu, 30-40 kadar da yeraltı dünyasına mensup kişinin bulunduğunu,
İsim olarak Başbakan'ın dosyasında bulunan Mehmet AĞAR, Sedat BUCAK, Korkut EKEN,
Abdullah ÇATLI, Tarık ÜMİT, Yaşar ÖZ, Hüseyin BAYBAŞİN, İbrahim ŞAHİN ve bazı Özel
Tim mensupları,
Ayrıca Ölmüş Olanlar; Behçet CANTÜRK, Tarık ÜMİT, Savaş BULDAN, Medar SERHAT
gibi.
Bunlardan Mehmet AĞAR ve Sedat BUCAK dışında bildiği siyasî olmadığını,
Cumhurbaşkanına verdiği bilgide "Bunların ortaya çıkarılması halinde devletin zarar görece
ğinden endişe ederim" dediğini, bundan kastının devlet adına, devlet menfaati için yapılan birtakım
hukuka aykırı örtülü operasyonların daha sonra bir takım adi, şahsi menfaatler için kalkan olarak
kullanıldıkları kanaati taşıdığını, İstanbul Emniyet Müdürünün elinde kaset ve ifade olduğu halde,
bunları Cumhurbaşkanına ve Başbakana vermekten kaçınmasının asıl sebebinin de devletin zarar
göreceği korkusu olduğunu sandığını, bazı beyanlarında bunu ihsas ettiğini,
Başbakan'ın "PKK ile mücadele gerekçesi ile dahi devlet içerisinde bu nevi çetelerin varlığı
na müsamaha gösteremeyiz" ifadesinin de bu açıdan önem arzettiğini,
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Cumhurbaşkanı "kendisinin Cumhurbaşkanı veya Başbakan olarak hiçbir yargısız infaza, hiç
bir hukuk dışı tasarrufa onayının olmadığını" söylediğini, kendisinin de Eski bir Bakan ve Başba
kan olarak aynı şeyi teyit ettiğini, demek ki birtakım kişilerin devlet katında verilmemiş bir kararı
uygulama yetkisini kendilerinde gördüklerini, başlangıçta 1994 başına kadar bu işlerin kişisel çıkar
olmaksızın devlet menfaatleri için, terörle mücadele için, terörün lojistik desteklerini kesmek için
yapılmış olabildiğini,
Ancak 1994 başından beri bu işin devlet kontrolünden, devlet sorumluluğundan, devlet ciddi
yetinden çıktığını, bu işi yapan kişilerin kendi kişisel menfaatlerine hizmet edecek şekle dönüştü
ğünü, bu ayırımın iyi yapılması gerektiğini,
Çiller'in 1993 yılı sonunda İstanbul'da Holiday İn Hotel'de yaptığı bir konuşmada "PKK'ya
yardım eden bütün işadamlarının (ki sayıları 60 kadardır) listesinin ellerinde olduğunu, devletin
bunların üstüne gitmeye karar verdiğini" söylediğini, bu konuşmanın incelenmesi gerektiğini,
Çiller'in de ısrarla yasadışı olayların bireysel olduğunu, bireysel soruşturma yapmak gerekti
ğini belirttiğini, Oysa bu olayların planlı, organize olduğunu, ancak bunun devlet katında alınmış
bir kararın uygulaması olmadığını, birtakım işgüzarların devleti alet ederek bu işi örgütlü biçimde
yürüttüklerini, şahsen bu işte çok büyük menfaatler döndüğüne inandığını,
Uyuşturucu ticaretinin bizzat devletin himayesinde yürütüldüğü, kumarhanelerden haraç alın
dığının vs. sözkonusu olduğu,
Söylemezler Çetesi :
Devletin, özellikle Em. Gn.Md.nün yasadışı birtakım çevrelerle işbirliği yaptığı, PKK'ya lo
jistik destek sağlayan bazı kişileri önce kullanıp sonra bunları birbirlerine vurdurttuğu,
Devlet içerisindeki , emniyetteki bazı görevlilerin yasadışı işlere bulaştıkları, kumarhaneler
den, diskoteklerden haraç, uyuşturucu ticaretinden pay aldıkları konusunda duyumlar geldiğini, hü
kümet oldukları dönemde bunların üzerine gitmek istediklerini, bu nedenle Kemal YAZICIOGLU'nu Emniyet Genel Müdürü yapmak istediklerini, ancak ortağı ile anlaşamadıkları için O'nu İs
tanbul Emniyet Müdürlüğüne getirdiklerini,
Kemal YAZICIOĞLU İstanbul'a atandıktan sonra sık sık biraraya geldiklerini, kendisinden
yukand anlattığı hususların üzerine gitmesini istediğini, bir müddet sonra bu konuda olumlu geliş
meler olduğunu,
İlk olayın Söylemezler Çetesi olduğunu, İstanbul Emniyet Müdür-lüğündeki bazı Müdür Yar
dımcılarının, başkomiserlerin bu çeteyle işbirliği yaptıklarını tesbit ettiklerini, devlet içerisindeki
çok sayıda kamu görevlisinin bu çetelerle işbirliği yaptıklarını, daha sonra Söylemez Çetesi ile il
gili tahkikatın derinleştirildiğini , bazıları hakkında yargı yoluna gidildiğini, Başbakan'ın söyledi
ğine göre Söylemez Çetesiyle ilgili İstanbul Küçük-çekmece Savcılığındaki adli soruşturmanın
savcıya müdahale nedeniyle savcı tarafından örtbas edildiğini, yeni Adalet Bakanının bu konuda
soruşturmanın yeniden başlatılması için talimat verdiğini, Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü bün
yesinde bu işle ilgili kişilerin ortaya çıkarılması için idari soruşturma yapmak üzere 2 mülkiye mü
fettişi, 2 polis müfettişi görevlendirdiklerini, bu soruşturmada yeni birtakım bulguların ortaya çıka
rıldığını, olaylara karışan 2 Em. Müdürü ile 1 başkomiserin firar ettiğini, fakat kendileri hükümeti
devrettikten sonra soruşturmanın aynı kararlılıkla sürdürülmcdiğini, görev verilen 2 polis müfetti
şine idari görev verildiğini, bir anlamda idari tahkikatın askıya alındığını,
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içindeki üst düzeydeki asıl bağlantıların ortaya çıkmadığını, siyasî bağlantıların kurulamadığını, o
kaçak adamlar yakalanıp sorgulansa belki bu bağlantıların ortaya çıkarılabileceğini, bunun için de
himaye edildiğini, olayın bundan daha geniş boyutlu olduğunu,
"Söylemez Dosyasında adı geçen Hakan FINDIK'ın Anavatan Partisinden ÇETİNSAYA'nın
bir alacağı nedeniyle Söylemezlerin işyerini basıp orada silahını düşürdüğü, ancak halen Emniyet
görevlisi olarak görevinin başında olduğu" hususunda herhangi bir bilgisinin olmadığını,
M.Ali YAPRAK'ın kaçırılması:
Gaziantep'te Mehmet Ali Yaprak isimli şahsın kendilerine başvurarak kendisinin 3 sivil polis
tarafından kaçırıldığını, Sedat BUCAK'ın bir köyüne götürüldüğünü, onun aşiretine mensup kişi
ler tarafından sorgulandığını, kendisinden 20 milyon mark haraç istediklerini, vadeli olmak koşu
luyla 3 milyon marka anlaştıklarını, Bu konuyla ilgili olarak Emniyete verdiği ifadede faillerin or
taya çıkarılmadığını,
Daha sonra Başbakan'ın Liderler toplantısında kendisine "Yaprak olayının savcılık tarafından
örtbas edilmek istendiğini, Yeni Adalet Bakanının çeteyle bağlantısı nedeniyle bu olayın da yeni
den soruşturulmasını istediğini, bu kişinin Sedat BUCAK'ın adamları tarfından alıkonulduğunu"
ifade ettiğini,
Vedat AYDIN olayı:
16 Haziran 1991 'de Başbakan olduktan 15-20 gün sonra Diyarbakır'da DEP İl Başkanı Vedat
AYDIN'ın öldürüldüğünü, karısının ifadesine göre "Emniyet mensubu olduğunu söyleyen ve kim
lik gösteren kişiler tarafından evinden alındığını", sonra da cesedinin bulunduğunu, kendisinin de
Başbakan olarak MİT Müsteşarını ve Emniyet Genel Müdürünü çağırdığını ve ne olursa olsun bu
olayın faillerinin bulunmasını istediğini, ancak bugüne kadar bu olayın da açıklığa kavuşmadığını,
Mehmet AĞAR Konusu:
Mehmet AĞAR'ın ÖZAL zamanında Ankara Emniyet Müdürü olduğunu, Özal'ın kendisine
çok güvendiğini, Rahmetli ÖZAL'ın Cumhurbaşkanlığı, AKBULUT'un Başbakanlığı zamanıncl.''
İstanbul Emniyet Müdürü olduğunu, bu sırada kendisinin doğrudan bir temasının olmadığını, Ken
di Başbakanlığı döneminde Ünal ERKAN'.ı Emniyet Genel Müdürlüğüne getirdiklerini, O'nun işi
ne karışmak istemediklerini, Ünal ERKAN'ın da daha Önce İstanbul Emniyet Müdürü iken AĞAR
da Müdür yardımcısı olduğu için O'nu muhafaza etmek istediğini, Kendisi hükümetten ayrıldıktan
sonra da 1992 yılında Erzurum Valisi olduğunu, kendi hükümetinde Adalet Bakanı oluncaya kadar
özel bir diyalogu olmadığını, daha sonra da İçişleri Bakanı olduğunu, bu sırada kendisine "Emniyet'in kendisini (Mesut YILMAZ'ın evini) dinlemediğini" söylemek için partiye ziyarete geldiği
ni, kendi Başbakanlığı döneminde şikayetçi olduğu tek konunun Emniyet Genel Müdürlüğünde
(özellikle Özel Harekat ve İstihbarat Daire Başkanlıklarında) yapmak istedikleri tasarruflara engel
olduğunu,
Mehmet AĞAR'ın kardeşi Yunus AĞAR'ın Havaş'ın ortaklarından olduğunu,
BMW Araba Konusu :
1995 Ocak ayında Kocaelinde Osman GÜRBÜZ adında sol illegal örgüte mensup bir kişinin
yakalandığını, üzerinde A.ÇATLI'nın üzerinden çıkan evrağın çıktığını, ancak Emniyet Genel Mü
dürünün devreye girerek bu kişiyi serbest bıraktırdığını, bu şahsın altında BMW marka bir araba
bulunduğunu, bu arabanın Genel Kurmaya ait olduğu ve Ankara'ya istendiği, bu arabanın 3,ay ön
cesine kadar Mehmet AĞAR tarafından kullanıldığını, önce seçimlerde Elazığ'da, Bakan olduktan
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sonra da eşi tarafından kullanıldığını, bu arabanın motor ve şasi numarası olmadığını, 3 ay önce İz
mit'e geri gönderildiğini,
Abdullah ÇATLI ve Susurluk Konusu :
A.ÇATLI ile Sedat BUCAK'ın İstanbul'dan uçakla gelen Hüseyin KOCADAG ile İzmir'de
buluşarak Kuşadası' nda arazi satın almak için oradaki Mal Müdürlüğü ve Tapu Sicil Muhafızlığıyla 2-3 gün temas halinde oldukları,
Susurlukta Abdullah ÇATLI'nın üzerinden çıkan yerli ve yabancı kredi kartları çıktığını, bu
nun jandarma tutanaklarında yer aldığını bildiğini, ancak bunun, banka hesap numaralarının nere
ye kadar uzandığına dair bir duyumu olmadığını, bu konunun araştırılması gerektiğini,
Susurluk kazasını müteakip Jandarma tarfından tutulan tutanakta A. ÇATLI'yâ Mehmet OZ
BAY adına düzenlenen belgenin yer almamasının dikkatini çektiği,
Abdullah ÇATLI'nın Topal cinayetindeki silahlardan birinde parmak izinin çıkması İstanbul
Emniyetinin çalışması ile ortaya çıkmıştır. A.ÇATLI 1992 yılında Şahin EKLİ ismiyle yurt dışına
çıkarken yakalandığında alınan parmak izleri ile cesedinden alınan parmak izlerinin karşılaştırılma
sı sonucu anlaşıldığını,
Şu anda İzmitte hapiste bulunan Hadi ÖZCAN; "Emniyet tarafından kendisne bazı görevler
verildiğini, bunlardan birinin de Abdullah ÇATLI'yı öldürmek olduğunu, bunu reddettiğini" söy
lediğini, ancak ifadesini imzalamadığını,
Kendisinin Haluk KIRCI'yı hiç tanımadığını, yalnız "Abdullah ÇATLI'nın ölümünden sonra
sansasyonel bir eylem gerçekleştirip O'nun yerine geçmeyi planladığına bu eylemin de kendisini
öldürmek olduğuna" dair bir ihbar mektubu aldığını,
Abdullah ÇATLI ile ilişkileri:
Başkanın "Abdullah ÇATLI ile kendisinin Genel Başkan seçildiği kongrede ilişki içerisinde
olduğu, hatta yardım ettiği iddiaları" ile ilgili sorusu üzerine;
Kendisinin hayatında A.ÇATLI'yı hiç görmediğini, Bahçelievler katliamından hakkında gıya
bi tevkif kararı olduğunu, devletle ilişki içinde olduğunu ve birtakım kanunsuz işlere karıştığını bi
lerek, ne Abdullah ÇATLI ne de Mehmet ÖZBAY adıyla hiç kimse ile, ne kongreden önce, ne de
sonra hiçbir temasının olmadığını,
Abdullah ÇATLI'nın 1996 yılının 4. ayında Drej Ali vasıtasıyla Silah Ruhsatı'nın Mesleği ha
nesinde "Anavatan İl Delegesi" yazılı Gölbaşılı Mehmet ÇAKIR'dan bir silah aldığını bilmediği
ni,
Hüseyin KOCADAĞ Konusu :
Başta Anavatan İl Başkanı olarak Hüseyin KOCADAG'ın herhangi bir İl'e Emniyet Müdürü
olması için pekçok tavassut geldiğini, kendisinin de bunu Kemal YAZICIOĞLU'na sorduğunu,
O'nun da "Katiyen olmaz, fevkalade mahzurludur" dediğini, neden mahzurlu olduğunu sormadığı
nı, Susurluk Kazasından sonra Hüseyin KOCADAG'ın Mehmet ÖZBAY adına düzenlenen silah
ruhsatı için tezkiye veren kişi olduğunu öğrendiğini,
Vali Atamalarında Mafya'nın Etkisi :
Orhan Taşanlar'ın böyle bir iddiasının olduğunu, ancak daha sonra tahkikat açılınca bunu in
kar ettiğini, şayet kimin etkili olduğunu açıklama idi kendilerine yardımcı olmuş olacağını, kendi
dönemlerinde özellikle Emniyet ve Vali atamalarında titiz davrandıklarını, bazı milletvekillerini
kırma pahasına bu türlü etkilerden kaçındıklarını,
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- 215 Sedat BUCAK hakkındaki İddialar:
Sedat BUCAK'ın amca oğlu olan Fatih BUCAK Topal Cinayeti Konusunda belirtildiği gibi,
MİT'e verdiği ifadesinde;
"Sedat BUCAK'ın Topal Cinayetini azmettirdiğini, bunun arkasında o kumarhane sahibinden
alınacak 6 milyon dolarlık haracın etkili olduğunu,
Ayrıca, Sedat BUCAK'ın Ankara'daki Milletvekili lojmanında ve özel bürosunda 100'den
fazla kalaşnikof tüfeğin bulunduğunu, milletvekili dokunulmazlığından istifade ederek bu mahal
leri silah deposu haline getirdiğini,"
Susurluk Olayında, Abdullah ÇATLI ile Sedat BUCAK'ın İstanbul'dan uçakla gelen Hüseyin
KOCADAĞ ile İzmir'de buluşarak Kuşadası' nda arazi satın almak için oradaki Mal Müdürlüğü
ve Tapu Sicil Muhafızlığıyla 2-3 gün temas halinde oldukları,
Ayrıca Sedat BUCAK'ın Ankara'daki bazı kumarhanelerden haraç aldığının Sn. Başbakan ta
rafından Pazar günü ifade edildiği,
Koruculuk Sistemi ve Sedat BUCAK :
Koruculuk Sisteminin iyi niyetle getirildiğini, zaman içinde deforme ve dejenere olduğunu, bu
sistemin ıslah edilmesi gerektiğini, ancak bu konuda dikkatli olunması gerektiğini, akıllı olunmaz
sa devlet adına PKK kadar riskli bir operasyon olabileceğini,
Sedat BUCAK'ın Koruculuk Sistemindeki yerinin özel olduğunu, devletin Sedat BUCAK'ın
aşiret mensuplarına ( 700 ila 10 bin kadar olduğu söylenen) silah verdiğini, ancak maaş vermedi
ğini, o zaman bu kişilerin ihtiyaçlarının nasıl karşılandığını, maddi finansmanının nasıl sağlandığı
nı sormak gerektiğini, kendisine gelen bilgilerin bunun yasadışı yollardan sağlandığı şeklinde ol
duğunu, bu konuda ciddi emareler olduğunu,
MİT Raporları:
1988 yılında gazetelere de yansıyan bir MİT Raporu olduğunu, ancak o zaman bunun önemi
nin anlaşılmadığını, kendisinin de bunu, bazı üst düzey kişilerin ahlakî zaaflarını anlatıyor diye de
ğerlendirdiğini, 1991'de Başbakan olduğu sırada Raporu hazırlayan ve bir kısmı MİT'ten uzaklaş
tırılmış bulunan kişileri dinlediğini, "Neden kişileri tahkir ettiklerini" sorduğunu, ancak bu kişile
rin;
"
"Bu Raporu kişileri tahkir etmek için hazırlamadıklarını, Mafya'nın birkısım üst düzey devlet
görevlilerinin bazı kişisel ve ahlakî zaaflarını kullanarak devletle organik bir bağ kurmaya çalıştı
ğını, Raporla buna dikkat çekmek istediklerini" söylediklerini,
1993 yılından sonra bunun sonuçlarını gördüklerini, Devletle Mafya'nın iç içe girdiğini, örne
ğin Susurluk Kazasında bulunan A.ÇATLI'nın çantasında çıkan resimlerde devletin Emniyet Mü
dürü ile bir aşiret reisi ve Abdullah ÇATLI'nın tatilde , Bucak'ın evinde beraber olduklarının gö
rüldüklerini, yani 1993'ten sonra bu ilişkinin sistematik bir işbirliğine dönüştüğünü, birlikte ope
rasyonlar yapıldığını, haraçların paylaşıldığını,
Kendi Başbakanlığı döneminde bu konularda kendisine herhangi bir MİT Raporu sunulmadı
ğını, bir MİT Raporu olayı yaşanmadığını,
1996 yılında hükümet kurulduğu zaman 1988 tarihli MİT Raporunda adı geçen Mehmet
AĞAR ve Ünal ERKAN"ın kabinede görev almalarına itiraz etmediğini, çünkü o tarihte, devletin
emniyetinin, gücünün seferber edildiğini bilmediğini, bu nedenle bu kişileri suçlamasının mümkün
olmadığını, Hatta bizzat Sn.Çiller'in bu işlerle ilgili olduğuna, örtülü ödeneğin bu maksatla kulla-
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-216nıldığına dair iddialar olduğunu, ancak Başbakan olarak İstanbul Emniyet Müdürü ile ilişkileri sonu
cu bu bilgilere ulaştığını, meğer 1993'ten bu yana devlet imkânlarının, görevlilerinin, gücünün, yet
kilerinin parasının kullanılarak hukukdışı ilişkilerin sistematik bir şekilde kurulduğunu anladığını,
Bu işlerin tesadüfi olmadığını, Emniyet Genel Müdürünün İçişleri Bakanı olmasının, Emni
yette birtakım kadrolaşmaların olmasının tesadüfi olmadığını, sistematik olduğunu, bu nedenle nor
mal hükümet yetkileriyle olayın üzerine gitmenin mümkün olmadığını, her an. engellendiğini, bu
işlerin üzerine gidilememesinin tek sebebinin siyasî olduğunu ,
Başbakanın, elindeki MİT Raporlarına dayanarak İstanbul'da tanıdığı hemşehrisi bir Devlet
Güvenlik Mahkemesi Savcısı ile yaptığı telefon görüşmesini doğru olarak söylediğini, iki kişinin
arasında geçen bir konuşmanın MİT Raporuyla Başbakan'a verilmesinin manidar olduğunu, bun
dan sonra güveninin kalmadığını,
,
Özel Harp Dairesi - MİT - Özel Harekat Dairesi:
Genelkurmay bünyesinde Özel Harp Dairesi ismiyle bir dairenin kurulduğunu, daha sonra
NATO'nun aldığı bir karar çerçevesinde GLADİO denilen bütün NATO ülkelerinde uygulanan bir
sisteme dönüştürüldüğünü, 1981'de de İtalya'da olduğu gibi birtakım kanunsuz işlere kalkışmala
rı, Mafya ile işbirliğine girmeleri nedeniyle bütün NATO ülkeleriyle birlikte yürürlükten kaldırıl
dığını,
Daha sonra bu birimde çalışan bazı elemanların MİT'te ve Emniyette oluşturulan Özel Hare
kat Timinde eğitici ve uygulayıcı olarak görev aldığını bildiğini, Korkut EKEN' in bu kişilerden
birisi olduğunu, önce Özel Harp Dairesinde, sonra MİT'te, daha sonra da İçişleri Bakanlığında Em
niyet Müşaviri olarak görev aldığını, birçok operasyonlarda görev aldığını, yani bu üç kurum ara
sında böyle ilişkiler ve geçişler olduğunu, (Bu kişinin Susurluk olayında kilit adamlardan biri ol
duğunu, ancak henüz görevlerden uzaklaştırılmadığını, hala Emniyetteki görevine devam ettiğini,
ayrıca bu kişi MİT'teki görevinden ayrılıp, henüz Emniyetteki görevine başlamadan Botaş'ta mü
şavirlik yaptığı dönemde Mersin'de bir Botaş ihalesinde Çath'nın paravan bir şirketine ihalenin ve
rildiğini, bu firmanın da bir anlaşmayla işi ikinci gelen firmaya devrettiğini, yani bu kişilerin bu tür
ihale işlerine de bulaştıklarıma dair bilgi geldiğini),
Zamanında Özel Harp dairesinde birlikte görev yapan kişilerin sonradan birbirleriyle ters düş
tüklerini, birbirleri hakkında kamuoyuna bilgiler sızdırdıklarını, birbirleri aleyhine rapor hazırla
dıklarını, JİTEM'in başında görev yapan Cem ERSEVER'in öldürülme olayında olduğu gibi bir
birleriyle hesaplaşmaya dönüştüğünü, bunun da faili meçhul cinayetlerden birisi olduğunu, Sayın
Cumhurbaşkanının bu olaydan sonra MİT yetkililerini çağırarak bu olayı çözmelerini istediğini, fa
kat bugüne kadar bunun ortaya çıkarılamadığını;
MİT'in devlet içinde hesaplaşma niteliğinde gördükleri işlerden uzak durmaya eğiliminde ol
duğunu, hatta zaman zaman devlete gerekli bilgileri vermeme eğiliminde olduğunu, Komisyona
karşı da, bağlı olduğu makamlara karşı da bilgi sakladığını, MİT'in buna hakkı olmadığını, Özal'ın
da MİT'in bu tutumundan rahatsız olduğunu, özellikle terörle mücadelede MİT'in çalışmalarını ye
tersiz bulduğunu, bu nedenle de Emniyet'in istihbarat birimini güçlendirmeye çalıştığını, terörle
mücadelede Özel Harekat Biriminin kurulduğunu,
'
Her birimin , Emniyetin, Jandarmanın, Genelkurmay'ın kendi istihbarat birimlerini kurdukla
rını, bunun devlet içinde bir istihbarat kargaşası meydana getirdiğini, bu birimlerin kendi araların
da rekabete, hatta çatışmaya girdiklerini, istihbarat konusunda yeni bir yapılanmaya ihtiyaç oldu
ğunu, istihbarat konusunda devletin çok pahalı çalıştığını, çok para harcadığını, ancak çok az ve
rim aldığını,
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Devletin İstihbarat birimlerinin 1993'den sonra gerek Emniyet istihbaratının, gerekse MİT'in
iç politika amaçlarıyla kullanıldığını, Tansu ÇİLLER döneminde MİT içinde Kontrterör birimi ola
rak yeni bir birimin oluşturulduğunu, Mehmet EYMÜR'ün MİT'e döndüğünü ve bu birimin başı
na getirildiğini, bu birimin de iç politika amacıyla kullanıldığını, bunun da büyük bir zafiyet oldu
ğunu,
1993 yılında önemli gelişmeler olduğunu; Tansu ÇİLLER'in Başbakan olduğunu, Mehmet
AĞAR'ın Emniyet Genel Müdürü olduğunu, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki istihbarat biriminin
güçlendirildiğini, teknolojik donanım alındığım, Sn. Cumhurbaşkanının "Milli Güvenlik Kurulun
da bu hususta alınmış bir karar yok" demesine rağmen Tansu ÇİLLER'in "Biz PKK'nın lojistik
desteğini keseceğiz. Bu desteği sağlayan işadamlarının listesi elimizde, bunları biliyoruz" şeklinde
beyanının olduğunu, 1993 sonrasından itibaren sistematik bir şekilde Mafya şeylerinin öldürüldü
ğünü, bunların bazılarının katillerinin bulunduğunu, bazılarının bulunamadığını,
MİT'te Tolga ATİK'le birlikte çalışan Başbakanlıkta Dış Türklerle ilgili Müşavir Kamil YÜCEORAN'ın ellerindeki dinleme cihazlarıyla kendi evini dinlediklerine dair bir bilgisi olmadığını,
yani evini kimin dinlediğini bilmediğini, Mehmet AĞAR'ın da kendisine evini kesinlikle Emniyet'in dinlemediğini söylediğini,
Örtülü Ödenek Konusu:
Muhalefetteyken Örtülü ödeneğin siyasî amaçla, iç politika amacıyla kullanıldığı duyumunu
aldıklarını, Başbakan olduğu zaman bu konuyu araştırdığını, bilhassa hükümeti devralmadan 15
gün önce bir hafta içinde çekilen 500 milyar liranın nereye harcandığını araştırdığını, Genelkurmay
Başkanını çağırdığını, bu ödeneğin Bosna'da, Kuzey Irak operasyonunda kullanılıp kullanılmadı
ğını sorduğunu, "Kesinlikle böyle bir ödenek kullanmadıkları" cevabını aldığını, MİT'e, Emniyet"
de sorduğunu, 15-20 Şubat arası bu kuruluşlara da böyle bir ödeme yapılmadığını öğrendiğini, Va
kıflar Bankası Genel Müdürüne Örtülü Ödenek hesabını getirttiğini,
Sonra Çiller'e bu parayı nerede kullandığını sorduğunu, Çiller'in "Bunları açıklamaya mecbur
olmadığını, açıklarsa savaş çıkacağını, kendisine de güvenmediğini" söylediğini, Cumhurbaşkanı
na da söylemediğini,
Abdullah ÇATLI'ya Sedat BUCAK'la birlikte APO'yu öldürmek üzere Örtülü ödenekten 250
milyar lira verileceği, Genelkurmay ve Emniyetin bilgisi noktasında durdurulduğu iddiasını gaze
telerden okuduğunu, bu konuda net bilgisinin olmadığını,
Bu paranın iç politikada kullanılmasına da gerek olmadığını, çünkü ortada seçim vs bulunma
dığını, bu paranın izahının olmadığını, bunu ancak ÇİLLER'in açıklayabileceğini,
Budapeşte Saldırısı :
Almanyadaki bir toplantıdan dönerken yakıt ikmali için Budapeşteye indiklerini, hanımların
da arzusuna uyarak orada gece kaldıklarını, ertesi gün otelden ayrılacakları sırada lobide kahve
içerken bir şahsın gülerek kendisine yaklaştığını ve kendisine yumruk attığını, korumalarının mü
dahale ettiğini, sonradan kendisini arka odaya götürdüklerini, o sırada saldırganın yanında 3 kişi ile
beraber bir Mercedesle kaçtığını,
Buraya geldikten sonra MİT'ten kendisine verilen bilgiye göre; Saldırıyı İstanbul Halkalı'da
Sultan Tekstil'in ortağı olan, Abdullah ÇATLI'nın da ortağı olan Aydın DİLEK isimli şahsın Ma
caristan'daki İsmail HOŞKAYA, Veysel ÖZERDEM ve Erol isimli bir şahısla birlikte 100.bin do
lar karşılığı organize ettiklerini, amaçlarının siyasî sansasyon veya gözdağı vermek olduğunu,
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Hollanda'ya geçtiklerini, asıl saldırıda bulunan şahsın da Hollanda'dan Mersin'e, oradan da Bey
rut'a gittiğini,
Saldın'dan önce Türkiye Gazetesinde İbrahim ÇİFTÇİ isimli şahsın Haber Müdür Yardımcı
sı Yusuf SANCAK'in odasına girerek Budapeşte ile görüştüğünü, bunun doğruluk ve olayla bağ
lantısını bilmediğini,
Uçağın gidiş-dönüş programının belli olduğunu, giderken Prag'da gelirken Budapeşte'de ihti
yaten otelde rezerv yaptırıldığını, rezervasyonda yabancı isim kullanıldığını, ayrıca Cumartesi ak
şam oraya vardığını, olayın Pazar sabahı olduğunu, saldırganların kendisini otelde tanımış olabile
ceklerini,
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:
Normal devlet teşkilatının hiyerarşik sistemi içerisinde, savcılarla, müfettişlerle devletle organik
bağa girmiş çete olayını çözmelerinin mümkün olmadığını, birçok engellerle karşılaşılacağını, örne
ğin, "Bu işi 15 gün içerisinde çözerim" diyen Emniyet Müdürünün ertesi günü görevden alındığını,
Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a da önerdiği çözümün;
Devlet Denetleme Kurulu'nun Kamu kurumlarındaki uzmanlardan (örneğin İstanbul Eski Em
niyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU 'dan ) da yararlanarak soruşturma yapmasının gerektiğini,
Kendisinin Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılarıyla da görüştüğünü, onların da kendisine;
"Bu olayların bir çete işi olduğunu ,birbirleriyle bağlantılı olduğunu, münferit olaylar olmadığını,
bu nedenle bütün bu olayları tek bir mahkemeye yerin, tek bir savcılık soruştursun.Bu İstanbul ve
ya Ankara DGM olabilir " dediklerini, Adalet Bakanlığının Topal Cinayetini, Susurluk olayını,
Yaprak olayını tek bir DGM'de birleştirebileceğini, kendisinin de bunu teklif ettiğini, ancak redde
dildiğini,.
Sonuç Olarak:
Bu konunun çözülmesi için şayet Başbakan'in "Koalisyon bozulur, siyasî boşluk olur" gibi en
dişelerle olaya ciddiyetle yaklaşmazsa, hükümet kurulması için bu meseleden bağımsız olarak
üzerlerine düşeni yapacaklarını söylediklerini,
Bu meselenin sorüşturulmasında geç kalındığını, olay 3 Kasımda olmuşsa, 4 Kasımda Jandar
ma tutanağına dayanılarak soruşturmanın başlaması gerektiğini, çünkü burada aranan bir şahısla bir
Emniyet Müdürünün aynı arabanın içinde birlikte çıktığını, bunun nedeni, bu evrakları'kimin dü
zenlediğinin soruşturulmasının gerektiğini, meydana gelen gecikmede suçlulara delilleri yok etme
imkânı tanındığını, ne adli soruşturmanın, ne de idari soruşturmanın ciddi yürütülmediğini,
İfade etmiştir.
Başbakanlığın Fax Telefonu :
Mesut YILMAZ'ın komisyona sunduğu "Belgeler Dosyası"nda; Kanada'nın Toronto bölgesin
de bir posta kutusunda yakalanan esrardan hareketle tutuklanan Bert Samuel DAVİSON'ın ifadesin
den David DÎNGWALL isimli şahsın esrar sevkiyatını idare ettiği, bu şahsın telefon irtibatları ara
sında Türkiye'de (90-312-417 04 76) numaralı telefonun da bulunduğu, bu telefondan MİCHAEL
isimli bir kişi ile bir kaç kere görüştüğünün anlaşıldığı ve Kanada polisi tarafından bu telefon abo
nesinin kim olduğunun sorulduğu, yapılan tetkikte bu numaranın Başbakanlık Özel Kalem Müdür
lüğünün Fax numarası olduğunun tesbit edildiği, ancak Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü bu te
lefondan kesinlikle böyle bir görüşme yapılmadığını belirttiği, yapılan görüşmelerin tarihlerinin de
tesbit edilemediği, telefon faturalarındaki dökümün de bulunamadığı" anlaşılmıştır. (Ek: 218)
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-21946-Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık 29.01.1997 tarihli ifadesinde;
1994-1995 yıllarında TBMM Faili Meçhul Siyasi Cinayetler Hakkında Araştırma Komisyo
nunda çalıştığını ve pekçok faili meçhul siyasi cinayetler üzerinde durduklarını, Uğur Mumcu ci
nayetini çözdüklerini, ne zaman bir yere el atsalar ellerinin geri itildiğini, devletin bazı makamla
rının bu işi bildiğini, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısının, bu işle uğraşmayın dediğini, ne
tice itibariyle devlette bazı adamların bu işlerinin önünü kestiğini,
Komisyonun net bir yere varamayacağını, mahkemelerin de varamayacağını, Türkiyede bir şe
yin netleştiğini ve Türkiyede bu işlerle ilgili çete oluşumunun var olduğunu, bunun da son susur
luk kazasından sonra ortaya çıkan belgelerle de kanıtlanmış olduğunu, çete kurmakla ilgili Türk
Ceza Kanununun 313 ve 314. maddelerinin Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanı dışına çı
karılmaya çalışıldığını, DGM'den bu yetkilerin alınması halinde bu çalışmalardan bir sonuç alınamıyacağını, bunun demokratikleşme adına yapıldığı söylense de doğru olmadığını, DGM'nin bu
yetkileri elinden alınmaz ise bu mahkemelerin çeteleri çözebilecek yeterli bilgi ve belgelere sahip
olduğunu,
Bu komisyonun çalışmalarının da bir sonuç doğurmayacağını,
Ancak bir tesbitten ibaret kalacağını,
Topal cinayeti ile ilgili olarak Kemal Yazıcıoğlu ile ilk defa görüşenin kendisi olduğunu, ilk
görüşmelerinde Kemal Yazıcıoğlunun Topal Cinayeti faillerinin tarafından bilindiğini kendisine
söylediğini, bunun Susurlukla da bağlantılı olduğunu söylediğini, Özel timcilerin itiraflarda bulun
duklarını, iyi bir araştırmayla oyaın çözülebileceğini kendisine söylediğini, kaset gibi, itiraf tutana
ğı gibi, telefon bağlantıları, parmak izi gibi birtakım bulgular olduğunu söylediğini,
12 Aralık 1994 tarihinde Kocaeli-Gebze'de Osman Gürbüz isimli THKP-C'ye mensup aşın
sol görüşlü bir militanın polisle silahlı çatışma sonrasında yakalandığını, bu şahsın evinde 3,5 mil
yarlık çek-senet, İstanbul'da polislik yapan Ahmet Tecer adlı polise ait bir kimlik, iki silah, cep te
lefonu ve 5.25 BMW araç ele geçirildiğini, ancak bu işin üzerine gidilmemesi için Genel Müdür-.
lükten Kocaeline talimat verilerek adamların bırakılmasının istenildiği, yakalanan şahsın itirafçı ol
duğunun ve Jitem'de görevli Assubay Ahmet'in adamı olabileceğinin söylenildiğini, BMW otomo
bilin Genel Kurmaya ait olduğunun ifade edilerek korkut Eken tarafından Kocaeliden alınarak An
kara'ya getirildiğini, bu aracın kmotor ve şasi numaralarının hiç olmadığını, PKK itirafçılarının da
bazı işlerde kullanıldığını, BMW Genelkurmay'a ait ise neden oraya verilmediğini,
İstanbul Sultanbeyli'de bir arazi mafyasının olduğunu, bu çete içerisinde bir komiser, 1 Emni
yet Müdürü, 2-3 polis memuru ile Ziya Baycan, Şaziye Barın, İbrahim Genç ve halen cezaevinde
bulunan Abdullah Sülük gibi şahısların olduğunu, ancak mahkeme kayıtlarında bu şahısların bir
birleriyle bağlantısının pek gözükmediğini, oysa burada 17 cinayetin olduğunu, 2 yıl içinde bu ci
nayetlerin işlenmiş olduğunu, olayların adliye'ye intikal ettiğini ancak münferit olaylar şeklinde in
tikal etmiş olduğunu, Ziya Baycan çetesinin işadamı Mehmet koçaslan'dan 200 milyar lira aldığı
nı İbrahim Genc'in de Ziya Baycan çetesinin bir elemanı olduğunu, bu şahsın İstanbul da döviz bü
rosunun olduğunu, çetenin paralarının aklanması işiyle uğraştığını, ancak şu anda İbrahim Genc'in
suçlu durumda gözükmediğini, İbrahim Genc'in Sedat demir'e para verdiğini,
Çete faaliyetleri ile ilgili suçların soruşturulmasında polise verilen gözaltı süresinin yeterli ol
madığını ve 7-15 gün arasında tam çözülemese de evrakların adli mercilere intikal ettirilmek zo
runda olduğunu, bu nedenle daha uzun zaman alabilecek çete soruşturmalarının bu süre içinde çö
zülmesi mümkün olmadığından soruşturmanın nihai amacına ulaşamadığını ve bunun yapısal bir
sorun olduğunu, hukukta, yargıda bu sorunların çözülmesi gerektiğini,
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bu yana bir çekişme başladığını, birbirlerini yok etme planları yapmaya doğru gittiklerini,
Hadi Özcan'ın poliste alman bir ifadesinde kendisinden Abdullah Çatlı, Yeşil ve Kürşat Yılmaz'ın öldürülmesinin istenildiğini belirttiğini ancak bu ifadesini Savcılıkta reddettiğini, Ayrıca
Türkiye de Milli İstihbarat, Jitem ve Emniyet arasında bir yarış olduğunu,
Sami Hoştan'ın Topal cinayeti içinde bulunduğunun söylendiğini, bu şahsın aynı zamanda Topal'ıri ortağı olduğunu, Sami Hoştan'ın telefon bağlantılarının, kayıtlarının elde edilmesi halinde
devlette önemli kişilerle görüştüğünün anlaşılacağını,
Ömer lütfi Topal Cinayeti ile suçlanan polislerin sorgulamalarının 5 kişi tarafından yapıldığı
nı, ifade tutanakları ve ses kasetinin olduğunu Kemal Yazıcıoğlunun kendisine söylediğini, Kemal
Yazıcıoğlunun bu bilgiyi soruşturmayı yürüten Şentürk Demiral'den aldığını, oysa böyle bir kase
tin olmadığını Şentürk Demiral'ın daha sonra kendisine söylediğini, ifade tutanağı da kaset de yok
dediğini, ayrıca yapılan işin bir sorgulama da olmadığını kendisine söylediğini,
Ömer Lütfi Topal'in öldürülmeden evvel Yeşil Kod adlı Ahmet Demir'e bazı havaleler gön
derdiğini, Yeşil'in Jitem'e bağlı bir haberci olduğunu, "Yeşil" kod adı ile dolaşan şahıs olduğunu,
paranın miktarının 10 milyon dolar olduğunu ve Ömer Lütfi Topal'ın bu parayı verdiğini, yine İş
Bankası aracılığı ile Van iline gidip gelen bir para olduğunu da bildiğini,
Ömer Lütfi Topal'ın yakınlarına "10 milyon doları verdik havaleyi yaptık, kelleyi kurtardık,
dolayısıyle artık benu koruyacaklar, beni öldürmeyecekler" dediğininin söylendiğini,
Devlet içindeki özel örgütlenmede bunların sayısının 50-100 kişiyi geçmediğini, Uğur Mum
cu Cinayetinin de devlet içindeki bu oluşumun bilgisi dahilinde yapılmış olabileceğini,
Devlette bir görevliden destek almayan çetenin, mafyanın bir gün bile ayakta durmasının
mümkün olmadığını,
Bugün ise devlette birisine haraç vermeyen pavyoncu, devlette birisine haraç vermeyen ku
marhane sahibi, devlette birisine ortak olmayan çek-senet mafyası olmadığını,
Susurluk kazası olmasaydı yakın bir gelecekte belki siyasetin akıbetini de bu çetelerin tayin
edeceğini, mafyanın tayin edeceğini,
Mehmet Ağar ile Sedat Bucak'ın ayni kategori içinde olacağını zannetmediğini, Mehmet
Ağar'ın bu işleri hazır bulduğunu, Çatlı'nın Mehmet Ağar'dan çok evvel bu işin içinde olduğunu
Mehmet Ağar'ın Çatlı'yi' hazır bulduğunu ve görevi gereği onunla ilişki kurduğunu, Yaşar Öz ile
kimliği dolayısıyla Mehmet Ağar'ın ilişkisinin ortaya çıktığını, hukuk nizamında böyle şeylerin
olamıyacağını ve hesabının sorulması gerektiğini,
Sedat Bucak'ın birçok olayın içinde olduğunu bu şahsın adam öldürmeye teşbbüs, yara alma,
büroda tehdit gibi işlerinin olduğunu,
;
Hakkâri, Batman, Van üçgeninde eroin işinin hala devam ettiğini ve dönen paranın Türkiyenin milli ekonomisinde dönen para kadar olduğunu, uyuşturucu işine karışan asker, polis her kim
olursa olsun suçluları ortaya çıkarmak ve bu işi durdurmak gerektiğini,
Yaşar öz, dosyasının en önemli dosyalardan birisi olduğunu, bu dosyada hem sahte belge bu
lunduğunu hem de sahte belgenin devlet tarafından kabul edildiğini ve Emniyet Genel müdürünün
de bu şahsın serbest bırakılmasını istediğini," beyan etmiştir.(Ek:219)
47-MEHMET SENA SÖYLEMEZ 2 Mart 1997 tarihli ifadesinde;
Aslen Muş'la, Kürt kökenli, 1961 doğumlu, doktor, genel cerrah oluduğunu, Eşinin Muş Es
ki Milletvekili Mehmet Emin SEVER'in yeğeni ve doktor olduğu, 1995 yılına kadar Ankara Nu^
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 301)

- 221 mune hastanesinde çalıştığını, 6 kardeş olduklarını, kardeşlerinden birinin başkomiser, birinin ast
subay, birinin emekli polis, birinin de emekli işçi olduğu,
1994 yılında bir araba parkı meselesi yüzünden Bucak ailesinden Sedat BUCAK'ın yeğeni
uyuşturucu, alkol bağımlısı Sultan Memduh BUCAK tarafından vurulduğunu, (kardeşinin de O'nu
öldürdüğünü), bu tarihe kadar Bucak ailesini hiç tanımadığını, bundan sonra aralarında kan davası
başladığını, vurulan insan olmasına rağmen Ankara'da gözaltına alındığını ve sorgulandığını, bu
sorgulamada Ankara Asayiş Müdür Yard. Ali îhsan SARIKAVAK'ın kendisine "Biz Bucakların
dostuyuz. Seni ve ailenden herkesi öldüreceğiz" dediğini, (Bu kişinin daha sonra abisi ve yeğenini
öldürenlerle birlikte oturup kalktığını,)
Sedat BUCAK'ın Mehmet AĞAR ile ortaklığı, karanlık işlere eraber girip çıkmaları yüzün
den kendisine bağlı polisleri kendi üzerlerine saldırttığını, kendilerine saldıranların daima polisler
olduğunu,
Bir oaydan dolayı Bilkent Üniversitesinde okuyan yeğeninin tutuklandığını, işkence gördüğü
nü ve o zaman Adalet Bakanı olan Mehmet AĞAR'ın emri ile özellikle Eskişehir Hapishanesine
gönderildiğini, yeğeni yem olarak kullanılarak O'na elbise, çamaşır, para vs. götüren ağabeyi ve di
ğer yeğeninin orada Savcıdan izin alma bahanesi ile bekletildiğini, bu sırada ziyaret günü olmama
sına rağmen oraya gelen Ülkücü Mafyasından bazı kimselerin güya ziyaret amacı ile oraya gelerek
ağabeyi ve yeğenini teşhis ederek dönüş yolunda pusu kurduklarını ve (13 Mart 1996 günü) ağa
beyi ve yeğenini öldürdüklerini, onlara ateş edenlerin polisler olduğunu, bu olayın maddi delilleri
nin araştırılmadığını, örneğin Orada bulunan Mcrcedesin içinde vurulan insanların saç kılları, par
mak izleri, tükürük ve kanlarının olduğunu, yıllar geçse de DNA testi ile bunların kime ait olduğu
nun tesbitinin mümkün olduğunu, ayrıca Fatih BUCAK adına kayıtlı bir cep telefonu bulunduğu
nu, bu telefondan kimlerle görüşüldüğünün tesbit edilebildiğini, Daha sonra bu öldürme olayının
çiğ köfte partisi ile kutlandığını, bu partiye; Mehmet AĞAR'ın, Yalım EREZ'in, Sedat BUCAK'ın
ve Necmeddin Dedenin katıldığını, ancak bu davanın kapatıldığını,
Sedat DEMİR ve Deniz GÖKÇETİN'in kendi taraftarları olmadığını, bu kişilerin yine Meh
met AĞAR'ın adamları olduğunu, ağabeyini pusuya düşürtüp öldürmek için bu insanların kullanıl
dığını, bu müdürlerle beraber olan Başkomiser Halim APAYDIN'ın ağabeyine arabasının vererek
Eskişehir'e gönderdiğini, ancak ne zaman gideceğini (katillere) haber vererek karşılığında çek al
dığını, eylemin sonucunda ağabeyinin öldüğünü,
Kendisinin 11 Haziran 199'da Adana'da bulunan ağabeyini ziyaretten dönerken Pozantı'da
vurulduğunu, kendisini vuran insanların İstanbul Polisi olduğunu, güya operasyon yaptıklarını,
bundan Adana polisinin haberi olmadığını, bu kişilerin İstanbul dışında operasyon yapmak için gö
rev belgelerinin olmadığını, oraya gelmek için bir gerekçelerinin de olmadığını, kendisi orada öl
seydi olayın faili meçhul olacağını, trafik polislerinin, kamyoncuların, vatandaşların gelerek ken
disini kurtardığını, bunun üzerine işi resmileştirdiklerini, kendisini vurmalarına bir bahane bulmak
için kendisini ÇETE olrnarak suçladıklarını, kendi arabasında silah olduğunu iddia ettiklerini, bu
nun kesinlikle yalan olduğunu, Orada ( POZANTI'da) yakalandıkları , Adana'da hastanede yaralı
iken Adana Terörle Mücadele ekipleri tarafından ifadesi alındığı halde İstanbul'da yakalanmış gi
bi tutanak tutulduğunu, Pozantı'da hiçbir işlem yapılmadığını, olayın Pozantı Savcısından gizlen
diğini, daha sonra İstanbul'a götürüldüğünü, burada hiçbir ifade vermediğini, hiçbir şeye de imza
atmadığını, ancak kendi ifadesi olarak sahte bir ifadenin düzenlendiğini, mahkemeye aleyhine de
lil olarak sunulan tek şeyin bu ifade olduğunu, kendisinin bir şey itiraf edecekse bunu Adana'da iti
raf edeceğini, oysa Adana'da verdiği ifadede "Hiç bir şey yapmadım" dediğini, o ifadenin kesin
likle kendi ifade olmadığını,
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Ayrıca kardeşlerine de çeşitli uydurma şeyler imzalatıldığını, kardeşinin tutuklama kararı ol
duğu halde, kardeşinin savcının, hakimin karşısına çıkarılmadığını, 4 yıl gezdirildiğini, işkenceden
geçirildiğini, bunun arkasında da Mehmet AĞAR'ın olduğunu,
Kendisi tutuklandığı zaman, memur olduğu için memur koğuşuna konulması gerekirken, Ada
let Bakanı Mehmet AGAR'ın imzasıyla Kütahya Cezaevine gönderildiğini, çünkü burada abisini
öldürmekten zanlı insanların bulunduğunu, 50 kadar Urfa'lı bulunduğunu, Sedat BUCAK'la yakın
İlişkisi olan Müslüm BAKAN adında birinin kardeşinin olduğunu, bu cezaevine konulursa kendi
sinin muhakkak öldürüleceğini, bunu da M.AĞAR'ın kendisini öldürsünler diye Adalet Bakanı
olarak yetkisini kullanarak bilerek yaptığını, orada vicdan sahibi bir savcının durumu farkcderek
kendisini koymadığını, buradan şevkinin itirafçıların bulunduğu Kırklareli cezaevine çıktığını,
Eminönü Belediye Başkanı Ahmet ÇETİNSAYA'nın yeğeninin öldürülmesi olayı ile hiç bir
ilgisinin olmadığını, orada beraber yargılandıkları insanların sonradan kendilerine polis tarafından
aldatıldıklarını söylediklerini belirtmiştir.(Ek:220)
48- ABDÜLGANÎ KIZILKAYA 28.02.1997 tarihli ifadesinde;
1966 Urfa-Siverek doğumlu, ilkokul mezunu, Aşiret içinde resmi korucu, Sedat BUCAK'ın da
yakın akrabası ve özel koruması olduğunu, 4 yıldır beraber olduklarını,
Susurluk kazası olduğunda Sedat BUCAK'ı arkadan takip ettiklerini, kazadan 4-5 dakika son
ra olay mahalline vardıklarında, arabanın kamyonun altında olduğunu, halatla vatandaşın yardımı
ile 15 dakikalık bir uğraştan sonra arabayı kamyonun altından çıkardıklarını, Sedat Beyi ve ceset
leri de ancak ondan sonra çıkarabildiklerini, hatta Sedat Beyin öldüğünü sandığını, asfaltın üzeri
ne uzattığını, Sedat Beyin burada konuşmasına imkân olmadığını, "Silahımı verin, tabancamı ve
rin" sözünü hastanede söylediğini,
ARENA'da yayınlanan resimde ise arabanın kamyonun altında olduğunu, demekki birilerinin
kendilerinden önce olay yerine vararak resimleri çektiklerini, silahları da arabanın arka koltuğuna
onların koymuş olabileceğini, (bunlar üzerindeki parmak izlerinin rahatlıkla kontrol edilebileceği
ni ve kime ait olduğunun anlaşılabileceğini) çünkü arabayı kendisinin hazırladığını, arka koltukta
silah görmediğini, yalnız arabanın arkasından milletvekillerine verilen Sedat BUCAK'a ait çanta
nın düştüğünü, bu çantayı aldığını, Balıkesire giderken ve istanbul'da havaalanında da bu çantanın
elinde olduğunu, bunun resimlerde de göründüğünü, bu çantada Sedat Beyin kimliği ile 230 mil
yon liranın bulunduğunu, zaten bu parayı çantaya beyaz bir poşet içinde kendisinin koyduğunu,
çantadan başka bir şey almadığını,
Sedat BUCAK'ın M-16 ve MP-5 marka ve başka hertürlü silahının olduğunu, bunların devle
tin verdiğini, arabada bu silahların mermilerinin de olduğunun söylendiğini, peki mermileri varsa,
susturucu varsa da silahların nerede olduğunu, Eğer Sedat BUCAK'a ait silah olduğunu bilseydi
rahatlıkla kendisine ait olduğunu söyliyeccğini, 4 yıl yatıp çıkacağını, ancak kesinlikle böyle bir
şey olmadığını, kendisinin silah, susturucu falan görmediğini,
Mehmet ÖZBAY'ı 1,5 yıldır Sedat BUCAK'ın yanına gelip gittiği için tanıdığını, ancak Ab
dullah ÇATLI olarak bilmediğini, esasen Abdullah ÇATLI'nın kim olduğunu da bilmediğini, bu
kişinin Siverek'e, Ankara'ya Sedat Beyin yanına geldiğini, İstanbul'da da görüştüklerini, kendisi
nin bol içki kullandığını, ancak kokain falan kullanmadığını, daha doğrusu bilmediğini,
Hüseyin KOCADAĞ'ın cebinden okunmuş toprak çıktığını, bunun toz esrar olarak kamuoyu
na sunulduğunu,
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ray'ın maçına gittiğini, kendilerini takip etmesinin mümkün olmadığını, ancak telefonla görüştük
lerini ,
Kendilerini kimsenin takip ettiklerinden şüphelenmediklerini, ancak İzmirde Otelde kendisine
"Gani Dikkatli olun" dediğini, oradan Kuşadasına geçtiklerini, genelde yolda her arabadan şüphe
lendiklerini,
Ali ÇÖRÜ'yü de tanıdığını, maça gelirken görüştüklerini, ancak Ankara'ya Sedat Beyin yanı
na gelmediğini,
Gonca US'u Mehmet ÖZB AY'in yanında gördüğünü,
Ahmet BAYDAR'ı tanımadığını,
Sedat BUCAK'ın Susurluk Kazasında beraber olduğu kişilerle daha önce hep birlikte beraber
olduklarını görmediğini belirtmiştir.(Ek:221)
49-MUSTAFA ALTINOK 28. 02.1997 tarihli ifadesinde;
1960 Yozgat doğumlu, Sorgun Lisesi mezunu, 1985'de Sorgun Lisesi mezunu, evli, 3 çocuk
lu olduğunu, okuldan mezun olduktan sonra 1985 sonundan itibaren Başbakanlık'da koruma me
muru olarak göreve başladığını, 1987 yılında Gölbaşına Özel Harekat kursuna gittiğini, kurstan
sonra 1987 onuncu ayında Şanlıurfa'ya gittiğini, 1990'a kadar burada kaldığını, şark dönüşü İstan
bul Terörle Mücadele Müdürlüğünde göreve başladığını, 6 ay öncesine kadar burada görev yaptı
ğını, 28 Ağustos 1996'Da Sedat BUCAK'ın koruma görevine atandığını,
Susurluk Kazası öncesi Ankara'dan İstanbul'a gittiklerini, kendisinin 15 gün evinde kaldığını,
buradan Yalova'ya geçtiklerini, maç seyrettiklerini, sonra Burhaniye'ye gittiklerini, bir arsaya bak
tıklarını, oradan İzmir'e gittiklerini, İzmir'de 2 gün, Kuşadasında 2 gün kaldıklarını, dönüşte ma
lum kazanın olduğunu,
Gidiş ve dönüşte kendilerini takip eden kimseyi görmediğini, hissetmediğini, arkadaşlarının da
hissetmediklerini,
Kazadan 5 dakika sonra olay yerine geldiklerini, yaralı ve ölüleri çıkarmaya çıkarmaya çalış
tıklarını, bu sırada arabadan Sedat BUCAK'ın, Mehmet ÖZBAY'ın ve Hüseyin KOCADAĞ'ın za
ti silahları dışında bir silah çıkmadığını, başka hiç bir silah ve mermi görmediğini, arabadan hiçbir
şey almadığını, para çantasını Gani'nin almış olabileceğini, kaza yerine vardıklarında arka bagajın
açık olduğunu, ama silah falan görmediğini, yaralıları kurtardıktan sonra arabanın yanında En
ver'in kaldığını,
Abdullah ÇATLI'yı bir yıl kadar önce Ayhan ÇARKIN'ın yanında Mehmet ÖZBAY olarak
tanıdığını, kendisinden hiç şüphelenmediğini, çünkü adamın taşıma ruhsatlı silahı olduğunu, uçak
lara bindiğini, büyük adamlarla, mesela milletvekilleri ile görüştüğünü, kendisini Emniyet Müdür
lüğünde, Müdür odasında, koridorda, bahçede, yolda gördüğünü,
Sami HOŞTAN'ı da Mehmet ÖZBAY'ın yanında gördüğünü,
Ali Fevzi BİR'in ismini bu olaylardan sonra duyduğunu,
Ömer Lütfi TOPAL'ı hiç tanımadığını, TOPAL cinayetinde sanık olmadığını, o gün nöbetçi
ekiple görevde olduğunu, arkadaşlarına da çok güvendiğini, onlara kefil olduğunu, onların böyle
bir cinayeti işleyceklerine ihtimal vermediğini, buna inanmadığını,
Mehmet ÖZBAY'ın kokain kullandığını sanmadığını, çok düzenli, kibar, efendi, iyi bir insan
olduğunu, O'nun tetik çekecek bir insan olduğuna inanmadığını, duyunca çok şaşırdığını, iş sahibi
olduğunu, iş yerine bir defa gittiğini, orada ortağı Ahmet BAYDAR'ı da gördüğünü,
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da çete kurulamıyacağını, Ayhan ÇARKIN'la beraber, ama ayrı ayrı timlerde çalıştıklarını, bazı
nokta operasyonlarda müşterek görev yaptıklarını, bu operasyonlarda kesinlikle sivil kişilerin bu
lunmadığını, Güneydoğuda da Jandarma bölgesinde görev yaptıklarını, yüzlerini de kapatmadıkla
rını, faili meçhul olaylarda ölenlerin bu operasyonlarda ölmediğini, bu operasyonlar yüzünden
DEV-SOL tarafından evine gelindiğini, öldürülmek istendiğini,
ibrahim ŞAHİN'in Sami ile, yahut Ömer Lütfı TOPAL'la bir ilişkisinin olamıyacağmı, İ.ŞAHİN ve Korkut EKEN'in Özel Harekat Kursunda hocaları olduğunu, onları çok iyi ve dürüst ola
rak bildiğini,
1991 yılında Hasan Paşa olayından dolayı Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinde yargılandık
larını, bu olayda içeridekilere teslim olun dediklerini, ancak "Biz faşistlere teslim olmayız" dedik»' lerini, slogan attıklarını, silahlı çatışma olduğunu, bir arkadaşlarının yaralandığını, içerde beraat et
tiklerini, daha sonra İnsan Haklan Mahkemesinde dava açıldığını ve devam ettiğini belirtmiştir.
(Ek:222)
.

50-ENVER ULU 28. 02. 1997 tarihli ifadesinde;

1963 Trabzon doğumlu olduğunu, ilkokulu babasının memuriyeti dolayısiyle Diyarbakır, An
kara ve Çankırı'da okuduğunu, Ortatahsilini Trabzon'da tamamladığını, 1983'tc askere gittiğini,
asker dönüşü 1986'da polislik imtihanını kazanarak 100. yıl Polis Okuluna gittiğini, buradan me
zun olarak aynı yıl Ankara Hassas Bölgeler Şb. Md.'de göreve başladığını, 1987 Mayısında Özel
Harekat kursuna katıldığını, aynı yıl Siirt'e şark hizmetine gittiğini, 1990'da şark hizmetini bitire
rek Ankara'ya Özel Harekat Şubesine geldiğini, 1991'de İstanbul'a gittiğini, 1993'te tekrar Anka
ra'ya geldiğini, 1994'te Sedat BUCAK'm korumasına verildiğini, 1995'de kendi isteğiyle İzmir'e
tayin olduğunu, burada 1996'da Özel Harekat'tan ayrıldığını, Korumalar Şubesine geçtiğini, sonra
terörde çalıştığını, Daha sonra tekrar Sedat BUCAK'ın korumalığına verildiğini,
Susurluk Kazası'ndan önce Sedat Beyle önce İstanbul'a, oradan Mehmet ÖZBAY'la birlikte
İzmir'e gittiklerini, buradan Sedat Beyin Kuşadasında bulunan yazlığına gittiklerini, İzmir'de Prensis Otelde kaldıklarını, burada Mehmet AĞAR'ın kızının bulunduğunu, Sedat BUCAK Mehmet
ÖZBAY'la birlikte M.AĞAR'm kızma geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını, Mehmet
AĞAR'ın orada olmadığını, Sedat BUCAK'ın dostu olan Hüseyin KOCADAĞ'ın İzmir'de kendi
lerine katıldığını,
Yolda araya kamyon konvoyunun girmesi nedeniyle Sedat Beylerden koptuklarını ve malum
kazanın olduğunu, kazayı görünce durduklarını, Mehmet Bey ve yanındaki bayandan iniltiler gel
diğini, kimsenin yardımcı olmadığını, önce arabayı çekip çıkardıklarını, koruması olduğu için
Mustafa ALTINOK'la birlikte Sedat Beyi kurtarmaya çalıştıklarını, bir arabaya atarak Balıkesir'e
gittiklerini, Hüseyin Bey'i ve diğerlerini diğer arkadaşlarının çıkardığını,
Kaza mahalline vardıklarında arabanın bagajının açık olduğunu, kapılarının da açık olabilece
ğini, arabada zati silahlar dışında uzun namlulu silah filan görmediğini, görselerdi toparlıyacaklarını, Sedat Beyin içinde para bulunan çantasını kendi korumasının almış olabileceğini, kendisinin
almadığını,
Abdullah ÇATLI'yı Mehmet ÖZBAY olarak 1,5-2 sene önce 1995 yılında, Sedat Beyden ön
ce bir arkadaş toplantısında tanıdığını, daha sonraSedat Beyin yanına gelip giderken gördüğünü, ki
şi olarak tanımaya başladığını, beraber yemeğe çıktıklarını, ancak bildiği simalardan birileriyle be
raber olmadıklarını, Çatlı'yı İbrahim ŞAHİN'in makamında görmediğini, Çatlı'nm kokain kullan
dığını bilmediğini, sanmadığını,
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 301)

-225Sami HOŞTAN'ı Sedat BUCAK'ın yanında bir-iki defa gördüğünü,
Ali Fevzi BİR'i de ALÎÇO olarak bir defa yine Sedat Beyin yanında gördüğünü,
Hüseyin KOCADAĞ'ı Özel Harekatçı olduğu için 1987'denberi Diyarbakır'dan tanıdığını,
1988'de arkadaşını kazaen yaralamaktan 6 ay bir disiplin cezası aldığını, kendisinin Ömer Lütfı TOPAL cinayeti ile ilgisi olmadığını, halen ÇETE kurmaktan yargılandığını belirtmiştir.
(Ek:223)
•
'
51-BURHANETTİN BİGALI 02.03. 1997 tarihli ifadesinde;
1927 Bergama'nın Göçbeyli nahiyesinde doğduğunu, 13 yaşında Konya askeri Ortaokulu'na
gittiğini, 1947'de Harbiye'yi, 1959'da Harp Akademisini bitirdiğini, 1972 yılında General olduğu
nu, İstanbul Garnizon Kurmay Başkanlığı, Harp Akademileri Kurmay Başkanlığı, Erzurum'da Tü
men Komutanlığı, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı, Genelkurmay Sıkıyönetim ve Koordinas
yon Başkanlığı ve 6. Kolordu Komutanlığı görevlerinden sonra
•
1981 yılında MİT müsteşarı olduğunu 1986 yılı Ağustos ayına kadar 5 yıl bu görevde kaldığım,Orgenaral olarak 2. Ordu Komutanlığı ve arkasından da Jandarma Genel Komutanlığı görevle
rinde bulunduktan sonra 1990 yılında emekli olduğunu,
MİT Kanununa göre; "MİT'in görevinin, T.C.'nin ülkesiyle, milletiyle bütünlüğüne, varlığı
na, bağımsızlığına, güvenliğine, anayasal düzenine ve millî gücünü meydana getiren bütün unsur
lara karşı, içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında millî güvenlik istihbaratınıdevlet çapında oluşturmak, bunları Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve
Milli Güvenlik Kurulu ile gerekli kuruluşlara bildirmek" olduğunu,
Çeşitli Kamu kurum ve kuruluşlarının yukarıdaki bağlamda elde ettikleri bilgileri MİT'e bil
dirmelerinin gerekli olduğunu, bu bilgilerin bir havuzda toplanmasının gerektiğini,
MİT Kanununa göre; " MİT müsteşarının başkanlığında Bakanlıklar ve diğer kurum ve kuru
luşlar arasında yukarıda belirtilen görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili koordinas
yon sağlanması ve istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde temel görüşler oluşturmak üzere Milli
İstihbarat Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulduğunu, bu kurulun her üç ayda bir toplanması ge
rektiğini",
•.
Kendi döneminde Koordinasyon Kurulunu hep topladığını, Oysa bugün bunun sağlıklı şekil
de yapılamadığını, kurumlar arasında, özellikle Emniyet, Jandarma ve MİT arasında kopukluk ol
duğunu, MİT'in gelen bilgileri değerlendirerek icra etmek üzere yine emniyete verdiğini,
MİT'in öcü olmadığını, millî bir kuruluşumuz olduğunu, Başbakanın, bakanların bu kuruluş
tan brifing alması gerektiğini, bu kurumu tanımaları ve yardımcı olmaları gerektiğini, MİT'in dı
şarıya gedecek büyükelçilere brifing verdiğini, onların teröre karşı, mesela Asala eylemlerine karşı
nasıl hareket edeceklerini anlattığını, dış temsilciliklerimizin korunması için gerekli tedbirleri aldı
ğını, ayrıca dış temsilciliklerimizin sık sık kontrol edildiğini, bir sürü dinleme cihazı vs. bulundu
ğunu, MİT'in ihtiyaç duyduğu elekronik, teknik cihazlarla donatılması gerektiğini, Avrupa'daki
Türk varlığını, dış temsilciliklerimizi korumak için çevre kuşak ülkelere dikkat etmek, istihbaratı
daima güncel tutmak gerektiğini,
30 Kasım 1983 tarihi itibariyle 195 Asala eylemi olduğunu, 56 kişinin hayatını kaybettiğini,
bunlardan 39'unun Türk olduğunu,
Bu Asala eylemlerine karşı siyaseten dost ülkelerin istihbarat teşkilatları ile işbirliği yaptıkla
rını, ayrıca bu devletlere bir gün bu eylemlerin kendilerine zarar vereceğini anlattıklarını, nitekim
ölen insanların 17'sinin çeşitli yabancı ülke vatandaşları olduğunu, bu ülkelerin zarar gördüğünü,
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rıca Ermeniler içinde de bu eylemlerden rahatsız olan insanlar olduğunu, siyasî platformda da bul
ların haklılıklarını isbat edemediklerini, ve sonuçta Ermeni terörünün sona erdiğini, kısmen de bu
işi PKK'nın sürdürdüğünü,
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin teröre terörle mukabele etmediğini, Abdullah ÇATLI ismini
MİT müsteşarı olduğu dönemde hiç duymadığını, böyle bir kişinin MİT tarafından Asala'ya karşı
kullanılmasının asla sözkonusu olmadığını, Müsteşarın bilgisi olmadan alt düzeyde birilerinin de
böyle bir şey yapmalarının mümkün olmadığını, MİT'in kişilere pasaport verme görevi olmadığı
nı, dolayısiyle bu kişilere pasaport falan vermediğini, kendilerinin Asala terörüne karşı dış temsil
ciliklerde sadece pasif koruma tedbirleri aldıklarını,
Kendi döneminde ne dışarıda, ne de içeride bir takım sağ ve sol militanların, Abdullah ÇAT
LI gibi, Oral ÇELİK gibi kimselerin tetikçi olarak kullanılmadığını, istihbarat haricinde herhangi
bir operasyonda sivil kişilerin kullanılmadığını, bunun mümkün olmadığını, bu kişilerin kendileri
tarafından korunmadığını,
MİT Müsteşarı iken MİT bünyesinde silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı gibi teröre des
tek veren işlerle ilgilenmek üzere Kaçakçılık Dairesinin kurulduğunu, bunun sebebinin 12 Eylül'de
çok sayıda silah yakalandığını, yani terörü silah kaçakçılığının desteklediğini, O'nu da uyuşturucu
kaçakçılığının desteklediğini belirlediklerini, bunun sonucunda 1984 yılında uyuşturucu kaçakçılı
ğına bulaşan Mafya Babaları operasyonu yaptıklarını, Dündar KILIÇ, Behçet CANTÜRK gibi in
sanların sorgulandıklarını, haklarında fezleke düzenlendiğini ve adli makamlara sevkedildiğini, so
nucunun ne olduğunu bilmediğini, Mehmet EYMÜR'ün bu Kaçakçılık Dairesinin başına getirildi
ğini, bu kişinin çok çalışkan birisi olduğunu, konusu ile ilgili sorgulamalara katıldığını,
Dündar KILIÇ ve benzeri babaların MİT içindeki, kamudaki insanlarla, (Örneğin iddia edildi
ği gibi, MİT İstanbul Bölge Eski Müdürü Nuri GÜNDEŞ ile yahut İstanbul Emniyet Eski Müdürü
Şükrü BALCI ile ) ilişki içinde olduklarına dair bir bilgisi olmadığını, buna inanmanın da mümkün
olmadığını,
Mehmet EYMÜR'ün 1987 yılında yayınladığı çeşitli devlet görevlileri hakkındaki Raporun
kendisinden sonra olduğunu, sonucunda da MİT'ten ihraç edildiğini, sonradan nedenini bilmediği
bir şekilde geri alındığını,
Korkut EKEN'in kendi zamanında MİT'te olmadığını, sonra yarbay olarak bir dönem Meh
met EYMÜR'le birlikte MİT'te çalıştığını, bu rapor dolayı sonra ikisinin birlikte uzaklaştırıldığı
nı, halen Emniyet Genel Müdürlüğü danışmanı olarak çalıştığını duyduğunu,
Kendi MİT Müsteşarlığı döneminde Nuri GÜNDEŞ hakkında Dündar KILIÇ'la ilişkisi oldu
ğuna dair bazı iddialar olduğunu, daha üst görevli kimselerden oluşan bir komisyonla hakkında tah
kikat yaptırdığını, katiyen böyle bir şey olmadığına dair rapor verdiklerini, iddiaların tamamen yan
lış olduğunu, Mehmet EYMÜR'ün Nuri GÜNDEŞ hakkındaki iddialarının birtakım şahsi husumet
lerden kaynaklandığını, Nuri GÜNDEŞ'le ilgili olarak Dündar KILIÇ'ın verdiği bilgilerin ortadan
kaldırıldığı iddialarının doğru olmadığını,
JİTEM diye bir kuruluşun kendi Jandarma Komutanlığı döneminde kurulmadığını, kendisinin
1990 yılında emekli olduğunu, bunun 1993 yılından sonra ortaya çıktığını, arkadaşlarına sorduğu
zaman da böyle bir şeyin olmadığını ifade ettiklerini,
Mehmet Ali AGCA'nın 1982 yılında askeri cezaevinden kaçırılması sırasında MİT'te görevli
olduklarını, ancak o günlerde işlerinin çok yoğun olduğunu, bu nedenle Başbakanlıktan özel bir
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ğunu, hapishanelerin iç ve dış güvenliklerinin ayrı ayrı Bakanlıklarda olmasının bunda rolü oldu
ğunu,
PKK'nın Ankara'daki İstanbul'daki örgütlenmesine karşı istihbari çalışmaların ve diğer ted
birlerin iyi olduğu kanaatında olduğunu,
İstihbarat Teşkilatının kanuni prosedür içinde alelusul şunu bunu dinleme yetkisinin olmadı
ğını, önemli bir hedefi,bir örgüt mensubunun ancak savcılığın müsaadesi alınarak dinlenebileceği
ni, ancak şimdi birçok kişinin elinde dinleme cihazının olabileceğini, buna karşı tedbir alınması ge
rektiğini, örneğin bu komisyonun dinlenmemesi için MİT'ten uzman çağrılarak kontrol yaptırıla
bileceğini, bir parti lideri dinlendiğini iddia ediyorsa, O'nun da çağırıp uzmanlara kontrol ettirebi
leceğini,
MİT'te görev yapan kişilerin siyasî görüşlerinin, ideolojilerinin görevlerini etkilememesi ge
rektiğini, bazı siyasî kişilerin MİT elemanlarını MİT Müsteşarının bilgisi dışında ayrı bir yapılan
ma içinde, mesela Asala'ya karşı kullanmalarının kendi döneminde olmadığını, siyasîlerden böyle
bir direktif almadığını, şimdi de olmaması gerektiğini, varsa bilemiyeceğini,
MİT'in Tarık ÜMİT gibi yasadışı işlere bulaşmış, uyuşturucu kaçakçılarını istihbari amaçla
kullanmasının, istihbarat alınması karşılığında onların yasadışı eylemlerine göz yumulmasının, hat
ta yardımcı olunmasının asla doğru olmadığını, bunun mümkün de olmadığını, kendi zamanında da
sureti katiyede böyle bir şeyin olmadığını,
MİT'in sivilleşmesini, yani başına sivil bir insanın gelmsini doğru bulmadığını, çünkü yaban
cı birisinin teşkilatı tanıyıncaya kadar uzun zaman geçeceğini, oysa askeri birimlerde benzeri istih
bari birimler olduğundan asker kişilerin konuya yabancı olmadığını, örneğin kendisinin Kara Kuv
vetleri İstihbarat Başkanlığı yaptığını,
MİT'in bazı bilgileri bağlı olduğu siyasî kişilere vermediği iddiasına katılmadığını, Başbakan
lar ne zaman isterlerse MİT'ten bilgi alabileceklerini, Milletvekillerinin de Başbakan'ın izniyle bri
fing alabileceğini, ABD'de CİA Başkanının hergün konutundan çıkarken Dışişleri Bakanının ara
basına binerek işyerine varıncaya kadar son 24 saat içinde dünyada olan gelişmeleri bildirdiğini,
bunun bizde de olabileceğini,
Çeşitli basın organlarında zaman zaman MİT kaynaklı olduğu iddia edilen rapor, etüd veya
bilgi notlarının çoğu zaman gerçeği yansıtmadığını, ancak MİT'in kendini tanıtmak amacıyla ka
muoyunu aydınlatmasını doğru bulduğunu, herkesin bu millî kuruluşumuzu tanıması gerektiğini,"
PKK terörüne karşı askerin yetersiz olduğu iddiasıyla Özel Harekat Polisinin aşırı derecede
güçlendirilmesine karşı olduğunu, bunun zaman içinde kontrolden çıkabileceğini, askerdeki disip
lini bunlarda sağlamanın çok zor olduğunu, yalnızca askerin yaptığı çevirme harekatından sonra
yakın operasyon için özel komando eğitimi almış sınırlı sayıda Özel Harekat Timinin bulundurul
masının yeterli olacağını belirtmiştir.(Ek:224)
52-HÜSEYİN OĞUZ 18.02,1997 tarihli ifadesinde;
1959 Edirne İpsala doğumlu olduğunu, daha sonra nüfusunu İzmir Karaburun Merkez Mahal
lesine aldırdığını, Baba adı Mehmet/ana adı Havva olduğunu, halen Elazığ İl Jandarma Komutan
lığı Merkez Bölüğü personel İşlem Astsubayı olarak çalıştığını,
1977 yılında Astsubay Okulunu bitirdiğini, 1977-1981 arasında Diyarbakırda görev yaptığını,
önce 1977-1979 arasında Kulp'ta, 1979-1981 arasında Ergani'de çalıştığını,
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babası Adalet Partisi ilçe Başkanı olan ve okulda kürtçe konuşulmasına, şarkı söylenmesine
karşı olan Kadir ismindeki öğretmenin Ergani-Afyon yolunda otobüs içinde bıçaklanarak öldürül
düğünü, bunun Kesantaş Köyünden Şaban ismindeki failini kendisinin bulduğunu,
1981-1983 arasında Bursa'da 6 ay komando'da çalıştığını, 1982'de Sorgu'ya geçtiğini,
1983-1986 yıllarında Kars'ta çalıştığını, bu sırada 1984 yılında 3 ay 10 gün faili meçhullerle
ilgili sorgu kursuna katıldığını (Babası Faili Meçhul gittiği için bu konuda hobisi olduğunu), bura
da herhangi bir terör ya da faili meçhul olayı hatırlamadığını,
1986-1993 yıllarında Uşak İl Jandarma'da sorgu kısım amiri olarak çalıştığını, narkotik so
rumluluğuna baktığını, burada Dev-Sol içindeki bir hesaplaşma dolayısıyla Ulubey İlçesinin Büyükkayalı köyüne atılan 1 ceset dışında önemli bir olay olmadığını,
1993-1996 yıllarında (1 Temmuz 1996 tarihine kadar) Malatya il Jandarma'da sorgu görevin
de çalıştığını,
Malatya'da görev yaparken 1996 yılında Elazığ-Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsünün
yakınında_20-25 yaşlarında genç bir erkekle genç bir bayan cesedinin bulunduğunu, her ikisinin de
ellerinin arkadan bağlı olduğunu ve enselerinden vurulduğunu, olay yerinde 9 mm. Makina Kimya
Mermileri olduğunu, erkeğin ayaklarının çıplak olduğunu, ayakkabılarının kendine, ait olmadığını
tesbit ettiklerini, her ikisinin de temiz giyimli, erkeğin ttraşlı olduğunu, bayanın da bakire kız ol
duğunu ve iç çamaşırlarının dahi çok temiz olduğunu, bunlardan hareketle bu olayın başkası tara
fından değil, kesinlikle güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilmiş bir İNFAZ olduğu kanaatine
vardıklarını, örgüt işi olsaydı, örgütün maktulün ayağına "Ajan veya provakatörün sonu budur" gi
bi bir bildiri bırakacağını,
Maktullerin kimliklerini tesbit etmek için olay yerinde çektiği resimleri basına verdiğini, kızın
babasının resmi gazetede görerek kendilerini aradığını ve Malatya'ya geldiğini, cesedi morgta teş
his ettiğini, adamın Mersin Gülnar ilçesinde ayakkabı tamircisi ve fakir bir aile oluduğunu, kızın
Dicle Üniversitesi Yabancı Diller bölümünde öğrenci olduğunu, herhangi bir olayla ilgisinin olma
dığını,
Erkeğin ise; Diyarbakır Silvan nüfusuna kayıtlı olup Sivas'ta 2 yıllık yüksek okulu bitirdiği
ni, Diyarbakır'da iş ararken kızla tanıştıklarını, güvenlik güçlerince gözaltına alındığına dair bir
kaydının olmadığını,
Diyarbakır'daki sistemi bildiğini, buna göre bir kişinin bu şekilde öldürülmesi için kurt köken
li olması ve PKK'ya MÜZAHİR olmasının (yani PKK'ya hafif bir sempatisinin olmasının) yeterli
olduğunu, kendini devlet yanlısı tanıtan birinin "Falan PKK yanlısıdır" gibi bir ihbarı üzerine ada
mın özel harekatçı kıyafetiyle evinden alındığını ve 2-3 kişilik infaz ekibi (Tetik Timi) tarafından
infaz yapıldığını/buna İstihbarat biriminin karar verdiğini, ancak son zamanlarda infazların durdu
ğunu,
Bu kişinin de bu sisteme göre tahminen müzahir olması nedeniyle yanındaki kızla beraber Di
yarbakır ekiplerince gözaltına alındığını, onlar gözaltındayken başka bir infaz olayına tanık olduk
larından bu tanıkları yok etmek için infaz edilmiş olabilirler diye değerlendirdiğini, çünkü o sırada
5 kişinin daha Diyarbakır'da atıldığını bildiğini, ayrıca bu kişileri polisin gözaltına aldığının da ke
sin olduğunu, kızın bir arkadaşının ailesine telefon ederek yurda gelmediğini bildirdiğini,
AyrıcaDiyarbakır'la cesetlerin bulunduğu yer arasında 11-12 tane kontrol noktasının bulundu
ğunu, güvenlik güçlerinden başka kimsenin bu noktaları yanındaki bu kişilerle veya cesetlerle geçTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 229 meşinin mümkün olmadığını, ceset bırakılan yerin güvenlik amirinin de normalden bu işten haber
dar olmasının gerektiğini, ancak Malatya'da fazla güvenlik görevlisi olmadığını da düşünerek ce
setleri Malatya'ya, Jandarma bölgesine bıraktıklarını,
Olayı araştırmak üzere İl Merkez Bölük Komutanı Üsteğmen Abdullah KAYA ile Kriminalci
Uzman Çavuş Ergun KAYAKAYA ve Ali Başçavuşun Diyarbakır'a gittiklerini, kendisinin gitmek
istemediğini ve gitmediğini, bu ekibin polis ve jandarmaya uğradıklarını, adı geçen kişilerin (mak
tullerin) poliste gözaltına alındıklarını öğrendiklerini, ancak burada kendilerine; "Sizin ne işinize
geliyor, bunun sizinle alakası yok, çekin gidin görevinize" dendiğini, böylece hiç bir evrak alma
dan ,hiç bir işlem yapmadan geri geldiklerini, onlara "İyi ki sizi de infaz etmemişler" dediğini, ola
yın böylece kaldığını,
Yeşil ve Veli KÜÇÜK :
YEŞİL'in aslen Bingöl Solhan Asmakaya Köyü nüfusuna kayıtlı, 1953 doğumlu Salih oğlu
Mahmut YILDIRIM olduğunu, Sakallı diye anılan işinin de aynı şahıs olduğunu, çocukluğunun
Elazığ'da geçtiğini, 1982 yılında Ülkü Ocakları davasından Elazığ Polisince gözaltına alındığını,
"Devletin manevi şahsiyetine hakaret ve Polis Memuruna hakaret"tcn 2 fişi bulunduğunu, kendisi
ni gördüğünü, uzun boylu, 1,85 boyunda, esmer bir şahıs olduğunu, çok zengin olduğunu,
Yeşil'in önce polisle birlikte çalıştığını, daha sonra Cem ERSEVER'le tanışarak JİTEM'de ça
lışmaya başladığını, O'nunla birlikte Suriye'ye gidip geldiğini, Jandarma istihbarat birimlerinden
herkesin yeşili tanıdığını, Yeşil'in Emniyet ve Jandarma teşkilatlarına rahat girip çıktığını, hatta bazan kapıda karşılandığını, Kürtçe bildiği için herkesle rahat dialog kurduğunu, Çatlı'dan da önem
li ve üstte bir adam olduğunu, bilhassa Jandarma'da çok önemli olduğunu, Çatlı ile de ülkücülük
ten dolayı birbirlerini tanıdığını, ayrıca Jandarma'da da ülkücü olanların olduğunu, bunlar arasın
da da ilişki olduğunu, Yeşil'in Korkuut EKEN'i de Sedat BUCAK'ı da, hatta Mehmet AĞAR'ı da
tanıdığını, hatta Mehmet AĞAR'ın "Bu adamı öldürün" diye emir de verdiğini,
Yeşil'le irtibatı olanların Ankara'da Cinnah Caddesinde Kumarhane veya Birahane gibi her
kesin girip çıkmadığı bir yerde buluştuklarını,
Tuğgeneral Veli KÜÇÜK'ün de Yeşil'i çok iyi tanıdığını, beraber çalıştıklarını, Yeşil'in Veli
KÜÇÜK'ün sözünden çıkmadığını, Veli KÜÇÜK bir zamanlar JİTEM'in en kıdemli, en sözü ge
çen kişisi olduğunu, bu kişiyi tutan kötü insanlar çoğunlukta oldukları için general olduğunu, Ko
caeli Jandarma Komutanıyken birkaç soruşturma geçirdiğini, ancak bunların kapatıldığını, Veli
KÜÇÜK'ün doğudan ayrıldıktan sonra da telefonla doğudaki bazı şeyleri yaptığını, Kocaeli Jan
darma Komutanı olduktan sonra Yeşil'in de İstanbul tarafına kaydığını, bu tarafta da infazların baş
ladığını, faili meçhullerin arttığını,
1993 yılında Diyarbakır'da birtakım infazlar yapıldığı zaman Yeşil'in de orada olduğunu, te
tikçi olarak görev yaptığını, Diyarbakırda Vedat AYDIN'ı Yeşil'in iki kişiyle Özel Harekatçı elbi
sesi giyerek evine gidip, "Polis" diyerek kaçırdığını, sonra da infaz ettiğini, yanındakilerden biri
nin Alaattin KANAT olabileceğini, bu kişinin de PKK itirafçısı ve tetikçi olduğunu, Ankara açık
cezaevinden konuşmasın diye kaçırıldığını, belki de infaz edileceğini, Yeşil'in Malatya'ya da gir
mek istediğini, ancak o zamanki Jandarma Alay Komutanı Yaşar ERCAN'ın buna izin vermediği
ni, bir defa Malatya Alay Komutanlığına geldiğini, Alay Komutanını sorduğunu, ancak Yaşar Albay'ın kendisini kabul etmediğini, kendisinin de orada gördüğünü,
Yeşil'in Alaattin ÇAKICI'yı çok iyi tanıdığını, bir zamanlar İstanbul'da çıkan çek-senet maf
yasında da olduğunu, çünkü Yeşil'in parasız iş yapmadığını, çok parası olduğunu, çok para harca
dığını, bekar olduğunu, kadına düşkünlüğü bulunduğunu,
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-230Yeşil'in uyuşturucu olayını en iyi yönlendiren kişi olduğunu, TORBACI tabir edilen taşıyıcı
olduğunu, arabasıyla getirip götürdüğünü, Uyuşturucu'nun Yüksekova'da imal edildiğini, sevk yo
lunun VAN olduğunu ve oradan ayarlandığını, İstanbul'da da pazarlanıp satıldığını, Güvenlik güç
lerinden zaafı olanların, menfaati olanların bu olaya yardımcı olduğunu, bütün bu irtibatları Ye
şil'in sağladığını, nerede ne kadar güvenlik gücü olduğuna dair istihbaratı da Yeşil'in sağladığını,
Yeşil'in bankaya yatırdığı 300 bin mark, 50 bin doları Urfa Suruç (veya Siverek) nüfusuna kayıtlı
Ahmet DEMİR'in çektiğini,
Yeşil'in halen MİT'te çalıştığını sandığını, üç gün önce İstanbul'da MİT tarafından sorgulan
dığını, Sabancı Suikastının tetikçisi DHKP'li İsmail AKKOL'u Suriye'den Yeşil'in getirip MİT'e
teslim ettiğini, Çünkü Yeşil'in Cem ERSEVER'le birlikte Suriye'ye gidip geldiğini, Suriye istihı baratı ile irtibatı olduğunu,
Bütün bu bilgileri Jandarma Genel Komutanlığında istihbaratçı olarak çalışan samimi arkadaş
larından şifahi olarak aldığını,
Doğan ERŞAHİN:
Malatya Pötürge Tosunlu Köyü'nden Doğan ERŞAHİN adında Mafyanın çok önemli bir ada
mı olduğunu, bu kişinin halen cezaevinde bulunan İsrailli MOSSAD ajanı Gülbahar ATEŞ'in ko
cası (ve Pötürgeli) olan Celal ATEŞ'in ve İzzet Avni ÖZTÜRK'ün de arkadaşı olduğunu, (Celal
ATEŞ'in de Hollanda'da öldürüldüğünü)
Doğan ERŞAHİN'in Veli KÜÇÜK Kocaeli Jandarma Komutanı olduğu sırada Kocaeli Jan
darmasının elinden firar ettiğini, Malatya nüfusuna kayıtlı olduğu için olayla ilgilendiğini, Kocaeli
Jandarmasını telefonla arayarak Erdoğan EMELCE adında bir astsubaya görüştüğünü, O'na "Si
zin pisliğinizi biz mi temizleyeceğiz, 800 milyon para almışsınız" dediğini, Doğan ERŞAHİN'in
adamı Mehmet ATEŞ'in annesinden para alınıp sevk sırasında yemekte kaçtığının açık olduğunu,
Veli KÜÇÜK'ün bu yüzden soruşturma geçirmiş olabileceğini,
Kocaeli Jandarma Komutanı Veli KÜÇÜK'ün kendilerine Doğan ERŞAHİN'in Malatya'ya
geldiğini, Gülbahar ATEŞ'le konuştuğunu söylediğini ye bu kadının telefonunu verdiğini, kendisi
nin de Gülbahar ATEŞ'le konuştuğunu, kadının kendisine "Evladım Doğan ERŞAHİN'i Veli KÜ
ÇÜK koruyor, nerede olduğunu onlar çok iyi biliyor, O Malatya'da değil, bana sorma" dediğini,
Doğan ERŞAHİN'in bir tetikçi olduğunu, ilk icraatının bir vatandaşın kafasını kesip kahvede
masanın üzerine koymak olduğunu, Kocaelinden firar ettikten sonra da Yüzbaşı elbisesi ile Malat
ya'ya gelerek Battalgazi'de evi olan Tekin COŞKUN ile görüştüğünü, (Tekin'i polisin çok iyi ta
nıdığını, çek senet mafyası ile uğraştığını, Alaattin ÇAKICI'nın da arkadaşı olduğunu, kendisinin
bu adamla tanıştığını, evine gittiğini) Battalgazi'de bir vatandaşı evinden çıkardığını ve bahçede öl
dürdüğünü, olayın polis bölgesinde olduğunu, (öldürülen adamın akrabası olan Aydın ÖZTÜRK
adındaki vatandaşla kendisinin görüştüğünü, hala da görüştüğünü), daha sonra Doğan ERŞA
HİN'in muhtar olan kardeşinin misilleme olarak öldürüldüğünü, bu dosyanın da adliyede faili meç
hul olarak kaldığını, kendilerinin failini bildiğini, polisten bazılarının da bildiğini, ancak kanıtla
mak istemiyeceklerini, çünkü onların da zarar göreceğini, bu cinayetin bir uyuşturucu hesaplaşma
sı nedeniyle işlendiğini, Doğan ERŞAHİN olayıyla 6 ay uğraştığını, daha sonra yakalandığını, an
cak yine firar ettiğini, bu kişinin toplam Uç defa firar ettiğini, bir sefer de İstanbul'dan firar ettiği
ni, bu Doğan ERŞAHİN'in zabıta ile genel birlikteliğinden ziyade ferdi bir menfaat paylaşımının
sözkonusu olduğunu,
Doğan ERŞAHİN'in Yeşille birbirlerini tanımadıklarını,
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— 231 Genellikle pişmanlık yasasından faydalananların tetikçi olarak kullanıldığını, neticede tetiği
çekenlerin de infaz edildiğini, bu nedenle faili meçhullerin yakalanamıyacağını,
HAKKÂRİ:
1 Temmuz 1996'da Hakkâri İl Jandarma Alay Komutanlığı İstihbarat Şube Subay Vekillliğine atandığını, burada kendinden önce Binbaşı İbrahim İÇGÜDER'in görev yaptığını, çalışacağı
odayı temizlerken çekmecede 2 adet tabanca bulduğunu, birinin 14'lü Saddam, diğeri daha önce
hiç görmediği bir silah olduğunu, önce bir astsubayla kendisi bir tutanak tuttuğunu, sonra tabanca
ları Komutan Yardımcısı Mesut KURU'ya, sonra da Alay Komutanı Necati KILIÇKAYA Albay'a
götürdüğünü, ancak alay komutanın beklediği tepkiyi göstermeden Arif ÖZKAN Başçavuşa gödererek "Buluntu Silah" tutanağı tutturduğunu, kendi tutanağını saklıyarak daha sonra Diyarbakır
DGM'ne verdiğini,
Alay Komutanından kendi kurs gördüğü alan olan SORGU'da çalışmak istediğini söylediğini
ve bu konuda ısrar ettiğini, ancak Alay komutanının bunu kabul etmiyerek kendini Şemdinli'nin
ORTAKLAR KARAKOLU'na sürdüğünü, bu karakolda 19Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında
görev yaptığını,
Bu karakolun 1995 yılında baskına uğradığını ve 17 erin şehit olduğunu, bu konuda bir soruş
turma yapılmadığını, ancak Bölük Komutanının bu olaydan kendini kurtarmak için (Arkadaşı Ast
subay Ali ŞEN'in kardeşi olan) Urfa-Viranşehir'li Uzman Çavuş Haşim ŞEN'i sorguya çektiğini,
O'na işkence yaptığını, hatta cop soktuğunu, bunun üzerine adı geçen astsubayın bütün özel eşya
larını da karakolda bırakarak firar edip İsviçreye gittiğini, orada MED-TV'ye beyanat verdiğini,
bunun da ülkemiz aleyhine olduğnu,
Ortaklar Karakolundan Hakkâri İl Jandarma Harekat Asayiş Müdürü Yarbay Adnan KESKİN'le birlikte ayrılarak birlikte bir rapor yazdıklarını, yapılması lazım gelen şeyleri yazdıklarını,
Buradan Hakkâri-Van-Yüksekova arasındaki üçgende yer alan ve önemli bir kontrol noktası
olan YENİKÖPRÜ Karakolu'na atandığını, Burada görev yaparken 06 plakalı kırmızı bir Opel ara
cın geçerken askerlerin aramak istediğini, içinde bulunan bir Başkomiserin aratmak istemediğini,
kendisinin de onlarla münakaşa ettiğini", aracın gitmek istediği yönden vazgeçerek Hakkâri'ye ge
ri döndüğünü, bunun üzerine kendisinin de 2 gün sonra İl Merkezine bağlı BAGIŞLI Karakolu'na
tayin edildiğini, Bağışh'ya varınca Karakol Komutanının odasında 2 kilo esrar bulduğunu, burada
8 gün kaldığını, buradan Hakkâri'ye döndüğünü,
Hakkâri'de daha önce Uşak'ta birlikte çalıştığı için tanıdığı ve Tugay'da çalışan, dürüst bir in
san olan Yarbay Hami ÇAKIR'a gizlice telefon ettiğini ve gördüğü yolsuzlukları anlatarak kendi
sini Yüksekova'ya aldırmasını istediğini, Onun da Paşa'ya söyliyerek 4-5 gün içinde 20 Ekim'dc
(gerçekte 20 Eylül) YÜKSEKOVA'ya tayinini çıkardığını,
Aynı gün Yüksekova'da göreve başlıyarak gözaltında bulunan 37 kişinin sorgusunu yaptığını,
bunlardan kırsaldan gelen silahlı militan Ferhat DURNA'nın ifadesinin önemli olduğunu, Ertesi
günü (21 Eylül) Anavatan İlçe Başkanı Tahir BASKIN'ın gelerek yeğeni Necip BASKIN'ın kaçı
rıldığını söylediğini, olayla hemen ilgilenip bunun fidye amaçlı olduğunu anladığında korucu ve iti
rafçılardan şüphelendiğini, bunlardan Kahraman BİLGİÇ'i çağırıp da kaçırılırken Necip BAS
KIN'ın yanında bulunan İlhami BASKIN'la yüzleştirilince renginin attığını, bunun üzerine Kahra
man BİLGİÇ'i hemen sorguya çektiğini, hiç bir işkence yapmadan, çay, sigara ikram ederek ada
mın ifadesini aldığını,
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Yüce KARADEMİR Olayı:
Önce üstünü başını boşalttığını, cüzdanından 1000 Irak Dinarının çıktığını, defterinde "15
Ağustos 1996 tarihinden itibaren beni ara- Yüce KARADEMİR" şeklinde bir not bulduğunu, Yü
ce KARADEMİR'in kim olduğunu sorduğunu, "Çukurca Komanda Taburunda İkmal Astsubayı
olduğunu" öğrendiğini, bir itirafçının ikmal astsubayı ile ilişkisine anlam veremediği için Onunla
ne ilişkisi olduğunu sorduğunu,
Kahraman BİLGİÇ'in "kendisinin bu astsubayda 7 adet Lav silahı, Uzi ve bir-kaç el bomba
sının olduğunu, kendisi ile Ankara'da banka soyacaklarını planladıklarını, Yüce Astsubayın herşeyi ayarladığını, silahları, elbiseleri Ankara'ya götürdüğünü, burada sözlüsünü ayarladığını, bir kaç
gün sonra cep telefonundan kendisini arayacağını, isterse şimdi de arayabileceğini" anlattığını, ön
ce bunlara inanamadığını, sonra bu ifadeleri tutanağa geçirerek ve mesaj halinde üst makamlara
gönderdiklerini,
Daha sonra bu kişinin Ankara'da tutuklanarak Hakkâri'ye getirildiğini, bunu Van askeri sav
cılığına götürmek üzere kendisinin görevlendirildiğini, Yüceİ'i 07.10.1997 tarihinde alarak Van'a
götürüp Askeri Savcılığa teslim ettiğini,
. . . • • •
Yolda giderken 7 saat süre arabada kendisi ile konuştuğunu, "10.600 markı, 7 tane tapuyu ne
reden bulduğunu, bu silahların ne olduğunu sorduğunu", O'nun da; "Çeto isimli bir kaçakçıdan
bahsettiğini, Kıdemli Binbaşı Cengiz YILDIRIM'a (Halen Yarbay, Jan.Gn. Kom. Sınır Kaçakçılık
Şb.Md.) 2 sıfır kaleş, bir M-16, lö'lı Baretta, 9 mm. verdiğini , bir kalesi Bayram AKDOĞAN'a
(Halen Albay, Niğde Alay Komutanı), M-16'yı Hamdi POYRAZ'a verdiğini, bunu Kahraman
BİLGİÇ'in de doğruladığını, kendisi ikmal subayı olduğu için bunları verebildiğini, ayrıca Rama
zan ismindeki bir astsubaya 75 milyon karşılığı silah sattığını" söylediğini, Ayrıca Yüce KARA
DEMİR'in özel eşyaları arasında 2 orijinal sıfır kalcş, 5 tabanca, bir tane ucuna susturucu takılabi
len UZİ marka suikast silahı ve 2 çuval askeri malzemeyi ve 10.600 markı teslim aldığını,.
'" Necip BASKIN'in Kaçırılması:
Daha sonra Necip BASKIN olayını net bir şekilde anlattığını, yüzleştermelerinin yapıldığını,
buna göre; Komiser Fatih (Fatih ÖZKAN ismindeki polis memuru), Kahraman BİLGİÇ, Korucu
Kadir (Abdülkerim ÖZCÜK) Ve birkaç korucunun Korucubaşı Mehmet Emin ERGEN'in evinde
toplandıklarını ve bir düzen kurduklarını, önce A Köyünde, B Köyünde koyunları kaçırıp Muş'ta
satmayı ve parasını kırışmayı, bunun için "PKK Kaçırdı" diye propaganda etmeyi planladıklarını,
MHP İlçe Başkanı Tahir'in de MENŞE' ŞEHADETNAMESİNİ ayarlayacağını söylediğini, Aynı
toplantıda BASKIN'lardan birini kaçırmayı, PKK tarafından kaçırılmış süsü verilerek alacakları
fidyeyi paylaşmayı, sonra da teslim sırasında hem Necip BASKIN'ı hem de para getirenleri öldür
meyi, sonra da "PKK ile çatışmada öldürüldüler" demeyi planladıklarını, Komşu Köyden Korucu
başı M.Emin ERGEN'in istihbarat çalışması yaptığını, (20 Eylül gecesi) Kahraman BİLGİÇ'in
PKK militanı kılığında olmak üzere, üç polis, üç korucu BASKIN'ların köyüne gittiklerini, Kahra
man BİLGİÇ'in Necip BASKIN'ın evine girdiğini, yüzünün açık olduğunu, elinde de bir M-16
marka silah olduğunu (Örgüt mensuplarında genellikle kaleşnikof olduğunu), odada Üniversite öğ
rencisi Necip BASKIN'la İlhami BASKIN'ın ve bir yaşlı kadınla bir çocuğun yattığını, K.BİLGİÇ'in kendisini PKK örgüt üyesi olarak tanıttığını, önceden hazırlanmış mühürlü imzalı 200 bin
marklık bağış makbuzunu İlhami BASKIN'a vererek Necip BASKIN'ı da yol gösterme bahanesi
ile ya ,;u' alıp çıktığını, Necip BASKIN'ı Komiser Fatih'in Mazda marka arabasına bindirdikleri
ni, yoİG
•zlerini bağladıklarını, doğru Özel Harekat kapısından Emniyete götürdüklerini ve mes
cide kapattıklarını, bu arada da İl Emniyet Müdürü'ne telefon ederek "bir milis ele geçirdiklerini,
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Emniyet Müdürünün yardıma ihtiyaçları olup olmadığını sorduğunu, Fatih'in de "buna gerek ol
madığını, kuvvetlerinin yettiğini" söylediğini, böylece öldürme eylemine kılıf hazırladıklarını, son
ra da Necip BASKIN'ın verdiği numaraya telefon ederek parayı istediklerini, telefona Tahir BASKIN'ın çıktığını, paranın çok olduğunu, biraz müsade etmelerini istediğini, daha sonra da Jandar
ma Taburuna gidip Hami Yarbay'a durumu anlattığını, Korucu ve polislerden şüphelendiğini de
söylediğini, bunun üzerine telefonun dinlemeye alındığını, buradan telefon edilen yerin tesbit edil
diğini; bu arada Kahraman BİLGİÇ'in tabura çağrıldığını, bunun üzerine K.BİLGİÇ'in Komiser
FATİH'e telefonla bilgi verdiğini, bunun üzerine Fatih'in Necip BASKIN'ı ikindi vakti stadyum
yakınma bıraktığını, K.BİLGİÇ'in tekrar sorguya çekildiğini, herşeyi anlattığını, sonra da Necip
BASKIN ile yüzleştirildiğini ve Necip BİLGİÇ'in Kahraman'ı teşhis ettiğini, daha sonra olay ye
rinde YER GÖSTERİMİ yaptıklarını ve bunu kasete aldıklarını,
Bundan sonra Polislerin ifadeden vazgeçsin diye Tahir BASKIN'ın bir akrabasının evine 2 ki
lo esrar koydurduğunu, bunu koyan çocuğun da yakalandığını, ifadesini kendisinin aldığını, çocu
ğun "kendisinin polisler tarafından ölümle tehdit edildiğini" söylediğini,
Kurmay Albay Hamdi POYRAZ :
Kahraman BİLGİÇ'in bu sorgusunda, halen Genelkurmay'da İcra Tetkik Dairesi Başkanı
olan, o zaman Tugay'da Kurmay Albay Hamdi POYRAZ'dan bahsettiğini, Hamdi POYRAZ'ın
Kendisi (K.BİLGİÇ) ile Kemal ve İsmet ÖLMEZ ve sözde haber elemanı bir Kuzey Irak'yı Çukur
ca ÇIĞLI'ya gönderdiğini, yolda arandıkları zaman rahat geçmeleri için . bir yazı verdiğini, Çığlı'da kendisinin askeriyede kaldığını, Kuzey Iraklı'nm Irak'a geçtiğini, sonra içi silah dolu ağır bir
çuvalla geri geldiğini, bunu İsmet ÖLMEZ'le birlikte Tugay Karargahına Hamdi POYRAZ'ın oda
sına götürdüklerini,
Piyade Binbaşı Mehmet Emin YURDAKUL :
Kahraman BİLGİÇ talimatları Albay Hamdi POYRAZ'dan aldığını, Binbaşı Mehmet Emin
YURDAKUL ile de görevlere gittiğini,
Özel Harekat Timi ile birlikte AŞAĞIKONAK köyünde operasyon yaparken kendisinin (
K.BİLGİÇ'in) kümesten 13 kilo eroin ile 4 adet silah çıkardığını, tabancaları Tabur Komutanı Bin
başı Mehmet Emin YURDAKUL'a verdiğini, Binbaşının da bu silahlardan birini Belediye Başka
nı Ali İhsan ZEYDAN'a verdiğini, diğerlerini bilmediğini, Eroinin 8 kilosunun Mehmet Emin
YURDAKUL'un taburundaki bir astsubaya verdiğini, Bu astsubayın İzmir'de yakalandığını, tifadesinde Binbaşının ismini vermediğini, çünkü bunun için Mehmet Emin YURDAKUL'un karısı
nın adı geçen astsubayın karısına 480 veya 580 milyon lira gönderdiğini,
Mehmet Emin YURDAKUL'un kendisi (Kahraman BİLGİÇ) ile birlikte iki çobanla daha son
ra tanıklık yapmasın diye namaz kılarken babalarını öldürdüklerini, ayrıca Esendere Yolu'nda iki
gencin öldürülüp karlı bir zamanda atıldığını,
Abdullah CANAN 'in da Mehmet Emin YURDAKUL'un tabura aldırdığını, bir hafta taburda
sorguladığını, sonra da kendisinin tabura getirdiği ve üsteğmen diye tanıttığı, ancak gerçekte üsteğ
men olmayan iki tetikçiye öldürttüğünü, kendisine (K.BİLGİÇ'e) de kimseye söyleme dediğini,
(Kahraman BİLGİÇ'in) Bu olayla ilgili olarak Abdullah CANAN'ın akrabası olan Mehmet
CANAN'la Yakup EDİŞ'in evinde (Abdullah CANAN'dan haber almak veya kurtarmak için) pa
zarlık yaptıklarını 24 bin marka anlaştıklarını, Mehmet CANAN'ın bunun 7 bin markını ev sahibi
Yakup EDİŞ'e bıraktığını, bunu Kemal ve İsmet ÖLMEZ'in kardeşi Burhan ÖLMEZ'e verdiğini,
. çünkü onlarla beraber olduğunu, daha sonra bunlarla Otel Şenler'de görüştüğünü,
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cak sonradan bundan zarar gördükleri için devlet yanlısı olduklarını,
Kaçakçılık Olayları:
Kahraman BİLGİÇ, Hasan ÖZTUNÇ'un ZEYDAN'm bir altı Korucubaşı olduğunu, devlet
yanlısı geçindiğini, Çolak Hasan lakabını taşıdığını, korucuların maaşını bile vekaletle O'nun aldı
ğım,
Bir de Kemal ÖLMEZ ve İsmet ÖLMEZ olduğunu, bu kişilerin daha önce fakir olduklarını,
Hkkariye giden otobüslerde muavinlik yaptıklarını, şimdi ise altlarında birer CHAVROLET mar
ka araba olduğunu, bunları Kurmay Albay Hamdi POYRAZ'ın kendisine (K.BİLGİÇ'e) tanıttığı
nı, Kemal ÖLMEZ'in Vahyettin ASLAN'ın yazıhanesine gelerek tehdit ettiğini, ancak O'ridan pa
ra alamadıklarını,
Refah Partisi İlçe Başkanı Fakin MENGEÇ'in (askeriyeye malzeme veren bir esnafmış) de
"tehdit edildiğini, şikayet dilekçesi verdiğini, ancak dilekçenin Emniyete gelip takıldığını, o zana
işin içinde polisin de olduğunu anladığını, korkusundan takip edemediğini" kendisine (Hüseyin
OĞUZ'a) anlattığını,
Hüseyin OĞUZ, Astsubay Aydın, Teğmen Yalçın KARAKURT ve Atilla Astsubayla birlikte
bu işlerin üzerine korkusuzca gitmek için silah üzerine yemin ettiklerini, bundan sonra şikayeti
olanların dilekçe vermeleri için Fakin MENGEÇ'e haber gönderdiğini,
Daha sonra taburda Hamdi ÇAKIR Yarbay ve Ersan ALKAN Albayla birlikte halka güven
vermek, "olayların üzerine gidiyoruz" imajını vermek ve halkı devletin yanına çekmek için bir
halk toplantısı yapmaya karar verdiklerini, aşiret ileri gelenlerini çağırdıklarını, hepsinin geldiğini,
yalnızca Belediye Başkanının gelmediğini, kolonya, çikolota alarak vatandaşa ikram ettiklerini,
orada bir vatandaşın "Abdullah CANAN olayı da çözülecek mi?" diye sorduğunu, Abdullah CANAN'ın oğlu Vahap CANAN'ın da Mehmet BALKIZ Yüzbaşıya gittiğini, yakasına yapıştığını,
"Babamın katilleri sizsiniz" dediğini, bunun üzerine kendisini dövdüklerini, Çünkü babasını çağır
tıp tabura gönderenin Mehmet BALKIZ Yüzbaşı olduğunu söylediğini, bunun üzerine bu çocuğu
kenara çekip özel telefonunu verdiğini ve kendisini aramasını istediğini,
Kahraman BİLGİÇ'in ifadelerini mesaj halinde Alaya, Tugaya, Genel Komutanlığa çekildiği
ni, Alaydan Yalçın Teğmen'e telefon açılarak kendisi (Hüseyin OĞUZ) için "Ulan sen Silahlı Kuv
vetlerini hedef aldın."şeklinde tepki gösterdiklerini,
Bunun üzerine Albay Hasan, Yarbay Hami ÇAKIR, kendisi (H.OĞUZ), Aydın Başçavuş, Yal
çın Teğmen'in toplandıklarını, Hami Yarbay'ın "Dürüstçe mücadele ediyoruz, yanlış birşey olma
sın" dediğini, olaya siyaset karıştırılmaması gerektiğini konuştuklarını,
Yalçın Teğmen'in "Abi bunlar bizi infaz edecekler, bunları not üşeceğim, yazacağım, kasete
alacağım" dediğini, kendisinin de "Ben sonuna kadar mücadele edeceğini, kendisini desteklemele
rini " istediğini, kendisinin de Atilla Astsubaya "yer gösterimi ve ifade sırasında alınan kasetleri
çoğalt" dediğini, ifadeleri de 6 nüsha yazdığını, birini özel olarak saklaması için Atilla Astsubaya
verdiğini, O'nun da özel valizine sakladığını, toplantıda 5 suret ifade yazdıklarını söylediğini, Er
san ALKAN Albayın "Bu ifade tutanaklarını yok edeceksiniz" dediğini, "Neden" diye sorması üze
rine Albay'ın "Bu Tugay Komutanına, Genel kurmaya'a, bir yere sıçrıyor'! dediğini,
Kahraman BİLGİÇ'in ifadesini kendisinin aldığını, ancak orada geçici görevli olduğu için im
za atmadığını, bu tutanakların PBİK (Personel Bilgi İşlem) Kod numarası yazılarak imzalandığını,
bu ifadelerdeki imzaların Teğmen Yalçın KARAKURT ile Astsubay Aydın'a ait olduğunu, Aydın'ın soyadını hatırlamadığını, bu sorgunun Atlla ATEŞ astsubay tarafından kamera ile çekilerek
banta da alındığını,
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Necati KILIÇKAYA'nın kendisini istediğini ve çok acele gelmesini istediğini, orada yol güvenli
ğinin olmadığını, yolda infazdan korktuğunu, tedbir alarak YENİKÖPRÜ'ye geldiğini, buradan ta
nıdığı Erdal Astsubay'ın kendisini BRT denilen araçla Hakkâri'ye ilettiğini, burada çok kötü kar
şılandığını, telefonla görüşmesi, çarşıya çıkmasının yasaklandığını, bunun üzerine 4 Kasım'da (4
Ekim olmalı) Atilla Astsubay adına misafirhaneye bağlattıkları özel telefondan eşini aradığını,
olayları anlattığını,
7.10.1996 tarihinde de tututklanmış olan Yüce Astsubayı Van'a Askeri mahkemeye götürmek
üzere görevlendirildiğini, Van'da Abdullah CANAN'ın akrabası olan Eski Hakkâri Milletvekili
Esat CANAN'ın telefonunu bularak kendisi ile 2 saat konuştuğunu, bildiği herşeyî anlattığını, ken
disini kurtarmasını istediğini, O'nun da bunu basma anlattığını,
10 Ekim'de Hakkâri'ye dönünce basına demeç vermişsin diye kendisini sorguya çektiklerini,
kendisinin de halen Malatya'da görevli İsmail adındaki helikopter pilotu üsteğmenden kendisini
kaçırmasını istediğini, ayın 16'sında Tugay'da buluşmak üzere anlaştıklarını,
Bu arada Mahmut IŞIK adındaki milletvekilini özel telefonla aradığını, olayları anlattığını,
"Askerlik hayatı beni buradan çıkarmaz, infaz ederler. Kaset varsa konuşmayı al" dediğini, O'nun
tavsiyesi üzerine ATV'den Suat isminde birinin kendisini aradığını, O'na da herşeyi anlattığını,
eğer infaz ederlerse yayınlanmak üzere anlaştıklarını, medya'da resmim çıkarsa belki kurtulurum
diye düşündüğünü,
Ayın 16'sında sivil bir taksi ile İsmail Üsteğmenle buluşmak üzere Tugaya gittiğini, ancak
alaydan oraya gittiğini öğrendikleri için acele alaya çağırdıklarını "Jandarma Genel Komutanının
kendisini istediğini" söylediklerini, Mahmut IŞIK'ın İçişleri ve Savunma Bakanını arayarak duru
mu anlattığını, bunun üzeri Genel Komutanlıktan çağrıldığını, ancak yine de infazdan şüphelendi
ği için Ali KARDEŞ ismindeki İzmir'li bir askere evnin telefonumu vererek, babasına açmasını ve
kendi durumunu anlatmasını istediğini,
Ayın 17'sinde bir daha dönmemek niyetiyle valizini alarak Hakkâri'den ayrıldığını ve Anka
ra'ya geldiğini, Komutanlığa GİTMEDEN önce Mahmut IŞIK'ı bulduğunu ve konuştuğunu,
ATV'den Suat'la Onun evinde buluşarak görüntü verdiğini, sonra Jandarma Genel Komutanlığına
gittiğini, burada bir gün 12 sayfa ifade verdiğini, anlattıklarına inanmadıklarını, kaçırılan adamın
PKK'lı olduğunu söylediklerini, kendisine 20 Ekim'de Komutan'la görüşeceğini söyledikleri hal
de 20 gün Ankara'da kaldığını, fakat Genel Komutanla görtişemediğini, ifadesinde askeri persone
li ve Jandarmayı da yazdığı için görüşmek istememiş olabileceğini, sonra tayinini istediğini,
10 Kasım'da Elazığ'a tayininin çıktığını, mehil müddetini kullanarak Elazığ'a gittiğini, bura
da pek hoş karşılanmadığını, bir İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'na Harekat subaylığı gibi bir
göreve verdiklerini, orada bir ay kaldığını, telefon irtibatı falan olmayan bu yere kendisini sustur
mak için verdiklerin, bonra 30 Kasım'da Diyarbakır'a gidip Devlet Güvenlik Mahkemesin'de 9 sa
at 16 sayfa ifade verdiğini, çünkü adliyeye, hukuka güvendiğini,
Hakkâri'deki menfaat şebekesine karşı Vali'nin hiçbir etkinliğinin olmadığını, kendisinin de
uluşamadığını, adli sistemin de orada birşey yapmasının mümkün olmadığını,
Otluca Köyü Olayı:
Yüksekova Tugayı'nın çevresinde tel örgü kıyısında koruma amaçlı pusu atıldığını, bu pusu
timinin gece saat 24.20-24.30'da pusuya düşürülerek 2 astusbay, 4 erin şehit edildiğini, telsiz ko
nuşmalarını dinlediğini, şehit olan astsubayların pusuya düşünce ısrarla yardım istediğini, ancak
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birlik yok bahanesiyle yardıma gidilmediğini, ancak 2 gün sonra bölgede operasyonlara başlandı
ğını, Tugay'a 1-2 km. yakınında bulunan OTLUCA Köyünden başta muhtar olmak üzere 5 yaşın
da çocuk dahil birçok insanın tugaya götürüldüğünü, bunlardan 5 tanesinin eline illegal 5 kaleş ve
rilerek mahkemeye verildiğini, bununla ilgili arama tutanağı tutması için Alay Komutanı Necati
KILIÇKAYA, Yalçın YALINCAK astsubaya emir verdiğini, ancak bu astsubay kabul etmediği
için başka bir üstçavuşa tutturduğunu, ancak savcılık bunlara inanmadığı için takipsizlik verdiğini,
Bu arada Otluca Köyünün tamamen boşaltıldığını, köyden 2-4 bin civarında koyunun tugaya
getirilerek kesildiğini, bu olaydan sonra bu köyden 24 kişinin kırsala çıkarak örgüte katıldığını, bu
hareketle örgütün gücüne güç katılmış olduğunu,
Yücel ZEYDAN ( PKK Yüksekova Dağlıca Tabur Komutanı - Rüstern Kod adlı)
Yücel ZEYDAN'm Hakkâri Milletvekili Mustafa ZEYDAN'ın oğlu olduğunu, İran'da anne
sinin yanına sık sık gittiğini, (Mustafa ZEYDAN'ın bir karısının da İran'da olduğunu), telefonla
babası ile de görüştüğünü, Mustafa ZEYDAN'ın bir oğlunun da Sağlık Bakanlığı'nda üst düzeyde
görevli olduğunu,
Yücel ZEYDAN'ın amca çocuklarının da korucu olduğunu, Yücelle sık sık görüştüklerini, bu
nedenle de Hakkâri Bölgesinde PKK'nın eylem yapmadığını,
Hakkâri'de bütün önemli ihaleleri Mustafa ZEYDAN'ın akrabalarının aldığını, sonunda
PKK'ya da devlet parasının gittiğini, son olarak 100 milyonluk Yatılı Bölge Okulu ihalesini yine
Mustafa ZEYDAN'ın yakın akrabalarının aldığını,
Mustafa ZEYDAN, istediği adamı korucu yaptırdığını, Vali'ye telefon ettiği zaman almamazlık yapamıyacağını,
Yüksekova'lı Mehmet oğlu Bayram AKSU adında bir vatandaşın bulunduğunu, bunun gönül
lü istihbaratçılık yaptığını, halen Van'da olduğunu, bunun gerek Yeşille gerekse diğer faili meçhul
lerle ilgili herşeyi bildiğini,
Aşiret Yapısı:
Hakkâri'de irili ufaklı 23 aşiret bulunduğunu, Yüksekova'da da 3 büyük aşiret olduğunu, Bun
ların Piyaniş , Doski ve Jirki aşiretleri olduğunu, Bunlardan JİRKİ aşiretinin 200 elemanı ile çok
ciddi ve samimi bir mücadele verdiğini,
PİYANİŞ Aşiretinin (Mustafa ZEYDAN'ın aşireti) 9 bin korucusu olduğunu, ancak bunların
Yücel ZEYDAN nedeniyle PKK ile ciddi bir mücadelesinin olmadığını, Fakin MENGİÇ (RP ilçe
başkanı) 'nin yanında bir kuyumcu olduğunu, bu kuyumcudan altın alma olayı olduğunu, suçlula
rın Piyaniş aşiretinden olduğunu, işin içinde bir de asteğmenin olduğunu, bu asteğmenin mağduru
sanık olarak mahkemeye çıkardığını, sonra aşiretler arasında husumet omlmamasu'çin aşiret ileri
gelenlerinin araya girerek barıştırdıklarını,
Korucu Sistemi :
, Koruculuk Sisteminde korucubaşı, onun altında tim veya takım komutanı, onun altında da ele
manlar olduğu, Her timin 20 kişiden oluştuğu, tim komutanının elemanların vekaletini, korucubaşının da tim komutanlarından özlük haklarına ilişkin vekalet aldığını, korucubaşının kendine bağlı
olanların maaşlarını aldığını, asıl mücadeleyi yürütenlere bir çuval un, şeker, çay vs. verilerek işin
götürüldüğünü, korucübaşılan ve tim komutanlarının göreve falan gitmediklerini, bunlar şehirde
bazı hatırı sayılır kişilerin korunmasında görev almış göründüklerini, şehirde ikamet edip devletten
maaş aldıklarını, altlarında yepyeni Toyoto arabalar olduğunu, kısaca iyi menfaat sağladıklarını,
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bitirdiğini, daha üstün silahlarının olduğunu, ayrıca alt yapısı halk olduğu için daha etkili olduğu
nu, garip vatandaşın hakkını aramasının mümkün olmadığını, ne Vali'ye ne komutana, ne de korucubaşına ulaşamadığım, adalet sisteminin de doğru çalışmadığını,
Güvenlik güçlerinden bir kısmının da oradaki menfaat işlerine bulaştığını, orada herkesin der
dinin iyi model bir araba, bir ev, bir yazlık alıp dönmek olduğunu, dönerken de yanında illegal yol
lardan edinilmiş silahlar alıp götürdüklerini,
JİTEM ( Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele )
Bunun kanunen mevcut ve Örgütlenme şeması içinde bir birim olmadığını, ancak Jandarma'da
resmen İstihbarat birimlerinin bulunduğunu, ancak bu birimlerin terörle fiilen mücadele görevleri
nin olmadığını, görevlerinin sadece istihbarat olduğunu,
JİTEM'in ise Cem ERSEVER tarafından fiilen kurulduğunu, Diyarbakır, Elazığı, Mardin,
Hakkâri gibi bazı hassas illerde gayriresmi olarak örgütlendiğini, her ilde bulunmadığını, ama Jİ
TEM elemanlarının Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına bağlı olarak çalıştıkları
nı, genellikle kod adı kullandıkları, kendisinin Jitem elemanı olmadığını, sadece Jandarma İstihba
rat şubelerinde sorgu amiri olarak görev yaptığını,
İstihbarat birimlerinin terörle mücadele yaparken menfaat mücadelesi yaptıklarını, mesela
Cem ERSEVER'in yanında çalışan ismini hatırlamadığı bir astsubayın adli emanetteki 2-3 bin si
lahı alarak güneydoğuda koruculara sattığını, bu kişinin yakalandığını ve yargılandığını,
Cem ERSEVER'in asıl amacının menfaat temini olduğunu, JİTEM adının da birtakım kirli iş
lerde daha çok işe yaradığını, çünkü terörle mücadele görevi olunca gözaİtı süresinin daha uzun ol
duğunu, sonradan JİTEM'in lağvedildiğini, Cem ERSEVER'in de mecburen emekli olduğunu,
kendisini Jandarmanın diğer elemanlarının temizlediği iddiasının yanlış olduğunu, kendisinin çok
uyanık'birisi olduğunu, kolay tuzağa düşmeyeceğini, ancak Mahkemeye gelirken alarak kaçırdık
larını, sorguladıklarını ve şırınga sorgusu sonucu öldürdüklerini, otopsi raporunu okuyan arkadaş
larından öğrendiğini, bu şırıga sorgusunu herkesin bilmediğini,
Cem ERSEVER'i Habur Gümrük Müdürünün Kemal ismindeki oğlunun (veya şoförünün )
öldürdüğünü, bunu içerde yapılan konuşmalardan bildiğini, şu anda bunu bilenler asker oldukları
için konuşamak istemediklerini, ancak not tuttuklarını, ileride çıkıp konuşacaklarını,
Cerh ERSEVER'in karısının suriyeli olduğunu, bu yolla Suriye istihbarat servisi ile-irtibat kur
duğunu, bu servise bilgi sızdırdığını, bu nedenle de Jandarma Genel Komutanlığı tarafından dışlan
dığını, bu nedenle de öldürüldüğünü, Yeşil'in de kendisi ile irtibatı dolayısiyle Suriye ile bağlantı
sı olduğunu,
Uyuşturucu Kaçakçılığı:
Uyuşturucu'da Van'ın bir merkez olduğunu, Van'dan her tarafa uyuşturucu sevkiyatının yapı- '
Iabildiğini, Pazarlamasının da İstanbul'da yapıldığını, Van'da bir kadının uyuşturucu'nun THC
(Tetro Hidro Karnobilen) yani kalite kontrolünü yaptığını,
Bir başka kanalın yani Suriye hattının Mardin-Habur Hattının olduğunu, buradaki sevkiyatı
nın GKK (Geçici Köy Korucuları) vasıtasıyla, onların gümrüklerdeki akrabaları kanalıyla geçiş
sağlandığını,
Daha sonra bu konuda zaafı olan, çok para kazanma hırsı olan güvenlik gücü mensuplarının
devreye girdiğini, bunların bazan kendi arabaları ile uyuştum naklini sağladıklarını, bunların ara
balarının aranmadığını, özellikle PKK istihbaratı için Suriycye gidip gelenlerin bu arada bu işi de
ayarladıklarını, bir menfaat şebekesi oluşturduklarını,
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konuşamıyacaklarını,
Bu menfaat şebekesinin TBMM'ne kadar uzandığını, mesela Mustafa ZEYDAN'ın bu işin
içinde olduğunu,
Sedat BUCAK'ın Urfa'da devletten daha güçlü olduğunu, uyuşturucu trafiğinden de menfaat
aldığını,
Uğur Mumcu Cinayeti:
Uğur Mumcu'nun C-4 plastik patlayıcısı ile öldürüldüğünü, bunun iz bırakmadığını, Malat
ya'da Tekin COŞKUN denilen kişinin evinde C-4 bulundduğunu, bu kişinin poliste gözaltına alın
dığını, kendisini Uğur TONİK adında İstanbul'da oturan yaşlı bir adamın kurtardığını, bu adamla
da Tekin COŞKUN'la birlikte Büyük Otel'de görüştüğünü, Tekin COŞKUN'un Uğur MUMCU'nun aleyhine konuştuğunu, O'nun öldürtmüş olabileceğini,
Tekin COŞKUN'un Alattin ÇAKICI'nın çok yakın arkadaşı olduğunu, çek-senet işiyle uğraş
tığını, bu nedenle başka şehirlerde de adamının olabileceğini, kendisinin evine giderek görüştüğü
nü, 361 30 45 çağrı ve 0542 231 02 90 numaralı cep telefonu bulunduğu, bu kişinin Abdullah ÇATLl'yı da tanıdığını,
Eşref BİTLİS Olayı:
Eşref BÎTLİS'in kesinlikle suikaste kurban gittiğini, C-4 bombası ile öldürüldüğünü, C-4'ün
uçağa pilot elbisesi içinde sokulduğunu, Bursa'lı nöbetçi bir askerin bunu gördüğünü, Jandarma
içinde de Eşref Paşa'nın suikastle öldürüldüğüne kanatinde olan pek çok insan olduğunu, ancak or
taya çıkarılmasının istenmediğini,
Malatya'da Turan Abi gibi akrabalarının bulunduğunu, kendisinin onlarla da sürekli görüştü
ğünü,
Bahtiyar AYDIN Olayı:
Bahtiyar AYDIN'ı bir PKK itirafçisinin öldürdüğünü, sebebinin de Silahlı Kuvvetlerde bir ke
simin şiddettten yana olduğunu, bir kesimin de şiddete, öldürmeye karşı olan, halkı kazanalım de
diğini, Bahtiyar AYDIN'ın terörle mücadelede şiddete karşı olan bir insan olduğunu, bu nedenle
öldürüldüğünü,
Hulusi SAYIN - İsmail SELEN Cinayetleri:
Bunlardan birisinin sağcı, birisinin solcu olduğunu, bir zamanlar Jandarma'da SELENCİLER,
SAYINCILAR olduğunu, ideolojik olarak ikiye bölündüğünü, birinin katilinin bir astsubay oldu
ğunu, birisinin diğerine karşı misilleme olarak öldürüldüğünü, yani konunun tamamen ideolojik ol
duğunu, uyuşturucu falan olmadığını, bunlarda polisin herhangi bir katkısının olmadığını,
Hakkâri Emniyet Müdürü:
Şahsen tanımadığını, ancak Mahmut YAŞAR ve Cevat DEMİR adındaki uyuşturucu kaçakçı
larının Polis tarafından istihbaratçı olarak kullanıldığını, bundan Emniyet Müdürünün mutlaka ha
berdar olduğunu, aranan bir şahsın güvenlik güçlerince kullanılmasının yasal olmadığını, bunu
doğru bulmadığını,
Operasyon ve İnfaz Timleri:
Operasyon Timlerinin bir Yüzbaşının sorumluluğunda mutlaka rütbeli teğmen, üsteğmen, ast
subay veya uzman çavuşlardan, yani gençlerden oluştuğunu, Yüzbaşıdan daha yüksek rütbede kim
senin operasyona katılmadığını, dikkat edilirse şehit olanların hep er, astsubay ve uzman çavuşlarTürkiye Büyük Millet Meclisi
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yeryerin önceden planlanarak operasyon yapıldığını,
İnfaz timlerinin ise üç kişiden oluştuğunu, çoğunlukla silahsız, korumasız insanlara yönelik ol
duğunu, bu insanların evlerinden alınarak infaz edilip bir dereye atıldığını,
Öldürülen İtirafçılar:
Üzümlü Karakolu Baskınından sonra teslim olan biri Suriyeli, diğeri Mardin'li 2 kızın Tuga
ya getirildiğini, sonra kaybolduklarını, yani infaz edildiğini, halbuki Tugayın gözaltına alma yetki
sinin olmadığını,
Bu itirafçıları kazanmak gerektiğini belirtmiştir. (Ek:225)
53- DİLEK ÖRNEK' İN 02.031997 Tarihli İfadesinde; '
1974 yılında Hollanda'da doğduğunu, 22 yıldan beri ailesiyle birlikte Hollanda'da oturduğu
nu, Ortaokulu, yüksekokulu orada okuduğunu, ailesinin halen Hollanda'da oturduğunu, annesinin
ev hanımı, babasının Lastik Fabrikasından emekli işçi olduğunu, her ikisinin de sağ olduğunu,
bir ablasının iki küçük erkek kardeşinin olduğunu,
1995 yılına kadar 2 yıl Mc Donald'da çalıştığını, sonra ayrıldığını,
Daha önce Hollanda'da olan Teyzesinin 2 yıldan beri ispanya'da oturduğunu, orada Teyzesi
nin kocası olan eniştesinin lokantacılık yaptığını, ayrıca ticaretle uğraştığını,
1,5 yıldan beri eniştesi Ercan DOĞAN'a kuryelik yaptığını, bu işe teyzesinin isteği üzerine
başladığını, eniştesinin kendisine para vererek İstanbul'a gönderdiğini, ilk seferinde teyzesi ile bir
likte İstanbul'a geldiğini, teyzesinin orada kendisini Mehmet ve Latifle tanıştırdığını, daha sonra
devamlı kendisinin yalnız geldiğini, kendisine teslim edilen PESETA (İspanyol parası) cinsinden
paketler halindeki parayı, Havaalanında kendisini karşılayan Mehmet ve Lütfi'ye arabalarının için
de teslim ettiğini, sonra Havaalanına yakın Çınar oteline gittiğini, hiç dışarı çıkmadan otelde bir ge
ce kaldıktan sonra Svvisair veya İberia uçaklarıyla Hollanda'ya döndüğünü, her türlü otel ve yol
culuk masraflarını kendisine verilen paradan kendisinin karşıladığını,
Bu paranın ne parası olduğunu kesinlikle bilmediğini, sormadığını, saymadığını, yalnızca pa
rayı verip kendi parasını (her seferinde 4-5 bin mark) aldığını, kendisine teslim edilirken de para
nın sayılmadığını, belgesiz teslim edildiğini, Eniştesinin "İstanbul'a gidince seni karşılayacaklar,
ayrıca havaalanında kolaylık gösterecekler" dediğini, herhangi bir sıkıntı ile karşılaşırsa "Mehmetlerin misafiriyim" demesini tenbih ettiğini, parayı normal bir valizde getirdiğini, valizi bagaja ver
diğini, çıkarken aldığını, hiç arama yapılmadığını, bir defasında aramak istediklerini, ancak orada
birisinin geldiğini, "Tamam bu geçebilir" dediğini, bu yardımın bir ayarlama sonucu bilerek yapı
lıp yapılmadığını bilmediğini,
Türkiyeye 10-15 defa bu şekilde para getirdiğini, bunun dışında da tatil için memleketi İsken
derun'a gitmek üzere İstanbul'dan Adana'ya uçakla gittiğini, bu giriş çıkışları da sayarak 52 defa
giriş çıkış yaptığını iddia ettiklerini, polisteki ifadesinde işkence ile tamamının para getirmek için
olduğunu kabul etmek zorunda kaldığını, gerçekte bu iş için yalnızca 10-15 defa giriş yaptığını,
kendisinin Hollanda vatandaşı olduğunu, Türkiyeye Hollanda Pasaportuyla giriş yaptığını, bazan
da Türk Pasaportuyla giriş yaptığını, kendi adına tek pasaportu olduğunu,
Kendisinden başka Parsel ve Simon'un da kuryelik yaptığını, beraber gelip gitmediklerini, on
ların da parayı Mehmet ile Latife verdiklerini sandığını, parayı verdiği Mehmet (ALAKENT) ve
Latif in halen firarda olduklarını,
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ye gittiğini, masraflarını teyzelerinin karşıladığım söylediğini, kazandığı paraları ise harcadığını,
anne ve babasının yakalanınca bu işi yaptığını öğrendiğini, ablasının ve kardeşlerinin kesinlikle bu
işi yapmadıklarını,
Garo'yu Hollanda'dan tanıdığını, kendisinin Kuyumculuk yaptığını, sık sık da İspanya'da
eniştesinin evinde karşılaştıklarını,
Lokman'ı şahsen tanımadığını, Teyzelerinden Azer Döviz'in sahibi olarak adını çok duyduğu
nu, Feramez'in, Yusuf'un Lokman'ın ortakları olduğunu eniştesinden duyduğunu, (bu İranlı Yu
suf'un halen tutuklu olduğunu), Musavvat diye birini tanımadığını,
Ayhan AKÇA'yı tanımadığını, ancak Narkotik'te kendisini gösterdiklerini, tanımadığını söy
lediğini, adını daha sonra mahkemede öğrendiğini, 34 B 2034 plakalı BMW arabayı da daha önce
hiç görmediğini, yakalanınca narkotikte gördüğünü, Bundan 2,5 ay önce yakalandığını ve o tarih
ten beri Bayrampaşa cezaevinde olduğunu, kendisinden bir hafta sonra eniştesinin de Antalya'da
tutuklanarak aynı cezaevine getirildiğini, cezaevindeki ihtiyaçlarının eniştesi tarafından karşılandı
ğını, haftada bir dilekçe vererek eniştesi ile "eş görüşü" yaptıklarını, bu arada ^eniştesinin ihtiyacı
olan parayı verdiğini,
Eniştesi Ercan DOĞAN'ın 43 yaşında olduğunu, Tüarkiye'de herhangi bir siyasi partiyle ve
ülkü ocaklarıyla ilişkisinin olmadığını, bunu kesinlikle bildiğini,
Gardiyan Nebile ile Bayrampaşa cezaevinde tanıştığını, arkadaş olduklarını, çıkınca aramak
için telefon numarasını aldığını, daha sonra kendilerinin Bakırköy Cezaevine nakledildiklerini ifa
de etmiştir.(Ek:226)
54-Hurşit HAN 02 Mart 1997 tarihli ifadesinde;
1955 Hakkâri-Yüksekova doğumlu, tahsilsiz olduğu, 10 kardeş olduklarını, Yüksekova'da şir
keti, İstanbul'da Kapalıçarşfda döviz bürosu bulunduğu, ancak Balkan Döviz bürosunu sattığını,
bir şirketi olduğunu, memlekette iken koyunculuk yaptıklarını, 2 köyleri bulunduğunu, kendileri
nin besleyip sattıklarını, maddi durumlarının iyi olduğunu,
Körfez Krizi zamanında, Vali ve Kaymakam'ın Kuzey Irak'tan kaçanlar için para topladığını,
kendisinin de Barzani'ye gönderilmek üzere adamları vasıtasıyla Belediye Başkanı'na 1 milyar li
ra verdirdiğini, bizzat Vali'ye veya Kaymakam'a vermediğini, Bunun Celal KORKMAZ tarafın
dan yazılan Kurt Kapanı adlı kitapta yer aldığını, çünkü bu yazarın bu paranın verilişine şahit ol
duğunu,
14 Temmuz 1994 tarihinde güneydoğuda şehit olan asker ve polis eş ve çocukları için Ahmet
YEŞİL ismindeki birinin telefonu üzerine Ahmet DEMİR adına 250 milyon lira yatırttığını, şahsen
ne .Yeşil'i, ne de Ahmet DEMİR'i tanımadığını, ancak Yeşil'in adını çok duyduğunu,
Kendisi hakkındaki iddianın 750 kilo esrarla ilgili olduğu, önce oğlunun tutuklandığı, 2 gün
sonra da kendisinin evden alındığını, ancak bu miktar bir esrarı yakalatan adamın kendisinin evde
oturup tutuklanmayı beklemiyeceğini, kaçması gerektiğini, bunun bir tezgah olduğunu, sebebinin
de ; Yeşil'in telefon ederek kendisinden para istediğini, sonra da eve 2 adet mektup bırakıldığını,
"Çocuklarını alırız" dendiğini, "Akibetin Savaş, Hacı, Mecİt gibi olur" dendiğini, vermeyince 750
kilo esrarı üzerlerine attıklarını, kendisi yakalandıktan sonra da aynı şahıs, ihbar eden şahıs eve 2
mektup daha attığını, önce malın yakalandığını, sonra kendisinin alındığını, işin içinde polis oldu
ğunu, yani mektubu atanın polisle beraber çalıştığını, asıl sebebin ; kendisinin doğulu, yani küıt.
oluşu olduğunu, 6 aydır tutuklu olduğunu, ağabeyinin de kendisi ile beraber yargılandığını,
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Daha önce de akrabalarının, arkadaşlarının aynı nedenle öldürüldüğünü, Örnek olarak;
Altındağ Nüfus Müdürü olan Kayınbiraderi ve dayısının oğlu olan Mecit BASKIN'ın sırf kurt
olduğu için 1994 yılında 3 kurşunla öldürüldüğünü, diğer kayınbiraderi Necip BASKIN'ın Yükse
kova'da polis tarafından kaçırıldığını, öldürülmekten kılpayı kurtulduğunu,
Dayısı oğlu Savaş BULDAN'ın 1993 yılında evden polis tarafından alındığını, içinde tarife
göre Korkut EKEN'in bulunduğu Mercedes 300 bir arabaya bindirilerek Çınar Oteline götürüldü
ğünü ye işkenceyle öldürüldüğünü, sonra da Bolu Yığılca'ya atıldığını, O'ndan para istemedikleri
ni, o zaman para meselesinin olmadığını, para işinin 1995'de çıktığını,
Yine dayısı Hacı PARAY'in da aynı şekilde öldürüldüğünü,
Sağlık Bakanlığı Müfettişi hemşehrisi Namık ERDOĞAN'ı da Ankara'da alınıp götürüldüğü
nü,
Aynı aşiretten Abdullah CANAN'ın da Mehmet Emin YURDAKUL adındaki subay tarafın
dan alınarak öldürüldüğünü,
Ayrıca Arkadaşı ve akrabası olan İran'lı Lazım İSMAİL'İ aldıkları zaman kardeşini bırakaca
ğız diye diğer kardeşinden 300 bin mark, 60 bin dolar aldıklarını, 13 gün sonra da 2 kişinin cena
zesini getirdiğini,
Yine arkadaşı Adnan YILDIRIM'ın aynen Savaş BULDAN gibi Korkut EKEN tarafından
alındığını ve öldürüldüğünü,
Bu olayları birçok insanın bildiğini, ancak korkularından söyleyemediklerini, mesela; İstan
bul'da SARKIT Otelinin sahibi Cumhur YARKIZ'ın çoğunu bildiğini, 'ndan da para istendiğini,
kendisinin bulunarak bilgisine başvurulması gerektiğini,
1994|de aynı şekilde şehit ailelerine diye Ahmet YILDIZ adına 250 milyon lira gönderen Ağa
YILDIZ'ı tanımadığını, Selim IŞIK'ı tanıdığını, İstanbul'da esnaf olduğunu belirtmiştir. (Ek:227)
IX. DEĞERLENDİRME
A) SUSURLUKTA MEYDANA GELEN KAZA OLAYI VE ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN
AÇIĞA KAVUŞTURULMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME
"' 03.11.1996 tarihinde, Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'a ait 06 AC 600 plaka sayılı
Mercedes marka otomobil, Hüseyin Kocadağ sevk ve idaresinde Kuşadası'ndan hareketle İstanbul
İl'ine seyir halinde iken Susurluk İlçesi uçalcyolu mevkiinde olay yerinin sol tarafındaki benzinlik
ten yola çıkan ve aynı istikamette seyir eden Hasan Gökçe sevk ve idaresindeki 20 RC 721 plaka
sayılı kamyona saat 19:15 sıralarında sağ arka yan tarafından çarpmıştır. Aşırı hızla seyrettiği be
lirlenen 06 AC 600 plaka sayılı otomobilin, bu şekilde kamyona çarpması suretiyle meydana gelen
trafik kazasında;
Otomobil içerisinde ön sağ koltukta oturmakta olan Sedat Edip Bucak yaralanmış, otomobilin
arka koltuğunda oturmakta olan Mehmet Özbay, Gonca Us isimli bayan ve otomobilin sürücüsü
Hüseyin Kocadağ olay mahallinde ve hastanede ölmüşlerdir.
Bu kişilerden, Sedat Edip Bucak'ın Şanlıurfa Milletvekili, Hüseyin Kocadağ'ın İstanbul Kemalettin Eröge Polis Okulu Müdürü ( Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı) İzmir'de ikamet
eden Mehmet Özbay'ın bayan arkadaşı Gonca Us ve Mehmet Özbay'ın olduğu, Mehmet Özbay
kimlikli kişinin de Abdullah Çatlı olduğu anlaşılmıştır.
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di 30 fişek kapasiteli 4 adet şarjör, iki adet 9X19 mm çaplı Tarıg marka tabanca ve buna ait şarjör,
bir adet 22 Calibre Baretta marka ucunda susturucu takılmak üzere klavuz açılmış tabanca ve bir
adet şarjör, 22 kalibre Baretta marka tabancada kullanılmak üzere tadil edilmiş bir adet susturucu
ve bir adet ham susturucu, 20 adet 22 kalibre çapında fişek, bir adet 9 mm çapında sig sauer mar
ka tabanca ve bir adet şarjör, 175 adet 9X19 mm çapında muhtelif marka fişek, beş adet 9X19 mm
çapında yabancı menşeli fişek, 13 adet 7,62X54 mm çapında fişek cinsinden silah ve mühimmatı
nın bulunduğu,
Bu silahlardan; Baretta marka tabancanın bir adedinin Mehmet Özbay adına, diğer Baretta
marka tabancanın Hüseyin Kocadağ adına, Sig Sauer marka tabancanın da Sedat Edip Bucak adı
na ruhsatlı oldukları, diğer silah ve mermilerinin ise ruhsatsız ve gerek nitelikleri gerekse nicelik
leri yönünden vahim ateşli birer silah, susturucu ve fişekler olduğu balistik raporundaki sonuçla ve
olayın vuku bulduğu, Susurluk İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, Susurluk
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edilmiştir.
Ayrıca Mehmet Özbay sahte isimli Abdullah Çatlının cüzdanı içinde küçük naylon poşet içe
risinde beyaz toz bulaşığı(Kokain), Hüseyin Kocadağın cüzdanı içinden 0,33 cm.kahverengi toz
olan maddeler niteliklerinin tespiti için Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Labaratuvarında
tahlil için alıkonulmuş,Kriminal Daire Başkanlığının 9.11.1996 tarih ve 3760-907-96 Kirim
D.(1901 ) sayılı yazısı ile silahların iade edildiği, diğer maddelerin iade edilmemiş olduğu Susur
luk Cumhuriyet Savcılığının yazılarında belirtilmiştir.
Trafik kazası ile ilgili haberin medya kanalı ile kamuoyuna iletilmesini takiben; Türkiye ge
nelinde, kumarhaneciler kralı olarak tanınan ve geçmişinde uyuşturucu madde kaçırmaktan, adam
öldürmeye kadar bir çok suç işi içinde bulunan Ömer Lütfi Topal'ın 28.7.1996 tarihinde arabası
nın içinde profesyonel kişilerce öldürülmesi olayının failleri olarak Emniyet Genel Müdürlüğü
Özel Harekat Daire Başkanlığı emrinde ve taşra birimlerinde çalışan 3 Özel Harekat Tim mensubu
polis memuru ve Ömer Lütfi Topal'ın ortağı Sami Hoştan ile Ali Fevzi Bir'in ihbar edilmesi ve bu
konuda gelişen olaylar nedeniyle hassas olan kamuoyu, Milletvekili, İstanbul Kemalettin Eröge Po
lis Okulu Müdürü ve 1978 yılında Türkiye İşçi Partisi mensubu 7 kişinin öldürülmesi olayının sa
nıklarından olup 18 yıldır gıyabi tutuklu olmasına karşılık yakalanamayan Mehmet Özbay sahte
kimlikli Abdullah Çatlı'nin, kaza yapan aracın içerisinde birlikte oluşu, toplumun zaten hassas olan
hissiyatını patlama noktasına getirmiş ve toplum, tüm unsurları ile Türkiye Büyük Millet Meclisin
den, Cumhurbaşkanından, Hükümetten ve Yargıdan bu olayların ve olayların arkasındaki ilişkile
rin ortaya çıkarılmasına ilişkin beklentilerini çeşitli yollarla söz konusu mercilere aktarmışlardır.
Bunun sonucu olarak başlangıç bölümünde de belirttiğimiz gibi beş ayrı önerge ile konunun irde
lenmesini ve gerçekçi anlamda ortaya çıkarılmasını sağlamak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi
oybirliği ile komisyonumuzun kuruluşunu gerçekleşmiştir.
Diğer yandan kaza ile birlikte, gerek Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarca idari yönlerden ince
leme ve soruşturmalar başlatılmış, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca adli yönden de soruşturma
lar başlatmıştır.
,
Bir diğer yönden Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından Cumhurbaşka
nı Sayın Süleyman Demirel'e sunulan dosya, 8.11.1996 tarihinde, Cumhurbaşkanı tarafından
12.11.1996 tarihinde kabul edilen Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz tarafından
sunulan mektup 13.11.1996 tarihinde, Başbakan Sayın Necmettin Erbakan'a Cumhurbaşkanınca
yazılan kişiye özel yazı ile ortaya atılan iddiaların çok ciddi olduğu kanısıyla, bunların incelenip
soruşturulması talimat olarak iletilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 301)

- 243 Başbakan Sayın Necmettin Erbakan Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına 18.11.1996 tari
hinde verdiği yazılı talimat ile Cumhurbaşkanımız tarafından kendilerine iletilen dosyalarda mev
cut iddiaların incelenmesini gerekiyorsa soruşturulmasını istemiştir.
Bu talimat çerçevesinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Vekilinin Başkanlığında Başba
kanlık, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları Teftiş Kurulları Başkanları toplanarak yapılacak soruşturma
nın nasıl yürütüleceği görüşülmüş, bunu takiben Başbakanlık Teftiş kurulu Başkan vekilinin Baş
kanlığında, aynı Bakanlıklardan görevlendirilen Müfettişlerinin katılımı ile oluşturulan bir heyet
vasıtasıyla iddiaya esas bütün konular inceleme tekniği ile her yönden irdelenip değerlendirilmiş
ve 9.1.1997 tarihinde bitirilen rapor ve 11 klasörden oluşan ekleri Başbakanlık Makamına sunul
muştur.
10.1.1997 tarihinde rapor ve eklerinden bir takımının Komisyonumuza gönderilmesi için yazı
yazılmış, 6.3.1997 tarihinde rapor ve ekleri Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca komisyonu
muza iletilmiştir.
Diğer taraftan Başbakanlığın 19.11.1996 tarih ve 1902/01236 sayılı talimatları ile MİT Müs
teşarlığından Devlet içinde ve yasadışı örgütlenmeye gidilerek yasadışı eylemler yaptırıldığı iddi
aları hakkında incelemeler yapılması istenilmiş, MİT Müsteşarlığının 9.12.1996 tarih ve 156/24745
sayılı yazısı ile incelemelerin alınan emir doğrultusunda sürdürülmekte olduğu, tekemmül ettirildi
ğinde sunulacağı Başbakanlığa bildirilmiş, 25.12.1996 tarih ve 156/24756-40757 sayılı yazı ile de
incelemelerin sonucu Yasadışı Örgütlerin Devletle Olan Bağlantıları İle Susurlukta Meydana Ge
len Kaza Olayının Arkasındaki İlişkilerin Aydınlığa Kavuşturulması Amacıyla Kurulan Meclis
Araştırma Komisyonu Başkanlığına bildirilmiştir.
Gerek raporun intikalinden önce, gerekse sonra komisyon çalışmaları bölümünde belirtilen Ba
kanlıklar, Askeri ve Adli mercilerden konuya ilişkin bilgi ve belge talebinde bulunulmuş, bu bilgi
ve belgelerde adı geçen ya da konu hakkında komisyonumuzu aydınlatacak bilgilere sahip resmi ve
sivil kişiler görüşmelerde bulunmak ve bilgilerine başvurulmak üzere Komisyona çağırılmışlardır.
Yapılan tüm bu incelemelerin ışığında; Susurlukta meydana gelen kazada ölen kişilerden
Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı'nm geçmişi ile ilgili olarak yapılan araştırmada;
Komisyonumuzca Adalet Bakanlığından istenen dosyalar içerisinde bulunan, Ankara 3. Ağır
Ceza Mahkemesinin 26.12.1996 tarih ve E:1990/44 K:1995/278 Savcılık 1986/6517 sayılı gerek
çeli kararına göre, 9.10.1978 tarihinde ideolojik amaçlı 7 kişinin öldürülmesi olayında sanık konu
munda bulunan Abdullah Çatlı'nın diğer 3 sanık ile birlikte giyabi tevkifli (firarda) olmalarından
dolayı dosyadan ayrılarak yeni bir esasa kaydedilerek adı geçenler hakkında yargılamanın devam
etmesine ve giyabi tutukluluk durumlarının devam etmesine 26.12.1995 tarihinde karar verildiği
görülmektedir.
Geçen süre içerisinde Abdullah Çatlı'nın 27.01.1977 tarihinde 6136 sayılı Kanuna muhalefet
ve polise ateş etmek suçundan arandığı, 11.7.1978 yılında Doç.Dr.Bedrettin Cömert'in öldürülmesi
olayında fail olarak Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesince hakkında gıyabi tutuklama kararı verildiği,
1982 yılında uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan dolayı İsviçre'nin Zürih kentinde tutuk
landığı, 1984 yılında İsviçre'de ele geçen 250 gram eroin ile ilgili olarak isviçre Bale-ville Savcı
lığınca hakkında gıyabi tevkif müzekkeresi düzenlendiği,
1984 yılında Fransanın Paris kentinde Hasan Kurtoğlu sahte kimlik ve pasaportla ve 455 gram
eroin ile yakalanması üzerine 5 yıl 1 ay hapis cezası aldığı ve cezaevinde yattığı, 1990 yılında ce
zaevinden firar ettiği İsviçre makamları ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranılmakta olduğu,
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1996 yılında Ömer Liitfi Topal'm öldürülmesi olayında kullanılan silanlardan birinin üzerin
de parmak izinin bulunmasi,
Ankara İl'i Balgat semtinde (7) kişinin öldürülmesi olayının zanlısı olarak Ankara 4.Kolordu
ve Sıkıyönetim Komutanlığınca arandığından dolayı yurtdışında kaçak olduğu anlaşılmaktadır.
Gerek eşi Meral Çatlı gerekse birlikte yurt dışına çıkan Oral Çelik ifadelerinde, Abdullah Çat
lının 1980 ihtilalinden 22 gün sonra yurtdışına çıktıklarını, Çatlı'nın Hasan Kurtoğlu adına düzen
lenmiş sahte pasaport ile Oral Çeliğinde Harun Çelik adına düzenlenen sahte pasaportlarla değişik
tarihlerde Türkiye'den ayrıldıklarını, Oral Çelik'in Avusturya'da Abdullah Çatlı ile buluştukları
nı, 1980 yılı Ekim ayı içerisinde Abdullah Çatlı'nınMehmet Ali Ağca'ya ve Hasan Dağaslan adıy
la kendisine sahte pasaport düzenlemekten Konya 2.0rdu ve Sıkıyönetim Komutanlığı AskeriSavcılığınca aranması dikkate alındığında yurtdışına çıkmak zorunda kalmasının nedeni açıkça görül
mektedir. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Adli Müşavirliğinin 10.11.1980 gün ve 1980/281
Müt.sayılı yazıları ile düzenlenen listede yurt dışına çıkmasının sakıncalı olduğu belirtilmiş oluşu
da bu düşünceyi doğrulamaktadır.Diğer taraftan Meral Çatlı 1980 ihtilali nedeniyle pasaport alma
nın çok sıkı denetim olması nedeniyle kolay bir iş olmadığını 20 gün sonra eşine pasaport getirdik
lerini, getirenleri tanımadığını, bu nedenle eşine yardım edenler olabileceğini ifade etmektedir.
Meral Çatlı 1982 yılında Nevşehirden pasaport almak için müracaat ettiğini, ancak vermedik
lerini, bu nedenle de sahte pasaport ile çıktığını, Yalovadaki annesinin yanında iken eşi ile yaptığı
yurtdışı telefon görüşmesinde kendisine yardımcı olmak üzere birilerinin geleceğini söylediğini,
gelenlerin resmi görevli olmadıklarını, kendilerini Yalova'dan alarak doğrudan İstanbula havaala
nına götürdüklerini ve uçakla yurt.dışına çıkıp Viyana'ya gittiğini, oradan araba ile Almanya'ya,
oradan da İsviçre'ye gittiğini, orada eşi ile buluştuğunu, trenle Fransa'ya geçerek Parisin kasabası
Potie'ye gittiklerini, ikamet izni alabilmek maksadıyla hep birlikte üniversiteye kayıt yaptırdıkları
nı, orada bulundukları sırada kendilerine devletin üst düzeydeki yetkililerinden birilerinin, Asala ile
mücadele edip edemeyeceklerini sorduklarını, onların bu teklifine, karşı teklif olarak cezaevinde
yatan arkadaşları ve bazı tanınmış politikacıların (12 kişi, Türkeş ve Mehmet Irmak gibi.) serbest
bırakılmaları şartıyla işi kabul edeceklerini belirttiklerini ifade etmişlerdir.
1984 yılında ailece Türkiye'ye tatile geldiklerini, resmi bir görevlinin kendilerini karşıladığı
nı, kişiyi Mete adı ile tanıdığını, soyadını bilmediğini, sadece ona Mete Ağabey denildiğini, bu ki
şinin asker yapısı olduğunu, konuşma ve hareketlerinde asker gibi davrandığını, Türkiye'de bir haf
ta süreyle kaldıklarını, bu arada eşine Türkiye'den bir görev verildiğini duyduğunu, bu görevinde
konsolosluklara yapılan haksızlığa tepki olarak Asala olayında eşine verilen bir görev olduğunu,
eşinin değişik ülkelerde olmak üzere 28 olayda rolü olduğunu belirtmektedir.
Komisyonumuz 18.3.1997 tarih ve 292 sayılı yazısıyla MİT Müsteşarlığından teşkilatları içe
risinde kod adı Mete olan kadroda görevli ya da istihbarat faaliyetlerinde çalıştırılan personel bu
lunup bulunmadığının sorulduğu, Mit Müsteşarlığının 20.3.1997 tarih ve 8539-53931 sayılı ceva
bi yazısında istihbarat faaliyetlerinde çalıştırılan kod adı veya gerçek" adı Mete olan bir kişinin ça
lıştırılmadığını, gerçek adı Mete olan kadrolu ve halen görevde bulunan 8 personel bulunduğu, hiç
birinin müsteşarlık içindeki görev konularının ve statülerinin komisyonun kuruluş amacı ve çalış
ma alanı ile ilgisi bulunmadığını, bu personelin güvenlik nedeni ile kimliklerinin gönderilemeyeceği bildirilmiştir.
;
Meral Çatlı devamla; Eşi ile beraber Türkiye'den döndüklerinden 1,5 ay sonra bir gün haber
geldiğini ve eşinin telefon kulübesinde bulunmasının istendiğini, birlikte evlerinin altındaki telefon
kulübesine indiklerini, eşinin telefonda İstaribuldan birisiyle görüştüğünü, telefonda ertesi sabah
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ğini söylediklerini, görüştükleri kişinin Mete ağabeyleri olduğunu, pasaportlarında Altan ve Serap
Güler adına düzenlenmiş Türk pasaportları oldukların, eşinin buna niye gerek olduğunu anlamadı
ğını ve nedenini sorduğunu ancak karşı tarafın böyle olması gerektiğini söylediğini, ertesi sabah eşi
nin verilen adrese bir arkadaşı ile gittiğini, buranın bir zenciye ait ev olduğunu, içeriye girdikleri an
da Fransız polisinin de içeriye girip onu yakaladıklarını o anda üzerinde Hasan Kurdoğlu adına çı
karılmış pasaport bulunduğunu, 3 gün sonra eşinin polislerle birlikte eve geldiğini, polislerin evi ara
maları sırasında eşinin kendisinden dolaptaki dosyayı ortadan kaldırmasını istediğini, dolapta kazak
ların altına koyarak polislerin onu bulamamalarını sağladığını, eşinin kendisine Fransa'dan hemen
ayrılmalarını söylediğini, kocasının fotoğraf makinası, silahı ile kendisinin ve çocuklarının Kurdoğ
lu soyadına düzenlenmiş pasaportlarını alarak evden ayrıldıklarını, sakladığı dosyada bir şema oldu
ğunu, beyaz saçlı ve İsviçre'de ikamet eden bir kişinin resmi bulunduğunu ifade etmiştir.
İstanbul'la telefon görüşmesi yapmasını söyleyen birisinin kendisine geldiğini, yine evin
önündeki telefon kulübesine indiğinde, Mete ağabeyinin " Meral hanım sizin Fransa'da kalmanız
gerekiyor, çünkü eşinizle irtibat kuracak kişi sadece sizsiniz." dediğini, eşinin bu,konuda yaptığı
değerlendirmede komploya gittiğini söylemiş olduğunu, eşinin kendisine Türkiye'de görüştüğü
kimselerle veyahut devamlı görüştüğü kimsenin yaptığını bir oyun olduğunu söylediğini, İsviçrede de aynı şekilde suçlamalarda bulunulduğunu, İsviçre'deki olayda Nevzat ve Şeref Benli isimli
kişilerin bulunduğunu, Nevzat'ın soyadını bilmediğini, İsviçre'de Uyuşturucu madde bulundur
maktan dolayı 15 yıl ceza verildiğini, 1,5 yıl yattıktan sonra İsviçre'ye kendisini görmeye gittiğini,
döndüğünden bir ay sonra bunların cezaevinden kaçtıklarını, mutfağın anahtarını eşine verdikleri
ni onlar da elini kolunu sallayarak hapishaneden çıktıklarını, cezaevinden çıkışta yanlış arabaya
bindiğini, görevlinin onu serbest bıraktığım, Cezaevinden kaçar kaçmaz Fransa'ya yanlarına geldi
ğini, 20 gün ayrı bir evde kalındığını.Türkiye'den gelen bir pasaport ile ve eşinin yeşil bir takım
giymesi talimatıyla 1990 yılı Nisan ayında Türkiye'ye döndüğünü ve VİP salonundan alındığını, o
süreçte kocasını göremediğini, eşi döndükten 20 gün sonra krzlarıyla birlikte araba ile Türkiye'ye
döndüklerini, eşinin Levent'te kiraladığı eve gittiklerini, İstanbul'a Meral Çatlı adı ile geldiğini,
eşinden öğrendiğine göre Türkiye'den gelen dosyasında veyahut herhangibir şeyde Abdullah Çath'nın Hasan Kurdoğlu olmayıp Abdullah Çatlı olduğunu bildirdikleri için eşinin gerçek kimliğini
kabul etmek zorunda kaldığını, o evde bir hafta kaldıklarını, sonra da bahçclievler'de kiraladıkları
başka bir eve taşındıklarını ve eşinin İstanbul Ataköy'de ticaretle uğraşmaya başladığını, o arada
bir ihbar sebebiyle işyerinin basıldığını, ancak basanlarca eşine önceden haber verildiği için bas
kından kurtulduğunu, eşinin 6-7 adet değişik pasaport kullandığını, Mehmet Ali Ağca'nın hapisten
kaçırılmasında eşinin sadece pasaport temin ettiğini belirtmektedir
Pasaportlara ilişkin olarak Komisyonumuz tarafından 10.1.1997 tarih ve 130 sayılı yazı ile
Emniyet Genel Müdürlüğünden konu hakkında tafsilatlı bilgi istenilmiş,27.1.1997 tarih ve 028038
sayılı cevabi yazıya göre, 2 adedi Şahin Ekli adına, diğerleri Mehmet Özbay ve Mehmet Özbey adı
na olmak üzere, 1992 ve İ996 yıllarını kapsayan dönem içerisinde ikisi İngiliz pasaportu olmak
üzere, 11 değişik pasaportla ,142 adet giriş ve çıkış yapmıştır.
Oral Çelik 1983 yılında yurda giriş-çıkış yaptığını, yurtdışında olduklarında istedikleri pasa
portu istedikleri yerden alabildiklerini, 1984 yılında İsviçre Polisine yapılan yalan bir ihbar ile ero
in işi yaptıkları iddiasıyla yakalanmak üzere iken oradan uzaklaştıklarını, ancak bu nedenle iki ül
ke arasında sorun çıktığını ve Türkiye'den bir Devlet Bakanının İsviçre'ye gittiğini ve ortamı ya
tıştırdığını, ÇauVnın 1990 yılında İsviçre'de hapisten kaçıp, Türkiye'ye döndüğünü, Fransa'daki
mahkumiyetlerinin de eroin işi ile ilgili düzmece Fransız İstihbaratınca hazırlanan bir senaryo ile
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pishanede yattığını belirtmektedir.
Resmi Gazetenin 25.3.1985 tarih ve 18703 sayılı nilshasında yayınlanan 26-27 Mart 1985 ta
rihlerinde İsviçre'de yapılan Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Hareketleri konulu Uluslararası İş
birliği Konferansına Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin.katılacağı haberinin Oral Çelik'in kendi
leri için ortalığın durulmasını bir Devlet Bakanının sağladığına ilişkin iddiayı doğruladığını, diğer
taraftan komisyonca bilgisine başvurulan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Sayın Hasan Celal
Güzel de ifadesinde konuyu bilmemesine karşılık, soru kendisine yöneltildiğinde ilk aklına gelen
kişinin o olduğunu belirtmiştir.
25.11.1988 tarihinde Fransadan İsviçreye iade edildiklerini, İsviçrenin, Çath'yı Türkiye'ye ia
de etmesi için Fransa'nın rızası gerektiğini belirttiğini, Fransa'nın ise şahsın Türkiyede işlediği su
çun cezasının idam olması sebebiyle 27.5.1985 yılında yapılan talebin Fransa tarafından reddedil
diği, Komisyon tarafından istenilen ve Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen cevabi yazıdan anla
şılmıştır..
Meral Çatlı'nın eşinin işyerine yapılan baskın ve baskının haber verilmesine ilişkin ifadesi
üzerine Komisyonumuz, konuyu yazı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sormuş, alınan cevap
ta konu hakkında kendilerine bir bilgi intikal etmediğini ve işlem yapılamadığı hususunun kayıtla
rın tetkikinden anlaşıldığını bildirmiştir.
Komisyonumuz Emniyet Genel Müdürlüğünden, Mehmet Özbay'a (Mehmet Özbey'e) ait pa
saportlar ile kaç defa yurtdışına çıktığının ve hangi tür pasaportlarının bulunduğunun sorulması
üzerine,
Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda, ilgilinin soyadının Özbay veya Özbey
olarak geçtiği, Dışişleri Bakanlığınca yapılan incelemelere dayalı olarak her iki soyadını taşıyan ki
şinin aynı şahıs olduğu hususu, Dışişleri Bakanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğüne 20.1.1993/302
ve 24.1.1997-1024 sayı ile bildirilen yazıdan anlaşılmıştır.
Bu kadar çok giriş ve çıkış yapmış olması karşısında gerek yurtiçinde, gerekse Yurtdışında kır
mızı bültenle aranan bir şahsın yakalanmadan Türkiye'ye girip çıkması oldukça düşündürücü ve
dikkat çekicidir. Bu durumun bir diğer boyutu da Çatlı'nın bu giriş ve çıkışlarda Türkiye içinde ve
dışında ne veya neler yaptığı hususudur.
Komisyonda bilgisine başvurulan Abdullah Çetin, Abdullah Çatlı ile 1983 yılında Alman
ya'da tanıştığını, kendisinin paralı asker olduğunu, 1991-1993 yıllarını kapsayan dönem içerisinde
Güneydoğu Anadolu'da çalıştığını, oraya kendisini Abdullah Çatlı'nın gönderdiğini, Cem Ersever'e destek vermek üzere, istihbarat çalışması yaptıklarını, 1992 yılı Mayıs ayında Azerbaycan'a
gittiğini, Gence'deki kampta kaldığını ve C-4 plastik patlayıcılar konusunda yetiştirildiğini, ayrıca
kenevir tarlalarının korunmasında da görev aldığını, Güneydoğu'dan geçen uyuşturucunun çoğu
nun Azerbaycan'dan geldiğini belirtmektedir.
Bu beyanlar da Çatlı'nın Türkiye'de ve yurtdışında uyuşturucu işi ile ilgili ve birçok karışık
faaliyetler içerisinde olduğunu göstermektedir.
DYP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kederoğlu bilgisine başvurulmak lizerc alı
nan ifadesinde, kendisinin önce MHP'yi, sonra ANAP'ı desteklediğini şimdi ise Doğru Yol Parti
sinde İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu belirtmektedir.
Öğrencilik yıllarında İstanbul Ülkü Ocakları Dernek Başkanlığı gibi çeşitli derneklerde görev
aldığını, kendisinin Nevşehir öğrenci yurdu Müdürü olduğu dönemde Çatlı'nın Ankara Ülkü Ocak-
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ları Derneği Başkanı olduğunu ve İstanbul'a geldiğinde yurda uğraması nedeniyle tanıdığını, 12
Eylülden önce Çath'nın İstanbul'a gelip, ticaretle uğraştığını, kaçak olduğunu gazetelerin yazması
üzerine ortadan kaybolduğunu, daha sonra zaman zaman kendisine uğradığını, bir gün Türkiye'ye
temelli döneceğini söylediğini, kendilerinin ticaret olarak birçok alanda iş yaptıklarını, Procter and
Gamble'n hammaddelerini temin eden asit borik ve Sodyum Perborat satan firmalarının olduğunu
beyan etmektedir.
Abdullah Çatlı'nın bu ilişkiyi sıcak tutmaya ve devam ettirmeye çalışması, özellikle uyuşturu
cu madde üretiminde kimyasal maddelere duyulacak ihtiyaç dikkate alındığında, gerekli ve doğru
bir davranış olarak görünmektedir.
•
Oral Çelik de ifadesinde bu konuda, Abdullah Çath'nın 1991 yılındaki Anavatan Partisinin bü
yük kongresine katıldığını, önce Yıldırım Akbulut'u, sonradan Mesut Yılmazı desteklediklerini bil
di ğini,Yaşar Okuyan'ın Abdullah Çath'yı çok iyi tanıdığını, hatta sohbetlerde, kapalı toplantılarda
oradaki işleri ben organize ediyorum deyip oy toplayan kişinin o olduğunu, Agah Oktay Güner'in
de Abdullah Çath'yı çok çok iyi tanıdığını bildiğini belirtmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarda da görüleceği üzere Abdullah Çatlı siyasete de karışmış ve siyasetçi
ler tarafından da bu türdeki ilişkilerin doğmasına ve devam ettirilmesine açıkça meydan verilmiştir.
Abdullah Çatlı 1993 yılından itibaren ticari işletme kurma yoluna gitmiştir. Bu maksatla
9.2.1993 tarihinde 0188 yevmiye numarası ile Beyoğlu 32. noteri nezdinde düzenlenen belge ile
Turgay Maraşh, Mehmet Özbay ve Mustafa Kapusuzoğlu'ndan oluşan G.S.C. İnşaat Turizm ve Dış
Ticaret Limited Şirketi tescil ve ilan edilmiştir.
Diğer taraftan Baysa isimli şirket ile ilgili ilişkiler incelendiğinde, şirketin sahibi Ahmet Baydar; Mehmet Özbay ile bir barda tanıştıklarını ve daha sonra Özbay'ın kendisini ziyarete geldiğini,
bu suretle arkadaşlıklarının ilerlediğini, kendisinin ailesi İzmir'de oturan Arzu isimli bir kadın ile
arkadaşlık ettiğini, onun kızkardeşi olan ve İzmir'de ikamet eden Gonca'nın kendilerini İstanbul'a
zaman zaman ziyarete geldiğini, bunlardan birisinde Mehmet Özbay ile tanıştığını ve arkadaş ol
duklarını, Ahmet Baydar, kendisinin birkaç şirketi bulunduğunu bunlardan Baysa isimli olanını
And Güven Sazak ve karısı Slvia Sazak ile Mine Baydar ve oğlu Alper Baydar'ın iştiraki ile 1992
yılında kurduğunu, şirketin amacının ithalat, ihracat, pazarlama ve imalat işleri olduğunu, 1995 yı
lında And Güven Sazak'ın şirketten ayrılma karan alması üzerine kendisi dışında, 16 yıldır yanın
da çalışan Fehmi Tarım'ı yönetim kurulu üyesi yaptığını, 3'ncü kişinin kim olacağını düşünürken,
orada bulunan Mehmet Özbay'ın kendisinin olabileceğini söylemesi üzerine, 3'cü kişinin olduğu
nu, ancak şirket için de hamiline hissesenetlerinin % lOO'nünde kendisine ait olduğunu, Mehmet
Özbay'ın murahhas üye olmadığını çek imzasında ve yönetimde herhangibir yetkisinin bulunma
dığını belirten Ahmet Baydar, Mehmet Özbay'ı Abdullah Çatlı olarak tanımadığını, onun İstan
bul'daki evine 2-3 kez gittiğini eşi ve çocuklarını tanıdığını, eşinin bile ona Mehmet diye hitap et
tiğini, bu nedenle kandırılmış olabileceğini ifade etmektedir.
1995 yılı Mart ayında Botaş tarafından ihale edilen petrol depolama tanklarının dibindeki Pet
rol çamurunun temizlenmesi ihalesine girdiğini, Botaş tarafından 1993 yılında sisteme dahil depo
lama tanklarındaki petrol çamurunun çeşitli yollarla temizlenmesi işinin Güney Makina isimli bir
şirkete verildiğini ve bu şirket tarafından ekonomik açıdan çok değeri olmayan bu petrol çamuru
nun bir tankta toplandığını, Güney Makina isimli şirketin bunu Botaş'tan çok düşük bedelle satınalmak istediğini, Botaş'ında bu atık maddeden kurtulmak için bunu alacak firma arayıp bulma
gayreti içerisine girdiği ve bu nedenle de işi ihale ettiği, Baysa firmasının bu işe diğer 2 firma ile
birlikte talip olduğu ve ihaleye girdikleri ton başına 10 dolar veren Baysa'nın ihaleyi kazandığını,
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ancak Güney Makinanın sahibi Şemsettin isimli şahsın Enerji Bakanlığı Müsteşarına gittiği, Arena
programına çıkıp aleyhlerine yalan şeyler söylediğini, ihalenin iptal edildiğini, ikinci kez yapılan
ihaleyi tekrar kazandığını, bu kişinin ise düşük fiyat verdiğini ve gerekçe olarakta Botaş kayıtları
na göre 30 ton gözüken petrol çamurunun gerçekte 20 tonunun su olduğunu bu sebeple düşük tek
lif verildiğini kendisine söylediğini, bu adamın çamuru depolarken topladığından fazla gözükecek
şekilde bir suistimal yapmış olabileceğini, Mehmet Özbay'ın ihale aşamasında ve sonrasın da Bay
sa Şirketinin yönetim kurulunda olmadığını hem Ahmet Baydar belirtmekte, hemde Botaş şirketin
bu hususu komisyon Başkanlığına gönderdiği yazı ile de teyid etmektedir.
Ahmet Baydar petrol çamuru ile ilgili konuyu kendisine söyleyen kişinin Hadi Özcan olduğu
nu, Mehmet Özbay ile birlikte petrol çamurunu sanayii ürünü olarak kullanmak üzere gerekli kat
kı maddelerinin Bulgaristan ve Romanya'da iş yaptığı firmalardan alınacağını ve bunun İzmit'e ge
tirilmesi söz konusu olacağından Özbay'ın İzmit'te tanıdığı ve deposunun olduğunu söylediği Ha
di Özcan'a gittiklerini, onun da depoyu kiralayabileceklerini söylediğini, bir daha bu kişi ile görüş
mediğini ancak onun sağda solda işin % 50'sinin kendisine ait olduğunu söylediğini duyduğunu,
Hadi Özcan konuya ilişkin olarak komisyonumuza verdiği ifadede, İzmit'te PKK'lıların bü
yük para götürdüklerini, İzmit'e heray 20 bin ton petrol getireceklerini, kendisinden bir depo ve bir
liman istediklerini en önemlisinin de dağıtıcılarını bulmak olduğunu hepsini kendisinin bulduğunu,
amacının İzmit'in PKK'lılardan temizlenmesi olduğunu, Abdullah Çatlı'yı bu ismiyle bildiğini,
herşeyin ayarlandığını, bu ayarlama işinde Botaş'daki ihalede kamu görevlilerinin de olduğunu ay
da 20 bin ton petrol satacaklarını hesapladıklarını, Çatlı'nın alacaklı olduğunu söylediği Filipinler'den 3 milyon 600 bin dolar gelmedi diye sızlanması üzerine, o zaman kendisinin bu petrolü sa
talım dediğini, birilerinin kendisine 40 milyar lira vereceklerini söylediğini, bu parayı hiç ihaleye
girmeden ihaleye girmemek için avanta olarak verileceğini, o ana kadar 2-3 milyar lira masraf et
miş olduğunu, 20 milyar liranın kendisine gerekli olduğunu, Çatlı'nın bunu kabul ettiğini tamam
deyip ihaleye girerek onu Ankara'dan aldıklarını, bunun dedikodusu olabilir dendiği için ihalenin
yeniden yapıldığını ve yine Çath'ların kazandığını, iki ayrı şirkete de 4'er milyar lira avanta vere
rek, ihaleden çekilmelerini sağladıklarını, ihalenin alınışıyla, birlikte Abdullah Çatlı'nın değişme
ye başladığını, petrolü satmayıp, bir ay içinde 300-350 milyar lira yapacağım söylediklerini, ken
disinin de o arada para sıkıntısı çektiğini, Kemer'de bir otelde kalırken bir arkadaşının kendisine
"Abdullah Çatlı şimdiye kadar kiminle ortaklık yaptı ise ya öldüğünü ya da yakalattığını" söyleye
rek dikkatini çektiğini, bunun iyi olduğunu, çünkü Çatlı'ya o zaman yüzde yüz güvendiğini bu ne
denle de kendisinin de Çatlı tarafından öldürülebileceğini belirttiğini,
İskenderunda 1500 ton petrolün Demir Çelik'e satıldığını, bunun parasını paylaşanların da
kendisine bir haftalık çek vereceklerini söylediklerini, bunun üzerine Ankara'da buluştuklarını, git
tiği binanın kapısında Bucak A.Ş. yazdığını, Haluk Kırcı'nın da orada bulunduğunu ve Sedat Bucak'ın da orada olduğunu, parayı öderken, kendisine gözdağı vermeye çalıştıklarını, kendi hakkı
olan 6 milyar lira yerine 500 milyon lira verilmeye kalkınca kendisinin tepki gösterdiğini, ortağın
% 50 alması gerektiğini, münakaşa ettiklerini, verilen parayı almadığını, aralarında soğuk harp baş
ladığını belirtmektedir.
Mehmet Özbay'ı yurtdışında iken Abdullah Çatlı olarak tanıyan ve abisi Özel Harekat Daire
Başkan Vekili İbrahim Şahin'in koruması olan Şahin Tckdemir isimli kişi, Hadi Özcan ile Mehmet
Özbay adı ile Abdullah Çatlıyı tanıtan kişinin kendisi olduğunu, petrol işinde Özbay'ın, Hadi Öz
can'a hiçbir pay ve ücret vermemesi sebebiyle Hadi'nin de kendisine kızdığını ve bu sebeple ara
larının açık olduğunu Abdullah Çatlı'yı abisinden çok sevdiğini, bu sebeple de kaçak birisi oldu
ğunu polis olmasına rağmen abisine söylemediğini belirtmektedir.
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gönderdiği ihaleye ait bilgi ve belgeler; gerçekte Abdullah Çatlı tarafından Ahmet Baydar'ın sana
yi ürünü olarak İskenderun'da elde edeceği ürünün İzmit'te pazar bulmasını kolaylaştırmak, Hadi
Özcan'ın kendisine sorun olmasını ve müdahalesini önlemek yönüyle bu şekilde bir düzen kurdu
ğu kanısını doğurmaktadır.
Diğer, taraftan ihale üzerinde kalan Baysa Şirketinin sahibi olarak Ahmet Baydar petrol işin
den anlayan Güven Tezerdi isimli kişiyi İskenderun'da görevlendirdiğini ancak ona güvenemediğini, bu aşamada Mehmet Ozbay'ın devreye girerek kendisini yakından tanıdığını söylediği Tur
gay Maraşlı'yı tavsiye ettiğini, kendisinin de uygun bulması üzerine Maraş'lıyı Tezerdi'nin üzerin
deki kişi olarak görevlendirdiğini, bir müddet sonra çok kaba davranışları sebebiyle Maraşlf dan şi
kayet edilmeye başlandığını, bir müddet sonrada Mehmet Ozbay'ın kendisine Maraşlı'nın 5 liraya,
satıp, 3 gösterip şirketi dolandırdığını tespit ettiğini ve çok üzüldüğünü söylediğini, bunun üzerine
kendisinin de Maraş'lının işine son verdiğini, ancak
5-6 milyar lira kayıp ve zarar içerisinde bulunduğunu, halen bu petrol işi dolayısıyla 15 mil
yar lira civarında zararı olduğunu belirtmektedir.
Olayı diğer bir yönden irdelersek, Turgay Maraşll, Mehmet Özbay sahte isimle Abdullah Çat
lı'nın 1993 yılında Mustafa Kapusuzoğlu ile beraber kurdukları CSC. İnşaaat Turizm ve Dış Tica
ret Limited Şirketinin ortağıdır. Yani Turgay Maraşlı Baysa şirketinin paralarını Abdullah Çatlı'nın
adına ve onun adamı olarak almış olacabileceği düşünülmektedir.Turgay Maraşlı'nın Mehmet Ali
Yaprak olayında da adı geçmektedir.Bu nedenle M.Ali Yaprak olayında Abdullah Çatlı bağlantısı
da düşünülmelidir.
Gerek Hadi Özcan'a gerekse Ahmet Baydar'a yaptığı aldatmacalar bize onun kimliğinin baş
ka bir yönünü de göstermektedir..
1994 yılında Sultan Tekstile giren, daha sonra Baysa Şirketinde çalışmaya başlayan ve Meh
met Ozbay'ın şoförlüğünü yapan Habib Arslantürk, Sedat Bucak ile Ozbay'ın birbirlerine gelip-gittiklerini, Mehmet Özbay ile 3-4 kez Ankara'ya geldiklerini Yüksel İnşaata ve Sedat Bucak'a uğra
dıklarını, Özbay'a çevresindekilerin " Büyük Reis " diye hitap ettiklerini, Haluk Kırcı'nın Sultan
Tekstilde ithalat-ihracaat Müdürlüğü yaptığını, Mehmet Ozbay'ın BMW marka aracı olduğunu,
Florya'da evi bulunduğunu karısının Honda, Kızının Suzuki marka araçları bulunduğunu, zaman
zaman kendi aralarında arkadaşları ile bu servetin nasıl elde edildiğini konuşup tartıştıklarını, Oz
bay'ın Gonca Us isimli kadınla birlikte yaşadığını, Ozbay'ın şoför Çetin Babayiğit adına aldırdığı
iki telefonu olduğunu, ayrıca Ahmet Baydar'da Baysa Şirketine ait bir telefonu Mehmet Ozbay'ın
kullandığını, şirketin bu telefonu kendi adına almayıp, İskenderun'daki iş yerinde çalışan Ali isim
li kişi adına alındığını, bunun nedenini bilmediğini ifade etmektedirler.
Abdullah Çatlı ile ilgili konunun bir diğer boyutu onun devletle olan ilişkilerine ait değerlen
dirmelerdir. Buna göre, Milli İstihbarat Teşkilatında Daire Başkan Yardımcılığı ve 1993 yılında
Özel Harekat birimlerinde eğitmenlik yapan Korkut Eken Komisyonumuza verdiği ifadesinde;Abdullah Çatlı'yı Mehmet Eymür ile birlikte 1988 yılında MİT raporu olayı nedeniyle emekli olduk
tan sonra tanıdığını, Mehmet Özbay adını da bildiğini ancak Şahin Ekli adını bilmediğini, kendisi
nin onu 1987-1988 yıllarında tanıdığını, Abdullah Çatlı'nın 80 öncesinden itibaren devlete çalıştı
ğını bildiğini, Çatlı'nın devlet için özellikle Almanya'daki PKK faaliyetlerine yönelik olarak istihbarati çalışmalar yaptığını, Abdullah Çatlı'nın 1980 yıljarının başında MİT ile ilişkisi olduğunu,
ancak daha sonra uyuşturucu kaçakçılığı işine girince bu ilişkinin bırakıldığını, sadece yurtdışında
yararlanıldığını.geçmiş dönemde Çatlı gibi yanlışlıkları olduğunu, yurt dışında diplomatlar öldü-
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-250rüldüğünde büyüklerin "Kanı yerde kalmayacak" ifadeleri verdiklerini, bu nedenle bunların kulla
nıldıklarını ayrıca Abdullah Çatlı'nın Jandarma tarafından kullanıldığını MİT biliyordu. Ancak
kardeş teşkilatlar olduğundan kullanılmasının yanlış olduğunu söylemediklerini belirtmektedir.
MİT Daire Başkanı Mehmet Eymür ifadesinde; olayların yabancı istihbarat teşkilatlarıyla bağ
lantılı olan yönlerinin araştırılması, yurtdışında uzun süre kalmış kişilerin Türkiye'de karıştıkları
büyük eylemlerin çok dikkatle incelenmesi gerektiğini, altında başka şeyler olup olmadığının ince
lenmesini, şu anda var veya yok diye bir şey söyleyemediğini, ancak Abdullah Çatlı gibi kişilerin
sadece suç yönünden değil yabancı istihbarat teşkilatlarıyla da bir bağlantıları olup olmadığının da
incelenmesi gerektiğini beyan etmektedirler.
Meral Çatlının özellikle yurt dışında eşi ile birlikte yaşadığı, Oral Çelik'in de Abdullah Çatlı
ile birlikte ve kendi başına yaşadığı olayların gerek Mehmet Eymür'ün, gerekse Korkut Eken'in de
ğerlendirmeleriyle birleştirildiğinde, yorumu olayları yaşayanlara ait olmak üzere hayli ilginç bir
çok ilişkiler zincirinin oluştuğu gözlemlenmektedir....
Meral Çatlı, eşinin Muhsin Yazıcıoğlu ve Mesut Yılmaz'ı tanıdığını ve görüştüğünü, hatta eşi
ne kongredeki desteğinden dolayı teşekkür ettiğini, Korkut Eken ve Ali Yasak ile görüştüğünü bil
diğini, Haluk Kırcı'nın eşinin arkadaşı olduğunu ve Sultan Tekstil'de ortak olduklarını, Sami Hoştan'ı tanıdıklarını, Sedat Bucak ile 2 yıldır tanıştıklarını, ayrıca Ercan Ersoy da ifadesinde Abdullah
Çatlı'nın sık sık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek siyasîlerle görüştüğünü belirtmektedirler.
Çeşitli ifadelerde belirtildiği gibi Abdullah Çatlı ile Hüseyin Kocadağ'ın ilişkileri İstanbul'da
tanışma ve İzmir'e gitmeleri sırasında başlamamamıştır.Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı
tarafından da belirtildiği gibi, Abdullah Çatlı'nın Mehmet Özbay sahte kimliği ile silah taşıma ruh
satı almak üzere evrak düzenlenirken o tarihte İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı sıfatıyla onun re
feransı bulunmaktadır.Diğer yönden de Polis Memuru Mustafa Altınok'ıın Devlet Güvenlik Mahke
mesi Başsavcılığında verdiği ifadesinde olay tarihinden 1-1,5 yıl öncesinde Hüseyin Kocadağ ve
Abdullah Çatlı'yı İstanbul/Ataköy bahçeli kahve önünde otururlarken gördüğünü beyan etmiştir.
İstanbul'daki buluşma, birbirlerini tanıyan dostların biraraya geldiği bir özellik taşıdığı düşün
cesini doğurmaktadır.
Diğer bir yönden de Abdullah Çatlı'nın öldürülen Ömer Lütfü Topal'ın ortağı Sami Hoştan ile
ilişkileridir/Ortağının öldürüldüğü tarihlerde İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığının
1996/2303 Hz. sayılı iddianamesinde de belirtildiği gibi Sami Hoştan'ın Marmaris Grand Azur
Otelde kaldığına ilişkin ibraz ettiği faturaların incelenmesinde, gerek rezervasyonun ve gerekse fa
turaların Mehmet Özbay (.Abdullah Çatlı) adına olduğu görülmüştür.Bu husus Abdullah Çatlı ile
Sami Hoştan arasındaki ilişkinin başka bir göstergesidir.Abdullah Çatlı'nın trafik kazasında öldü
ğü haberinin ilk duyurulduğu kişi Sami Hoştan'dır. Nitekim Mesut Yılmaz Komisyonumuza ver
diği 24.12.1996 tarihli ifadesinde;
"Susurluk kazası olduğunda Susurluk ve Balıkkesir Emniyetine gelen bir telefonda Mehmet
Özbay adıyla geçen şahsın Abdullah Çatlı olduğu, cenazesini almak üzere bir gazetecinin gelece
ği, gözcü muhabiri Mehmet Yenişehirli olduğu, cenazeyi almaya geldiğinde yanında Sami Hoş
tan'ın bulunacağı " şeklindeki bir telefon olayından bahsetmiştir. Olaylar da bu ifadeyi doğrula
maktadır.
Korkut Eken, Sedat Bucak'ın babasını tanıdığını, Bucak aşiretinin PKK'ya karşı mücadelesin
de zamanının çoğunun Siverek'te geçtiğini, Güneydoğudaki aşiret reislerinden ileri gelenlerin bü
yük bir bölümünü tanıdığını, uyuşturucu madde ile ilgili işleri adamlarından bazılarının yapmış ola-
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dullah Öcalan'ın yanında bulunmasına ilişkin iddianın doğru olduğunu, ancak abisinin düşmanı ol
duğu ve görüşmediklerini belirtmektedir.
Özellikle Korkut Eken'in tüm deneyim ve tecrübelerine karşılık Sedat Bucak'ın adamlarından
uyuşturucu işine bulaşanlar varsa, onların hukuk sistemi önünde cezalandırılmalarını belirtme ye
rine cezanın Sedat Bucak tarafından verileceğini söylemesi, çok ciddi bir soruna parmak bastığı gi
bi çokta düşündürücüdür.
Abdullah Çatlı'nın 1978 yılından bu yana gelen görüntüsünü bu şekilde açıkladıktan sonra,
Susurluk'ta 3.11.1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasından bir hafta öncesine gidildiğinde,
Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak, 1991 yılında siyasete girdiğini, o tarihte DEP Milletvekilleri ve
özellikle Abdullah Öcalan'ın gönderdiği elçiler kanalıyla, PKK örgütünün Urfa ve Siverek'e gire
ceğini, kendisinin tarafsız kalmasını istediklerini, bu görüşmelerin çoğunu kasetlere alarak Ankara
Emniyeti ve Devlet yetkililerine verdiğini, DEP'in DGM'ye verdiği ifadelerin sayesinde kapatılabildiğini, bu nedenle 1993 yılında bunların kendisine ve ailesine karşı tavır almak istediklerini, Si
verek'te örgütlü eylem başlattıklarını, birçok kişinin bu nedenle katledildiğini, Siverek halkının da
tavır almasıyla örgütün orada çökertildiğini, halkla olan içtenliği ve Devlete olan bağlılığı nedeniy
le kendisine karşı tavırlar alındığını, PKK'nın öldürülecek kişiler listesinde birinci sırada olduğu- s
nu, 1994 yılında Siverek'e halka güven vermek için gittiğini, Ankara'da babasının vefat etmesi
üzerine Siverek'e defnettiklerini, taziyelerin 1,5-2 ay sürdüğünü bu arada yorgun düştüğünü, 1994
ortasında dinlenmek için önce Ankara'ya geldiğini, daha sonra da İstanbul'a gittiğini, orada Meh
met Özbay'ı tanıdığını, daha sonra telefonla ve gelerek kendisiyle görüştüğünü, kendisine ithalat
ve ihracaat ile uğraştığını söylediğini, Goncu Us ile Mehmet Özbay'ın gönül ilişkisi olduğunu var
saydığını, İstanbul'da olduklarında Çatlı'nın ailesini alarak bir-iki defa yanlarına geldiğini, Hüse
yin Kocadağ ile daha önceden tanışıp, tanışmadıklarını bilmediğini, kendi yanında tanıştıklarını
varsaydığını, kendisinin Hüseyin Kocadağ ile her zaman görüştüklerini, Mehmet Özbay'ın Abdul
lah Çatlı olduğunu bilmediğini, bir gün kendisiyle çok özel görüşmek istediğini söyleyerek, Meh
met Özbay'ın "Ben devlette çalışan gizli bir adamım, bunu da kimsenin bilmemesi lazım, şu kim
liğim, şu yeşil pasaportum, bu ehliyetim, bu silah ruhsatım, bu da nüfus cüzdanım diye birşeyler
çıkardığını, terörde uzman yazan bir kağıt gördüğünü Abdullah Çatlı adını bir lakap ya da kod isim
zannettiğini, 1980 öncesinden hiç haberi olmadığını,
Hüseyin Kocadağ'ı Siverek'te Emniyet Amiri olarak çalıştığı 1980 yılından bu yana tanıdığını,
babasının ilişkilerinin Hüseyin Kocadağ ile çok iyi olduğunu, kendisininde bu ilişkiyi sürdürmek is
tediğini, Diyarbakır da Özel Harekat Şube Müdürlüğü yaptığı sırada da sık sık görüştüklerini,
Özel Harekat Şube Müdürü İbrahim Şahin'i tanıdığını, özellikle Siverek bölgesine geldikle
rinde kendisine uğradıklarını,
Kendisine koruma vermek istediklerinde polis memuru Ercan ile konuştuğunu, o ve arkadaş
larının kabul etmesi üzerine İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile görüştüğünü ve ismen isteyebileceği
ni öğrenince liste yaparak korumaları talep ettiğini belirtmektedir.
Yapılan resmi işlemler konusunun incelenmesinde, Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü
23.6.1996 tarihli istihbaratında "PKK terör örgütü tarafından tehdit edildiğine dair yapılan operas
yonlarda ele geçen belge ve dokümanlardan Sedat Edip Bucak'ın tehdit altında olduğunun" tespit
edildiği bildirilmektedir.Bu bildirim üzerine Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin 20.maddesine gö
re ilgilinin koruma talebi yapılıncaya kadar ilgili Valiliklerce koruma tedbirinin derhal aldırılması
gerektiğinden İl Koordinasyon Kurulunun 4 sayılı kararı ile bir memurla yakın koruma altına alın-
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masına karar verildiği, Merkez Koruma Kurulunun 25.7.1996 tarih ve 14 sayılrkaran ile bu kez
Merkez Koruma Kurulu tarafından aynı kararın alındığı ve bu işlemlerin 6.8.1996 tarihinde Bakan
tarafından Ercan Ersoy, Enver Ulu, Oğuz Yorulmaz, Mustafa Altınok, Ayhan Çarkın ve Ömer
Kaplan'ın görevlendirilmelerinin onaylandığı, Genel Müdürlük Personel Daire Başkanlığının
1.8.1996 tarih ve 12309 sayılı yazısı ile sorulan hususlara Koruma birimince verilen 2.8.1996 tarih
ve 2594'96 sayılı yazıda, Sedat Edip Buca'ın Kamuya intikal eden özel durumu sebebiyle " yakın",
"ikamet" ve " işyeri" korumasının 6 polis memuru ile yapılmasının uygun olacağının değerledirildiği ve yönetmeliğin 20.maddesi hükmünün Valilikçe uygulanması gerektiğinin personel birimine
bildirildiği, Sedat Edip Bucak tarafından 7.8.1996 tarihinde verilen dilekçe ile aynı 6 polis memu
runu ismen talep ettiği, 6.9.1996 tarihinde İl Koruma Kurulunca özel koruma altına alınmasına ka
rar verildiği, 4.10.1996 tarihinde Merkez Koruma Kurulunca aynı nitelikte bir kararın oluşturuldu
ğu, 17.10.1996 târihinde Bakan tarafından bu kararların onaylandığı, Ayhan Çarkm'ın 24.8.1996,
Mustafa Altınok,Enver Ulu ve Ömer Kaplan'ın 27.8.1996, Ercan Ersoy'un 19.9.1996 tarihinde,
Oğuz Yorulmaz'ın 25.10.1996 tarihinde koruma görevine başladıkları, 5.12.1996 tarihinde Ercan
Ersoy.Oğuz Yorulmaz ve Ayhan Çarkın'ın geçirdikleri soruşturma sebebiyle görevden uzaklaştı
rılmaları nedeniyle yerlerine 3 Polis Memuru görevlendirilmesine karşılık, Sedat Edip Bucak
6.12.1996 tarihinde verdiği dilekçe ile yeni görevlendirilen polis memurlarını istemediğini belirtti
ği, halen koruma işinin 3 polis memuru ile yürütüldüğü anlaşılmıştır.
Sedat Bucak ifadesine devamla, Ömer Lütfü Topal cinayetinden sonra koruması olan polisin
gözaltına alındığını öğrenince istanbul Emniyet Müdürünü telefonla aradığını bunları koruma ola
rak istediğini, bir suç işlemiş olmaları halinde bunu bilmek zorunda olduğu için aradığını, Arnavut
Sami'yi bir defa Çınar Otelinde başkalarıyla birlikte iken kendisine tanıttıklarını, kendilerinin ku
mar ile hiçbir ilgilerinin bulunmadığını, Mehmet Ağar'ı Genel Müdür olana kadar tanımadığını,
Drej Aliyi tanıdığı, Korkut Eken'in babasının eski dostu olduğunu belirtmektedir.
Kendisini korumak üzere görev verilecek personel 11.7.1996 tarihinde Sedat Edip Bucak ta
rafından İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a verilen isim listesini havi bir dilekçe ile talep edilmiştir.
Bu personel ile ilgili görevlendirmeler yazışma prosedürüne uygun olarak yapılmış İl ve Merkez.
Koruma Komisyonu kararlarıyla yakın koruma yapılması uygun görülmüş, Bakan tarafından da bu
kararlar onaylanmıştır
Yakın koruma kararı doğrultusunda Ömer Lütfi Topal cinayetinde suçlanan 3 Özel Harekat
Tim mensubu polis memuru ile birlikte toplam 6 kişi Sedat Bucak'ın yakın korumasında görevlen
dirilmişlerdir.
Görevlendirilen personelden dördü sicil yönünden çok iyi, birisi kınama cezası ile geçmişte
cezalandırıldığını, Atama Şube Müdürlüğünün 18.7.1996 tarihli bilgi notuna göre Polis Memuru
Enver Ulu'nun çek tahsil ederken görevlilerce yakalandığı, görevden uzaklaştırıldığı ve 6 ay kısa
süreli durdurma cezası aldığı görülmektedir. Bu korumaların çoğunun aynı zamanda İbrahim Şahin'in de korumalığını yapmış olmaları dikkat çekicidir.
Sedat Bucak'ın yakın korumalarından Ercan Ersoy Komisyonumuza verdiği ifade de Ankarajstanbul ve İzmir'e gidiş ile İzmir'den İstanbul'a dönüşü geniş bir boyutta anlatmıştır Buna gö
re; İstanbul'a giderken Sedat Bucak'ın Mehmet Özbay' aradığını ve İstanbul'a özel koruma Sami
ile resmi korumalardan Ercan, Mustafa ve Enver'in birlikte gittiklerini, Hilton Oteline yerleştikle
ri, akşam otele Altınoluk, Burhaniye taraflarında bir yerlerin Tapu ve benzeri belgelerinin bir emlakçı tarafından getirildiği, ertesi günü taziye için Ali Yasak'ın şirketine gidilip otele dönüldüğü,
sabahtan Mehmet Özbay'ın otele geldiğini, hep birlikte iki mersedes araç ile Yalova-Termal'e git
tiklerini, akşam orada kalıp, ertesi günü Burhaniyeye uğradıklarını belirtmektedir.
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çavuş Ahmet Altıntaş'ın ifadesinde belirttiği gibi Karakolda Avşar Kederoğlu'nun ifadesinin alın
dığı sırada cep telefonu çaldığında Ayhan Akça'nın aradığı anlaşılmıştır.Avşar'ın kendisine sorma
sı üzerine Yalova taraflarında olduğunu söylemesi ve söylem üzerine de Ahmet Altıntaş'ın Tarık
Ümit'in cesedinin Yalova'da olacağına inanması ve Mehmet Eymür'ün de ifadesinin aynı doğrul
tuda olması, dikkate alınması gereken bir husus olarak gözükmektedir.
Ali Aydınlık isimli Sedat Bucak'ın tanıdığı kişinin oğlunun silahla yaralanması nedeniyle İz
mir'e gittiklerini, o sırada çocuğun ölmesi sebebiyle Mehmet Özbay'ı otele bırakıp, taziyeye git
tiklerini, taziyeden otele dönerken kendilerini yolcu eden aşiret mensuplarının otosunun durdurul
ması, polis kontrolü yapıldığının belirtilmesi karşısında aramayı yapanların ruhsatsız silahlar çık
masına karşılık sırf bucak aşiretinden oldukları için aranan kişilerin kimliklerini tespit edip, silah
larını da almadan bırakmış olmalarının söylenmesi üzerine Ercan Ersoyun yaptığı araştırmada po
lisin böyle bir uygulama yapmadığını anlaması üzerine, durumdan kuşkulanmıştır. O sebeble bu
lundukları yerden erken kalktıklanm ve Bucağın Kuşadasındaki yazlığına gidildiğini, gece Onur
Otelde kalındığı, o arada Hüseyin Kocadağın İstanbulda uçakla İzmir'e geldiği, havalanından alı
nıp, otele getirildiği, Kuşadasında iki gün kalındığı, bazı arazilere bakıldığı ve 16.30'da Kuşadasından hareket edildiği, Sedat Beyin aracını, Hüseyin Kocadağın kullandığı, yolda takip edilmedik
leri, Susurlukta kamyon konvoyu sebebiyle koruma arabasının geride kaldığı, bir daha da onlara
yetişemediği, 19.30'da öndeki otolar da dörtlü sinyallarinin yandığının görülmesi üzerine konvo
yun geçildiği ve 3-4 dakika sonra kaza yerine geldikleri anda kazayı gördüklerini kamyon şoförü
ve birkaç kişinin otonun başında olduğunu, otonun yarısının yok olduğunu, sağ arka kapıyı açarak
Mehmet Özbay'ı çıkardıklarını o anda yaşadığını ve allah dediğini,yere uzattıklarını.yüzü kolu ve
göğüs kısmında kınklar olduğunu görünce onu arkadan gelen mersedes araca taşıdığı, arka tarafa
yatırdığım,Hüseyin Kocadağın vurma anında öldüğü, Gonca Us'un hareket ettiğini söylediklerini,
sonra Sedat Beyi aramaya başladıklannı.önce elini gördüklerini ancak çekerek çıkaramayınca ha
lat bulup araçlan birbirinden ayırdıklannı,torpido gözünün alt tarafına sıkıştığı için çok zor çıkart
tıklarını Gonca Us ile birlikte ikisini Siteyşın reno bir arabanın arkasına koltuklarıda uzatarak yanyana yatırdıklarını ve iki aracında ölü ve yaralıyı hastahaneye götürdüğünü, Sedat Bucak dışında
diğer kişilerin ölmüş olduğu, Sedat Bucağı Balıkesire, oradan da uçakla İstanbul'a götürüldüğü, ko
rumalardan Enver'in cenazeler ve araba ile ilgilenmesi için Susurlukta bıraktıklarını araçtan yere
düşen ve çanta denilen şeyin Sedat Bucak'a ait içinde 230-240 milyon lira para bulunan beyaz nay
lon torbayı aldıklannı ve sonra da İstanbulda paranın Bucağın eşine verildiği, seyahate katılan ko
rumaların tümü tarafından belirtilmektedir.
İddia edildiği gibi arabanın içerisinde bulunan silahların başkaları tarafından konulmadığı ta
nık ifadeleri ve İstanbul DGM.Başsavcılığınıri iddianamesinde yer almıştır.Ayrıca aynı iddianame
de arkadaki koruma aracında Haluk Kırcı'nın da bulunduğu söylenmektedir.
Yukarıdada belirtildiği gibi kazanın meydana gelişini takiben İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu
Perinçek ve Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanına sundukları
iddialar üzerine, cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda Başbakan tarafından Teftiş Kuru
luna verilen yazılı talimatla başlayan inceleme 9.1.1997 tarihinde incelemeyi yapan müfettiş heye
tinin düzenlediği inceleme raporu ile sonuçlanmıştır. Buna göre;
Başbakanlık raporunun (A) Bölümü Susurluk kazası ile ilgili sonucu ihtiva etmekte olup,
(A) bölümünde; 03.11.1996 tarihinde Susurluk İlçesinde, sürücülüğünü İstanbul Kemalettin
Erörge Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ'ın yaptığı 06 AC 600 Plakalı otonun, 20 RC 721
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Gonca Us'un ölümü, Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın ağır yaralanması ile sonuçlanan kazanın so
nucunda;
İdari soruşturmaların sonuçlandığı ek bir soruşturma yapılmasına gerek bulunmadığı düşünül
mektedir.
Mehmet Özbay adına düzenlenmiş olan hususi pasaport ile ilgili işlemlerde ihmali görülenler
hakkında fezleke düzenlenmiştir.
Mehmet Özbay adına düzenlenmiş olan silah taşıma ruhsatı ile ilgili işlemde kusuru görülen
ler hakkında rapor düzenlenmiş olup, cezai bakımdan polis müfettişlerince fezleke düzenlenmek
tedir.
, : • • ' • •
Adı geçen şahıs adına düzenlenmiş olan sürücü belgesi işlemlerinde usulsüzlük bulunmadığı
anlaşılmış,
Beşiktaş ilçe Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen nüfıs hüviyet cüzdanı verilmesinde kusuru gö
rülenler hakkında Mülkiye Başmüfettişi erince soruşturma yapılmakta olup, fezleke düzenlenecektir.
Hüseyin Kocadağ'ın ölmesi nedeniyle adli ve idari yönden hakkında herhangi bir işlem yapıl
masına gerek kalmamıştır.
Adlî soruşturmalar devam etmekte olup trafik kazası ile ilgili dava Susurluk Asliye Ceza Mah
kemesinde 1996/186 sayılı dava dosyasında derdesttir. Mehmet Özbay adına mevzuata aykırı silah
taşıma belgesi düzenlediği isnad edilen Emniyet Eski Genel Müdürü Mehmet Ağar ile hakkında gı
yabi tevkif kararı bulunan ve emniyetçe aranan kişiyi sakladığı isnad edilen ve aracında bulunan
ruhsatsız silahlar nedeniyle 6136 sayılı Kanuna muhalefet ettiği düşünülen Sedat Edip Bucak ha
len Milletvekili olduklarından konulara ilişkin savunmaları, ilgili yer C.Başsavcılıklarının fezleke
düzenleyerek ilgili bakanlık kanalıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından yasama doku
nulmazlıklarının kaldırılmasını talep etmesi ve Anayasanın ilgili maddesi gereğince talep uygun
görüldüğü takdirde mümkün olabilecektir.
Konuların yukarıda belirtilen idari soruşturmalar sonucu düzenlenecek fezleke konuları dışın
da tamamı C.Başsavcılıklarınca soruşturma konusu edilmiş bulunmaktadır.
Cürüm işlemek amacıyla teşekkül meydana getirilip getirilmediği hususu İstanbul DGM Cum
huriyet Başsavcılığınca soruşturulmuş ve rapor içerisinde yer alan İddianamede tüm boyutları ile
olaylar irdelenmiştir.
Başbakanlık raporunun Sonucundaki (F) bölümünde; Mehmet Özbay adına Abdullah Çatlı
üzerinde bulunan adı geçenin Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu olduğu, silah taşıyabileceği,
kendilerine yardımcı olunmasına dair emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar imzalı, mühürlü ve fo
toğraflı belgeler konusunda yürürlükteki yönetmeliğe göre böyle bir belge düzenlenemeyeceği,
Mehmet Özbay adına düzenlenmiş olan belgenin usulüne uygun düzenlenmiş bir ruhsat olmadığı,
Genel Müdürlük bütçesinden aylık almayan birisine bu şekilde belge düzenlenemeyeceğinin Em
niyet Genel Müdürlüğü yazısıdan anlaşıldığı,
şeklinde değerlendirme yapılmıştır.
Komisyonumuzca Susurluk olayına esas incelemeleri yapan çeşitli İl ve İlçe Cumhuriyet Baş
savcılıklarından konuya ilişkin bilgi ve belge talebinde bulunulmuştur.
Diğer taraftan adli işlemler yönünden de;
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sayılı kararı ile Susurluk Asliye Ceza Mahkemesine açılan davaya ilişkin iddianamede;
Olay tarihinde yukarıda açık kimliği yazılı sürücü Hüseyin Kocadağ yönetimindeki Sedat Bucak'a ait 06 AC 600 plakalı Mercedes marka otomobil ile İzmir ilinden, İstanbul iline doğru seyir
halinde iken; İlçemiz uçakyolu mevkii 53. Km. ye geldiğinde sol taraftaki benzinlikten çıkış yapa
rak Bursa istikametine (ayni istikamete gitmek isteyen Hasan Gökçe yönetimindeki 20 RC 721 pla
kalı ford kamyona sağ arka yan taraftan çarparak ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gel
miştir.
Kaza neticesinde 06 AC 600 plakalı Mercedes otomobilin sürücüsü Hüseyin Kocadağ, aynı
araçta bulunan Abdullah Çatlı ve Gonca Us isimli şahıslar ölmüşler, otomobilin sağ ön koltuğun
da bulunan Milletvekili Sedat Bucak hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmıştır.
Sanığın yargılanmasının yapılarak eylemine uyan; TCK.nun 455/2, son, 40, 2918 sayılı yasa
nın 1 19. maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur
değerlendirmesi ile dava açılmıştır.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 20.4.1992 tarih ve Hz: 1992/8718 E: 1992/5177 İd.
1992/2596 sayılı iddianamesinde;
26.2.1992 tarihinde sahte pasaport kullanmak suçundan Şahin Ekli isimli şahıs adına Bakırköy
Asliye Ceza Mahkemesine dava açılmış olduğu ve en son duruşmanın 26.12.1996 tarihinde yapıldı
ğı, davanın 1992/405 esas sayılı dava dosyasında devam etmekte olduğu anlaşılmıştır. Davanın bu
kadar uzun sürmesinin nedeni sanığın bulunamamış olmasından ileri geldiği kanaati oluşmuştur.
Susurluk Cumhuriyet Başsavcılığının 11.11.1996 tarih ve Hz: 1996/961,963,964 Fezleke: 1996/
sayılı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen Fezlekede;
03.11.1996 tarihinde Susurluk ilçesi uçakyolu mevkiisinde meydana gelen trafik kazası ile il
gili olarak yapılan tahkikatta:
Olay tarihinde Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak'a ait 06 AC 600 plakalı Mersedes marka
otomobil ile sürücü Hüseyin Kocadağ yönetiminde İzmir ilinden İstanbul iline doğru seyir halinde
iken Susurluk İlçesi Uçakyolu mevkii 53. km. de saat 19.15 sıralarında diğer sürücü Hasan Gökçe'nin yönetimindeki 20 RC 721 plakalı kamyonun olay yerinin sol tarafında bulunan benzinlikten
yola kontrolsüz olarak çıktığı sırada aşın hızlı gelmekte olan otomobilin kamyonun sağ arka yan
tarafından çarpması sonucu ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir.
Kaza neticesinde 06 AC 600 plakalı otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Kocadağ, Abdullah
Çatlı (Mehmet Özbay) ve Günca Us isimli şahıslar ölmüşler, otomobilin sağ ön koltuğunda oturan
Milletvekili Sedat Bucak hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmıştır.
Olay üzerine olay yerine intikal eden Jandarma yetkilileri kazaya karışan 06 AC 600 plakalı
mersedes otomobilde iki adet MP-5 otomatik tabanca, 5 adet çeşitli çapta tabanca ile bunlara ait iki
adet susturucu, toplam 13 adet Jarjör ve mermiler ele geçirilmiştir.
Olay yerinde keşif yapılmış, bilirkişi raaporu ve olay yeri krokisi ile kaza yapan araçların du
rumu fotoğrafla tesbit edilmiştir.
Olayı müteakip araçta bulunan ölüler ve yaralanan Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldığı,
yaralının Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildiği, anlaşılmıştır.
Olayda ölenlerin cesetleri üzerinde Susurluk evlet hastanesinde inceleme yapılmış olup, bu in
celemede:
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Ölen sürücü Hüseyin Kocadağ'a ait ceset üzerinde: Emniyet Müdürlüğüne ait polis kimliği,
banka kartları, sigorta kartı, ile küçük gazete kağıdı parçasına sarılmış 0.33 santim ağırlığında kah
verengi renkte niteliği belli olmayan toz madde ile 19.050 Bin ti.sı para çıkmıştır. (Nüfus cüzdanı
ve sürücü belgeside mevcuttur.)
Aynı araçta yolcu olan ve olay sonucu ölen Abdullah Çatlı, (Mehmet Özbay)a ait ceset üze
rinde: Mehmet Özbay adına düzenlenmiş; Sürücü belgesi, Silah Taşıma Ruhsatı, Silah Taşıma izin
Belgesi, kart vizit, Baysa Tic. adına düzenlenmiş fatura bilgi kağıdı, Viza kartı, Yapı Kredi Kartı,
Barclay kart, bir adet telefon kartı, Ist.Tic.Odası Üyelik kardı, bir adet üzerinde Beyaz toz bulaşı
ğı (taneciği) bulunan küçük naylon poşet, ile 44.500.000. TL 29 Adet Yüzlük ABD, Doları, yüzelli dolar, 305 Alman markı, çıkmıştır.
Ölen Goncu Us isimli bayana ait ceset üzerinde ise; kimlik belgesi çıkmamış olup, kazadan
sonra jandarma yetkililerince kaza yapan 06 AC 600 plakalı otomobilde bulunan siyah bayart çan
tasında Gonca Us adına düzenlenmiş sürücü belgesi, ile çeşitli fotoğraf çıkmış olup, fotoğraf ve sü
rücü belgesinin ölen bayana ait olduğu teşhis tanığınca beyan edilmiştir. Ayrıca Gonca Us isimli
bayan üzerinden çerçevesi sarı renkli, İpli, camsız gözlük çerçevesi ve sol ayağında 24 cm. uzun
luğunda altın zincir mevcuttur.
•
Olay sonucu ele geçirilen kimlikler ve belgeler ile silahlar, niteliği belli olmayan toz madde ve
trafik kazası olayı tefrik edilerek ayrı Hazırlık numaraları verilmiştir. Bunlardan 1996/962 Hz. sa
yısında kayıtlı olan Silah Taşıma İzin Belgesi ile ilgili evrak Yetkisizlik Kararı verilerek Ankara
C.Başsavcılığına gönderilmiştir.
Olay üzerine Basın Yayın Organlarınca yapılan yayınlar ve 06 AC 600 plakalı kaza yapan oto
mobilde ele geçirilen silahlar, mermiler ve eşyalar ile olay sonucu ölen şahıslar üzerinde elde edi
len eşya ve belgelerin değerlendirilmesinde; ayrıca Mehmet Özbay kimlikli, şahsın gerçekte Ab
dullah Çatlı isimli şahıs olduğu ve 18 yıldır aranan şahıslardan olduğu anlaşılmakla;
Şahısların birarada bulunması, çeşitli silahlar ve sahte belgelerin mevcudiyeti ile T.C.K.'nun
313. maddesine muhalefet suçunu oluşturacağı, bu suçun da 2845 sayılı Yasanın 1. ve 9. maddesi
gereğince Devlet Güvenlik Mahkemesi yetkisi ve görevi içinde olduğu anlaşılmakla;
Fezleke düzenlenerek silahlar, kimlik ve belgeler ve toz madde ile ilgili Tefrik yapılarak ayrı
hazırlıkları kaydedilmiş ise de, Birleştirilerek hazırlık evrakı, 06 AC 600 plakalı otomobilde ele ge
çirilen silahlar, bunlara ait mermi, jarjörler ve susturucular ile şahıslar üzerinde elde edilentüm
kimlikler belgeler ve bunlara ait eşyalar birlikte görevli ve yetkili istanbul DGM. Başsavcılığına
gönderilmiştir.
Şeklinde değerlendirme yapılmıştır.
Susurluk Cumhuriyet savcılığının 7.11.1996 tarih ve Hz: 1996/962'Büro 1996/20 sayılı Yetki
sizlik kararında;
3.11.1996 tarihinde Susurluk çıkışında Uçakyolu mevkiisinde Urfa Milletvekili Sedat Bucak'a
ait 06 AC 600 plakalı Mersedes marka otomobil ile Bursa istikametine seyir halinde iken trafik ka
zasının meydana geldiği; kaza neticesi aracın sürücüsü Kemalettin Eröge Polis Okulu Müdürü Hü
seyin Kocadağ ile Abdullah Çatli (Mehmet ÖzLay) Gonca Us isimli şahısların öldükleri, Miletvekili Sedat Bucak'ın ise ağır yaralandığı, anlaşılmıştır.
Kaza neticesinde ölen şahıslar üzerinde yapılan incelemede, Abdullah Çatlı olarak yakınlarınca teşhis edilen şahsın üzerinde Mehmet Özbay adına düzenlenmiş sürücü belgesi, çeşitli bankala
ra ait kredi kartları, ticaret odası üye kartı, silah taşıma ruhsatı ve silah taşıma izin belgesi çıkmış
tır. Bu belgelerden silah taşıma izin belgesinin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendiği
anlaşılmakla;
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Gereğinin takdir ve ifası için hazırlık evrakının yetkili ve görevli Ankara C.Başsavcılığına
gönderilmesine,
C.M.U.K'nun 8. maddesi gereğince karar verildiği
şeklinde değerlendirme yapılmıştır.
Susurluk Cumhuriyet Savcılığının 7.11.1996 tarih ve Hz:1996/949 sayılı Tefrik kararında;
03.11.1996 tarihinde Susurluk Uçakyolu mevkiisinde meydana gelen trafik kazası sonucu üç
kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı araçta ölenlerden birisinin İstanbul Kemalettin Eröge Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ, diğerinin Mehmet Özbay adına düzenlenmiş, ehliyetna
me, çeşitli banka kartları ve silah taşıma ruhsatı ve belgesi bulunan Abdullah Çatlı olduğu, araçta
bulunan ve kaza neticesi vefat eden bayanın Gonca Us, isimli kişi olduğu, kaza neticesi ağır yara
lanan kişinin de aracın sahibi olan Şanlıurfa Milletvekili Sedat bucak olduğu, kaza neticesi araçta
çeşitli silah ve mermiler ile şarjörlerin bulunduğu anlaşılmakla;
Trafik kazası olayı diğer olaylardan ayrı olmakla, 1996/949 sayısı üzerinden yürütülmesine,
Abdullah Çatlı olan şahsın üzerinden çıkan ehliyetname, silah taşıma ruhsatı ve Banka kartları
nın düzenlenme yerleri İstanbul İli olmakla, diğer evraklardan ayrılarak soruşturmanın sağlıklı bir bi
çimde yürütülebilmesi için Tefrik edilerek hazırlığın 1996/961 Hz. sayısı üzerinden yürütülmesine,
Abdullah Çatlı'nın üzerinden çıkan Silah Taşıma İzin belgesinin düzenleniş yeri itibari ile
farklı olması nedeni ile tefrik edilerek hazırlığın 1996/962. sayısı üzerinden yürütülmesine,
Araçta bulunan çeşitli evsaftaki silah, mermi ve şarjörler hakkındaki soruşturmanın sağlıklı
yürütülebilmesi için tefrik edilerek hazırlığın 1996/963 Hz.nosu üzerinden yürütülmesine,
Ölen. şahıslardan Abdullah Çatlı (Mehmet Özbay) cüzdanı içinden çıkan küçük naylon poşet
teki beyaz toz bulaşığı ve ölen Hüseyin Kocadağ cüzdanı içinden çıkan ve 0.33 santim kahverengi
toz hakkında ki evrakın da tefrik edilerek hazırlığın 1996/964. Hz.Sayısı üzerinden yürütülmesine,
Şeklinde karar verilmiştir.
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 5.3.1997 tarih ve
Hz: 1996/2303 E: 1997/294 İddianame: 1997/261 sayılı iddianamenin konumuza ilişkin bölümle
rinde;
Türkiye'de katliam sanığı olarak gıyabi tutuklama kararı ile, yurtdışında uyuşturucu kaçakçı
lığı ve cezaevi firarisi olarak İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan bir silahlı eylemci ile, bu
kişiyi yakalamak veya bulunduğu yeri derhal güvenlik birimlerine bildirmekle görevli ve yükümlü
olan üst düzey bir emniyet mensubunun ve bir milletvekilinin aynı ortamlarda birlikte olmaları ve
bu birlikteliği, Abdullah Çatlı'nın gerçek kimliği bilinerek, uzun süreli yakın ilişkiler içerisinde
sürdürülmüş olması,
Bu kişilerin her üçününde üzerinde ruhsatlı tabancaları, yanlarındaki korumaların ayrı ayrı za
ti silahlarının bulunmasına rağmen ayrıca saldırı, suikast ve gizlice cinayet işlemekte kullanılabile
cek vahim nitelikte ve sayıda silahları ve mermilerle, 34 NUL 63 numaralı sahte plakaları (koruma
amaçlı olmadığı İstEmn. Müd. yazı ve araştırması ile saptanmıştır.) ve birçok sahte belgeleri yan
larında bulundurdukları nazara alındığında, bu kişilerin son olaydaki beraberliğinin basit bir tatil
gezisi veya başsağlığı ziyareti ile izah edilmesi inandırıcı görülmemiştir, kaldıki, yukarıdaki tesbitlere göre bu beraberlik tesadüf değil önceden tesbit edilmiş bir buluşma olduğu, İstanbul'da bulun
dukları ilk günde Abdullah Çatlı, Sedet Edip Bucak ve Hüseyin Kocadağ'ın gizlenen buluşmaları
ve görüşmelerinden anlaşılmaktadır.
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-258Bu durum adı geçen kişilerin, yanlarında koruma olarak bulundurdukları kişilerle birlikte, ya
salara aykırı silahlı bir eylem hazırlığında bulundukları kanaatini oluşturmuştur.
Bu silahlardan ve mermilerden bir bölümünün özel Harekat Daire Başkanlığı kaynaklı olduk
ları ve 1993-1994 yılları itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğünde kuvvet kayıtlarında bulunmaları
gerektiği tesbit edilmiştir. Buna rağmen bu silah ve mermilerin kaza yapan otomobil içerisinde ve
orada bulunan kişiler elinde ne maksatla bulundukları ve onlara nasıl intikal ettirildikleri, Emniyet
Genel Müdürlüğünün cevabi yazılarında izah edilememiştir. Ancak, belirtilen tarihlerde Özel Ha
rekat daire Başkan Vekili olan İbrahim Şahin'in talimatları ve bilgileri dahilinde adı geçenlere in
tikal ettirildiği kanaati oluşmuştur.
Abdullah Çatlı'nın üzerinde bulunan ve yukarıda ayrıntıları izah edilen sahte belgeler ve özel
likle silah taşıma izin belgeleri ve hususi yeşil pasaportlar düzenlenerek, bu belgelerle, Devlet ta
rafından aranan ve birçok yasadışı eyleme katılmış oldukları saptanan bu kişilerin kolaylıkla silah
taşımaları ve kolaylıkla yurtdışına çıkış ve dönüşleri sağlanarak çeşitli imtiyazlarla donatılmış ol
dukları anlaşılmıştır.
Ömer Lütfi Topal isimli kişinin öldürülmesinde (Olay yukarıda ayrıntılı olarak izah edilmiş
tir) kullanılan silahın şarjöründe Abdullah Çatlı'nın parmak izi bulunmuş ve Abdullah Çatlı'nın bu
olaya iştirak etmiş olduğu bu somut delil ile tesbit edilmiştir. Öldürülen Ö.Lütfi Topal İstanbul'da
ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinde faaliyet gösteren birçok kumarhanenin işletmecisidir. Bu işlet
melerden çok büyük miktarlarda paralar kazanılmaktadır., Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir isimli şa
hıslarda Ömer lütfi Topal'ın İstanbul'daki bir kumarhanesinin ortaklarıdır. Bu kişiler bir ihbar üze
rine üç polis memuru ile (A.Çarkın, E.Ersoy, O.Yorulmaz) birlikte Ö.Lütfü Topal'ın cinayet zan
lıları olarak gözaltına alınmışlardır. İstanbul .Emniyet Müdüdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde
gözaltında bulundukarı sırada daha ilk saatlerden itibaren Sedat Edjp Bucak İstanbul İl Emniyet
Müdürüne defalarca telefon açarak bu kişileri gözaltından kurtarmaya ve araştırmanın genişletil
mesini engellemeye yönelik girişimlerde bulunmuştur, araştırmanın birinci günü henüz tamamlan
dığında ise, İbrahim Şahin'in bizzat İstanbul'a gelmesi ile bu kişiler apar topar İstanbul Emniyet
Müdürlüğünden Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne götürülmüş ve orada kısaca ifadeleri alınıp
yüzeysel bir inceleme ile yasal olmayan bir uygulama sonucu serbest bırakılmışlardır.
Bu kişilerin acele olarak Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne götürülmeleri, özel timler hak
kında kamuoyunda olumsuz kanaat oluşmasını önlemek olarak izah edilmeye çalışılmıştır. Ancak,
bu kişilerden ikisi sivil şahıstır, özel timlerle ilişkileri yoktur. Diğer polis memurlarının ise önceki
tarihlerde Özel Harekat Dairesi ile ilişkileri zaten kesilmiştir. Kaldıki, bu tür uygulamanın mutad
olmadığı bizzat İstanbul il Emniyet Müdürünün ifadesinde yer almaktadır. Şöyleki; Emniyet Ami
ri, Başkomiser ve Komiser rütbelerinde birçok Emniyet mensubu muhtelif suçlardan muhtelif ta
rihlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınarak sorgulamaları yapıldığı halde (hatta bir
bölümü orada suimuameleye maruz kaldıklarını iddia etmişlerdir.) Emniyet Genel Müdürlüğü ve
ya İçişleri Bakanlığının bilirkişiler hakkında yapılan işlemler ile herhangi bir şekilde ilgilenmedik
leri ve ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü nezdinde de herhangi bir araştırmaya kalkışmadıkları, za
ten bu olayda Emniyet Genel Müdürü'nün de devre dışı bırakıldığı ve kendisine herhangi bir bilgi
verilmediği anlaşılmıştır. Bunların dışında, Ö.Lütfi Topal'ın öldürülmesi olayı sebebiyle gözaltına
alınan bu üç polis memuru (Mustafa Altınok, Enver Ulu ve Ömer Kaplan isimli polis memurları ile
birlikte) Ö.Lütfü Topal'ın öldürülmesine tekabül eden zaman diliminde, Sedat Edip Bucak'a koru
ma görevlisi olarak tayin edilerek orada toplanmaları sağlanmıştır. (Koruma tayininde aciliyet un
surunun bulunmadığı ve birkısım işlemlerdeki usulsüzlükler Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporun-
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- 259 da ve yukarıda ki ilgili bölümlerde izah edilmiştir.) Ö.Lütfü Topal'ın öldürülmesine iştirak ettiği
somut delillerle saptanan Abdullah Çatlı ile bu olayın zanlıları olarak gözaltına alınan ve aynı za
manda Ö.Lütfü Topal'ın ortakları olan Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir , Sedat Edip Bucak ve onun
yukarıda isimleri yazılı korumaları, uzun süreden beri tanışmaktadırlar ve sık sık biraraya gelmek
tedirler. Keza, bu kişilerin hepsi İbrahim Şahin ile de tanışmakta ve onlarla da ilişkili bulunmakta
dırlar. Ö.Lütfü Topal'ın öldürüldüğü günlere tekabül eden zaman diliminde ve ayrıca bu olaydan
Önceki ve sonraki günlerde, Abdullah Çatlı, Sedat Edip Bucak, Sami Hoştan, Ali Fevzi Bir ve Se
dat Edip Bucak'ın korumaları arasında yoğun ve dikkat çekici şekilde telefon görüşmeleri yapıldı
ğı tesbit edilmiştir.(Telefon görüşmelerinin detayları .yukarıda ayrıntılı olarak izah edilmiştir.) bul
duğu tarihe yakın zamanlarda Abdullah Çatlı, Sami Hoştan, Ali Fevzi Bir ve S.E.Bucak'ın koru
maları, Siverek'te Sedat Bucak'ın ikametgahında toplanmışlardır. (Fotoğraflarla ilgili bölümde
izah edilmiştir.)
Adı geçen bu kişilerin böyle bir olay etrafından yoğun görüşme, beraberlik ve dayanışma içerisende bulunmaları, özel kasıtla hareket ettikleri kanaatini oluşturmaktadır.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat daire Başkan Vekili olarak görevli bulunan Hanefi Avcı
ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kontrterör Merkez Yöneticisi Mehmet eymür'ün İstanbul DGM.Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadeleri ile teyid ettikleri (bu ifadelerinde TBMM Susurluk Araştırma
Komisyonunda verdikleri ifadeleri de aynen tekrar etmişlerdir) ve dosyada mevcut bilgi, belge ve
delillere göre:
Yasadışı bölücü terör örgütlerine destek veren kişilerle hukuki yollarla mücadele edebilmek
imkânı bulunmadığını düşünen birkısım görevliler tarafından başka yöntemler aranmaya başlan
mıştır. Bu düşünce ile Emniyet, MİT ve Jandarma Teşkilatlarında bazı görevliler tarafından bu is
tikamette çalışmalar başlatılmıştır. (MİT ve Jandarma hakkındaki iddialara ilişkin ifadeler Ankara
DGM. Cumhuriyet Başsavcılığına, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki olaylara ilişkin ifadeler Di
yarbakır DGM. Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.) Emniyet Genel Müdürlüğü ve Özel
Harekat dairesinde bazı üstdüzey görevliler ve yine Özel Harekat dairesinde görev yapmış birkısım
polis memurları ile, bu görevliler tarafından önceki tarihlerden beri bilinen ve tanınan ancak, muh
telif suçları sebebiyle Gıyabi Tutuklu olarak aranan birkısım sivil kişilerden oluşan teşekkül mey
dana getirilerek terör örgütlerine destek sağladığını düşündükleri kişilere yönelik eylem ve faali
yetlerde bulunulmuştur.
Birsüre sonra, bu teşekkülün eylem yapacakları hedef veya eylemlerini haklı gösterecekleri se
bep bulunmadığı görülmekle beraber, oluşturulan bu guruplar dağılmamış aksine, birkısım siyaset
çi ve kumarhane işletmecisinin de katılımı ile, kişisel çıkarlar sağlamaya yönelik eylemler yaptık
ları ifade edilmiştir. Nitekim, Susurluk ilçesi civarında meydana gelen malum trafik kazasında birarada bulunan kişiler, bunların yanlarında taşıdıkları silahlar ve belgeler ile bu kişilerin, iddiana
mede isimleri zikredilen diğer kişilerle ilişkilerinin boyutları ve yine yukarıda izah ve ifade edilen
birkısım olaylar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Susurluk kazasında birarada bulunan kişile
rin yukarıda ifade edilen şekilde, yasadışı eylemlerinden birinin daha hazırlık hareketlerine başla
dıklarını göstermektedir.
Bu teşekkülde yer alan şahısların kişilikleri, görev alanları ve ülkedeki etkinlikleri nazara alın
dığında (sanıklardan Korkut Eken'in beyanında da belirttiği üzere) teşekkülün eylemlerinin yetki
li ve görevli merciiler tarafından artık kontrol edilemez boyutlara ulaştığı görülmüştür, ancak, Su
surluk kazası ile, bu teşekkül ve birkısım mensupları meydana çıkmıştır.
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bu kişilerin birçok olayda isimlerinin birlikte geçtikleri görülmektedir.
Bu birlik ve beraberliğin tesadüflerden ibaret olmadığı, Polis Memurları sanıkların sadece ko
ruma görevi yapmak maksadıyla tayin ve tahsis edilmedikleri, bunların ÖZEL KASIT altında biraraya toplandıkları ve bu suretle: Devlet tarafından muhtelif suçlardan aranan kişiler, kumarhane
işletmecileri, birkısım yönetici ve siyasetçiler ile Özel Harekat daire Başkanlığında görevli bazı po
lis memurlarının cürüm işlemek için teşekkül oluşturdukları veya bu teşekküle katıldıkları anlaşıl
mıştır.
CÜRÜM İŞLEMEK ÎÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK SUÇU: TCK'nun 313.maddesinde
düzenlenen bir tehlike suçudur. Bu madde ile Türk Ceza Huku'n daki genel ilkeye bir istisna geti
rilmek sureti ile toplum yararına HAZIRLIK HAREKETLERİ DE CEZALANDIRILMAKTA
DIR. Amaç, müstakbel suçları önlemektir. Suçun oluşumu için, iki veya daha çok kişinin aynı ga
ye doğrultusunda yani, suç işlemek için irade mütebakatı içinde bulunmaları yeterlidir. Şu halde,
anlaşma ile suç oluşacağından, herhangi bir cürüm işlenmesine gerek te bulunmayacaktır, başka bir
deyişle, cürüm işlemek için teşekkül meydana getirmek suçunun oluşabilmesi için, bu teşekkülün
herhangi bir suç işlemiş ve tamamlamış olması da gerekli bulunmamaktadır. Yukarıda ifade edil
diği gibi suçun oluşumu için hazırlık hareketleri yeterlidir. Ayrıca, teşekkül üyelerinin aynı dere
cede görev almaları da gerekli değildir. Birkısmı koruma, kollama, birkısmı ikmal, bir kısmı tali
mat ve direktifnMrkısmı icracı, birkısmı da suçtan menfaat temin etmiş olması suçun oluşumu için
yeterlidir.
Bu eylemle birlikte tüm sanıkların ayrıca, haklarında yakalama ve tevkif müzekkereleri bulu
nan (Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı) kişilerin saklı bulundukları yeri bildikleri halde yetkili merciilere de haber vermedikleri ve bu şekilde bu suçu da işledikleri anlaşılmıştır.
Şeklinde değerlendirme yapılarak İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesine dava 5.3.1997 tari
hinde açılmıştır.
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hz: 1996/2303 sa
yılı işlemle;
Sedat Edip Bucak ve Mehmet Kemal Ağar'ın Milletvekili olmaları sebebiyle hazırlık evrakla
rı tefrik edilmiş ve İstanbul DGM Başsavcılığının 30.01.1997 tarih ve 1997/221-1 sayılı FEZLEKE'si ekinde Adalet Bakanlığı'na gönderildiği,
Adalet Bakanlığı Cezaişleri Genel Müdürlüğünün 1.4.1997 tarih ve 10069 sayılı yazısı ekin
de, gönderilen İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin 30.1.1997 tarih ve Hz. 1997/221 fezleke:
1997/1 sayılı fezlekesinin değerlendirme ve sonuç bölümünde:
03.11.1996 tarihinde Susurluk İlçesi civarında meydana gelen trafik kazasında, aynı.otomobil
içerisinde Abdullah Çatlı, Sedat Edip Bucak ve Hüseyin Kocadağ'ın birlikte bulunmaları, o tarih
ten itibaren, Türkiye gündeminde baş sırayı alarak bugüne kadar süregelen tartışmaların en önem
li konusunu teşkil etmiştir.
12.11.1996 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapan, Anavatan Partisi Genel
Başkanının... bazı devlet görevlilerinin uyuşturucu, kumarhane, haraç ve adam öldürme gibi eylem
lere karıştıklarını, devlet tarafından aranan bazı silahlı eylemcilerinde bu devlet görevlileri tarafın
dan kullanıldığını!., ifade etmesi sebebiyle Cumhurbaşkanı 13 Kasım 1996 tarihli mektupla bu bil
gileri Başbakana intikal ettirmişlerdir. Bu mektupta özetle... "Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesin
de özel harekat dairesi vardır... bu dairenin bazı elemanları uyuşturucu, kumarhane, haraç ve adam
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ret reisi devleti kullanmaktadır... Devlette görevli bazı kişilerin özel hareket dairesi başkanı İbra
him Şahin'den talimat aldıkları ve bunun İçişleri Bakanı dahil bir takım yüksek yerlerin bilgisi da
hilinde olduğu söylenmektedir... şeklinde iddia edilen hususlara yer vermişlerdir. Bu iddialar naza
ra alınarak Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü
Teftiş Kurulları tarafından araştırmalar yapılmıştır. Ayrıca TBMM'de bu konularla ilgili bir araş
tırma komisyonu teşkil edilerek araştırmalar sürdürülmüştür. Bu bilgilerin ve araştırmaların yanın
da İstanbul DGM.C.Başsavcılığınca da hazırlık tahkikatı yapılarak yukarıda izah edilen olaylar ay
rı ayrı tahkik edilmiş ve toplanan deliller ve delillere istinaden oluşan kanaat fezlekenin muhtelif
bölümlerinde ayrıntılı olarak izah ye ifade edilmiştir.
Yukarıda izah ve ifade edildiği üzere:
Türkiye'de katliam sanığı olarak gıyabi tutuklama kararı ile, yurt dışında uyuşturucu kaçakçı
lığı ve cezaevi firarisi olarak İntcrpol tarafından kırmızı bülten ile aranan bir silahlı eylemci ile, bu
kişiyi yakalamak veya bulunduğu yeri derhal güvenlik birimlerine bildirmekle görevli ve yükümlü
olan üst düzey bir emniyet mensubunun ve bir milletvekilinin aynı ortamlarda .birlikte olmaları ve
bu birlikteliği, Abdullah Çath'nın gerçek kimliği bilinerek, uzun süreli yakın ilişkiler içerisinde
sürdürülmüş olması,
Bu kişilerin her üçününde üzerinde ruhsatlı tabancaları, yanlarındaki korumaların ayrı ayrı za
ti silahlarının bulunmasına rağmen ayrıca saldırı, suikast ve gizlice cinayet işlemekte kullanılabile
cek vahim nitelikte ve sayıda silahları ve mermilerle, 34 NUL 63 numaralı sahte plakaları (koruma
amaçlı olmadığı ist.Emn.Md. yazı ve araştırması ile saptanmıştır.) ve birçok sahte belgeleri yanla
rında bulundurdukları nazara alındığında, bu kişilerin son olaydaki beraberliğinin basit bir tatil ge
zisi veya başsağlığı ziyareti ile izah edilmesi inandırıcı görülmemiştir. Kaldıki, yukarıdaki tesbitlere göre bu beraberlik tesadüf değil önceden tesbit edilmiş bir buluşma olduğu, istanbul'da bulun
dukları ilk günde Abdullah Çatlı, Sedat Edip Bucak ve Hüseyin Kocadağ'ın gizlenen buluşmaları
ve görüşmelerinden anlaşılmaktadır.
Bu durum, adı geçen kişilerin, yanlarında koruma olarak bulundurdukları kişilerle birlikte, ya
salara aykırı silahlı bir eylem hazırlığında bulundukları kanaatini oluşturmuştur.
Bu silahlardan ve mermilerden bir bölümünün özel harekat ve daire başkanlığı kaynaklı olduk
ları ve 1993^1994 yılları itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğünde kuvve kayıtlarında bulunmaları
gerektiği tesbit edilmiştir. Buna rağmen bu silah ve mermilerin kaza yapan otomobil içerisinde ve
orada bulunan kişiler elinde ne maksatla bulundukları ve onlara nasıl intikal ettirildikleri, Emniyet
Genel Müdürlüğünün cevabi yazılarında izah edilememiştir. Silah taşımasına yardımcı olunması
hususundaki özel belgeler ve diğer ilişkilerde nazara alındığında bu silah ve belgelerin, belirtilen
tarihlerde Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Ağar ve Özel Harekat Dari Başkan vekili olan İb
rahim Şahin'in talimatları ve bilgileri dahilinde adı geçen kişilere verildiği kanaati oluşmuştur.
Abdullah Çath'nın üzerinde bulunan ve yukarıda ayrıntıları izah edilen sahte belgeler, Abdul
lah Çatlı (Mehmet Özbay sahte kimliği ile) ve Yaşar Öz adına düzenlenen silah taşıma izin belge
leri ve hususi yeşil pasaportlarında yine, Mehmet Ağar'ın Emniyet Genel Müdürü olduğu dönem
lerde ve onun bilgisi ve talimatı doğrultusunda düzenlenerek, bu belgelerle, devlet tarafından ara
nan ve birçok yasadışı eyleme katılmış oldukları saptanan kişilerin kolaylıkla silah taşımaları ve
kolaylıkla yurtdışına çıkış ve dönüşleri sağlanarak çeşitli imtiyazlarla donatılmış oldukları anlaşıl
mıştır.
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-262Ömer Lütfı Topal isimli kişinin öldürülmesinde (olay yukarıda ayrıntılı olarak izah edilmiştir)
kullanılan silahın şarjöründe Abdullah Çatlı'nın parmak izi bulunmuş ve Abdullah Çatlı'nın bu ola
ya iştirak etmiş olduğu bu somut delil ile tesbit edilmiştir. Öldürülen Ö.Lütfi Topal İstanbul'da ve
Türkiye'nin muhtelif yerlerinde faaliyet gösteren birçok kumarhanenin işletmecisidir. Bu işletme
lerden çok büyük miktarlarda paralar kazanılmaktadır. Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir isimli şahıs
larda Ömer Lütfı Topal'm İstanbul'daki bir kumarhanesinin ortaklarıdır. Bu kişiler bir ihbar üzeri
ne Uç polis memuru ile (A.Çarkın, E.Ersoy, O.Yorulmaz) birlikte Ö.L.Topal'ın cinayet zanlıları
olarak gözaltına alınmışlardır. İst.Emn.Md.Asayiş şube Md.de yetkili mercilere derhal haber ver
medikleri aksine, gizlenmesine yardım ettikleri,
Sedat Edip Bucak'ın, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermileri ruhsatsız ola
rak taşıdığı,
Mehmet Ağar'ın Emniyet Genel Müdürü olarak görevli olduğu tarihte, yukarıda Yaşar Öz ola
yında izah edilen fiil ve hareketi ile görevini suistimal ettiği sonuç ve kanaati oluşmuştur.
DGM.C.Başsavcılığının görev alanına giren, TCK.'nun 313. maddesine miimas, cürüm işle
mek maksadıyla teşekkül meydana getirmek suçu ile ilgili hazırlık tahkikatı yapılırken yukarıda
zikredilen diğer suçlara ilişkin delillerde birlikte toplanmıştır. Tahkikatın bu aşamasında bu suçlar
la ilgili evrakların ve delillerin tefrik edilerek ilgili C.Başsavcılıklarına gönderilmesi halinde tüm
olarak tahkikatın sürüncemede kalacağı, delillerin dağılacağı ve yok olacağı ve tüm delillerin bir
likte değerlendirilmesi zorunluluğu nazara alındığında, evrakların tefrik edilmesinde fiili ve huku
ki imkânsızlık olduğu görülmüş ve bu sebeplerle fezleke, yukarıda zikredilen suçlarıda kapsayacak
şekilde düzenlenmiştir.
"Susurluk kazası" olarak Türkiye'nin gündeminde yer alan olayların, ülke genelinde tüm yön
leri ile aydınlığa kavuşması ve olaylarda iştiraki olan başka kişilerinde varlığının belirlenmesi için;
Sarıyer C.Başsavcılığınca tahkikatı sürdürülen Ömer Lütfi Topâl'ın öldürülmesi olayı, Silivri
C.Başsavcılığınca tahkikatları sürdürülen Tarık Ümit'in kaybolması ve İran uyruklu Asker Smitko-Lasem Ecmaili'nin öldürülmesi olayları, Sapanca C.Başsavcılığınca tahkikatı sürdürülen Beh
çet Cantürk ve arkadaşlarının öldürülmesi olayı, Gaziantep C.Başsavcılığınca tahkikatı sürdürülen
Mehmet Ali Yapraka'ın kaçırılması olaylarının tahkikatlarının ikmal edilmesi, olay faillerinin so
mut delilleri ile ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu tahkikatların sonuçlanmaları halinde, olayla
ra iştirak ettikleri tesbit edilen sanıklar hakkında, görevli C.Başsavcılıklarınca yapılacak yasal iş
lemlere ek olarak, İstanbul DGM.C.Başsavcılığının görev alanına giren, cürüm işlemek için teşek
kül meydana getirmek suçundan da ayrıca ek mukteza tayin olunacaktır.
Zaten, bu olaylarda adı geçen ve halen firarda olup yakalama ve gıyabi tutuklama kararları ile
aranan birkısım sanıklar ile bu olaylara ilişkin birkısım ihbar ve iddialarla ilgili tahkikat halen İs
tanbul DGM.C.Başsavcılığınca sürdürülmektedir.
Sonuç ve Talep
Halen 20. dönem Şanlıurfa Milletvekili olan Sedat Edip Bucak ve 20. dönem Elazığ Milletve
kili olan Mehmet Kemal Ağar haklarında, müsnet suçlardan eylemlerine uyan ve yukarıda zikredi
len kanun maddeleri gereğince takibat yapılabilmesi; T.C. Anayasasının 83/2 maddesi gereğince
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, adı geçen milletvekilleri hakkında Yasama dokunulmazlıkları
nın kaldırılması kararına bağlı bulunmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine tevdii olunmak üzere fezleke düzenlenerek, hazır
lık tahkikat evrakı ile Adalet Bakanlığına sunulduğu,
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-263Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocadağ ve Gonca Us'un ölmüş olmaları sebebiyle, sanıklar Sedat
Hoştan ve Ömer Kaplan hakkındaki delil durumu nazara alınarak bu kişiler hakkında EK TAKİP
SİZLİK kararı verildiği,
Diyarbakır, Ankara ve İzmir Yargı çevresine ilişkin iddialarla ilgili evraklar Diyarbakır, An
kara ve İzmir DGM.Cumhuriyet Başsavcılıklarına tcfriken gönderildiği, (26.2.1997 tarih ve
1996/2303 Hz.)
Abdullah Çatlı'ya Mehmet Özbay sahte kimliği ile nüfus cüzdanı veren görevliler hakkında
evrak tefrik edilerek Görevsizlik Kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, (Ha
zırlık No: 1997/23).
Abdullah Çatlı'ya Mehmet Özbay sahte kimliği ile sürücü belgesi veren görevliler hakkında
evrak tefrik edilerek Görevsizlik Kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, (Ha
zırlık No: 1997/25).
Abdullah Çatlı'ya Mehmet Özbay sahte kimliği ile umumi ve hususi (yeşil) Pasaport verenler
hakkında evrak tefrik edilerek Görevsizlik Kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderil
diği, (Hazırlık No: 1997/24).
Abdullah Çatlı'ya Mehmet Özbay sahte kimliği ile İstanbul'da Silah Taşıma Ruhsatı verilme
sinde suistimali görülenler hakkında evrak tefrik edilerek Görevsizlik Kararı ile İstanbul İl İdare
Kuruluna gönderildiği,
anlaşılmaktadır.
Başbakanlık incelemesi ve Adli mercilerce yürütülen soruşturmalar dışında Komisyonumuz
tarafından yürütülen çalışmalarda;
Abdullah Çatlı üzerinde çıkan uzman kimliği ile ilgili olarak yapılan tahkikat evrakının bir ör
neği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından istenilmiş, alınan cevabi yazıda uzman kimliği ile ilgili
hazırlık tahkikatının tümünün bilirkişi incelemesi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi
ği bildirilmiştir.
Komisyonumuzca Emniyet Genel Müdürlüğünden, kendilerine İsrail Devleti tarafından hibe
edilen silahlardan depoda bulunmayan ve kaybolan listeler ve varsa tahkikat evrakları istenilmiş
tir. emniyet Genel Müdürlüğünce verilen cevapta,
Susurluk İlçesinde kaza yapan araçta ele geçen tüm silahlar ile ilgili bilgiler ve İsrail'den hi
be olarak alınan silahlara ait ilgili Daire tarafından hazırlanan dokümanların liste halinde gönderil
diği,
Bunlardan A 92571 U seri numaralı 22 kalibre İtalyan yapımı Baretta Marka tabancanın Ocak
1994 tarihinde yapılan bir anlaşmayla bir israil Şirketi tarafından Türk Polis Teşkilatına satıldığı
nın İsrail İnterpolünce bildirildiği, ancak, Emniyet Genel Müdürlüğü silah kuvve kayıtlarında mev
cut olmadığı,
Irak yapımı, Tarq marka 9 mm çaplı 930647 seri numaralı tabancanın seri fabrikasyon numa
rası silinip tek tek bu seri numarası vurulmuş olduğu için üretici fabrikadan satım yeri hakkında ce
vap almanın mümkün görülmediği,
MP-5 marka 9 mm çaplı 21995 ve C 48952 seri numaralı yarı makinalı tabancaların ise menşeiİerinin tespitine ilişkin olarak konu, 14.2.1997 tarih ve 038646 sayılı yazı ile aynen bildirilmiştir.
Buna göre; MP-5 marka silahların ingiltere'de üretildiği, bunlardan C 49952 seri numaralı si
lahın 1985 yılında Kuveyt'e satıldığı, MP-5 marka 21995 seri nolu silahın ise 1980 yılında Yugos-
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nezdinde de alınarak detaylı bilgilerle takviye edileceğinin bildirildiği,
İsrail'den bugüne kadar 8.12.1993 tarih ve 31862 sayılı yazıda belirtilen;
10 Adet Ruger kısa tüfek 0.22 LR, 10 Adet Baretta tabanca cal: 22,8 Adet remington Model
870 Av tüfeği, 5000 Adet "oo" Buchshot kovan, 5000 Adet Lock-Buster av tüfeği kovanı, 100 Adet
UZİ Yarı Mak.tab.7 (şarjörü), 100 Adet 9 mm tabanca, 4 Adet Magnum 300 Mac Millan tüfeği,
10000 Adet Magnum 300 fişeği, 5000 Adet Cal. 50 fişeği alındığı, bunlarla ilgili olarak 19.2.1996
tarih ve 4016 sayılı yazıda açıklandığı üzere son kullanıcı belgesindeki 10 ayrı kalem malzemeden
bir kısmının gönderildiği ve kullanıcı olan Özel Harekat Daire Başkanlığına orijinal ambalajlı ola
rak teslim edildiği, kurulan muayene ve kabul komisyonunca kabulünün yapıldığı ve ayniyatının
kesilerek 15.11.1994 tarihinde kuvve kayıtlarının alındığı,
23.12.1993-15.6.1994 tarihleri arasında da,
100 Adet 5,56 mm Galli Tüfek, 20 Adet 7,62 mm Galli Tüfek, 100 Adet 9 mm Jeriko 028 Oto
matik Tabanca, 60 Adet 9 mm Jeriko 94/15 Otomatik Tabanca 100 Adet 9 mm Mini Uzi Otoma
tik Tabanca, 90 Adet 9 mm Mikro Uzi Otomatik Tabanca, 40 Adet 9 mm Uzi Seyyar Dipçikli Ta
banca, 50 Adet 9 mm Uzi Sabit Dipçikli Tabancanın İsraih Hospro Firması tarafından hibe ve be
delsiz olarak Emniyet Teşkilatına gönderildiği, tamamının Özel Harekat daire Başkanlığının talep
lerine dayalı olarak tesellüm belgesi ile bu daireye zimmetle teslim edildiği bildirilmiştir.
Konu hakkında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince soruşturma yürütülmekte olduğu,
Emniyet Genel Müdürlüğü demirbaşına intikal etmesi gereken malzemelerin kuvve kayıtlarının bu
lunmayışı ve Susurlukta meydana gelen kazada araç içerisende tespit edilen, sarı ambalaj kutuları
üzerinde "Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara-Turkey, 5,56 mm 55109 Natö Standart" yazısına ha
vi oluşu, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu malzemelerin o araçta nasıl bulundukları konu
suna her kademedeki konuyla ilgili amirinin cevâp vermesini gerektirecek vahamette ve düşündü
rücü bir olay olarak gözükmektedir.Çünkü Korkut Eken'in ifadesinde de belirttiği gibi "Bu silah
ların nerede olduğunu söylemek devlet sırrıdır." sözü ayrıca düşündürücüdür.
Mehmet Özbay'a ait 1996/1136 sayılı silah taşıma dosyasında, birbirinden farklı, ancak aynı
içerikli iki ayrı işlem bulunmaktadır. Mehmet Çakır isimli kişinin istanbul Valiliğine yaptığı mü
racaat üzerine, ilgilinin hayatının harici ve ciddi tehlike altında olduğundan bahisle silah taşıma
ruhsatı talep etmiş, konu Emniyet Genel Müdürlüğüne intikal ettirildiğinde, yapılan tahkikat sonu
cunda ilgilinin hayatının harici ve ciddi bir tehlike altında olmadığı teklifi ile İşişleri Bakanına ruh
sat verilip verilmeyeceği hususu onay olarak sunulduğunda, İçişleri Bakanı silah taşıma ruhsatı ver
ilmesini uygun bulmuş ve daha sonra da silah satın aldırılması ve taşıma ruhsatı düzenleme işlem
leri tamamlanmıştır. Bu işlemden dört ay sonra bu kere Mehmet Çakır bir dilekçe ile silahını Meh
met Özbay'a hibe etmek istediğini, Mehmet Özbay'da silahı hibe, olarak almayı ve hayatının hari
ci ve ciddi tehlike altında olduğundan bahisle taşıma ruhsatı talebinde bulunmuştur. Ayni işlemle
rin, aynı şekilde yürütülmesi.sonucunda Mehmet Özbay'in hayatının harici ve ciddi tehlike altında
olmadığı belirtilerek onay olarak sunulduğunda, İçişleri Bakanı Silah Taşıma ruhsatı verilmesini
uygun bulmuş ve ilgilisi hem hibe olarak silah almış hem de taşıma ruhsatı sahibi olmuştur.
Bu noktada gerek Ateşli Silahlar ile diğer aletler hakkında yönetmeliğin 7/a maddesi, gerekse
6136 sayılı kanun ve İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında 3152 sayılı Kanunun 5.
maddesi hükmü gereğince, bu uygulama sonucu sorumluluk teklifi yapan Genel Müdürlere ilişkin
olmayıp 3152 sayılı kanun
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kümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine.kalkınma planlarına ve yıllık programlara uy
gun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği
ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.
Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra teş
kilatı ile bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yet
kilidir.
Yönetmelik Madde 7 - İçişleri Bakanı;
a) (Değişik: 28/1/1994 - 94/5297 K.) Hayatları harici ve ciddi bir tehlikeye maruz bulunan
Türk vatandaşı ve yabancı uyruklular ile şehit edilen emniyet hizmetleri sınıfı personelinin eşi, ço
cukları, annesi ve babasına müracaat etmeleri durumunda,
b) 25/3/1988 tarihli ve 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair
Kanun ile mülga 5/6/1985 tarihli ve 3216 sayılı Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvet
lerine yardımcı oldukları için hayatları koruma altına alınanlara,
silah taşıma izni verebilir.

-

Yukarıdaki fıkra uyarınca verilen bu izin gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkma
sı halinde geçerlilik süresine bakılmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre geri alınabilir.
İçişleri Bakanı gerekli gördüğü takdirde, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen yetkisini yazı
lı olarak il valilerine tamamen veya kısmen devredebilir.
Taşıma ruhsatı verilecek kamu görevlileri
hükmüne göre onay veren Bakana ait olacaktır İlgili' Bakan için bu uygulama madde metnin
den de anlaşılacağı üzere siyasî sorumluluk dışında, idari sorumlulukta doğuracaktır. Bu yönüyle
bakıldığında yasa koymanın amacının keyfi işlem yapılmasını önlemek olduğu kendiliğinden gö
rülecektir.
Bir diğer yönden silah ruhsatı için ikametgah ilmühaberi yönünden polis müfettişlerince yapı
lan soruşturmada bir başkomiser ve bir polis memuru hakkında TCK 240.maddesi gereğince işlem
yapılması teklif edilmiş, Fatih Kaymakamlığı tarafından ikametgah ilmühaberini düzenleyen Ma
halle Muhtarı hakkında da aaçılan soruşturmanın devam etmekte olduğu anlaşılmıştır.
Mehmet Özbay adına Beşiktaş Nüfus Müdürlüğünce sahte nüfus cüzdanı düzenleme işlemi
yönünden konu İçişleri Bakanlığından sorulmuş, verilen cevapta konu hakkında Mülkiye Müfettiş
lerince soruşturma yürütüldüğü ve henüz sonuçlanmadığı bildirilmiştir.
Söz konusu silah ruhsatının düzenlenmesi konusunda İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan
lığınca açılan soruşturma henüz sonuçlanmamıştır.
Komisyonumuzca Susurlukta meydana gelen trafik kazasında ölen Hüseyin Kocadağ Abdul
lah Çatlı (Mehmet Özbay ve Mehmet Özbey ile Şahin Ekli isimleri dahil olmak üzere) Gonca Us
gibi olaya karışanların mal varlıkları ile ilgili bir incelemenin Maliye Bakanlığınca yapılıp yapıl
madığının sorulduğu, alınan cevapta, sorulan kişiler hakkında araştırmalar yapılmakta olduğu, ge
rektiğinde hesaplar üzerinde inceleme yaptırılacağını, halen sonuçlanmış bir inceleme ya da araş
tırma bulunmadığı bildirilmiştir.
Maliye Bakanlığından şifahen yapılan talep üzerine Abdullah Çatlı isimli şahsa Maliye Mü
fettişi unvanı ile hususi pasaport verilmesi konusunda Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığın
ca yapılan inceleme sonucu istenilmiş, alınan cevabi yazıda,
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verildiği, başka olayların olup olmadığının tespiti açısından Emniyet Genel Müdürlüğünden iste
nilmiş olmasına rağmen, bu konuda bilgi alınamamıştır.
Öte yandan, Abdullah Çatlı'ya Mehmet Özbay adı ve Maliye Müfettişi unvanı ile hususi pa
saport verilmesine esas teşkil eden "Pasaport Talep Formu" ve eki "Belge" deki Personel Genel
Müdürlüğü Daire Başkanı Çetin Kıvcı yerine atılan imzaların bu kişiye ait olmadığı ve bu belge
lerdeki tarih ve sayı numaratörlerinin Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü ve Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğünde kullanılanlara uymadığı, ayrıca, Raporun 2.7. bölümünde ayrıntılı
olarak açıklandığı üzere bu belgelerin hiç bir şekilde iğfal kabiliyetinin de bulunmadığıkanaatine
varıldığı belirtilmektedir.
Özellikle Maliye Bakanlığı Müfettişi unvanı ile yeşil pasaport alınması hususunun ciddi bir
boyutla irdelenmesi, özellikle kumarhanelerin kontrolü ve denetimi yetkisi de bulunan bu müfettiş
lerin görev alanları yönünden sahte pasaport düzenlenmesi işi bir kat daha ciddiyet kazanmaktadır.
Komisyonumuz tarafından Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden talep edilen
dosyadaki belgeler üzerinde yapılan incelemede, Mehmet Özbay sahte isimli Abdullah Çatlı'nın sü
rücü belgesi almasına ilişkin işlemlerde gerekli olan ilkokul diplomasındaki resmin görüntü olarak
bozuk olmasına karşılık Birecik ilçesi Meydan Köyü İlkokulundan alındığını gösterir Beş sınıflı İl
kokul Diplomasına göre belgenin doğruluğu 5 yıllık İlkokul eğitimine ilişkin süre yönünden ince
lendiğinde 12 yaşında yani normal süresi içerisinde İlkokul tahsili bitirilmiş olarak görülmektedir.
Kayıtlardaki açıklamalara göre Mehmet Özbay adında İngiltere'de yaşıyan bir kişi bulundu
ğundan, belgenin sahte olduğunu söyleyebilmek mümkün gözükmemektedir. Ancak bu belge kul
lanma yönüyle Abdullah Çatlı tarafından sahte belge olarak sürücü belgesi olma işleminde kulla
nılmıştır.
Meral Çatlı'nın Komisyonumuza verdiği ifade sırasında, trafik kazasının olmasından 15 gün
önce evlerinin önündeki otomobillerinin altına bomba konulduğunu belirtmesi üzerine konu İstan
bul Emniyet Müdürlüğünden sorulmuş, alınan cevapta, 22.10.1996 günü sabah 7.40 civarında Ba
kırköy İlçesi Şenlikköy Mahallesi Füze Sokak 23 numaralı binanın önünde kaldırım üzerine pimi
çekilmiş vaziyette bir adet MKE yapısı savunma tipi el bombasınun meçhul kişilerce bırakıldığı
tespit edilmiş ve uzmanlarca bombanın daha sonra imha edildiği belirtilmiştir.
Komisyonumuz kaza'dan sonra ve özellikle kaza yapan araçta ortaya çıkan silahlar ve bunla
ra ait mühimmat ile silahı olmamasına karşılık mühimmat olarak bulunan malzemeler dikkate alın
mak suretiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Abdullah Çatlı'nın evinde arama yapılıp yapılma
dığı sorulmuş, 6 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 13.1.1997 tarihli arama kararına göre
(Olaydan 70 gün sonra) 14.1.1997 tarihinde arama yapıldığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne herhangibir suç deliline rastlanamadığı bildirilmiştir.
Tüm olayların içerisindeki kişilerin birbirlerini tanıyıp tanımadıkları sorusuna ise İstanbul
Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame net olarak cevap vermektedir.Bu bağlamda kişilerin birbirleriyle yaptıkları telefon görüşmelerine ilişkin liste olayın boyutlarını,nicelik ve niteliklerini ortaya koymaktadır.Buna göre;
Abdullah Çatlı tarafından Haziran,Temmuz ve Ekim aylarında Sedat Bucak 13 kez,kazadan
önce 1-3 kasım tarihleri arasında 16 kez.Sami Hoştan'ı
Temmuz-Eylül 1996 aylarında 30 kez,Ali Fevzi Bir'i Temmuz-Eylül 1996 aylarında 32
kezJErcan Ersoy'u Haziran,Temmuz Ekim 1996 aylarında 22 kez,Ayhan Çarkm'ı Haziran-Ağustos
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-2671996 aylarında 19 kez,Enver Ulu'yu Ağustos Ekim 1996 aylarında 7 kez,Oğuz Yorulmazı Haziran-Ağustos 1996 aylarında 39 kez,Mustafa Altınok'u Haziran,Temmuz 1996 aylarında 23 kez,Haluk Kırcıyı Temmuz-Eylül 1996 aylarında 32 kez.Osman Dilber'i (Oğuz Yorulmazın mekan tanı
ğı) temmuz 1996 ayında 6 kez.Oğuz Yorulmazla irtibat kurmak için Selvi Özmcn'i Temmuz,Ağustos,Ekim aylarında 13 kez,27.8.1996 tarihinde gözaltında iken Oğuz Yorulmazı 1 kez.Sami Hoş
tan' ı 2 kez telefonla aradığı görülmüştür.
26.12.1994-24.1.1995 tarihleri arasında bir aylık sürede Sami Hoştan'ı 26 kez,Ali Fevzi Bier'i
5 kez.Korkut Eken'i 16 kezjbrahim Şahini 13 kez.Sedat Edip Bucağı 4 kez,Ziya Bandırmalıoğlu'nu 2 kez,Ayhan Akçayı 3 kez aradığı,
Ercan Ersoy'un Haluk Kırcı'yı 26-27 temmuz 1996 tarihlerinde 5 kez,Sami Hoştan'ı 30 Tem
muz 1996 da 1 kez,Abdullah Çatlıyı 26 Temmuz 1996 da 1 kez,Ali Fevzi Bir'i 30 Temmuz 1996
tarihinde 1 kez aradığı,
Oğuz Yorulmaz'ın Abdullah Çatlıyı 29.7.1996 da 4 kez.Haluk Kırcıyı 25,26,27 ve 29 Tem
muz 1996 da 11 kez,Korkut Eken'i 29.7.1996 da 4 kez,Osman Dilberi 25,26 ve 29 Temmuz 1996
tarihlerinde 7 kez aradığı,
Ayhan Çarkın'ın Abdullah Çath'yı 27,28 temmuz 1996 da 4 kez,Ağustos 1996 da 7 kez.Sami
Hoştan'ı 27.7.1996 da 1 kez.Osman Dilberi 28,30,31 Temmuz tarihlerinde 5 kez,Haluk Kırcı ve
Abdullah Çatlı tarafından kullanılan bir başka telefonu Haziran-Ağustos 1996 aylarında 23 kez ara
dığı,
Haluk Kırcı'ının Abdullah Çath'yı muhtelif telefonlarından 25-29 temmuz 1996 tarihlerinde
26 kez,Ayhan Çarkın'ı 25-27 Temmuz 1996 tarihlerinde 7 kez.Oğuz Yorulmazı 25-27,29-30 Tem
muz 1996 tarihlerinde 11 kez.IAli Fevzi Bir'i 27 Temmuz 1996 tarihinde 1 kez aradığı,
Ali Fevzi bir'in Ercan Ersoy'u 27 Temmuz 1996 tarihinde 1 kez,Haluk Kırcı'yı 27 Temmuz
1996 tarihinde 1 kez.Sami Hoştan'ı 27-31 temmuz 1996 tarihlerinde 2 kez.Oğuz Yorulmazı 25-30
Temmuz tarihlerinde 2 kez aradığı,
Korkut Eken'in Abdullah Çath'yı 26.12.1994-24.1.1995 tarihlari arasındaki dönemde 26
kez.Sedat Edip Bucağı 11 kez aradığı,
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı tarafından tespit edilmiştir.
B) ÖMER LÜTFİ TOPALIN ÖLDÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME
Emperyal Kumarhameleri işletmecisi olan ve kamuoyunda işletmelerinden çok yüksek gelir
sağladığı değerlendirilmesi bulunan Ömer Lütfi Topal, 28.7.1996 tarihinde saat 23.30 sıralarında
İstanbul Sarıyer ilçesi, Tazeceviz Sokakta, içerisinde bulunduğu 34 BTG 96 plakalı otomobilinde
otomatik silahlarla taranarak öldürülmüştür.
Olay mahallinde suçta kullanılan 2 adet Kalaşhnikov marka otomatik tüfek, bu tüfeklere ait
şarjörler, 47 adet dolu 9 adet boş kovan bulunmuştur. Aynı gün polise telefonla yapılan bir ihbar
da olayı gerçekleştiren kişilerin 34 KN 288 plakalı araç ile kaçtıkları bildirilmiş ve bu araç İstinye
Polis Karakolu idaresinde terkedilmiş olarak bulunmuş ve araç içerisinde 9 mm. çapında UZİ mar
ka makinah tabancalara ait 1 adet şarjör, 9 mm. çapında MKE yapısı IZZ marka 9 adet mermi,
7.62x39 mm. çapında Kalashinkov marka tüfeklere ait 2 adet şarjör ve 7.62x39 mm. çapında 27
adet fişek bulunmuştur. Ancak, UZİ marka şarjörlerin ait olduğu silah bulunamamış ve muhteme
len olay faillerinin kaçarken yanlarında götürdükleri kanaatine varılmıştır. Bu otomobil hakkında
yapılan araştırmada 24.04.1995 tarihinde Ankara İlinde çalınmış olduğu ve gerçek plakasının 06 V
7550 olduğu tesbit edilmiştir.
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Asayiş Şube MUdUrlüğU Cinayet Büro Amirliğine ismini bildirmeyen bir kişi tarafından telefonla
yapılan ihbarda, Ömer Lütfi TOPAL'ın öldürülmesi olayının faillerinin Ayhan ÇARKIN, Ercan
ERSOY, Oğuz YORULMAZ isimli Özel Harekat Dairesi polis memurları ile Sami HOŞTAN ve
Ali Fevzi BÎR isimli kişiler olduklarını bildirmiştir.
Ancak anılan polis memurları o sırada Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli olmayıp,
bunlardan Ercan ERSOY halen İzmir'de Genel Hizmetlerde görevli olduğu, Ayhan ÇARKIN ve
Oğuz YORULMAZ ise İstanbul Özel Harekat Şubesinde görevli oldukları anlaşılmıştır.
Bu ihbar üzerine adı geçenler 28.08.1996 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube
Müdürlüğünde gözaltına alınmışlar, bu kişiler hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğünce araştırma
devam ettiği sırada dönemin İçişleri Bakanı Mehmet AĞAR, (Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü
Kemal YAZICIOĞLU, Müdür Yardımcısı Bilgi ÜNAL, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat
Daire Başkan V. İbrahim ŞAHİN ve bizzat Bakan Mehmet AĞAR'ın beyanlarına göre) Emniyet
Genel Müdürünün bilgisi dışında Genel Müdür Yardımcısı Halil TUĞ'u İstanbul'a göndererek gö
zaltına alınan memurların neden alındığını sordurmuş, daha sonra da bizzat İstanbul'a gelerek Va
li Beyin bilgisi dışında İstanbul Emniyet Müdürüyle görüşmüş ve polislerle ilgili bir delil olup ol
madığını sormuş, Emniyet Müdürünün herhangi bir delile rastlanmadığını söylemesi üzerine adı
geçenlerin Genel Müdürlükte sorgulanmak üzere Ankara'ya gönderilmelerini istemiş, bundan son
ra Özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim ŞAHİN'i görevlendirerek adı geçen polis memurla
rının ve 2 sivil şahsın Ankara'ya getirilmesini emretmiştir. İbrahim ŞAHİN de yanma bir Komiser
ve iki polis memuru alarak İstanbul'a gelmiş ve Müdür Yardımcısı Bilgi ÜNAL'la görüşerek sözkonusu polis memurlarının ve sivil kişilerin kendilerine teslimini istemiş, adı geçenleri gazetecile
rin görmemesi için Çamlıca Turnikelerinin dışında tutanak karşılığında teslim alarak Ankara'ya
götürmüş ve Emniyet Genel Müdürlüğünde yapılan sorgulama sonucunda adı geçenlerin cinayet
saatinde başka yerde bulunduklarına ilişkin mekan tanıkları göstermeleri ve bu tanıkların beyanla
rı sonucu sanıkların suçlanmaları için ciddi bir bulgu elde edilemediği gerekçesiyle serbest bırakıl
mışlar ve daha sonra da Şanlıurfa Milletvekili Sedat E.BUCAK'ın istemi üzerine kendisine koru
ma polisi olarak görevlendirilmişlerdir.
Her ne kadar ANAP Genel Başkanı Mesut YILMAZ, Ömer Lütfi TOPAL Cinayeti ile suçla
nan 3 polis ile Sami HOŞTAN ve Ali Feyzi BİR'in sorgulamalarının video ve teyp kasetine alın
dığını iddia etmişse de, İstanbul Emniyet Müdürü, bütün beyanlarında ısrarla, sorgulamanın kaset
ve banda alınmadığını söylemiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim ŞAHİN, İstanbul'da
meydana gelen bir olayla ilgili olarak polis memurlarının sorgusunun Genel Müdürlükte yapılma
sının normal bir uygulama olmadığını belirtmiştir.
Öte yandan CMUK'nun 154 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında yeralan "Bütün zabıta makam ve
memurları, elkoydukları olaylar ve yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri Cumhuriyet Savcıla
rına derhal bildirmek ve C.Savcılığının adliyeye ilişkin işlerde bütün emirlerini yerine getirmekle
yükümlüdürler." hükmüne rağmen bu olayla ilgili olarak yakalanan polis memurları 30 saat İstan
bul'da gözaltında tutuldukları halde görevli Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmeksizin Emniyet
Genel Müdürlüğüne götürülmeleri ve burada yapılan sorgu sonucu yine C.Saycılığına bilgi veril
meksizin serbest bırakılmaları açıkça yasaya aykırıdır.
Ancak, sanıkların serbest bırakılmalarının bir sebebinin de Ömer Lütfi TOPAL'ın öldürülme
si olayı sebebiyle tanık olarak ifadeleri tespit edilen şahısların olay anını görmedikleri, eylemin ka-
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dan olay sebebiyle gözetim altına alınan şahıslar ve tanıklar arasında herhangi bir teşhis ve yüzleş
tirme işlemi yapılmaması olduğu, dosya tetkikinden anlaşılmıştır,
Adı geçen kişiler bu şekilde serbest bırakıldıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen
Istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırmalar sürdürülmüş ve bu
kişilerin bu olaya iştirak ettikleri hususunda adı geçenlerin telefon görüşmeleri gibi bazı emareler
elde edildiği bildirilerek bu durum bizzat İstanbul Emniyet Müdürü tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Başbakan'a şifahi olarak arzedilmiştir.
Bu olayla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sürdürülen araştırmalar sırasında
Ö.Lütfi TOPAL'm öldürülmesinde kullanılan ve olay yerinde terkedilen Kalashinkov marka tüfek
lerden birinde, bu tüfeğin iki şarjörünü birbirine monte etmekte kullanılan koli bantının iç yüzeyin
de bulunan sağ orta parmak yarım boğum parmak izinin mukayese çalışmalarında, bu parmak izi
nin 26.02.1992 tarihinde sahte pasaport ile Atatürk Hava Umanından çıkış yapmak istediği sırada
yakalanan Şahin EKLİ isimli kişiye ait olduğu tesbit edilmiştir. Şahin EKLİ ile ilgili kayıtların
araştırılmasında, bu kimliği kullanarak sahte pasaportla yurtdışına çıkmak isteyen kişinin gerçek
kimliğinin Abdullah ÇATLI olduğu tesbit edilmiş, Bunun üzerine Abdullah ÇATLI'nın kayıtlarda
gerek kendi adına gerekse Mehmet ÖZBAY adına mevcut bulunan parmak izleri ile ölümünü mü
teakip Nevşehir Devlet Hastanesi morgunda alınan parmak izlerinin mukayesesi yapılmış ve sonuç
olarak suç aleti tüfeğin şarjörlerini monte eden koli bantı iç yüzeyindeki parmak izinin Abdullah
ÇATLI'ya ait olduğu kesinlik kazanmıştır. Bu durumda Abdullah ÇATLI'nın Ömer Lütfi TO
PAL'm öldürülmesi olayına iştirak ettiğini bu somut delille tesbit edilmiş, ancak adı geçenin biz
zat tetiği çeken mi, yoksa tüfeği hazırlayan mı olduğu tam olarak tesbit edilememiştir.
Bu şekilde, Ömer Lütfi TOPAL'm öldürülmesine iştirak ettiği tesbit edilen Abdullah ÇAT
LI'nın bu-olay sebebiyle gözaltına alınan kişilerle ve İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca
tahkikatı yapılan (Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçuna ilişkin) olaylarda adı geçen ki
şilerle ilişkileri araştırıldığında;
Sami HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR, Ömer Lütfi TOPAL'm İstanbul İntercontinental Otelinde
ki kumarhanesinin % 50 oranında ortaklan olduğu, Abdullah ÇATLI'nın sık sık bu kumarhaneye
geldiği, Sami HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR ile idare odasında oturup, uzun görüşmeler yaptıkları,
keza Sami HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR'in de Ankara İline gittiklerinde Sedat Edip BUCAK'ın ya
zıhanesinde Abdullah ÇATLI ile buluştukları ve görüştükleri ve bu kişiler arasında uzun süredir
yakın ilişkiler olduğu bizzat Sami HOŞTAN'ın kardeşi Sedat HOŞTAN'ın ifadesi ve diğer ifade
ve delillerden ve telefon tesbit tutanaklarındaki görüşme detaylarından anlaşılmıştır.
Dosya içerisinde mübrez bulunan ve yukarı bölümlerde izahı yapılan ve Siverek İlçesinde Se
dat BUCAK'ın ikametgahında çekildiği tesbit edilen ve Ömer Lütfi TOPAL'ın öldürüldüğü tarih
lere yakın zamanlara tekabül eden günlerde çekilmiş olduğu tesbit edilen fotoğraflarda bu kişiler
arasındaki yoğun ilişkileri teyit etmektedir.
Ö.Lütfi TOPAL olayı sebebiyle gözaltına alındıktan sonra Ankara Emniyet Genel Müdürlü- ,
güne götürülerek orada kısaca ifadesi alınan Sami HOŞTAN bu ifadesinde Ö.L.TOPAL'ın öldürül
düğü tarihlerde Marmaris Grand Azur Otelinde konakladığını belirterek, otelin faturalarını ibraz et
miştir. Ancak, dosyada mübrez bu fotoğrafların incelenmesinde, konaklayan kişilerin Sami HOŞ
TAN ve aile efradı oldukları görülmekle beraber gerek rezervasyonunun gerekse faturaların Meh
met ÖZBAY (Abdullah ÇATLI) adına düzenlenmiş olduğu görülmüş ve bu husus Sami HOŞTAN
ve Abdullah ÇATLI arasındaki ilişkilerin başka bir göstergesi olmuştur. Yine Sami HOŞTAN'ın
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gelen kazada Abdullah ÇATLI'nın ölümü ilk kez kendisine duyurulan kişilerden biri de Sami
HOŞTAN'dır. Bu haber üzerine Sami HOŞTAN derhal olay yerine gitmek için harekete geçmiş
durumu ortağı Ali Fevzi BİR'e de bildirmiş ve Susurluk'a gitmek üzere İstanbul Boğaz Köprüsü
çıkışında buluşmuşlar ve orada karşılaştıklarında "Abdullah'ı kaybettik" diye birbirlerine sarılmış
lar ve oradan hareketle Susurluk Devlet Hastanesine gitmişlerdir. Abdullah ÇATLI'nın Susurluk
Devlet Hastanesindeki cenazesini, Abdullah ÇATLI'nın diğer yakınları ile birlikte Nevşehir İline
götürmüşler ve orada defnedilmesinde hazır bulunmuşlardır. Abdullah Çatlı'nın birçok eyleminde
Sami HOŞTAN onun yanında bulunan kişilerden birisidir.
Abdullah ÇATLI ile bu şekilde çok yakın ve karmaşık ilişkilerde bulunan Sami Hoştan ve Ali
Fevzi Bir'in, Sedat Bucak ve onun yanında koruma polisi olarak görevlendirilen ve iddianamede
sanık olarak adı geçen polis memurları Ayhan Çakır, Ömer Yorulmaz ve Ercan Ersoy ile de yakın
derecede ilişkileri bulunmaktadır. Nitekim adı geçenler Abdullah Çatlı'yı Mehmet Özbay adıyla
S.Edip Bucak'ın koruma görevine başladıktan sonra tanıdıklarını söylemiş iseler de, İstanbul DGM
C.Başsavcılığında yapılan araştırmada yapılan telefon tesbitlerinde, Abdullah ÇATLI'nın kullanı
mında olan çok sayıda cep telefonları ile çok uzun süreden beri yoğun telefon görüşmeleri yaptık
ları tesbit edilmiştir./Bunun üzerine adı geçenlerin sanık sıfatı ile alman ifadelerinde Abdullah
ÇATLI'yı birkaç yıldan beri tanıdıklarını ve onunla sık sık görüştüklerini ifade ettikleri görülmüş
tür.
Ömer Lütfi TOPAL'm öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yapılan hazırlık tahkikatı Sarıyer
Cumhuriyet Başsavcılığının 1996/3514 Hazırlık numaralı evrakında halen sürdürülmekte olup yu
karıda izah edilen tesbitler Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığınca da yapılmıştır.
Ömer Lütfi TOPAL cinayeti, Abdullah ÇATLI ve 3 Özel Harektat polisinin karıştığı iddiası
nedeniyle İstanbul DGM Başsavcılığınca Hazırlık Soruşturması yapılmakta olan Susurluk Olayı ile
birleştirilmiş ve bu açıdan da soruşturma devam etmektedir.
Ayrıca, gözaltına alınan polis memurlarını savcılığa haber vermeden Ankara'ya gönderen ve
götüren görevliler hakkındaki işlem dosyaları, görev yerleri itibariyle İstanbul ve Ankara C. Baş
savcılıklarına gönderilmiş,
Dönemin İçişleri Bakanı Mehmet AĞAR hakkındaki işlem dosyası da Anayasanın 100. mad
desi gereğince TBMM'ye sevk edilmiştir.
Görüldüğü gibi olay yargıya intikal etmiş ve görevli mahkemeler (İstanbul Devlet Güvenlik
Mahkemesi, Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul C.Başsavcılığı ve Ankara C.Başsavcılığı)
konuyu kendilerine bakan yönleriyle soruşturmaya başlamışlardır.
Ömer Lütfi TOPAL'ın neden öldürüldüğü sorusunun cevabı araştırılırken önceelikle geçmiş
teki ihtilaflarına ve olaylarına bakmak gerekmektedir. Bunlardan bazıları;
1. 1994 yılında Akgün Otel yakınındaki otoparkta Bülent FIRAT'ın öldürülmesi,
2. Aynı olayla bağlantılı olarak, 1995 Necdet ELMAS, Metin ÖZEN, Mehmet BAYAR ve
Erzem KAYA'nın dövülmesi,
3. Bodrum Regata Otelde, Ömer Lütfi TOPAL'm ortağı Hikmet BAYBAŞİN'in öldürülme
sinde Ömer Lütfi TOPAL'ın azmettirici olarak yer alması,
/
Öte yandan maktulün avukatı Ekrem MARAKOĞLU'nun iddiasına göre; Ömer Lütfi TO
PAL'ın öldürülebilmesi için Emperyal Şirketler Grubunu çok büyük zarara sokacak maddi bir ih
tilafın olması gerektiği,
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olmadığını böyle bir işi ancak çok büyük bir baskı karşısında yapabileceğini,
Hüseyin KOCADAĞ ile Ömer Lütfi TOPAL'ın önceleri çok yakın ilişkileri olduğunu, zaman za
man İbrahim POLAT'm da ortak olduğu, Polat Otelinin Gazinosunda sık sık beraberce oturdukları,
Ancak, sonradan Hüseyin KOCADAĞ ile Ömer Lütfi TOPAL arasına bir soğukluk girdiğini,
hatta Hüseyin KOCADAĞ bir seferinde kendisini görmek için Pente Gazinosuna geldiğinde Yiğit
ismindeki görevlinin "Ömer bey buraya girmenizi istemiyor." dediğini, bunun sebebinin de geç
mişte Ö.Lütfi TOPAL ile Mehmet ÖZCAN arasındaki ihtilafta Hüseyin KOCADAĞ'ın Ömer Lüt
fi TOPAL'a karşı alevi olması dolayısıyla Mehmet ÖZCAN'ı tutmasının olabileceğini,
Kendisinin 7 HAZİRAN 1994 tarihinde Ömer Lütfi TOPAL ile birlikte Müdüriyet odasındayken VIP salonu monitöründen Necdet MENZİR ile Hüseyin KOCADAĞ'ı gördüğünü, bütün casinolarda video kayıt sistemine bağlı kameraların bulunduğunu, bunun herhangi bir itiraz durumun
da kullanıldığını; ancak Murat TOPAL tarafından bu kasetlerden birisinin fotoğraflandığı ve bu fo
toğraflardan birinin Hüseyin KOCADAĞ'a gösterildiğini, sonraki konuşmalarında Hüseyin KO
CADAĞ'ın bu konudan ne kadar rahatsız olduğunu belirttiğini ve genelde Klasis'e giden Necdet
MENZİR'i sanki kendisi şantaj yapmak istermişçesine oraya özellikle götürdüğü gibi bir durumun
ortaya çıktığını, ancak resmin kritik dönemlerde dahi ortaya çıkmamasının kendisine bir güvence
verdiğini söylediğini,
Ayrıca, Ömer Lütfi TOPAL'a ait otellerin özellikle bayram tatillerine ilişkin misafir listelerinde
çok sayıda yargı mensubuna rastlanabileceğini, yine aynı şekilde Tepebaşı Emperyalda sırf yargı
mensuplarının yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan bir lokal oluşturulduğunu, bunun da Ömer Lüt
fi TOPAL'ın adli sistem içinde kendisine güvence olacak bir ilişki kurmak istediğini gösterdiğini,
Adı geçen, Ömer Lütfi TOPAL'ın gayriresmi karısı Hilal ALTINTAŞ'ın beyanına da dayana
rak, maktulün ölümünden bir gün önce İspanya'da bulunan Giresunlu uyuşturucu kaçakçısı İsmail
TANK isimli şahıslar telefonda uzun ve sert bir tartışma yaptığı, bunun gözönüne alınması gerektiği.
Maktulün ortakları Sami HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR ile aralarının iyi olmadığı onları sevme
diği, hatta Aliço denilen Ali Fevzi BİR'in Casinolar Genel Müdürü Ahmet KARA'ya, Ömer Lütfi
TOPAL'ın kendi kar hissesini tam vermediğinden şikayet ettiği, ancak, Ömer Lütfi TOPAL ile
Sami HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR arasında herhangi bir ihtilaf bulunduğuna şahit olmadığını,
Öte yandan cinayette kullanılan kalaşnikof silahın jarjör bandı üzerinde parmak izi bulunan
Abdullah ÇATLI ile bu kişilerin yakın ilişki içinde oldukları bilinmekte.
Böylece, bu kişilerin cinayeti işlemiş olabilecekleri sonucuna varmaktadır.
Dikkate alınması gereken bir başka konu da; Ömer Lütfi TOPAL'ın Avrupa ve ABD'ye yöne
lik uyuşturucu kaçakçılığından 5 yıl hapis cezası verildiği, ayrıca Bülent FIRAT ve Hikmet BAYBAŞ'ın öldürülmesi ve Necdet ELMAS ve arkadaşlarının dövülmesi olaylarında azmettirici olarak
yargılandığı halde adli mercilerden rahatlıkla iyi hal kağıdı alarak tali oyunu salonlarını işletme iz
ni alabildiği, orada her ne kadar adli mercilerin bilgisayarlarında sabıka kaydı kontrolü yapılırken
kimlik bilgilerindeki harf ve rakam değişiklikleri yapıldığı, Örneğin, 4.1.1995 tarihinde İstanbul
Sicil Müdürlüğüne yazılan dilekçede isim Ömer Lütfi yerine Ömer Lütfü yazıldığı, diğer taraftan,
adıgeçen tarafından 25.3.1994 tarihinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'ne yazılan dilek
çede, baba adı Mevlüt olmasına karşın, Mevlut yazıldığı, Malatya Cumhuriyet Savcılığına yazılan
5.7.1994 tarihli dilekçede doğum tarihi 1942 olmasına rağmen 1994, aynı şekilde doğum yeri Ak
çadağ olmasına karşın Malatya yazıldığı anlaşılmaktadır.
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lığınca ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve benzer suistimallerin bir daha yaşanmaması için gereken
önlemlerin alınması gerekmektedir.
Turizm Bakanlığı tarafından 30.12.1994 tarih 22157 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Talih
Oyunları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" ile talih oyunu
işletme izni için istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık suçlarından mahkumiyet bulun
mama şartı aranıldığı,
Belirtilen nedenden dolayı, Talih Oyunları Yönetmeliğine göre Emperyal Otelcilik Turizm ve
Ticaret A.Ş.'ye Talih Oyunları İşletme İzinleri verilmemesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Oysa Ömer Lütfi TOPAL'ın sahibi olduğu Emperyal Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş'nin tur
izm işletme belgeli 13 turizm kompleksi bünyesinde bulunan talih oyunları salonlarına, Turizm
Bakanlığından Talih Oyunları îşletme İzni alarak çalıştırdığı anlaşılmıştır.
Emperyal A.Ş'nin Turizm Bakanlığındaki işlemlerinin incelemesi sonucunda, anılan şirketin
kiraladığı talih oyunu salonlanndaki oyun araç ve gereçleri yerine, sanki bu araç ve gereçler yok
muş gibi Turizm Bakanlığı'na müracaat ettiği, bu durum Turizm Bakanlığı yetkililerince bilin
mesine rağmen çok sayıda talih oyunu araç ve gereçlerinin bu şekilde ithaline Turizm Bakanlığın
ca izin verildiği, Emperyal Şirketinin bu konuda yaptığı işlemler hakkında Turizm Bakanlığı'na
bilgi verilmesi istenilmesine karşılık, istenilen bilgileri genelde vermediği ve sonuçta; önemli mik
tarda kayıtdışı talih oyunu araç ve gerecinin yurtiçine girişine izin verildiği,
Her yıl Talih Oyunu İşletmecileri kayıtlı her oyun masası için 15.000 $, oyun makinaları için
400-800 $'ı Turizm Bakanlığı'na ödemeleri gerektiği, sözkonusu oyun maşası ve makinalarınm
kayıtdışı tutulduğu, anılan şirketin Devlete ödemesi gereken katkı paylarını ödemediği, buna örnek
olmak üzere, Mersin Hilton Oteli İşletmesi ile ilgili işlemlerde, bu işletmenin 21.1.1994 tarihinde
Turizm Bakanlığı'na yazdığı yazıda 11 adet oyun masası ve 54 adet oyun makinası olduğunu bil
dirmiştir. Mersin Giriş Gümrük Müdürlüğünün 28.2.1994 tarih 3426 sayılı yazısında anılan şirketin
120 adet oyun makinası ithal ettiğinin belirtildiği,
Nitekim Turizm Kontrolörlerince Mersin Hilton Oteli İşletmesinde yapılan 20.12.1995 tarihli
denetimde, tesiste 11 adet oyun masası ve 54 adet oyun makinası olması gerekiriken, uygulamada
19 adet oyun masası ve 154 adet oyun makinasının olduğu, 22.3 1996 tarihli denetimde, 18 adet
oyun masası, 154 oyun makinası bulunduğu, 1.6.1996 tarihli denetimde ise 20 adet oyun masası, 1
adet at yarışları makinası(23 kişilik) , 154 adet oyun makinası buluntuğu saptanmış, Bu usulsüz
lükten dolayı anılan şirkete yalnızca, 3.150.000 Tl ceza kesilmesi önerilmiştir.
Bu tespitlere göre anılan talih oyunu işletmesinin Turizm Bakanlığı'na 1995 yılında ödemesi
gereken ücret (6 adet oyun masası için 100.000 $ + 15.000 X 13 = 295.000 $ Oyun makinaları
için ise 15 adet için 15.000$ geriye kalan 139 X 800= 131.200 $ Genel Toplam :421.200 $ ol
masına karşılık, Turizm Bakanlığınca 1995 yılında 221.200 $, 1996 yılında 250.000 $ alındığı dos
yasından görülmektedir. Buna karşılık bazı dosyalarda fiili durum esas alınarak sözkonusu hesap
lamalar yapılmıştır. (Örneğin, Antalya Lara Ofo Oteline ait dosya.)
Görüldüğü gibi Emperyal A.Ş'nin Devlete olan borç yükümlülükleri her bir oyun salonunda
yıllık 500.000 $' geçtiği, buna rağmen, 10.3.1994 tarihli Talih Oyunları Yönetmeliğinde Yapılan
değişiklik ile Emperyal A.Ş'nin vermek zorunda olduğu her bir işletme için 600.000 $ teminat top
lam 13 oyun salonu için 7.800.000 $ teminat, her bir işletme için 200.000 $ teminata indirilmiştir.
Böylece, Emperyal A.Ş'nin bütün oyun salonları için vermesi gereken teminat mektubu 2.600.000
$ indirilmiştir. Bu işlemde dikkat çekici bulunmuştur.
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oyunlan işletme izinlerinin ve fiilen kullandıkları oyun masaları ve oyun makinaiarına göre
ödemeleri gerekli ücretleri Turizm Bakanlığına yatırıp yatırmadıklannın incelenmesi, varsa sorum
luların cezai ve hukuki sorumluluklarının Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Maliye Bakanlığı
Teftiş Kurulunca müştereken tespiti, bu konudaki devlet zararlarının belirlenerek öncelikle ilgili
şirketlerden süratle tahsiline gidilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde meydana gelen zararların
sorumlularına müteselsilen tazmin ettirilmesinin yararlı olacağı mütalaa edilmektedir. Ayrıca
kayıtdışı kalan oyun masaları ve oyun makinalarının süratle kayıt altına alınması gerekmektedir.
Talih Oyunu İşletmelerinin fiilen sahip oldukları oyun masaları ve oyun makinaiarına rağ
men, işletmelerin fiilen sahip oldukları oyun masaları ve oyun makinalarının da yerine ithal izni
vererek kayıtdışı oyun masaları ve oyun makinalarının oluşmasına yol açan Turizm Bakanlığı Yet
kilileri hakkında soruşturma açılması gerekmektedir.
ABD'nin bu şekilde Türkiye'de takip ettiği bir kişinin sahibi olduğu Emperyal Şirketine,
Türkiyede yaptığı işlemlerde Ülkemizdeki Yetkili Mercilerce gereken incelemeler yapılmadan,
"İyi hal Kağıdı, "Sabıkasızlık Belgesi" ve "Talih Oyunu Salonları İşletme İzni" verilmesi düşün
dürücüdür.
Bir başka husus: Ömer Lütfı Topal'ın sahibi olduğu Emperyal A.Ş'nin Özelleştirme
İdaresi Başkanlığınca satışa çıkarılan HAVAŞ'm 23.01.1995 tarihli ihalesine katılmak üzere teklif
vermesi üzerine, ABD'nin Ankara'daki Büyükelçiliğince Dış İşleri Bakanlığı'na 23.2.1995 tarihin
de, HAVAŞ'ı satın almaya talip olan adıgeçenin, 1977 yılından bugüne kadar Avrupa ve ABD'ne
yönelik teşekkül halinde uyuşturcu madde kaçakçılığına dair kayıtlar bulunduğu, bu suçtan mah
kumiyetlerinin de olduğu belirtilerek, teklifinin değerlendirilmesinde "Şirketin iştigal mevzuu ve
yapısı itibariyle 4046 sayılı Özelleştirme Kanununun genel ilkelerine uygun olmadığı" gözönüne
alınarak adı geçen Şirket ihale dışı bırakılmıştır.
Daha da ötesi adı geçen kişiye Türk Hava Yolları tarfından (Kendi ifadelerine göre) Kamu
Kurumları ve Özel Kuruluşların üst düzey yöneticilerine verilen ve sahibine pek çok ayrıcalıklı hiz
met ve imkânlar sağlayan Courtesy Card ' in nasıl ve neden verildiği de ayrıca değerlendirilmelidir.
C) SÖYLEMEZ KARDEŞLER ÇETESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME:
Söylemez Kardeşler Çetesi ile ilgili olarak konunun inceleme bölümünde sanıklar, sanıkların
işledikleri suçlar, mağdur olanlar ve suç tarihleri ile sanıklar hakkında İstanbul Devlet Güvenlik
Mahkemesi Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin tarih ve sayısı belirtilmiş olup,
- Söylemez Kardeşler Çetesi ile ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonumuza intikal eden
bilgi ve belgelerin incelenilmesi ve konu ile ilgili bazı kişilerin beyanlarına başvurulmasından son
ra yapılan değerlendirmede:
- Söylemez Kardeşler Çetesinin, Mehmet SENA, Mehmet FAYSAL ve Mustafa SÖYLEMEZ
kardeşler tarafından oluşturulduğu ve bunların çetenin yöneticileri durumunda oldukları,
- Sanıklardan Can KOKSAL, Mehmet Sıddık BAKIR, Nazif YAVUZ, Fevzi ŞAHİN, Nihat
KOÇ, Ümit ATAY'ın cürüm işlemek için çete kurdukları. Zeki ATAY, Davut ŞAHİN, Halim
APAYDIN, Cevdet KOÇAK, Kamil TÜRK, Numan OKMAN, Oktay SAĞLAM, Muhsin
CAYAN, Cafer ENGİN, Mehmet Şükrü ENGİN, Şevki ANLAR, Metin SAVCI, Fehmi UZAL,
Çerkeş GEBOLOĞLU, Abdullah ALACA ve Süleyman ŞAHİN adlı şahısların da yardım ve yatak
lık ettikleri,
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YAVUZ'un Emniyet teşkilatında komiser yardımcısı ve Halim APAYDIN'ın da Emniyet Teş
kilatında Başkomiser olduğu, Numan OKMAN, Oktay SAĞLAM, Kamil TÜRK, Cevdet KOÇAK,
Muhsin ÇAYAN'ın astsubay oldukları ve bu şahısların "Söylemez Çetesine" yardım ve yataklık
ettiklerinin İstanbul D.G.M Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanmış olan 27.12.1996 tarih ve
1996/1321 Esas ve 1996/1711 iddia, 1996/1584 sayılı iddianamede de belirtmiş olduğu,
- Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına aykırı hareket eden çete mensupları ile yardım ve yataklık
eden şahıslar hakkında Devletin yetkili makamlarının üzerine düşen görevi yaptıkları ve çetenin
bütün mensuplarının ortaya çıkarılarak İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesine sevk edildikleri ve
halen yargılamalarının devam ettiği,
- İdarî yönden de Devletin resmi makamlarının bu çeteye katılan, yardım ve yataklık ettikleri
belirlenen resmi kişilerin kurumları ile ilişiklerini keserek görevlerini yapmış oldukları,
- Söylemez Kardeşler ile Sedat BUCAK'lar arasında bir kan davası olduğu ve bunun, 1994 yılı
Ocak ayında Ankara'da Söylemez Kardeşlerin ortak olduğu Rumors Disko Bar önünde meydana
gelen ve Bucak Aşiretinden Memduh Sultan BUCAK ile arkadaşları Ahmet OYNAK ve Vahap
AKPINAR'ın, Söylemez Kardeşlerden Mustafa SÖYLEMEZ ile barda çalışan Sait AYDIN
tarafından silahla vurularak öldürülmelerinden sonra başladığı,
- SÖYLEMEZ Kardeşlerin, Mersin'de oturan ve BUCAK aşiretinden olan Osman BUCAK'ı
öldürmeye karar verdikleri, Osman BUCAK'ın evine yakın Soli sitesinte ev kiraladıkları ve cinayet
amacıyla Mersin'e hareket ettikleri, 11.6.1996 günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi
Cinayet Bürosu görevlilerince Pozantı İlçesi girişinde Adana ve Pozantı Emniyet Müdürlükleri
görevlileri ile birlikte 06 VVS 45 plakalı otonun turnikeler girişinde durdurulduğunda çıkan silah
lı çatışmada Mehmet Sena SÖYLEMEZ'in yaralı, Faysal SÖYLEMEZ, Can KOKSAL ve Fevzi
ŞAHİN'ih de birlikte yakalandıkları, diğer sanıkların da daha sonra yakalandıkları ve SÖYLEMEZ
ÇETESİ'nin polisin başarılı bir operasyonu sonucu bütün mensuplarının yakalanacak çökertilmiş
olduğu,
- Söylemez Kardeşlerin, Ömer ÇETİNSAYA ve Selçuk HÜRYAŞAR adlı kişileri silah île teh
dit ederek alıkoydukları Ömer ÇETİNSAYA'nın (Etiler'de Don Petro Bar) işyerindeki hissesini
tehdit ile Ümit ATAY (çete mensubu) adına Kadıköy 12. Noterliğinde devir işlemi yaptırdıkları,
- ÇETİNSAYA'ların, Söylemez Kardeşlerin Kadıköy İlçesi Kızıltoprak'ta bulunan işyerine
Komiser Yardımcısı M.Hakan FINDIK ile polis memuru Ragıp LALE ile birlikte baskın yaptıkları
ve çıkan çatışmada SÖYLEMEZ'lerin adamı Sait AYDIN'ın öldüğü,
SÖYLEMEZ Kardeşlerin Sait AYDIN'ın öldürülmesinden Ömer ÇETİNSAYA'yı sorumlu
tuttukları ve bu sebeple 4.4.1996 tarihinde öldürülen adamları Sait AYDIN'ın intikamını almak
için ÇETİNSAYA ailesine karşı eylem yapmaya karar verdikleri ve Eminönü Belediye Başkanı
Dr.Ahmct ÇETİNSAYA'yı vurmak üzere hazırlık yaptıkları ve bu teşebbüse de Komiser Yardım
cısı Mehmet Sıddık BAKIR ile Komiser Yardımcısı Nazif YAVUZ'un katıldıklarının belirlenmiş
olduğu, ancak suikasti gerçekleştiremedikleri,
20.4.1996 tarihinde Söylemez Kardeşlerin, Çetinsaya ailesinden intikam almak amacıyla
Hakan ÇETİNSAYA ve Halit PİŞKİNBAŞ'ı öldürdükleri, SÖYLEMEZ kardeşler ile Çetinsaya'lar
arasındaki davanın bu şekilde başlayıp devam ettiği,
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi eski Müdürü Sedat DEMİR'in, Ankara-Çankaya
Emniyet Müdürlüğü yaptığı sırada bu çete tarafından işletilen Rumors Disko Bar'ı süresiz olarak
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Bar'ı Sedat DEMİR'in tekrar açtığı ve görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında fezleke.
düzenlenerek Ankara İl İdare Kuruluna sunulduğu ve buradan da dosyanın Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına intikal ettirilmiş olduğu,
Sedat DEMİR'in bunun dışında Söylemez Çetesi ile bir ilişkisinin bulunmadığı, Mehmet Sena
SÖYLEMEZ'in Komisyonca alınan 2 Mart 1997 tarihli ifadesinde de belirttiği gibi Sedat DEMİR
ve Deniz GÖKÇETİN'in kendi taraftarları olmadığı,
SÖYLEMEZ Çetesine katılan emniyet mensupları hakkında idari yönden soruşturma yapıl
ması sırasında, Sedat DEMİR'in 1990 yılından sonra mal varlığında izahını yapamadığı önemli ar
tışlar görülmesi üzerine, soruşturmayı yürüten müfettişlerce hakkında düzenlenen raporun İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği ve şahsın halen tutuklu bulunduğu ve yargılamasının
devam ettiği,
Haluk KIRCI'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğünden kaçmasında Sedat DEMİR'in ihmali ol
duğu gerekçesiyle Adalet Bakanının emri ile hakkında yeniden soruşturma başlatıldığı,
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Deniz GÖKÇETİN'in de İstanbul .Kumkapı Otelinin
kapatılması işinde 10.000 Mark rüşvet almaktan tutuklandığı ve halen yargılanmasının devam et
tiği,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu eski Amiri Erdal DURMAZ'ın da, Söylemez
Kardeşlerden rüşvet almak suçundan tutuklu olduğu ve yargılamasının devam ettiği,
Meclis Araştırma Komisyonumuzca 2.3.1997 tarihinde bilgisine başvurulan Sedat DEMİR,
Söylemezler ile ilgili olarak polis, Savcılık ve Mahkeme aşamasında kendisine herhangi bir suç
lamanın bulunmadığını, bir arkadaşına sattığı ev nedeniyle tutuklandığını, İstanbul Emniyetine
gelen yeni yöneticilerin kendisinin Söylemezlcr'i koruduğu şeklinde yanlış bilgilendirildiklerini,
Söylemezler'i korumadığını, Söylemezler'le ilgili çalışmayı kendilerinin başlattıklarını, bir komp
loya kurban gittiklerini" iddia ve beyan etmişlerdir.
2.3.197 günü bilgisine başvurulan Deniz GÖKÇETİN ise SÖYLEMEZ KARDEŞLER'den
rüşvet aldığı ve işkence iddiası ile suçlandığını, bunun mümkün olmadığını,
Suçsuz olduğunu, cezaevinde can güvenliğinin bulunmaması ve Ağır Ceza Mahkemesinin
delil toplama safhasının uzun olması nedeniyle hemen teslim olmayıp kaçtığını, iddia ve beyan et
miştir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan sanık
lar Sedat DEMİR, Deniz GÖKÇETİN ve Erdal DURMAZ, haklarında gıyabı tutuklama kararı
verilmesinden sonra firar etmişler ve 4 ay sonra İstanbul'da kaldıkları evlerde yakalanarak ceza
evine konulmuşlardır.
Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut YILMAZ'ın 24.12.1996 tarihinde Meclis Araştırma
Komisyonumuza verdiği bilgide, Söylemez Çetesi ile ilgili soruşturmayı kendilerinin başlatmış ol
duğunu, şayet iktidarda 10-15 gün kadar daha kalmış olsalardı, Söylemez Çetesi'nin bütün bağlan
tılarını ortaya çıkartmış olacaklarını ifade ettiği,
Meclis Araştırma Komisyonumuzca 2 Mart 1997 tarihinde bilgisine başvurulan Söylemez
Çetesi mensuplarından Mehmet Sena SÖYLEMEZ, Mehmet AĞAR ve Sedat BUCAK'la ilgili
olarak birtakım iddialarda bulunduğu; "Sedat BUCAK'ın Mehmet AĞAR ile birlikte karanlık iş
lere girip çıktığını, polisleri üzerlerine saldırttığını, Söylemez Kardeşler üzerine saldıranların daima
polisler olduğunu, bir olaydan dolayı Bilkent Üniversitesinde okuyan yeğeninin tutuklandığını, işTürkiye Büyük Millet Meclisi
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Tutukevine gönderildiğini, yeğenine elbise, çamaşır, para vs. ihtiyaçlarını götüren ağabeyisi Resul
SÖYLEMEZ ile yeğeni Nasır SÖYLEMEZ'in 13 Mart 1996 günü Eskişehir ziyareti dönüşünde ül
kücü mafyadan bazı kişilerce pusu kurularak öldürüldüklerini ve ateş edenlerin polis olduğunu,
olayın maddi delillerinin araştırılmadığını, olay mahallindeki Mersedes otunun içinde Fatih
BUCAK adına kayıtlı cep telefonu bulunduğu, bu telefondan İçimlerle konuşulduğunun tesbiti
mümkün olduğu halde böyle bir araştırma yapılmadığını,
11.6.1996 günü Adana-Pozantı'da yakalandıktan sonra tutuklandığını ve memur olduğu için
memurlar koğuşuna konulması gerektiği halde. Adalet Bakanı Mehmet AĞAR'ın imzasıyla Kütah
ya Cezaevine gönderildiğini, burada ağabeyi Resul SÖYLEMEZ'i öldürmekten zanlı insanların
bulunduğunu, ayrıca 50 kadar Urfa'lı bulunduğunu, Sedat BUCAK'la yakın ilişkisi olan Müslüm
BAKAN adlı bir şahsın kardeşinin de Kütahya Cezaevinde bulunduğunu, bu cezaevine konulursa
mutlaka öldürüleceğini, bunu da Mehmet AGAR'ın Adalet Bakanı sıfatıyla yetkisini kullanarak
bilerek yaptığını, ancak Kütahya'da bir Savcının durumu farkederek kendisini Kütahya Cezaevine
koymadığını ve buradan şevkinin Kırklareli Cezaevine çıktığını," iddia ve beyan etmiştir.
D) MEHMET HADÎ ÖZCAN ÇETESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME'
Mehmet Hadi ÖZCAN Çetesiyle ilgili olarak' konunun inceleme bölümünde sanıklar, işledik
leri suçlar ile sanıklar. hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığınca hazırlanan id
dianamenin tarih ve numarası belirtilmiş olup, Mehmet Hadi ÖZCAN Çetesiyle ilgili olarak
Komisyonumuza intikal eden bilgi ve belgelerin incelenmesi ve konuyla ilgili bazı kişilerin beyan
larına başvurulmasından sonra yapılan değerlendirmede;
Mehmet Hadi ÖZCAN'ın ülkücü görüşe sahip olduğu, 1980 öncesinde Sapanca Kırkpınar Ül
kü Ocakları Başkanlığı yaptığı, uyuşturucu olarak eroin kullandığı Komisyonumuza verdiği
1.3.1997 tarihli ifadesinden anlaşılmaktadır.
Mehmet Hadi ÖZCAN, 1993 yılında, kendi yönetiminde Hadi ÖZCAN Mafyası (Kocaeli
Çetesi) adı altında cürüm işlemek için bir çete oluşturduğu İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlamış olduğu 4.9.1996 tarihli 1996/1734 Esas ve 1996/158 id
dianame 199/1078 sayılı iddianamede Mehmet Hadi ÖZCAN ile birlikte Metin Ali BAĞDAT,
Savaş UZUN, İsmail HALİL, Muzaffer OSMANLI, Yılmaz KAYA, Seyfettin AYDIN, Metin
ÇEPNİ, Hacer AĞCAN, Alaattin KESKİN, Mehmet KUTLUFAN, Selim GÖKKAYA, Mehmet
İlker KAYIŞ, Şahin TEKDEMİR, Ramazan ÖZTÜRK, Tuncay ÇORA, Şahit SEKANLI, Servet
SAVAŞ Ve Sabahattin YAVAŞ adlı şahısların da sanık oldukları ve Mehmet Hadi Özcan ile bir
likte onbir sanığın tutuklanmış olduğu,
Çete mensuplarının halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla kasten adam öldürmek,
yağma, adam kaldırmak gibi suçları işledikleri, adı geçen çete mensuplarının hesap vermek üzere
yargı önüne çıkartılmış oldukları,
Bu çete ile ilişkileri bulunan emniyet mensuplarından Kocaeli Emniyet Eski Müdürü Nihat
Camadan hakkında soruşturma izni istenildiği, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Personelinden Şube
Müdürü Cemal ŞENCAN, Emniyet Amiri Sezai Konuklar, Başkomiser Oktay Durmuş ve Polis
Memuru Kemal Kara ile Emniyet Genel Müdürlüğü özel Harekat Daire Başkanlığı Personelinden
Polis Memuru Alper Tekdimer ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Personelinden Polis Memuru Latif
Özdemir haklarında görevi suiistimal suçundan Kocaeli Asliye Ceza Mahkemesinde 7.8.1996 gün
ve 1996/5304 sayılı savcılık iddianamesine dayalı olarak dava açılmış olduğu, ayrıca haklarında
disiplin soruşturması yapıldığı,
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kendisini tanıştıranın da, çete içerisinde bulunan Şahin Tekdemir olduğu, Meclis Araştırma Komis
yonuna 1.3.1997 tarihinde bilgi veren Şahin Tekdemir'i, Mehmet Hadi Özcan'ı, Abdullah Çatlı ile
kendisinin tanıştırdığını ifade ettiği, Şahin Tekdimer'in büyük kardeşi Alper Tekdimer'in polis ol
duğu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in koru
malığını yaptığı,
Mehmet Hadi Özcan'ın, Abdullah Çatlı ile iş ilişkisinin olduğu,
İskenderun Demir Çelik Fabrikasına Abdullah Çatlı ile birlikte 1500 ton petrol sattıkları,
parasını almak için Çatlı ile birlikte Ankan'da buluştukları, bu buluşmada Sedat Bucak'm ve Haluk
Kırcı'nın da yanlarında bulunduğu, bu buluşmada paylaşılacak 12 milyar Tl'den sadece 500 milyon
TL'nin Hadi Özcan'a verilmek istemesi üzerine bunu kabul etmeyerek aralarının açıldığı,
BOTAŞ'a Abdullah Çatlı'yı Mehmet Hadi Özcan'ın götürdüğü, BOTAŞ'tan aldıkları işi
BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Kaya'nin verdiğini, İskenderun Demir Çelik sitelerinde oturan
ve ismi Abdullah Yılmaz ile Mehmet Hadi Özcan'ın tanışmalarının Gazi Üniversitesi Öğretim
Üyelerinden Prof. Veli Aktaş'ın sağladığını,
Abdullah Yılmaz'ın bir iş meselesini Hadi Özcan'ın araya girerek halletiğini, Abdullah Yılmaz'm da BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Kaya ile konuşarak BOTAŞ'ın sılaş (çamurlu petrol)
işinin Hadi Özcan'a verilmesinin sağlandığı ve tonu 10 dolardan sılası aldıkları, ancak şimdi bu iş
lerin durduğunu, Abdullah Çatlı ile ters düşmemiş olsalardı Yumurtalık Petrol Boru Hattı açıldığın
da 110 bin tona yakın petrolü sılaş olarak alıp bunu fabrikalara fuel oil olarak satacaklarını ve bun
dan 1,5 trilyona yakın para kazanacaklarını ancak Çatlı ile aralarının açılması yüzünden bu düşün
celerinin gerçekleşmediğini, Çatlı'nın da Baysa Şirketi adına BOTAŞ'tan iş aldığını ve petrol işin
den Çatlı'nın en az 70 - 75 milyar Tl. para aldığı
Mehmet Hadi Özcan'ın çek - senet tahsilatı işlerinde rol aldığı, aracılık yaptığı hatta cezaevin
de iken bile gönderdiği bir haberle bir devlet adamının işini hallettiği, hatta paralarını alamayan
bazı emniyet mensuplarının dahi alacaklarını tahsil ettiği,
Çatlı'nın, Kürşat Yılmaz ile ilgisi olduğu, Mehmet Hadi Özcan'a karşı Abdullah Çatlı'nın Kür
şat Yılmaz'ı kullanmak istediği,
Hadi Özcan'ın Musavvat Dervişoğlu ile birlikte Yeşil'i, Kürşat Yılmaz'ı ve Abdullah Çatlı'yı
öldürmek ve Türkiye'yi temizlemek için karar aldıkları, Ancak Yeşil'e, Hadi Özcan'ın karışmak is
temediği ve Yeşil'le müşterek başka bir arkadaşlığının olduğunu, Yeşil'in de Çatlı'yı öldürmek is
tediğini,
Mehmet Hadi Özcan'ın Tarik Ümit'i tanıdığı, ancak Tarık Ümit'i sevilmeyen bir adam olarak
nitelediği,
İzmit'te 3 yıl önce kaçak petrol hadisesi olduğu, PKK'nın bu işten büyük paralar kazandığı
Kocaeli Emniyet Müdürü Nihat Camadan'ın bu işe göz yumduğu yolunda dedikodular olduğu,
Vefa Küçük'ün İzmit'te Belsa Plaza isimli bir yer yaptırdığı, karşısında yedi katlı eski bir tekel
binasının bulunduğu, Tekel binasının Belsa Plaza'nm görüntüsünü bozduğu nedeniyle Tekelde
bulunan malların TIR'larla Ali Şen'in Mağa Deri Fabrikasına taşındığı, olayı Alaattin Keskin ve
Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Toptaş'ın bildiğini, daha sonra da Tekel binasının yakıldığını,
Hadi Özcan'ın bulunduğu cezaevinden başka cezaevlerine nakledilmek istendiği bunun da
Hadi Özcan'ın susturulması ya da öldürülmesi için yapılmak istendiği,
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telefonla görüştüğü, iddia ve beyanlarının Mehmet Hadi Özcan'ın 1.3.1997 tarihinde Komis
yonumuza verdiği ifadesinde yer aldığı,
4.2.1997 tarihinde Komisyonumuzca bilgisine başvurulan Emniyet Genel Müdürlüğü İstih
barat Dairesi Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı ise "Kocaeli Çetesi" olarak basına yansıyan Hadi Öz
can'ın sürekli olarak MİT ile görüştüğünü, Kocaeli İl Jandarma Alay Komutanı Veli Küçük'ün maf
ya ile sıkı diyalogunun olduğunu, iddia ve beyan ettiği
18.2.1997 tarihinde Komisyonumuzca bilgisine başvurulan Jandarma Assubay Hüseyin Oğuz,
Veli Küçük'ün Yeşil'i tanıdığını, Yeşil'in Veli Küçük'ün sözünden çıkmadığını, Yeşil'in önce polis
le daha sonra JİTEM'le çalışmaya başladığını ve Kürtçe bildiğini, Veli Küçük'ün Kocaeli'ne tayin
olmasından sonra Yeşil'in İstanbul tarafına kaydığını ve bu tarafta infazların başladığını ve faili
meçhul olayların arttığını iddia ve beyan etmiştir.
E) YAŞAR ÖZ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME:
12.1.1994 günü Adana Havalimanında yapılan pasaport kontrolü sırasında Metin Bozdağ adlı
kişinin Hakkı Mercan adına düzenlenmiş olan TRD 356520 nolu pasaportu ibraz etmesi ve
pasaportun sahte olduğunun anlaşılması üzerine adı geçen şahsın pasaportu İstanbul Ataköyde
ikamet eden Yaşar Öz'den aldığını söylemesini müteakiben Adana Emniyet Müdürlüğünce durum
13.1.1994 gün ve C-14 sayılı faks ile İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiş, İstanbul Emniyet
Müdürlüğünce Yaşar Öz'Un İstanbul Ataköydeki ikametgahında yapılan aramada ruhsatsız (2) adet
silah ile mermiler, birisi Tarık Ümit adına, diğeri Yaşar Öz adına düzenlenmiş hususi pasaport ile
Eşref Çuğdar adına düzenlenmiş sürücü belgesi bulunarak değerlendirilmek üzere İstanbul Em
niyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünde Komiser Levent Sevinç tarafından bizzat elden An
kara'ya getirilerek Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a teslim edilmiştir.
Komiser Levent Sevinç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ve C.Savcısı Aykut Cengit Engin tarafından alınan 25.12.1996 tarihli ifadesinde bu durumu açıkça belirtmektedir.
Diğer yandan İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığında ifade veren
ve Ocak 1994 tarihinde İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olan Mestan Şener, "Yaşar Öz ile il
gili olarak Mehmet Ağar'm kendisini aradığını ve Yaşar Öz ve Tarık Ümit adlı kişileri yurtdışında
PKK ile ilgili bir çalışma yapmak üzere görevlendirdiklerini, bu nedenle Yaşar Öz'ün üzerinden ve
evinden çıkan her türlü belgelerin ve silahların kendisine gönderilmesini emrettiğini ifade etmiştir.
Emniyet Müdür Yardımcısı Mestan Şener Mehmet Ağar'ın talimatını istanbul İl Emniyet
Müdürü Necdet Menzir'e iletmiş ve bu konu ile ilgili Mehmet Ağar'ın talimatı olduğunu söylemiş
tir. Necdet Menzir'de Emniyet Genel Müdürlüğüne bir yazı yazılarak kurye ile silah ve belgelerin
gönderilmesi konusunda Mestan Şener'e emir vermiştir. Bu talimat üzerine 31.1.1994 tarihinde İs
tanbul Emniyet Müdürlüğünden Emniyet Genel Müdürlüğüne 31.1.1994 tarih ve 194-49/94 sayılı
yazı yazılarak Yaşar Öz'ün evinde ele geçirilen silah ve belgelerin, gönderildiği belirtilmiştir,
Yukarıda da izah edildiği gibi bu silahlar ve belgeler Komiser Levent Sevinç tarafından biz
zat elden Ankara'ya getirilerek Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a elden teslim edilmiş ve
karşılığında da teslim-tesellüm belgesi verilmemiştir.
Emniyet mensuplarının beyanlarından da anlaşılacağı üzere Yaşar Öz'ün serbest bırakılması,
evinde ve üzerinde ele geçirilen silah ve diğer belgelerin Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderil
mesi talimatını Mehmet Ağar'ın verdiği ve bu talimata göre hareket edildiği, açıkça görülmektedir.
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-279Ruhsatsız silah, sahte pasaport ve sürücü belgesinin ele geçirilmiş olmasına rağmen suça mut
tali olan güvenlik makamlarının derhal olaya el koyup yetkili Cumhuriyet Savcılığına sanık Yaşar
Öz'ü ve sanıkla ilgili silah ve belgelerin intikal ettirilmesi gerektiği halde bu. yapılmamış ve Em
niyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın talimatı ile suç belgeleri ve silahların Emniyet Genel Müdürü
Mehmet Ağar'a elden teslimi sağlanmıştır.
Olaya el koyması gereken emniyet görevlileri adli görevlerini ihmal etmişlerdir.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın da İstanbul'da Yaşar Öz'ün evinde ele geçirilen ruh
satsız silahlar ile diğer sahte belgeleri Emniyet Genel Müdürlüğüne değerlendirilmek üzere is
temesinin de yasal dayanağı yoktur. Burada yapılması gereken tek şey, suça muttali olan emniyet
mensuplarının sanığı, ruhsatsız silahlar ve sahte belgelerle birlikte derhal mahalli savcılığa teslim
etmeleridir. Türkiye Cumhuriyeti Yasaları bunu emretmektedir, Hukuk Devletinde yapılması
gereken de budur.
Adli görevlerini savsaklayan emniyet mensupları hakkında yargı organlarınca gereğinin
yapılacağı doğaldır.
Yaşar Öz'ün evinde ele geçirilen sahte pasaport ve sürücü belgeleri ile ilgili olarak Bakırköy
Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Sahte pasaport ve sürücü belgesi tanzim etmek ve bu şekilde tanzim
edİlmip pasaport ve sürücü belgelerini kullanmak maksadıyla başkalarına teslim etmek suçundan
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 22.1.1997 tarih ve 1997/362 Hazırlık ve 1997/659 sayılı id
dianameleri ile Bakırköy 3. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde dava açılmış olup halen davası
devam etmektedir.
Yaşar Öz'ün 31.1.1994 tarihinde Ataköy 7-8 Kısım 30/A-15 Bloktaki evinde yapılan arama
da seri numaraları silinmiş (1) adet Smithvvesson marka 9 mm çaplı Barabellum tipli Amerikan
yapısı tabanca ile MKE yapısı 9 mm çapında 43 adet mermi ve (1) adet 30 Calibrelik markası ve
seri numarası belirsiz toplu tabanca ile ilgili olarak Yaşar Öz hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar
ve Bıçıklar Hakkındaki kanuna Muhalefet suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde yar
gılama devam etmektedir.
Meclis Araştırma Komisyonumuzca bilgisine başvurulan istanbul Emniyet eski Müdürü Nec
det Menzir'de 23.1.1997 tarihinde komisyona verdiği bilgide:
"Yaşar Öz'ün evinde yakalanan silah ve belgelerin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın
emri üzerine Ankara'ya Mehmet Ağar'a gönderdiklerini ifade etmektedir. Yine Mehmet Ağara
gönderdiklerini, ifade etmektedir. Yine Mehmet Ağar, Istunbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir ile
yaptığı görüşmede Yaşar Öz'ün yapılacak bir istihbarat operasyonunda Devlet tarafından kul
lanılacağını ifade etmiştir. Bunu Necdet Menzir 23.1.1997 tarihinde Meclis Araştırma Komis
yonuna verdiği ifadede açıkça beyan etmektedir.
Yaşar Öz'ün 22.9.1992 tarihinde İstanbul Mali Şube Müdürlüğünden "Pasaport tahribatı ve
yurt dışına adam kaçırmak" suçundan kaydının mevcut olduğu da görülmektedir. Bu durum istan
bul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Teknik Büro Amirliğinin 25.12.1996 tarih ve
C/407520 sayılı yazılarından anlaşılmaktadır.
Meclis Araştırma Komisyonuna 30.1.1997 tarihinde bilgi veren İstihbarat Daire Başkan Yar
dımcısı Hanefi Avcı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın "Yaşar Öz'ün pasaport işlemlerinin
çabuklaştırılması için kendisine talimat verdiğini de beyan etmektedir.
Meclis Araştırma Komisyonumuza intikal eden bilgi ve belgelerin Komisyonumuza bilgi
veren şahısların beyanlarından Yaşar Öz'ün Emniyetçe kullanıldığı ve kollandığı gerçeği ortaya
çıkmaktadır.
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- 280 F) TEVFİK NURULLAH AĞANSOY İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME:
Komisyonumuzun yazılı isteği üzerine İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün
27.02.1997 gün ve 990006 sayılı yazısı ekinde gönderilen Tevfik AĞANSOY'a ilişkin dosyanın
incelenmesinde:
19.09.1994 tarihinde Engin GİVAN'ın vurulması olayından sonra kaçak olarak gittiği Alman
ya'da yakalanan Tevfik Nurullah AĞANSOY Münih Şehir Hapishanesinde Bavyera Eyalet
Kriminal Dairesi görevlilerinden Heinzinger'in huzurunda verdiği ifadesinde: 17 yaşında Ülkücü
Harekete katıldığını, ideolojik amaçlı bir çok olaya karıştığını, 10'dan fazla adam öldürdüğünü,
1985 yılında, cezaevinde iken pişmanlık yasasından yararlanmak için başvurduğunu ve tüm suç
larını açıkladığını, 1989 yılında tahliye olduğunu, itirafçı olduğu için eski arkadaşlarından tehdit al
dığını, cezaevinden çıkınca uzun zamandır tanıdığı Alaattin ÇAKICI'nın yardımıni gördüğünü, an
cak bu yardımların samimi değil, kendisini kullanmak üzere yapılmış olduğunu düşündüğünü, çün
kü Alaaddin ÇAKICI'nın isteği üzerine bazı tahsilat işleri yaptığını,
1994 yılında Alaaddin ÇAKICI'nın isteği üzerine Kanal 6 televizyonu sahibi Ahmet ÖZAL ile
Doğuş Holding patronu Ayhan ŞAHENK arasındaki parasal ihtilafı Ahmet ÖZAL lehine tehditle
çözümlediğini, bu işten alman para konusunu Alaaddin ÇAKICI'ya sorduğunda ÇAKICI'nın para
önemli değil ÖZALLAR gibi dostumuz olsun dediğini, bu işin hallinden sonra 14.09.1994 günü
Zeynep ÖZAL ile Semra ÖZAL'm sekreteri İclal'in Uğur ÇAKICI'nın Alkent'teki evine teşekkür
için geldiğini ve bu arada Selim EDES'in Engin CİVAN'da 5 Milyon Doları olduğunu, faiziyle bir
likte 8 Milyon Doları bulduğunu, eğer tahsil edilirse kendilerine 2 Milyon dolar verilebileceğini söy
lemiş olduklarını, Alaaddin Çakıcı kaçak olarak yurtdışında olduğundan kendisiyle cep telefonuyla
irtibat kurduklarını ve 2 Milyon Dolar karşılığında bu tahsilatı yapmaya karar verdiklerini,
Alaaddin Çakıcı'nın talimatıyla Engin CİVAN ve Selim EDES'i Dündar KILIÇ'ın Selimpaşa
Kıyıkeht'teki yazlığında biraraya getirip yüzleştirme yaptıklarını, tarafların anlaşmaması üzerine
Aleaddin'in Engin CİVAN'ı kendisinin muhalefetine rağmen tetikçi Davut YILDIZ'a vurdurttuğunu, kendisinin bu şekilde vurmaya karşı olduğunu, Alaaddin'in Engin CİVAN'ı vurdurtmakla
hem Dündar KILIÇ'ı, hem de (Tevfik AĞANSOY) kendisini polis karşısında azmettirici duruma
düşürmek istediğini ve olaydan sonra kendisinin de sahte bir pasaportla yurtdışına kaçtığını, yurt
dışındayken Alaaddin'in kendisini arayarak payına 400.000 dolar düştüğünü, Nevyork'a gitmesini,
kendisini havaalanından aldırtacağını söylediğini, bunun kendisi için risk olduğunu, Alaaddin'in
kendisini harcayabileceğini düşünerek gitmeyip savsakladığını, daha sonra alaaddin ÇAKICI'nın
parayı Türkiye'ye göndereceğini bildirmesi üzerine Türkiye'ye kaçak olarak geldiğini, Alaaddin'in
parayı rulette'yedim diye kendisini aldattığını, bundan sonra aralarının açıldığını,
İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesince Komisyonumuza gönderilen, Engin CİVAN'ın vurulmasıyla ilgili 1996/273 esas numaralı dosyanın incelenmesinde:
Engin CİVAN'ın vurulması öncesinde Tevfik AĞANSOY tarafından banda alınan ve eşi Hül
ya AĞANSOY tarafından 17.12.1995 günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnterpol Şube Müdür
lüğüne teslim edilen bandın emniyetçe yapılan çözümlemesinde; Alaaddin ÇAKICI, Tevfik
AĞANSOY ve Dündar KILIÇ'ın tele konferans sistemi ile üçlü görüşme yaptıkları, Selim EDESEngin CİVAN ihtilafının nerede ve nasıl çözümleneceği konusunda Alaaddin ÇAKICI'nın her iki
tarafa direktif verdiği anlaşılmaktadır.
Engin CİVAN'ın vurulması olayında İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin Tevfik AĞANSOY
hakkında sonuç olarak; TCK: 456/2 uyarınca 2 yıl iki ay yirmi gün ceza verdiği, yattığı süre
gözönüne alınarak tahliyesine karar verildiği anlaşılmıştır.
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1996/410 esas sayılı dava dosyasının incelenmesinde; Alaaddin ÇAKICI, Adnan ÇİÇEK, Kenan
Ali GÜRSEL, Ahmet ATLILAR, Aydın GÖKER, Yener ÜÇÜNCÜ, Ferdi HEYBET, Kamil ÖZKILINÇ, Hasan TAŞKIN, Ramazan VURMAZ adlı şahısların sanık oldukları, taammüden adam
öldürmek, kasten adam öldürmek, adam öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama ve 6136 sayılı
kanuna muhalefetle suçlandıkları, Alaaddin ÇAKICI'nın azmettirmesi sonucu Tevfik AĞANSOY'u öldürme işini adnan ÇİÇEK ve Kenan Ali GURSEL'in planlayıp, organize edip ve bizzat
eyleme.katılarak icra ettirmekle suçlandıkları,
İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen Tevfik AĞANSOY'un öldürülmesi olayına
ilişkin 9.12.1996 tarihli yazı ekindeki dosyanın tetkikinde;
Tevfik AĞANSOY'un öldüğü olayda yanında bulunan ve ölen Celal BABÜR ve yaralı kur
tulan Ferda TEMEL'in Başbakanlık Koruma Müdürlüğü kadrosunda ve Başbakan Yardımcısı Tan
su ÇİLLER'in İstanbul'daki konutunda görevli polis memurları olmalarından ötürü emniyet Genel
Müdürlüğünce 20.9.1996 tarihinde soruşturma açıldığı, soruşturma sırasında dinlenen şahitlerin
beyanlarında özellikle tanık Cengiz EVREN, Zafer YILMAZ, Hülya AĞANSOY'un ifadelerinde:
Tevfik AĞANSOY'un ölmeden Önce, Ahmet ÖZAL'ın Almanya'da ismini bilmediği bir yerden 25
Milyon Mark borç aldığını, imzaladığı borç senetlerinin Almanya'dan Tevfik AĞANSOY'a gön
derileceğini, paranın % 50'sine karşılık Ahmet ÖZAL'dan bu paranın tahsil edileceğini, bu konu
da STAR Televizyonu ile anlaşıldığını ve kendilerine yardım edileceğini, tahsilattan elde edilen
paradan polis memurları Celal BABÜR ve Ferda TEMEL'e pay verileceğini söylediklerini,
Cengiz Evren ifadesinde ayrıca; Tevfik Ağansoy ile eski arkadaş olmalarına rağmen yaklaşık
6 yıl sonra 1996 Haziran ayında Bebek'te karşılaştıklarını, Ağansoy'un kendisine "Haver ilaç fab
rikasının korumalığını yaparak para kazandığını, yanındaki koruma polisi Hacı Akpınar'a fab
rikadan bir araba aldığını söylediğini ifade etmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Hanefi AVCI'nın 4.2.1997
tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde: Nurullah Tevfik AĞANSOY'un yurtdışına
kaçırılışını MİT görevlisi Yavuz ATAÇ'ın organize ettiği,-Alaaddin Çakıcı ve adamlarına MİT
tarafından yardımcı olunduğu, Bursalı işadamı Erol Evcil'in Alaattin Çakıcı'yi bir kaç defa kirala
yarak eylemlerde kullandığı, son defa da banka açmak istemesine mani olanları etkisiz hale getir
mesi için iki milyon dolara anlaştığı, Çakıcı'nın durumu MİT görevlisi Yavuz'a anlatarak birlikte
plan yaptıklarını açıklamıştır.
Dündar Kılıç'ın 1.3.1997 tarihinde Komisyonumuza verdiği beyanında; Alaattin Çakıcıyı
Mehmet Eymür'ün koruduğu, yönlendirdiği, her türlü resmi belgeyi MİT'in verdiği, Mehmet Eymür'ün bazı solcuları, hatta Nihat Erim'i öldürenleri Bursa'da bir mahkemede 8-10 kişiyi beraat et
tirdiği ve onları dışarıda kullanacağını, bunları Nasrullah Ayan vasıtası ile yaptığını belirtmiştir.
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Bilgi ÜNAL Komisyonumuza verdiği 07.01.1997 tarihli
ifadesinde: Tevfik AĞANSOY'un öldürülmeden önce de iki kez öldürmeye teşebbüs olduğunu,
olayın 2 sanığını aldıklarını, olaya fiilen karışan 6 kişi olduğunu, diğerlerinin de isimlerini belir
lediklerini, ölenlerden birisinin cinayeti işlemeye gelenlerden birisi olduğunu söylemiştir.
Başbakanlık Teftiş Kurulunca hazırlattırılan 19.01.1997 tarihli raporda: ANAP Lideri Mesut
Yılmaz'ın Cumhurbaşkanımıza sunduğu dosyada; Tevfik Ağansoy'un öldürüldüğü günün, Özel
Harekatçı (3) polis memurunun İstanbul Emniyet Müdürlüğünde Ömer Lütfi Topal cinayeti ile il
gili olarak gözetim altında tutulduğu 28.8.1996 günü olduğuna dikkat çekilmekte, dolayısıyla, Tev
fik Ağansoy'un öldürülmesinde bu kişileri ihbar etmiş olabileceği yada karşılıklı hesaplaşma şüp
hesinin doğduğu ve araştırılması gerektiği, belirtilmiştir.
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-282Ülkemizde son yıllarda sık sık duymaya başladığımız mafia-polis ve politikacı üçgeni yada
çeteleşmesi olaylarının belki de en tipik örneği Tevfik AĞANSOY ve etrafındaki ilişkiler
yumağıdır.
1980 öncesi yaşanan sağ-sol çatışmalarında kendi beyanı ile (10) dan fazla insan öldüren son
ra pişmanlık yasasından faydalanarak cezaevinden tahliye olan AĞANSOY'un Alaaddin ÇAKICI
Çetesinin kucağına düşmesi, bu çetenin ülke yönetiminde uzun yıllar etkin ve bir numara olmuş
Özal Ailesiyle çok yakın ilişkiler içinde olması, Engin CİVAN'ın vurulması olayında azmettiricilikten 2 yıl 20 gün mahkumiyet alıp, cezasını çektikten sonra dışarı çıktığında bir mafiya lid
eri olarak, ekonomik dar boğazda olan bir ilaç fabrikasının korumalığını yapmaya başladığı bir
sırada kendisine devlet tarafından koruma polisi (Hacı AKPINAR) tahsis edilmesi, en sonunda
Alaaddin ÇAKICI'nm adamları tarafından öldürüldüğünde yanında Başbakanlık Koruma Müdür
lüğü kadrosundan ve Başbakan Yardımcısının İstanbul'daki ikametgahında görevli olan polis
memurları Celal BABÜR ve Ferda TEMEL'in bulunması, tanıkların beyanına göre; Ahmet
ÖZAL'dan Almanya'da yaptığı borcunun tahsilatı işinden bu polislerin de AĞANSOY'la beraber
pay alacaklarının iddia edilmesi, ülkemizde yaşanan polis-mafia-politikacı beraberliğinin tipik ör
neğini teşkil ettiği.
Eski İstanbul Emniyet Müdürü Necdet MENZİR'in Komisyonumuza 23.1.1997 tarihinde bil
gi verirken Alaaddin ÇAKICI'ya "sana hırsız veya terörist muamelesi yaparım" dediğini söylerken
en azından, cinayete azmettirmekten sanık olan ve kaçak durumdaki bir kişiye adeta imtiyaz
tanıdığını yada suçlular arasında statü sınıflandırması yaptığını, istemeden ortaya koyduğu, bunun
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne kadar yükselmiş bir polis şefinin görevini yaparken, yasaları her
kese eşit uygulama yerine, kafasındaki indi değerlendirmelere göre uygulayabildiğini gösterdiği
kanaatına varılmıştır.
G) MEHMET ALİ YAPRAK'IN KAÇIRILMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME
Komisyon Başkanlığımızca Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan 10.01.1997 gün ve
A. 1.01.GEÇ. 10/89-138 sayılı yazımız üzerine, Mehmet Ali YAPRAK'ın kaçırılmasına ilişkin dos
yanın Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Komisyonumuz üyesi ve Gaziantep Milletvekili
M.Bedri İNCETAHTAO'ya elden teslim edildiği, bu dosyanın ve bu dosyanın konusunu teşkil
eden olayın da incelenip araştırıldığı Başbakanlık Teftiş kurulunun 09.01.1997 tarihli raporunda
yer alan konuya ilişkin bilgiler ve Mehmet Ali YAPRAK'ın 14.01.1997 tarihinde Komisyonumuza
gelerek yaptığı açıklamaların tutanaklarının incelenmesinde;
Gaziantep'te yayın yapan "Yaprak TV'nin sahibi M.Ali'YÂPRAK (kendi beyanına göre);
25.05.1996 günü saat 23.30 sıralarında özel arabasını iş dönüşü evinin önüne park ederken elleri
silahlı ve bazıları polis gömlekli olan 10-12 kişilik bir grup tarafından arabasından indirilerek
kaçırıldığını, Şanlıürfa-Siverek taraflarında bir mezraya götürüldüğünü, 6 gün rehin tutularak ken
disiyle fidye pazarlığı yapıldığinı, kendisinden önce 15-20 milyon mark istendiği, kendisinde bu
kadar para olmadığını söylediğini ve en sonunda taksitle ödemek şartıyla (3) milyon mark ödemek
üzere anlaştıklarını ve 6. günün akşamı Hilvan İlçesi girişinde serbest bırakıldığını, kendisini
kaçıranların sıradan kişiler değil, iyi organize olmuş profesyonel kişiler olduklarını, rehin olarak
tutulduğu sırada üzerinde bulunan 65-70 bin Mark, 35-40 Milyon TL. para ile kredi kartlarının,
kimlik belgesinin ve sürücü kartının kendisini kaçıran kişiler tarafından alındığını söylemiştir.
Mehmet Ali YAPRAK'ın kaçırılmış olduğunun duyulması üzerine Gaziantep Emniyet
Müdürlüğünce soruşturmaya başlanmış, şüpheli (9) dokuz sanıktan (6) altısının savunmaları alın
mış, (3) üç tanesinin firarda olduğu belirtilerek 1.6.1996 tarihinde fezleke düzenlenip Cumhuriyet
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tep Cumhuriyet Başsavcılığının 18.10.1996 günlü talimatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın
dan istenmiş, bu arada avukat Sermet ATAY tarafından müvekkili Müfit SAMENT ve Turgay
MARAŞLI'nın savunmalannın da talimatla alınması için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına
dilekçe ile başvurulduğu ve talebinin aynı gün (22.10.1996) Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Akın
İNAL imzası ile olumlu cevaplandığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldığı ve
istanbul Cumhuriyet savcısı Sezgin ÖZDEMİR'in Mehmet Yahya EFE'nin 23.10.1996, Müfit
SAMENT'in 24.10.1996 ve Turgay MARAŞLI'nın 25.10.1996 tarihinde savunmalarım aldığı an
laşılmıştır.
Mehmet Ali YAPRAK'ın kaçırılmasında kullanıldığı iddia edilen 27 FH 151 plakalı Şahin
marka otonun terkedilmiş olarak bulunması üzerine, Emniyet Müdürlüğü Teknik Büro Amirliğin
ce aracın bagaj kapağından alınan parmak izinin 30.05.1996 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğüne
gönderildiği ve Emniyet Genel Müdürlüğünde uzmanlar tarafından yapılan arşiv değerlendirmesin
de bu parmak izinin, 9.5.1978 tarihinde tabanca taşımak ve darp suçundan getirildiği istanbul Etiler
Polis Karakolunda on parmak izi ve fotoğrafı alınan Refik-Seviye oğlu, İğdır 1960 doğumlu Müfit
SAMENT'e ait olduğu belirlenerek Ekspertiz Raporu düzenlenmiş ve bu rapor 23.10.1996 günü
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünce 27/96 sayılı yazı ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına gön
derilmiştir.
Gaziantep Cumhuriyet savcısı Akın İNAL 15.11.1996 tarihinde konuya ilişkin olarak yeterli
delil elde edilemediğinden sanıklar hakkında Daimi Arama ve Takipsizlik kararı vermiştir.
Anılan Başbakanlık Teftiş kurulu Raporunda; "Gaziantep Cumhuriyet Savcılığının bu Takip
sizlik Kararı; soruşturmalar sırasında Müfit SAMENT'e ait parmak izi ekspertiz raporunun dikkate
alınmamış olması, Turgay MARAŞLI'nın annesi Zekiye MARAŞLI'nın 30.05.1996 tarihli
ifadesinde olayın vukuu bulduğu günlere rastlayan tarihlerde evlerinde kalan oğlunun arkadaşı
Haluk isimli şahısla ilgili söyledikleri hakkındaki araştırmanın, Emniyet ve Cumhuriyet Başsav
cılığında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan talimatlar da dahil olmak üzere iyi yapıl
mamış olması, müştekinin sanıklarla yüzleştirilmesinin yapılmaması nedeniyle, Adalet Bakanlığın
ca 5.12.1996 tarihinde yeniden ele aldirtılarak Hazırlıktaki aynı sayı ile koğuşturmanın sürdürül
mesi sağlanmıştır.
Takipsizlik Kararında kendisinden beklenen gerekli titizliği göstermediği ve soruşturmayı ek
sik sonuçlandırdığı kanaati doğduğundan Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Akın İNAL hakkında
Adalet Bakanlığına tahkikat açılması gerektiği, ayrıca İstanbul'da talimatla savunmaları alan Sav
cı Sezgin ÖZDEMİR'in Haluk KIRCI'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğünden kaçırılması olayında
Asayiş Müdürü Sedat DEMİR hakkında 8.4.1996 günü Takipsizlik Kararı verdiği ve bu konunun
da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden ele aldırılıp İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde
dava açıldığı gözönüne alınarak ilgili savcı hakkında da Adalet Bakanlığınca inceleme yapılması
gerektiğinin düşünüldüğü" belirtilmiştir.
Adalet Bakanlığınca dosyanın yeniden ele aldırtılması üzerine; Mehmet Ali YAPRAK'ın
26.12.1996 tarihinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Naci AYAZ'a verdiği ifadesinde; kendisini
kaçırdıklarını sandığı Hüseyin EFE, Yaşar EFE, Ali MARAŞLI, Ali Aydın ÖZTEKİN ve Salih
ÖZDAL'la daha önce yüzleştiğini ve kendisini onların kaçırdığını teşhis edemediğini, ancak, Meh
met Yahya EFE, Turgay MARAŞLI ve Müfit SAMENT isimli şahıslarla henüz yüzleşmediğini ve
yüzleşmek istediğini söylediği, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 26.02.1997 tarihinde Meh
met Yahya EFE ve Turgay MARAŞLI, 28.02.1997 tarihinde Müfit SAMENT'in Savcılık
Makamında yapılan yüzleştirmelerde Mehmet Ali YAPRAK'ın bu kişilerin kendisini kaçıran
kişiler olmadığını söylediğinin tutanaklarla tespit edildiği incelenmiştir.
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RAK hakkında basında çıkan haberlerde "bu şahsın silah taşıma ruhsatı bulunduğu, sabıka ve suç
fişleri olmasına rağmen silah taşıma belgesinin kanuna aykırı olarak düzenlendiği" iddialarının açığa
çıkması için bu konudaki tüm evrakın ve dosyaların istenmesi üzerine, Gaziantep Valiliği ve Em
niyet Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu;
Mehmet Ali YAPRAK'm 3 defa, Uyuşturucu Madde İmali ya da imalinde kullanılan mad
deleri yakalatması sonucu Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesine sevk olunduğu ve hakkında
Emniyetçe fiş düzenlendiği, Mahkemece serbest bırakılmış olduğu, ayrıca 04.09.1985 tarihinde
Gaziantep İli, Mütercim Asım Caddesi Sadıkoğlu Sok. No:6 da tıbbi malzeme satıcılığı yapan kar
deşi Osman YAPRAK'tan para alabilmek için, Ömer oğlu 1962 doğumlu Cengiz AYDIN, Fazlı
oğlu 1965 doğumlu Abidin YAŞAMAK, Abdülgani oğlu 1954 doğumlu Huri KUTLU ve Hasan
oğlu 1962 doğumlu Mustafa KİRAZ'ı kiraladığı, bu şahısların kendilerini İslami Cihat Örgütü
mensubu olarak tanıtarak, para gasp etmek suçundan suçüstü yakalandıkları, Emniyette alman
ifadelerinde kendilerini kiralayanın Mehmet Ali YAPRAK olduğunu itiraf ettikleri ve Osman
YAPRAK'm davacı olması üzerine, 15.10.1985 günü kendiliğinden teslim olduğu ve suçu kabul
etmediği, hakkında düzenlenen tahkikat evrakıyla birlikte Gaziantep İli Sıkıyönetim Komutan Yar
dımcılığına sevk edildiğinin kayıtların tetkikinden anlaşıldığı, bunlara ilaveten ruhsatsız mermi ve
tabanca bulundurmaktan Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 1981/308 sayılı kararıyla bir yıl
hapis ve 500 TL. Ağır para cezasına çarptırılmış olduğu, yargılandığı diğer 3 davadan 1 'inden
beraat, ikisinden ise takipsizlik kararı aldığı, 91/1979 sayılı yönetmelikte "ateşli silahlarla işlenen
cürümden hükümlü bulunanlara silah ruhsatı verilmeyeceğinin" belirtildiği, ancak İçişleri Bakan
lığının 07.06.1995 gün ve 1269-98 sayılı genelgesi ile ateşli silahlan ruhsatsız taşımanın ve bulun
durmanın ateşli silahlarla işlenmiş cürümlerden sayılmayacağı ve bu suçlardan bir yıl ve daha az
cezaya mahkum olanlara başka mani hal yok ise yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca silah taşıma
ruhsatı verilmesi gerektiği, bundan dolayı 30.03.1996 gün ve (152) sayılı onayla İçişleri Bakanı Ül
kü GÜNEY'in yönetmeliğin 7. maddesinin (a) bendine istinaden M.Ali YAPRAK'a Silah Taşıma
Ruhsatı verdiği bildirilmiştir.
Bu konuda Komisyonumuza 24.12.1996 tarihinde ifade veren ANAP Genel Başkanı Sn.
Mesut YILMAZ'da ifadesinde; Gaziantep'te Mehmet Ali YAPRAK isimli şahsın kendilerine baş
vurarak; kendisinin (3) sivil polis tarafından kaçırıldığını, Sedat BUCAK'm köyüne götürül
düğünü, onun aşiretine mensup kişiler tarafından sorgulandığını, kendisinden (20) Milyon Mark
fidye istendiğini, vadeli olarak (3) Milyon Marka anlaştığını, müracaatına rağmen Emniyetin fail
leri ortaya çıkarmadığını söylediğini, bu konuda Başbakanın kendisine Liderler toplantısında
"Yaprak TV olayının savcı tarafından örtbas edilmek istendiğini, yeni Adalet Bakanının bu olayın
yeniden soruşturulmasını istediğini" söylediğini ifade etmiştir.
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlatılan 09.01.1997 tarihli raporda; M.Ali Yaprak'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının
1996/6503 Hazırlık, 1996/284 sayılı Daimi Arama ve Takipsizlik Kararı ile 15.11.1996 tarihinde
karar verildiği anlaşılmış, 5.12.1996 tarihinde dosya Adalet Bakanlığı'nca yeniden ele aldırtılarak
Hazırlıktaki aynı sayı ile koğuşturmanın sürdürülmesinin sağlanmış olduğu belirtilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık; İstihbarat ve Harekat Dairesi Eski Başkanı Tuncay
YILMAZ Komisyonumuza verdiği 04.02.1997 tarihli ifadesinde:
"Daha önce konu edilen CANTÜRK olayıyla ilgili olarak, burada uyuşturucu pazarını ele
geçirme kavgasından ziyade, bu pazarı yürüten insanlar arasında haraç alma kavgası olduğu, YAP
RAK, Captagon kaçakçısı olduğu halde yakalayamadıklarını, hatta sabıka kaydı ve belge ol
mamasının kendilerinin harekat sahasını daralttığını" ifade etmiştir.
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tarihinde Komisyonumuzca alınan ifadesinde; Devletin PKK mensuplarına ve PKK'ya büyük des
tek veren kişilere karşı hukuki olarak yeterince mücadele edemediğini düşünen bazı devlet görev
lilerinin hukuk dışı bir anlayışla görev yapmak gerektiğine inanmaya başladıklarını ye ilk defa
Güneydoğu'da JİTEM görevlisi Cem ERSEVER'in bu tür faaliyetler içerisine girdiğini, neticede
PKK'nın ve diğer örgütlerin destekçisi aktif unsurların susturulduğunu, daha sonra faaliyet gös
terilecek zemin kalmayınca resmi görevli ve sivil kişilerden teşekkül ettirilmiş olan bu grupların
kendilerine menfaat temini uğruna mafya türü birtakım yasadışı faaliyetlere giriştiklerini, bunlara
normal polis ve jandarmanın müdahale edemediğini, bunların zengin işadamlarına müdahale ettik
lerini ve haraca bağladıklarını, bir kısmının basına intikal ettiği halde çok büyük kısmının intikal
etmediği ve bu grupların denetlenemez hale geldiğini, YEŞlL denilen kişinin önceleri Jandarma
^ tarafından Güneydoğu'da eleman olarak kullanılırken daha sonra bu gruplar içinde en büyük para
tahsilatçısına dönüştüğünü, YEŞİL'in şu anda MİT içinde Mehmet EYMÜR ve arkadaşları tarafın
dan resmen eleman olarak kulanıldığını, Ege Bölgesinde JÎTEM'e bağlı Yüzbaşı Sinan YAŞAR ve
bazı astsubayların mafya işlerine giriştiklerini, bunların ve Ankara jandarma İstihbarat görevlisi
binbaşı Ali YILDIZ'ın mafya örgütleriyle de görüşerek menfaat temin ettiklerini, Kocaeli Jandar
ma Alay Komutanı, Veli KÜÇÜK'ün mafyacılarla sıkı diyalogunun olduğunu, Nurullah Tevfik
AĞANSOY'un yurtdışına kaçınlışım MİT görevlisi Yavuz ATAÇ'ın organize ettiğini, Alaattin
ÇAKICI ve adamlarına MİT tarafından yardımcı olunduğunu,
Bursa'lı işadamı Erol EVCİL'in Alaattin ÇAKICI'yı birkaç defa kiralayarak eylemlerde kul
landığını, son defa da banka açmak istemesine mani olanları etkisiz hale getirmesi için iki milyon
dolara anlaştığını, ÇAKICI'nın durumu MİT görevlisi Yavuz'a anlatarak birlikte plan yaptıklarını,
Kocaeli Çetesi olarak basına yansıyan Hadi ÖZCAN'ın sürekli MİT ile görüştüğünü, MİT görev
lisi astsubay Duran FIRAT'ın EYMÜR'ün temsilcisi ve kirli işleri ile ilgili olarak bütün maf
yacılarla irtibatta olduğu ve ayak işlerini yaptığını,
Tarık ÜMİT olayı ve Mehmet Ali YAPRAK'ın kaçırılması olaylarında Mehmet AĞAR ve
Mehmet EYMÜR'e bağlı gruplar arasında anlaşmazlık çıktığını,
Emniyet ile MİT arasında bir çekişme olmadığını, olayın özünde Mehmet AĞAR'la Mehmet
EYMÜR'ün çelişkisi bulunduğunu, ancak bunun kendilerine bağlı mafya gruplarına yansıdığını ve
bunların birbirlerini öldürmeye çalıştıklarını, söylemiştir.
Mehmet Ali YAPRAK'ı kaçırdığı iddia edilenlerden Turgay MARAŞLI ile birlikte 23 Mayıs
1996 günü Gaziantep'e gelen ve yanında eşi Vildan ve 2 yaşında kızı bulunan Haluk isimli kişinin
eşgalini, Maraşlı ailesinden anne Zekiye, baba ali ve oğulları Tuncay MARAŞLI; iri yapılı, çirkin
suratlı, esmer, 180 cin boylarında ve 35-40 yaşlarında olarak verdiklerinden bu kişinin Haluk kır
cı olabileceği akla gelmektedir. Ancaak; M.Ali Yaprak'ın ifadelerinde geçen çirkin kişinin 160-165
.cm boylarında ufak yapılı ve 25-30 yaşlarında olduğu belirtildiğinden ve Turgay Maraşlının
26.2.1997 tarihinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesinde; kendisiyle birlikte
Gaziantep'e 23 Mayısta gelen ve ailesinin evinde misafir olan kişinin arkadaşı Haluk Karabulut ol
duğunu beyan ettiğinden o kişinin Haluk Kırcı olmadığı kabul edilse bile; Haluk Karabulut isimli
kişinin gerek Maraşlı Ailesi fertleriyle, gerekse M.Ali Yaprak ile yüzleştirilmesi gerektiği, mantık
lı düşünmenin bir sonucudur. Bu konuda anılan Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporunda da "Turgay
maraşh'nın Gaziantep'teki ailesinin evinde eşi Vildan ve 2 yaşındaki pelin adlı kızı ile birlikte kal
dığının Turgay Maraşlının annesi, kardeşi ve babası tarafından ifade edilmesi üzerine Nevşehir
Nüfus Müdürlüğünden getirtilen vukuatlı Nüfus ali kaydına göre Vesile adında eşi ve 25.10.1993
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isimlerini kullanan Haluk Kırcı'nın da olayda yeraldığı şüphesini güçlendirdiği, olay günlerinde
Turgal Maraşlı ile Haluk adlı kişinin geceleyin Urfaya gittiklerini belirtmeleride kaçırılma olayında
yer aldıklarını düşündürdüğü
Sanıklar Mehmet Yahya Efe, Müfit Sament ve Turgay Maraşh'mn Drej Ali lakaplı Ali Yasak'ın adamları olduğunun iddia edilmesi dikkat çekicidir" dendiği ve
aynı şüphenin paylaşıldığı görülmektedir. Ali Yasak'ın Abdullah Çatlı'nın çok yakın arkadaşı ol
duğu, en azından Çatlı'nın cenaze töreninde yaptığı konuşma ile kamuoyunca bilinmektedir. Haluk
Kırcı'nın ise Çatlı'nın ölümü Üzerine onun yerine geçtiği kamuoyunda iddia edilmektedir.
Turgay Maraşlı'nın Abdullah Çatlı'nın ortağı olduğu Baysa isimli Şirkette Botaştan alınan
ihale işlerinde çalıştığı, gerek kendi ifadesi, gerekse Mehmet Baydar ve Hadi Özcan'ın ifadeleriy
le sabit olup yine Turgay Maraşlının Haluk Kırcıyı Çatlı'nın sahibi olduğu Sultan Tekstil şirketin
den tanıdığı, kendi ifadesinde yer almaktadır.
Son yıllarda belki de; güvenlik kuvvetlerinin dikkatinin özelde Güneydoğuda görev yapanların
PKK terörüne karşı yoğunlaşması sonucu Ülkemizde, Îran-Afganistan ve Pakistan'dan gelip batı
ülkelerine giden uyuşturucu ve batı ülkelerinden getirilen ve Ortadoğu ülkelerinde pazarlanan Captagon isimli cinsel uyarıcı trafiğinin yoğunlaştığı; gerek Kısmetim-1- ve Lucky-s gibi polisin
başarılı operasyonları sonucu çok büyük miktarlarda uyuşturucunun yakalanması haberlerinin
medyada sık sık yer alması, gerekse adları bu işlerle iştigal ettikleri için çok duyulan bazı kişi ve
ailelerin çok hızlı bir şekilde zenginleşmelerinden anlaşılmaktadır. Buna ilaveten Susurluk kazasın
dan sonra ortaya çıkan devlet bağlantığı (Polis-Mafia-Politikacı) çetelerin de bu işleri yaptığı iddia
edilmektedir.'Ayrıca; ülkemizde son 15-20 yıla damgasını vuran her alanda mafialaşma (çek-senet
tahsilatı, kentsel rantın paylaşıldığı arsa mafiacılığı ve tefecilik alanındaki) daki büyük artış sonu
cu ortaya çıkan çok büyük miktarlardaki kara paranın paylaşımında Nesim Malki cinayeti, borsacı
Yener Kaya cinayetinde olduğu gibi mafiavari cinayetlerin ve Van-Tur'un sahibi Senar Er'in
babasının yada Tarık Ümit ve M.Ali Yaprak'ın fidye amaçlı kaçırılmalarının ortaya çıktığı ve
maalesef çoğaldığı görülmektedir.
Bunların önlenebilmesi için devletin güvenlik güçleri ve Adli sistem ve teşkilatının daha hız
lı, objektif ve daha etkin çalışır hale getirilmesinin ve bünyelerindeki bozulmuş unsurların derhal
dışarı atılması ve kendilerinden hukuk sınırları içinde hesap sorulması, Ülkede mafyalaşmaya uy
gun ortam yaratan yasal boşlukların bir an önce doldurulmaası, mesela çek-senet davalarının hızlı
şekilde sonuçlandıncı düzenlemelerin hızla yapılması gerektiği kanaatına varılmıştır.
H) DİLEK ÖRNEK İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME
13.12.1996 tarihinde İstanbul Polisine, bir bayanın telefonla yaptığı ihbar üzerine, 15.12.1996
tarihinde yurda giriş yaparken İstanbul Atatürk Havalimanında üzerinde ve valizinde çok miktarda
yabancı ülke paraları ile yakalanan Dilek ÖRNEK'in 15.12.1996 tarihinde istanbul emniyet
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde, 21.12.1996 tarihinde Narkotik Şubesinde, 23.12.1996
tarihinde İstanbul Devlet Güvenlik Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifadelerinin değerlendiril
mesinde;
1974 yılında Hollanda'da doğduğunu, 4 çocuklu bir işçi ailesinin çocuğu olduğunu, Hollan
da'da 11 yıl okula davam ettiğini, Almelo şehrinde ailesinin yanında kalmakta iken ailevi nedenle
1993 yılının 9. ayında Eindhoven kentinde bulunan teyzesi Fatma KUNT'un yanına giderek orada
kalmaya başladığını, teyzesinin yanında kaldığı sürece (10) ay Mc.Donald'ta iş bularak çalışmaya
başladığını, bu dönemde teyzesinin sık sık ispanya'ya ve Türkiye'ye gidip geldiğini ve bu gelişgidişlerde onun ispanya'dan aldığı paraları Türkiye'ye götürdüğünü öğrendiğini, aynı dönemde ab-
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yılının (10). ayında Mc.Donald'taki işinden ayrıldığını, iş aramaya başladığını, bu sırada teyzesinin
teklifini kabul ederek yurtdışından Türkiye'ye para taşımaya başladığını, parayı almak için ispan
ya'ya gittiklerinde otelde kaldıklarını ve otelde iken teyzesine yada bu vesile ile tanıdığı GARO
isimli ermeni (ki kendisinin Hollanda'da yaşadığı)ye telefonla bilgi verdiğini ve ondan sonra Sülo
adlı birisinin kendisine bir paket içinde paraları getirdiğini, ertesi gün otelden ayrılarak uçakla Tür
kiye'ye geldiğini, havaalanında (Atatürk Havaalanında) kendisine Vahdettin SEYLAN isimli
Gümrük Muhafaza memurunun yardım ettiğini, getirdiği paket halindeki paraları Mehmet ve Abdüllatif ALAKEL isimli kardeşlere teslim ettiğini ve ertesi gün Hollanda'ya döndüğünü, bu işle iş
tigal ettiği süre içinde yaklaşık 50 kez Türkiye'ye para getirmiş olduğunu, bu işi yaparken
ALAKEL kardeşlerin kendisinden aldıkları parayı, Ferarhez kod adını kullanan Youssef
GHARACHEHDAGHI isimli iranlı kişiye teslim ettiklerini ve onun da Lokman isimli yine İranlı
bir ortağı olduğunu, bunların birlikte Kapalıçarşıda Azer Döviz Bürosuna sahip olduklarını ve
orada karapara akladıklarını, Lokman'ın tam anının Lokman Ghodsi Mahbood ALAM olduğunu,
teyzesinin gayrı resmi eşi Ercan DOĞAN'ın ve Garo GÖKOĞLU ve Sülo isimli şahısların, satış
tan gelen paraları topladıklarını ve teyzesi Fatma KUNT, ablası Yıldız ÖRNEK, kardeşi ihsan ÖR
NEK, Ali KUNT, nişanlısı Murat AŞKAR, Parseh KÖROĞLU ve onun sevgilisi Brigitte BAARSHA ve Simon ACLACOĞLU ve kendisinin, kurye olarak bu paraları Türkiye'ye getirdiklerini,
olayda adı geçen Polis Memuru Ayhan AKÇA'yı tanımadığını, ilk defa teşhis için karşılaştıkların
da gördüğünü söylemiştir.
Olayda adı geçen sanık Ercan DOĞAN'da 30.12.1996 tarihinde Antalya Havalimanından
yurtdışına çıkarken yakalandıktan sonra 30.12.1996 ve 1.4.1997 tarihlerinde İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Narkotik Şubede ve 10.01.1997 tarihinde İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığında
verdiği ifadelerinin değerlendirmesinde;
1953-Ordu-Perşembe doğumlu olduğunu, 1980 yılında Hollanda'ya gittiğini, 1984 yılında
Hollanda vatandaşı olduğunu, 1990 yılında Tiyatro Akademisini bitirdiğini, 1981 yılında silahla
adam yaralamaktan cezaevine düştüğünü ve 3 yıl 4 ay cezaevinde kaldığını, 1995 Nisan ayında tah
liye olduğunu ve aynı yıl Ağustos ayında İspanya'ya gittiğini ve orada yaşamaya, bekar olduğunu,
ancak Fatma KUNT isimli kanıdla nikahsız beraber yaşadıklarını söylemiştir.
Hollanda'da Cezaevinde iken, gaynresmi eşi Fatma KUNT'un've yeğeni Dilek ÖRNEK'in
kendisini ziyaret ederek birlikte Ispanya-Madrit'e gideceklerini, orada Sülo isimli bir şahıstan çok
miktarda para alarak Türkiye'ye götüreceklerini, orada parayı Feramez isimli birine teslim edecek
lerini, karşılığında (6000) Mark alacaklarını, bu işi arkadaşı Garabet GÖKOĞLU'nun teklif ettiğini
söylediklerini, kendisinin de olur dediğini, cezaevinden çıkışından birkaç hafta sonra, 1983 yılın
dan beri tanıdığı ve Hollanda'da Amsterdam'da Diament Center'da altın üzerine pırlanta işlet
meciliği yapan Garabet GÖKOĞLU isimli ermeni asıllı arkadaşının kendisini telefonla arayarak
geçmiş olsun dileklerini ve kendisiyle yüzyüze görüşmek istediğini söylediğini, Garabet'le Ams
terdam'da buluştuğunu ve Garabet'in kendisine "İspanya-Madrid'e gitmesini, ev tutmasını, ken
disine bir cep telefonu vereceklerini, bu cep telefonu ile kendisini arayan şahıslar ile buluşacağını
ve bunların getirecekleri paralan bir yerde biriktirmesini ve temin edecekleri kuryelerle bu paralan
Türkiye'ye göndereceğini, bu iş karşılığı kendisine ayda 10-15 bin Mark verileceğini" teklif ettiğini
ve kendisinin de bu teklifi kabul ettiği için İspanya'ya gidip ev tuttuğunu, Garabet'e kabul deme
den evvel bu işin Türkiye'deki ve İspanya'daki başı olan insanları görüp tanımak istediğini, ondan
sonra kabul edeceğini söylediğini, Garabet'in Türkiye'ye giderek ilgili şahıslarla görüştüğünü ve
kendisine telefon ederek Türkiye'ye gelmesini istediğini, İstanbul'a gittiğini, Garabet'in
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sahipleri Lokman Ghodsi, Felamez (Youssef), Mehmet ve Abdüllatif ALAKEL ile tanıştığını, on
ların kendisine "biz bu işi % 7 ile yapıyoruz, % 0,5 ini sana vereceğiz" dediklerini, kendisinin de
işi kabul ettiğini, Lokman'ın kendisine tspanya'daki Sülo lakaplı ve Yaşar isimli kişinin cep tele
fon numarasını verdiğini, 1995 yılı Ağustos ayında Madrit'e gidip ev tuttuğunu ve Yaşar isimli
kişiyle tanıştığını, bir hafta işi beraber yaptıklarını, sonra Yaşar'ın Türkiye'ye döndüğünü, ken
disinin de o tarihten yakalandığı zamana kadar yaklaşık bu işi yaptığını, Dilek ÖRNEK'in yakalan
ması üzerine Mehmet ALAKEL'in kendisine telefonla bilgi verdiğini, kendisinin de yakalanan par
alara sahip çıkmak için Türkiye'ye geldiğini, Türkiye'de Avukat Necmettin YILDIZ'la görüş
tüğünü, onun kendisine bu paranın Türkiye'ye sokulmasının yasak olduğunu, DGM'lik suç ol
duğunu bildirdiğini, bunun üzerine paniğe kapılıp sahte bir kimlikle yurtdışına çıkmak istediğini ve
antalya'da Havaalanında yakalandığını ifade etmiştir. Ayrıca anlattıkları dışında Dilek ÖRNEK'in
anlattıklarının doğru olduğunu söylemiştir.
İspanya'da kendisinden önce aynı işi yapan Yaşar isimli kişinin 35 yaşlarında, kısa boylu,
hafif kel, zayıf yapılı, mavi gözlü, kumral tenli birisi olduğunu ve şu anda İspanya'da olduğunu,
açık adresini ve ne iş yaptığını bilmediğini, Ayhan AKÇA isimli kişiyi tanımadığını, Dilek ÖR
NEK'in yakalanmasından sonra TV haberlerinde resmini gördüğünü, kendisiyle hiçbir ilişkisi ol
madığını ve bilgisi olmadığını, havaalanında kuryelere yardım eden görevlilere 2000 Mark veril
diğini, Lokman'ın kendisine söylediğini, açıklamıştır.
Sanık Youssef GHANACHEHDAGHI'nın, Dilek ÖRNEK ve ercan DOĞAN'ın iddialarını
reddettiği görülmekle beraber söylediklerinin inandırıcılıktan uzak olduğu görülmüştür.
Sanık Ayhan AKÇA, 1985 yılından beri polis memuru olduğunu, Özel Harekat Daire Başkan
Vekili İbrahim ŞAHİN'in daha önce İstanbul emniyet Müdürlüğünde Şube Müdürü olduğu zaman
korumalığını yaptığı ve o dönemde tanışmış olduğu Musavvet DERVİŞOĞLU isimli işadamı
vasıtasıyla Kumkapı'da bir restaurantta Lokman, Mehmet ve Latif ALAKEL'lerle tanıştığını, son
ra bu şahısları işyerleri olan Azer Döviz bürosunda ziyarete gittiğini, yanlarında Felamez isimli bir
kişinin daha bulunduğunu, bu kişilerle 4-5 ay arkadaşlık ettiğni, bunlardan Mehmet ALAKEL'e
sahibi olduğu şarjörlü Smit Wesson tabancayı hibe yolu ile devrettiğini, evi İstanbul'da olduğu için
sık sık İstanbul'a geldiğinden ve arabası olmadığından bir gün Mehmet ALAKEL'e kendisine
araba lazım olduğunu söylediğini, onun da 34 L 2034 plaka sayılı 328 İ/4 tipi siyah renkli BMW
marka otoyu verebileceğini söylediğini ve kendisinin arabayı teslim aldığını, bu otoyu tahminen 1
ay kadar süre içinde hafta sonlan İstanbul'a geldikçe kullandığını, bu arada ALAKEL Kardeşlerin
karapara aklama olayından şubeye alındığını ve serbest kaldıklarını öğrendiğini ve arabalarını iade
etmek için kendilerini aradığında kendilerini bulamadığını, dolayısıyle arabanın halen kendisinde
olduğunu, bundan başka kendileriyle bir ilişkisi olmadığını beyan etmiştir.
Youssef GHARACHEHDAGHI, Lokman GODSİ, Mehmet ve Latif ALAKEL kardeşlerin,
07.09.1996 günü İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda Hurşit HAN ve
arkadaşlarından ele geçirilen (750) kgr. Baz morfin, 668 litre asit olayından arandıkları, Mehmet
ALAKEL'in yakalandığı, Youssef GHARACHEHDAGHI Fehmuz olarak bilindiğinden dosyada
Yusuf FEHMUZ olarak geçtiği, Lokman Mahbood ALAM'ın firari sanık olarak arandığının arşiv
kayıtlarından tesbit edildiği, bu üç sanığın her iki olayda birlikte olmaları, uzun zamandır birlikte
uyuşturucu madde kaçakçılığı ve kara para aklama işi yaptıkları kanaati uyandırmaktadır. Ayrıca
Lokman Ghondsi Mahbood ALAM'ın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Bakırköy
Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27.09.1993 günü 21.07.1994 günü DGM Başsavcılığından tutuklan
dığı tespit edilmiş olduğu ve sicil fişlerinin evrakına eklendiği, incelenmiştir.
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ilişkiler yumağının, merkezinde Lokman Ghoodsi Mahbood ALAM, Youssef GHARACHEHDAGHI ve Mehmet ve Abdüllatif ALAKEL kardeşlerin bulunduğu karapara aklama ve uyuşturu
cu madde ticareti yapan bir şebeke olduğu, bu şebekenin yurtdışında da Garabet GÖKOGLU, Er
can DOĞAN ve kot adı Sülo olan Yaşar isimli kişilerden oluşan kolları ve bu kollara bağlı olarak
faaliyet gösteren para toplayıcıları ve bu karaparaları Türkiye'ye taşıyan kuryeleri olduğu, ortaya
çıkmıştır. İstanbul Kapalı Çarşıda uzun süre faaliyet göstermiş olan bu şahıslara ait Azer Döviz Bü
rosunun, bunların kirli faaliyetleri için bir araç olarak kullanıldığı da ortaya çıktığından, faaliyeti
ne son vermiştir. Şebekenin merkezindeki bu üç kişinin 7.9.1996 tarihinde Hurşit HAN'ın yakalat
tığı uyuşturucu işine karıştıkları da düşünüldüğünde bu şebekenin uzun zamandır bu işleri yaptığı
sonucuna varılmaktadır. Polis Memuru ayhan AKÇA'nın böyle insanlarla silah alışverişi, ödünç
araba kullanımı gibi ilişkilere girmiş olması ise; son yıllarda polisin böylesi konularda hassasiyeti
nin azalmış olduğunu göstermektedir.
Ülkemizde son yıllarda çok konuşulan ve var olduğu medyada dile getirilen karapara aklama
konusunda gerekli yasal düzenleme 4208 sayılı yasa ile yapılmış olmakla birlikte polisin bu konu
da duyarlık ve eğitimini çoğaltmak için eğitiminde bu konuya ve uyuşturucu madde ticaretinin ön
lenmesi konusuna özel bir özen ve ağırlık verilmesi kanaatine varılmıştır.
I) ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI MESUT YILMAZ'A BUDAPEŞTE'DE
YAPILAN SALDIRI OLAYI HAKKINDA DEĞERLENDİRME
Konu ile ilgili inceleme bölümünde ayrıntıları ile görüldüğü gibi Anavatan Partisi Genel Baş
kanı Mesut Yılmaz'a 24.11.1996 günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Hilton Otelinde saldı
rıda bulunan şahısların,
Veysel Özerdem, İsmail Koçkaya, Ziya Korkut olduğu anlaşılmış olup, sanıkların yakalanma
sı hususunda Türk Resmi makamlarının üzerine düşen görevleri yaptıkları ve halen firarda bulunan
sanıklar hakkında Ankara 1,0. Sulh Ceza Mahkemesince gıyabi tutuklama kararı verildiği, Türk İnterpolünce de adı geçen şahıslar hakkında kırmızı bülten çıkarılarak, aranmasına devam edildiği,
Mesut Yılmâz'ın 2.12.1996 tarihinde Emniyet Genel Müdürü Aladdin Yüksel'e gönderdiği
mektubunda kendisine saldırı olayının İstanbul Küçükçekmecede Sultan Tekstil'in sahibi Aydın
İpekli tarafından organize edildiğini iddia ettiği, Aydın İpekli'nin Sultan Tekstil'de Mehmet Özbay
(Abdullah Çatlı) ile ortak oldukları, hisse işlemlerinin AbdullahÇatlı'nın eşi Meral Çatlı adına ya
pıldığı, 26.1.1995 tarihinde Meral Çatlı'nın adına kayıtlı olan hisselerini Serpil ve Aydın İpekli'ye
devrederek şirketle ilişiğinin kesilmiş olduğu, buradan hareketle Aydın İpekli ile Abdullah Çatlı
arasında ticari ortaklıktan kaynaklanan bir arkadaşlık olduğunu anlaşılmıştır. Ancak aydın İpekli'nin Mesut Yılmaz'a saldırı olayını organize eden kişi olduğu konusunda elde yeterli bilgi ve bul
gu bulunmamaktadır.
J) ALPASLAN PEHLİVANLI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME
İnceleme bölümünde bahsedilen Kırıkkale Milletvekili Alparslan Pehlivanlı'nın ve Alparslan
Pehlivanlıyı öldüren Metin Vural'ın abisinin öldürümesi olayları ile ilgili olarak, Kırıkkale Cum
huriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen dosya muhteviyatı ve ekli Kırıkkale Cumhuriyet Başsav
cılığının 6.6.1994 tarih ve hazırlık 1994/2755 nolu iddianamesi ile Kırıkkale Ağır Ceza Mahkeme
sinin E. 1994/113, K: 1994/117 sayılı kararının değerlendirilmesinde;
a) 1991 yılı genel seçimler öncesi Metin Vural ile Alparslan Pehlivanlı arasında siyasî ihtilaf
çıkması üzerine Anavatan Partisi Keskin İlçe Başkanı olan Metin Vural'ın genel merkez kararı ile
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şi Hacı Vural'ın kendi siyasî geleceklerinden endişeye kapılarak, Alparslan Pehlivanlıyı vurarak öl
düreceklerini söylediği, 1994 mahalli seçimlerinde Keskin'de Belediye Başkanlığını Alparslan
Pehlivanlının desteklediği adayın seçimi kazanıp, Hacı Vural'ın desteklediği adayın seçimi kaybet
mesi üzerine düşmanlığın arttığı, 14.4.1994 tarihinde o dönemin Kırıkkale Milletvekili olan Al
parslan Pehlivanlı kendisine ait araç ile seyir halinde iken, aracının önüne geçen araçtan açılan ateş
sonucu Alparslan Pehlivanlının ağır yaralandığı ve yolda vefaat ettiği, bilahare yapılan tahkikatta
olay sanıklarının Hacı Vural, Halim Ünver ve Üçler Talay adlı şahısların olduğu tesbit edildiği, Kı
rıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının 6.6.1994 gün ve 1994/977 esas, 1994/54 sayılı iddia ile dava
açıldığı Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesince 13.6.1994 gün ve 1994/113 esas, 1994/117 sayılı ka
rarla güvenlik gerekçesiyle yargılamanın nakline karar verildiği, konu Adalet Bakanlığı kanalıyla
Yargıtay'a intikal ettirilmesi üzerine de Yargıtay 10. ceza dairesinin 9.6.1994 tarih ve 1994/66158737 sayılı ilamı ile amme emniyeti için kamu davasının Manisa Ağır Ceza Mahkemesine nakline
karar verildiği anlaşılmıştır.
Alparslan Pehlivanlının öldürülmesi olayı mahkemeye intikal ettiğinden Anayasamızın 138.
maddesi uyarınca Komisyonumuzca bu konuda herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.
b) ANAP Kırıkkale milletvekili Alparslan Pehlivanlının öldürülmesi olayı ile ilgili olduğu
tahmin edilen olayın 9 Ocak 1995 günü Metin Vural'ın kendisine ait 71 AZ 167 plakalı siyah renk
li brodvvay 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 elin
de el telsizi olduğu ve kendilerini polis olarak tanıttıkları hatta Metin Vural'a kimlik göstererek An
kara İline götürmek üzere Metin Vural'ı kendi araçlarına bindirdikleri, tanık İdris Diri'yi ise bırak
tıkları, Metin Vural'ı olay yerine getirerek araç içinde başına ateş etmek suretiyle öldürmüş olduk
ları daha sonra araçtan aşağıya attıkları Metin Vural'ın üzerinde bulunan taşıma ruhsatlı 357 COLT
MAGNUM KK 1948 seri nolu tabancasını alarak gittikleri aracı Hasandede 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 şahsa ait olduğu ve 20 Nisan 1994 tarihinde 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
C.Savcılığına gönderilen-21 Ekim 1995 tarih ve 4518 sayılı yazıda "31 Temmuz 1995 tarihinde 01 Karayolu Merter mevkiinde Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsünden kendilerine polis süsü veren
kişilerce, arabadan indirilerek çantasından 7 milyar lira değerinde altını çalınan İbrahim Tekin ad
lı şahsın yaptığı müracaat üzerine sanıkların İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yakalandıkları, 9
Ocak 1995 tarihinde Hasandede kasabası Pelitözü mevkinde başından vurularak öldürülen Metin
Vural olayında da kendilerine polis süsü veren şahısların olması, iki olayı da aynı sanıkların işle
yebileceği kanaatini uyandırdığını" belirtmişse de, Metin Vural'ın öldürülmesinin; Alparslan Peh
livanlının öldürülmesiyle bağlantılı olduğu kanaati hasıl olmuş, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılı
ğında faili meçhul bir dosya olarak bulunduğu, Kırıkkale İl sınırları içerisinde meydana gelen olav
yın sanık veya sanıklarının aranmalarına devam edildiği ifade edilmiştir.
Siyasal nitelikli cinayetlerin önemlice bir kesiminin suçluların bulunamamış ve cezalandırıl
mamış olması, bir yandan bu cinayetleri yüreklendirici bir ortam oluştururken, diğer yandan da
devlete olan güveni ciddi bir biçimde sarsmaktadır. Bu cinayetlerin kimler tarafından işlenmiş olaTürkiye Büyük Millet Meclisi
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malar çeşitli odaklarca amaçlı olarak da yapılmaktadır. Bunun sonucu kitleler arasında kırgınlıklar,
güvensizlikler ve zaman zaman da kutuplaşmalar doğmakta, tüm bunlar toplumun iç bütünlüğünü,
iç barışını ağır bir biçimde sarsmakta ve devlet-toplum ilişkisini ciddi bir biçimde zedelemektedir.
K) KARTAL DEMİRAĞ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME
Konunun mahkeme kararlarına bağlanmış olması dolayısıyla yapılabilecek herhangi bir işlem
bulunmadığı, mahkemenin örgütlü suç doğrultusunda inceleme-soruşturma yaptığı ancak delillendirilemediğinden ferdi suç halinde kaldığı görülmüştür.
Başbakan ve eşine yazıları 3 adet tehdit mektubu da yer alan millîyetçi gençler adına tehdit ör
gütsel bir suçu çaprıştırma açısından ilgi çekicidir.
L) HURŞİT HAN HAKKINDA DEĞERLENDİRME
Hurşit Han hakkında inceleme bölümünde de belirtildiği gibi bu şahıs uyuşturucu kaçakçılığı
yapmayı, uyuşturucu ithal etmeyi ve ticaretini yapmayı adeta bir meslek haline getirmiştir. Kendi
sinin Yüksekovalı olup ve burada yaşadığı tarihlerde eroin imal etmeyi öğrenmiş olması da bu iş
le uğraşmasında bir etken olmuştur.
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 30.9.1996 tarih ve
1996/1967 sayılı iddianamesinde de görüldüğü gibi İstanbulda Bakırköyde (3) kez ve Tekirdağ Sa
ray'da bir kez olmak üzere uyuşturucu ticareti olayında Hurşit Han'ın isminin başrolde ortaya çık
ması bu şahsın bu işlerin organizatörü olduğunu ve aynı zamanda uyuşturucu ticaretini yönlendir
diği kanaatini uyandırmaktadır. Diğer yandan Hurşit Han 20.9.1996 tarihinde İstanbul DGM Cum
huriyet Başsavcılığında vermiş olduğu ifadesinde eroin kullandığını da ifade etmektedir. Yine Hur
şit Han, 1992 yılında PKK Örgütüne 1 milyar TL yardımda bulunduğunu belirtmiş olması,
PKK'nın uyuşturucu ticareti yapan kişilerden de beslendiğinin bir kanıtıdır.
M) AHMET TEKİN BAYKAL ÇETESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME
25.10.1996 günü Torbalı ilçesinde çetebaşına ait benzinlikte silahlı çete oluşturmak adam öl
dürmek, adam yaralamak, haraç toplamak amacıyla Ege bölgesinde kurulmuştur. Bu çeteyle ilgili
olarak 91 kişi hakkında fezleke hazırlanmıştır.
Bu çeteden 46 kişinin yakalandığı,T991 yılından bu yana 18 kişiyi Öldürdükleri, 7 kişiyi ya
raladıkları, adam kaçırma, işkence, haraç toplamak ayrıca şahısların arazi, para vs. nedeni ile ara
larında oluşan ihtilafları, yollardan çözme yoluna girdikleri, bu çeteyi oluşturan kişilerin üzerlerin
de 4 adet tam otomatik tüfek, 2 adet dürbünlü tüfek, 16 adet tam otomatik tabanca, 6 adet pompa
lı tüfek, 31 adet şarjör, 870 adet fişek ve mermi yakalanmıştır. Suçların bizzat çete elebaşısı Ahmet
Tekin Baykal'ın talimatı ile işlendiği zabıtanın üzerlerine fazla gelmemesi için suçların bir kısmı
nın faili meçhul kalmamasına özen gösterdikleri, tanık, müşteki ve mağdurlar üzerinde korku oluş
turdukları. Çetebaşı Ahmet Tekin Baykal'ın halen firarda olduğu anlaşılmıştır.
N) EŞREF BİTLİS İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME
17 Şubat 1993 tarihinde içinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in de bulun
duğu askeri uçağın düşmesiyle Eşref Bitlis ile üç subay ve bir astsubayın şehit olmaları sonucunu
doğuran uçağın sabotaj sonucu düşürüldüğüne yönelik iddialar Komisyonumuza ulaşan bilgi ve
belgeler ışığında değerlendirildiğinde;
1. Gerek İşçi Partisi Genel Başkanf Doğu Perinçek tarafından TBMM başkanlığına hitaben 3
Ekim 1996 tarihinde yazılıp 24.12.1996 tarihinde komisyonumuza intikal eden dosyada ve gerek
se adı geçenin Komisyonumuza verdiği 24.12.1996 tarihli ifadesinde,
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-292Çekiç Güç'ün; .kurt devletinin kurulması amacıyla Kuzey Irak'a yerleştirildiğini, Irak'ın bö
lünmesine hizmet ettiğini, gıda yardımı ve insani yardım adı altında Kuzey Irak'a birtakım silahlar
götürdüğünü, Eşref Bitlis'in de bu ve benzeri durumları tesbit ederek Genel Kurmay Başkanlığına
raporlar halinde bildirdiğini, hatta ABD'nin kriz bölgelerine müdahale gücü benimsendiği takdir
de Türkiyenin parçalanabileceğim belirttiğini, Eşref Bitlis'in uçağının buzlanmadan, pilot hatasın
dan ve uçak yapım hatasından düşmediği gerçeklerinin teknik ve bilimsel açıklamalarla tesbit edil
diğini, Genel Kurmay Başkanının uçağın düştüğünün ertesi günü alelacele hiçbir ciddi araştırma
yapmadan ve uzman olmayan subaylardan bir heyet kurdurarak rapor tanzim ettirdiğini, Eşref Bit
lis'in; Cem Ersever ve çevresindeki 20 kadar subay tarafından ortadan kaldırıldığını,
Komisyonumuzca 18.2.1997 tarihinde ifadesi alınan J.Astsubay Hüseyin Oğuz da ifadesinin
konuyla ilgili bölümünde özetle;
Eşref Bitlis'in kesinlikle suikaste kurban gittiğini, C-4 bombası ile öldürüldüğünü, C-4'ün
uçağa pilot elbisesi içinde sokulduğunu, Bursa'lı nöbetçi bir askerin bunu gördüğünü, Jandarma
içinde de Eşref Paşa'nın suikastle öldürüldüğü kanatinde olan pek çok insan olduğunu, ancak orta
ya çıkarılmasının istenmediğini,
iddia etmişlerdir.
2. İnceleme bölümünde belirtildiği üzere, Komisyonumuzca Eşref Bitlis paşanın ölümüne yol
açan uçak kazası ile ilgili yapılan tahkikat dosyasının istenmesi üzerine, Kara Kuvvetleri Komu
tanlığı Askeri Savcılığı ilgili evrakın 13. Asliye Hukuk Mahkemesinde bulunduğunu belirtmiş, 13.
Asliye Hukuk Mahkemesinde bulunan Eşref Bitlis olayı ile ilgili evrak da, içerisinde dava dosya- *
lan, kaza ile ilgili bilir kişi raporları ve mahkeme ve Savcılık kararlan ile birlikte Ankara Cumhu
riyet Başsavcılığınca Komisyonumuza ulaştırılmıştır.
Öteyandan; Susurlukta meydana gelen ve Hüseyin Kocadağ, Abdullah Çatlı ve Gonca Us'un
ölümü Sedat Bucak'ın yaralanması ile sonuçlanan trafik kazası üzerine; Başbakanlık makamının
18.11.1996 gün ve M; 127 sayılı onaylarında belirtilen 8.11.1996 tarihli kişiye özel kayıtlı yazıla-.
rı ekinde gönderilen İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından kendilerine verilen dos
yada yer alan, TBMM Başkanlığına sunulduğu anlaşılan 3.10.1996 günlü yazıdaki hususların, Baş
bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca yaptırılan soruşturma sonucu hazırlanan ve içerisinde "Eşref
Bitlis Olayı" nın da yer aldığı inceleme ve soruşturma raporu ve eki dosyalar da Komisyonumuza
intikal etmiştir.
Gerek Başbakanlıktan gelen rapor ve ekleri ve gerekse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından
gelen dosya muhteviyatının incelenmesinde;
a) Kara Kuvvetlerine ait 10011 numaralı BEECHCRAFT SÜPER KING AIR B 200 uçağın
Ankara Yenimahalle Posta İşletme Merkezine düşmesi sonucu Jandarma Genel Komutanı Orgene
ral Eşref Bitlis, P.Albay Fahir Işık, Kr.Plt. Binbaşı Yaşar Erian, Kr.Plt.Tuğrul Sezginler ve
Tek.Kd.Bşçvş Emin Öner'in şehit olması üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığın
ca soruşturma yapılmış, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza Kırım ve Uçuş Emniyet Kurulunca ha
zırlanan müşterek kanaat raporunda özetle; "Meteorolojik raporun tahlilinde buzlanmanın yerden
itibaren başladığı ve uçağın kalkıştan düşüşüne kadar uçtuğu irtifalarda en yoğun olduğunun tesbit
edildiği, pilotlarca meteorolojik raporun uçuştan önce detaylı olarak incelenmediği,
buzlan
manın beklenildiği durumlarda buz önleyici sistemlerin önceden devreye sokulması gerekirken
muhtemelen kalkışta uçakta motor buzlanmasını önleyen ancak güç düşüklüğüne neden olan buz
önleyici sistemin devreye sokulmadığı, bu nedenle uçuşta motorlardaki sarsıntı başlayınca sarsın
tının teşhisinde zaman kaybedip sistemleri daha sonra devreye soktukları ve uçuşun devamı süreTürkiye Büyük Millet Meclisi
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kaldığı, pervane, özellikle motor buzlanmasına mani olunamadığı, motorlardaki sarsıntının giterilmesinin pilotlarda paniğe yol açmış olabileceği, bu nedenle Esenboğa aletli iniş sistemi (ILS) hat-.
tın^ yaklaşmalarına ve vektör edilmelerine rağmen Cours'a oturamayışları ve Esenboğa'nın ısrarlı
arayışlarına karşı cevap vermeyişleri pilotlarda muhtemelen his yanılgısının başladığı, ayrıca buz
lanmanın beklenilenden çok daha kuvvetli olması, pilotların uçuş öncesi ve uçuşun başlangıcında
kendilerini meteorolojik verilere ve IFR uçuşa tam olarak oryante edememiş olmaları, pilotların
eğitimlerine, tecrübelerine ve uçağın teknik donanımına aşırı güvenerek yeterince aktif davranma
mış olmaları kazayı hazırlayan önemli faktör olarak değerlendirilmiş" Soruşturma sonucunda bu
rapor üzerine olayın sabotaj olmadığı kanısına varılarak kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmıştır.
b) Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığının olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı
şeklindeki kararı üzerine; Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Tuğrul Sezginler'in kanuni yakınlarına vekale
ten, Avukat Nusret Senem, 27 Ocak 1994 tarihli bir dilekçe ile Milli Savunma Bakanlığına başvu
rarak, 353 Sayılı Kanunun 111 nci Maddesi gereğince soruşturma dosyasının incelenmesini ve di
lekçesinde açıkladığı gerekçelerle, soruşturmaya devam edilmesi için askeri savcıya emir verilme
sini talep etmiştir.
Dilekçe ve ekinde sunulan belgeler doğrultusunda inceleme yapmak üzere dosya Askeri Sav
cılıktan istenilmiş, sonuçta "soruşturmanın eksik ve usulsüz yapıldığına, uçağın sabotaj sonucu
düştüğüne dair dosyada herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı, keza soruşturmanın noksansız yü
rütüldüğü ve verilen kararın dosya içeriğine uygun olduğu" tarzında özetlenebilecek gerekçelerle
işlem reddedilmiş, 4 Şubat 1994 tarihinde de Avukat Nusret Senem'in 5 Mayıs 1993 tarihli kovuş
turmaya yer olmadığına dair karara itirazı Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesince de
ğerlendirilmiş ve soruşturmanın usulüne uygun olarak yapıldığı, uçağın sabotaj sonucu düştüğüne
dair dosyada herhangi bir delil ve emarenin olmadığı, verilen kararın dosya kapsamına uygun ol
duğu gerekçesi ile itirazın reddine karar verilmiştir.
c) Şehit Pilot Yüzbaşı Tuğrul Sezginler'in kanuni yakınları tarafından Ankara 13. Asliye Hu
kuk mahkemesinde uçak firması BEECH AIRCRAFT CORPORATION aleyhine tazminat davası
açıldığı ve davayla ilgili ÎTÜ öğretim üyelerinden oluşan üç kişilik bilirkişi heyetince teknik rapor
hazırlandığı ve hazırlanan raporda;
Motor arızası ve sonuç olarak uçağın düşmesinde buzlanmanın etkili olduğunu gösteren yeter
li ve tatminkar delil olmadığı,
Motor arızası ve düşme olayında pilotaj ve bakım hata ve kusuru bulunduğuna dair deliller ol
madığından, davacılar murisi 2. pilot Tuğrul Sezginler ile kaptan pilot Yaşar Erian'ın kusurlarının
bulunmadığı,
Uçağın düşmesine yol açan motor arızasında davalı firmanın dizayn ve yapım hatasının olma
dığı,
Kaza günü öncesindeki gece, hangar civarındaki bir nöbetçi tarafından bildirilen kimliği bilin
meyen kişi ile yukarıda isimleri zikredilen motor iç aksamının enkaz mahallinde bulunamaması ve
sağlam ve mukavim olan motor zarfının parçalanmamış ve hatta fazla deforme olmamış görüntüsü
karşısında sabotaj ihtimali gözden ırak tutulmaması gerektiği belirtilmiş dava sonucuna göre konu
nun M.S.B.'ca yeniden gözden geçirilebilme ihtimalinin doğabileceği değerlendirilmektedir.
Ayrıca; Türk Kara Kuvvetleri Havacılık Okulu Erkan Başkanı pilot Albay Erdal Özden, Beech Uçak Anonim Şirketi Uçak Kazası Teftişi John Ward ve Pratt ve Whitney Kanada Hava GüTürkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 301)

•

- 2 9 4 -

venlik Teftişçisi Thomas A. Berthe'den oluşan heyet tarafından kaza ile ilgili düzenlenen güç kay
nağı incelenmesi, raporunda motorların incelenmesi sonucu sıcak kısım tehlikesine ratlanmadığı,
fakat çarpma sonucu ortaya çıkan yüksek güç gözlemlendiği, dolayısıyle çarpma anında motor ha
va girişinin buzla kapanması ve kompresör buz yutma durumu pek muhtemel karşılanmamakta ol
duğu belirtilmiştir.
3. Gerek, İTÜ öğretim üyelerinden oluşan üçkişilik bilirkişi heyetince hazırlanan teknik ra
por ve gerekse K.K. 10011 Numaralı Beechcraft B-200'ün Kaza Teftişine Destek Olarak Türk Ka
ra Kuvvetleri İçin Düzenlenen Güç Kaynağı İncelemesi Raporundan hareketle;
a) Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in şehit olmasıyla sonuçlanan uçak kazasında; mo
tor arızası ve buzlanmanın uçağın düşmesinde etkili olduğunu gösteren yeterli ve tatminkar bir de
lil olmadığı,
b) Motor arızası ve düşme olayında pilotaj ve bakım hata ve kusuru bulunmadığı,
c) Kaza günü öncesindeki gece, hangar civarındaki (bir nöbetçi tarafından bildirilen) kimliği
bilinmeyen kişi ile teknik raporda belirtilen motor iç aksamının enkaz mahallinde bulunmaması ve
sağlam, mukavim olan motor zarfının parçalanmamış ve hatta fazla deforme olmamış görüntüsü
karşısında sabotaj ihtimali gözden ırak tutulmamalıdır. '
O) TARIK ÜMİT OLAYI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME
Tarık ÜMİT'e ait 34 ZU 378 plakalı oto 04.03.1995 günü saat 05.00 sıralarında Silivri İlçesi
Kılıçlı köyü yakınlarında, Jandarma bölgesinde terkedilmiş vaziyette bulunmuş, araç sahibinin
aranması ile ilgili işlemler ilgili Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yürütülerek tahkikat ev
rakı Silivri Cumhuriyet Savcılığına teslim edilmiştir.
Otonun Jandarma bölgesinde bulunması ve sahibi olduğu tespit edilen Neşet ve Naciye'den ol
ma 1947 Düzce doğumlu Tarık ÜMİT'in de kayıp olduğunun anlaşılması üzerine İstanbul İl Jan
darma Alay Komutanlığı İstihbarat Şubesinde görevli Astsubay Seyit Ahmet ALTINTAŞ, konu ile
ilgili istihbari mahiyette araştırma yapmak üzere İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı tarafından
görevlendirilmiştir.
Konu hakkında bilgisine başvurulanlardan:
Jandarma Başçavuş Seyit Ahmet ALTINTAŞ; Mehmet EYMÜR'Un sık sık Tarık ÜMİT'in kı
zı Hande BİRİNCİ'yi telefonla aradığını ve buna tanık olduğunu, Tarık ÜMİT ile Mehmet EYMÜR'ün çok samimi olduklarını, Mehmet EYMÜR'ün, Hande'ye telefon ederek "babanı Abdul
lah ÇATLI ve arkadaşları kaçırdı, gazetelere ilan ver yoksa öldürürler" dediğini, ayrıca, İstanbul'a
elemanlarını göndererek Jandarma'yı bilgilendirdiğini, Tarık ÜMİT'in cep telefonundan en son
Avşar KEDEROĞLU'na ait cep telefonu ile arandığını, ancak, telefon Avşar KEDEROGLU adı
na kayıtlı ise de bu telefonu polis memurları Ayhan AKÇA ve Ziya BANDIRMALIOĞLU'nun
kendisinden emanet alarak kullandıklarını,
Avşar KEDEROGLU ile yaptığı mülakat sırasında, Ayhan AKÇA'nın, Avşar KEDEROĞLU'nu telefonla arayarak Yalova'dan geldiklerini söylediğini, daha sonra Ayhan AKÇA ve onun
yanında gelen polis memuru Ayhan ÇARKIN ile Ataköy Polis Karakolunda görüştüğünü, karakol
da iken İbrahim ŞAHİN'in Ayhan AKÇA'yı cep telefonundan aradığını, nöbetçi Emniyet Müdü
rünün de karakolda bulunduğunu ve kendisine polis bölgesine habersiz giremeyeceğini söylediği
ni, İbrahim ŞAHİN'in kendisi ile de telefonla görüştüğünü ye polis memurlarını alamayacağını ve
sorgulayamayacağını söylediğini, karakoldaki görüşmede Ayhan AKÇA'nın Tarık ÜMİT'İ tanıdı
ğını ifade ettiğini,
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- 295 Tarık ÜMİT olayı ile ilgili olarak Emniyetten Jandarmaya bilgi gelmediğini, halbuki, Tank
ÜMİT'in İstanbul-Kadıköy polis bölgesinde iken kaçırılmasına rağmen polisin bu olayla hiç ilgi
lenmediğini, sadece Jandarmanın ilgilendiğini,
Tarık ÜMİT'in oto plakasının can güvenliği nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet
AGAR'm onayı ile verilen bir tahsis plakası olduğunu, olayın başlangıcında Tarık ÜMİT'in MİT
ajanı olduğunu bilmediğini,
Tarık ÜMİT'in Kıbrıs'ta bir bankası olduğunu, yine Kıbrıs'ta bir başka bankada da ortaklığı
nın bulunduğunu ve bu bankada Mehmet AĞAR'ın şoförünün kardeşi Ömür ÖZÇELİK'in % 25
hissesi olduğunu,
Tarık ÜMİT'in yakın çevresinde 4 milyon dolar paradan bahsedildiğini, kaynağı belli olma
yan bu paranın uyuşturucu kaçakçılığından geldiğinin tahmin edildiğini,
Kazakistan, Pakistan ve Afganistan tarafından gelen uyuşturucunun Kazakistan-AzerbeycanNahcivan kanalıyla Türkiye'ye girdiğinin, Türkiye'den de Hollanda ve Almanya'ya çıktığının, birkısım paranın Kazakistan'da aklandığının ve burada 450 milyon dolar para olduğunun ve bu para
nın da Kıbrıs'daki bankada aklandığının ve Tarık ÜMİT'in de bu işin içinde bulunduğunun söylen
diğini,
Tarık ÜMİT Olayı ile ilgili olarak İstanbul Valisi Hayri KOZAKÇIOĞLU'na rapor ve bilgi
vermediğini, hiçbir görüşmesi olmadığını,
Tarık ÜMİT'in kızı Hande BİRİNCİ; babasının kendisini 02.03.1995 günü saat 18.00-19.00
sıralarında telefonla arayarak önemli bir işi çıktığı için Adapazan'na gelemeyeceğini bildirdiğini
ve bundan sonra da babasıyla irtibat kuran bir yakınının olmadığını, ancak, aynı gün gündüz saat
lerinde Hakkı Yaman NAMLI ile görüştüklerini öğrendiğini, bu kişi ile babasının Kıbrıs'ta bulu
nan First Merchant isimli bankanın ortak olarak sahibi olduklarını,
Babasının 03.03.1995 günü Erenköy'de bulunan Divan Pastanesine giderek Ziya ve Ayhan
isimli polis memurları ile buluştuğunu, polis memurlarının "İbrahim ağabey seni evde bekliyor, gi
deceğiz" dediklerini öğrendiğini, İbrahim'in Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim ŞAHİN olup ol
madığını bilmediğini,
Babasının yok olmasından önce daha çok Kıbrıs'ta ortağı olduğu banka ile uğraştığını, kay
bolmasından hemen sonra Mehmet EYMUR'ün telefon ederek, iki arkadaşını İstanbul'a gönderdi
ğini, babasının kaybolmasında Korkut EKEN'in rolü bulunduğunu ve ifadeye gittiğinde bunu be
lirtmesini söylediğini, Mehmet EYMÜR ve Korkut EKEN'in babasının arkadaşı olduklarını, JİTEM'den Astsubay Ahmet ALTINTAŞ'ın olayla ilgili çalışma yaptığını, babasının iki polis me
muru ve İbrahim ŞAHİN tarafından Abdullah ÇATLI'ya teslim edildiği ve bir daha görünmediği
duyumlarını aldığını söylediğini, Korkut EKEN ile İstanbul Feneryolu'nda 10 dakika kadar görüş
tüğünü ve bu görüşmede Korkut EKEN'in kendisine babasının yurtdışında bir göreve yollandığını
söylediğini,
Mehmet EYMUR'ün gönderdiği kişilerin de kendisine, babasının Korkut EKEN'in isteği üze
rine Özel Harekatçılarca kaçırıldığını ve sorgulandığını söylediklerini, konu ile ilgili olarak Meh
met AĞAR'ın da isminin geçtiğini, EYMUR'ün kendisinin de babasının kaçırılmasında Korkut
EKEN ve Mehmet AĞAR'ın ilgilerinin olduğunu ve bu isimleri Cumhuriyet Savcılığına vermesi
ni söylediğini,
Tarık ÜMİT'in, kendisine, son aylarda ortalığın epeyce karışık olduğunu, zamanı gelince ba
zı şeyleri anlatacağını söylediğini,
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ederek telefona cevap veren çocuğa," o bizi sattı biz de onu satacağız" diyerek telefonu kapattığı
nı yazıhanedeki çocuktan işittiğini,
Kıbns'daki bankanın ortağı Hakkı YAMAN'ın kendisine, babasının bankada hissesi olmadı
ğını söylediğini, ancak, elinde hisse dağılımını gösteren evrak bulunduğunu ve babasının bankaya
ortak olduğunu, babasının kaybolduğu gün gündüz saatlerinde en son Hakkı YAMAN ile görüştü
ğünü,
Babasının son zamanlarda Emniyet tarafına ters düşmüş olabileceği şeklinde kuşkularının ol
duğunu, bildiği kadarıyla babasının uyuşturucu ticaretiyle alakasının bulunmadığını, Yaşar ÖZ'Un
Düzce'den babasının arkadaşı olup iş ilişkilerinin bulunmadığını,
Tarık ÜMİT'in amcası Dr. Cemalettin ÜMİT; 4 Mart 1995 günü saat 01.30 sıralarında kendi
sine telefon edilerek yeğeni Tarık ÜMİT'in arabasının Çerkezköy civarında terkedilmiş olarak bu
lunduğunun söylenmesi üzerine olay mahalline gittiğini, hasarsız ve kapıları açık olarak otoyu gör
düğünü, Jandarmaya haber verdiğini, yapılan araştırmada plakasının sahte çıktığını, daha sonra Ka
dıköy Cumhuriyet Savcılığına müracaat ettiklerini, Jandarmanın bir Başçavuşa olayı soruşturmak
la gört'vluîf'V-': -olduğunu öğrendiğini,
İ..L.-İİÜ1 oıx\ aıa^urnıasına ve tespitlerine göre; Tarık ÜMİT'in son defa Divan Pastanesinde gö
rüldüğünü, orada yemek yediğini ve ertesi günü Düzce'ye bayram ziyaretine gideceği için 3 kutu
çikolata aldığını, o sırada bayram çikolatası almaya gelen müşterek aile dostları Baha ŞEN'in Ta
rık ÜMİT'İ görüp sohbet ederlerken Tarık ÜMİT'in tanıdığı iki kişinin yanlarına geldiğini ve dört
lü grup olarak sohbete devam ettiklerini, Baha ŞEN'in, karşısında oturan kişiyi teşhis edebilirim
dediğini ve kendisini soruşturma yapan Başçavuşun da dinlediğini, Baha ŞEN'in anlatımına göre,
Tarık ÜMİT ile yeni gelenlerden birinin ağızlarını kapatarak konuştuklarından birbirlerine ne söy
lediklerini anlayamadığını, ancak, Tarık ÜMİT'in "o niye gelmedi" diye sorduğunu/diğerinin de
"o evde bekliyor" dediğini duyduğunu, Jandarmanın ve MİT'in tespitlerine göre, Tarık ÜMİT'in
ertesi günü bayram sabahı Düzce'ye gitmek niyetindeyken Divan Pastanesine geldikten sonra cep
telefonuyla arandığını ve bunun üzerine kararını değiştirip Adapazarı'ndaki kızma ve Düzce'deki
annesine telefon ederek bayrama gelemeyeceğini bildirdiğini, Tarık ÜMİT'in cep telefonunun en
son Avşar KEDEROGLU'na ait cep telefonundan arandığını, Başçavuş Ahmet'in Avşar KEDEROĞLU'nü sorgulaması sırasında telefonunu Özel Harekatta görevli polis memuru Ziya'ya vermiş
olduğunu söyledğini, Başçavuş Ahmet'in kendisine "meseleyi çözdüm, sonuna kadar geldim, ra
por hazırlamam lazım, bu da 15 gün alır" dediğini, daha sonraki günlerde Ahmet Başçavuştan so
ruşturmanın bittiğini, konu ile ilgili iki polis memurunu Ataköy tarafında bulup sorgulamasından
-sonra Ankara'dan İbrahim ŞAHİN'in kendisini arayarak "benim memurlarımı sıkıştırma, çok faz
la üzerlerine gitme, ne soracaksan bana sor, sonra da bırak, aslında senin onları sorgulamaya yet
kin yok" dediğini, Ahmet Başçavuşun da "benim listemde senin de adın var, seni çağırıp ifadeni
alacağın" diye cevap verdiğini, ancak, ertesi gün bir yerlerden geldiğini sandığı bir emirle Ahmet
Başçavuşun bu işi bıraktığını,
Bu arada Tarık ÜMİT'in evinde Mehmet AĞAR'in imzasını taşıyan bir belge bulduklarını, bu
aşamada daha önceki duyumları ile bunu birleştirdiğinde Mehmet AĞAR'a ulaştığını,
Son zamanlarda Tarık ÜMİT'in huzursuz olduğunu ve bu huzursuzluğun Özel Harekat timin
den kaynaklandığını, Korkut EKEN'den de tehdit telefonlarının geldiğini, Tarık ÜMİT'in Cihan
gir'deki bürosunda çalışan Ali vasıtasıyla Korkut EKEN'in ''Tarık bize oyunlar etti, ayağını denk
alsın, yakında onun hesabını göreceğiz" diye haber gönderdiğini,
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Tarık ÜMİT'in Özel Harekat Birliğine lanse ettiği kod adı Cavit olan kişinin bir gün Tarık
ÜMİT'e gelerek "beni bu insanlara sen lanse ettin, ancak, bunlar seni öldürmem için para ve silah
verdiler, hakkında böyle düşünüyorlar, ayağını denk al" dediğini fakat bunlan kimden duyduğunu
hatırlayamadığını, bu duyumları alınca Korkut EKEN'i araştırdığını, Mehmet AĞAR'ın danışma
nı olduğunu öğrenince Mehmet AGAR'a bir mektup yazdığını ve görüşmek istediğini belirttiğini,
Mehmet AGAR'ın o zaman Adalet Bakanı olduğunu ve uygun bir zamanda görüşürüz diye cevap
verdiğini, İçişleri Bakanı olunca da görüşmeye gittiğinde daha önce göndermiş olduğu mektubun
suretini verdiğini ve birlikte okuduklarını, mektupta "Yardımcınız olan K.E'nin yönlendirmesi,
İ.Ş.'nin yürütmesi, iki P.M. isimleri belli. Ayhan AKÇA ve Ziya BANDIRMALIOGLU pastaneye
gelerek Tarık ÜMİT'İ alıp götürdüler, o günden beri yok, bu konuda bana ne yardım yapabilirsi
niz" diye yazdığını, Jandarma Başçavuşundan "şaşırtma olarak Tarık'ın Yalova tarafına, arabası
nın Trakya tarafına götürüldüğünü" duyduğunu Mehmet AĞAR'a söylediğinde de, ayağı fırlayıp
bunu nereden duydun diye sorduğunu, bunlan araştırarak iki haftaya kadar bir cevap vereceğini
söylediğini, ancak cevap vermediğini,
Tarık ÜMİT'in bir bankaya ortak olduğu haberi üzerine yaptıkları müracaatta, bankanın, ken
disi para yatırmadığından hisselerinin iptal edildiğini bildirdiğini,
Devlete zararlı bazı insanların ve özel olarak Savaş BULDAN'ın yok edilişinde Tarık
ÜMİT'in işin içinde olduğunu sandığını, çünkü Savaş BULDAN'ın cesedinin bulunduğu yeri ken
disinden başka bir polisin bilebileceğini zannetmediğini, Tarık'ın son zamanlarda bazı arkadaşları
na "ben bu insanların arasındayım ama daha fazla bunlarla çalışmam mümkün değil, yedikleri halt
bini geçti, ciddi olarak uyuşturucu kaçakçılığı yapıyorlar, bütün ikaz ve ısrarlarıma rağmen mani
olamadım, notere gidip bütün bildiklerimi tespit ettireceğim ve bu insanları kamuoyuna deklere
edeceğim" dediğini, bu sözlerden sonra da tehditler gelmeye başladığını, Tarık'ın çok zeki ve ce
sur olduğunu, kendisine çok güvendiğini, bu yüzden arkadaşları ikaz ettiğinde "kimse bana birşey
yapamaz" dediğini, kaçırılışından bir hafta önce Korkut EKEN'in Özel Timden birkaç polis me
muruna Tarık'ın kaldığı evi tespit etmelerini söylediğini, Tarık ÜMİT'in bu tehlikeleri sezince evi
ne uğramadığını, evinde kıstırılamayınca pastaneden alındığını,
MİT Kontrterör Merkezi Yöneticisi MEHMET EYMÜR; Tarık ÜMİT'İ, MİT Teşkilatının gö
rev sahasına giren konularda istihbarat elemanı olarak kullandığını, ortadan kaybolması üzerine ba
zı araştırmalar yaptıklarını ve bu araştırmalar sırasında en son İstanbul Divan Pastanesinde bulun
duğu sırada Özel Harekat polisleri tarafından alındığını ve ondan sonra da kaybolduğunu tespit et
tiklerini ve bu konuda yasal araştırmalar yaptıklarını, Tarık ÜMİT'in otosu Silivri Jandarma bölge
sinde bulunduğu için tahkikatı o bölgeden sorumlu Jandarma Astsubayı Ahmet ALTINTAŞ'in yü
rüttüğünü, kendisi ile görüşüldüğünde, Özel Harekatçı Ayhan AKÇA'yı gözlem altına aldığını,
Ankara'dan Özel Harekat Daire Başkanlığından ifadesini alamayacağı konusunda müdahale edil
mesi üzerine bırakmak mecburiyetinde kaldığını söylediğini,
Tarık ÜMİT'in telefonlarını tespit ettirdiğini, tır parkında çay ocağı işleten Avşar isimli kişi
nin telefonu ile muhabere yapıldığının öğrenilmesi üzerine Avşar'ın sorgulandığını, kendi telefo
nunu Özel Harekatçı polislere kullanmak üzere verdiğini beyan ettiğini ve üzerinden de Özel Ha
rekatta görevli iki polisin resimlerinin çıktığını, bu resimlerin Divan Pastanesinde çalışanlara teş
his için gösterildiğini, ancak, resmi kişiler olması nedeniyle tahkikatta zorlanıldığını, Haluk KIRCl'nın yine aynı olayla ilgili olarak gözaltına alınıp bırakıldığını, Astsubay Ahmet ALTINTAŞ'ın
Avşar'ın üzerinde tabanca çıktığını ve bu tabancanın balistiğe gönderilmek üzere istendiğinde çe
şitli resmi yerlerden baskı geldiğini söylediğini,
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li polis memuru tarafından alındığı, Ziya'nın, Tarık ÜMİT'in kaçırılmasından üç gün sonra Oğuz
isimli polis memuru ile birlikte otoyu Avşar'a iade ettiğini, Avşar'ın, konunun içinde Abdullah
ÇATLI ve arnavut Sami isimli kişilerin olduğunu zannettiğini,
12.1.1994 tarihinde Adana Şakirpaşa Havaalanında sahte pasaportla yakalanan Metin BOZBAĞ'ın ifadesi doğrultusunda İstanbul'da Yaşar ÖZ'ün evinde ele geçirilen yeşil pasaportun Ta
rık ÜMİT'in sadece MİT ile çalışmadığını gösterdiğini, Tarık ÜMİT'in 1987 yılında MİT ile iliş
kilerinin başladığını, ondan önce Dündar KILIÇ ve Behçet CANTÜRK'ün Devlet tarafından sor
gulandığı tarihlerde ve 1982 yılında Dündar KILIÇ, Şükrü BALCI ve diğer kaçakçılık konuların
da tanık olarak ifadeleri bulunduğunu, bu ifadeleri dolayısıyla 1985 yılında silahlı saldırıya maruz
kalıp ağır yaralandığını, o tarihte bu saldırıyı Dündar KILIÇ'ın yönlendirdiğini söylediğini, 1987
yılından sonra da kendi istihbarat potansiyelinden dolayı ilgi alanlarına giren konularda Tarık
ÜMİT'ten yararlandıklarını,
Tarık ÜMİT ile en son 28 Şubat 1995 günü Ankara'da görüştüklerini, Özel Harekatçı Ziya ve
Semih isimli iki polisin evinde kaldıklarını, operasyonel konularda ve faaliyetlerinde yardımcı ol
masını istediklerini ve bu polislerle kendi yanında telefonla konuştuğunu, onlara kendi evinde ol
duğunu, İbrahim ŞAHİN'in de ertesi günü İstanbul'a geleceğini ve kendisiyle görüşeceğini söyle
diğini,
Tarık ÜMİT'in, bu görüşmelerinde, Ziya ve Semih dediği polis memurlarının kendisine Dün
dar KILIÇ'a yönelik bir operasyonda beraber davranmayı teklif ettiklerini söylediğini, kendisinin
de, kesinlikle böyle işlere girmemesini telkin ettiğini ve bu işlerden uzak kalmasını istediğini,
Tarık ÜMİT'ten yasal çerçevedeki konularda istifade ettiklerini, ancak, bunun dışında Devle
tin diğer istihbarat organlarıyla da irtibatı olduğunu, özellikle uyuşturucu kaçakçılığı konusunda
Emniyet birimlerine yardım ettiğini genel hatlarıyla bildiğini,
MİT'in Türkiye içinde terörle mücadele görevinin bulunmadığını, ancak, istihbari alanda böy
le görevleri olduğunu ve intikal eden bilgileri ilgili mercilere ilettiklerini,
Tarık ÜMİT'in kızının, kendisi tarafından gönderilen iki MİT görevlisinin babasının Emniyet
Genel Müdürü Mehmet AĞAR'ın bilgisi dahilinde, müşaviri Korkut EKEN'in isteği üzerine Özel
Harekatçılarca kaçırıldığını söyledikleri beyanını Hande'nin kendi yorumu olarak nitelemek gerek
tiğini,
Kendisinin Mehmet AĞAR ve ibrahim ŞAHÎN ile Tarık ÜMİT'in yok olması hususunu gö
rüştüğünü, ÇATLI'nın elinde olduğuna dair duyumlarının doğru olması halinde yardımcı olmala
rını ve serbest bırakılmasının sağlanmasını, bunun mesele haline getirilmeyeceğini kendilerine ifa
de ettiğini, Mehmet AĞAR'ın böyle bir durumdan haberi olmadığını ve ilgileneceğini söylediğini,
Jandarma Astsubay Ahmet ALTINTAŞ'ın, Tarık ÜMİT'in Abdullah ÇATLI'ya, bahsettiği
polis memurları tarafından teslim edildiğinden emin olduğunu, muhtemelen öldürüldüğünü ve Ya
lova taraflarına gömülmüş olabileceğini Teşkilattan gönderdiği arkadaşlarına söylediğini, Avşar'ın,
Jandarmada sorgulanması sırasında da polis memuru Ayhan'ın Yalova taraflarında olduğunu tele
fonla söylemesi üzerine Astsubay Ahmet'in bu yorumu yaptığını, Tarık ÜMİT'in de ortadan kay
bolup hiç kimseyi aramamasının öldürüldüğü kanaatini pekiştirdiğini,
Emekli Yarbay ve MİT eski Daire Başkan Yardımcısı KORKUT EKEN; Tarık ÜMİT'İ 1987
yılında Milli İstihbarat Teşkilatında çalışırken Mehmet EYMÜR vasıtasıyla tanıdığını, özellikle
kaçakçılık ve narkotik konularında çok haber getiren bir eleman olduğunu, ancak kendisinin doğ
rudan bir görev irtibatı bulunmadığını,
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olayı olacağını ve bunun mutlaka önlenmesi gerektiğini bildirmesi üzerine kendisini, Genel Müdür
Mehmet AĞAR ile tanıştırdığını, Genel Müdürün Kaçakçılık İstihbarat Daire Başkanı Tuncay
YILMAZ'a konuyla ilgilenmesi için talimat verdiğini, sonradan çok büyük miktarda asit anhidriti
bu ihbarla yakalatmış olduğunu öğrendiğini,
Mehmet EYMÜR'ün MİT'te yeniden görev aldığını, Tarık ÜMİT'le çalışmaya başladığını
duyduğunu, Tarık ÜMİT'in kaçırılması ve öldürülmesi olayı ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını,
Mehmet EYMÜR'ün Tarık ÜMİT'in kızma, babasını kendisinin öldürttüğünü söylemiş olduğu için
kızın kendisiyle konuşarak, kesinlikle konu ile ilgisi ve bilgisinin bulunmadığını, babasını 1,5 yıl
dır görmediğini söylediğini,
1988 yılındaki MİT Raporu yüzünden Müsteşar Yardımcısı Hiram ABBAS, Daire Başkanı
Mehmet EYMÜR ve kendisinin emekliye sevkedildiklerini, bundan sonra iki yıl EYMÜR ile dışa
rıda çalıştıklarını, Antalya'daki buz fabikasındaki ortaklıkta aralarında anlaşmazlık çıkması ve ba
zı şahsi sebeplerle münakaşa ederek ayrıldıklarını ve sonra da EYMÜR ile görüşmediğini, MİT'ten
ayrılıp Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışmasının da Mehmet EYMÜR'ü kızdırmış olabileceğini,
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı HANEFİ AVCI'nın; Tarık
ÜMİT olayı ile ilgili MİT'te çok bilgi bulunmasına rağmen açıklamadıklarını, bu bilgileri karşı ta
rafa belki Mehmet (AĞAR) beye karşı tehdit unsuru olarak kullanmak istediklerini, olayla ilgili
çok farklı bilgileri olması gerektiğini, Jandarmanın yaptığı tahkikatta da geri planda kendilerinin
bilgi aktardıklarını, her şeyi orta yere dökmediklerini, Hakkı YAMAN ile Tarık ÜMİT'in Kıb
rıs'taki banka olayının sırrını tam çözemernekle beraber Mehmet EYMÜR'ün de o bankaya deği
şik bir isimle birtakım özel işlerde de kullanmak üzere ortak olduğu yolunda duyumlarının bulunduğunu, Hakkı YAMAN'ın bu olaylarla ilgili bilgisinin olduğunu zannettiğini, Mehmet EY
MÜR'ün, Hakkı YAMAN'm kendisine yanaşması için birtakım manevralar yaptığını bildiğini,
Orta yerde Emniyet-MİT çelişkisi yahut iki istihbarat teşkilatı birbiriyle çelişiyor, dövüşüyor
gibi iddiaların bulunduğunu, aslında olayın özünün böyle olmadığını, olayın özünde Mehmet
AGAR'la Mehmet EYMÜR'ün çelişkisinin var olduğunu, bunun başka zeminlerde de oluştuğunu,
MİT içinde Mehmet EYMÜR ve beraberindeki bir grubun cezaevinde yatmış çıkmış ülkücülerle
beraber hareket etmeyi kendilerine bir görev biçimi bildiklerini, hep onlarla birlikte hareket ettik
lerini, Mehmet AĞAR'ın kendisi ya da kendisine bağlı İbrahim ŞAHİN ve Korkut EKEN'in adam
ları ile bunlar arasında bir soğukluk, bir çatışma var olduğunu, halbuki, MİT'in kendi klasik istih
barat görevi yapan unsurlarıyla Emniyetin klasik istihbarat yapan unsurları arasındA hiçbir sorun
bulunmadığını, tatlı bir rekabet olsa bile ciddi bir çelişki olmadığını, fakat bunlar arasındaki çeliş
kinin çok büyüdüğünü ve artık kendilerine bağlı olan alttaki mafyacı unsurların bile kavgaya baş
ladıklarını, mesela, Sedat PEKER veya Drej Ali'nin bir gruptan olmasına karşılık Hadi ÖZCAN'la
Yeşil mafyasının diğer gruptan olduklarını ve bunların birbirlerini öldürmeye çalıştıklarını, MİTEmniyet çelişkisi diye gösterilmesine rağmen işin aslının bu kişilerin kendi çelişkisi olduğunu ve
MİT ile Emniyetteki yüzde 90-98 gibi büyük çoğunluğun hiç alakasının bulunmadığını,
İstihbarat teşkilatları arasında çokbaşlılık var denilerek özellikle Emniyet İstihbarat Teşkilatı
nın üzerine gelindiğini, Türkiye'de klasik manada istihbarat yapan ve dünyadaki bütün istihbarat
teşkilatlarının uyguladığı klasik yöntemlerle çalışan, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren MİT
ile yurtiçinde faaliyet gösteren Emniyet istihbaratının bulunduğunu, bunların dışındaki adı istihba
rat olan kuruluşların böyle bir faaliyetlerinin olmadığını,
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eylem elemanı kullanmadığını, istihbarat kurumlarının da herkesten istifade edip Herkesi değerlen
direbileceklerini, kendilerinin bunu tek tek kontrol edemeyeceklerini,
İstihbarat birimleri arasında her zaman tatlı bir rekabet bulunduğunu ve bunun, işin daha iyi
gitmesi bakımından doğal olduğunu ve bir sıkıntı yaratmayacağını, ama, çekişme ve kavganın cid
di bir devlette olamayacağını, kendisinin sorumlu olduğu her dönemde bu tür hiçbir sıkıntıyla kar
şılaşmadıklarını,
Korkut EKEN'in Türk Ordusunun yetiştirdiği efsanevi subaylardan birisi olduğunu, ilk Gü
neydoğu harekatlarında Özel Harekat Timlerini askerde ve poliste kuran kişi olduğunu, eğitim fa
aliyetlerinde ve askeri birliklerle olan koordinasyonun güçlenmesinde, değerlendirmede, PKK'ya
karşı taktik oluşturmada, Güneydoğudaki görevlilerin motivasyonunda kendisinden çok istifade et
tiklerini,
Tarık ÜMİT olayında, kendisini Mehmet EYMÜR veya onun adına kimin aradığını hatırlama
dığını, arayan kişinin "böyle bir kaybolma olayı var, bu konuyla ilgilenir misiniz" dediğini, "elbet
te ilgileniriz. Daha fazlasıyla da ilgileniriz" diye cevap verdiğini, ilgili personeli de konu ile ilgi
lenmeleri için talimatlandırdığını, konu hakkında bir daha aranmadığını, kendisinin de Mehmet
EYMÜR'ü aramadığını, olay hakkında da herhangi bir sonuç elde edilemediğine dair bilgilendiril
diğini, daha sonra da bilgi gelmediğini,
Mehmet EYMÜR'ün "Tarık ÜMİT, Abdullah ÇATLI'nın elinde imiş, ben size teminat veri
yorum, bir daha Abdullah ÇATLI'nın alanına sokmayacağız, girmeyecek, bunu, bunun elinden
kurtarın" dediği ve kendisinin de "olmaz öyle şey, ben İbrahim'le görüşür, hallederim" şeklinde ce
vap verdiği bir konuşmanın cereyan etmediğini, sadece, kaybolduğu ve ijgilenilmesi şeklinde bir
rica olduğunu, bu konu ile ilgili olarak İbrahim ŞAHİN'le de görüşmediğini,
Tarık ÜMİT'in, kendileri ile ilintileri ve uyuşturucu madde kaçakçılığı konusunda yardımları
olduğunu, MİT ile de çalıştığını bildiğini,
Özel Harekat Daire Başkanvekili İBRAHİM ŞAHİN; Tarık ÜMİT ile İstanbul Emniyet Mü
dürlüğünde çalışırken tanışıp dost olduklarını, kendisini iki defa ziyarete geldiğini, Tarık.ÜMİT'in
kaybolduğu 2.3.1995 tarihinde polis memuru Ayhan AKÇA ve Mehmet AĞAR ile birlikte Diyar
bakır'da olduklarını, öldürülüp öldürülmediğini bilmediğini, ancak, Tarık ÜMİT'in uyuşturucu ka
çakçılarını yakalattığını, ajanlık yaptığını ve bunun için de tanışmış oldukları 1991-1992 yılların
dan beri ölüm kuşkusu içinde olduğunu bildiğini,
Tarık ÜMİT olayının soruşturmasını yapan Jandarma Astsubayı ile telefonla görüştüğünü ve
Özel Harekatçı Ayhan AKÇA'nın alınmasının yanlış olduğunu ve bırakılmasını, resmi olarak iste
nildiği takdirde Ayhan AKÇA'yı verebileceklerini söylediğini,
Tarık ÜMİT'in kaçırılması olayı ile ilgili olarak Mehmet EYMÜR'ün kendisini telefonla ara
madığını, kendisinin Mehmet EYMÜR'ün makamına gidip görüştüğünü, Mehmet AĞAR'ın bu ko
nuda kendisine birşey söylemediğini, EYMÜR'ün kendisine olay ile ilgili olarak, Tarık ÜMİT'İ,
Ayhan AKÇA ve Ziya BANDIRMALIOĞLU'nun götürdüğünü ve Abdullah ÇATLI'nın elinde ol-1
duğunu söylediğini, kendisinin de Ayhan AKÇA'nın o gece yanında olduğunu ve Genel Müdür ile
birlikte Diyarbakır'da bulunduklarını, Diyarbakır'da olan bir insanın İstanbul'da Divan Pastanesin
den Tarık ÜMİT'İ kaçırmasının mantık dışı olduğu cevabını verdiğini, Mehmet EYMÜR'ün de
vamla "Tank ÜMİT'İ Abdullah ÇATLI bıraksın ya da bıraktırın* ben teminat veriyorum, bir daha
Tarık ÜMİT Abdullah ÇATLI'nın işlerine karışmayacak yahut o alana girmeyecek" dediğini, ken
disinin de Tarık ÜMİT'in nerede olduğunu bilmediğini söylediğni,
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Özel Harekat daire Başkanlığının herhangi bir kişiyi alıp sorgulama yapma yetkisinin bulun
madığını,
Abdullah ÇATLI'yı Mehmet bey olarak tanıdığını, soyadını bile kazadan sonra öğrendiğini,
1995 yılında Sedat BUCAK'ın yazıhanesinde gördüğünü, işadamı ve tekstilci olduğunu söylediği
ni, 1996 yılında bir iki defa da İstanbul'da görüştüğünü,
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık, İstihbarat ve Harekat Dairesi eski Başkanı TUNCAY
YILMAZ; Tarık ÜMİT'İ ilk defa zamanın Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR'ın makamında
görüp tanıştığını ve irtibatının devam ettiğini, çok önemli miktarlarda eroin imalatında kullanılan
asit anhidrit maddesi yakalamalarını sağladığını,
Tank ÜMİT'in Abdullah ÇATLI ye arkadaşları tarafından öldürüldüğüne dair bilgisi bulun
madığını, ancak, öldürüldüğüne inanmadığını, Tank ÜMİT'in asıl hedefinin Dursun KARATAŞ
olduğunu kendisine söylediğim, Mehmet EYMÜR ve Atilla AYTEK ile çalıştığını söylediği için
MİT ajanı olduğu intibaının oluştuğunu, 1984 operasyonunda Dündar KILIÇ'ı Tarık ÜMİT'in ih
bar edip sorguladığını,
Trabzon Sürmene'li olup İstanbul'da ikamet eden DÜNDAR KILIÇ; Tarık ÜMİT'in kendisi
nin yanında 12 Eylül 1980 öncesi katiplik yaptığını ve Kurtuluş'taki beyaz eşya satan dükkanında
da müdürlük yaparken iki öğretim görevlisini Dündar KILIÇ ismiyle tehdit ettiğini, bunu tespit
edip nasıl yaptığını sorduğunu, onun da bu konuyu Mehmet EYMÜR ve o zamanki Kaçakçılık Da
ire Başkanı Atilla AYTEK'e anlattığını ve ondan sonra da bunların kendisi aleyhinde faaliyet gös
termeye, iftiralara başladıklarını,
Kardeşi İbrahim'in Tank ÜMİT ile bir para isteme meselesi yüzünden kavga ettiğini,
Tarık ÜMİT'İ suç ortaklarının öldürdüğü kanısında olduğunu, topladığı paraları suç ortakları
na götürmediğini duyduğunu,
Beyan etmişlerdir.
İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığının 1997/261 No.lu İddianamesinde de,
Hakkı Yaman NAMLI isimli tanığın ifadesinde; Tarık ÜMİT'in önceki tarihlerde Korkut
EKEN ile çok samimi ilişkiler içerisinde olduğu, hatta, maddi sıkıntılar çekerek satın aldığı Ford
marka zırhlı otomobilini Korkut EKEN'e hediye ettiği, ancak, sonraki tarihlerde Korkut EKEN'le
aralarının açıldığı ve 1994 yılının Haziran ayında Tarık ÜMİT'in yazıhanesini telefonla arayan
Korkut EKEN'in orada çalışan ve o esnada telefona bakan Ali isimli işçisi vasıtası ile Tarık
ÜMİT'in tehdit edildiğini,
Ayrıca, Tarık ÜMİT'in yazıhanesinde İbrahim ŞAHİN, Nurettin.GÜVEN gibi kişileri de gör
düğünü ve Tarık ÜMİT'in Abdullah ÇATLI ile de sık sık görüşüp buluştuğunu,
Tarık ÜMİT'in, Yaşar ÖZ isimli kişi ile çok yoğun ticari ilişkilerde bulunduğunu, ancak, yap
tıkları işlerin legal işler olmadığını, Tarık ÜMİT ile Yaşar ÖZ arasında devamlı surette bir alacakborç münasebeti bulunduğunu ve bu ilişkiler sırasında Yaşar ÖZ'e yeşil pasaport ve silah taşıma
belgelerinin temininde Tarık ÜMİT'in aracı olduğunu, bir süre sonra Yaşar ÖZ'ün, Tarık ÜMİT'in
yanından ayrılarak Abdullah ÇATLI ve ekibi ile birlikte çalışmaya başladığını, bunun üzerine Ta
rık ÜMİT'in, gerek kendisine gerekse yakın çevresine konuşmalarında, benim adamım Yaşar ÖZ'ü
koltuklarının altına aldılar diyerek Abdullah ÇATLI ve Korkut EKEN aleyhinde sözler söyleyip
küfür ettiğini ve onların ipliğini pazara çıkaracağım dediğini,
Bu olaylardan 6-8 ay sonra Tarık ÜMİT kaybolunca, kendisinin, Tank ÜMİT'in kızına, Ab
dullah ÇATLI ve Korkut EKEN'den şüphelenmelerini söylediğini, bu sözlerini duyan Abdullah
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-302ÇATLI ve arkadaşlarının 1995 yılı Mayıs-Haziran aylarında yazıhanesine silahlı ve telsizli adam
larla gelip Tarık ÜMİT olayını kastederek "Bu işlere kafanı yorma, intikamını sen almayacaksın,
bizim hakkımızda konuşuyormuşsun... Biz çok güçlüyüz" diyerek kendisini uyardıklarını,
Sanık Polis Memuru Ziya BANDIRMALIOĞLU'nun ifadesinde;
03.03.1995 tarihinde İstanbul'a geldiğinde Avşar KEDEROĞLU'na ait telefonla Tarık
ÜMİT'İ aradığını ve aynı gün saat 18.00'de Erenköy Bağdat Caddesi'ndeki Divan Pastanesinde bu
luşmayı kararlaştırdıklarını ve aynı gün saat 19.00-20.00 sıralarında da bu pastanede Tarık ÜMİT
ile buluştuğunu, orada Tarık ÜMİT'le yaklaşık yarım saat oturup sadece hal hatır sorduklarını ve
pastane önünde vedalaşarak ayrıldıklarını,
Belirttikleri hususları yer almaktadır.

"

Abhazya kökenli bir aileden olan Tarık ÜMİT 1947 Düzce doğumludur. 1965 yılında amcası
Dr. Cemalettin ÜMÎT'in yanına Almanya'ya gitmiş, orada işçilik, şoförlük, pazarlamacılık gibi iş
lerde çalışmış, bir Alman hanımla evlenmiş, Hande ve Katya isimli iki kız çocuğu sahibi olmuştur.
1968 yılında Türkiye'ye geri dönmüş, bir süre Dündar KILIÇ'ın yanında çalışmış, Dündar KILlÇ'la ortak olarak İNMAR isimli şirketi, Pendik-Kurtköy'de bir boya fabrikasını kurmuşlar, an
cak 1983 yılında Gönen'de Dündar KILIÇ'ın tutuklanması üzerine Polisin İstanbul'daki şirketine
baskın yapması sebebiyle ortaklıktan ayrılmıştır. 1968-1973 yılları arasında kerevit ihracatı işiyle
uğraşmıştır. Türkiye'de ilk defa kerevit işini başlatmış ve bu işten büyük paralar kazanmıştır. 1973
yılında bir yaralama suçu işlemiş ve mahkum olunca yurt dışına kaçmış, 1974 affından istifadeyle
tekrar dönmüştür. Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Ümsan, Ümtaş, Gentaş ve STC adlı dört şir
ketin sahibi ve Kıbrıs'ta bulunan First Merchant Bânk'ın iki büyük ortağından biri olmuştur. Bir
dönemde de İstanbul İlinde en yüksek vergi verenler listesinde 20 nci sırada yer almıştır.
Ülkücü görüşü savunduğu bilinen Tarık ÜMİT, İstanbul eski Emniyet Müdürü Şükrü BALCl'mn rüşvet alma suçuyla yargılandığı davada ve Dündar KILIÇ hakkında yürütülen soruşturma
da tanıklık yapmıştır.
11.06.1976 tarihinde Almanya'da Dortmund Eyalet Mahkemesi tarafından uyuşturucu madde
ticareti yapma suçundan iki yıl hapis cezası ile tecziye edilmiştir.
05.01.1985 tarihinde müstecirliğini yaptığı İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi 123/1 adresinde
faaliyet gösteren SÖRF KULÜP DERNEĞİ'nde kumar oynatmak suçundan dolayı yapılan adli iş
lem sonucu Tarık ÜMÎT'in bir ay hapis cezası ile tecziyesine ve derneğin de süresiz kapatılması
na karar verilmiştir.
1988 yılında İstanbul Nişantaşı'nda bir kumarhanenin ortağı olmuş ve müdürlüğünü yapmıştır.
Maçka Kadınlar Derneği'nin % 80 gelirinin Dündar Kılıç, Fahrettin Arslan ve Hüseyin Cevahiroğlu tarafından paylaşıldığından derneğe sahip çıkarak bunların kar hisselerini % 50'ye indir
miştir.
1986 yılında Almanya Düsseldorf şehrinde bir adet sahte yüzlük ABD doları bozdurmaya ça
lışmıştır,
-İtalya'nın Trieste şehrinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptıklarından şüphe edilerek gö
zaltına alınan şahıslarla ilgili olarak 30.07.1981 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifadesi
alınarak serbest bırakılmıştır.
Dündar Kılıç'a işine son verdirttiği işçisi Zekeriya Ülkücü tarafından 28.12.1985 tarihinde İs
tanbul'da silahla ağır şekilde yaralanmıştır,
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-303- 07.01.1987 tarihli Hürriyet Gazetesinde Kemal GÜNERGÜL isimli şahsı 70 milyar lira do
landırdığı haberi yer almıştır.
15.9.1994 tarihinde Amerika'da kara para aklamadan takibata uğrayan Solman KOHEN üze
rinde Kıbrıs'ta ortak olduğu bankanın telefonu çıkmıştır.
- 1992 yılı Eylül ayında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün DEV-SOL örgütüne yönelik yaptığı
operasyonda ele geçen dokümanlar arasında Tarık ÜMİT'e ait ev ve işyeri telefon numaraları ile
araç plakalarının deşifre edilmiş olduğu kendisine tebliğ edildiğinden can güvenliğinin sağlanması
amacıyla, mevcut olan üç aracına plaka verilmesini 20 Ekim 1992 tarihli dilekçesi ile talep etmiş,
14.12.1993 tarihinde de Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR imzası ile 34 ZU 478 sayılı pla
ka tahsis edilmiştir.
Alman asıllı eşi kanserden vefat edince bir süre Nur İNUGUR isimli hanımla yaşamış, daha
sonra da ayrılmışlardır.
Tarık ÜMİT'in, çok yönlü faaliyet gösteren, cesur, atak, karışık ve karanlık bir yapıya sahip
olduğu görülmektedir. MİT ile çalışan bir istihbarat elemanı olmasına rağmen, bu ahlaka aykırı ola
rak bu kuruluştan veya bağlı bulunduğu görevlilerden izin almaksızın başka kuruluşlarla da temas
edip çalışabilmektedir. Beyanlardan ve ifadelerden, yaşantısındaki akıştan, karışmış olduğu olay
lardan da anlaşılacağı gibi açıkça yeraltı dünyasının içinde de büyük ölçüde faaliyet gösterdiği gö
rülmektedir. İrtibat içinde bulunduğu siviller ve Devlet görevlileri de genelde hep şaibeli kişilerdir,
birtakım suç odakları olduğu görülen kişilerdir ki bunlardan biri Tarık ÜMİT'e, birbirlerine olan
husumetlerini de düşünerek, Dündar KILIÇ'a yönelik müşterek bir operasyon yapmayı teklif et
mişlerdir. İki polis memuru tarafından bir bahane ile alınıp Abdullah ÇATLI'ya teslim edildiği id
diası da oldukça vahimdir, düşündürücüdür.
Ortağı olduğu banka vasıtasıyla veya başka şekillerde kara para aklama işlerine, uyuşturucu
kaçakçılığına, haraç almaya, kumarhane işletmeye oldukça müsait bir yapıdadır. Bu tür işlerden do
layı borç-alacak ilişkileri yüzünden yok edilmek istenebileceği gibi, çok yakın arkadaşı olan, hatta
yeşil pasaport ve silah taşıma belgeleri alabilmesine aracı olduğu Yaşar ÖZ'ün Abdullah ÇATLI
safına geçmesine gösterdiği tepki kaçırılmasına sebep teşkil etmiş olabilir. Çok zeki ve hareketli
bir yapıya sahip olan Tarık ÜMİT'İ, tanıdığı kişilerin, dost ve arkadaşlarının tuzağa düşürdüğüne
inanmak gerekir.
İnceleme bölümünde belirtildiği üzere İbrahim ŞAHİN, Tarık ÜMİT'in kaybolduğu tarih olan
03.03.1995 tarihinde Emniyet eski Genel Müdürü Mehmet AĞAR ve Polis Memuru Ayhan AK
ÇA ile birlikte Diyarbakır'da olduğunu, Komisyonumuza verdiği 07.01.1997 tarihli ifadesinde be
lirtmiş ise de, Komisyonumuzca Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan 02.04.1997 tarih ve 331 sa
yılı yazıya anılan Genel Müdürlükçe verilen cevaptan İbrahim ŞAHİN'in, Ayhan AKÇA ile
02.03.1995 günü saat 10.00'da Diyarbakır'dan Ankara'ya hareket eden THY nın T.K. 257 sefer sa
yılı uçağı ile dönmüş oldukları anlaşılmıştır.
02.03.1995 tarihinde Diyarbakır'dan Ankara'ya saat 10.00 uçağı ile dönen bu kişilerni kara
yolu ile bile olsa aynı gün İstanbul'da olmaları imkânsız bir durum değildir. Buradan hareketle İb
rahim ŞAHİN'in ifadesinde tarihle ilgili beyanının ve Mehmet EYMÜR'e "Ayhan AKÇA'nm olay
gecesinde Diyarbakır'da kendisi ile birlikte Genel Müdür Mehmet AĞAR'ın yanında bulundukla
rını, Diyarbakır'da olan bir insanın aynı gün İstanbul'da Divan Pastanesinden Tarık ÜMİT'İ kaçır
masının mantık dışı olduğu" cevabının gerçekleri yansıtmadığı açıkça görülmektedir.
Amcası Dr.Cemalettin Ümit, Tarık Ümit'in kaybolmadan önce bazı arkadaşlarına "ben bu in
sanların arasındayım ama daha fazla bunlarla çalışmam mümkün değil, yedikleri halt bini geçti,
;
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notere gidip bütün bildiklerimi tespit ettireceğim ve bu insanları kamuoyuna deklere edeceğim" de
diğini ve bundan sonra da tehditler gelmeye başladığını söylemiştir. Bu beyanın ciddi ve doğru ol
duğu düşünüldüğünde, diğer olaylarla birlikte gözönüne alındığında bir noktada olay çözülebilir.
Bilgisine başvurulanların beyanlarına göre; Tank ÜMİT'in 03.03.1995 günü saat 18.00-19.00
sıralarında İstanbul Erenköy Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Divan Pastanesinde oturduğu sıra
da çikolata almak üzere aile dostu Baha ŞEN gelmiş ve sohbete başlamışlardır. Bilahare daha ön
ceden tanımış olduğu polis memurları Ziya BANDIRMALIOĞLU ile Ayhan AKÇA'da gelmişler
dir. Kısa bir süre konuştuktan sonra bu polis memurları Tank ÜMİT'e "İbrahim ağabey gelmedi,
seni evde bekliyor, ona gideceğiz" demişler ve beraberce pastaneden ayrılmışlar ve Tarık ÜMİT o
andan itibaren kaybolmuştur.
Milli İstihbarat Teşkilatında, istihbarat elemanı olarak çalışan Tarık ÜMİT'in, bağlı olduğu
Mehmet EYMÜR tarafından yapılan araştırmalar ile Seyit Ahmet ALTINTAŞ isimli Jandarma İs
tihbarat görevlisi Astsubayın yaptığı araştırmalarda, Tarık ÜMİT'in en son yaptığı telefon görüş
mesi tespit edilmiş ve bu son görüşmenin Avşar KEDEROGLU adına kayıtlı cep telefonu ile ya
pıldığı belirlenmiştir. Jandarma İstihbarat görevlisi Ahmet ALTINTAŞ tarafından Avşar KEDE
ROGLU bulunmuş, Tarık ÜMİT'le görüşme sebebi sorulmuş, ancak, Avşar KEDEROĞLU'nun
Tank ÜMİT'İ hiç tanımadığı, herhangi bir görüşme yapmadığı ve bu telefonun kendi adına kayıt
lı olmakla beraber, olay günlerine tekabül eden dönemde Özel Harekat Dairesinde görevli Ayhan
AKÇA ile Ziya BANDIRMALIOĞLU tarafından kendisinden geçici olarak alınıp kullanıldığı an
laşılmıştır. Bunun üzerine Avşar KEDERÖĞLU aracılığı ile Jandarma Astsubay Seyit Ahmet AL
TINTAŞ, Ayhan AKÇA ile görüşme yapmak üzere buluşmuşlardır. Ataköy civarında bir parkta
Ahmet ALTINTAŞ, Ayhan AKÇA'yı beklemiş, fakat buraya Ayhan AKÇA Özel Harekat Polis
Memuru Ayhan ÇARKIN'la birlikte gelmişlerdir. Jandarma Başçavuş Ahmet ALTINTAŞ'dan gö
rüşme sebebini öğrenmeleri üzerine, kendileri hakkında araştırma ve soruşturma yapamayacağını
ifade etmişlerdir. Buluşma yerine yakın olan Ataköy Polis Karakoluna gidilerek görüşmeye kara
kolda devam etmişlerdir. Ataköy Polis Karakolundaki bu görüşme sırasında Ayhan AKÇA ve Ay
han ÇARKIN ile Ankara'da bulunan Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim ŞAHİN telefon gö
rüşmesi yapmışlar ve Jandarma Başçavuş Ahmet ALTINTAŞ'I orada telefonla arayan İbrahim ŞA
HİN "sen kim oluyorsun bu polisler hakkında araştırma yapıyorsun" diyerek Ahmet ALTINTAŞ'I
ikaz etmiş ve bu olaya karışmamasını söyleyerek müdahalede bulunmuş ve. araştırmanın devamını
engellemiştir.
Jandarma Astsubay Ahmet ALTINTAŞ'ın yaptığı bu araştırmalar sırasında, MİT Kontrterör
Merkez Yöneticisi olan Mehmet EYMÜR'ün de araştırma için iki kişi görevlendirdiği ve Hande
BİRİNCİ ile gerek telefonla, gerek bizzat yaptığı görüşmelerde ona hitaben "Babanı Abdullah
ÇATLI, Sami HOŞTAN ve Haluk KIRCI kaçırdılar, bu hususta hemen basına açıklama yap ve il
gili yerlere dilekçeler ver, ayrıca babanın kaçırılmasında Korkut EKEN'in de rolü var" diyerek
uyardığı anlaşılmıştır.
Ayrıca, Hakkı Yaman NAMLI isimli tanığın ifadesinde; Tarık ÜMİT'in önceki tarihlerde Kor
kut EKEN ile çok samimi ilişkiler içerisinde olduğu hatta, maddi sıkıntılar çekerek satın aldığı Ford
marka zırhlı otomobilini Korkut EKEN'e hediye ettiği, ancak, sonraki tarihlerde Korkut EKEN'le
aralarının açıldığı ve 1994 yılının Haziran ayında Tarık ÜMİT'in yazıhanesini telefonla arayan
Korkut EKEN'in orada çalışan ve o esnada telefona bakan Ali isimli işçisi vasıtası ile Tarık
ÜMİT'in tehdit edildiğini,
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-305Tarık ÜMİT'in yazıhanesinde İbrahim ŞAHİN, Nurettin GÜVEN gibi kişileri de gördüğünü
ve Tarık ÜMİT'in Abdullah ÇATLI ile de sık sık görüşüp buluştuğunu,
Tarık ÜMİT'in, Yaşar ÖZ isimli kişi ile çok yoğun ticari ilişkilerde bulunduğunu, ancak, yap
tıkları işlerin legal işler olmadığını, Tarık ÜMİT ile Yaşar ÖZ arasında devamlı surette bir alacakborç münasebeti bulunduğunu ve bu ilişkiler sırasında Yaşar ÖZ'e yeşil pasaport ve silah taşıma
belgelerinin temininde Tarık ÜMİT'in aracı olduğunu, bir süre sonra Yaşar ÖZ'ün Tarık ÜMİT'in
yanından ayrılarak Abdullah ÇATLI ve ekibi ile birlikte çalışmaya başladığını, bunun üzerine Ta
nk ÜMİT'in gerek Hakkı YAMAN'a gerekse yakın çevresine konuşmalarında, "benim adamım
Yaşar ÖZ'ü koltuklarının altına aldılar" diyerek Abdullah ÇATLI ve Korkut EKEN aleyhinde söz
ler söyleyip küfür ettiğini ve onların ipliğini pazara çıkaracağım dediğini,
Bu olaylardan 6-8 ay sonra Tank ÜMİT kaybolunca, Tarık ÜMİT'in kızına, Abdullah ÇAT
LI ve Korkut EKEN'den şüphelenmelerini söylediğini, bunu duyan Abdullah ÇATLI ve arkadaş
larının 1995 yılı Mayıs-Haziran aylarında yazıhanesine silahlı ve telsizli adamlarla gelip Tarık
ÜMİT olayını kastederek "Bu işlere kafanı yorma, intikamını sen almayacaksın, bizim hakkımız
da konuşuyormuşsun...Biz çok güçlüyüz" diyerek kendisini uyardıklarını, beyan etmiştir.
Mehmet EYMÜR'ün beyanlarında, Tarık ÜMİT'in kaybolmasından sonra, o tarihte Emniyet
Genel Müdürü olan Mehmet AĞAR ve Özel Harekat Daire Başkanvekili olan İbrahim ŞAHİN ile
görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmelerde, Tarık ÜMİT'in, Abdullah ÇATLI ve adamları tarafın
dan sorgulandığını ve serbest bırakılması hususunda yardımcı olmalarını istediğini, ancak, herhan
gi bir sonuç alınamadığı belirtilmektedir. Olayı araştıran Jan.Astsubay Ahmet ALTINTAŞ, yapı
lan müdahaleler sebebiyle araştırmayı devam ettirememiş ve bir süre sonra da Diyarbakır İl Jan
darma Alay Komutanlığı emrine tayin edilmiştir.
03.03.1995 tarihinde İstanbul'a gelen Ziya BANDIRMALIOĞLU, Avşar KEDEROĞLU'na
ait telefonla Tarık ÜMİT'İ aradığını ve aynı gün saat 18.00'de Erenköy Bağdat Caddesi Divan Pas
tanesinde buluşmayı kararlaştırdıklarını ve aynı gün saat 19.00-20.00 sıralarında da bu pastanede
Tarık ÜMİT ile buluştuğunu, yaklaşık yarım saat oturup sadece hal hatır sorduklarını ve pastane
önünde vedalaşarak ayrıldıklarını belirtmiştir.
Tarık ÜMİT'in kaybolması olayı ile ilgili bölümde izah edildiği üzere; Tank ÜMİT'in kaybol
duğu gün, en son görüştüğü kişiler İbrahim ŞAHİN'in uzun süredir yanında bulunan ve görev iliş
kilerinin dışında daha ileri özel ilişkiler içerisinde oldukları anlaşılan polis memurları Ayhan AK
ÇA ve Ziya BANDIRMALIOĞLU'dur. Ayhan AKÇA ve Ziya BANDIRMALIOGLU'nun Tank
ÜMİT'in kaybolması olayı ile ilgilerini tesbit eden ve bu istikamette araştırma yapan Jan.Astsubay
Ahmet ALTINTAŞ'a, İbrahim ŞAHİN müdahale ederek araştırmanın sürdürülmesini önlemiştir.
Bu olayda Abdullah ÇATLI, Sami HOŞTAN, Haluk KIRCI, İbrahim ŞAHİN, Ayhan AKÇA, Zi
ya BANDIRMALIOĞLU ve Ayhan ÇARKIN'ın isimleri geçmektedir. Tarık ÜMİT'in kaybolma
sı olayında bu kişilerle ilişkiyi tesbit eden MİT Kontrterör Merkez Yöneticisi Mehmet EYMÜR,
Tarık ÜMİT'in Abdullah ÇATLI ve adamları tarafından kaçırıldığını ve sorgulandığını ifade ede
rek durumu Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim ŞAHİN'e intikal ettirmiştir. Bu isimler ve
bildirim karşısında ibrahim ŞAHİN'in davranışları, bu olayda Abdullah ÇATLI'nın varlığı ve adı
geçen diğer kişilerle birlikte eylemleri hususunda bilgi sahibi olduğu intibaını uyandırmaktadır.
Tarık ÜMİT'in kaybolması olayı ile ilgili tahkikata Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Hazır
lık 1995/627 dosya sayısı ile devam edildiği,
Sanıklar hakkında da İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığınca hazırlanan
1996/2303 Hazırlık ve 1997/261 sayılı iddianamenin 05.03.1997 tarihinde İstanbul Devlet Güven
lik Mahkemesine gönderildiği, anlaşılmıştır.
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-306P) YÜKSEKOVA ÇETESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME
SUSURLUK ÇETESİ adıyla bilinen olay Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görev yapan j .
Astsubay Hüseyin OĞUZ'un basına yansıyan beyanları ile gündeme gelmiştir.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından adı geçenin bu iddialarına ilişkin ifadesi resmen alı
narak Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderilmiş ve şahıs bu mahkemede de iddiaları
nı tekrarlamıştır.
Daha sonra Hüseyin OĞUZ komisyonumuza çağrılarak beyanı alınmış, genel olarak Genel
Komutanlıkta ve mahkemede verdiği beyanlarını komisyonumuzda da tekrar etmiştir.
Hüseyin OĞUZ'un iddialarında geçen Abdullah CANAN'ın ölü bulunması ve Miktat ÖZEKEN, Şemsettin YURTSEVEN, Münir SARITAŞ adlı vatandaşların öldürülmesi olaylarının daha
önce 1995 yılında yargıya intikal ettiği ve Van 21. J. Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca soruşturmanın başlatıldığı, daha sonra dosyaların Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi
ne intikal ettirildiği,
Hüseyin OĞUZ'un Yüksekova'da yaptığı sorgulama sırasında ortaya çıkan Necip BASKIN'ın
kaçırılması olayı hakkında da Diyarbakır DGM Başsavcılığınca dava açıldığı,'
Hüseyin OĞUZ'un iddialarında yer alan diğer olayların da yine Diyarbakır DGM tarafından
soruşturulmaya başlandığı, hatta bu iddialarda adı geçen 1 Kurmay Albay* 1 Binbaşı, 2 Yüzbaşı ve
Yüksekova Belediye Başkanının da içinde bulunduğu ve çoğunluğunu korucuların oluşturduğu 14
kişinin tutuklandığı anlaşılmıştır.
Gerek Astsubay Hüseyin OĞUZ'un, gerekse Esat CANAN ve Senar ER'in iddiaları ile CHP
Heyetinin Raporunda yer alan iddilar gözönüne alındığında;
Güneydoğu'da Koruculuk Sisteminin ciddi bir kritiğinin yapılmasının gerektiği, bu çerçevede;
1. Öncelikle korucuların örgütlenme biçimi (emir-komuta sistemi) ve buna bağlı olarak veka
letle aylık ödenme sisteminin gözden geçirilmesi,
Çünkü;
a) Korucubaşı ve tim başı konumunda olanların güvenlik güçlerinin yetkilileri ile temasta
önemli bir ayrıcalık elde ettikleri, örneğin askeri garnizonlara ve Emniyet dairelerine çok rahat bir
şekilde girip çıktıkları ve bu ilişkilerini halk nezdinde kötüye kullanarak çıkar sağladıkları,
b) Vekalet sistemi ile korucubaşıların emrindeki personelin maaşlarını aldıkları, bunun tama
mını terörle fiilen mücadele eden koruculara vermedikleri, onlara un, şeker, çay gibi gıda maddesi
verdikleri, geri kalanı kendi zimmetlerine geçirdikleri,
c) Ayrıca kendileri fiilen terörle mücadeleye katılmadıkları, şehirde oturup bir yandan devlet
yetkilileri ile özel ilişkilerini geliştirdikleri, öte yandan ticaretle uğraştıkları,
d) Yine aynı kişilerin devletle ilişkilerinden de yararlanarak silah ve uyuşturucu kaçakçılığı
yaptıkları,
e) Daha ileri gidip korucu yetkilerini suistimal ederek vatandaşlardan haraç aldıkları, hatta
PKK'lı yaftası vurarak bazı vatandaşları öldürdükleri iddiasının bulunduğu,
f) Yine koruculuk yetkilerini kullanarak PKK görüntüsü altında adam kaçırma ve fidye alma,
hatta öldürme eylemlerine kalkıştıkları,
g) Kamuoyunda Pişmanlık Yasası olarak bilinen 3419 sayılı yasadan yararlanan bazı itirafçı
ların da benzeri eylemlere karıştıkları,
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-3072.- İyi niyetli olmayan bazı devlet görevlilerinin (asker ya da polis), geçici köy korucularını
(bazan da itirafçıları) kullanarak menfaat temini cihetine gittikleri, örneğin ;
a) Silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığına bulaştıklarını,
b) Bazan da kendilerine emanet edilen silah ve askeri malzemeleri, hatta ele geçirilen uyuştu
rucuları satarak menfaat temin ettikleri,
c) Daha da kötüsü yetkilerini kötüye kullanarak vatandaşları PKK'lı suçlamasıyla gözaltına al
dıkları, hatta bunlardan bir kısmından para aldıkları, bazan da ideolojik olarak bunu yaptıkları
d) Bu yetkililerin yetkilerini kötüye kullanarak bazı siyasî kişilerin siyasal çıkarlarına hizmet
ettikleri, onlara siyaseten muhalif olan bazı vatandaşları seçimlerden önce gözaltına aldıkları, son
ra da aynı siyasî kişilerin iltimasıyla serbest bıraktıkları iddialarının bulunduğu,
e) Kahraman BİLGİÇ, (Pişmanlık Yasası olarak bilinen) 3419 sayılı yasadan faydalanmak için
Nisan-1994'de teslim olduğu ve Jandarmaca ifadesi alındığı halde, 1997 yılına kadar yargıya inti
kal ettirilmeyerek, hatta kendisine korucu ve asker kimliği temin edilerek kendisinden çeşitli şekil
lerde (örgüt hakkında bilgi verme, operasyonlarda yer gösterme gibi) faydalanma cihetine gidildi
ği, bazen bunun gayrimeşru şekilde de gerçekleştiği, adı geçen kişiden başka itirafçıların da bu şe
kilde kullanılmış olabileceği, oysa bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde bu şekilde hu
kuk dışı bir uygulamanın yasal olmadığı,
3- Bazı kamu görevlilerinin, personelini veya kurumunu aşırı koruma içgüdüsüyle kurumları
içinde meydana gelen bazı süistimallerin açığa çıkmasını istemedikleri, konumuzda da üst düzey
bazı askeri yetkililerin, asker kişilerin karıştıkları süistimallerin açığa çıkması halinde "Silahlı Kuv
vetlerin prestijinin sarsılacağı, yara alacağı ya da devletin zarar göreceği" düşüncesi ile bu gibi suistimal olaylarını örtbast etme, suç işleyenleri koruma cihetine gittikleri, bunun için de (Kahraman
Bilgiç'in ifadelerini içeren tutanak ve video kasetlerinin DGM'ne gönderilmemesi örneğinde oldur
ğu gibi) bazı bilgi ve belgeleri üst makamlara ve yargıya intikal ettirmedikleri,
Değerlendirmesi yapılmıştır.
X. GENEL DEĞERLENDİRME
Yasadışı örgütlerin devletle olan bağlantıları ile Susurluk'ta meydana gelen kaza olayının ve
arkasındaki ilişkilerin aydınlığa kavuşturulması amacıyla kurulan 10/89 Sayılı Araştırma Komis
yonumuzun çalışması için gerekli olan sürenin azlığı, yetkilerinin kısıtlılığı ve araştırma konuları
nın genişliği karşısında büyük fedakarlıkla dört aylık bir sürede elde edilen bilgi ve belgeler çerçe
vesinde konu değerlendirilmiştir.
03.11.1996 tarihinde Susurluk İlçesi civarında meydana gelen trafik kazasında, aynı otomobil
içerisinde Abdullah Çatlı, Sedat Edip Bucak ve Hüseyin Kocadağ'ın birlikte bulunmaları, o tarih
ten itibaren, Türkiye gündeminde baş sırayı alarak bugüne kadar süregelen tartışmaların en önem
li konusunu teşkil etmiştir.
12.11.1996 tarihinde Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapan, Anavatan Partisi Genel Başkanı
nın... bazı devlet görevlilerinin uyuşturucu, kumarhane, haraç ve adam öldürme gibi eylemlere ka
rıştıklarını, devlet tarafından aranan bazı silahlı eylemcilerinde bu devlet görevlileri tarafından kul
lanıldığını... ifade etmesi sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanı 13 Kasım 1996 tarihli mektupla bu bil-;
gileri Başbakana intikal ettirmişlerdir. Bu mektupta özetle.... "Emniyet Genel Müdürlüğü bünye
sinde özel harekat dairesi vardır... bu dairenin bazı elemanları uyuşturucu, kumarhane, haraç ve
adam öldürme gibi işlere karışmaktadır... Ö.L. Topal'ı öldürenlerin itirafları fevkalade enteresan
dır... aşiret reisi devleti kullanmaktadır... Devlette görevli bazı kişilerin Özel Hareket Daire BaşkaTürkiye"Büyük Millet Meclisi
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-308nı İbrahim Şahin'den talimat aldıkları ve bunun İçişleri Bakanı dahil bir takım yüksek yerlerin bil
gisi dahilinde olduğu söylenmektedir..." şeklinde iddia edilen hususlara yer vermişlerdir. Bu iddialar
nazara alınarak Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdür
lüğü Teftiş Kurulları tarafından araştırmalar yapılmıştır. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'n de
bu konularla ilgili bir araştırma komisyonu teşkil edilerek araştırmalar sürdürülmüştür. Bu bilgilerin
ve araştırmaların yanında İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca da ha
zırlık tahkikatı yukarıda izah edilen olaylar ayrı ayrı tahkik edilmiş ve toplanan delillere istinaden
oluşan kanaat fezlekenin muhtelif bölümlerinde ayrıntılı olarak izah ye ifade edilmiştir.
Yukarıda izah ve ifade edildiği üzere;
- Türkiye'de katliam sanığı olarak gıyabi tutuklama kararı ile, yurt dışında uyuşturucu kaçak
çılığı ve cezaevi firarisi olarak İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan bir silahlı eylemci ile,
bu kişiyi yakalamak veya bulunduğu yeri derhal güvenlik birimlerine bildirmekle görevli ve yü
kümlü olan üst düzey bir emniyet mensubunun bir milletvekilinin aynı ortamlarda birlikte olmala
rı ve bu birlikteliği, Abdullah Çatlı'nın gerçek kimliği bilinerek uzun süreli yakın ilişkiler içerisin
de sürdürülmüş olması,
Bu kişilerin her üçününde üzerinde ruhsatlı tabancaları, yanlarındaki korumaların ayrı ayrı za
ti silahlarının bulunmasına rağmen ayrıca saldırı, suikast ve gizlice cinayet işlemekte kullanılabile
cek vahim nitelikte ve sayıda silahları ve mermilerle, 34 NUL 63 numaralı sahte plakaları (koruma
amaçlı olmadığı İstEmn.Md. yazı ve araştırması ile saptanmıştır.) ve birçok sahte belgeleri yanla
rında bulundurdukları nazara alındığında, bu kişilerin son olaydaki beraberliğinin basit bir tatil ge
zisi veya başsağlığı ziyareti ile izah edilmesi inandırıcı görülmemiştir. Kaldıki, yukarıdaki tesbitlere göre bu beraberlik tesadüf değil önceden tesbit edilmiş bir buluşma olduğu, İstanbul'da bulun
dukları ilk günde Abdullah Çatlı, Sedat Edip Bucak ve Hüseyin Kocadağ'ın gizlenin buluşmaları
ve görüşmelerinden anlaşılmaktadır.
Bu durum, adı geçen kişilerin, yanlarında koruma olarak bulundurdukları kişilerle birlikte, ya
salara aykırı silahlı bir eylem hazırlığında bulundukları kanaatini oluşturmuştur.
- Bu silahlardan ve mermilerden bir bölümünün Özel Harekat Daire Başkanlığı kaynaklı ol
dukları ve 1993-1994 yılları itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğünde kuvve kayıtlarında bulunma
ları gerektiği tesbit edilmiştir. Buna rağmen bu silah ve mermilerin kaza yapan otomobil içerisin
de ve orada bulunan kişiler elinde ne maksatla bulundukları ve onlara nasıl intikal ettirildikleri,
Emniyet Genel Müdürlüğünün cevabi yazılarında, izah edilememiştir. Silah taşımasına yardımcı
olunması hususundaki özel belgeler ve diğer ilişkilerde nazara alındığında bu silah ve belgelerin,
belirtilen tarihlerde Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Ağar ve Özel Harekat Daire Başkan Ve
kili olan İbrahim Şahin'in talimatları ve bilgileri dahilinde adı geçen kişilere verildiği kanaati oluş
muştur.
- Abdullah Çatlı'nın üzerinde bulunan ve yukarıda ayrıntıları izah edilen sahte belgeler, Ab
dullah Çatlı (Mehmet Özbay sahte kimliği ile) ve Yaşar Öz adına düzenlenen silah taşıma izin bel
geleri ve hususi yeşil pasaportlarında yine, Mehmet Ağar'ın Emniyet Genel Müdürü olduğu dö
nemlerde ve onun bilgisi ve talimatı doğrultusunda düzenlenerek, bu belgelerle, devlet tarafından
aranan ve birçok yasadışı eyleme katılmış oldukları saptanan kişilerin kolaylıkla silah taşımaları ve
kolaylıkla yurtdışına çıkış ve dönüşleri sağlanarak çeşitli imtiyazlarla donatılmış oldukları anlaşıl
mıştır.
- Ömer Lütfü Topal isimli kişinin öldürülmesinde (olay yukarıda ayrıntılı olarak izah edilmiş
tir) kullanılan silahın şarjöründe Abdullah Çatlı'nın parmak izi bulunmuş ve Abdullah Çatlı'nın bu
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-309olaya iştirak etmiş olduğu bu somut delil ile tesbit edilmiştir. Öldürülen Ö. Lütfü Topal İstanbul'da
ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinde faaliyet gösteren birçok kumarhanenin işletmecisidir. Bu işlet
melerden çok büyük miktarlarda paralar kazanılmaktadır. Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir isimli şa
hıslarda Ömer Lütfü Topal'm İstanbul'daki bir kumarhanesinin ortaklarıdır. Bu kişiler bir ihbar.
üzerine üç polis memuru ile (A. Çarkın, E. Ersoy, O.Yorulmaz) birlikte Ö.L.Topal'ın cinayet zan
lıları olarak gözaltına alınmışlardır. îst.Emm.Md.Asayiş Şube Md.de gözaltında bulundukları sıra
da daha ilk saatlerden itibaren Sedat Edip Bucak İstanbul İl Emniyet Müdürüne defalarca telefon
açarak bu kişileri gözaltından kurtarmaya ve araştırmanın genişletilmesini engellemeye yönelik gi
rişimlerde bulunmuştur, araştırmanın 1. günü henüz tamamlandığında ise. Mehmet Ağar'ın talima
tı İbrahim Şahin'in bizzat İstanbul'a gelmesi ile bu kişiler apar topar İstanbul Emniyet Müdürlü
ğünden Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne götürülmüş ve orada kısaca ifadeleri alınıp yüzeysel
bir inceleme ile Ve yasal olmayan bir uygulama ile serbest bırakılmışlardır. Hatta daha sonra bir
çok olayda adı geçen Ayhan Akça'nın salıverilme tutanağında imzası bulunması dikkat çekicidir.Kaldıki İstanbul'daki sorgulama ve soruşturmanın hukuka uygun şekilde yapılmadığı ve iddia
edilen kasetin de elde edilemediği anlaşılmıştır.
Bu kişilerin acele olarak Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne götürülmeleri, özel timler hak
kında kamuoyunda olumsuz kanaat oluşmasını önlemek olarak izah edilmeye çalışılmıştır. Ancak,
bu kişilerden ikisi sivil şahıstır, özel timlerle ilişkileri yoktur. Diğer polis memurlarının ise önceki
tarihlerde özel harekat dairesi ile ilişkileri zaten kesilmiştir. Kaldıki, bu tür uygulamanın mutad ol
madığı bizzat İstanbul İl Emniyet Müdürünün ifadesinde belirtilmiştir. Şöyleki; Emniyet amiri,
. başkomiser ve komiser rütbelerinde birçok emniyet mensubu muhtelif suçlardan muhtelif tarihler
de İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınarak sorgulamaları yapıldığı halde (hatta bir bö
lümü orada suimuameleye maruz kaldıklarını iddia etmişlerdir.) Emniyet Genel Müdürlüğü veya
İçişleri Bakanlığının bu kişiler hakkında yapılan işlemler ile herhangi bir şekilde ilgilenmedikleri
ve ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü nezdinde herhangi bir araştırmaya kalkışmadıkları, zaten bu
olayda Emniyet Genel Müdürü Alaattin Yüksel'in de devre dışı bırakıldığı ve kendisine herhangi
bir bilgi verilmediği anlaşılmıştır. Bunların dışında, Ö. Lütfü Topal'ın öldürülmesi olayı sebebiyle
gözaltına alınan bu üç polis memuru (Mustafa Altınok, Enver Ulu ve Ömer Kaplan isimli polis me. murlarıile birlikte) Ö.L.Topal'ın öldürülmesine tekabüleden zaman diliminde, Sedat Edip Bucak'a
koruma görevlisi olarak tayin edilerek orada toplanmaları sağlanmıştır, (koruma tayininde aciliyet
unsurunun bulunmadığı ve birkısım işlemlerdeki usulsüzlükler Başbakanlık Teftiş Kurulu Rapo
runda ve yukarıdaki ilgili bölümlerde izah edilmiştir.) Ö.L.Topal'ın öldürülmesine iştirak ettiği so
mut delillerle saptanan Abdullah Çatlı ile bu olayın zanlıları olarak gözaltına alınan ve aynı zaman
da Ö.L. Topal'ın ortakları olan Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir ile, Sedat Edip Bucak ve onun yuka
rıda isimleri yazılı korumaları, uzun süreden beri tanışmaktadırlar ve sıksık biraraya gelmektedir
ler. Keza, bu kişilerin hepsi Mehmet Ağar ve İbrahim Şahin ile de tanışmakta ve onlarla da ilişki
li bulunmaktadırlar. Ö. L. Topal'ın öldürüldüğü günlere tekabül eden zaman diliminde ve ayrıca bu
olaydan önceki ve sonraki günlerde, Abdullah Çatlı, Sedat Edip Bucak, Sami Hoştan, Ali Fevzi Bir
ve Sedat Edip Bucak'ın korumaları arasında yoğun ve dikkat çekici şekilde telefon görüşmeleri ya
pıldığı tesbit edilmiştir, (telefon görüşmelerinin detayları birkısım sanıklar hakkında iddianame ile
dava açılmak üzere tefrik edilen dosyada ayrıntılı olarak izah. edilmiştin) Yine, olayın vuku buldu
ğu tarihe yakın zamanlarda Abdullah Çatlı, Sami Hoştan, Ali Fevzi Bir ve S.E.Bucak'ınkorumaları, Siverek'te S.EBucak'ın ikametgahında toplanmışlardır, (fotoğraflarla ilgili bölümde izah edil
miştir.)
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sinde bulunmaları, özel kasıtla hareket ettikleri kanaatini oluşturmaktadır.
- Tarık Ümit'in kaybolması olayı ile ilgili bölümde izah edildiği üzere; Tarık Ümit'in kaybol
duğu gün, en son görüştüğü kişiler İbrahim Şahin'in uzun süredir yanında bulunan ve görev ilişki
lerinin dışında daha ileri özel ilişkiler içerisinde oldukları anlaşılan polis memurları Ayhan Akça
ve Ziya Bandırmalıoğlu'dur. Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlunun Tarık Ümit'in kaybolması
olayı ile ilgilerini tesbit eden ve bu istikamette araştırma yapan Jn.Ast.Sb. Ahmet Altıntaş'a İbra
him Şahin yasal olmayan bir şekilde müdahale ederek araştırmanın sürdürülmesini önlemiştir. Bu
olayda yine Abdullah Çatlı, Sami Hoştan, Haluk Kırcı, İbrahim Şahin, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Çarkın'ın isimleri geçmektedir. Tarık Ümit'in kaybolması olayında bu kişiler
le ilişkiyi tesbit eden MİT könturterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, Tarık Ümit'in Abdullah Çat
lı ve adamları tarafından kaçırıldığını ve sorgulandığını ifade ederek durumu Emniyet Genel Mü
dürü Mehmet Ağar ve Özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin'e intikal ettirmiştir. Bu
isimler ve bildirim karşısında Mehmet Ağar ve İbrahim Şahin'in davranışları bu olayda Abdullah
Çatlı'nın varlığı ve adı geçen diğer kişilerle birlikte eylemleri hususunda bilgi sahibi olduklarını
göstermiştir.
Ayrıca, İbrahim Şahin'in koruma görevlisi olan Ayhan Akça'nın, yurtdışından ülkeye, uyuş
turucu madde satışından elde edilen parayı nakletmek suçundan yakalanan Dilek Örnek hakkında,
İstanbul DGM.C. Başsavcılığınca halen tahkikatı sürdürülmekte olan olaydada sanık olarak hak
kında yasal işlem yapılmaktadır.
- Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu'nun çocuklarının İstanbul'da bir gazinoda yapılan sün
net düğününde dosyada mübrez birkısım fotoğraflarda görüldüğü üzere Abdullah Çatlı ve İbrahim
Şahin'in, fezlekede adı geçen tüm polis memurları ile birlikte oldukları görülmektedir. Ziya Ban
dırmalıoğlu'nun İstanbul DGM.C. Başsavcılığında sanık sıfatı ile alınan ifadesinde bu düğünde kir
veliğini yapan Abdullah Çatlı'nın bu görevi Ankara'da Sedat Edip Bucak'ın yazıhanesinde bulun
dukları bir sırada onunda önerisi ile birlikte kararlaştırdıkları ve gazinonun ve düğününde bulunan
sanatçıların tüm masraflarının Abdullah Çatlı tarafından ödendiğini ifade etmiştir. Bu olayda, adı
geçen kişiler arasındaki ilişkilerin ve beraberliğin boyutlarını göstermektedir.
Tüm bu deliller ve belgeler ile birlikte nazara alındığında, haklarında fezleke düzenlenen kişi
lerle (ayrıca haklarında iddianame ile dava açılan ve yukarıda isimleri geçen) kişilerin tüm olaylar
da isimlerinin birlikte yeraldıkları görülmektedir.
Bu birlik ve beraberliğin tesadüflerden ibaret olmadığı, polis memurları sanıkların sadece ko
ruma görevi yapmak maksadıyla tayin ve tahsis edilmedikleri, bunların özel kasıt altında bir araya
toplandıkları ve bu suretle; devlet tarafından muhtelif suçlardan aranan kişiler, kumarhane işletme
cileri, birkısım yönetici ve siyasetçiler ile özel harekat daire başkanlığında görevli bazı polis me
murlarının cürüm işlemek için teşekkül oluşturdukları veya bu teşekküle katıldıkları anlaşılmıştır.
Yapılan inceleme ve alınan bilgiler çerçevesinde değerlendirildiğinde; konunun hukuksal,
ekonomik, siyasal ,sosyal ve uluslararası boyutları bulunmaktadır.
Çıkar amaçlı yasadışı örgütlerin devletle olan ilişkileri yardır ve devletin içinde yasadışı ör
gütlenme oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu örgütlenme esas olarak, hukuk devletinden uzaklaşılmasından kaynaklanmıştır. 1982 Anayasası hukuk boşluğu ortaya çıkarmıştır. Bu kamu yöneticileri
üzerinde sorumluluk oluşmamasına neden olmuştur. 1982 Anayasası'nın Geçici 15 nci maddesi ile
getirilen dönemin Milli Güvenlik Konseyi Üyelerinin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğunun
bulunmadığına ilişkin düzenleme buna bir örnektir. Geçmiş iktidarlar dönemindeki "Anayasayı bir
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kere delsek ne çıkar", "Benim memurum işini bilir" şeklindeki hukuk dışı uygulamalara ilişkin söz
ler, kamu yöneticilerinin kendi başlarına hareket etmelerine yöneltmiştir. Köşeyi dön anlayışı yer
leşmiştir.
Devletin gizli istihbarat örgütleri ile ilgili yapı bozuklukları vardır. Bu örgütler kendi asıl işle
ri yerine, operasyonlara ve başka işlere katıldıkları anlaşılmıştır. Bu nedenle, hukuk dışı faaliyetle
re girişmelerinin denetlenmesinin zor olduğu ve kendi mevzuatlarına uyup uymadıkları dahi bili
nememektedir. Mehmet EYMÜR'ün ifadesine göre, Gizli istihbarat örgütlerinin (MİT, Genelkur
may İstihbarat, Polis İstihbarat, JİTEM v.s.) kontrol mekanizmaları olmadığından, yaptıkları işle
rin hukuka uygun olup olmadığı denetlenememektedir.
Organize suç örgütlerinin devlete sızmalarının başka bir nedeni de, ekonomiktir. Bu örgütler
ekonomik güç elde etmek için siyasal gücü de kullanmaktadırlar. Karaparanın aklanmasında, özel
likle uyuşturucudan sağladıkları gelirlerin (tahminen 50 milyar $) aklanması gerekliliği devlete sız
malarında etkili olmuştur. İhracatı teşvik eden kararlar alınmıştır. Bu, önce ihracatın verilen teşvik
ler ile desteklenmesi şeklinde olmuştur. Yapılan bu uygulamalar kayıtdışı ekonomi içinde karapara aklama işlerini kolaylaştırmıştır. Bunların bir kısmı hayali ihracat şeklinde gerçekleşmiş ve ih
racatı patlatmıştır. Karapara ile ilgili ihracat teşvikleri, siyasîler tarafından düzenlenen Karar, Teb
liğ ve Genelgeler ile uygulanmıştır. Dönemin Başbakan'ınm İsviçre'deki bir otelde Berber Yaşar
ve Şekerciyan gibi bu alanda bilinen kişilerle görüşmesi bu işin göstergelerindendir. Daha sonra ay
ni dönemde gazinoların açılması için hukuki kararların alınması da anlamlıdır.
Karaparanın aklanması için çok sayıda kumarhane ve gazinoların açılmasına izin verilmiştir.
Özellikle, 1994 yılından sonra yoğunlaşarak, Ömer Lütfi TOPAL'ın sahibi olduğu Empcryal
A.Ş'ye oyun salonları izinleri verilmesi, gıyabi tutuklu iken İstanbul'da gazinolar arasında elini ko
lunu sallayarak dolaşması, ayrıca dikkat çekici niteliktedir.
Bankacılık mevzuatında yapılan düzenlemelerden sonra banka kurulması kolaylaştırılmış hat
ta tek şubeli bankalar açılmasına izin verilmiş ve bazı bankaların mevduat ve öz kaynaklarının üze
rinde Hazine Bonusu ve Devlet Tahvili alarak sözkonusu kara paralarını aklamalarına olanak sağ
lanmıştır.
Aynı şekilde döviz bürolarının sayısı hızla artarak bu işlemleri kolaylaştırır hale gelmiştir.
Özetle, karparanın aklanmasına uygun şartlar her dönemde hazırlanmıştır.
Bütün bu organizasyonların bu kişilerce rahatlıkla yapılabilmesi, vize alma zorluğu bulunan
ülkelerden kolaylıkla vize almaları ve yasal olmayan işlerini karşı ülkelerde rahatlıkla yapabilme
leri bu organizasyonların yurtdışı bağlantılarının da bulunduğunu göstermektedir. Nitekim, Abdul
lah ÇATLI'nın 142 kere yurtdışına kolaylıkla giriş ve çıkış yapması, vize zorluğu bulunan ülke
lerden kolaylıkla vize alması buna bir örnektir. Bu ilişkiler gizli servis düzeyinde (örneğin, Ağca Papa ilişkisi) veya yasadışı örgütlerin birbirleriyle ilişkisi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Öte yan
dan, uyuşturucu maddelerin yapımında kulllanılan kimyasal maddelerin Avrupa ülkelerinde üretil
mesi ve Avrupadan çıkış yapması da bu görüşümüzü doğrulamaktadır. Komisyonumuzun yeterli
zamanı ve imkânlarının olmaması nedeniyle, konunun yurtdışı boyutu araştınlamamıştır.
Diğer taraftan; Milletin ahlakî değerlerini önemsemeyen bazı kamu görevlileri söz konusu ya
sal olmayan gelişmelerde etkili olmuştur.
Bazen de siyasîlerin konularındaki bilgi yetersizliği bu organizasyonların işlerini kolaylaştır
mıştır.
Öte yandan, Türkiye'nin coğrafik ve stratejik şartları da bu oluşumlarda etkili olmuştur.
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Toplumun sosyo - psikolojik yönünü birinci derecede etkileyen bu tür olayların bağlantısı olan
ve kamu adına bulunduğu mevkiide görev yapan personel hangi mevkide olursa olsun, bu persone
lin bağlı olduğu kurum hangi kurum olursa olsun "Kurumun prestijinin sarsılacağı, yara alacağı ya
da devletin zarar göreceği" düşüncesinin arkasına sığınılıp yanlış yapanlara göz yumulması yerine,
hakkın adaletinin tesisi ve kanun hakimiyetinin sağlanması için kişi veya kurum farkı gözetilme
den yolsuzlukların üzerine gidilmelidir.
Bilgisi ve görüşüne başvurulan birkısım kişiler Komisyonumuza; olayların 1970'li yıllarda
başladığını ve o dönemde devlette bazı güçlerin, sağ - sol kavgasını başlattıklarını, devletin içinde
ki bazı kurumların haberdar olduğunu ve yönlendirdiğini, sabah sol görüşlü kişilere sıkılan silahın
akşam sağ görüşlü kişilere sıkıldığını söylemişlerdir. Bu olaylar 12 Eylül 1980'ne kadar devam et
miştir. 12 Eylül 'den sonra bir kısmı ülkücü olarak bilinen ve aranılan şahıslardan olan bazılarının
devlet tarafından yurtiçinde ve yurtdışında bazı operasyonlarda kullanıldığı, Komisyonumuza ve
rilen beyanlar ve intikal eden birtakım bilgi ve belgelerden anlaşılmıştır. Bu şekilde kullanıldığı
anlaşılan kişilerin, devlet imkânlarından; yeşil pasaport, silah belgesi ve bir takım maddi imkânlar
şeklinde en yüksek seviyede yararlandırıldıklan görülmüştür.
Önce, resmi şekilde meşru amaçlarla oluşturulan teşkilatlarda yer alan bazı şahıslar bir süre
sonra aralarında kurdukları iç örgütlenmeler ile meşru işlerinin yanında kendi adlarına çıkara da
yalı yasadışı işler yaptıkları bu kişilerin yeterince kontrol altında tutulamadığı ve neticede tamamen
kendi kişisel çıkarları için hareket ettikleri anlaşılmaktadır.
Bu olayın gerisinde;
1980'den sonra Türkiye'de görülen hızlı ekonomik ve sosyal değişimin, bazı rantların ortaya
çıkmasına yol açması; bu rantların çok büyük rakamlara ulaşması, bu kişileri hayali ihracat, ha
raç, çek senet tahsilatı, kumar, uyuşturucu ticareti v.b. yasadışı işlerden çıkar sağlamaya yöneltmiş
tir. Kayıtdışı ekonomide bu işleri kolaylaştırmıştır. Kamu sektöründe "Benim memurum işini bi
lir" felsefesinin hakim kılındığı, bu dönemde bazı resmi olmayan gruplar (örneğin Papatyalar) Dev
let işlerini bazı yönleriyle istismar eder hale geldiği ve devlet idaresinin yozlaştırıldığı anlaşılmak
tadır. Hatta bu tip kişi ve gurupların Türkiye'deki bilinen bazı siyasal partilerin kongrelerini etki
ler hale geldikleri de yaşanmış bir vakadır. Bu olumsuz gelişmeler anılan kişilere daha da cesaret
verirken, çıkar amaçlı organize suç örgütlerinin faaliyet sahaları genişlemiş, etkinliği daha da art
mıştır.
Konunun bilimsel yönüne bakıldığında; 70'li yıllırın başlangıcından itibaren Batı ülkelerinde
suç kovuşturmasıyla yetkili makamlar, o zamana kadar anlamı ve kapsamı tam olarak teşhis edil
meyen bir suçluluk türüyle mücadele hakkında, yeni araştırma ye arayışlara girişmişlerdir. Bu suç
luluğun failleri, suç işleme metodlarını sürekli geliştirmekte ve böylece bu konudaki polis kovuş
turmasından rahatlıkla kurtulabilmektedirler. Çok gelişmiş bir profesyonellik ve ticarileştirme yo
luyla işlenen bu suçlar, organize suçluluk olarak adlandırılmıştır. Bu tür suçların işlenmesine katı
lanlar, legal bir görüntü arkasında, serbest piyasa ekonomisinin imkânlarından yasalara uygun dav
ranan işadamları gibi yararlanabilmektedirler. Hemen belirtmek gerekir ki, sözkonusu suçların fa
illeri, illegal faaliyetlerinin toplum dışında kalarak değil, aksine legal bir görüntünün korunmasın
da hatta bazen toplumun birkısım tabakalarının desteğiyle sürdürmektedirler.
Organize suçların teşhisindeki zorluklar ve bu tür suçluluğun verdiği zararın önemi nedeniy
le, klasik metodlar dışında yeni mücadele yollarının aranması araştırmalarını zorunlu kılmıştır. Bu
tip suçlar ile mücadelenin zorluğu, bu organizasyonların iç bünyesine müdahele veya sızmayı ön
leyen ve çok iyi işleyen savunma, engelleme, sızdırmama mekanizmalarını sahip olmalarıdır. Bu
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lojistiğe, yasadışı kazançların değerlendirilmesi ve meşrulaştırılmasına, hizmet etmektedir. Dışarı
dan gelecek müdahaleleri engelleyen bu mekanizma ile ceza kovuşturmasına karşı özel önlemler
alınmakta, örneğin komplocu taktikler uygulanmakta, kamu görevlilerine rüşvet verilmekte, tutuk
lu sanıklar bilgilendirilmekte ve yakınlarının ihtiyaçları giderilmekte, onlara avukat tutulmaktadır.
Organize suçluluk çerçevesinde, organize oluş biçimine göre farklı bazı derecelendirmeler, kademeler yapılabilir. Bu bakımdan en alt kademede çete suçluluğunun varlığına şahit olunmaktadır.
Orta derecede organize suçluluk ise, sağlam, düzenli bîr planlama ve stabil bir yapı göstermekte
dir. Ağır organize suçluluk ise, mafya benzeri organizasyonlar sozkonusu olup, bunlar ekonomik
kazanç yanında siyasî gücü de elde etmeyi amaçlamaktadır.
Geniş aile, çıkara dayalı yasadışı örgütlenme biçiminin organize ettiği suç ve suçluyu yasala
ra karşı koruma güvencesini yasadışı odakların koruması altında gören geniş bir kitle yaratmak ve
bu kitlede yer alan bireylere yasadışı işler yaptırmak, ki bunlar; silah, uyuşturucu madde kaçakçı
lığı, gecekonduculuk, uyuşturucudan kazanılan paraların banka, bankerlik, müteahhitlik ve kumar
hanelerde aklanması işlemi, toprak gaspı, işgal, adalet mekanizmasının felce uğratılması, dolaylı if
laslar, irtikap, tekelleşme, tekelleri kırmaya teşebbüs edenlere karşı güç kullanımı, silahlı soygun,
gasp, girişimcilik maskesi altında yasal boşluklardan yararlanarak ekonomik çıkar sağlamak, avu
katlık mesleğini mafya toplum düzeninin devamını sağlamak amacıyla istismar ederek, adalet me
kanizmasına paraziter unsurlar sokmak ve adalet dağıtımında aracılık yapmak, (hemşehrilik, akra
balık, dostluk) ilişkileri tesis ederek veya bu ilişkileri kötüye kullanarak kolluk kuvvetlerini devle
tin değil, Mafya grubun çıkarları doğrultusunda kazanıp yönlendirmek, haraç almak, korsan en
düstri kurmak (marka, kaset, plak, ilaç, gıda maddesi ve her türlü sanayi ürünün sahtekarlığı), kal
pazanlık, eksik gramajlı ambalajlar, kaçak et kesimi, kaçak gıda maddesi üretimi, pazar yerlerinde
yer belirlenmesi, her türlü ihale yolsuzlukları, ihalelerde kaba kuvvet kullanılması, minibüs ve dol
muş hatlarının paylaşımı, çay bahçeleri işletmeciliği, yerel yönetimler üzerinde rüşvet ve kaba kuv
vet kullanarak baskı tesis edilmesi, imar ve iskan işlerinde yapılan yolsuzluklara arabuluculuk edil
mesi (vergi daireleri, su ve elektrik işleri, tapu dairelerinde) yapılan yolsuzluklarda arabuluculuk
yapılması, kamu görevi yapan dairelere para karşılığı adam yerleştirilmesi, sendikalarda faaliyette
bulunarak kişi ve gruba çıkar sağlanması, her türlü bilet sahtekarlığı, fuhuşun organize edilmesi,
randevu evlerinin korunmasının üstlenilmesi, yolsuzluğa eğilimli bazı bürokratlarla fuhuş ve ku
mar sektörü yönetimi arasında aracılık yapmak, bürokratik tayinlerde aracılık yapmak, her türlü
ideolojik çatışmanın tırmandırılması ve böylece silah ve cephane tüketimine uygun pazarlar yara
tılması, uyuşturcu pazarları yaratılması terörün bir yönetim ve iktidar aracı olarak sürekli kullanıl
ması, merkezi devlet otoritesine karşı güç kullanarak zaafa uğratılması, meydana gelen otorite boş
luğunun yasadışı örgütlü güçler tarafından doldurulması, v.s.
Diğer taraftan yasaİara herkesten fazla saygılıymış gibi davranmak. Bu iki yüzlü davranışını
bilip de bilmiyormuş gibi görünen yandaşları, bürokratı kollamak.ve kullanmak. Bu iki yüzlülüğe
karşı çıkan bürokrata karşı ise yıldırmak amacıyla kaba kuvvet ve silah kullanımı da dahil her tür
lü gücü kullanmak... baskı yapmak... bu örgütlerin ilgi alanları ve tipik davranışları olmuştur.Hatta bazı kamu görevlilerinin öldürülmesi örnek olarak değerlendirilebilir.
Uygulama ve fiili durumun tesbiti amacıyla komisyon tutanaklarına yeniden dönüldüğünde,
Bu kontrol edilemeyen güçlerin devletin bazı kurumlarında çalışan birkısım görevliler ile iliş
ki içinde bulundukları, siyasî bağlantılar kurdukları kuvvetle muhtemel görülmektedir. 1990'lı yıl-
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doğurmuştur. Bu Bölgedeki aşiret reislerinin güçlü hale getirilmesi bu rantın artırılmasını ve
bölüşümünü kolaylaştırmıştır. Doğu ve güneydoğudaki feodal yapının olumsuzluğuna yönelik iliş
kilerin bulunması, geçici köy koruculuğu sistemi içerisinde toplumsal boyutuyla yarattığı mahzur
ları yanında, aşiretlerin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapmasına zemin hazırlamıştır. Faili meç
hul cinayetler binleri bulmuştur. Nitekim faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak Hüseyin OĞUZ
"Akşam istihbarat örgütleri bize bir liste verirdi, sabahleyin de tetikçiler bu listeleri gider vururlar
dı" demiştir. Faili meçhul cinayetler yasadışı örgüt mensuplarının başı sayılacak kişiler üzerinde
yoğunlaşmıştır. Örneğin, kumarhaneler kralı olarak bilinen Ömer Lütfi TOPAL, uyuşturucu ticare
tinin önde gelen kişilerinden Behçet ÇANTÜRK v.s. Siyasal nitelikli cinayetlerin önemlice bir kes
iminin suçlularının bulunamamış ve cezalandırılamamış olması, bir yandan bu cinayetleri yürek
lendirici bir ortam oluştururken, diğer yandan da devlete olan güveni ciddi bir biçimde sarsmak
tadır. Bu cinayetlerin kimler tarafından işlenmiş olabileceği yolunda çeşitli tahmin, spekülasyon ve
suçlamalara da neden olmaktadır. Bazan bu suçlamalar çeşitli odaklarca amaçlı olarak da yapıl- "maktadır. Bunun sonucu kitleler arasında kırgınlıklar, güvensizlikler ve zaman zaman da kutuplaş
malar doğmakta, tüm bunlar toplumun iç bütünlüğünü, iç barışını ağır bir biçimde sarsmakta ve
devlet - toplum ilişkisini ciddi bir biçimde zedelemektedir. Bu nedenle yasal olmayan eylemlere
karışan kişiye, ister kamu görevlisi ister görevi olmasın vatandaş olsun, yapılan eylem sonucunda
hakkında idari ve cezai işlem yapılacağına yönelik kanun hakimiyeti sağlanmalıdır.
Yine, ülkemizde uzun süreden beri yaşanan yüksek enflasyon ahlakî yozlaşmayı beraberinde
getirmiştir. Bütün bu olumsuzluklar, kontrolsuz kalan güçlerin rant. sektörlerini ele geçirmelerine
imkân sağlamıştır. Bu rant sektörlerinin değerlendirilmesinde sözügcçen kişilerle birlikte, güven
lik güçlerinden birkısım görevliler, birkısım siyasetçilerin de bu kişilerle ilişki içerisine girdiği an
laşılmıştır. Özel Hareket Daire Başkanı İbrahim Şahin ve Özel Hareket Daire Başkanlığı'na'bağlı
birkısım polis memurlarının devletçe terörle mücadelede kullanılmak üzere ithal edilen silahları ve
imkânlarını sözkonusu yasadışı güçlerin işlerinde kullandıkları iddiaları ile yargılanmaktadırlar.
Bu kişilerin bu şekilde yasal olmayan yollardan bu "rant" lan sağlamalarında devlet görev
lilerinden himaye gördükleri ve işbirliği içinde oldukları açıktır. Diğer bir ifade ile, yasadışı örgüt
lerin yasadışı faaliyetlerinin devlet içerisinde bulunan bazı şahıslarla irtibatlı oldukları anlaşılmış
tır. Bu irtibat, yapılan yasadışı faaliyetlere göz yumma, biilfiil işbirliği içerisinde olma şeklinde or
taya çıkmıştır. Bu yasadışı örgütlerin, genelde uyuşturucu, silah kaçakçılığı, kumarhanelerden gelir
elde ederek varlıklarını idame ettirdikleri anlaşılmıştır. Hukuka bağlı çağdaş hukuk devleti giriştiği
tüm eylemlerin ister kendi ajanları olsun ister taşaron kullansın, yaptırdığı tüm faaliyetlerden
sorumludur, bazı kamu görevlileri ve bazı siyasetçilerin işgal ettikleri makamları kişisel kazanç ve
siyasî amaçlarla istismar etmeleri giderek yaygınlaşmakta; bu neticede, örgütlü organize suçlan
besleyen bir kaynak mahiyeti taşır hale gelmektedir. Kaldı ki hukuk devleti meşru olmayan per
sonel kullanmaması gerekmektedir.
Bu ilişkilere örnek olması bakımından; Yurdışında uyuşturucu madde kaçakçılığından 5 yıl .
Belçika, 5 yıl ABD'de mahkumiyeti bulunan Ömer Lütfi TOPAL'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve
sahibi olduğu Emperyal Otelcilik ve Turizm A.Ş. özellikle 1994 yılından sonra Turizm Bakanlığın
ca yayınlanan Talih Oyunları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre, sözkonusu uyuşturucu mad
de kaçakçılığından almış olduğu mahkumiyetten dolayı hiçbir şekilde bu şirkete talih oyunları iş
letme izni verilmemesi gerekiriken, a'dıgeçenin yönetim kurulu başkanı ve sahibi olduğu söz
konusu şirket adına 13 şirkete talih oyunları, işletme izni Turizm Bakanlığınca verilmiştir. Diğer
taraftan, sadece bir otelde kayıt dışı bulunan oyun masaları ve oyun makinaları için devlete ödenTürkiye Büyük Millet Meclisi
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tüm kumarhaneler için bütün yılları içine alacak şekilde düşünüldüğünde büyük rakamlara
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Mevcut oyun araç ve gereçleri yokmuş gibi gösterilerek, bunların
yerine kayıtdışı kumar alanlarının oluşmasını sağlamak amacına yönelik olduğu düşünülen ithal
lere izin verilmiştir.
Kamuoyunda hayali ihracat olarak bilinen konuda, gerçek dışı ihracat yapanlara genellikle
belirtilen organizasyonlara haksız yere devlet bütçesinden trilyonlarca teşvikler ödenmiştir. Hazine
arazilerinin yağmalanmasına izin verilmiştir. Yasa dışı örgüt mensuplarının başı sayılan kişiler
hakkında çeşitli suç iddialarına rağmen herhangi bir işlem yapılamaması, yakalananların bir kıs
mının ( Örneğin, Kürşat YILMAZ) ellerini kollarını sallayarak hapishanelerden ceza aldıkları gün
çıkmaları düşündürücüdür. Yasa dışı örgüt mensuplarına yapılan baskınlar önceden kendilerine bil
dirildiklerinden, yapılan baskınlardan sonuç alınamamıştır. Eski Başbakan Yardımcısı Murat
KARA YALÇIN, Devlet ve Çalışma Eski Bakanı Ziya HALÎS, HADEP Denizli İl Başkanı Yavuz
ALTINMAKAS, DEHA TV Sahibi Bulut ÖZDEMİR'i öldürecektik. Musa ANTER'i de öldürdük
diye ve haklarında Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesince yakalama müzekkeresi düzenlen
miş olan suçluların otellerde ağırlanması düşündürücüdür/Ayrıca bu kişileri yasalar gereği ihbar
ile görevli ve sorumlu olanların da sorgulanması gereklidir.
Bütün dünyada yankılar uyandıran Uluslararası rüşvet ve yolsuzlukların önemli bir örneği olan"
Lockheed olayı ülkemizi de yakından ilgilendirmiştir. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1976 yılında Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştur. 15 ay çalışma neticesinde 524 sayı
ile 278 sayfalık bir rapor hazırlanmıştır. Bu rapor bugün tartıştığımız gerçekleri yıllar önce gör
memizi sağlayabilirdi. O nedenle Lockheed raporunun yeniden gün ışığına getirilmesi uygun
olacaktır.
.
Yasa dışı örgütlerin hukuk devleti kuralları çerçevesinde önlenmesi ve tamamen ortadan kal
dırılması gerekirken, aksine büyütülmüşlerdir. Bu büyüme siyasîler, güvenlik güçleri, istihbarat
teşkilatlarının görevlerini yapmamasından kaynaklanmıştır. Bütün bu gelişmeler yasadışı olarak
adlandırılan bu örgütlerin ve oluşumların büyümelerine ve etkinliklerini artırmalarına yol açmıştır.
Bütün bu gelişmelere rağmen, hukuki takibatlar yapılamamış, yapılanlardan da bir çoğu sonuçsuz
kalmıştır.
Sözkonusu suç örgütleri ile ilgili bilgiler devletin güvenlik birimlerinde olduğu halde, bu bil
gilerin devletin en üst seviyedeki görevlilerine verilmesi gerektiği, verilmemiş ise ilgili kamu
görevlilerinin sorumluluğunun bulunduğu düşünülmektedir.
Devlet içinde çok sayıda istihbarat teşkilatı kurulurken, bunlar arasında koordinasyonsuzluk
ve çekişme yaşandığı anlaşılmıştır. Hatta JİTEM'in ne görev yaptığı tam olarak öğrenilememiştir.Jitemin varlığı tartışılırken eylemlerinin tartışmasız gerçek olduğu ortaya çıkmıştır.
Kamu sektöründeki teftiş ve denetim sistemi bu arada işlevsiz bırakılarak denetim sistemi
çökertilmiştir. Özellikle kamu kuruluşlarında, muayyen bir dönemden itibaren devlet içerisinde
çalışma mekanizmasını yavaşlattığı ve ekonomik gelişmeyi engellediği gerekçe gösterilerek dene
tim, inceleme ve teftiş işlemleri yavaşlatılmış, denetim elemanlarının ücretleri alt seviyelere çekil
miştir. Denetim işlemleri periyodik olarak her yıl yapılmak yerine, ihtiyaç duyulduğunda yapılır
hale getirilmiştir. Devletin güvenlik raporlarında mafya ile ilişkisi olduğu söylenen kişilerin zaman
zaman en önemli görevlere atanmış ve Bakan dahi yapılmıştır.. Hasan Celal GÜZEL'in verdiği bil
gilere göre, bunların bilinçli yapıldığı, yolsuzluğa karıştığı iddia edilen Bakanların bir bakanlıktan
alınarak, başka bir bakanlığa atandığı öğrenilmiştir.
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ve devlet içinden de yandaşlar, işbirlikçileri olan yasadışı güçler oluşumuna ve bu güçlerin yasal
olmayan şekilde yukarıda belirtilen alanlardan büyük kazançlar sağlamalarına olanak sağlanmıştır.
Bu örgütler amaçlarına ulaşmak için, her türlü yasadışı faaliyeti (tehdit, adam öldürme, haraç, v.s)
yapar hale gelmiştir. Olayların üzerine gidecek devlet görevlilerinin (güvenlik güçleri, adli mer
ciler) ve vatandaşların.(şikayet, şahitlik şeklinde) güvenliği yeterince sağlanamamış ve sözkonusu
yasal olmayan güçler her türlü yasal olmayan işlerini kolaylıkla yapar hale getirilmiştir. Bu durum
vatandaşın devlete olan güvenini olumsuz yönde etkilemiştir.
Olayların bu şekilde gelişmesinde, devletimiz adına kamu görevlilerince yapılan birkısım iş
lemlerin devlet sırrı kavramı altında saklanması etkili olmuştur. Buna, Korkut EKEN'in "Silahları
nereye verdiğimi söyleyemem. Çünkü devlet sırrıdır" demesi bir örnek oluşturmaktadır.
Yasalarımızın bu olaylara yönelik cezalarının yeterince caydırıcı olmaması da bu oluşumları
desteklemiştir.
Çıkar temeline dayalj organize suç örgütlerinin devletin yasal ve idari bakımdan boş bıraktığı
veya zaafiyeti bulunduğu alanlarda, faaliyet sahası bulmakta ve yaşamlarını hem birbirleriyle hem
de yurtdışı uzantılarıyla ve bazı kamu görevlileriyle de sürekli veya iş bazında işbirliği yaparak sür
dürmekte oldukları görülmektedir.
Örgüt suçları ile mücadele ister siyasî amaçlı, isterse çıkar amaçlı suç örgütleri olsun bu yeni
tip suçluluğa göre, düzenlenmiş hukuk normlarına ihtiyaç göstermektedir. Bu normların vakit
geçirilmeden hazırlanması gerektiğni son aylarda ve çalışmalarımız sırasında yaşadığımız olaylar
bize göstermiştir. Yasal ve idari sistemin günün koşullarına uyarlıyarak devleti güçlendirmek şart
tır. Aksi halde; demokratik yapıların hukuk devletine ilişkin kurumların varlığı yasadışı ve kriminal
öğelerin sızmasıyla birlikte temelinden çökertilebilmektedir. Konu örgütlerde bir örneklik yoktur.
Herhangi bir kesintide hızla değişmekte ve yeni şekliyle teşkilatlanmaktadır.
Kanunilik ve meşruluk arasındaki bağlantı demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur. Herşeyin
hukukun içerisinde cereyan etmesini sağlamak ve gözetmek devletin görevidir. Çözümün meş
ruiyetin dışında aranması kabul edilmemelidir. Hukuk devleti, az yetkiyle çok iş yapılan devlettir.
Bu devlette, kamu görevlileri sadece yasaların uygulayıcısı olduklarının bilincindedir. Bu tariften
yola çıkarak, devlette görev alan bürokratlar yasaların dışına çıkarak uygulama hakkını kendilerin
de görmektedirler. Bazı bürokratların, kendilerini devletin sahibi gibi görebilmekte ve Türkiye
Büyük Millet Meclisinden bilgi gizlemektedirler.
Komisyqn çalışmalarımız sırasında, bazı Devlet kuruluşları Komisyon çalışmalarına yeterin
ce aydınlatıcı bilgi vermemişlerdir. Özellikle.Genelkurmay Başkanlığı Komisyonumuzca istenilen
bilgilere karşılık sert bir cevap vermiştir. MİT Komisyonumuzu bilgi vermemiştir.
Bu durum vatandaşın devlete olan güvenini olumsuz yönde etkilemiştir.
ÖNERİLER
Komisyonumuzca mezkur konuyla ilgili olarak alınan bilgiler ve yapılan incelemeler ile daha
önce Meclis Araştırma Komisyonlarınca tanzim edilen Hayali İhracat ve Faili Meçhul Suçlan
Araştırma Komisyonlarının raporlarında yer alan konumuzla alakalı önerilerden bir kaçı da rapo
rumuza alınarak, aşağıdaki önerilerin yapılması uygun görülmüştür.
TBMM'nce Yapılması Gerekenler:
• Adalet ve Yargı reformu yapılmalıdır. Bu konudaki reform yasa tasarıları süratle yasalaştırılmalıdır. Yargının yeniden yapılandırılması ve yargılamanın hızlandırılması ile olayların üzerine
kararlılık ile gidilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Hakim ve savcıların mali duru
mu iyileştirilmelidir.
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Türk Ceza Kanunu kapsamına günümüz suç tiplerini karşılayacak maddeler konulmalıdır.
Türk Ceza Kanununda, organize suçlara ilişkin yer alan cezalar caydırcı hale getirilmelidir.
Devlet sırrı kavramının sınırlarının belirlenmesi ve bu sırların parlamentonun bilgisine istenil
diğinde açılması hukuk devletine işlerlik kazandırmak açısından gerekli görülmektedir.
Herkese mal beyanı getirilmelidir. Kamu görevlilerinin mal beyanları açık olmalıdır. Parasal
ilişkilerin sözkonusu olabileceği yerlerde görev yapan kamu görevlilerinin mal varlıklarındaki
değişiklikler mutlaka en az iki yılda bir denetim elemanlarınca haklı bir artış gösterip göstermediği
açısından kontrol edilmelidir. Aynı şekilde TBMM üyelerinin mal varlıklarının Sayıştay tarafından
denetlenmesine imkân veren düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu paralelde 3628 sayilı
Kanunda gerekli değişiklikler biran önce gerçekleştirilmelidir. Özel kişiler için nereden buldun
Yasası etkin bir şekilde çalıştınlmalıdır.
Devlet yapısının yeniden düzenlenmesi, mafya, uyuşturucu kaçakçılığı, mason locaları, 1980
öncesi terör, kontgcrilla, mafya, kumarhaneler; halkın güvenliğinin sağlanabilmesi için araştırıl
malıdır. İtalya'daki Gladyo hareketinin arkasında P-2 Mason Locası çıkmıştır. Bu nedenle, Tür
kiye'deki benzerleri hakkında böyle bir fikrin doğmaması için geniş bir araştırma yapılmalıdır.
Güneydoğudaki feodal yapı, terörün nedenleri ve arkasındaki rantın, koruculuğun, uyuşturucu
ticareti ve karaparayla ilgili devlet içindeki organizasyonların her yönüyle araştırılması gerekmek
tedir.
Olağanüstü hal kaldırılmalıdır. Güneydoğu, ekonomik ve sosyal yönden hızla kalkındırılmalıdır. Bu bölgede eğitim ve kültür seviyesi yükseltilmelidir.
Türkiye'de Meclis Araştırma Komisyonlarının görev süresi artırılmalı ve yetkileri genişletil
melidir. Kamuoyuna mal olmuş konuların yeterli ayrıntıda incelenebilmesi için yeterli süre iznini
verecek tç Tüzük düzenlemeleri geciktirilmeden yapılmalıdır. Ayrıca, bu Komisyonlara işlevsel
hale getirecek yeni düzenlemeler yapılarak, bu Komisyonların yetkileri artırılmalıdır.
Ülkemizde mevcut İhtisas Komisyonlarının yanında, Batı Ülkelerindeki her konuda inceleme,
araştırma ve denetleme yetkisi olan Daimi Komisyonların kurulması yönünde gerekli İç Tüzük
değişikliğinin yapılması yararlı olacaktır
Polis, jandarma ve istihbarat birimlerinin yeniden yapılanması, etkinliklerinin artırılması,
fonksiyonlarının tanımlanması, etkin görev yapmaları için mali ve sosyal imkânlarının iyileştiril
mesi, moral güçlerini arttıracak alt yapının oluşturulması, hem güvenlik güçlerinin kendi araların
da, hem istihbarat birimlerinin kendi aralarında, hem de bu birimler arasında koordineli çalışma
sağlayacak bir yapı oluşturulmalıdır.İstihbarat birimleri arasındaki koordinasyonsuzluk süratle
giderilmelidir. İstihbaratın sivilleştirilerek tek çatı altında toplanması ve Başbakan ve Parlamen
toya karşı sorumlu olmasını sağlayıcı düzenlemeler geciktirilmeden alınmalıdır.
Güvenlik güçlerinin yurttaşların güvenliğiyle ilgili bir şekilde oluşturulması yararlı olacaktır.PoIis özel timlerine jandarma bölgelerinde de rahatlıkla operasyon yapabilmelerini sağlayan
hukuki düzenlemeler yapılmalıdır. Şehirlerde emniyet, köylerde jandarma adi suçlara yöneltilmeli,
terör suçlan ile mücadele polis özel timlerin bırakılmalıdır.
Polisin şehirlerde ve kırda da aynı görevi yapabilecek şekilde yeniden düzenlenmesi, Jandar
manın Silahlı Kuvvetler içerisinde ülke koruması ile ilgili görevlere çekilmesi gerekir.
Terörle mücadelede yöntemin yanlışlığı konusunda cidi bir Meclis Araştırması yapılmalıdır.
Terör sorunu üzerine doğru teşhisler konularak, ortaya çıkan terör rantı kaldırılmalıdır.
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tüm kurum ve kuruluşlarıyla, demokrasinin gerçek ilkeleriyle uyuşur şekilde yeniden yapılandırıl
ması sağlanmalıdır. Bürokratik oluşum bu yapıya uygun hale getirlmelidir.
Bütün kamu görevlilerinin işledikleri suç iddialarından dolayı haklarında gerekli yasal takibat
ların ilgili adli mercilerce doğrudan yapılmasını engelleyen düzenlemeler (Memurin Muhakematı
Hakkında Kanunu Muvakkat) değiştirilerek, ilgili adli mercilere bütün kamu görevlileri hakkında
doğrudan takibat yapabilme imkânı sağlanmalıdır.
Yasadışı suç örgütlerinin uyuşturucu madde kaçakçılığı, kumar, haraç, çek - senet tahsilatı ve
arazi yağmalamalarının süratle önüne geçilmesi ve benzer amaçlara yönelik olacak oluşumların en
gellenmesi için, Adalet Bakanlığınca hazırlanan Organize Suç Önleme ve Suç Örgütleri Hakkında
Kanun Tasarısı zaman geçirilmeden yasalaştınlmalıdır. Bu Yasa Tasarısındaki eczalar caydırıcı ol
ması bakımından en yüksek seviyede tutulmalıdır. Bu yasa düzenlemesinde sözkonusu yasadışı iş
lerden elde edilen varlıkların geniş kapsamlı şekilde tamamının devlet tarafından müsaderesini zo
runlu kılan hükümler konulmalıdır. Tek merkezden yönetilen bir sistemle mücadele usulü getiril
meli ve bu merkezce eşgüdüm sağlanmalıdır. Bu paralelde özel mücadele ve kovuşturma birimle
ri oluşturulmalıdır.
Polis suç kanıtları toplama ve değerlendirme yasası çıkartılmalıdır. Psikotropik maddelerin
kullanımı ve takibine dair yasanın eksikliklerinin giderilmesi yönünde bir çalışma yapılmalıdır.
Kuvvetler ayrılığı ilkesi fiilen uygulamaya geçirilmelidir.
Yasama dokunulmazlığı yeniden düzenlenmelidir.
Bankalar Kanununda yapılacak değişiklik ile büyük miktarlarda para akımları kontrol altına
alınmalıdır.
Geçici Köy Koruculuğunun kaldırılması, bu gerçekleşinceye kadarda sınırlandırılması ve bu
sağlanıncaya kadar da sıkı bir kontrol altında tutulması gerekmektedir.
Yasadışı olayların yoğunluk gösterdiği, daha çok büyük rantların ortaya çıktığı yerler, başta
İstanbul olmak üzere metropollerdir. Özellikle İstanbul yurtiçinde yasadışı yaşamın merkezi konu
mundadır. Bu nedenle irdelenmesi gerekir. İstanbul'un idari yapısının gözden geçirilerek, yönetici
kadrolarına yapılacak atamalara özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Yine memur statüsünde
ki kamu görevlilerinin atama, terfi ve görev süreleri ile özlük haklarının düzenlenmesi önem arzetmektedir.
Yürütme Organınca (İlgili İdarelerce) Yapılması Gerekenler:
Hukukun üstünlüğü sağlanmalıdır. Bütün işlemler hukuk içerisinde ve kamu vicdanını tatmin
edici şekilde meydana gelmelidir.
Silah alımları kontrol altına alınmalıdır.Herkese silah ruhsatı verilmemelidir. Her silahın ba
listik kayıtları bulunmalıdır. Ruhsatsız silah bulundurmanın cezası caydırıcı hale getirilmelidir.
Kamu kuruluşlarının Güneydoğudaki kadrolarına, asaleten, yetenekli, liyakatli ve deneyimli
personelin atanması yapılmalıdır.
Kanundaki haklardan istifade eden itirafçılara yeni kimlikler verilerek OHAL Bölgesinden
uzaklaştırılmaları sağlanmalıdır. Adeta, bu şahısları devletin veya başka kişilerin kullanması gö
rüntüsünü veren devlet - itirafçı ilişkisine son verilmelidir. Bu bağlamda, İtirafçılık Yasası yeniden
ele alınmalıdır.
Gümrükler kontrol altına alınmalıdır.
Büyükşehirlere göçün önlenmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
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sistemine işlerlik kazandırılmalıdır. Denetim elemanlannın yetkileri ve imkânları iyileştirilmelidir.
İçinde bulunduğu birimin en üst kademesi ile ilgilendirilmen, müdaheleden korunmalı ve güvence
getirilmelidir. Kamu idarelerindeki teftiş ve denetim işlemlerinin periyodik olarak sürekli yapıl
ması sağlanmalıdır.
Özelleştirmede karaparanın aklanmasına izin verilmemelidir.
Kumarhaneler tamamen kapatılmalıdır.
Kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınması gereklidir.
Organize suçlarla ilgili olarak bir bilgi bankası oluşturulmalıdır
Faili meçhul olaylar, ilgili güvenlik birimleri ve adli mercilerce mutlaka aydınlatılmalıdır.
Başbakanlık Teftiş Kurulu'unun bu konudaki raporunda değinilen, Maliye ve İçişleri Bakan
lığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki inceleme ve soruşturma sonuçları takip edil
melidir. Mezkur rapordaki öneriler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmelidir.
Raporun bir örneğinin önerilen hususlarının gereğinin yerine getirilmesi için ilgili Devlet
Kuruluşlarına intikali sağlanmalıdır.
Sonuç ve kanatine varılmıştır.
İş bu rapor saygı ile Yüce Meclis'in takdirine sunulur. 03.04.1997
Başkan
Mehmet El katmış
Nevşehir

Üye
Metin Öney
İzmir
Muhalefet şerhim
ve raporum ektedir.
Üye
Hayrettin Dilekcan
Karabük

Başkanvekili
Sözcü
Mahmut Yılbaş
M. Bedri İncetahtacı
Van
Gaziantep
Raporun esasına katılmakla
birlikte; değerlendirme bölümünde
Anayasanın 138 inci maddesinin
2 nci ve 3 üncü fıkralarına aykırı
ve kesin kanaat ifade eden
hususlara katılmıyorum.
Üye
"
Üye
D. Fikri Sağlar
Sema Pişkinsüt
İçel
Aydın
Gerekçeli karşıt oy
Gerekçeli karşıt
yazım ekte sunulmuştur.
oy yazım ektedir.
Üye
Üye
Yaşar Topçu
Nihan İlgün
Sinop
Tekirdağ
Muhalefet şerhim ektedir. Raporun esasına katılmakla
birlikte değerlendirme bölümünde
Anayasanın 138 inci maddesinin
2 nci ve 3 üncü fıkralarına aykırı
olan ve kesin kanaat ifade eden
hususlara katılmıyorum.
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-320İZMİR MİLLETVEKİLİ METİN ÖNEY VE SİNOP MİLLETVEKİLİ YAŞAR TOPÇU'NUN
KOMİSYON RAPORUNA KARŞI GÖRÜŞLERİ
GİRİŞ
Mafya-Polis-Siyasetçi ilişkilerinin perde arkasını, yasadışı yüzünü, bu ilişkiler yumağının,
devlet içindeki yuvalarını araştırmakla görevli komisyonun, Resmi 10/89,110,124,125,126 esas nu
maralı Meclis araştırma komisyonu olarak kurulmuşsa da yaygın ve müstear olayla Susurluk Ko
misyonu olarak tanınmış, anılmıştır.
Tarihe böyle geçecektir.
Susurluk Komisyonuna verilen görev :
Eskilerin Vuku'at-ı Adiyye dedikleri olağan polisiye olaylar değildir.
Tam anlamı ile bir Vuku'at-ı Aliye olaylarıdır.
Aliye'dir; çünkü, devletin yüksek makamlarını işgal etmiş kişilerin güdümü olmadan onlar ta
rafından organize edilmeden, en azından yüksek makamlarca korunmadan meydana gelmesi müm
kün olmayan olaylardır.
O halde;
Toplumda 7'den 70'e herkes bu araştırmayı dikkatle ve hayretle ve de ibretle izlemiştir. İzle
meye devam etmektedir.
Komisyonumuzun da olağanüstü, dikkatle, kararlı ve hiçbir etki altında kalmadan, saptırma ve
yanılmalara, olayları herkese ve yer yer yayarak izlenemez hale getirmeye karşı duyarlı, olması ge
rekiyordu.
Özellikle ilişkilerin ve sorumluluğun yukarılara doğru uzantısını kesebilmek için araştırmanın
önüne üç beş küçük rütbeliyi koyup bütün dikkatleri ve olayları burada toplayıp tutma gayretleri
ne karşı uyanık ve dikkatli olunması gerekiyordu.
İktidarların, para, silah ve devletin yaptırım gücünü başta yüksek ahlakî değerlere bağlılık ve
uygunluk olmak üzere, insan hakları, Anayasa, yasalar ve genel olarak meşruyet sınırları içinde
kullanmalarım denetlemek muhalefetin hem hakkı, hem de görevidir.
Buradan hareketle; Meclisin denetim fonksiyonlarının muhalefete bu hakkın ve görevini yü
rütecek şekilde düzenlenmesi gereken, sayısal üstünlük gerekçesi ile iktidarı kendine denetleme,
böylece; yetkilerine sınır ve sorumluluk taşımak istemeyenlerin elinde, araştırma konusu olayların
önüne set çekme imkânı verildiği için denetleme fonksiyonu işletilemez hale getirilmiştir.
Burada, önemli bir saptamayı daha vurgulamak lazımdır.
Çoğunlukla Türk Siyasetçisi; ilkeleri siyasete, siyaseti liderlere kurban etme hatasına boylu
boyunca gömüldüğü için iktidarın işi daha da kolaylaşmaktadır.
Topyekün, parlamento ve tüm siyasetçiler süratle itibar kaybına uğramaktadır.
Komisyonumuz başlangıçta arkasındaki yoğun kamuoyu desteği ile azimli görünerek araştır
maya koyuldu.
Bu komisyonun da önünün kesileceğinden emin olanlar umutsuzdu ama; komisyon uyum için
de çalışıyordu.
,Bu çalışmalar sırasında duyulan en büyük sıkıntı, siyasî iktidara kadar uzanan devlet içindeki
olaylara dair bilgi ve belgelerin elde edilmesinde karşılaşılan zorluklardır.
Bilgi vermek için gelenler, istedikleri kadarını vermişlerdir.
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Telefon konuşma kayıtları dahi getirilememiştir.
Birçok bilgi komisyona ulaşmamıştır.
İtham edilenler, ya da Devlet görevlileri çoğunlukla Devlet hizmetindeki başarılarını kahra
manlıklarını anlatıp gitmişlerdir.
Her gelen yetkili ya da itham edilen bakmıştır. Komisyondakiler, bu olaylar hakkında hangi
seviyede bilgi sahibidir. O seviyede bilgi verip gitmiştir.
İfadelerdeki çelişkiler, saptırmalar, yanıltmalar, gerçek dışı beyanlar giderilememiş biraz üze
rine gidilince; "resmî yazıyla sorun bilgi verelim", ya da "bu konuda dava açılmıştır. Beri mahke
mede anlatırım" yahut "devlet sırrıdır size anlatmam" cevaplarıyla karşılaşılmıştır.
Ne yapalım. Zorlama gücümüz yok denilerek verilene rıza gösterilmiştir.
Israrla ifade ettik ki; bir özel kanunla; bu komisyonu sulh ceza yargının tutuklama yetkisi ha
riç sorgulama yetkisi, istenilen bilgiyi derhal ve eksiksiz edinme imkânı verilmeden bu araştırma
yı sağlıklı bir sonuca vardırmak mümkün değildir.
Komisyonun iktidar kanadı bu görüşümüzü paylaşmadı. Bu yönde bir teşebbüs.yapılmadı.
İlerleyen zaman içinde görüldü ki, iktidarın komisyonun kurulması yönündeki iradesi olayla
rın araştırılıp soruştıirulmasından yana olduğu için değildir.
Olayın kamuoyunun önlenemez yoğun infialine karşı durulamayışındandır.
Esasen Başbakanlığın bu konuda başından itibaren takındığı tavır önce "faso fiso" sonra "vay
canına" bundan.sonra soruşturma yerine araştırmakla yetinmesi ve giderek Komisyona müdahale
etmesi bunu açıkça ortaya koymuştur.
O halde Araştırma Komisyonu aracılığı ile olaylar o ana kadar görülen boyutlarından daha ile
riye götürülmesi iktidarın yaklaşımına uygun düşmüyordu.
Dikkat ediniz; Komisyon raporunda; TBMM'ne yürütmeye, tavsiye ve telkinlerde bulunulu
yor da; Komisyon Başkanı, vicdanen rahat olmadığını söylüyor da; kendisi, zaman bahanesi ile
araştırmadığı; yarım bıraktığı, baskı ile dinlemekten vazgeçtiği kişileri, toplamadığrbir sürü bilgi
leri, delilleri toplamak, yapmak ve dinlemek üzere Meclisten Komisyonun yeniden aynı isimle teş
kilini ve araştırmaya devam edilmesini istemiyor.
Bu saptamalardan sonra Komisyon çalışmalarına tekrar dönmek istiyoruz..
Komisyonumuz 25 Şubat'taki toplantısında İstanbul'a gitmek ve orada çete kurmak eylemin
den tutuklu bulunanlarla, Kocaeli'nde tutuklu bulunan Hadi Özcan ve arkadaşlarını dinleme kara
rı almıştır.
İstanbul'da bulunan eski MİT müsteşarlarını ve 1 inci Ordu Komutanlığı yapan emekli bir ge
nerali dinlemeyi buna eklemiştir.
Bu kararların alındığı gün, Başkan, başkaca kimlerin dinlenmesinin istenildiğini Komisyon
üyelerinden sormuştur.
Komisyon üyeleri isimler vermiştir. Bu isimler arasında Ö.L. Topal'ın eşi Safiye diğer yakın
ları, eski Başbakan Çiller ve eşi Ö. Çiller'in isimleri de zikredilmiştir.
Başkan bunları notuna almış ve İstanbul'a gidilmiştir.
Ö.L. Topal'ın eşi Safiye'nin İstanbul'da dinlenmesi de sözkonusu edilmiştir.
Bu konuyu açıklamakta yarar vardır.
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Bir sonraki hafta, 5 Mart toplantısına kadar, Komisyonda hemen hiçbir karar oylama ile alın
mış değildir.
İstanbul'da tutuklular dinlenmiş, 1. Ordu eski Komutanı gelmemiş, Sayın B. Bigalı ve Metin
Günyoİ ile Kocaeli'nde, Hadi Özcan, çetesi davasıyla ilgili olanlar, kurye kız olarak bilinen Dilek
dinlenmiş ancak Ö.L. Topal'm eşi dinlenmemiştir.
Dönüşte yukarıda söz konusu edilen 5 Mart tarihli toplantı da Başkan yeniden, üyelere önü
müzdeki hafta program için kimlerin dinlenmesini istediklerini sormuş yine. Ö.L. Topal'in, eşleri,
oğlu Murat ve işlerini yürüten yakını Selahattiri ile, eski Başbakan Çiller ve eşi Özer Çiller'in din
lenmesi, buna Atilla Aytek'in ve General Veli Küçük'ün ilave edilmesi istenilmiştir. Burada ilk de
fa oylamaya başvurulmuştur.
Oylama sonucuna göre Çiller'ler ve Ö.L. TopaFın yakınları, General V. Küçük, A. Aytek'ten
oluşan 12 kişinin dinlenmesi kararlaştırılmıştır.
Ayrıca geliş-gidiş hariç 2 ya da 3 günlüğüne Güneydoğu'ya gidilmesi kararı almıştır.
Oylamanın hemen ertesinde basın aracılığı ile öğrendik ki, Başkan bu kişilerin çağrılmalarına
dair tezkereleri hastalık bahanesi ile imzalamamış ve kendisine bu kararlardan dönülmesi talimatı
verilmiştir.
bu duyumları Komisyon sekreteryasına sorduk.
Tezkerelerin yazılıp yazılmadığını, yazıldı ise imzalanıp imzalanmadığını araştırdık. Komis
yonda görevli memurlar tezkerelerin yazıldığını ancak Başkanın hasta olduğunu ileri sürerek imzalamadığınıdoğruladılar.
Anladık ki, duyumlar doğrudur. Komisyon çalışmasından hükümet rahatsız olmuştur.
Çiller'lerin çağrılması yönünde vicdanî oy kullanan R.P. üyelere baskı gelmiştir. Bundan dön
mesinin çaresi aranmaktadır.
Zira Başkan, imza atamayacak kadar yani kolunu kıpırdatamayacak kadar hasta ise BaşkanVekili vardır. O imzalar, ancak o da DYP'lidir. Genel Başkanı ile eşini buraya çağıran yazıya imza at
mak istemez. Kaldı ki, Başkan bu hastalığı sırasında memleketi Nevşehir'e gitmiş orada aktivitelere katılmıştır.
Esasen DYP'li iki üye bu çağırma oylamasında olumsuz oy kullanmış ve bir tanesi genel baş
kanın çağrılmasından rahatsız olmuş ve işi yoğun tartışmaya götürmüştür.
Bu hava içinde bir sonraki hafta başına gelindi.
11 Mart günü Başkan bir acemice manevra ile kararı tekriri müzakereye getirmek istedi buna
itiraz edildi.
Gösterdiği gerekçe zaman daralması idi.
Oysa, geçen hafta yazılar gönderilse idi, o gün yoğun ve uzun tekriri müzakere tartışması ye
rine bu kişiler dinlenir ve ertesi gün, yani 13 Mart'ta 12 kişinin dinlenmesi tamamlanırdı.
5 Mart günü Güneydoğu'ya gidecek kadar zamanı müsait görenler ne olmuştu da birden bire
zaman telaşına kapılmıştı. Bu inandırıcı ve muhni değildi.
Başkan, üyelere dönüp arkadaşlar! Komisyon çalışmasına hükümet müdahale etti.
Biz bunu vicdanımıza sığdıramayız.
Çalışmamızı burada keselim deseydi. Hep birlikte bu kararı alır Yüce Meclise ve kamuoyuna
duyururduk.
Daha doğru olurdu. Bu şartlar altında Komisyona devam etmede yarar olmadığı açıktı.
Bu durumu protesto etmek amacıyla çalışmalardan çekildik.
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Genel değerlendirmeye bir soru ile başlamak istiyoruz.
Neden Susurluk?
Giriş bölümünde de ifade ettik ki bu Komisyonu halk Susurluk Komisyonu olarak tanıdı. Ve
adı böyle kaldı.
Komisyona araştırma konusu olarak verilen görev "Yasadışı örgütlerin devletle olan bağlantı
ları ile Susurluk'ta meydana gelen kaza olayının ve arkasındaki ilişkilerin aydınlığa çıkartılması"
olduğuna göre raporunda bu amaca hizmet etmesi kamuoyunda "Susurluk kazası" olarak bilinen
çok yönlü ve derinliğine bir ilişkiler yumağı halindeki olayın Devlet kurumları ve yöneticileriyle
olan irtibatlarını göz önüne sermesi gerekir.
Bu noktayı özellikle vurgulamak ihtiyacını duyuyor ve olayın diğer boyutlarının ancak bu
noktanın dikkatle analiz edilmesinden sonra ele alınabileceğini ve bir sıralamaya tabi tutulabilece
ğine inanıyoruz. Çünkü bu olay Devlet kurumlanyla ve yöneticileriyle ilgili olmasa polisiye bir
olay haline gelecek, basının 3-5 günlük ilgisinin dışında sansasyonel bir etkisi olmayacaktı.
Susurluk olayında karşımıza Devleti yönetenler çıkmaktadır. Hem de Devlet gücünü elinde tu
tarak ve bu gücü kullanarak. Susurluk çetesi Devletle içiçedir. Devlete hayatiyet yeren güçten isti
fade ederek kendilerini korumaya çalışmakta ve maalesef başarılı olmaktadırlar.
Bu husus, yani suçluların her zamankinden daha fazla devletle içice olmaları hatta Devletle aynileşmiş olmaları raporumuzun bir diğer iddiasıdır.
Devlet sorumluluğunu üstlenmiş kişilerin veya Devlet mekanizmalarını çalıştırma imkânına
gücüne sahip bazı görevlilerin suçun bizatihi kaynağı haline gelmeleridir. Bu durumda kitaplarda
yazılı Devlet teşkilatı hareketsiz kalmakta, Devlet gücü bloke edilebilmektedir. Asgaride üstlerin,
suç işlemesi astların harekete geçmesini engellemektedir. İşte bu durumdur ki bir kavram kargaşa
sının doğmasına yol açmakta bilerek veya bilmeyerek Devlete zarar vermeyelim endişesi yüksek
sesle telaffuz edilmeye başlamaktadır.
Cumhuriyet tarihi boyunca; Devletin en üst makamlarında görev yapanların dahi suça yönel
meleri durumunda mevcut Devlet yapısı suç işleyenleri ve işbirlikçilerini tasfiye edebilmiş ve ce
zalandırmıştır. Bu olayların hepsinde ya siyasî irade ile ya da Devlet teşkilatlarının faaliyetlerine
izin veren kanunî yapı içinde işlemler, idarenin adliyenin reaksiyonu ile tekemmül etmiştir. Susur
luk olayında ise siyasî irade olayı teşrih etmeye değil olayı kapatmaya, basite irca etmeye, ilişkile
ri görmeye değil bir bütünü parçalara ayırıp, ayrı, birbirinden bağımsız kompartımanlar haline ge
tirme yönünde gayret sarf etmiş ve bunda başarılı da olmuştur.
Olaylar ayrı ayrı ve birbirleriyle ilişiksiz olarak farklı bölge savcılıklarına intikal etmiş, bilgi,
belge ve deliller dağılmış bir kısmı hiç ortaya çıkmamış, eldeki belgelerin büyük bir bölümü ida
renin ortaya çıkarılmasında mahzur görmediği iş ve işlemlerle sınırlı tutulmuş, pekçok bilgiye sa
hip bazı kurumlar (MİT) gibi sınırlı bilgi aktarımıyla iktifa etmişlerdir.
Bu olay ve sonrası gelişmelerle ilgili olarak yapılması gereken birinci tespit budur. Bu husu
sun detaylarına aşağıda ayrıca yer verilecektir.
Yapılması gereken bir diğer tespit daha vardır. Kanunlar, polis teşkilatı, mahkemeler Devlet
teki binlerce denetim elemanının mevcudiyet sebebi, toplumda veya Devlette her zaman suç işle
nebileceğinin peşinen kabulüdür. Suç ve suçlu her zaman olur. Devlet de gereğini yapar.
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BİRİNCİ BÖLÜM
Burada ele aldığımız birinci iddia Susurluk olayında Devlet sorumlularının olayları örtbas et
me gayretleridir.
'..,'•
Bu gayretler bir açıdan amacına ulaşmış gibi görünüyorsa da, kamuoyunun ilgisi, baskısı ve
olaya koyduğu doğru teşhis sebebiyle ve bütünüyle hedefine varamamıştır. Ancak yasal çerçevede,
olayların genişliği ve uzantıları gizlenebilmiş üst sorumlular şimdilik korunabilmiştir. Bu noktada
ve iktidar açısından tek sorun medyanın ve kamuoyunun, muhalefet partilerinin olayın teşrihi konu
sunda birleşmiş ve teşhis konusunda da mutabakat sağlamış olmalarıdır. Eğer bu mutabakat olmasa
ve Anavatan Partisi ilgililerinin başta Genel Başkan Sayın Mesut Yılmaz'ın gösterdiği gayretler ol
masa Susurluk olayı gündelik trafik kazalarından biri halini alacaktı. Kazanın cereyan ettiği 3 Kasım'ın ertesi günü DYP Grup Başkanvekili ve Emniyet eski Genel Müdürü Saffet Ankan Bedük'ün
ifadesiyle "Susurluk olayı basit bir trafik kazasıdır" denecek Abdullah Çatlı'nın adı gündeme gelin
ce Mehmet Ağar'ın ifadesiyle "Hüseyin Köcadağ Çath'yı teslim etmeye götürüyor" olacaktı.
Kasım ayının 3 ile 18'i arasında iktidar ortakları olayı örtme gayreti içinde hareketsiz kaldılar.
Kamuoyunu yatıştırmaya dönük beyanatlar verildi. Çiller her şeyin araştırılacağını, Adalet Bakanı,
savcıların gerçeği ortaya çıkaracağını söyledi.
' .
Sayın Mesut Yılmaz bu dönemde elinde her türlü bilgi ve belgenin olduğunu, olayın gerçek
boyutlarını ispat edebileceğini söylüyordu. Hükümet işte bu riski göze alamadı ve Çiller önemli bir
karar vererek belki de muhtemel tepkileri kanalize edebileceği bir mecra açmak kaygısıyla Meh
met Ağar'ı İçişleri Bakanlığından istifa ettirdi.
Gerçekte ise Susurluk kazasından sonra İçişleri Bakanının istifa etmesi için siyasî, hukukî.bir
gerekçe mevcut değildi. Ama bu istifa Susurluk kazasıyla Bakan arasında bir ilişki kurulmasına yol
açtı. Dikkatler bu noktaya yöneldi ve birçok ilişki ortaya çıktı.
Anlaşılıyor ki saklanması mümkün olamayacak bazı ipuçları daha sonraki istifayı zorunlu ha
le getirebilecek veya irtibatların Başbakanlık konutuna kadar uzamasına da yol açacaktı.
Sayın Çiller bu istifayı istemekte hem bir tampon yaratılmasına zemin hazırladı hem de yeni
ve olaylarla ilgisiz ve aileden birisi diye lanse edilen bir bayan Bakanla gelişmeleri yönlendirme
imkânını buldu. Herhalükârda Sayın Çiller olayların tırmanabileceği son basamağı işaret etmişti ve
tüm ilgililer de bu mesajı almış oldular.
Bu arada Sayın Mesut Yılmaz'ın Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden sonra yazılan mek
tup Sayın Başbakanın harekete geçmesine yol açtı. Ve 18 Kasım 1996'da Başbakanlık Teftiş Ku
rulu konuyla ilgili çalışmalara başladı.
Sayın Başbakan uzun süre Teftiş Kurulunun araştırma yaptığından söz etti. Hatta bazen üç kol
dan bazen on koldan araştırma yapıldığı söylendi. Teftiş Kurulunun MİT'in İçişleri Bakanlığının
ve Emniyet Genel Müdürlüğünün olayları araştırdığı hem Sayın Başbakan'ın hem de diğer ilgili ve
ilgisiz kişilerin ifadelerinden duyuldu. Herşey söylendi fakat Susurluk olayı veya olayları hakkın
da "Soruşturma açıldığı" asla telaffuz edilmedi.
Teftiş kurullarında inceleme veya araştırma ile soruşturma arasındaki önemli farkın bilinme
diği söylenemez.
Neticede Sayın Cumhurbaşkanının topladığı zirve sonrasında Sayın Başbakan "Teftiş Kurulu
nun araştırma yaptığı iddiasının eksik bilgiden kaynaklandığını 18 Kasım 1996 tarihli Başbakan
emrinin hem inceleme hem de soruşturma talimatını ihtiva ettiğini" söyledi. Ancak Başbakanlık
Teftiş Kurulu'nun 9.1.1997 tarihli "İnceleme ve Soruşturma" raporunun bir soruşturmayı kapsama
dığı, genel bir derleme olduğu görüldü.
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turmalara atıf yapmakta ve raporun soruşturma kısmının bu yolla ikmal edildiğini dolaylı da olsa
itiraf etmektedir. Dolayısıyla Başbakanlık "derleme"ler yapmakla yetinmiştir.
Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunun yazılmasıyla Adalet Bakanı Şevket Kazan devreye girmiş
raporun hangi bölümünün rapor eklerinin hangi parçasının hangi savcılığa gideceğine karar vermiş
tir. İhdas edilen bu yepyeni havale usulünün niçin tercih edildiği, Başbakanlıkta yıllardır uygulanan
ilgili mercie doğrudan eyrak-rapor şevkinin niçin terk edildiği kamuoyuna açıklanamamıştır.
Adalet Bakanı Kazan ve Sayın Başbakan bu tarihte yaptıkları açıklamalarla "Konuların yargı
ya tevdi edildiğini, Anayasaya göre artık bu hususların tartışılamayacağını ve Susurluk olaylarının
gündemden çıkması gerektiğini" belirtmişlerdir.
Devlet sorumlularının Susurluk olaylarını örtbas etme gayretlerinin altında hükümetteki rahat
sızlık yatmaktadır.
Bu rahatsızlık Komisyonumuza kadar yansımıştır.
Bunun tezahürünü giriş bölümünde etraflıca anlattık.
Komisyonun R.P. üyelerine baskı yaparak Çiller'lerin çağrılıp dinlenmesinden nasıl vazgeçil
diğini, kocasının katli olayında Ö. Çiller'den şüphelenen Safiye'nin bilgisine başvurmaktan nasıl
dikkatle kaçınıldığını gördük.
Komisyonun raporda ileri sürdüğü H.C. GüzeFin beyanlarına dayalı mülahazaları için eski
Başbakan T. Çiller'in eşi Ö. Çiller'Ie ilgili bölümü koymaktan kaçınıldığı görülmüştür.
H.C. Güzel'in ifadesi incelendiğinde T. Çiller'in zahiri Başbakanlık görüntüsünün arkasında
bir başka baş tarafından Devletin yönlendirilip yönetildiği açıkça görülmektedir.
İfadesinin özeti rapora alınan N. Gündeş'in bu göreve gelmesinde Ö. Çiller'in rolü olabilece
ği yolundaki tevil yollu beyanları ve raporlarım Başbakana iletilmek üzere bu kişiye teslim ettiği
beyanın özenle atlandığını, İstanbul eski Emniyet Müdürü K. Yazıcıoğlu'na tarafımızdan sorulan
bir soruya verdiği cevaptan çıkan sonucu rapora aktarmamakla hükümete doğru yaklaşmak ve
uzanmaktan dikkatle kaçınıldığını böylece, olayların önünde duran iki siyasî kimlikli kişiden M.
Ağar'ın o dönemde bürokrat kimlikli olduğu dikkate alınırsa siyasî bağlantı olarak ve tek sorumlu
halinde sadece S. Bucak'ın bırakıldığını ibretle müşahade ettik.
Bir Genel Müdürün cesaretinin boyutu ne kadar yüksek olursa olsun, dönemin siyasî sorum
lularından habersiz ve oradan destek ve teşvik görmeden, bağlantılı olmadan bu işleri düzenleyip
yürüttüğünü düşünmek kendi kanaatimizi ve halkı aldatmaktır.
Hele hele bütün siyasî bağlantıyı S. Bucak olarak görüp bütün bu olayları ve işlerin güdümün
de yürüdüğünü sanmak, sefelelilik olur kanaatindeyiz.
Susurluk kazasından sonra çalışmaya başlayan Devlet mekanizmalarının ilgi çekici yapısına
sırayla değinmek istiyoruz.
1. İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE KEMAL YAZICIOĞLU :
Ö.L. Topal cinayetinden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir ihbar üzerine 3'ü özel tim gö
revlisi ve 2'si makdül'ün ortağı sivil olmak üzere 5 kişiyi 36 saat tutmuş, sonra bu 5 kişi İçişleri
Bakanının ve Emniyet Genel Müdürlüğünün girişimleri ile serbest bırakılmıştır.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bu 3 özel tim görevlisiyle 2 sivili sorguladığı itiraflarını elde
ettiği hatta bantta kayıt ettiği duyulmuş, söylenmiş yazılmıştır.
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kanına ve Sayın Başbakana bazı açıklamalar yaptığı sabit olmuştur.
Ancak K. Yazıcıoğlu'nun önce İçişleri Bakanı M. Akşener tarafından açığa alındığı sonrasın
da Sayın Başbakan tarafından dinlendiği anlaşılmıştır.
Sayın Başbakan K. Yazıcıoğlu'nu davet ederek dinlemiş ancak yanında Teftiş Kurulundan
kimse bulunmadığı için bu bilgiler Başbakan Teftiş Kuruluna intikal etmemiş ve soruşturulmamıştır.
K. Yazıcıoğİu bu kişiler hakkında bilgi verirken her türlü usul ve teamül dışında "Zabıt tutul
madığını, bant kaydı yapılmadığım" ısrarla tekrarlamış bilgi ve belge olmadığını söylemiştir.
Durum böyle ise neden dolayı konunun İçişleri Bakanına iletilip Bakanın emri ile Emniyet Ge
nel Müdürü Yardımcısının Özel Harekat Daire Başkanvekilinin niçin alelacele İstanbul'a geldikle
ri ve 2'si sivil 5 sanığın niçin Ankara'ya getirildikleri ve burada serbest bırakıldıkları aydınlanama
mıştır.
Bu kişiler hakkında ihbar aldıktan sonra olayla ilgileri bulunup bulunmadığına dair ifadeleri
alınır. Savunma delilleri tespit edilir ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakılabilirlerdi.
Bunun yapılmamış olmasını bir defa da Genel Müdürlük tarafından soruşturulsun gerekçesi ile An
kara'ya götürülmüş olmalarını ve bu yöndeki savunmayı kabul etmek mümkün değildir. Zira An
kara'da da haklarında hiçbir soruşturma ve işlem yapılmadığı bilgilerine başvurulan ve tutanaklar
da imzası bulunanların ifadeleri ile sabittir.
DGM Başsavcılığının iddianamesinde vurgulandığı gibi 2 sivilin neden dolayı Ankara'ya gö
türüldüğü de anlaşılamamıştır. Kaldı ki Genel Müdürlük zanlıların sorgulandığı yer değildir.
Kemal Yazıcıoğİu ve yakın çalışma arkadaşlarının "Ciddiyetle dinlenilmesi" şüphesiz birçok
bilgi ve ipucu elde edilmesine imkân verirdi. Bu yapılmamıştır. Hatta bazı arkadaşlarla birlikte ön
ce açığa alınmış sonra Başbakanla teması sağlanmıştır. Teftiş Kuruluna da bilgi ve belge sahibi ol
madığını işte bu şartlarda bildirmiştir.
Dinlenen Özel Tim görevlileri ifadelerinin zapta ve banda alındığı hususunda ısrarcıdırlar.
2. BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU :
Yukarıda açıklandığı üzere Başbakanlıkta bir soruşturma değil bir derleme yapılmıştır.
Başbakanlık raporunun özet ve sonuç başlıkları 47 nci sayfası Başbakanlığa hakim olan yak
laşımı açıklamaktadır.
.... Susurluk kazası sonucunda ... İdarî soruşturmaların sonuçlandığı ek bir soruşturma yapıl
masına gerek bulunmadığı düşünülmektedir.
M. Özbay adına düzenlenmiş olan hususî pasaport ile ilgili işlemlerde ihmali görülenler hak
kında fezleke düzenlenmiştir.
M. Özbay'ın silah taşıma ruhsatı ile ilgili işlemde kusuru görülenler hakkında rapor düzenlen
miş olup, cezaî bakımdan,polis müfettişlerince fezleke düzenlenmektedir.
Adı geçen şahıs adına düzenlenmiş olan sürücü belgesi işlemlerinde usulsüzlük bulunmadığı
anlaşılmıştır.
Beşiktaş İlçe Nüfus Müdürlüğünde nüfus hüviyet cüzdanı verilmesinde kusuru görülenler hak
kında Mülkiye Başmüfettişlerince soruşturma yapılmaktadır.
M. Ağar (Silah taşıma belgesi düzenlemek), S. Bucak (Aranan bir kişiyi saklama ve aracındaki
ruhsatsız silahlar sebebiyle) dokunulmazlıkları kaldırılırsa haklarında soruştuıma yapılabilecektir.
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Tüm soruşturmalar Emniyet ve İçişleri Bakanlığınca yapılmış, Başbakanlık Teftiş Kurulu tüm
Başbakanlıkla birlikte olaylara seyirci kalmış. Yapılan ve yapılmakta olan çalışmaların yetersizli
ği, sınırlılığı Başbakanlığı hiç rahatsız etmemiştir.
Daha da vahimi olaylar bir bütünlük içinde ele alınmamış, Susurlukla ilgili her hadise sanki
müstakilen cereyan etmiş gibi, bütün parçalara ayrılhıış ve ayrı ayrı incelenmiştir.
Çete iddialarına İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesince bakılacağı da kaydedilmiş böylece
Susurluk olayının ortaya çıkardığı çete faaliyetlerinin tümü bu yolla irdelenmiş gibi bir takdime ko
nulmuştur.
Kısaca Başbakanlık Teftiş Kurulu soruşturma yapılıyor aldatmacası ile 45-50 günlük bir süre
de, basının ortaya çıkardığı gerçeklerin hiçbirine ulaşamadan baştan savma bir raporla işi geçiştir
miştir.
3. MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLATI:
Bu olay sebebiyle MİT'in tavrının sorgulanması gerekmektedir.
MİT, Abdullah Çatlı'yi gerçek hüviyetiyle ve ilişkileri itibariyle de tanımaktadır. Emniyette
cereyan eden olayların tümüne vakıftır. Yapılan işlerin ne kadarının vatan-millet uğruna ne kada
rının kişisel hesaplar için cereyan ettiğini bilmektedir. Silah ve para hareketlerinden haberdardır.
Esasen milletvekili bürolarına gönderilen ve basında neşredilen ve MİT raporu olarak nitelen
dirilen broşürdeki bilgilerin Susurluk olayından aylar önce tam ve doğru olarak kamuoyuna duyu
rulmuş olmasını değerlendirirsek, bilgilerin MİT'ten sızdırmış olduğunu kabul etmek gerekecektir.
Ancak MİT yetkilileri bu raporu reddetmekte, olaylara ilişkin olarak sadece kamuoyunun zih
nini karıştıracak kadar bilgi aktarmakta bir adım ötesi için sessizliği tercih etmektedir.
O kadar ki, MİT teşkilatın adının karanlık ilişkilere bulaşması ihtimalini dahi gözardı ederek
olayın aydınlanmasına katkıda bulunmamaktadır.
MİT Başbakanlığa bir liste vermektedir. Listede eski Başbakanın ve eşinin adı niçin bulun
maktadır? Bu kişiler MİT kayıtlarından süzülüp çıkmakta ancak hangi olaylar, eylemler vesilesiy
le MİT kayıtlarına girdiklerini saklamaktadır.
Genellikle istihbarat elemanları ayrıldıktan hele de ayrılmak zorunda bırakıldıktan sonra tek
rar aynı teşkilata dönememektedirler. Oysa Mehmet Eymür daha etkili bir göreve MİT'e dönmüş
tür. Başbakan Çiller ve devrin Genelkurmay Başkanı D. Güreş bunu sağlamış daha da ilginci Ey
mür grubunun şiddetli bir çatışma içinde olduğu grubun önde gelenlerinden Nuri Gündeş'i de ya
nına almıştır. Gündeş, Komisyona bilgi verirken raporlarını Özer Çiller'e verdiğini nakletmiştir.
Ayrıca burada M. Eymür'ün bütün operasyonel faaliyetlerinin denetim dışına çıkarıldığını be
lirtmek isteriz.
Bu arada Emekli Sandığı konusunda yapılan bir tadilatla sessiz sedasız MİT'te tasfiyeye gidil
mesine imkân vermiştir.
Susurluk olayı önemlidir. Emniyet'te cereyan eden olaylar, ilişkiler menfaatler, çatışmalar çok
önemlidir. Kazada ölen Mehmet Ozbay'ın Abdullah Çatlı'nın olduğunu yarım saat içinde ülkeye
duyurabilenlerin sessizliği ve canlarının istediği kadar konuşup sonra susanların ve kendi teşkilat
larının ihtiyacı kadar bilgi aktaranların bir suale cevap vermeleri gereklidir. Kendilerinin ihtiyacı
mı ülke ihtiyacı mı öndedir?
4. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : ,
İçişleri Bakanlığı bünyesinde işlerin önceleri iyi niyetle başladığından şüphe etmek için bir se
bep yoktur. Ancak illegalite öyle bir şeydir ki tepedeki yönetici bu sınırı bir kere aştığı takdirde alt
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insanların legalite dışında kendilerini tehlikeye atıyor olmaları görevliler arasında ve kısa sürede
yepyeni bir ilişkiler ağı yaratacaktır. İşlerin vatan uğruna yapılıyor olması görevlilere bir sınır çiz
mez. Aksine sınırları istediği noktaya kadar genişletme imkânını verir. Hakkâri'den İzmit'e kadar
birçok ve yaygın adam öldürme ve çete faaliyetlerinin başka izahı yoktur.
1994'ten itibaren Emniyet Genel Müdürlüğünün örtülü ödeneğinde meydana getirilmiş dikkat
çekici büyük artış ve harcamalar incelenmemiştir. Harcamaları takip edilmemiştir.
Olaylara karışanların mal varlıklarındaki değişmeler incelenmemiştir. Faili meçhullerdeki po
lis kayıüarının tutarlılığı,bile kontrol edilmemiştir. Silah ruhsatı ve pasaport adetleri duyulanlarla
sınırlı kalmıştır.
Komisyona gelen rapor dosyaları incelendiğinde görülmektedir ki polis polisi, idareci idareci
yi sözüm ona tahkik ettirmiştir. Hazırlanan raporlar Başbakanlıkça da uygun görülmüş ve olaylar
kapatılmıştır.
Denecektir ki olaylar yargıya intikal ettirilmiştir. Bu doğrudur ama savcılar dosyadaki bilgi ve bel
gelerle yetinmeyip polisten daha ileri tahkikat istedikleri zaman ilave bilgi ve belge gelmezse ne olur?
Savcının idaredeki eli müfettişler, adlî olaylardaki eli polislerdir. Susurluk olayında ise bu iki or
gan görev yapmamaktadır. Yargı sonuçlan kamuoyunun tatmin etmezse kusur nerede aranacaktır?..
İKİNCİ BÖLÜM
Susurluk kazası ile ortaya çıkan ve kamuoyunu derinden sarsan olay nedir?
Bu sorunun cevabı şöyle aranmaktadır.
Bir sürü yasadışı örgütün Devletle daha doğrusu, Devlet içinde uzantıları olduğu Susurluk'ta
ortaya çıkan ilişkilerden önce de biliniyordu.
Bu konuda birçok kitap yazılmış, bilgi belgeler, deliller yayınlanmış; kulaktan kulağa şayi ol
muştur.
En azından Sayın M. Yılmaz hükümeti zamanında ortaya çıkarılan "Söylemezler çetesi" diye
adlandırılan bir örgütün yine "Hadi Özcan" diye adlandırılan bir başka örgütün, "Yüksekova çete
si" diye adlandırılan keza bir başkaörgütün varlığı bilinirken, Susurluk kazası ile ortaya çıkan iliş
kiler neden dolayı kamuoyunun yoğun ilgisine, büyük dalgalanmalara ve de olağanüstü tepkilere
(ışık söndürme) neden olmuştur?
Bu sorulara verilebilecek birkaç cevap vardır.
Birincisi: Olaydan aylar önce bütün milletvekili bürolarına gönderilen ve MİT raporu olarak
tanımlanan imzasız bir broşürdür.
Bu basında da yer aidi.
İkincisi : Bu kazada ölenler ile yaralı milletvekilinin nasıl olup ta bir araya geldikleri sorusu
ve ölenlerden Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı'nın yıllardır bir takım katliamların az
mettiricisi olarak ve kırmızı bültenle uyuşturucudan aranan bir kişi olduğu, diğerinin de, önemli gö
revlerde bulunmuş bir Emniyet mensubu oluşu idi.
Bilenler biliyordu ki; bu üç kişinin başka özellikleri de vardı. Ölenlerden Abdullah Çatlı ülkü
ocaklarının ikinci başkanlığını yapmıştı.
Diğeri Hüseyin Kocadağ ise 1980 öncesi polisteki Pol-Der'in önde gelenlerinden di.
Bu yüzden polislikten çıkarılmıştı. Danıştay kararı ile polisliğe dönmüş, bu nedenle de Diyar
bakır'a âdeta sürgün gitmişti.
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Birtakım paralı işlere bulaştığı söylentileri vardı.
En soldaki bir kişi ile, en sağdaki bir kişiyi bir aşiret reisi milletvekili ile biraraya getiren iliş
ki neydi sorusu kafaları kemirmiştir.
Üstelik, sözü edilen ve MİT raporu olarak lanse edilen broşürde, müteveffa Çatlı'ya ait bilgi
ler vardı. Ve tamamı doğru idi.
M. Özbay kimliği ile özel silah taşıma ruhsatı bulunduğu yeşil pasaport taşıdığı vs. gibi.
Üçüncüsü : Olay sonrasında İçişleri Bakanı M. Ağar'm görevinden istifa ettirilmesidir. Yetki
lilerin, "Basit bir trafik kazası" olarak nitelediği bir olaydan dolayı İçişleri Bakanının istifa ettiril
mesi olağan mıydı?
Anlaşılıyordu ki, İçişleri Bakanı istifa ettirilerek, bir noktada olayın perde arkasındaki ilişki
ler kesilmek isteniyordu.
Kumarhaneler kralı olarak tanınan Ö. L. Topal'ın öldürülmesi olayına iki ortağı ile beraber
Özel Tim mensubu olarak bilinen üç polisin karışmış olduğuna dair ihbar ve iddialar bunlara ekle
nince Susurluk kazasının arkasındaki ilişkilerin diğer çete olaylarından farklı ilişkileri kapsadığı
anlaşıldı.
Başka ülkelerdeki örneklerde görüldüğü gibi kara para, silahlı vurucu güç ile korku ve endişe
ve destabilizasyon yaratma, böylece, iktidarı elde tutma, sürdürme, önünü, kesebilecek engelleri or
tadan kaldırma heveslerine yönelindiğini gösteren ilişkiler belirmiştir.
Başta Anamuhalefet Partisi Lideri Sayın M. Yılmaz olmak üzere; medya ve Sayın Cumhur
başkanı olayların örtbas edilmemesi yolundaki beyanları ve liderler toplantısı, topluma olağanüstü
bir ilişkiler ağıyla karşı karşıya olunduğunu anlatmaya yetmişti.
Bu ilişkiler nasıl başlamıştır?
Yıllardır süre gelen PKK bölücü terörüne karşı hukukun belirlediği çerçeve içinde mücadele
edilemeyeceğine inananların aynı yöntemlerle karşı koyma fikrinden hareketle, altı binden fazla
özel yetiştirilmiş vurucu timleri devreye sokmaları ile başlayan gelişmelerle değişik boyutlar ka
zanmıştır.
İtirafçılardan yararlanarak PKK'nın yalnızca üstleri ve yuvaları değil, aynı zamanda, para kay
nakları bunların yolları da keşfedilmiştir.
Bizim tahminimiz Türkiye'deki uyuşturucu ticaretinin boyutu on milyar dolar civarındadır.
Tabiî bu bile büyük-bir rakamdır. Üstelik Topal'm öldürülmesinden, Tarık Ümit'in kaybolmasına,
kurye Dilek'in karşılanmasına kadar hep aynı kişiler karşımıza çıkmaktadır.
Hal böyle olunca Susurluk olayı ile ilgili gerçeklerin ne kadarı ortadadır. Kanaatimizce ilişki
ler aydınlağa çıkmıştır. Deliller devlet arşivlerinde, görevlilerin bilgileri arasında ve suçlu konumu
na düşenlerin yapacakları açıklamaların içindedir. Devlet arşivleri taranmamıştır. Kimse sorgulanamamış verdikleri ifadelerle yetinilmiştir. Suçlu olanlarsa devletin koruyuculuğunu hissetmekte
konuşmamaktadırlar. Çalışmaların tümü devlete veya yönetime rağmen yürütülmüştür. En iyi ni
yetli çabalar dahi devletin kat kat olan güvenlik perdelerini aşıp sonuna kadar gidilememiştir. Çün
kü devlet üst yönetimi olayı perde arkasında tutmak hususunda kararlıdır.
Yukarıda sözü edilen ve keşfedilen kaynakların başında uyuşturucu geldiği açıktır.
Tespitlere göre uyuşturucu ticaretini PKK yapmaktadır. PKK'nın tek güzergâhı uyuşturucuyu
ve baz morfini doğudan batıya boydan boya geçirmek olamaz, Harita daha kısa yol ve limanlar koTürkiyc Büyük Millet Meclisi
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bir başka ilişkilere işaret etmektedir. Kaynağı belirsiz milyarlarca liralık dövizi yurda sokan ve ya
kalanan kuryelerin polislerle ilişkisi de yeteri kadar aydınlanmamıştır.
Ancak bu kaynak ve uyuşturucu ticaretinin boyutu komisyon raporunda abartılı rakamlarla ifa
de edilmiştir. Nerdeyse Türkiye'nin bütçesj kadar büyük rakamlar gösterilmiştir.
Bu gelişmelerin birinci safhasıdır.
Bundan sonraki safhada, terörün hızı kesilmiştir.
Ancak, bu safhalar içinde meydana gelen yakınlaşmalar ve keşfedilen kara para kaynaklan
üzerinde münferit bazı güvenlik mensuplarının pay alma fikri harekete geçmiştir.
Toplanan ve derlenen bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır ki bu kara paralar etrafında çeteleş
me ilişkileri kurulmuştur.
Böylece bazıları için vatani görevler yerini para paylaşımına bırakmıştır. .
1993 yılının sonlarına doğru Emniyette ve MİT'te meydana gelen değişiklikler. Bu kurumlar
daki bazı resmi vurucu güçlerin yanma aranan, ve yasa dışı yaşamayı alışkanlık ve bir nevi hayat
tarzı haline dönüştürmüş kişilerin getirilmesiyle, Susurluk olayları denilen olayları yaratan ilişkile
rin başladığı görülmektedir.
Bu ilişkilerle adı geçenlerin 1993'ten önceki tarihlerde, 1980 öncesinde bir çok olayın ilişki
leri'içinde sayılmaları, 1993'ten sonraki olayların farklı olmadığını göstermez.
•
Tam tersine faklılığmı gösterir.
1993 öncesi bir çok olaya karışmış bu kişilerin 1993'ten sonraki ilişkiler içine alınması daha
önceki yıllarda karıştıkları olayların referansından ve geçmişten gelen tanışıklıktan kaynaklandığı
görülmektedir.
Bir ülkede mafya ilişkileri ve olayları yaşanıyorsa bunun güvenlik birimleri içinde, mutlaka
koruyanı ve kollayanı olduğu yolunda yaygın bir kanı vardır.
Bu kanı reddedilen bir kanı değildir.
Aksi halde yaşayamazlar. Her gün suç işleyen insanların, silah taşıması, her yere elini kolunu
v
sallayarak girip çıkması mümkün değildir.
Araştırmalar gösterdi ki Susurluk olaylarında karşılaşılan durum, herhangi bir mafya örgütü
nün korunması ve kollanmasına benzer bir tezahür değildir.
Burada karşılaşılan durum vurucu bazı sivillerin, vurucu bazı timlerle biraraya getirilmesi şek
linde tezahür etmektedir. (Susurluk kazasında arabada bulunan silahların saldırı silahı olması ve
Emniyette kayıtlı silahlardan bulunması)
Böyle bir ilişkinin büyük para kaynakları üzerine oturtulması işin doğasında vardır. Ayrıca ve
mutlaka hedefler için şarttır. Vazgeçilmezdir.
Kara paradan pay almak ve bununla yetinmeyip kolay ve hesapsız kayıtsız para elde etmenin
yollarına sapıldığı açıkça gözlenmektedir.
İşte bütün bu özellikleri ile Susurluk olayları diğerinden faklı bir önem kazanmıştır.
Emniyette ve MİT'te meydana gelen sivillerle karışık vurucu örgütlenmenin bir başka örneği
ve boyutu da jandarmada, JİTEM uydurma adıyla meydana geldiği anlaşılmaktadır .
Burada, itirafçılarla işbirliği halinde yürütülen kara para ilişkilerinin izlerine rastlanmaktadır.
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Bu uydurma örgüt adının kullanılması için emirnamede çıkarıldığı bilinmektedir.
Ancak emir komuta zinciri içinde nasıl olupta bu adın jandarma mensuplarınca kullanılması
nın ve bu adla yürütülen faaliyetlerin önüne geçilemediği sorusuna cevap bulmak zordur.
Bu örgütün de faaliyet bölgesi içinde yoğun bir faili meçhul cinayetler zincirinin varlığı ko
misyonumuzdan önce geçmiş yasama dönemi içinde kurulmuş ayrı bir komisyonunun araştırma
alanını teşkil etmiştir.
Komisyonumuzun görevi doğrudan faili meçhul cinayetler olmamakla birlikte, JİTEM'in adı
nın karıştığı, ya da asker kökenli kişilerin bulaştığı olaylarla ilgili olarak, Jandarma Genel Komu
tanlığının İstihbarat Daire Başkanının dinlenmemiş olmasını büyük bir noksanlık gördüğümüzü be
lirtmeliyiz.
Bu genel değerlendirmelerden sonra; başa, yani, Emniyetteki vurucu sivil kişilerle, vurucu ba
zı timleri biraraya getirip büyük para gücü ile siyasal amaçlı hedeflere yönelmenin kaçınılmaz so
nucu olan para kaynaklarından, kara paranın yanısıra, hesapsız ve kayıtsız kolay büyük paralara yö
nelmek fikrinin gelişmelerine dönmek istiyoruz.
Bu yapılanma ile birlikte başta İstanbul'dan Güneydoğuya kadar yoğun bir faili meçhuller di
zisinin yaşandığına ilgi duyan herkes tanık olmuştur.
Genellikle bu tür olayların hemen sonrasında maktulün ya PKK finansörü ya da PKK bağlan
tısı, ya da mafya hesaplaşması şeklindeki takdimleri de belleklerdedir.
Eğer öldürülen bu ölçülere uymuyorsa, ya hiçbir şey söylenmeden karanlığa gömülmüş, ya da
halkın ilgisini azaltarak başka sıfatlar öne çıkarılmıştır.
PKK ile bağlantı, veya mafya hesaplaşmasının olayları perdelemek için kullanıldığı anlaşıl
maktadır.
•
Burada anlatmak istediğimiz PKK örgütünün varlığı, ve başta senet mafyası olmak üzere, maf
ya örgütlerinin yoğunluğu, Susurluk olayları denilen büyük para ve vurucu silahlı güce dayalı ve
siyasal amaçlı ilişkilerin işini kolaylaştırdığıdır.
Bundan sonra yani büyük para gücü vurucu silahlı güçle birleşince kimse önünde duramaya
caktır.
Bütün dünyada geçerli istihbaratçılık kuralları çiğnenerek eski bir MİT'cinin MİT'e geri alın
masıyla ve 1995 yılında Emekli Sandığı Kanununda sessizce yapılan bir değişiklik ile MİT'in bü
tün yetişmiş elemanları (650'den fazla) tasfiye edilerek yerine yeniden eleman alınması ve yine is
tihbaratçılık kurallarına aykırı olarak istihbarat ajanlarının MİT'e sokulması ile yeniden meydana
getirilen örgütlenmenin bu kurumun temel işlevi olan devlet çapında istihbarat yerine, özel istihba
rata dönmesine vesile olmuştur.
Hatta bir adım öteye, daha ileri gidelerek MİT'e döndürülen bu kişinin (M. Eymür) operasyonel bütün faaliyetleri denetim dışı bırakılmıştır.
Öte yandan 1994 bütçesinden itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü örtülü ödeneğindeki dikkat
çekici anormal artışlar, hatta, 1996 başında hesaptan çekilip bir türlü hesabı verilmekten kaçınılan
500 milyar liranın bir bölümünü bu işlerde kullanılmak üzere aktarıldığı iddiaları da hesaba katılır
sa büyük meblağların yarattığı imkânlarla bu ilişkilerin örüldüğü ve kurulduğu anlaşılmaktadır.
1992'den itibaren Türk vatandaşlarına da kapılarını açarak fevkalade yaygınlaşan gazino işlet
meciliği hesapsız ve kayıtsız para elde etmek isteyenlerin iştahlarını kabartacak kadar büyük ka
zançlara ulaşmıştır.
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de toplanmıştır.
Bu kişilerin günlük kazançları 3-5 milyon $'la ifade edilmekteydi.

•

Bunlardan gazinocular kralı lakabı ile tanınan Ö.L. Topal'ın 27 Temmuz gecesi gazinosundan
çıkıp evine giderken olay yerine atılmış iki kaleşnikof tüfekle katledilmesi, olayın polisiye yönü dı
şındaki ilişkiler ve öldürenlerin kimlerle bağlantılı oldukları fevkalade dikkat çekici bulunmuştur.
Maktul Ö.L. Topal'ın, ülkemizde gazinoculuk başlamadan önce, kulüp adı altında kumarhane
işlettiği ve aynı zamanda uyuşturucu işi yaptığı araştırma sırasında edinilen bilgilerdir.
Bu kişinin uyuşturucu ticaretinden Amerika'da birden çok defa yattığı hapse mahkum olduğu
keza gelen kayıtlardan anlaşılmaktadır.
Uyuşturucu ticaretinden ya da kaçakçılığından mahkumiyet gazino açmaya mutlak engel ol
masına rağmen bu kişinin peşpeşe tam 13 adet gazinoya emperyal gazinolar adi altında sahip oldu
ğu ve yıllardır işlettiği anlaşılmıştır.
Her defasında kimliğinde küçük tahribatlar yaparak sabıkasızlık kaydı aldığı savunmasına sı
ğınılmak istendiği gözlenmişse de; adı geçenin 1994'deki Havas özelleştirmesi ihalesine girdiği sı
rada buraya, Amerika'daki mahkumiyet kararları resmi makamlarca ibraz edilerek ihaleden çıka
rılmasının sağlandığı gelen bilgilerden anlaşılmıştır.
Bir ihale sırasında ortaya çıkarılan bu belgelerin neden dolayı gazinoların ruhsatının iptalinde
kullanılmadığı izahsız kalmaktadır.
Demek ki, Emniyetinden, ruhsatları veren kurumlarına kadar bu kişinin durumu görmezlikten
bilmemezlikten gelinmiştir.
Buradaki soru kuralları uygulamaktan alıkoyan nedir sorusudur. Ayrıca bu kişi hakkında bazı
cinayet olaylarının azmettiricisi olarak dava açıldığı bilinmektedir.
Bu kadar karmaşık işlerin içinde ve yasadışı konumda ayakta durabilmenin bedelinin ödenme
diğini düşünmek mümkün değildir.
Böyle bir kişiye yasa kurallarının uygulanması ve gazinoların kapatılması bundan parasal çı
kar sağlayanları gelir kaynaklarının kendi elleriyle kurutmak anlamına alındığı açıkça ortadadır.
Ö.L. Topal'ın gerek doğrudan gerekse ortakları S. Hoşdan ve A.F. Bir aracılığı ile bazı özel
ilişkileri sürdürdüğünde toplanan bilgiler arasındadır.
Susurluk kazasında ölen, H. Kocadağ, A. Çatlı ve yaralanan Milletvekili S. Bucak, tutuklanan
özel tim mensupları ve amirleri ile M. Ağar ile ilişkilerinin boyutu ileri derecededir.
Ayrıca gazino ortağı M. Özcan, DYP'nin 1995 seçimlerinde Şişli adayıdır.
Maktul birçok kişiyi öldürtmeye azmettirmekten etrafını bir husumet çemberi oluşmuş olma
sına karşın komisyonda bilgisine başvurulan Avukatı ve yakın dostu olan E. Marakoğlu'nun verdi
ği bilgiler dikkatle incelendiğinde hasımlarından çok kendisine Ankara'dan gelebilecek tehlikeden
çekindiği ve tedbir çabası içinde olduğu anlaşılmaktadır.
Avukatına, Ankara'ya gidip kendisini listeden (kimin listesi) çıkarttığını söylemesi kendisiy
le aynı akıbete uğramaması için oğlu Murat'ı Amerika'ya göndermesi, çelik yelek sipariş etmesi
türünden çabalar bunu teyit etmektedir.
Öldürülmesi olayına, silah şarjöründekj parmak izi nedeniyle A. Çatlı'nın karıştığı kesinlik ka
zanmadığı ve ölümden takriben bir ay sonra, 25 Ağustos 1996 tarihinde üç özel timci ile iki orta-
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da kaldıkları ve daha sonra eski İçişleri Bakanının talimatı ile Ankara'dan gelen ekiplerce İstan
bul'dan alınıp Ankara'ya getirildikten sonra serbest bırakıldıkları anlaşılamayan ve izahı da müm
kün olmayan bir şekilde özel timcilerle beraber iki ortağı sivilin de İstanbul'dan Ankara'ya getiri
lip, serbest bırakıldıkları dikkatle incelenirse ve başka bilgilerle de yanyana getirilirse, baştan beri
izaha çalıştığımız siyasal amaçlı sivil ve resmi silahlı özel vurucu gücün hesapsız ve kayıtsız bü
yük paralara yönelme fikrinin gazinoları elde etmeyi amaçladığı sonucunu vermektedir.
Bu kadar büyük rantların kaynaklarını kolayca elde etmek; büyük bedeller ödemeden kolayca
sahip olmak elbette mümkün değildir. O halde başka yollardan giderek elde etme daha az külfetli
ve daha kolaydır.
Kaldı ki bunların sahipleri olana yakın ve sıcak ilişkiler bedelde ödense ellerinden alınmasına
uygun düşmemektedir.
Yapılması gereken şey vurucu gücü harekete geçirerek bir faali meçhule bağlayıp sonrada de
ğerlerini düşürüp yok pahasına kolayca elde etmektedir.
Maktulün öldürülmesini müteakip basında ve diğer medyada PKK finansörü olarak lanse edil
mesi arkasından İçişleri Bakanlığı'nca yetkisi bulunmadığı halde (İdare Mahkemesi iptal etmiştir.)
Gazinolara Türk vatandaşlarının girişinin yasaklanması, ardından Turizm Bakanlığı'nın gazinoları
iki yerde toplama ve başkaca sınırlamalar getirme çalışmalarına giriştiğinin basına sızdırılması bu
yerlerin kolayca değerini, büyük çapta düşürerek elde etmek amacına yönelik gayretler olarak de
ğerlendirilmelidir.
Toplanan bilgi ve belgelere göre, M. Ağar'ın Genel Müdürlüğü döneminde biraraya geldikle
ri anlaşılan vurucu sivil güce sağlanan imkanlar (sahte kimlikler, pasaportlar, silah ruhsatları vs.)
ve vurucu özel timle birlikte yürütüldüğüne dair bulguların görüldüğü olaylar topyekün ele alındı
ğı zaman M. Ağar'ın böyle bir ilişkiler yumağına dönemin siyasi sorunlarından habersiz ve destek
siz ve bağlantısız yürüttüğünü düşünmekte mümkün değildir. Esasen bazı bulgular bu bağlantıyı
göstermektedir.
Bu kanaatimizi doğrulayan iki ifadeyi de burada zikretmek istiyoruz.
Bunlardan birincisi Ö.L. Topal 'm Avukatı E. Marakoğlu'nun ifadesidir.
E. Marakoğlu komisyonda verdiği ifadede :
Susurluk kazasından üç gün sonra (yani 6 Kasım günü akşamı) maktulün eşi Safiye'nin ken
disini ailesi ile birlikte yemeğe çağırdığını yemek esnasında televizyonda Susurluk kazası ile gö
rüntüler verildiğini, Safiye'nin bu görüntülere baktıktan sonra Avukata dönüp "Ekrem bey, Topal'ın kanı yerde kalmadı." Dediğini belirttikten sonra, "kimlerden şüphe ediyorsunuz" sorusuna
"eşinin öldürülmesinde Ö. Çiller'in parmağı olduğundan şüphelendiğini" söylediğini belirtmiştir.
Diğer ifade ise İstanbul eski Emniyet Müdürü K. Yazıcıoğlu'nın ifadesidir. K. Yazıcıoğlu ko
misyonda ifade verdikten sonra sorulan sorulara karşılık 25 Ağustos ihbarı ile gözetime alınıp An
kara'ya teslim edilenlerden 5 inin de olaya karıştığını en azından 3'ünün bu olayda mutak bulun
duğuna kesin inandığını ifade etmiştir.
Her ne kadar gözetim süresi içinde ifadeleri zapta almadığını belirtmişse de sorduğumuz bir
soruya verdiği cevap ilginç bulunmuş ve olayların bağlantısında dikkate değer görülmüştür.
Üç özel timci ile iki ortağın gözetimi altına alıp 36 saat tutulduktan sonra edindiği bilgileri adı
geçen K. Yazıcıoğlu sorduğunda Sayın Cumhurbaşkanına arz etmek ihtiyacı duymuştu.
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-334Biz kendisine sorduk ve dedik ki; siz İstanbul Emniyet Müdürü olarak bu olayda ilgili tespit
lerinizi neden dolayı, üstünüzde Vali, Emniyet Genel Müdürü daha üstte İçişleri Bakanı onun da
üstünde Başbakan varken bunlara değil de hepsini birden atlayarak doğrudan Cumhurbaşkanına an
latmak ihtiyacı duydunuz. Acaba, yaptığınız tespite ve edindiğiniz bilgilere göre Cumhurbaşkanı
nı altından itibaren devletin başındakilere ulaşan ve onları rahatsız edecek bir ilişki mi söz konusu
idi de ondan dolayı mı böyle hareket ettiniz?
K. Yazıcıoğlu " bu soruya cevap vermesem olmaz mı" diyerek dolaylı bir cevap vermiştir. Bu
cevap doğrudan hayır olsaydı bunu rahatlıkla ifade edebilirdi hayır diyebilirdi. Diyemedi böylece
cevabının evet olduğunu anlatmak istedi.
Bu iki ifadeyi birlikte değerlendirdiğimiz zaman ve o tarihlerde inanılır isimlerin "Devletin üst
kademelerdeki bir siyasetçinin kocasının adı karışıyor" beyanları da varılan sonucu teyit etmiş ol
maktadır.
Ayrıca A. Çatlı, H. Kocadağ ve S. Bucak'm Kuşadası'na kadar uzanan kaza Öncesindeki ge
zilerinin başsağlığı ziyareti ve hava değişikliği gibi sebeplerle masumane izahı da kabul edilebilir
görülmemektedir. Arabada bulunan saldırı silahlarının Emniyet menşeli oluşu ve orada ne sebeple
bulunduğunun açıklanamayışı ve de yönetmeliğine göre koruma olarak verilmesi mümkün olma
yan özel timcilerin korumaya ayrılmaları birçok olaylara isimlerinin karışmış olması.
H. Kocadağ'ın maktul Ö.L. Topal'la öteden beri bilinen ilişkileri de bunlara eklenince bu ko
nudaki kanaatlerimiz güçlenmiştir.
Bu olaylar sebebiyle DGM'ce gıyabi tutuklama kararı çıkarılanların, kendileri teslim olmadık
ça yakalanmamaları,
İçişleri Bakanlığına aileden birisi olarak lanse edilen, siyasete yeni girmiş deneyimsiz bir ba
yanın getirilmesi, Başbakanlığın soruşturma açmaktan özenle kaçınması, keza Hükümetin Komis
yondaki üyeleri aracılığıyla komisyon kararlarına müdahale ederek Ö.L. Topal'ın eşinin dinlenme
sinde ve Çiller'lerin ifadelerine başvurulmasından özenle kaçınılması,
Gıyabi tutuklu S Hoştan'la Ö. Çiller arasındaki telefon görüşmelerinin alelacele ortadan yok
edilmesi ve bunu sızdırdığı sanılan görevlinin görevden derhal uzaklaştırılması bu yöndeki kanaat
leri güçlendiren dikkate değer bulgular ve göstergelerdir.
DGM savcılığının dokunulmazlıklarının kaldırılması için iki DYP Milletvekili hakkındaki fez
lekenin önce Adalet Bakanlığı'ndan geri çevrilmesi sonra Başbakanlıkta aylardır bekletilmesini
olağan ve normal karşılamak yerine olayların perde arkasındaki ilişkilerine bağlamak daha akla
uygun gelmektedir.
Susurluk kazası sivil vurucu güçlerle bir kısım özel timcilerden oluşan siyasi amaçlı hesapsız
ve kayıtsız para gücü elde etme ve bunu silahlı vurucu güçleri birleştirme hedefine engel teşkil et
miş görülmektedir.
Susurluk olayı sorumluları hakkında yasaların bir türlü işletilemez olması o günden bu yana
birtakım cinayetlerin halâ pervasızca işlenebilmcsine cesaret kaynağı teşkil ettiği kanaatindeyiz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bu bölümde araştırma sırasında tespit edilen diğer çete ve mafya ilişkilerini ve uyuşturucu ola
yını irdelemeye çalışacağız.
\ Ülkenin çeşitli yerlerinde ele geçen çeteler (Söylemez, Yüksekova, Hadi Özcan, Ağansoy ola
yı gibi kurye Dilek itirafçı Yeşil gibi..) ile ilgili çeşitli davalar açılmıştır.
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- 335 . Bu çetelerin genelde birbirleri ile doğrudan irtibatlı değildir. Ancak aralarında bir genel irtibat
vardır. Bu da siyasi boyutlu üst kademelerin kara para, kolay ve hesapsız para elde edebilme arzu
sunun hukuka aykırı yürütülen oluşumlardan alınan cesaretle kurulmuş örgütlerdir. Aslında bütün
rapor boyuncaifade edilen yanlış yapılanma olmasa, bu çetelerin de varlığı sözkonusu olmazdı.
Kaldı ki bunların Devlet içindeki bağlantılara daha alt kademelerde kaldığı görülmektedir. Bu des
tek yani zaman zaman koruma ve kollama olmasa, bunların ayakta durmaları kesinlikle mümkün
değildir.
ARAŞTIRILMASI, İNCELENMESİ İZLENMESİ VE TAMAMLANMASI
GEREKEN KONULAR
1. Emniyet Genel Müdürlüğü Komisyona göndermiş olduğu 6.2.1997 gün ve 035991 sayılı
yazısında uyuşturucu kaçakçılığıyla uğraştığı iddia edilen ve Londra'da Devletimize ait yeşil pasa
portla yakalandığı öğrenilen Nurettin Güven'in Selahattin Aydınalp adına ve Ali Erdal adına dü
zenlenmiş 2 adet hususi pasaport ile İngiltere'de 21.4.1994 tarihinde 2 adet silahla birlikte yakalan
dığını bu şahısla birlikte yakalanan pasaportların Genel Müdürlükleri tarafından Dışişleri Bakanlı
ğından 9.8.1994 günü istenmiş olmasına rağmen yazılarına cevaben bu pasaportların asıllarının
gelmediğini, ancak fotokopilerini Dışişleri Bakanlığından almış oldukları 1.7.1994 tarihli yazı
ekinde olduğunu belirterek Komisyona bu fotokopileri ve ekli diğer belgeleri göndermiştir.Bu ya
zıda Nurettin Güven isimli şahsın hususi pasaport aldığı yolunda basında çıkan haberler üzerine
araştırma yapıldığı belirtilmiştir.Halbuki bu yazı ekinde bulunan Dışişleri Bakanlığının yazısında
da açıkça görüldüğü üzere Nurettin Güven'in 2 adet hususi pasaport ve 2 adet silahla yakalandığın
dan Emniyet Genel Müdürlüğü 15.6.1994 itibaren haberdardır. Komisyona gönderdikleri yazının
eki olan Dışişleri Bakanlığının 15.6.1995 tarihli İçişleri Bakanlığına yazılan yazısında İngiliz Po
lis yetkililerinin Büyükelçiliğimize gelerek Nurettin Güven'le beraber yakalanan Hamit Gökenç ile
ilgili bilgi vermek istediğini belirterek bu şahısların 21 Mayıs tarihli Hürriyet Gazetesinden çıkan
haberle paralellik kurarak sahte pasaportların tanzimi ile ilgili olarak bizim yetkililerimiz tarafın
dan bir soruşturma yürütülecekse bu konuda İngiltere'ye gelecek tüm yetkililere her türlü yardımı
yapmaya hazır oldukları belirtilmiş, Nurettin Güven ile birlikte yakalanan Hamit Gökenç üzerinde
bulunan adres ve telefonlardan adı geçenin Mehmet Ali Ağca ile irtibatlı bir kovuşturması bulun
duğu söylenmiştir. Emniyet Genel Müdür yetkilileri tüm bu bilgilere rağmen olaydan haberdar ol
madıklarını belirtmekte iselerde olaydan haberdar oldukları ancak bu konuda herhangi bir araştır
ma yapmadıkları açıktır. Bu kadar süre içerisinde bir araştırma yapmadan Nurettin Güven'le ilgili
iddiaların Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sorüşturulmamasının izahı mümkün değildir. Kal
dı ki, bu şahıs üzerinde 2 adet de silah bulunmuştur. Komisyonumuzun'yazmış olduğu yazıya ver
miş oldukları 28.2.1997 tarihli cevabi yazıda şahıs üzerinde Hasdası marka ve Brovvning marka si
lahların bulunduğu bu silahların markası belirtilerek İngiltere'ye giriş yollarının ve Türkiye'den
götürülüp götürülmediğinin İngiltere İnterpolünden talep edilmiş olduğu ve cevap alındığında ay
rıca bilgi verileceği bildirilmiştir. Yani Emniyet Genel Müdürlüğü gelen bu yazıya göre 2 silahla il
gili olarak Komisyonumuz tarafından yazı yazılıncaya kadar hiçbir araştırma yapmamıştır. Kamu
oyunda oluşan yaygın iddialara göre bu silahlar Emniyet Genel Müdürlüğünün envanterine kayıt
lıdır. 1994 yılının Temmuz ayında Dışişleri Bakanlığının yazısı ile haberdar olan Emniyet Genel
Müdürlüğünün bu konuda bir araştırma yapmaması da adeta bu iddiaları teyit etmektedir. Bu ko
nuda tüm belgeler ve'yazışmalar Komisyonda mevcuttur. Neden dolayı bu konunun raporda yazıl
madığı araştırılmalıdır. Komisyonca yazılan yazılara ve gelen cevaplara raporda ayrıntılı olarak yer
verilmesine rağmen, bu konuda yazılan yazılara ve verilen cevaplara yer verilmemiştir.
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-3362. Hakkında Nesim Malki isimli iş adamını öldürttüğü yolunda Komisyonumuza ihbarlar ula
şan Erol Evcil isimli Bursa'lı işadamının T. iş Bankasından Komisyona gelen 4.2.1997 tarihli
yazıda 27.2727.-$ lık iş leasing borcu, Ege Banktan 4 000 000 - $ lık döviz kredisi Toprak Bank
tan 1 000 000-$ lık, Emlak Banktan 1 200 000 -$'lık Interbanktan 15 870 000 -$ lık Türk Ticaret
Bankasından 12 500 000-$ lık döviz kredisi ile Türk Ticaret Bankasından 1 544 trilyonluk dövize
endeksli kredi kullandığı belirtilmiş olmasına rağmen 30 yaşında olan ve çok yakın süre önce as
ker kaçağı olduğundan dolayı tutuklanan bu kişinin bu kredilerin hangi teminatlarla hangi ilişkiler
le aldığının araştırılması yapılmamıştır. Yazılan yazıya ve gelen cevaba akıl almaz bir şekilde ne
den komisyon raporunda yer verilmemiştir. Bu şahsın kullandığı bu kadar büyük kredilerin Devlet
bankalarından olması gözönünde tutularak bu şahsın siyasi iktidarlarla bir bağlantısının olup olma
dığı, hangi gruplarla beraber olduğu araştırılmamış Hanifi Avcı'nın bu şahıs ile ilgili olarak Ko
misyona verdiği ifadesinde belirttiği hiçbir hususa yer verilmemiştir. Kamuoyunda sürekli olarak
bu şahsın üzerinden Türk Ticaret Bankasının mevduatının boşaltıldığı ve birtakım gruplara pazarlanmak istediği iddialarının olmasına ve yukarıda belirtildiği üzere Türk Ticaret Bankasından bu
şahsın yaklaşık 25 000 000-$ kredi kullandığı görülmesine rağmen bu konuda bir araştırma yapıl
maması büyük eksikliktir.
3. 1.12.1994 günü Gebze'de şarampole düşmüş vaziyette görülen 06 MKZ 82 plaka sayılı
BMV marka otonun araştırılması sırasında otonun yakınında bulunan ve görevli ekip personeline
Ahmet Tecen adına düzenlenmiş polis tanıtma karnesini ibraz eden şahsa görevli polis ekiplerince
bazı sorular sorulması üzerine kimliğini gösterdiği bir sırada inandırıcı bir cevap veremeyince be
lindeki silahı polislere ateşleyerek kaçan ve üzerinde bulunan bir silahı, elindeki polis telsizi ile bir
likte çantasını yere düşüren ve gece karanlığından yararlanarak izini kaybettirdiği belirtilen Osman
Gürbüz isimli şahsın çantasının incelenmesinde bir adet cep telefonu bulunmuştur. Bu şahsın çan
tasından çıkan cep telefonu ve polis telsizi ile ilgili olaydan sonra gerekse Gebze Emniyet Müdür
lüğü gerekse Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Bu polis
telsizinin kime ait olduğu bu şahsa nasıl geçtiği hiçbir yetkili tarafından araştırılmadığı gibi Komis
yon tarafından da araştırılmamıştır. Komisyon tarafından bu şahsın arasında çıkan evrakların ve
cep telefonunun akıbeti sorulmamış cep telefonunun kimlerle görüştüğü ve kime ait olduğu nede
ni bilinmez bir şekilde sorgulanmamıştı. Kaldı ki bu şahsın üzerinde çıkan 9 mm çaplı 41853 seri
no. lu Çekoslovak marka tabancanın da menşei araştırılmamıştır. Bu şahsın kaçmasından sonra ele
geçirilen otonun akibeti de daha ilginçtir. Oto 21.12.1994 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü hiz
metlerinde kullanılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmiş. 18.7.1996 tarihine kadar
araç Emniyet Müdürlüğüne iade edilmiştir. Bu tarihten sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne iade
edilmiştir. Bu tarihten sonra yapılan araştırma sırasında bu aracın 17.8.1994 tarihinde Almanya'dan
gelen bir Türk vatandaşı tarafından İstanbul İlinde çaldırdığından bahisle polise müracaatının oldu
ğu anlaşılmış ve oto bu gerçekler üzerine Gebze oto ihtisas Gümrük Müdürlüğü sundurmasına tes
lim edilmiştir. Yani bu oto yaklaşık iki seneyi aşkın bir süre menşei araştırması yapılmadan ve na
sıl Türkiye'ye girdiği tespit edilmeden Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmıştır. Bu ko
nunun akıl ve mantık kuralları ile izahı mümkün değildir. Bu kadar karışık soruşturma ve araştır
ma neticesinde halen yakalanamayan Osman Gürbüz isimli şahsın Emniyetteki birtakım insanlar
tarafından koruma gördüğü iddia edilmektedir. Yukarıdaki hususlar gözönünde tutulduğu takdirde
bu iddiaların gerçeklerden uzak olmadığı tahmin edilmektedir. Neden bu konunun ayrıntılı bir şe
kilde raporda yazılmadığı ve üç beş cümle ile geçiştirildiği anlaşılamamaktadır.
4. Komisyonumuzca İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazılan yazıya verilen 27.1.1997 gün ve
764 sayılı cevabi yazısında Ömer Lütfü Topal'ın Şişli 2 nci Sulh Ceza Mahkemesinin 1993/10781
Hz. Sayısı ile hakkında gıyabi tevkif olduğu ve bu olayın İstanbul 1 inci Ağır Geza Mahkemesine
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' - 337 intikali üzerine 1996/155 esas sayısını aldığı ve gıyabi tevkif müzekkeresinin 26.6.1996 günü kalk
tığı ayrıca Çorlu 5 inci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 1996/10321, 1986/321 sayılı
kararıyla Askeri Ceza Kanununa muhalefetten 5 ay hapis cezası bulunduğu ancak evrakın 6.3.1991
tarihinde infaz edilemediğinden bahisle mahalline iade edildiği bildirilmiştir. 28.7.1996 günü öldü
rülen Ömer Lütfü Topal hakkında İstanbul 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/155 esasında ka
yıtlı davasında 26.6.1996 gününe kadar gıyabi tutuklu olarak bulunmasına ve şahıs bu hakkında
Muğla Ağır Ceza Mahkemesinin arama müzekkeresi bulunmasına rağmen bu şahsın bu belgelerin
Komisyona intikal etmesine rağmen nasıl İstanbul'da rahat dolaşabildiği kimlerden himaye gördü
ğü kimlerle irtibatlı olduğu Çorlu 5 inci Kolordu Komutanlığının Askeri Mahkemesinin bu şahıs
hakkında 5 ay hapis cezası bulunmasına rağmen bu cezanın 1991 yılından beri nasıl infaz edileme
diği ve bu şahsın hakkındaki cezanın infazı için nasıl bulunamadığı kimlere hangi menfaat sağla
dığı araştırılmamıştır.
5. Hikmet Babataş isimli şahsın 28.4.1996 günü Bodrum Gümbet'te öldürülmesi olayı ile il
gili olarak yapılan tahkikat dosyası ve bu tahkikata ilişkin Muğla Ağır Ceza Mahkemesinin dava
dosyası komisyona celp edilmiştir. Bu dosya incelendiğinde görüldüğü üzere Hikmet Babataş isim
li şahıs Ömer Lütfü Topal'ın yanında çalışan bir kısım kişiler tarafından kendi gazinolarından Ada
na Seyhan Oteli gazinosuna ait otomobil kullanılarak öldürülmüştür. Bu celp edilen dosyada açık
ça bazı hukuka aykırılıklar bulunmuş olmasına rağmen bu konuya Komisyon raporunda hiç yer ve
rilmemiş Ömer Lütfü Topal'ın ölmeden önce avukatı olan Ekrem Marakoğlu'nun iddiaları araştı
rılmamıştır. Ayrıca Hikmet Babataş'ın öldürüldüğünde Ömer Lüfü Topal ve Abdullah Çatlı'nın be
raberce Kıbrıs'ta oldukları Komisyona intikal eden belgelere göre açık olmasına rağmen bu cina
yet ile bu şahısların Kıbrıs'ta beraber olmalarının arasındaki bağlantı konusunda hiçbir araştırma
yapılmamıştır.
6. 15.4.1995 günü Van İlinden kaçırılan Kadir Keremoğlu'nun oğlu Senar Er Komisyona çağ
rılarak bilgisine başvurulmuş bu şahıs tarafından 13.1.1997 günü ifadesini verdiği sırada birtakım
belgeler ibraz edilmiştir. Bu belgelerin incelenmesinde Senar Er'in daha önce Emniyette alınan ifa
delerinde babasının kaçırılması ile ilgili olarak birtakım kişiler tarafından Ankara'ya çağrıldığının
Ankara'da kendisini çağıran kişilere bir arkadaşının bürosunda randevu verdiğini bu şahısların ran
devu yerine gelerek kendisinden zorla para isteyen Alaattin Kanat'ı yakalatmasından ötürü hesap
sorduklarını ve Özel Harp Dairesinde askeriz dediklerini babasını itirafçıların elinden kurtarabil
meleri için 750 bin mark vermesinin gerektiğini söylediklerini bunun üzerine Emniyet Genel Mü
dürü Mehmet Ağar'ın yanına gittiğini Mehmet Ağar'ın birtakım görevlileri kendisine yardım et
mekle görevlendirdiğini bu şahıslarla tekrar buluşması sırasında görevlilerin konuşmaları kaydetti
ğini ve fotoğraflarını çektiğini ancak daha sonra herhangi bir işlem yapılmadığını bildirdiği görül
müştür. Ancak Komisyon bu şahsın ifadesinde bahsettiği ve Emniyet Müdürlüğü görevlileri tara
fından tespit edilen bu suça ilişkin hiçbir araştırma yapmamış, usulen de olsa hiçbir yere yazı ya
zıp bu konuda bilgi belge istememiştir. Ayrıca Senar Er'in Komisyona verdiği diğer belgeler ara
sında bu şahıstan 1994 yılında İstanbul'da iken geçmişte PKK örgütüne mensup olup ancak Piş
manlık Yasasından yararlanarak Devlete sığman Alaatin Kanat tarafından tehdit edildiği, Senar
Er'i tehdit ederken kendisini Ahmet Demir olarak tanıttığı, kendisinin kontrgerilla olduğunu 100
bin Alman markını istediği bankaya yatırmasını, yatırmazsa sonunun uyuşturucu alanında ün yap
mış Behçet Cantürk ile Savaş Buldan gibi olacağını söyleyerek tehdit ettiğini bu tehdit üzerine Se
nar Er'in İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek kendisini tehdit eden şahsı yakalamala
rını ve tehdit edildiği telefonunun dinlenmeye alınmasını istemiş ve bunun üzerine Alaattin Kanat
ve arkadaşları yakalanmıştır. Ayrıca bu belgeler arasında, Alaattin Kanat ve arkadaşları tarafından
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ğının olduğu Alaattin Kanat isimli şahsın ifadesinin bulunduğu görülmüştür. Şahıs vermiş olduğu
ifadesinde Ankara Ziraat Bankasının bir hesap numarasını vererek insanlardan zorla topladıkları
paraları bu hesaba havale ettiğini belirtmiştir. Bankadan gerekli yazışmalarla hesap dökümü geti
rilmiş ancak Komisyon tarafından gerek hesaba gelen paraları gönderen kişilerin meslekleri gerek
se de paraların ne karşılığında geldiği araştırılmamıştır. Bu şahısların büyük bir kısmı uyuşturucu
kaçakçısıdır. Alaattin Kanat ve arkadaşlarının eski itirafçı olmaları dolayısıyla Devlete olan yakın
lıklarını kullanıp kişilerden zorla haraç aldıkları vermeyenleri öldürdükleri yapılan araştırma neti
cesinde çok kolay bir şekilde açığa çıkabilecek olmasına rağmen bu konuda Komisyon tarafından
bir araştırma yapılmamış şahsın Komisyona ibraz ettiği belgelerin asıllarının ilgili yerlerden geti
rilmesi zahmetine dahi katlanılmamış, komisyon esasına kayıtlı olan bu bilgi ve belgelerden dahi
bahsedilmemiştir.
7. Abdullah Çatlı'nm Mehmet Özbay sahte kimliği ile yönetim kurulunda olduğu Baysa A.Ş.
nin 1995 yılı Nisan ayında Botaş Genel Müdürlüğünden Petrol çamuru işi almaları ile ilgili bilgi
ve belgeler celp edilmiştir. Bu celp edilen evraklar arasında Baysa A.Ş. nin 7.3.1995 günlü yazısı
ile A. Kaya Özel'e müracaat ederek petrol çamurunun tonunu 10 $ dan almak üzere teklif verdik
leri bu şirketin yayında Botaş Genel Müdürlüğüne hitaben Güney makine ve Abak isimli şirketle
rin de aynı yönde teklif verdikleri bu teklifler üzerine Botaş Genel Müdürlüğü tarafından 22 bin ton
petrol çamurunun açık pazarlık usulü ile satılması için davetiye yoluyla bu üç şirketi ihaleye davet
ettiği görülmüştür. Ancak dosya içersindeki belgelerden bu ihalenin yapılması ile ilgili herhangi bir
ilana rastlanmamıştır. Neden bu üç şirketin ihaleye çağrıldığı başka şirketlerin ihale için davetiye
ile çağrılmadığı araştırılmamıştır. Hadi Özcan isimli şahsın bu ihale ile ilgili olarak Komisyona
vermiş olduğu ifadesinde; Petrol çamuru ihalesini kendisinin Abdullah Yılmaz isimli tanıdığının
araya girmesi ile Baysa A.Ş. ye Botaşın başındaki Kaya vasıtasıyla ayarladığını söylemiştir. Kaya
isimli şahsın bu dosyanın incelenmesinde petrol çamuru ihalesinin Komisyon başkanı olduğu gö
rülmüştür. Dosya da bulunan ve yukarıda bahsettiğimiz Baysa A.Ş. nin 7.3.1995 günlü yazısında
Sayın A.Kaya Özel'e denilerek bu şahsın dikkatine müracaatın yapılmış olmasından da açıkça gö
rüldüğü üzere Hadi Özcan'ın ifadesini teyit eden hususlar celp edilen dosya içersinde bulunmakta
dır. Ancak iddialar Komisyon tarafından araştırılmamış, neden dolayı bu işin pazarlık yoluyla iha
leye çıkartıldığı neden sadece bu 3 firmanın ihaleye çağrıldığı ve bu firmaları ne özelliklerinin ol
duğu Botaş Genel Müdürlüğüne sorulmamış, A. Kaya Özel ile Baysa A.Ş. ve Hadi Özcan arasın
daki ilişki araştırılmamış, ayrıca da bu konuda da hiçbir yere suç duyurusunda bulunulması gerekir
ken yapmamıştır.
8. Komisyonca yazılan yazılara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen cevaplarda Oral
Çelik'in 10.11.1986 tarihinde Fransa'da Bedri Ateş sahte kimliği ve üç arkadaşı ile birlikte 3 850
kg. eroin ve 0.851 gram kokain maddesi ile yakalandığı bu suçtan 8 sene hapis cezasına çarptırıl
dığı ve Türkiye'ye iade edildiği tarihe kadar İtalya İsviçre ve Fransa hapishanelerinde kaldığı, Ab
dullah Çath'nın ise 1994 yılının Nisan ayı ortalarında Oral Çelik ile birlikte İsviçre'ye 3 kg. eroin
maddesinin sokulması olayının organizatörü olduğundan bahisle 24.10.1984 günü uyuşturucu mad
de kaçakçılığı suçundan dolayı Hasan Kurtoğlu sahte kimliği ile yakalanıp 27.10.1994 tarihinde ce
zaevine konduğu, Fransa'daki cezasını tamamladıktan hemen sonra 25.11.1988 tarihinde İsviç
re'ye iade edildiği 20.3.1990 tarihinde cezaevinden kaçıncaya kadar hükümlü olduğu belirtilerek
Abdullah Çatlı ve Oral Çelik'e ait mahkeme kararlarının mevcut olmadığı Adalet ve Dışişleri Ba
kanlığı kanalıyla temin edilebileceği belirtilmiş olmasına rağmen Komisyonca bu konuda bir çalış
ma yapılmamıştır.
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-3399. İstanbul ili Vatan Caddesi Akgün Oteli yanında bulunan otoparkın Bülent Fırat isimli şah
sın öldürülmesi olayı sonrası Akgün Oteli gazinosunda 21.12.1994 gün saat 22.00 sıralarında ya
pılan arama sonucu Ömer Lütfi Topal tarafından işletilen gazinonun müdüriyet kısmında bulunan
masanın çekmecesinde bulunan suçta kullanılan mermiler ve mermi çekirdekleri ile ruhsatsız 7.65
mm. çaplı Lama marka 439680 seri nolu silaha rağmen neden dolayı bu şahsın bu olaydan sonra
kumarhane işletme belgesinin iptal edilmediği ve kimler tarafından korunarak bu konuda soruştur
ma yapılmasını engellediği bu konudaki tüm belgeler Komisyon tarafından celp edilmesine rağmen
araştırılmamış ve Komisyon raporunda da bu hususa yer verilmemiştir. Gelen bilgi ve belgeler adi
polisiye olay olarak özetlenmiş, açıklanması gereken konular üzerinde kesinlikle durulmamıştır.
10. Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine yazılan yazıya verilen 18.2.1997 tarihli cevabî yazıda
bölgede 4423 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre 49 669 geçici köy korucusu ve 10
500 adet gönüllü köy korucunun olduğu, sorumluluk bölgelerindeki illere ihtiyaçlarına göre İçişle
ri Bakanlığı tarafından tahsis edilen bu kadroların tarafların dağıtıldığı ve geçici ile gönüllü köy ko
rucularına ilişkin ilgili tüm yasal işlemlerin il Valiliklerince yürütüldüğünü gizli köy koruculuğu
nun olmadığı ve böyle bir uygulamanın bulunmadığı belirtilmiştir. Artcak Komisyona celp edilen
faili meçhul siyasal cinayetleri araştırma komisyonu raporunda bu konuda bilgi ve belgeler ve giz
li köy korucusu olarak görevlendirilenlerin isimleri dahil belirtilmiş olmasına rağmen bu konuda
Komisyon tarafından ciddî bir araştırma yapılmamıştır. Halbuki 1994 yılından sonra yapılan bir ta- *
kim uygulamalar ile Olağanüstü Hal Bölge Valisine bağlı gizli köy korucularından oluşan bir teş
kilat kurulmuş, bunların yasaya aykırı olduğu bizzat yukarıda belirtilen cevabî yazıdan da açıkça
anlaşılmasına rağmen bu korucuların yaptığı işlemler denetlenememiş, Olağanüstü Hal Bölge Va
lisinin kendi özel istihbarat servisi gibi kullanılmış, faaliyetleri gizli olduğundan dolayı da kanun
ların denetiminden kaçırılmıştır. Sabıkalı insanlardan seçilen ve hırsızlık suçlarından fişleri olan bu
şahıslar hangi amaçla kullanıldığının mutlaka araştırılması gerekirken Komisyon tarafından hiçbir
çalışma yapılmamıştır. Bu konuda Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinden gelen cevap rapora yazılmayarak bir takım suç alınmaması anlaşılamamıştır.
11. Gaziantep'li Mehmet Ali Yaprak'ın Abdullah Çatlı ve arkadaşları ile polis memurları ta
rafından neden dolayı kaçırıldığı bu şahsın kaç defa kaçırıldığı ne gibi talepler olduğu derinliğine
araştırılmamıştır. Halbuki bu olay organize bir şekilde bir araya gelen Abdullah Çatlı ve arkadaş
larının Devletin imkân ve görevlerini kullanarak şahsî menfaatleri için nasıl tehdit haraç yoluyla
para toplamaya çalıştıklarına iyi bir örnek teşkil etmektedir. Bu olay ortaya çıkartıldığı taktirde
Devletin yetki ve imkânlarını kullanan bir takım güvenlik görevlilerinin, bir takım şahıslardan han
gi gerekçelerle büyük miktarlarda para alabildikleri, ortaya çıkacaktır. Ayrıca raporun 86 ncı say
fasında Mehmet Ali Yaprak'ın silahla suç işlemediği, silah ve mermi bulundurmak suçu işlediğin
den ve bu suçtan aldığı ceza 12 ayı geçmediğinden silah ruhsatı almasında kanunî bir engel olma
dığı ve yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendine istinaden İçişleri Bakanı Ülkü Güney tarafından
kendisine silah taşıma izninin verildiğinin bildirildiği belirtilmektedir. Ayrıca ilerleyen sayfalarda
yapılan bu işlemin hukuka aykırı olduğu belirtilmektedir. Ancak Komisyona gelen dosyalar içeri
sinde mevcut İçişleri Bakanlığının 7.6.1995 gün ve tereddüt konulu Bekir Aksoy imzalı yazıda;
"Ateşli silahları ruhsatsız taşımak ve bulundurmak veya bulundurma ruhsatlı silahı taşımak suçu
nun ateşli silahla işlenen cürümlerden sayılmadığından bu suçlardan bir yıl ve daha az cezaya mah
kûm olanlara başka mani hali yok ise 91/1779 karar sayılı yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamı
na girmediklerinden silah rupsatı verilmesi gerektiği, uygulamanın açıklama doğrultusunda yapıl
masını ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesinin rica edildiği" görülmektedir. Yani dosya
kapsamından da açıkça anlaşıldığı üzere bu konudaki tereddütü gidermek üzere Komisyon rapo-
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Bekir Aksoy'dur. Komisyonun siyasî amaçlarla hareket ettiğine iyi bir delil olan bu husus, raporun
diğer kısmında yer alan ayrıntıların da ne derece sağlıklı ve doğru olduğuna da emare teşkil etmek
tedir. Raporu yazanlar siyasî görüşlerine hizmet etmekten ve olayları kapatmaktan, gelen belgele
ri saklayıp kendilerine göre yorumlamaktan doğru araştırma yapmayı ve belgeleri okumayı unut
muşlardır.
12. Komisyona ifade veren Senar Er, Hanifi Avcı, Hüseyin Oğuz'un ve diğer bazı şahısların
ifadelerinde adı geçen Ahmet Demir sahte kimliğini kullanan Yeşil kod isimli Mahmut Yıldırım'ın
Elazığ Ziraat Bankasının 7501-1 sayılı vadesiz mevduat hesabının dökümü ile bu hesaba büyük pa
ra gönderenlerin açık isimleri ve gönderildikleri şubeler, Ankara Ziraat Bankasının Heykel şube
sinde bulunan 012384-3 nolu hesabının dökümleri istenmiş olmasına rağmen bu konuda gelen ban
ka kayıtları ve yatan paraların gerekçeleri hakkında hiçbir araştırma yapılmamış bu şahsın asker
Simko ve Lazım Esmaeili isimli 2 İran'lınm istanbul Yeşilköy'den 24.1.1995 tarihinde kaçırılma
sından sonra Ahmad Esmaeili tarafından adına gönderilen 300 000 marklık paranın nedeni sorul
mamış, bu şahısların öldürülmeleriyle bir irtibatı olup olmadığı araştırılmamış, konu görmemezlikten gelinmiş bu şahsın adına kayıtlı 05422118582 nolu cep telefonu, araç telefonu, çağrı cihazı ile
ilgili araştırma yapılarak kimlerle irtibatlı olduğu tespit edilmemiş bu konuda herhangi bir gayret
te gösterilmemiştir. Ayrıca Komisyonumuzca cezaevinde dinlenen Hurşit Han isimli şahsın beyan
ları ve verdiği bilgiler doğrultusunda Ahmet Demir ismini kullanan bu şahsın kimlerden Devletin
imkânlarını kullanarak tehditle para topladığı araştırılmamış, hiçbir çalışma da yapılmamıştır. Ra
porda Hurşit Han'ın dinlenme gerekçesi olarak PKK örgütüne yardım ettiği iddiası olduğu belirtil
miş, Ahmet Demir isimli şahsın uyuşturucu ticareti ile ilgili olarak yargılanan bu şahıstan para al
ması incelenmemiş, bir takım güvenlik güçlerinin yasa dışı işlerle uğraşanlardan beslenmesi ve teh
dit ile para aldıkları Hurşit Han'ın ifadesinde açıkça belirtilmiş olmasına rağmen bu konu rapora
yazılmamış, raporda Elazığ Ziraat Bankasından gelen ayrıntılı hesap dökümünden bahsedilmemiş,
bu paraların bu şahsa kimler tarafından ve ne amaçla gönderildiği araştırılmamıştır.
13. Senar Er Komisyona verdiği ifadesinde Ahmet Demir'in 2 İranlı'yı öldürmeden serbest bı
rakılması karşılığında 300 000 markı aldığını belirtmiş ancak Ahmet Demir'in bu parayı aldıktan
sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmasından dolayı bu şahsın bu 2 İran'lı
nm öldürülmesini engelleyemediğini söylemiştir. Komisyonca Ankara Emniyet Müdürlüğüne ya
zılan yazıya verilen 25.2.1997 gün ve 044576 sayılı cevapta Ahmet Demir'in Müdürlüklerince gö
zaltına alınmadığı belirtilmesine rağmen Korkut Eken İstanbul DGM Başsavcılığına verdiği ifade
sinde bunun tersini söyleyerek bu şahsın Emniyette gözaltında iken gördüğünü belirtmiştir. Emni
yetin yazısı ile bu şahsın ifadesi arasındaki çelişki giderilmemiş bu konuda Komisyon tarafından
bir araştırma yapılmamıştır. Ayrıca Korkut Eken tekrar çağrılarak veya yazı ile karanlık işlere ka
rıştığı iddia edilen bu şahsı emniyette gözaltına alınmış olmasına rağmen kimlerin ve hangi gerek
çe ile bıraktırdığı kimlerden himaye gördüğü sorulmamıştır.
14. Yaşar Öz isimli şahsın 1992 veya 1993 yıllarında bir sahtecilik olayı sırasında Malî Şube
ye intikal ettiği bu olay neticesinde tutuklandığı, İstanbul DGM Başsavcılığına ifade veren polis
memuru Nahit Yürüyen tarafından belirtilmiştir. Daha önceden bir sahtecilik olayından dolayı so
ruşturma yapılan ve tutuklanan bu şahsa Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından birtakım faaliyetler
de kullanılmak üzere nasıl belge verildiği bu şahsın bu suçlarına rağmen nasıl bunların görmezden
gelindiği, bu şahsın nasıl ve neden serbest bırakıldığı Komisyon tarafından araştırılmamıştır.
15. Ömer Lütfi Topal İstanbul DGM de yargılandığı uyuşturucu kaçakçılığı dava dosyasında
kayınbiraderi Selahattin Belli'nin kendisinin umumî vekili olduğu ve aralarında iyiniyetini suiistiTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 341 mal etmesinden dolayı dargınlık bulunduğunu kendisinin kayınbiraderinin kiralarını kendisine ge r
tirmediğinden dolayı kovduğunu hesabından kendisinden habersiz para aldığını belirtmiştir. Bu
dosya Ekrem Marakoğlu Komisyona gönderdiği yazılarına rağmen celpedilmemiş bu şahsın din
lenmesinden de Komisyon tarafından vazgeçilmiştir. Ayrıca bu dava dosyasında Belçika'dan bir
gemi aldığını bu geminin battığını ve batan geminin parasını Akbank Unkapanı şubesinden 65 000
000 $ olarak aldığını ifade etmesine rağmen bu kadar büyük paranın yurt dışına nasıl çıkarıldığı
yoksa bu sigorta olayının bir düzmece mi olduğu yoksa bunun bir kara para aklama operasyonu mu
olduğunu Komisyon araştırmamıştır.
16. Kıbrıs'ta faaliyet gösteren First Mechant Bank'la ilgili olarak Komisyon tarafından bir
araştırma yapılmamış, bu bankanın hangi amaçla kurulduğu, sahte belgeler ve akreditif işlemleri ile
kimlerin ne kadar dolandırıldığı, haksız olarak elde edilen bu kazançların kimler üzerinden nerele
re transfer edilip kimlere ne kadar hisse verildiği, bu banka üzerinden aklanan paraların kaynağı ve
kimlerin aracı olduğu Tarık Ümit'in bu faaliyetleri yürütürken kimlerden destek gördüğü Komis
yona gelen iddialara rağmen araştırılmamış, Komisyonun bu konuda K.K.T.C. Başbakanlık Maka
mına ve Meclis Başkanlığına yazdığı yazılardan dahi raporda bahsedilmemiştir.
17. Bu Bankanın Genel Müdürü olan Hakkı Yaman isimli şahıs Tarık Ümit kaybolduktan son
ra polis tarafından Türkiye'de rahatça dolaşmasına rağmen bulunup Tarık Ümit'in ilişkileri hakkın
da sorgulanmamıştır. Bu şahsın hakkında bir takım suçlardan arandığı iddialarına rağmen kimlerin
desteği ile rahatça faaliyetlerine devam ettiği soruşturulmamış; bu konuda da Komisyon herhangi
bir çalışma yapılmadığı gibi, suç duyurusunda da bulunulmamıştır.
18. Avşar Kederoğlu isimli şahıs Komisyona verdiği ifadesinde Tarık Ümit ile ilgili olarak
Jandarmaya götürülüp sorgulandığını ve ellerine kelepçe vurulduğunu belirtmiş bu konuda Jandar
maya yazılan yazıya cevabî yazıda ve Astsubay Ahmet Altuntaş ifadesinde bu konu reddedilmiş
tir. Ve bu şahsın ifadesinin alınmadığı kendisinin gözaltında da tutulmadığı belirtilmiştir. Bu çeliş
ki Komisyon tarafından araştırılmamış ve görmemezlikten gelinmiştir.
19. Eski MİT İstanbul Bölge Müdürü ve bir dönem Tansu Çiller'in Başkanlığı döneminde
Başbakanlık Müşavirliği yapan Nuri Gündeş Komisyonumuza verdiği ifadesinde bazı raporları ko
nutta Tansu Çiller'i bulamayınca eşi Özer Çiller'e verdiğini belirtmesine rağmen bu konuda Ko
misyon bir araştırma yapmamış Devletin resmî evrakını Başbakan eşinin nasıl kabul ettiğini Özer
Çiller'e sormamıştır.
20. Hanifi Avcı Komisyona veridği ifadesinde; üç jandarma görevlisinin 18.7.1996 günü Bod :
rum'a geldiklerini Gümbet'te San Club'ün mülkiyet sahibi Ahmet Nedim Başmısırlı ile restoran iş
letmecisi Ahmet Köseoğlu arasında çıkan bir anlaşmazlık nedeniyle Ahmet Nedim Başmısırlı'nın
arkadaşı olan bir şahsın sana iki adam göndereyim sizin aranızdaki meseleyi halletsin dedikten son
ra üç jandarma görevlisinin işletmeye geldiğini ve silahlı olduklarını Ahmet Köseoğlu'nun tarafın
dan yer aldıklarını ve Ahmet Nedim Başmısırlı ile görüşmek istediklerini bu şahsın kabul etmeme
si üzerine kendisini tehdit ettiklerini ve kendisinden zorla bu üç jandarma görevlisinin çekle öden
mek üzere 40 bin dolar aldıklarını tehditle aldıkları bu para karşılığında kendilerine verilen çekle
ri tahsil ettiklerini belirtmiştir. Bunun üzerine Komisyonumuz çeklerin ait olduğu Bdorum Garan
ti Bankası Müdürlüğüne yazı yazarak çeklerin nereden ve kime ödendiğini sormuş gelen 19.2.1997
günlü cevabı nereden ve kime ödendiğini sormuş gelen 19.2.1997 günlü cevabî yazı ve eklerinden
çeklerin kimlere ödendiği ve kimler tarafından tahsil edildiği ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. An
cak bu üç güvenlik görevlisinin aldıkları paralara ait çekler Komisyon tarafından getirilmiş olma
sına rağmen bu konuda bir araştırma yapılmamış herhangi bir suç duyurusunda bulunulmamış ve
adeta görmezden gelinmiş, bu konuda yazılan yazışmalara dahi raporda yer verilmemiştir. Bunun
nedenini anlamak mümkün değildir.
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librelik baretta marka silah Abdullah Çatlı ve Sedat Bucak'ın Susurluk'ta kaza yapan arabasında
bulunmuştur. Bunun üzerine komisyonumuz tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne hitaben yazı
lan ithal ve hibe edilen silahlardan kaç tanesinin kaybolduğu yolundaki yazımızın üzerinde durul
mamış ve bu konuda bir araştırma yapılmamıştır.
22. Söylemez kardeşler çetesi ile ilgili olarak yapılan soruşturma sırasında ifadesi alınan Ha
lil Apaydın isimli Başkomiserin Komisyonumuza gelen ifadelerinde; İstanbul asayiş şubesinde ha
vuz sistemi ile gayrimeşru iş yapanlardan toplanan para olduğunu ve bu paranın sadece kumar ah
lak masasının kısmına düşenin ayda 20 milyar geçtiği ve bunun üst düzey Emniyet görevlilerine
dağıtıldığı bu şahıs tarafından iddia edilmiş, kendisi ayda 20 milyar lirayı ilgili yerlere vermeyi ka
bul ettiği takdirde ahlak ve kumar masasının başına getirileceğinin kendisine söylendiğini ifade et
miştir. Yine Mehmet Aslan Ünal isimli Emniyet Amiri'de verdiği ifadesinde masraflar için vatan
daştan toplanan yani şubeye işi düşen vatandaşlardan toplanan kanuna aykırı paraların deftere kay
dedildiğini ve bunun eskiden beri yapıldığını ve bundan bütün amirlerinin haberdar olduğunu be
lirtmiştir. Ancak Komisyonumuzun bu ifadeler ışığında üst düzey Emniyet görevlilerini dinleyip
araştırma yapması ve suç duyurusunda bulunması gerekirken bu konuda bir çalışma yapılmamış
adeta görmezden gelinmiş raporda dahi bu konuya yer verilmemiştir. Bunun nedenini anlamak
mümkün değildir. Adeta örtbas etme komisyonuna döndürülen Komisyonumuzun görevlerinden
bir tanesi de bu tür iddiaları görmemezlikten gelerek rüşvet alan üst düzey görevlileri korumak ol
muştur. Bu konuda araştırma yapan ve ifadeleri alan müfettişler ve diğer ilgililer hakkında gerekli
kanunî soruşturma yapılması gerekirken bu da yapılmamış, bu soruşturmayı yapan Müfettiş komis
yona çağırılarak raporun yazılmasında görevlendirilmiştir. Yani görevi gerçekleri ortaya çıkarmak
olan Komisyonumuz hatalı soruşturmayı yapan Müfettişi Komisyonun raporunun yazımında gö
revlendirerek bu konuda lüzumsuz bir polemiğe sebep olmamalıyız.
23. Rüşvet almaktan dolayı tutuklanan eski İstanbul Asayiş Şube Müdürü Sedat Demir'in mal .
varlığı ile ilgili olarak yeterli araştırma yapılmamış kredi kartı borçlarını vatandaşlara ödettiği ör
neğin, cinayet zanlısı olarak sorguladığı İbrahim Genç isimli şahsa ödettiği sabit olmasına rağmen
bu şahsın kredi kartı hesap ekstreleri istenerek malî durumu itibariyle bunları ödemesinin mümkün
olup olmadığı, kendisinin kullandığı 2 adet cep telefonlarının yüksek faturalarını nasıl ödediği araş
tırılmamıştır. Rüşvet aldığından ötürü yargılanan bu kamu görevlisi de adeta Komisyon tarafından
korunmuştur.
24. Abdullah Çatlı'nın eşi Meral Çatlı 22.1.1997 günü Komisyonumuzca alınan ifadesinde ko
casının ölümünden 15 gün önce evinin önündeki otomobillerinin altına bomba konarak kocasının
öldürülmek istendiğini belirtmiş ise de; bu konuda İstanbul Emniyet Müdürlüğünden celpedilen ya
zı ve eklerinde olayın böyle olmadığı 22.10.1996 günü saat 07.40 sıralarında Bakırköy İlçesi Şenliköy Mahallesi Füze Sokak No.: 23 sayılı yerin önündeki kaldırım üzerinde bir adet MKE yapısı
savunma tipi askerî amaçlar için üretilen el bombasının pimi çekilerek bırakıldığı ancak patlama
yan bu bombanın bilahare bomba uzmanlarınca patlatıldığı belirtilmiştir. Yani bomba arabanın al
tında değil, kaldırımın üzerindedir. Geleneklerden de anlaşıldığı üzere sabotaj amacıyla kullanıla
mayacak ve üç dört saniye içinde patlayan bombalardandır. Bu açık çelişkiye rağmen Meral Çat
h'nın ifadesindeki bu çelişki giderilmemiş herhangi bir araştırma da yapılmamıştır.
25. Komisyonumuza gönderilen ve 27.4.1995 günü İçişleri Bakanlığının onayı ile yürürlüğe
giren Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yö
netmeliğinin "35/1 inci maddesine göre; Toplumsal patlama potansiyeli taşımayan toplantı gösteri
yürüyüşü, sosyal ve kültürel etkinlikler, Devlet törenleri, koruma gibi görevler, personelin kimliği
nin deşifre olmasına neden olacağından verilemez" denilmektedir. Ancak Sedat Bucak'ın koruma
sı olan Oğuz Yorulmaz'ın Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu
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araştırma yapılmamış, kanunlara aykırı bir şekilde özel harekât şubesinde görevli polis memurları
nın koruma olarak nasıl bazı şahıslara verildiği hiçbir yere sorulmamıştır. Kanuna aykırı bu durum
la ilgili suç duyurusunda da bulunulmamıştır. Komisyona gelen gizli kayıtlı yönetmeliğin bu hük
münden bahsedilmemesi dikkat çekicidir.
26. Komisyona Güneydoğuya yapılması planlanan gezi iktidara mensup milletvekillerinin oy
ları ile iptal edilmiştir. İptal edildiğinden dolayı Yüksekova'da ortaya çıkan organize suç örgütüy
le ilgili hiçbir araştırma yapılmamıştır. Sadece Diyarbakır DGM'nin yaptığı soruşturma dosyası is
tenilmiştir. Ayrıca Komisyonumuzca yazılan yazıya Mardin Valiliği tarafından verilen yazıda Kah
raman Bilgiç adlı itirafçının Eylül 1996 tarihine kadar arandığı gözükmesine rağmen bu şahsın na
sıl olupta iki yıldan beri birtakım güvenlik görevlilerinin yanında barındığı araştırılmamıştır. Ko
misyon bu konuyu görmezden gelmiştir.
27. Komisyonumuzca alınan karar gereğince Mehmet Özbay'a ait pasaportlar ile kaç defa yurt
dışına giriş çıkış yapıldığının bu giriş çıkışların hangi seri numaralı pasaportlar ile yapıldığının, bun
lardan hangisinin Abdullah Çatlı tarafından kullanıldığının bildirilmesi Emniyet Genel Müdürlüğün
den 10.1.1997 günlü yazımız ile istenilmiş gelen 27.1.1997 gün ve 028038 sayılı cevabî yazıda Meh
met Özbay adına kayıtlı TR A 245202 seri nolu yeşil pasaport ile 8, TR A 776305 seri nolu umuma
mahsus pasaport ile 23, TR E 740374 seri nolu umuma mahsus pasaport ile 13, TR E 271320 seri
nolu umuma mahsus pasaport ile 7, B-441537 seri nolu İngiliz pasaportu ile 23,500120981 nolu İn
giliz pasaportu ile 27, Z-02-150837 seri nolu nüfus hüviyet cüzdanı ile 4, Haydar oğlu 1957 doğum
lu Şahin Ekli'nin TR F2820 seri nolu umuma mahsus pasaportu ile 9 giriş çıkış yapıldığı bunlardan
Mehmet Özbay adına tanzim edilen TR 245202 seri nolu hususi pasaport ile Z 01-150837 seri nolu
nüfus cüzdanının ve Şahin Ekli adına tanzim edilen TR F2822820 seri nolu umuma mahsus pasa
portun Abdullah Çath'ya ait olduğu belirtilmiştir. Yani Abdullah Çatlı Emniyet Genel Müdürlüğün
den gelen bu cevabî yazıya göre 21 defa giriş çıkış yapmıştır. Diğer giriş çıkışlar hakikî Mehmet Öz
bay tarafından yapılmıştır. Bu durum Abdullah Çatlı'nın 24.10.1984 yılından 20.3.1990 tarihine ka
dar bir fiil Fransa'da ve İsviçre'de cezaevinde bulunmasıyla da sabittir. Ancak Komisyon örtbas et
me işlemini acemice yapmasının yanında raporu yazarken okuduklarını da doğru olarak tahlil ve tet
kik etmemiştir. Çok basit bir şekilde görülecek bu ayrıntıya rağmen ve Emniyet Genel Müdürlüğü
nün yazısında açıkça belirtilmiş olmasına rağmen Komisyon Abdullah Çatlı'nın 122 defa Türki
ye'ye giriş çıkış yaptığını belirterek raporu ne kadar ciddî bir araştırma neticesinde yazdığını göster
miştir. Bu hatayı maalesef Komisyon başkanı, başın toplantısı sırasında tekrarlamış, Abdullah Çat
lı'nın değişik isimlerle 122 defa ülkemize giriş-çıkış yaptığını belirtmiştir.
28. Komisyonumuzca Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yazılan yazıya verilen 27.12.1997
gün ve 0599 sayılı yazıda; "Ömer Lütfı Topal'a ait Emperyal Otelcilik ve Turizm Ticaret A.Ş.'nin
23.1.1995 tarihinde açılan Havaş'ın satışına ilişkin ihalede teklif vermiş olduğu, sözkonusü şirke
tin iştigal konusu ve yapısı itibariyle Özelleştirme Kanununun genel ilkelerine uygun olmadığı gözönüne alınarak ihale dışı bırakıldığı belirtilmiş bu yazının ekinde gönderilen Dışişleri Bakanlığı
nın 1.3.1996 gün ve 1849-2242 sayılı yazısında; Özelleştirme kapsamına alınarak satışa sunulan
Havaş'ı satın almak üzere teklif veren Ömer Lütfı Topal'ın ABD Adalet Bakanlığının kayıtlarına
göre, 1977 yılından bu güne kadar Avrupa ve ABD'ye yönelik teşekkül halinde uyuşturucu madde
kaçakçılığına karıştığına dair kayıtlar bulunduğu, 1979 yılında Belçika da uyuşturucu madde ka
çakçılığı suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkûm edildiği ve 1986 yılında sınır dışı edildiği kayde
dilerek bu bilgilerin Havaş'ın özelleştirilmesi amacıyla verilen tekliflerin değerlendirilmesi sırasın
da dikkate alınabileceği düşünce ile Türk makamlarının dikkatine sundukları belirtilmiştir.
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bıkalı olması ve bugüne kadar halen bu iddialar doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti ile uğraştı
ğından dolayı Havaş'ın özelleştirme ihalesinde ihale dışı bırakılmıştır. Özelleştirme sırasında uyuştu
rucu madde ticareti yaptığı iddia edilen ve ihale dışı bırakılan bu şahsın bu tarih itibariyle muhtelif
yerlerde 13 adet gazinosu bulunmaktadır. Normal olarak bu şahıs hakkında bu ihbar gelip bunlar cid
diye alınıp ihale dışı bırakıldıktan sonra işletme iznine sahip olduğu gazinoların derhal ruhsatlarının
iptal edilmesi ve gerekli soruşturmanın yapılması gerekirdi. Ancak bu yapılmamış anlaşılıyor ki bu
şahıs bir takım kimseler tarafından korunmuştur. Komisyonun asıl görevi bu şahsın kumarhanelerine
ait işletme izinlerini iptal etmeyen siyasî iktidar hakkında araştırma yapmak iken, bu konuda Komis
yon tarafından bir araştırma yapılmamış neden dolayı bu şahsa bu ruhsatların kanuna aykırı bir şekil
de verildiği sorulurken, Özelleştirme İdaresine gelen ciddî ihbardan sonra kimler tarafından korunma
neticesinde gazinolarına ait işletme izinlerinin iptal edilmediği araştırılmamıştır.
29. Ömer Lütfi Topal öldürüldükten sonra, bu şahsın PKK örgütüne parasal destek sağladığı
yönünde birtakım iddialar ortaya atılarak, adeta öldürülmesine haklılık zemini kazandırılmaya ça
lışılmıştır. Aslında olay uygulanan ve kumarhaneleri ucuza kapatma operasyonunun bir parçasıdır.
Bu şahıs öldürüldükten sonra Turizm Bakanlığı tarafından gazinoların girişi değişik bir kart siste
mine bağlanmıştır. İçişleri Bakanı da yayınladığı genelge ile Türk vatandaşlarının gazinolara giri
şini yasaklamıştır. Yapılan bu işlemlerin amacı gazino işletmeciliğini cazip halden çıkartıp gazino
ların fiyatını düşürerek hepsini iktidara bağlı bir menfaat şebekesine pazarlamaktır. Ömer Lütfi To
pal cinayeti bu senaryonun bir parçasıdır. Hal böyle iken Komisyon raporunda olaya adi bir polis
olayı olarak yaklaşmış ve olayın perde arkasının görülmemesine aracılık etmiştir.
30. Komisyonumuzca bir kısım telefonların detay görüşmelerinin Türk Telekom tarafından
gönderilmesini istendiği 6.1.1997 tarihli yazımıza verilen 14.1.1997 tarihli yazıda Anayasamızın
haberleşme hürriyeti başlıklı 22 nci maddesinden, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 20 nci
maddesinden bahsedilerek Komisyonumuzun bu bilgileri istemek yetkisi olmadığı haberleşmenin
gizli olduğu ifade edilmiş ve komisyonun talebi yerine getirilmemiştir. Komisyonca bu olayın üze
rinde durulmamış sadece Cumhuriyet Savcılığına ve Ulaştırma Bakanlığına suç duyurularında bu
lunmuştur. Cumhuriyet Savcılığı tarafından bu suç duyurusuna karşı takipsizlik kararı verilmiştir.
Aslında olay haberleşme gizliliği arkasına saklanılan siyasî iktidarın ve Ulaştırma Bakanının bir
oyunundan ibarettir. Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in Sami Hoştan ile yap
tığı telefon görüşmelerinin detaylarını tespit eden Telekom görevlisini, görevden alan Ulaştırma
Bakanı denetimi kaybetmemek ve bu ilişkileri kapatabilmek için gerekli her türlü tedbiri alarak ko
misyonumuzun istediği birtakım telefonlara ait detay görüşmelerini göndermemiştir. Komisyon bu
olay üzerinde durmamış ve gerekli araştırmayı yapmamıştır.
31. Siyasetçi mafya ilişkisini araştırması gereken Komisyonumuz Ömer Lütfi Topal'ın avuka
tı Ekrem Marakoğlu'nun 30.1 < 1997 günü Komisyonumuza verdiği ifadesinde bahsettiği Polat Otel
deki gazinonun işletmecisi olan Ömer Lütfi Topal'ın % 20 hisse ile 1995 yılı Şişli bölgesi DYP
adayı Mehmet Özcan olduğunu belirtmesine rağmen, bu konu üzerinde Komisyonun raporunda, bu
şahsın ifadesinin özetlenmesinde yer verilmemiştir. Yani rapor tamamen siyasî istikrar mensupla
rının mafya mensuplarıyla ilişkilerini örtme raporu haline gelmiştir.
32. Ömer Lütfi Topal'ın avukatı Ekrem Marakoğlu çeşitli tarihlerde Komisyonumuza gönder
diği 2 den fazla dilekçe ile başvuruda bulunmuş, esasa kaydedilen bu dilekçelerinde çok önemli id
dialara yer vermiştir. Örneği 4.3.1997 tarihinde Komisyonumuza fakslandığı dilekçesinde LuckyS ve Kısmetim 1 gemilerinde yakalanan eroin işinde adı geçen ve 1992 yılının Aralık ayının 26'sında çapraz ateşe tutularak ölüdürülen Şehmuz Daş'ın PKK dan pişmanlık duyup kaçan kişileri ya
nında barındırdığını, bu gemilerdeki uyuşturucu maddenin polisçe ele geçirileceğini ve Şehmuz
Daş'ın da yakalanacağını bu şahıs hakkında yapılan teknik takipten haberdar olacak büyük patronTürkiye Büyük Millet Meclisi
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min Emniyet Müdürü Necdet Menzir'in de basın toplantısında bu işin içinde büyük patronlar var
diyerek üst düzeydeki yöneticileri kastetdiğini iddia etmiştir. Ancak Komisyon ilginç bir şekilde
Ekrem Marakoğlu'nun Komisyona gönderdiği dilekçelerinde yer alan iddiaları raporun gerek iddi
alar bölümünde gerekse içeriğinde yer vermeyerek görmezden gelmiştir. Âdeta bu iddialar araştı
rıldığında rahatsız olacağı izlenimi veren Komisyonun bu iddialar arkasındaki kişileri korumak
amacıyla Ekrem Marakoğlu'nun iddialarını görmezden geldiği intibası uyanmaktadır.
33. Komisyonumuz tarafından 10.1.1997 günü 129 sayı ile; Emniyet Genel Müdürlüğüne ya
zılan yazıda Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinden birtakım uyuşturucu kaçakçılarını dinleme
ye yönelik operasyonlarda kullanılmak üzere almış oldukları genel nitelikteki dinleme kararının bir
sureti istenilmiştir. Ancak raporda gerek bu yazının yazıldığı gereksede bu yazıya cevap geldiği yo
lunda herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Komisyon âdeta yazılan bu yazıyı görmezden gelmiştir.
34. Komisyon tarafından 10.1.1997 gün ve 122 sayı ile Başbakanlık Teftiş Kurul Başkanlığı
na yazı yazılarak 1987 yılında hazırlanan MÎT etüdü üzerine Başbakanlık Makamının talimatı ile
yapılan soruşturma neticesinde hazırlanan raporun bir örneği istenilmiştir. Gerek bu raporun isten
diğine gerekse cevabının geldiğine dair raporda bir kayıt yoktur. Bunun temini gerekir.
35. Yine Komisyon tarafından 10.1.1997 tarih ve 128 sayılı yazı ile MİT Müsteşarlığından;
Abdullah Çatlı, Ömer Lütfi Topal, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Adnan Yıldırım, Hacı Kıray,
Yaşar Öz, Medet Serhat, Yusuf Ekinci isimli şahıslarla ilgili olarak bilgilerin gönderilmesi istenil
miştir. MİT Müsteşarlığı tarafından bu yazıya cevap verildiği halde Komisyon tarafından verilen
cevap rapora geçmemiştir.
SONUÇ:
Komisyon raporunun genel değerlendirme bölümünde yer alan bazı görüşleri ve tamamen si
yasî nitelikte bulduğumuz gibi araştırılan olaylarda ilgisi yoktur.
Raporun 296 ncı sayfasının 5 inci paragrafında yeralan hususlar bu niteliktedir "Ne Anayasa
yı bir kere delsek ne olur" sözleri ve ne de Millî Güvenlik Konseyi ile ilgili Anayasanın 15 inci
maddesi komisyona konu olaylarla bağlantılı olamaz. Anayasanın 15 inci maddesi 12 Eylül'ün
Anayasaya yansımasıdır. Bunun çete olaylarına kaynak teşkil ettiğini söylemek olayla sebep ara
sında illiyet bağı kuramamaktan kaynaklanır. Keza raporun 298 inci sayfasının 4 üncü paragrafın
daki görüşlerde gayri ciddidir. Bütün bunların yanısıra araştırılan konuların siyasî boyutları ortada
iken meseleye başka boyutlara çekmek meseleyi önemsememek veya hedef saptırmak anlamına
gelecektir.
Buraya kadar ki anlatımlarımızı okuyan Sayın Milletvekili arkadaşlarımızın bir suali mutlaka
sormasını bekliyoruz. Takdim ettiğimiz çerçeveye iştirak ediyorlar mı? Ediyorlarsa soru işareti ile
belirttiğimiz her cümlenin cevabını bulmak için gelecek günlerde gayret sarfetmesi icabedecektir.
Anlatımlarımıza iştirak etmiyorlarsa görüşlerine sadece saygı duyarız. Fakat Susurluk Komisyonu
nun, bizim, tüm basının delillendirip cevaplayamadığı bir çok hususun cevaplandırılması için yine
gayret sarfetmeleri gerekecektir. Yanlışların ortaya çıkması doğruların destek bulması için bu gay
rete ihtiyaç vardır. Komisyonumuz arkasında başlangıcından daha çok sorular bırakarak çalışması
nı tamamlamıştır. Kamuoyunun kafası büsbütün karışmıştır.
Anlaşılması güç bir husus şudur; Koalisyonun büyük ortağı Refah Partisinin Susurluk olayı ile
bir ilgisi yoktur. Böyle bir ilgi hiç bir safhada gündeme gelmemiştir. Ancak Refah Partisi her kademisiyle Susurluk'un üzerinin açılmasını engellemiş, siyasî risk alarak olayların ortaya çıkması
na izin vermemiştir. Kısaca siyasî irade bu yönde tecelli etmiştir.
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Bakanlığında MİT'te dosyalara inerek çalışabilir, Sayın Mesut Yılmaz'ın 21 Kasım 1996 tarihli ta
lebini dikkate alır ve olayların derinliğine değerlendirilmesi yapılabilirdi.
Sayın Başbakanın sadece Koalisyonun devamı için böyle davrandığını söylemek çok üzücü
dür. Bilinmeyen başka sebeplerin varlığı hatıra gelmektedir. Sayın Başbakan bu sebepleri hiç de
ğilse Parlamento ile paylaşmalıdır.
Denebilirki işin içinde devlet sırları vardır. Aslında zikredilecek fazla bir devlet sırrıda kalma
mıştır.
Beş yüz milyar TL.'lik örtülü Ödenek harcamasının bir bölümünün bu işlere tahsis edildiği du
yulmuş, yazılmış ve söylenmiştir. Yıllarca önemli meblağların bu özel gruba yöneldiği de söylen
mektedir.
Bazı yurt dışı faaliyetlerinse gizlilik tarafı kalmamıştır. En azından bu faaliyetlere hedef olan
lar açık açık konuşmuşlardır.
ÖNERİLERİMİZ:
1. Dinlenen kişiler arasında önemli çelişkiler vardır. Bu çelişkilerin giderilmesi doğrultusun
da araştırma ve soruşturma yapılmalıdır.
2. Mehmet Ağar'ın mehkemede açıklayacağını belirttiği hususlar araştırılmalıdır.
3. Uyuşturucu trafiği ile ilgili bir Araştırma Komisyonu kurulmalıdır.
4. Başta Tarık Ümit, Cem Erseven ve Hiram Abbas olmak üzere faili meçhul cinayetler aydın
latılmalıdır.
5. Hanefi Avcı'nın beyanları karşısında, Başbakanlık ayrıntılı bir soruşturma açtırmalıdır.
6. Hanefi Avcı'nın Emniyet Genel Müdürlüğüne verdiğini söylediği rapor açıklanmalı ve ge
reği yapılmalıdır.
'
7. Yoğun olayların yaşandığı 93-96 dönemi ile ilgili soruşturma Komisyonu kurulmalıdır.
8. Güvenlik raporlarını zaman zaman Özer Çiller'e verildiğine dair Nuri Gündeş'in beyan kar
şısında soruşturma açılmalıdır.
9. Susurluk Konusu ile ilgili daha ayrıntılı inceleme için Özel Kanunla yetkileri artırılmış bir
Araştırma Komisyonu kurulmalıdır. Ve çalışmalara bu Komisyonun bıraktığı yerden devam etme
lidir.
10. Olaylara adı karışanların mal varlıklarındaki gelişmeler incelenmelidir.
11. Maktul Ömer Lütfi Topal'ın uyuşturucu ticaretinden ve kaçakçılığından mahkûm olduğu
bilindiği halde 13 adet gazino açma müsaadesi verenler hakkında soruşturma ve kovuşturma yapıl
malıdır.
Araştırma komisyonu bütün bu faaliyetleri sırasında nüfus edilmeye çalışılan devletin üç
önemli güvenlik kuruluşu içindeki bir kısım görevlilerin bu tür olaylara karıştığı bu kurumların ger
çekten devletine, milletine ve yasalara bağlı her türlü ahlakî değerlere sahip binlerce mensubunun
fedakârca yürüttükleri görevlerinden dolayı ayrı tutulmaları ve bazı ülkücü camiaya maledilen ve
bu işlere bulaşmış kişilere bakarak bütün bir camiayı suçlayıcı veya töhmet altına bırakacak sonuç
lar çıkarmanın yani genellemenin hakkaniyet ve kadirşinaslığa uymayacağı kanaat ve inancıyla ve
saygıyla yüce Meclisin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
. Metin Öney
İzmir
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-347AYDIN MİLLETVEKİLİ SEMA PİŞKİNSÜT 'ÜN KOMİSYON RAPORUNA
KARŞI GÖRÜŞLERİ
GEREKÇELİ KARŞI OY YAZIMDIR
A) GİRİŞ :
(10/89) Sayılı Yasadışı Örgütlerin Devletle Olan Bağlantıları ile Susurluk'ta Meydana Gelen
Kaza Olayının ve Arkasındaki İlişkilerin Aydınlığa Kavuşturulması Amacı ile Kurulan Meclis
Araştırma Komisyonumuzun yoğun bir tempo içerisinde yürütülen çalışmalarından; çeşitli Cum
huriyet Başsavcılıkları ile DGM Cumhuriyet Başsavcılıklarının iddianame ve fezlekeleri, Başba
kanlık Teftiş Kurulu Raporu, Başbakanlıktan gönderilen fezleke ile diğer Kamu kuruluşlarından,
kitle örgütlerinden, basın kuruluşlarından ve vatandaşlardan intikal ettirilen bilgi ve belgeler, Ko
misyonumuzca da dinlenilen kişilerin beyanları derlenerek iyi bir dokümantasyon oluşturulmuştur.
Bu niteliği ile raporumuz :
1. İleride yapılabilecek bir çok çalışma için kaynak olması,
2. Ülkemizin çeşitli yörelerinde işlenmiş faili meçhul siyasal cinayetler konusunda (10/90)
esas nolu, 12.10.1995 tarihli Meclis Araştırma Komisyon raporunun ülke gündemine yeniden gir
mesini sağlaması,
3. İki ay önce hazırlanan fakat, Başbakanlıkça TBMM'ne gönderilmeyen fezlekenin kamuya
mal edilmesine sebep olması açılarından önemli bir belgedir.
Ancak toplumdan aldığı büyük destek ve yarattığı beklenti sonucu tarihi bir görev yüklenen
komisyonumuz:
a) Çalışmalarını bilimsel ve verimli bir temele oturtamamış,
b) Tespitlerin toplanması dışında Susurlur skandalinin özünü yansıtacak konularda aydınlatı
cı ve yönlendirici olamamış,
c) Fezleke ve iddianame sonuçlarından farklı hiçbir boyut yakalaymamış,
d) Hukuk devleti ilkelerine bağlı olarak, hâkim ve savcılara verilmesi gerekli olan güvence ile
duyulması gereken inanç hususlarında gereğini ve yargının önünün koşulsuz açılmasına ilişkin des
teği sağlayamamıştır.
Komisyonumuzun araştırma sürecinde saptadığım açık-gizli yönlendirmeler, içeriden ve dışa
rıdan oyalama taktikleri, değiştiremediğim çalışma yöntemleri, en sonunda da "Fezlekedeki suç ve
suçlular" dışında tamamen soyut ve içi boş çıkan rapor; Komisyon çalışmalarının "Gerçek Çete
nin" gizli oyunlarına alet edildiği konusundaki endişelerimi ve aslında "Çetenin" bütün haşmeti ile
yerinde durduğuna ait şüphelerimi iyice güçlendirmiştir. Bu haliyle TBMM Komisyonu, sanki
olayları örten bir nitelik kazanmıştır.
Bu nedenle Komisyon Raporumuzun, IV - Komisyon çalışmaları ve X ^ Genel değerlendirme
ler (ve öneriler) başlıkları altında değerlendirilen bölümlerine gerekçeli karşı oy yazımla katılama
dığımı belirtirim.
B) KOMİSYON RAPORUNUN (IV - KOMİSYON ÇALIŞMALARI) BÖLÜMÜNE AİT
KARŞI OY YAZIMDIR :
Komisyonumuz, araştırma önergeleri ile kendisine verilen işlevin büyüklüğünü, kapsamını ve
süresinin kısalığını ilk günden göz önünde tutması ve bu koşullara uygun çalışma yapması gerekirdi.
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-348Komisyonumuz çok yönlü mantık temeline oturmuş, bilinçli planlanmış çalışma yöntemi ile
sosyolojik, siyasal ve ekonomik değerlendirmeler yapabilirdi. Böylece de deprem yaratan Susurluk
Skandalinin gerçek boyutlarını kapsamlı bir şekilde ortaya koyarak bu işin altından kalkabilirdi.
Ancak komisyonumuz bu çalışmayı yapamamıştır. Ve komisyon çalışmalarında ana hatları ile
aşağıdaki eksiklikler ortaya çıkmıştır.
1. İzlenilen Çalışma Yöntemi ile Ortaya Çıkan Eksiklikler:
1.1. Bu tür bir araştırmada hangi uzmanlardan, nasıl bir işbölümü çerçevesinde yararlanabile
ceğimiz hususunda ön çalışma yapılmalı idi. Hatta bazı üniversitelerden de yardım istenilerek
"Planlama ve organizasyon" konusunda özellikle de organizasyon tekniklerini bu tür araştırmalar
da kullanma becerisine ve deneyimine sahip uzmanlarla kapsamlı, hızlı ve verimli planlama yapıl
malı ve ilk günden itibaren çalışma yöntemi belirlenmeliydi. Bu yapılmadı.
1.2. Böyle bir potansiyel ile saptanan çalışma basamaklarına olayların takibine ye konulara gö
re hangi "icracı" uzmanların davet edilebileceği belirlenmeliydi. Bu da yapılmadı.
1.3. Bir yandan arşivleme yapılırken diğer yandan değerlendirme ile esasa yönelik konularda
(Ki başından beri suça kaynak teşkil eden varlık = ekonomik delil araştırılması) teknik açılımlı eş
zamanlı ve eş güdümlü çalışmalara geçilmeliydi. Bu da yapılmadı.
1.4. Çalışmalarının üç ayını tek. uzman ile yürüten, son 20 günde de komisyon içi etkiler de
yaratılarak bu uzmanın bir noktada uzaklaştırılması sağlanmıştır. 13 Mart 1997'de istifaen ayrılan
bu uzmanın yerine bir iki gün önce getirilmiş olan 3 Mülkiye Müfettişi ile son 10 günde gelen Baş
bakanlık müfettişlerince rapor, bilgi ve belgeler derlenerek yazılmıştır.
2. Komisyon Çalışmalarının Bağımsız Yürütülememesi Sonucu Ortaya Çıkan Eksiklikler:
Komisyonun kurulduğu ilk günden itibaren, çalışmaların yürütülmesinde esas iradenin, çete
lerle ilişkide bulunan ya da onları koruduklarından kuşkulanılan insanların elinde olduğu izlenimi
edinildi. Komisyon bilinçli bir planlama ve organizasyonla çalışamadı ve yönlendirmelerden etki
lendi. Dolayısı ile başarısızlık komisyonun, başarı ise çetenin oldu.
Komisyon çalışmalarındaki açıklık, komisyon dışında konu ile ilgilenenlerin toplumda gerçe
ğe yakın bir yargısının oluşmasına katkıda bulundu. Ancak konu ile ilişkili insanların da tanıklara
etki etmesi olanağını yarattı. Sonuçta, komisyon dışında aynı delillerle ulaşılan sonuç ile komisyo
nun ulaştığı sonuç birbirlerinden farklı oldu.
Örneğin; Jandarma Genel Komutanlığı 25.2.1997 tarihli ve "Jitem!" hakkında bilgi içeren ya
zısı komisyon üyelerinin eline 32 gün sonra geçmiştir. Bu süre içerisinde de kamuoyunda MeclisOrdu ilişkileri hususunda spekülasyonlar oluşturulmuştur.
Genelde tesadüf olarak yorumlanan bazı olaylar, geriye doğru bakılıp, kronolojik ve bağlantı
ları kurularak incelendiğinde, komisyonun böyle bir sonuca ulaşması için organize ve planlı bir
yönlendirme yapılmış olduğu anlaşılabilmektedir.
Olaylar içinde tek rastlantı gibi görünen "Susurluk kazası" bile, gerçek bir kaza olmasına kar
şın, olayda iç çekişmelerin getirdiği gizli takip edilme kuşkusu belirgindir. Zaten gizli-açık yönlen
dirmeleri Ö. Lütfi Topal cinayetinde ve Tarık Ümit'in kaçırılması olayına ait ihbarlarda da görmek
teyiz.
Örneğin : Ömer Lütfi Topal cinayetinin ve arkasındaki kara para ilişkilerinin açıklanması için,
Ömer Lütfi Topal'ın yakınlarının dinlenilmesi gerekli idi. Ancak Komisyonumuz bunu gereçekleştirememiştir. Yine cinayetin sanıkları olarak üç özel tim görevlisinin yakalandığı gece Ömer Lütfi
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demesine ilişkin iddiası, Özer Çiller'in dinlenilmesinden vazgeçilmesi sonucu araştırılmamıştır.
Abdullah Çatlı'nın yurt dışında "uyuşturucu kaçakçılığı" yaptığına ilişkin Basel Şehri Kanto
nu Savcılığının 25 Ekim 1984 tarihli soruşturma dosyası, komisyona mart ayı ortasında ulaşmış ol
masına rağmen kayıda bile alınmadan, üyelere bile gösterilmeden özel tercümeye gönderilmiştir.
Yapılan tercümenin komisyon raporu teslim edildikten sonra gelmesi nedeniyle bu soruşturma dos
yası, raporda yer almamıştır.
3. Güneydoğuda İnceleme Yapılmaması Nedeni ile Ortaya Çıkan Eksiklikler:
Siyasî kararların komisyonumuza yaptığı etki ile Güneydoğuya gidilmekten vazgeçilmiştir.
Halbuki, böyle bir çalışma, komisyonumuz kapsamındaki karapara, uyuşturucu, feodal yapı, koru
culuk, özel harekat, mafya, failimeçhul, failikaçak, rant ve parlemento ilişkileri açısından çok
önemli idi.
Güneydoğudaki olayların siyasî sorumluluğunun kespiti için gerekli olan bu çalışma maalesef
engellendi. Ve komisyon bu konuda hiçbir bulgu ortaya koyamadı. Komisyon üyelerinin yerinde
gözlem yapmamış olması en büyük eksikliklerden birisidir.
4. Araştırma Kapsamının Dar Tutulması Nedeni ile Ortaya Çıkan Eksiklikler :
Raporumuzun alınan ifade ve bilgilerin peş peşe sıralandığı bir derleme olması nedeniyle içe
riğine karşı çıkmam söz konusu olmamıştır.
Ancak, araştırmamızda bu delillerin elde edilmesinden sonra yapılması gereken bazı eksiklik
ler olmuş, bu nedenle de amaca ulaşılamamıştır.
a) Ekonomik Boyut:

,

a) 1. Susurluk olayının gözden kaçan veya kaçırılmak istenen en önemli boyutu, suçtan elde
edilen kaynakların araştırılmaması yani ekonomik boyutu olmuştur.
•
Bir defa; ülke döviz rezervlerinin tehlikeli bir şekilde azaldığı dönemde, ne pahasına olursa ol
sun döviz rezervi sağlamak isteyenlerin suç örgütlerine göz yummaları sözkonusu olup olmadığı
nın araştırılmaması araştırmanın eksik boyutudur.
a) 2. Komisyonumuzca saptanan suç örgütleri, böyle bir göz yummanın sonucu mudur? Bun
lar da araştırılmamıştır.
Komisyonumuzun temel işlevi; Türkiye'de kara para elde eden yada kara para aklanmasına
aracılık edenlerin, devletten veya kamu görevlilerinden destek görüp görmediklerini saptamak, ol
malıydı.
Susurluk Skandali, bu konuda taşlardan sadece birisini devirmişti. Bu devrilen taşın arkasın
dan devletin ve hükümetlerin bu duruma gelinmesinde rollerinin olup olmadığının araştırılması ve
komisyonumuzca sonucunun net olarak ortaya konulması gerekiyordu.
a) 3. Kayıt dışı ekonomi içinde belli çıkarlar sağlayanların, bu alandaki faaliyetlerini haklı gös
terme uğruna kara para aklama faaliyetlerine de, gereğince dokunamadıkları görülmektedir, arala
rında âdeta doğal bir ittifak olduğu görüntüsü yaratılmaktadır.
Genellikle karanlık ilişkiler içerisinde bulunan yönetici ve karar organlarının başındaki yetki
liler ya yasaları zorlayarak, yada yasaları belirli bir noktaya kadar ihlal ederek, kişi ve gruplara ay
rıcalıklı çıkarlar sağlayabilmekte midir?
a) 4. Bu ilişkiler, konusu suç teşkil eden olayları işleyenlerle, kanunların boşluklarından yarar
lanarak bazı çıkarlar elde edenlerin işbirliğine neden olmakta mıdır?
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vunmak zorunda kalmakta mıdır?
a) 6. Geri dönüşümü olmayan bu tür ilişkilerin varlığı bazı konuların üzerine gidilmesine en
gel olmakta mıdır?
a) 7. Bu insanlar birbirlerini kullanırken, birbirlerini yasalar karşısında hangi konumlarda suç
lu olduklarını da bilerek, kendi ellerindeki bu bilgileri birbirlerine karşı kullanmakta mıdır?
a) 8. Münferit gibi görünen suçlar ile suç örgütleri arasında bir ilişki bulunmakta mıdır?
Komisyonun temel görevi varsa bu ilişkileri ortaya koymak, yoksa da bu konuda suçlananları
aklamaktı.
Bu tür ilişkiler gerçekleştirilirken kullanılacak olan ya da kullanılan insanların, belirli ekono
mik saygınlığa ve güce ulaşması için, kamu gücünü elinde tutanlarca, bu kişilere belirli ayrıcalık
lar sağlanmaya çalışıldığı da kamuoyunca ileri sürülmektedir.
Yine toplum içinde diğer kamu kuruluşlarında hiçbir ivediliği olmayan alımların belirli kişile
re yaptırılması da, bu tür ilişkilerin varlığını ortaya koyan deliller olarak değerlendirilmektedir.
Komisyonumuz suç zanlısı olarak öğrendiği isimlerin, bu tür ilişkilerinin olup olmadığı konu
sunda, somut hiçbir inceleme veya araştırma yapma yönünde gayret göstermemiştir. Halbuki böy
le bir çalışma, devlet eli ile bu tür insanların zenginleştirilmelerine yönelik faaliyetleri ortaya çıka
rabilirdi.
Siyasetin çok pahalı bir hale getirildiği gerçektir. Siyaseti bu maliyet içerisinde yürütmeyi ve
bu tür kaynakların kullanılmasını meşru gören bir anlayış, kaynak yaratma konusunda da hiçbir etik
değere saygı göstermemektedir. Böylece ülkede sadece ekonomik gücü ellerinde bulunduranların
siyaset yapacağı bir ortamın devam etmesi ve yerleştirilmesi amacı, bu ilişkiler ağının altında ya
tan temel nedendir.
• ' . ' • . •
Susurluk kazası ile ipuçları ortaya çıkan bu ilişkilerin gerçek ekonomik boyutlarının mutlaka
ortaya konulması gerekirdi. Bu boyut ortaya konulabilse idi; pahalı hale gelen siyasete aktarılan
kaynaklar, eğer varsa saptanabilir, bu yolla siyaset yapma çabası içinde olanlar da bu kaza olayı ile
birlikte ortaya çıkarılabilinirdi.
Susurluk Skandalinin ekonomik boyutunun araştırma komisyonumuzca araştırılmamış olması
nedeni ile araştırma komisyon raporunu içerik olarak eksik buluyorum. Bu konularda komisyonun
yetkili olmaması ya da bazı yasal sınırlandırılma savları araştırmanın yapılmaması için gerekçe
oluşturamaz.
Nitekim komisyon her hangi bir zorlama olmadan da, sadece kamuoyu baskısı ile birçok bil
gi kaynağına ulaşabilmiştir.
Kullanacağı "yetkili elemanları" aracılığı ile kaldı ki komisyonun bu elemanları geniş olarak
kullanma olanağı vardı, olayın ekonomik boyutu açıklığa kavuşturulabilinirdi.
b) Almanya Frankfurt Mahkemesi Kararının Araştırılmaması Boyutu :
Uyuşturucu kaçakçılığı, karanlık ilişkiler ağı içinde önemli bir yer tuttuğuna göre Susurluk
Skandali ardından kurulan TBMM Araştırma Komisyonumuzun, mutlaka bu konuda yabancı ülke
lerde ileri sürülen iddiaları da inceleme kapsamına alması gerekirdi. Kaldı ki bu konunun araştırıl
ma gereği, komisyonumuzdan da talep edilmişti.
Nitekim, Frankfurt -Almanya'da yargılanan Türk uyuşturucu kaçakçıları ile ilgili olarak,
mahkemenin iki hâkim tarafından imzalı kararında "polisin yaptığı geniş kapsamlı soruşturmanın
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Her ne kadar komisyon çalışmaları sırasında bu konuda bir girişimde bulunulmuşsa da daha
sonra "Frankfurt Eyalet Mahkemesinin gerekçeli kararının yayımlanmaması" nedeni ile konu üze
rinde durulmamıştır. Bu konudaki yazı yaklaşık iki ay süre ile komisyon üyelerinde saklanmış
7.2.1997 tarihinde gelen cevap 1.4.1997 tarihine kadar üyelere gösterilmemiştir, gelen evrak hava
lesi da yapılmamıştır. 27.2.1997 tarihli Almanya'da Hürriyet'in İsmail Tipi/Frankfurt haberinde
21.1.1996 tarihinde Frankfurt'ta yapılan duruşma ile ilgili "5-17 KLS 84 JS 33408 9/95 sayılı ge
rekçeli kararın on sayfalık metin halinde yayımlanmış olduğu belirtilmiştir. Ve oylama yapılarak
maalesef bu karar komisyonumuza getirilememiştir.
Bu arada konu, Türk kamuoyuna dengesiz bir hâkimin gazetecilere verdiği sorumsuz bir de
meç olarak yansıtılmıştır.
C) KOMİSYON RAPORUNUN (X-GENEL DEĞERLENDİRME) BÖLÜMÜNE AİT KARŞIOY YAZIMDIR:
Komisyonumuzun araştırma kapsamında olan yasadışı örgütlerin siyasetçi ile ilişkileri konu
sunda aynı mantık çerçevesinde değerlendirme yapmak, siyasetçi ile suç örgütü arasında ilişki var
sa, varlığını ortaya koymak, elde ettiğimiz delillere göre böyle bir sonuca ulaşılamıyorsa, bunu
açıkça ve cesurca beyan etmek gerekirdi. Araştırma komisyonumuzun görevi aynı soru işaretleri
ne katkıda bulunmak olmamalıydı.
Raporun sonundaki, "biz suçlamıyoruz ama DGM iddianamesi ve fezleke böyle düzenlenmiş,
zaten suçlayamayız, çünkü olay yargıya intikal etmiş. Anayasanın 138 inci maddesi var" anlayışı,
komisyonumuzun kuruluş nedenini anlamsız kılmaktadır. Cevaben komisyon çalışmalarının devlet
sırrına ve ticarî sırlara ulaşmadaki kısıtlılığının öne sürülmesi de çok düşündürücüdür. Şöyleki, ko
misyonumuzun kuruluşunda bu konular bilindiği için daha fazla yetkilerle donatılmış bir komisyon
oluşturulması teklifleri, hatta siyasî kaygılardan arındırılmış Devlet Denetleme Kurulu gibi yetki ve
çalışma koşulları yönünden daha fazla imkânlara sahip bir kurulca çalışma yapılması gerekliliği,
ısrarla, ileriyi gören ve bu olayların arkasının aydınlatılmasını ard niyetsiz isteyen bazı liderlerce
belirtilmişti. O zaman reddedilen bu istemlerin maliyeti komisyon raporumuzun tam amacına ulaş
maması ile kaybedilen 4 ay şeklinde ortaya çıkmıştır.
Neticede de Araştırma Komisyonumuzun "çete var, suç var, suçlu yok." anlayışı ile "çete" ye
âdeta tüzelkişilik kazandıran ve sadece DGM iddianamesini ve fezlekeyi adres göstererek bir nok
tada da arındıran, daha çok dokümantasyon özelliği taşıyan rapora ulaşması sonucunu doğur
muştur.
Raporumuzun 242 ve 243 üncü sayfalarında yer alan, Parlamentomuz üyelerinden Mehmet
Ağar ile Sedat Edip Bucak hakkındaki DGM iddianamesi ile fezlekeye dayandırılarak yapılan suç
iddiaları ve hukuk devleti ilkesi anlayışı ile yargının önünün açılmasının gereği olan Milletvekili
dokunulmazlıklarının kaldırılması hususu, raporun genel değerlendirme ve sonuç bölümüne alın
mamıştır. Bu, temiz yönetimi oluşturmaya sivil otoriteden, özellikle Parlamentodan başlama gerek
liliğini görmemezlikten gelmek ve siyasî düşüncelerle kollamak kaygısını düşündürmektedir. Ta
biî olarak bu düşüncenin devamında, Adalete ve icracısı olan savcıya verilmesi gereken güvence
ile duyulması gereken inancın tam olarak sağlanamadığı gerçeği de ortaya çıkmaktadır.
Tüm bunlardan sonra olayların esas suçlusu gibi gösterilme çabasına gidilen, ortaya atılan suç
delilleri nedeni ile aklanma olasılıkları yüksek olan, bu koruma sonucu gelecekte de aynı ilişkile
rini devam ettirme.olasılıkları bulunan, fezleke ve iddianamelerde adları geçenlerden Mehmet K.
Ağar ile Sedat E. Bucak siyasî sorumlularmış gibi gösterilmeye çalışılmaktadırlar.
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giz perdesine bürünmüştür.
C) 1. KOMİSYON RAPORUNUN (X-DEĞERLENDİRMELER) BÖLÜMÜ İÇİNDEKİ
ÖNERİLER KISMINA KARŞIOY YAZIM :
Raporda çözüm önerileri olarak öne sürülen tüm konular; yıllardan beri bilinen, söylenen, ge
reksinim duyularak çoğu kez de TBMM'ne getirilip kadük olan yasa tasarıları ile bürokratik yeter
sizlik ve bozulmalardan kaynaklanan yanlışlıkların düzeltilmesiyle ilgilidir. Elbette bu konuların
Susurluk Skandalinin sebep ya da sonuç ilişkilerine ait bağlantıları vardır.
Ancak komisyonumuzun esas görevi; yasak savar gibi bilinenleri global halde öne sürmek de
ğil, neden bir türlü düzeltilme yapılamadığının araştırmasını yapmak olmalıydı. Bu noktada "sis
temden beslenenlerin sistemi suçlayamayacakları" gerçeğinin doğrulanıp, doğrulanmadığının mut
laka açık bir şekilde ortaya konması gerekirdi.
^
Komisyon raporumuzda öneri olarak Yasama Organına sunulan; yargı bağımsızlığı, Yüksek
Denetleme Kurulu, OHAL'in kaldırılması, Koruculuk sistemleri, Siyasî Partiler ve Seçim Yasala
rı gibi pekçok konuda Meclise defaten teklifler getirilmiştir. Hele en son 31.5.1996 tarih, 2/320 esas
nolu, 3182 sayılı Bankalar Kanununda değişiklik yapılması hususundaki Bankalar Meclis Araştır
ma Önergemiz; İktidar Partilerine mensup Milletvekillerinin oylari ile kısa süre önce reddedilmiş
ti. Bu ikilemleri anlamak mümkün değildir!
Bu nedenlerle rapordaki önerileri, özü yok etmeye yönelik oyalama ve bir noktada da sorum
luluktan kurtulma dışında değerlendirmem mümkün değildir.
D) VARILAN SONUÇLAR:
Komisyonumuzun çalışmaları sırasında tanık ifadeleri ile elde edilen delillerden aşağıdaki so
nuçlara varılması sözkonusu olmaktadır.
1. Komisyonumuzun çalışmaları sırasında demokratik hukuk devleti ilkelerinin devlet politi
kası çerçevesinde, özenle, koşulsuz korunmasının sağlanması için sivil otoritenin en kısa sürede
ulusal bir politika izleyerek, bölgenin sorumluluğunu gerçek anlamda yüklenmesi ve hükümet et
mesi gereklidir inancındayım.
Irak sınırının, özellikle siyasî sorumluluk yüklenilerek en kısa sürede güvenli hale getirilme
sinin çok önemli olduğunu düşünüyor ve raporda belirtilmemiş olmasını eksiklik olarak görüyo
rum.
2. Susurluk Skandali ve yasadışı örgütlenmelerin devletle bağlantıları araştırılırken saptanan
temel gerçeklerden bir tanesi, sivil örgütlenmede devletle bağlantının üst düzey bürokrat, siyasetçi
bağlamında tepeden aşağıya doğru bir sıra takip ettiğinin ortaya çıkmasıdır. Örneğin; Yaşar Öz'ün
serbest bırakılması olayında talimat, doğrudan Emniyet Genel Müdürü tarafından verilmiştir ve ta
limatı veren de bu olayı teyit etmiştir. Yine Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi olayında gözlem al
tına alınan polis ve sivil şahısların Ankara'ya getirilip serbest bırakılmaları emri, en üst düzeyde si
yasal irade kabul edilen İçişleri Bakanı tarafından verilmiştir. Çarpıcı bir örnek daha vermek gere
kirse, Tarık Ümit'in kaçırılmasından dönemin Emniyet Genel Müdürünün, Özel Harekât Daire
Başkanının ve MİT Müsteşarlığının haberi olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunlardan da anlaşılacağı
üzere, yasadışı örgütlenmelerin siyaset mekanizmalarında sivil otoritenin en üst seviyelerine kadar
ulaştığının belli olduğu görüşü hâkimdir. Ama nedense açıkça ifade edilememektedir.
3. Komisyonun inceleme kapsamındaki en önemli olaylardan biri olan Yüksekova Çetesi ola
yına ait bilgi, belge ve beyanlardan ortaya çıkan; bu çete elemanlarının tümü ile terör ortamından
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sudur. Üst seviyede sanık olduğu iddia edilen subay sayısı çok azdır. Tuğgeneral Veli Küçük ile il
gili iddialar (24.2.1997 tarih ve 1996/2303Hz.) ise, kişisel sorumluluklarını kötüye kullandığı yö
nünde oluşmaktadır. Daha üst seviyelerle ilgili bir bağlantı iddiası yoktur. Yasadışı örgütlenmele
rin birtakım bağlantılarla askerî yapı içerisine uzatıldığına ait bazı iddia ve yorumlar ortaya atılsa
bile, bu bağlantıların en üst seviyelere ulaştığına ilişkin kanıt bulunmadığı gibi istihbarat örgütleri
arasındaki kısır çekişmelere bağlı yönlendirmelerin de etkili olabileceği gerçeği gözden uzak tutul
mamalıdır.
Ayrıca bu tür olayların, bölgede yaklaşık 1984 yılından beri emir komuta zinciri çerçevesin
de, yüzlerce şehit de vererek görev yapanlara duyulan minnetin azalmasına neden olmaması gerek
tiğini düşünüyorum.
4. Komisyonumuzca inceleme kapsamı içerisine alman olay ve iddialardan, Söylemez Kardeş
ler Çetesinde, Hadi Özcan Çetesinde, Cem Ersever ve etrafındaki örgütlenmede, Yüksekova Çete
sinde, Ahmet Tekin Baykal Çetesinde, İstanbul'da, Güney Ege Bölgesinde oluşan bazı münferit çe
telerde asker kökenli kişilerin de isimleri geçmekte ye bu kişiler hakkında, adlî makamlarca, adlî
soruşturmalar yapılmaktadır. Bu gerçekten hareketle yukarıda izah ettiğimiz gerekçe ile Askerî ya
pıyı yıpratmadan kendi hiyerarşisi içerisinde yasadışı örgütlenmelerde yer aldığı şüphesi olan kişi
ler mevcutsa, gerekli inceleme ve tespitler acilen yapılmalı, sorumlulukları tespit edilenler için ce
saretle yargı yolu açılmalı ve ordu, varsa kendi içerisindeki olumsuzlukları temizlemelidir.
5. Hukuk devleti ilkesi, Susurluk Araştırma Komisyonunun görev yaptığı süre içerisinde Baş
bakan ve Adalet Bakanı tarafından açıkça çiğnenmiştir.
5. 1. Başbakan Erbakan İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca Milletvekilleri Mehmet K.
Ağar ve Sedat E. Bucak haklarında hazırlanan 1997/1 sayılı ve 30.1.1997 tarihli fezlekeyi, bu ko
nuda karar vermeye yetkili makam olan TBMM'ne iki aydan fazla bir süredir göndermemiştir.
Mevzuatımızda Başbakanlık Makamı kendisine gönderilen ve Milletvekillerinin dokunulmazlıkla
rının kaldırılmasına ilişkin fezlekeleri bekletme, geciktirme, sürüncemede bırakma yada inceleme
yapma yetkisine sahip değildir. Bürokratik anlamda fezlekeyi TBMM'ne sunma görevi dışında
başka bir görev ve yetkisi yoktur. Komisyonumuz, yetkisini TBMM'den almaktadır. TBMM ise
halkın iradesini temsil etmektedir. Dolayısıyla yürütme erk'i içerisinde yeralan Başbakanlık Maka
mının kendisine hukuken verilmeyen bir yetkiyi Meclis iradesine aykırı olarak ısrarla kullanması
iki olumsuzluk yaratmıştır : Birincisi; Başbakan bu tutumu ile doğrudan doğruya hukuk devleti il
kesini açıkça ihlal etmiştir. İkincisi; TBMM komisyon çalışmalarını geciktirmiş ve dolayısıyla bir
bakıma engellemiştir.
Fezlekenin geciktirilmeden TBMM'ne gönderilmesinin temininin, siyasî amaçlara alet edilme
hissinin verilmemesi ve hukuk devleti ilkelerinin zedelenmemesi için gerekli olduğu kanısındayım.
5. 2. Adalet Bakanı Şevket Kazan; Mehmet K. Ağar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcı
lığınca tanzim olunan ve Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren fezlekeyi
inceleme konusu yaptırarak, soruşturmanın genişletilmesi gerekçesi ile Cumhuriyet Başsavcılığına
iade etmiştir. Bununla beraber, bir basın toplantısı yaparak Başbakanlık Teftiş Kurulunca hazırla
nan raporun içeriğine aykırı görüşler ortaya koyarak, Teftiş Kurulunun raporunu ilgili Cumhuriyet
Başsavcılıklarına göndermiştir. Bu davranırı ile hukuk biliminde "ihsas-ı rey" olarak adlandırılan
ve soruşturmaya yön verecek tutum sergilemiştir.
Adalet Bakanından tarafsız kalması ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruş
turmalara etki edecek beyanat vermekten kaçınması gerekliliğinin, yine hukuk devleti ilkelerinin
zedelenmemesi için önemli olduğunu düşünüyorum.
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lanma şansının tanınmasının şaibelerin kaldırılabilmesi için fevkalade önemli olduğu kanısında
yım. Bilindiği üzere demokratik hukuk devleti ilkelerini tam olarak işletmeye çalışan ülkelerde,
haklarında suç iddiası olan kişiler aklanıncaya kadar görevlerinin başında kalamazlar.
E) YAPILMASI ÖNERİLER İŞLEMLER :
Komisyonumuz açıkça sorumluluktan kaçarak belirli suçlamalara raporunda yer vermemiştir.
Bağımsız yargı savı önce meclis desteği ile ortaya konulmalıydı. Bu gerçek, Komisyon raporunun
en büyük eksikliklerinden biri ve en önemli ikilemidir.
Biz Meclis Komisyonu olarak siyasî sorumluluk riskini bile göze alamazken, yargı ve güven
lik sistemleri örneğin faili meçhullerde "faili kaçakları" yakalama ve sonuca ulaşıp açıklama riski
ni nasıl göze alabilirler ki!; "çeteyi aşağılarda değil, üstlerde arama" gerçeğinin temel noktası bu
rada yatmaktadır.
Dolayısıyla komisyonun, bu çalışmalardan sonra aşağıdaki duyuru ve önerilerde bulunmuş ol
ması gerekirdi.
1. Suç Duyurusu ile ilgili
Hakkında "suç işledikleri mahkeme kararı ile kanıtlanan ya da haklarında yargılama yapılan
kişilerin istihbarat adı altında özel amaçlara uygun olarak kullanılması, kanunen aranan kişilerin
görevi dahilinde olmasına rağmen ilgili mercilere teslim etmemesi, suç işlemek amacı ile teşekkül
oluşturması" iddiaları olan MİT Kontr-terör Merkezi Başkan Yardımcısı Mehmet Eymür için yar
gı yolunun açılmasının gerektiğini düşünüyorum.
2. Milletvekili Dokunulmazlıkları ile ilgili
2. 1. Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak
Sedat Edip Bucak'ın kanunî tabiri ile cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak, gıyabi
tevkifli sanığı saklamak, 6136 sayılı Kanuna muvafakat etmek suçlarından fezlekelerde sanık ol
duğu İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığının (30.1.1997 tarih ve 1997/221-1 sayılı fezleke) id
dialarında geçmektedir.
.
Komisyonun bunu açıklamaktan, Başbakanın da fezlekeyi TBMM'ne göndermekten kaçınma
sının nedeni düşünüldüğünde; acaba "sistemin kendisini korumasına" mı bırakılmak istenmiştir?!
sorusu akla gelmektedir.
Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak için adaletin (suçlu veya suçsuz oldukları belirlene
cek şekilde) tecellisinin sağlanabilmesi ve kendilerine savunma hakkının tanınması yönünde mil
letvekili dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmamasının, Yüce Mecliste özgür milletvekilleri oyla
rı ile saptanmasının temini için sözkonusu dosyasının meclise intikal ettirilmesi gerekliliğine ina
nıyorum.
2. 2. Ayrıca Yüce Meclisimiz üyelerinden halen haklarında yargı yolunun açılmasına ilişkin
Mecliste dosyası olanlarla,
2. a) Özellikle haklarında uyuşturucu kaçakçılığı iddialarına ait daha önce değişik savcılıklarca düzenlenmiş ve Meclise gönderilmiş olan dosyası bulunanlar,
2. b) Yine icra ettikleri görevleri sırasında yasadışı kişilere kumarhane açma izni verilmesin
de suistimali vc/veya dosyası olanlar hakkında da milletvekilliği dokunulmazlıklarının ivedilikle
mecliste oylanmasının sağlanması gerekir.
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güven ortamının yeniden kazanılmasına, suçsuz olanların da bu yolla acilen aklanmalarına imkân
oluşabilir.
2. 3. Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar
İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlayıp Adalet Bakanlığına gönderdiği
(30.1.1997 tarih ve 1997/221-1 sayılı) fezleke ve Komisyonumuza Başbakanlıkça gönderilen halen
de Başbakanlıkta bulunan fezlekede iddia edilen suçlara ilişkin konuların açıklığa kavuşturulabil
mesi için Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemdeki görevi ile ilgili konularda kendisine savunma
ve aklanma hakkının da getirilebilmesi için Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar için de mil
letvekili dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmamasının, Yüce Mecliste hür milletvekilleri oylan
ile saptanmasının uygun olacağı düşüncesindeyim.
3. Meclis Soruşturması ile ilgili
3. 1. Adalet ve İçişleri Eski Bakanı Elazığ Milletvekili Mehmet K. Ağar r'
Emniyet Genel Müdürlüğü görevi sırasında, yasadışı aranan kişilerle birlikteliğine bağlı hak
kında iddialar olan eski Bakan Mehmet Kemal Ağar'ın, parlamentodaki çalışmaları ile yürütme or
ganlarının üst düzey yöneticisi (Bakan olarak) olduğu dönemlerdeki icraatları birbirini takip eden
süreç izlemektedir. Dolayısıyla bahsi geçen ilişkilerde Bakanlığı dönemlerine de uzanmaktadır.
Yargı yolu açıldıktan sonra suçu kesinleşirse, siyasî sorumluluğu nedeniyle de meclis soruşturma
sı açılmasının istenmesi gerekir,
4. İvedilikle Yapılması Gerekenler ile İlgili

.

.

4. 1. Gerek basına gerekse komisyonumuza verdiği ifadelerde Emniyet Genel Müdürlüğü İs
tihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı'nın belirtmiş olduğu iddialarını, açıklığa kavuştur
masına imkân sağlanması ve doğruluk derecelerinin belirlenmesinden sonra, sonucuna göre suç un
suru bulunursa gereğinin yapılması hususunun uygun olacağı kanısındayım.
4. 2. Komisyonumuza vermiş olduğu bilgilerden ve basına yaptığı açıklamalardan, konular
hakkında derinlemesine bilgi sahibi olduğu anlaşılan Eski İstanbul Emniyet Müdürü İstanbul Mil
letvekili Necdet Menzir'in de bildiklerinin netliğe kavuşturulması gerekir.
4. 3. Komisyonumuzun çalışmaları sırasında çeşitli illere ait Cumhuriyet Başsavcılıkları ile
DGM Cumhuriyet Başsavcılıklarının iddianame ve fezlekeleri ve Başbakanlıktan gelen fezlekenin
bir araya derlenmesinin, yasadışı örgütlerin yurt çapındaki icraatlarını ile bağlantılarını ve bütünü
görme yönünden çok önemli rolü olmuştur. Bu bağlamda, Susurluk Skandali gibi çapı belli olma
yan, çok yönlü, yurt içi ve yurt dışı bağlantıları ve devletin çeşitli birimleri içerisine uzantıları olan
organize bir olayda, tüm Türkiye düzeyinde etkili olabilecek bir soruşturma kurumunun (eski Cum
huriyet Başsavcılığı Kurumu benzeri) tesisi ile eşgüdüm sağlanmasının yararlılığı, olayın bütünsel
liği açısından önem arz eden bir husustur.
4. 4. Ayrıca komisyonumuzca sunulan bu dokümantasyon ışığında görev yürütebilecek Cum
hurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu gibi bir üst kurulun bu süreç içerisinde acilen devreye gir
mesi çok yararlı olacaktır.
4. 5. Komisyonumuza ulaşan bilgi ve belgelerden yasadışı örgütlenmelerinin devletle bağlan
tılarını kesin olarak ortaya koyabilecek beş önemli olay bulunmaktadır. Bu olaylar, Ömer Lütfü To
pal'in, Cem Ersever'in, Behçet Cantürk ve Savaş Buldan'ın öldürülmesi, Tarık Ümit'in kaçırılma
sı olaylarıdır. Cinayetlerle ilgili adlî soruşturmalar yapılmakta ise de, failler yakalanamamıştır. Bu
cinayetlerin faillerinin mutlaka yakalanıp, nedenleri ve bağlantıları ortaya çıkarılmalıdır.
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-3564. 6. Bahsi geçen iddianame ve fezlekelere bağlı arananlar ile
Alaaddin Çakıcı'nın bir an önce yakalanması,
Mahmut Yıldırım (Ye-şil kod adlı)'ın asıl çete bağlantılarını kuran, kaçıran kişi olduğu iddia
edildiğinden, akıbetinin acilen açıklığa kavuşturulabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jan
darma Genel Komutanlığından bilgi, yardım ve mutlak görev istenilmesi kanısındayım.
4. 7. Ülkemizin Çeşitli Yörelerinde İşlenmiş Faili Meçhul Siyasal Cinayetler Konusunda
(10/90) esas nolu 12.10.1995 tarihli Meclis Araştırma Komisyon Raporu dönemin Başbakanı Tan
su Çiller'e üç kez Meclis gündemine getirilmesi istemiyle arz edilmiş olmasına rağmen, çeşitli ne
denlerle genel görüşmeye açılması sağlanılmamıştır. Komisyon raporumuzla birlikte adı geçen ra
porun da Meclis gündemine getirilmesi mutlaka sağlanmalıdır. Bu hususun, aydınlatılamayan olay
ların açıklığa kavuşması yönünden büyük önemi vardır.
Susurluk Komisyonunun sağladığı en önemli yararlardan birisi komisyonun kuruluşundan be
ri faili meçhullere ve kayıplara rastlanmamasıdır. Umuyorum ki bu olaylar komisyonda sözü edi
len kişilerle ilintili değildir. Ve Güvenlik Güçlerimizin başarılı uygulamaları ile bu hale gelmiştir.
Kuşkum ve endişem komisyon raporunun ortaya çıkmasından sonra yeniden bu tür olayların baş
lamasıdır. Böyle bir durum, bu konudaki yargıyı doğrular nitelikte olacaktır.
4. 8. Ortadan kaldırılması mümkün olmayan yani saklanamayan, suça kaynak teşkil eden eko
nomik delillerin ve sistemdeki izlerinin araştırılması, suç örgütlenmelerinin ortaya çıkarılmasında
en önemli konulardan birisidir. Suç örgütlenmesinde kara para boyutu ve uyuşturucu boyutu var ise
ki Susurluk Skandalında bütün veriler olduğunu gösteriyor; bunlara ulaşabilmenin yolu malî sek
tördeki araştırma ve incelemelerden geçecektir. Bu ekonomik boyutun üzerinde mutlaka çalışma
yapılmalıdır.
4. 9. Frankfurt 17 nci Eyalet Mahkemesinin 21.1.1996 tarihinde Frankfurt'ta yapılan duruşma
ile ilgili "5-17 KLS 84 JS 33408 9/95" sayılı on sayfalık uyuşturucu kaçakçılarının korunduğuna
ait gerekçeli kararının acilen getirtilerek incelenmesi mutlaka kamuoyunun ve meclisin suç yoksa
Ulusal Onur adına rahatlatılması, varsa gereğinin yapılması gerekir.
4. 10. Araştırma komisyonumuzun topladığı dokümantasyon bilgilerinden oluşan bu dosya ışı
ğı altında, mal varlığı değerlendirmelerinin yeniden incelenmesi gereklidir, 9/4 esas numaralı Eski
Devlet Bakanı ve Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in Mal Varlığı ile ilgili olarak kurulmuş
olan Meclis Soruşturma Komisyonunca hazırlanan raporun muhalefet şerhleri (20.1.1997) ile bir
likte bir kez daha incelenmesinin gerekliliğine inanıyorum.
F) SON SÖZ:
Belirttiğim değerlendirmeler çerçevesinde Susurluk Araştırma Komisyonu Raporu, bulgu ve
iddiaların peş peşe sıralandığı bir döküm niteliğindedir. Halbuki önerilen çalışma yöntemleri uygu
lanarak, araştırılması gereken konular kısıtlanmadan, kişilere yayılarak, siyasî sorumluluktan da
çekinmeden yapılabilseydi, yukarıda belirttiğim konuların sonuçlarına ulaşmak mümkün olabile
cekti. Bu nedenle rapora karşı oy görüşümü yazma gereğini duydum.
- Haklarında suça ilişkin iddialar olduğu belirtilenlerle ismi geçen siyasî sorumluların, ortaya
koymaları gereken ve kamuoyunda da beklentisi olan bilgi, belge ve kanıtlar sonucunda; olaylara
daha farklı boyutlarla bakılabileceğini, aydınlanmaya yönelik gerçek adımların ancak o zaman atı
labileceğini düşünüyorum.
- Olayların, Başbakanlıktan gönderilen fezlekede bahsi geçen iki siyasî sorumlu dışında kalan
ve "satrancın beyni" olan esas kısımlarının, bu tür basamaklı yürütülen kararlı çalışmalarla ortaya
çıkarılabileceğine inanıyorum. Bu konuda TBMM'nin kendi içinden başlayarak gerekli çalışmala
rı yapmasının son derece öpemli bir temel olduğu kanısındayım.
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- 357 - Susurluk Skandali ile ucunu yakaladığımız tek tek ve/veya organize birliktelikleri ve kaza
sonrası devam eden süreçte onların nasıl korunup kollandıklarını, sistemin içinde açığa vuran izle
rinden gördük.
- Öncelikle "Yüce değerlere hizmet" adına bazen illegal yöntemleri de işleterek çalışanlarla;
"Ali menfaat" ismini kullanarak çeşitli maddî-manevî kişisel çıkar temin etmek ve/veya siyasal er
ki elde tutmak üzere çalışanların kısaca sapma gösterenlerin, birbirinden ayırımının kesin olarak
yapılması gerektiğine inanıyorum.
- Toplumsal güven ve bütünleşmenin oluşturulmasında ve gelecek için sağlıklı devamında bu
noktanın çok hassas ve vazgeçilmez olduğu kanaatini taşıyorum. Ayrıca bu noktanın; sebep-sonuç
ilişkilerinin birbiri üzerindeki kısır döngüsü ile oluşan ve her geçen gün açmaza düşerek sıkışıp ke
netlenen düğümün açılabilmesinde, içeriden yardım alınabilmenin çok önemli olduğu kanaatinde
yim... Hatta bugüne kadar, bu husustaki gizli taleplerin açık işaretlerine ait ipuçlarının gözardı edil
mesini veya muhatabının bulunmamasını da sistemin otomatik refleksi olarak değerlendiriyorum.
- Süreç devam ettikçe, mevcut suçlananlar içinde varsa gerçek suçluların bile "feda" edilme
yecekleri endişesini taşıyorum. Bu konuda tek sorumlunun TBMM olacağı gerçeğinin ise altını çiz
mek istiyorum. Konunun tüm özünün de bu gerçekte yattığını düşünüyorum.
- Bu arada, çağdaş demokratik hukuk devleti olma anlayışından ne anladığımızın asgarî ge
rekçelerinin, ulusal politika oluşturularak ortaya konulması gerekir. Bu konuda, olmazsa olmaz ko
şulların, koşulsuz işletilebilmesi için gereğinin ancak ondan sonra yapılabileceğine inanıyorum.
3.4.1997
Dr. Sema Pişkinsüt "\
Aydın

TBMM YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI İLE
SUSURLUK'TA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ. VE ARKASINDAKİ
İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI AMACIYLA KURULAN
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
KOMİSYONUN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU RAPORA KARŞI GÖRÜŞ GEREKÇEMDİR
3 Kasım 1996 tarihinde Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazası Türkiye
gündemini bir anda değiştirmiş ve o tarihten bu yana konuyla ilgili gelişmeler kamuoyunu yakın
dan ilgilendirmiştir.TBMM tarafından bu konuyu araştırmakla görevli komisyonumuz, dört aylık
süre içinde özverili, önemli ve yoğun bir çalışma yapmış, olayları irdelemiş, ancak komisyon dışı
dayatmalar, siyasi ve bürokratik baskılar ile yaklaşım farklılığından kaynaklanan eksik değerlen
dirmeler, ulaşılmak istenen olaylara kamu kurumlarından yeterli bilgi ve belge verilmemesi nede
ni ile birçok noktası eksik kalan bir rapor hazırlamıştır. Komisyonun bir üyesi olarak, bu eksiklik
lerin giderilmesi ve bundan sonra aynı konu çerçevesinde görev yapması muhtemel ve belki de ka
çınılmaz olacak Meclis Komisyonlarına ışık tutabilmesi amacıyla aşağıdaki komisyon raporuna
karşı görüş gerekçemin eklenmesini rica ederim.
Saygılarımla.

11.4.1997
D. Fikri Sağlar
İçel
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-3581. Komisyonumuzda ifadesine başvurulan kişiler ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından in
tikal eden bilgi ve belgeler, Türkiye'de yasadışı biçimde kurulmuş ve devletin bazı kesimlerince de
maddi ve manevi biçimde desteklenmiş çetelerin varlığını inkâr edilmeyecek biçimde ortaya koy
muştur.
, • '
Bu ilişkilerin GLADİO adı verilen ve NATO ülkeleri arasında kurulduğu belirtilen örgütten
itibaren ele alınması gerekir. GLADÎO sırrı, Ülkemizde bugün de çözülebilmiş değildir. Oysa bir
çok demokratik hukuk devletinde bu konu sorumluları ile ortaya çıkarılmış, bazı ülkelerde ise cid
di araştırmalar devam etmektedir.
Türkiye'de 1952 yılında Seferberlik Tetkik Kurulunun kurulması, daha sonra da Özel Harp
Dairesi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı olarak adlandırılan oluşumun irdelenmesi zorunluyken, bu
konu gözardı edilmiştir. Zamanın Başbakanı Bülent Ecevit'in "Kontrgerilla vardır" iddiasının ar
dından dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in "Gerekli düzenlemeler yapıldı" açıklama
sı ile bu iddianın gerçekliği ortaya çıkmıştır. Erzincan eski milletvekili Niyazi Unsal'in saptamala
rına göre, Ülkenin en büyük yasadışı örgütü konumunda olan kontgerilla ne yazık ki, varlığından
hiçbirşey kaybetmeden işlevini sürdürmektedir. Komisyonumuzun, Unsal'in .sürekli ifade verme
taleplerine rağmen bu konudaki bilgilerine başvurmaması büyük eksikliktir. Oysa hukuk devletin
den uzaklaşma nedenlerinin başında bu oluşum gelmektedir. Halen kontgerilla iddialarının varlığı
yönetimlerin zaafı olarak halkın vicdanında yer alacaktır.
Komisyonumuza verilen bilgiler ışığında, 1990'lı yıllar başında, Güneydoğu ve Nevruz olay
larının sonrasında tırmanan teröre karşı hukuk dışı yollarla mücadele edilme kararı verildiği açık
lamalarını büyük hayretle öğrendik.
. ' ' • • '
Nitekim, dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in İstanbul'da yaptığı açıkamada, dağdaki terörist
ile onları destekleyen finans kaynakları aynı muameleyi görecek biçiminde "PKK'yı destekleyen
iş adamlarını biliyoruz ve gereğini yapacağız" sözü sonrası, ülkede şüphe uyandıracak ölümler peşpeşe gelmiştir. Aynı zamanda Güneydoğu'da Hizbullah adı altında yeni bir örgütlenmenin seri şe
kilde cinayetler işlemeye başlaması, bu faaliyetlerin Kontrgerilla temelinden hareket ettiği şüphe
sini güçlendirmiştir.
O yıllardaki MGK'nın bu konuda kararları olduğu basında yer almıştır. Ayrıca, Mehmet
Ağar'in "Yaptıkları MGK kararlarına uymaktadır" ifadesi vardır. Şayet bu bilgiler gerçekse, bu ka
rarların hukuk devletine yakışmayacağı açıktır.- Ancak gerçeklerin araştırılması ve incelenmesi hiç
yapılmamıştır. Çiller'in Başbakanlığı ile başlayan ve giderek yoğunlaşan olayların akabinde, "Te
rörün belini kırdık" sözlerinin sıkça tekrarlanması, belli faaliyetlerin bilindiğinin göstergesidir.
2. Adına çete, gizli organizasyon, mafya ya da herhangi başka bir sıfat yakıştırılsa da, bu ko
nudaki faillerin birlikteliğinin ucu 12 Eylül 1980 harekatı öncesine kadar uzanmaktadır. Susurluk
kazasından sonra yeniden kamuoyu gündemine gelen Abdullah Çatlı, 12 Eylül öncesi ülkücü ka
natta yer alan Ülkücü Gençlik Derneği İkinci Başkanıdır. Doç, Bedrettin Cömert ve Bahçelievler'de 7 TİP'linin öldürülmesinden bizzat sorumlu tutularak, ağır ceza mahkemelerinde yargılanan,
gıyabi tutuklama kararı olan, o tarihlerden bu yana aranan bir kişidir.
12 Eylül harekatından sonra çeşitli Sıkıyönetim Mahkemelerinde "Katliam, adam öldürme,
gasp" gibi suçlarla yargılanan ülkücü görüşe mensup kişilerin Susurluk olayı sonrası yine karşımı
za çıktığı görülmektedir. Kurulan bağlantılar, yapılan eylemler, devlet içindeki unsurlarla birlikte
liklerinin hayli eskiye dayandığı anlaşılan, M. Ali Ağca, Haluk Kırcı, İbrahim Çiftçi, Turgay Maraşlı, Yahya Efe, Oral Çelik, A. Çakıcı, T. Ağansoy, Ali Yasak gibi, benzer kişilerle ilgili ayrı ay
rı araştırmalar yapılmasını gerektirmektedir. Bu yapılamadığından birçok olayın failleri, nedenleri,
yapılış yöntemleri ve yönlendiricileri bulunamamıştır. Bu yapılabilmiş olsaydı karanlıkta kalmış
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-359birçok olayın aydınlanması yolunda önemli adımlar atılacağı gibi, adı geçen kadronun yeraltı dün
yasıyla ilişkilerinin kökenine de inilebilirdi. Çünkü Susurluk kazası sonrası ortaya çıkan ilişkiler
bütününün salt ideolojik birliktelikle sınırlı kalmadığı, 1980 öncesi ve sonrasında da yeraltı dünya
sıyla ilişkilerin varolduğu mahkeme zabıtlarına da yansımıştır. Bu anlamda, MHP davası zabıtla
rında yer alan Muhsin Yazıcıoğlu'nun yeraltı dünyasıyla ilişkiler konusunda Haluk Kırcı'yla yap
tığı konuşmada Kırcı'nın "ben bunu idrak ettim, ancak iş işten geçti. Şimdi kaçmamız gerek" de
mesi manidardır. Aynı şekilde Abdi İpekçi cinayeti zanlıları olan M. Ali Ağca, Oral Çelik; Meh
met Şener gibi isimlerin yeraltı dünyasının ünlü isimleri Bekir Çelenk, Abuzer Uğurlu gibi kişiler
le bağlantıları da yine mahkeme zabıtlarına yansıyan bir diğer gerçektir.
Ayrıca Komisyonumuza ulaşan bilgiler dahilinde, bu yapıdaki kişilerin yasadışı faaliyetleri
yürütebilmek için gereksinim duydukları siyasal güç edinmeye yönelik çalışmaları kapsamında;
1991 yılında yapılan ANAP büyük Kongresine müdahale ederek etkili oldukları ve Mesut Yılmaz'ın seçilmesini sağladıkları iddiaları yeralmıştır. Böylece T.C. Başbakanları nezdinde etkili
olabilmişlerdir. Şimdi de, aynı kökenden gelen kadro DYP'nin taşra, merkez, hükümet ve parla
mento birimlerinde etkin konumlarda yeralarak ülke yönetiminde siyasal rol oynamaktadırlar.
3. Türkiye'yi 12 Eylül'e getiren günler hafızalarımızda hala tazedir. 13 Eylül günü terör olay
ları birden durmuştu. 12 Eylül Yönetimi kendi hukuk düzenini kurmuştur. Yaratılan hukuk düze
ni, çağdaş hukuka, adalete, insan haklarına dayalı değildir. İnsan sevgisi ve saygısı yoktur, baskı
cı, her türlü hak gasbını meşru sayan, adaleti, eşitliği aramayan bir hukuk düzenidir. Kısaca hukuk
suzluk hukuk olmuştur. Bu nokta iyice açıklanmalıdır. Eğer bu gerçek iyi kavranamazsa birçok ko
nunun açıklanması, bulunması, nedenlerine ulaşılması mümkün olamıyacaktır. Kaldı ki, Atatürk
Türkiye'si çağdaş hukuk devletidir.
Yıllar sonra, Susurluk kazasında A. Çath'nın, Mercedes'in içinden bir polis müdürü ve bir
milletvekili ile birlikte çıkması "Türkiye'yi 12 Eylül darbesinde hazırlayıp demokrasiyi askıya al
ma amacına yönelik faaliyetin aktörlerinden biri" olduğu kanısını uyandırmaktadır. Öncelikle Ko
misyonumuzun, Çath'nın 12 Eylül öncesi ilişkilerine yönelmesi gerekmekteydi. Çatlı arkadaşlarıy
la birlikte 12 Eylül'den on gün sonra sahte pasaport alarak yurtdışına çıkmıştır. Karısı ve çocukla
rına da aynı şekilde pasaport temin edilmiş, adeta koruma altında yurtdışına çıkarılmıştır. Üstelik
bu kişinin 12 Eylül öncesi devlet tarafından kullanıldığını itiraf eden MİT eski görevlisi Korkut
Eken'in anlatımları da dikkate alındığında, Çath'nın Türkiye'yi 12 Eylül ortamına hazırlayan kişi
lerden biri olduğu kanaati pekişmektedir.Yaklaşık 18 yıldır ülkemiz emniyet teşkilatı ve İnterpol
tarafından arandığı halde yakalanamaması, ve kendisine sahte kimlikler ve belgeler verilmesi yine
devlet tarafından korunduğunu göstermektedir. Üstelik 1982'ye kadar MİT'nın yurtdışında Çatlı'yı
kullandığını Mehmet Eymür'ün verdiği bilgilerden açıkça öğreniyoruz. Bu gerçeklerden hareketle,
Mehmet Ağar'ın, Sedat Bucak'ın ve İbrahim Şahin'in "Çatlı'yı tanımayız. O'nu Mehmet Özbay
olarak biliriz" sözlerinin doğru olmadığı açıktır.
Kaldı ki, Hasan Celal Güzel'in verdiği bilgilerde, 1964'lerden itibaren demokratikleşmede
önemli aşama olan öğrenci oluşumlarını provake etmek amacı ile istihbarat örgütlerinin bazı genç
leri kullanarak masum öğrenci taleplerini yok etmekle kalmayıp, ülkede infial yaratacak olayları
oluşturduğu, böylelikle toplumun ve ülkenin geleceği olan gençleri potansiyel suçlu olarak göster
me oyunları oynandığı (1 Mayıs 1977, 16 Mart 1978 gibi) yer almıştır. Hemen 12 Eylül sonrası,
CIA'nın Türkiye istasyon şefi Paul Hanze'nin, ABD'ye "bizimkiler başardılar" mesajını verdiği
nin ortaya çıkışı, bu dönemde ülke içinde bi.rçok yabancı gizil servis ve örgütlerin varlığını, eylem
lerinde işbirlikçilerin kullanıldığını göstermektedir. Bu konular mutlaka araştırılmalıydı.
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-3604. Komisyonumuz devlet içinde himaye gören çetelerin varlığını kabul etmekle birlikte, zaman
yetersizliğini ileri sürerek çetelerin oluşumu konusunda önemli bilgi ve belgeler elde edebileceği
12 kişinin ifadesine başvurmaktan vazgeçmiştir. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller ye eşi Özer Çil
ler ile çete ifadelerinde adı sıkça geçen ve bugün halen görevde olan Tuğgeneral Veli Küçük, 12
Eylül sonrası mafya'ya karşı önemli operasyonların içinde bulunan ve uyuşturucu madde kaçakçı
lığı konusunda uzman olan Emniyet Müdürü Atilla Aytek ile 12 Eylül döneminin Çankaya Köş
kündeki MİT temsilcisi olarak birçok olaya vakıf bulunan Erkan Gürvit, Susurluk olayının düğüm
noktalarından biri olan Ömer Lütfü Topal cinayetinin aydınlanmasında önemli bilgiler edinebile
ceğimize inandığımız Topal ailesi, kumarhanelerden elde edilen parasal miktarı ve harcama yerle
rinin şahitleri olan, kumarhane ruhsatlarının alımlarında da profesyonel hale gelen isimler, tanık
olarak komisyonumuz tarafından dinlenememiştir. Ayrıca, Güneydoğu'da yapılması kararlaştırı
lan, araştırmaya büyük katkı sağlayacağı bilinen inceleme gezisinin yapılamamış olması da çalış
malarımızı eksik bırakmıştır. Bu nedenlerle o güne kadar özveri ile çalışan ve kamuoyunun büyük
desteğini alarak temiz toplum-temiz yönetime ulaşmakta umut olarak görülen komisyonun üzerine
leke düşmüştür.
5.5 Mart günü komisyon çalışmalarının düğümünü çözmede önemli bilgi ve belgelere ulaşı
labileceği inancıyla alınan kararlardan 11 Mart günü neden vazgeçilmiştir? Hangi baskılar bu ka
rarda etkili olmuştur? Bu soruların cevabı Tansu ve Özer Çiller isimlerinde bulunmaktadır. Anla
şılmaktadır ki, oluşturulan baskılar iktidar partilerinin hükümeti devam ettirme zorunluluğundan
kaynaklanmaktadır. Bu tavırları, gerçeklerin gün ışığına çıkmasını engelleyerek iktidarlarını sürdü
rebilme ve çıkarlarını koruyabilme kâygısındandır. Daha önce kamuoyuna hiçbir şeyin gizli kalma
yacağını söyleyen Refah Partisi'ne mensup komisyon üyelerinin ani görüş değiştirmeleri bir baskı
altında kaldıklarını göstermektedir. Bu da Refah Parti si'nin sözlerine sahip çıkmadığını kanıtla
maktadır.
Ömer Lütfü Töpal'ın eşi Safiye Benli'nin, Topal'ın avukatı Ekrem Marakoğlu'na, Susurluk
kazasını kastederek "Eşimin kanı yerde kalmadı" demesi, eşinin öldürülmesi konusunda da "Özer
Çiller'den şüpheleniyorum" biçimindeki ifadeleri ile, MİT eski görevlisi Nuri Gündcş'in "Başba
kanlıkla güvenlik başdanışmanı olarak görev yaptığım dönemde Tansu Çiller ile görüşemediğim
için hazırladığım raporları Özer Çiller'e veriyordum" biçimindeki ifadesi son derece düşündürücü
dür.
Üzerinde durulması gereken bir başka konu ise, Kanada'da yakalanan bir uyuşturucu madde
kaçakçısının fihristinde Başbakanlık faks telefon numarasjnın çıkmasıdır. Bu konu Başbakanlık
Teftiş Kurulu tarafından da araştırılmış ancak bu telefon ile Kanada'dan görüşülmediği kanaatine
varılarak konu kapatılmıştır. Dönemin Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Nedim Öztürk'ün ifade
lerinden de anlaşılacağı üzere, bu konuda bazı baskılar yapılmıştır. Kanada'lı bir uyuşturucu ka
çakçısının telefon fihristinde T.C. Başbakanlık makamının faks numarasının neden bulunduğu cid
di biçimde araştırılmalıdır. Üstelik Kanada İnterpol'ü de bu konunun üzerinde durmuş ancak Tür
kiye'den yeterli bilgi alamamıştır. Tansu Çiller'in bir Alman yargıç tarafından uyuşturucu madde
kaçakçılığına hamilik yapma konusunda suçlanması da dikkate alınmalıdır. Bu ikinci olayla birlik
te Türkiye Cumhuriyeti bayrağının üzerine eroin şırıngası monte edilmesine kadar varan ve bizle
ri sonsuz üzen, şiddetle reddettiğimiz böylesi oluşumlara yol açan konular "Delil yok" denilerek
kapatılamaz. ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı yapması nedeni ile hakkında dava açılan Yaşar
Öz'ün, devlet görevlilerine yerilen yeşil pasaportla bu ülkeye giriş yapmış olması ülkemizin hak et
mediği şekilde uyuşturucu kaçakçılığının içinde olduğu görüntüsünü vermektedir. Üstelik şimdiye
kadar karşılaşmadığımız bir şekilde ilk kez, Avrupa'daki bir takım ülke yöneticileri, bize
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kanının oluşmasına, uyuşturucu kaçakçılığına göz yummanın da neden olduğu açıktır. Türkiye'nin
itibarının zedelenmesi de gözönüne alındığında Tansu Çiller'in komisyonumuza gelerek ifade ver
memesi daha da anlam kazanmaktadır. Devletin sadece yurttaşlarımız nezdinde değil, uluslararası
düzlemde de saygınlığının zedelenmesi, amaçlanan çağdaş ve uygar bir dünyaya ulaşmada ciddi
engeller yaratmıştır. Bu engellerin kaldırılması için samimi çalışmalar yapılmalı, herşeyden önce
siyasetçiler kendilerini şaibe altına sokan iddiaları açıklamak zorunda oldukları bilincinde olmalı,
bu şekilde davranmayanlara ciddi müeyyideler uygulanmalıdır. Oysa, bugünkü iktidar, devletin
içindeki suç oluşumlarını bulma doğrultusunda hiçbir gayret sarf etmemekte, aksine kapatma anla
yışını sergilemektedir. Bu niyet, 5 Mart kararlarının gerekçesiz değiştirilmesinde açıkça ortaya çık
mıştır. 5 Mart kararlarının uygulanmaması Çiller'leri kurtarmamış aksine üzerlerindeki şaibeyi kat
lamıştır. Bu konuların başlı başına araştırılması ve aydınlatılması gerekmektedir; aksi takdirde Tofaş'da, Tedaş'da, Mal varlığında, Mercümek olaylarında olduğu gibi, laik, demokratik, Parlamento
nun sırtında bir yük, bir leke olarak kalacaktır. Demokratik parlamenter sisteme karşı vatandaşın
inancı ve güveni sarsılma noktasına gelecektir. Parlamenter sistemi bu duruma düşürmeye kimsenin
hakkı yoktur.
Çiller Başbakan olduktan sonra Dış Türklerden sorumlu başmüşavir olarak atanan Kamil Yüceoral için yurtdışındaki yasal olmadığı söylenen faaliyetleri ile ilgili iddialar incelenmemiş; DYP
milletvekili eski bakan Necmettin Cevheri'nin örtülü ödenekle ilgili " açıklanırsa savaş çıkar" be
yanatı irdelenmemiş, Devletin içine sızmış çetelerin dış bağlantılarına bakılmamıştır.
Edes, Civan, Özal isimlerinin karıştığı Çakıcı-Ağansoy hesaplaşması sonucu Ağansoy'un öl
dürülmesi sırasında yanında bulunan Başbakanlık koruma polislerinin hangi gerekçelerle orada ol
dukları iyice araştırılmamıştır. Bu polisler Tansu Çiller'i korumaktaydılar.
Tansu Çiller'in yurtdışına yaptığı yatırımlar kamuoyunun ilgisini çekmektedir. Çiller "serve
tini ölen ailesinin malvarlığını işletmekle oluşturduğunu" söylemektedir. Oysa TBMM Faili Meç
hul Cinayetleri Araştırma Komisyonu Başkanı, DYP eski Milletvekili Sadık Avundukluoğlu'na
göre "Çiller'in mal varlığının patlaması yeraltı gelirlerine dayanmaktadır". Tansu Çiller'in Başba
kan olduktan sonra, güvenlik ve istihbarat kuruluşlarını tam olarak ele geçirmek amacıyla ilk icra
atlarından biri, Mehmet Ağar'ın Emniyet Genel Müdürü yapılması, diğeri ise eski MİT yöneticisi
Nuri Gündeş'i istihbarat başdanışmanlığına getirmesi idi. Daha sonra Gündeş'e MİT müsteşarı ya
pılma sözü verilmiş, ancak bir türlü bu söz gerçekleştirilememiştir. Tam bu sırada MİT üst düzey
yöneticileri, Ağar ve Gündcş'le uzun zamandır çelişkili olduğunu bildikleri Mehmet Eymür'ü
MİT'de tekrar göreve döndürmüşlerdir. Mehmet Ağar'ın, Korkut Eken'i kendisine en yakın çalış
ma arkadaşı seçmesinin nedeni, Eken'in Eymür'le olan çatışmasıdır. Bu şekilde kadrolaşma Çil
ler'in katkısı ile oluşmuştur. Daha sonra güvenlik ve istihbarat örgütleri arasında düşmanlığa varan
ayrılıkların gerçek başlangıcı bu rakip kadrolaşmalarıdır. Sadece güvenlikle ilgili "değil, aynı za
manda ekonomi alanında da uygulanan bilinçli yanlışlıklar ülkemizi korkunç bir uçurumun eşiği
ne getirmiştir.
Yukarıda sıralamaya çalıştığım nedenler ve özellikle "kurşunu atan da, yiyen de şereflidir" sö
zünden çıkarılacağı gibi, tüm olayları bildiği, böylelikle hukuk devleti yöneticilerinde aranan basi
retli idareciliği yapmadığı kanısı ile, Tansu Çiller hakkında Soruşturma Önergesi verilmesi gerek
mektedir. Görülmektedir ki, Çiller mafyalaşan siyaset ve ekonomi olgusunda herkesten fazla siya
sî ve cezaî sorumluluk taşımaktadır.
6. Susurluk olayı sonrası, CHP'nin vermiş olduğu gensoru önergesi öncesi görevinden istifa
eden DYP Elazığ Milletvekili ve İçişleri-Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar, olayların zirvesindeki
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duğunu", sonra "Hüseyin Kocadağ'ın Abdullah Çatlı'yı teslim etmeye gittiğini" öne sürmüş, daha
sonra bunu inkâr yoluna gitmiş, ardından da Çankaya Köşkünde toplanacak bir zirvede herşeyi an
latabileceğini belirtmiştir. Danışmanı Korkut Eken'in verdiği bilgilerin ışığında gizli kalmış birçok
işin yapıldığı kanaati uyanmıştır. Eken'in bir çok olayı, "devlet sırrı" kavramı arkasında saklama
sı, yetkisi tartışılan bir kişi olarak devletin silah ve mühimmatını belirsiz yerlere vermiş olması, ay
rıca Ağar'a ayrıca sorumluluk getirmektedir. Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın "Ağar döneminde ka
patılan bazı dosyaların yeniden açılması talimatını vermesi" hayli ilgi çekicidir. Ağar'ın bazı ko
nularda Millî Güvenlik Kurulunda alınan kararlara atıf yapması ve kimi zaman da Anayasa'nın 138
inci maddesine sığınarak yargıya intikal eden konularda bilgi veremeyeceğini açıklaması, kendisi
nin durumunun özel olarak irdelenmesini gerektirmektedir. Eğer, Ağar'ın söylediği gibi Devlet,
Millî Güvenlik Kurulu kararları doğrultusunda bir takım oluşumlara gitti ise, durumun MGK'dan
araştırılması gerekir. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in bir beyanında, MGK'da bu yön
de hiçbir karar alınmadığını belirtmesi de gözönüne alındığında, bugün, DGM'lerde dava konusu
olan, çete oluşumunun "Devlet sırrı" kavramına sığınılarak geçiştirilemeyeceği açıktır.
İstanbul DGM'nin hazırladığı fezlekede, olayların içinde üst düzeyde yer alan bir kişi olması
nedeniyle Mehmet Ağar hakkında dokunulmazlığının kaldırılması ve hapis cezası istenmiştir. Ko
misyonumuzun da çetenin varlığını kabul etmesine rağmen Ağar hakkında İçişleri Bakanlığı dö
nemlerindeki faaliyetleri ve İbrahim Şahin'in çeteyle ilgili somutlaşmış bağlantıları gözönüne alı
narak bir Meclis Soruşturması talebinde bulunmaması bir eksikliktir.
Bunun gibi, birçok bilgiyi eksik verdikleri anlaşılan istihbarat birimlerinin yetkililerinin de
suçlanması gerekmektedir. Çete oluşumlarının sürdüğü ve çeşitli yasadışı olayların bu dönemlerde
yaşanmış olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı, bazı dosyaların kapatılması iddiaları nedeniyle de
Adalet Bakanlığı dönemiyle ilgili olarak Ağar'ın icraatları Meclis tarafından soruşturulmalıdır.
7. Olayların önemli ismi Mehmet Ağar hakkında bir Meclis Soruşturması açılması gerekmek
tedir. Bu kişiyi Emniyet Genel Müdürlüğü, ardından, önce Adalet sonra da İçişleri Bakanı yapan
da Tansu Çiller'dir. Dolayısıyla sadece Ağar'ın eylemlerinden dolayı bile Çiller hakkında, bir Mec
lis Soruşturması açılması gerekmektedir. Siyasî kişiliği nedeniyle DYP Şanlıurfa Milletvekili Se
dat Bucak da, koruculuk ve bölgedeki yasadışı faaliyetleriyle ilgili iddiaların etraflıca araştırılabilmesi için bu soruşturma önergeleri içine katılmalıdır. Tansu Çiller ve Mehmet Ağar haklarında
Meclis Soruşturması açılması için Komisyonumuz tarafından TBMM'ye hiçbir öneri götürülme
mesi önemli bir eksiklik, hatta vurdumduymazlıktır. Ayrıca Tansu Çiller'in hiçbir kamu yetkilisi
ya da görevlisi değilken devlet sırlarına ve birçok kamu faaliyetlerine eşini de dahil etmesi başlı
başına soruşturulması gereken bir olaydır. Üstelik kendisini ilgilendirmediği halde Nuri Gündeş
aracılığıyla devletin istihbari gizli bilgilerine ve raporlarına sahip olduğu iddia edilen Özer Çiller
hakkında da suç duyurusunda bulunulmalıdır.
8. Komisyonumuzun çalışmaları sırasında Devletin istihbarat örgütleri ve güvenlik güçleri
arasında koordinasyon olmadığı, bu kuruluşların birbirlerini karalamaya varan faaliyetlerde bulun
dukları gözlenmiştir. Devletin en üst istihbarat kurumları ve MİT, kuruluş yasaları gereği hazırla
dıkları raporları iki önemli makama yani, Cumhurbaşkanı ve Başbakana vermektedir. Ülkenin dü
nü, bugünü, ve gelecekteki bir haftalık olayları ve bilgileri yorumlarıyla bu yöneticilere sunmakta
dırlar. Özellikle, 1980 sonrası ülkede ardarda gelişen olayların bu yolla yöneticilere ulaştığı bilin
mektedir. 1980'li yıllarda Kapıkule olayları, Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan'ın istifası...
Faili meçhul cinayetlerin yoğunlaştığı... Hayalî ihracat olgusunun ayyuka çıktığı... Yolsuzluk ve
usulsüzlük iddialarının doruğa ulaştığı... Çete oluşumları, ülkedeki hukuksuzluğun had safhaya
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mesi), bölücü terör faaliyetleri onların işbirlikçileri gibi önemli olaylar, failleri ve amaçları ile bir
likte, mutlaka, bu en üst iki yöneticinin bilgileri dahilinde olması gerekmektedir. Şayet, bu yöneti
cilerin bilgileri yoksa o zaman bu kurumlar görevlerini yapmamaktadırlar. Böylesi bir durum sözkonusu ise 1980 sonrasından itibaren görev yapan tüm istihbarat kurum sorumluları hakkında suç
duyurusunda bulunulması lazımdır. Ayrıca 1982 anayasasının geçici 15 inci maddesinin dönemin
yöneticilerinin sorumluluğu olmadığını belirtmesi, sözkonusu dönemde hukuk dışı işlemlerin ya
pıldığının bilinmesi, saklanması ve yasalara karşı muaf tutulmasıdır. Bu da o dönemin en önemli
sorumlusunun Kenan Evren olduğunun açık ifadesidir. Aldığımız bilgiler ışığında, A. Çatlı'nın Su
surluk kazası öncesi M. Özbay kimliği ile dolaştığı sabittir. Üstelik bu kişinin 1980'li yıllar başla
rında yurt dışında MİT tarafından kullanıldığı yetkililerce de açıklanmıştır. K. Eken'in ifadelerin
de Çatlı'nınl980 öncesinde de devlet tarafından kullanıldığı belirtilmektedir. Daha da ileriye gi
derek 1990'da Çatlı'nın İsviçre'de Cezaevinden kaçırılmasında Turgut Özal'ın bilgisi bulunduğu
iddiaları da vardır. İNTERPOL tarafından aranan böyle bir kişi Emniyet uzmanı belgesi ve yeşil
pasaport ile 1990'lı yıllarda yurt dışı ve içinde rahatlıkla dolaşabilmektedir. Yetkililer, yasaların
gereğini yapmak yerine, bu kişiyi kullanmayı yeğlemişlerdir.
1987 yılında hazırlanan ve Etüt adı verilen MİT raporunda yazılan ve suçlanan kişilerin tama
mına yakını bugün ülke yönetiminde yine söz sahibidirler. Bu raporda hakkında en çok iddia orta
ya atılan kişi M. Ağar'dır. Bu bilgiler ve raporlar gözardı edilmemiş olsaydı çete oluşumlarının bu
günkü boyutlara ulaşması mümkün olmayacaktı. Üstelik, 1987 MİT raporu T. Özal'ın talimatları
ile Kutlu Savaş ve Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından incelenmiş ve M. Ağar hakkındaki iddi
aların "Doğru olduğu" kanaatine varılmıştır. Buna rağmen, Ağar'ın önlenemez yükselişi sürmüş
tür. 1987 MİT raporunda adı geçen ve suçlanan bazı polis müdürleri, bürokratlar ve eski Valiler
dün devlet yönetiminde bugün ise DYP içinde önemli konumlardadırlar. Komisyonumuza da ifa
de veren MİT görevlisi Mehmet Eymür açıklamalarında "Biz bütün bu olayları biliyorduk, bunla
rı açıklasak birbirimize silah çekmek durumunda kalırdık" diyerek hem bilgi sahibi olduklarını
hem de bu bilgileri yetkili kişilere ulaştırmadıklarını itiraf etmiştir. Bu ikrarın yanı sıra Tarık Ümit
olayında olduğu gibi silah çekildiği gerçeği de ortadadır. Bunun gibi birçok bilgiyi eksik verdikle
ri anlaşılan İstihbarat Birimlerinin yetkililerinin suçlanması gerekmektedir.
İstihbarat örgütlenmelerinde yanlışlıklar vardır. Ülkemizdeki istihbarat örgütleri haber topla
makta, değerlendirmekte, operasyon düzenlemekte ve kendilerince uygun gördükleri infazı gerçek
leştirmektedirler. Bu yapı hukuk devletine ve çağdaş istihbarat anlayışına uymaz. Dolayısıyla istih
barat örgütlerinin tamamının yeni baştan yapılandırılması gerekmektedir.
Olayların ve iddiaların varlığı ve faillerinin hâlâ belirlenememiş olması, kamuoyu vicdanında bü
rokratlarla birlikte sorumluluk almış siyasileri de, ihmallerinden dolayı suçlu duruma düşürmüştür.
9. Turgut Özal döneminde, 100 bin TL gibi komik cezalar karşılığında kaçakçılık suçlarının
affedilmesi, hayalî ihracat, karapara aklanması, İsviçre ilişkileri gibi konuların da kurulacak yeni
bir Meclis Araştırma Komisyonu tarafından irdelenmesi gerekmektedir. Bu araştırma komisyonu,
Özal sonrası dönemde yaşanan Engin Civan, Selim Edes, Alaattin Çakıcı, Dündar Kılıç, Ahmet ve
Zeynep Özal gibi ilişkileri de incelenmelidir. Halen ne iş yaptıkları pek belli olmayan, servetleri ile
ilgili türlü şeyler söylenen Özal kardeşler ve birçok kanlı hesaplaşmalara neden olan (T. AğansoyA. Çakıcı) milyon marklık senetlerinin kaynakları ortaya çıkarılmalıdır. Bir zamanlar ülkeyi
yönetenler üzerindeki kuşkuların kalkması ancak ciddi araştırmalar sayesinde olabilir. Böylece
aklanmış siyasetçiler ile toplumun güvenli bütünleşmesi sağlanabilir.
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10. Yaşar Öz'ün uzun süre yakalanmayarak kendince delilleri kararttıktan sonra teslim olmasrson derece dikkat çekicidir. Yaşar Öz ile birlikte ele geçirilen belgelerin zamanın güvenlik yet
kililerinden habersiz olarak Mehmet Ağar'ın emriyle Ankara'ya getirilmesi istemi ile Topal cina
yeti sanıkları olarak gözaltına alınan özel timcilerin Emniyet Genel Müdürlüğü'nde ifadelerinin
göstermelik biçimde alınması talimatı, başlı başına soruşturma konusu olmalıdır. Ayrıca durum
savcılığa hiç intikal ettirilmemiştir. Bu iki örnekte görüldüğü gibi, bazı güvenlik birimlerinde, özel
likle özel harekât biriminin uygulamalarında, bir takım konuların hiçbir zaman savcılığa bildirilmediği iddiaları çok yoğun olarak vardır. Hukuku, yargıyı dikkate almayan bir anlayış yerleşmiş
tir. Hukuk devleti olmanın gereği bu şekilde de yerine getirilmemiştir.
İl! Devlet erkini kullananlar, ideolojik bir ölçü getirmişler, kurum ve kuruluşlarda, özellikle
güvenlik örgütlerinde çalıştırılacak personelin seçiminde, yetenek, eğitim, yasalar önünde eşitlik,
yetkinlik gibi objektif kriterler yerine genelde ülkücü oluşum içinde olanları tercih etmişlerdir. Üs
telik de, kendi beyanlarında bu gerçeği açıklamışlardır. Bu nedenle, 657 sayılı personel yasası mut
laka çağdaş hale getirilmelidir. Personel seçiminde kullanılacak kriterler kimsenin müdahale ede
meyeceği bir şekilde objektif olmalı, yetenek, yetkinlik, eşitlik ilk kural olarak kabul edilmelidir.
Kamu sorumluluğu bilincine sahip personele, yetki, sorumluluk ve insanca yaşam düzeyi sürdüre
cek, uygarlığın gereklerini gerçekleştirecek ücret verilmelidir. Özel görevlere seçileceklerde siyasî
değil, ülke çıkarları referans olmalıdır. Bu konularla ilgili T.B.M.M.'nde mutlaka bir araştırma ko
misyonu oluşturulmalıdır.
12. Silahlı Kuvvetler bünyesinde Özel Harp Dairesi adlı bir bölümün oluştuğu bilinmektedir.
Daha sonra bu kurumun desteğinde yeni yapılar oluştuğu iddiaları vardır. Bu yapılara ilk örnek,
Komünizmle Mücadele Derneği'dir. Daha sonra, bu dernek dönüşerek ülkücü komando kampları
şeklinde faaliyet göstermiş ve militan yetiştirilmiştir. Komisyonumuza verilen ifadelerde, bu kişi
lerin bazılarının siyasî cinayetlerde de kullandıkları açıklanmıştır. Susurluk olayında da görüldüğü
gibi bu kişi ve oluşumların bazıları, yeni örgütlenmelerde de görev almışlardır. Yasadışı faaliyet
leri yasal kılıflar içerisinde ifa etmişlerdir. Bir kısmı yer altına inerek, çek-senet, arazi işlerine gir
mişler, gasp, adam öldürme gibi faaliyetleri yürütmüşlerdir. Devlet kademelerinde eski arkadaşla
rı bulunduğundan, çete ya da çıkar birliktelikleri için gerekli büyük organizasyonları kolayca kura
bilmişlerdir.
JİTEM adı verilen kuruluş ise resmen yoktur ancak JİTEM adı altında bir örgüt kurulmuş ve
bunun istihbarat içinde kalmadığı, uygulama ve infaz da yaptığı anlaşılmıştır. Ayrıca, varlığı tartı
şılan kurumun elemanları Devletin resmî unvanını ve silahını kullanarak kişisel çıkarlar sağlamak
adına eylemlere girmiş ya da eylemcileri korumuştur. Cem Ersever olayı, Mustafa Deniz ve Yeşil
kod adlı Mahmut Yıldırım'ın faaliyetlerinde devletin kullanılması ve bazı devlet yetkililerinin ko
ruma ve çıkar sağlamadaki pervasızlıkları Ülke yönetimindeki zaafiyeti ortaya koymuştur. Ancak,
bu konuda da yeterince araştırma yapılamamıştır. Sürekli adından ve icraatlarından bahsedilen
Tuğgeneral Veli Küçük dinlenememiştir. JİTEM adı altında görev yapan diğer isimlere ulaşılama
mıştır. Bu yapıyla ilgili hiç bir inceleme yapılamama gerekçesi, Komisyonumuzun yönetim hata
sından kaynaklandığı gibi, ilgili kurumların ciddi bir suskunluk ve anlaşılmaz alınganlık içerisine
girerek gerçeklerin aydınlanmasına dolaylı olarak engel olmalarıdır. Oysa, Devleti korumak, so
runlara doğru teşhis koyarak çözüm yollarını sağlamakla olur. Teşhisi koyabilmek için gerçek bil
gilere ve doğru yönlendirmelere ihtiyaç vardır.
Bütün mesele açık toplum ve hukuk devleti olmaktır. Hukuk devleti hiç bir sorunu yasadışı
yöntemlerle • çözmez. Demokratik Hukuk Devleti ancak böyle varolur. Halbuki Türkiye'de
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faaliyetlere ortam hazırlanarak, mafıa-uyuşturucu-kumarhane gibi faaliyetlerin içerisine girilmiştir.
13. İtirafçılar ile kamu kurumları ve görevlileri arasındaki ilişkiler de gözardı edilmemelidir.
İtirafçıların kullanılış biçimleri, yasal konumları, işlevleri ve kullananlarla ilgili inceleme yapılma
mıştır. Oysa itirafçılar çeteye mensup devlet görevlileri tarafından tetikçi, tahsildar, taşıyıcı olarak
kullanılmışlardır. Örneğin, Alaattin Kanat, Abdulhakim Güven gibi kişiler cezaevinde olmaları ge
reken dönemlerde, dışarıda çek-senet tahsili, adam kaçırma ve öldürme faaliyetlerinde bulunmuş
lardır. Bir diğer örnek de, Ankara Otelinde kaldıkları ilgililerce bilinen Murat Demir ve Murat İpek
adlı iki itirafçının her gün demeçler verip çeşitli iddiaları ortaya atmalarıdır. Musa Anter ve daha
birçok cinayeti işlediklerini itiraf etmelerine rağmen, istihbarat ve güvenlik örgütlerinin bu kişileri
yakalamaya yönelik çabalarda bulunmaması manidardır. Oysa, bu kişilerin malî finansörleri ve ko
ruyucuları bulunup açığa çıkarılmalıydı. Yüksekova çetesinde adı geçen, itirafçı PKK militanı
Kahraman Bilgiç, gerekli yasal işlemler yapılmadan üç yıl boyunca Tugay'da kullanılmış ve hak
kında dava da açılmamıştır. Bu kişiyi yasadışı biçimde kullanan ve hakkında yasal işlem yaptırma
yan Tugay Komutanlığı yetkilileri hakkında da suç duyurusunda bulunulmalıdır.
Uğur Mumcu cinayetinde gördüğümüz gibi, güvenlik güçlerinin bilinçli aymazlıkları birçok
olayın üzerini örtme çabasından kaynaklanmaktadır. Bu olay bu anlayışın yakalanışıdır. Halkın can
ve malını koruyan, yasaları uygulayan bazı emniyet birimlerinin, yapısal çürüme içine girdiği göz
lenmektedir. Üst düzey yöneticilerden İbrahim Şahin 39 gün, Sedat Demir ve Deniz Gökçetin 4 ay,
polis memurları Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Akça 40 gün gıyabı tutuklu olarak yasalardan kaç
mışlardır. Yurttaşlara ve toplumsal olaylara devletin görevlileri olarak yasaya uygun, tarafsız yaklaşmamaktadırlar. Firarda olan arkadaşlarına meslek dayanışması (!) gösterirken yani kendilerinin
teslim olmalarını beklerken, Manisa'da çocuk yaştaki öğrencilere işkence yapabilmekte ve görev
yapan gazeteci Metin Göktepe'yi yüzlerce insanın önünde döverek ölümüne neden olabilmektedir
ler. Yapısal çürümede siyasî kadroların büyük oranda sorumlulukları vardır. Bunun son örneği İçiş
leri Bakanı Meral Akşener'in makam kapısını kırarak Emniyet Genel Müdürünü değiştirmesidir.
Bu da göstermektedir ki, Türkiye'de Emniyet Genel Müdürünün bile emniyeti tehlikelidir. Çağdaş
hukuk devleti ilkelerine uygun bir şekilde tüm güvenlik birimlerinin yeniden yapılandırılması ge
reklidir.
14. Susurluk olayının ardından "Fasa fiso" diyen Başbakan Necmettin Erbakan'ın bu tutumu
kamu kurumlarının olayın üzerine titizlikle gitmelerini engellemiştir. Bu durum Başbakanlık Tef
tiş Kurulu ve İçişleri Bakanlığı ve Teftiş Kurulu raporlarında da görülmüş, bu raporlar yazıldıktan
ancak iki ay sonra Komisyonumuza gönderilmiş ve Sedat Bucak'ın İzmir Princess Otelindeki har
camalarının faturasını ödeyen kişi, müfettişlerce saptandığı halde ifadesinin alınmasına bile gerek
duyulmamıştır. H. Avcı'nın ifadelerinden de anlaşılacağı gibi, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihba
rat Daire Başkanlığına Susurluk konusunda bir araştırma yapılması talimatı dahi verilmemiştir.
Sedat Bucak ve Mehmet Ağar hakkında İstanbul DGM tarafından hazırlanan ve 31.1.1997 ta
rihinde TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekeler, aradan geçen zama
na rağmen Başbakanlık'da tutulmakta ve TBMM'ye gönderilmemektedir. Komisyonumuzun sade
ce bu fezlekeye ulaşarak raporuna derç etmesi bile başlı başına bir başarı olmuş ve böylelikle de
Susurluk olayının perde arkasındaki siyasî korumanın en son ve somut örneği olarak ortaya çıkmış
tır. Gerek Mehmet Ağar ve gerekse Sedat Bucak'ın durumuna bakınca, tüm bu olayların içinde si
yasî bir koruma olduğu gözlenmektedir. Siyasî koruma bölümü ortaya çıkarılmalıdır. Bunlar vatan
severliğin yanı sıra. hukuk açısından da önemlidir. Bu devleti güçlendirir, devleti yıpratmaz. Oysa,
İktidar kendi geleceği için yasal gerekliliğe açıkça direniyor.
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Bu nedenle fezlekeyi hiç bir gerekçe açıklamadan bekleten Başbakan Necmettin Erbakan hakkın
da da suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Kaldı ki ülkemizde milyonlarca insan "Sürek
li aydınlık için bir dakika karanlık" adlı eyleme Susurluk olayının çözülmesi, bçylelikle temiz top
lum temiz yönetime ulaşmak için kararlılıkla katılmıştır. Bu eylemin mesajı, halkın bu haklı tale
binin basit siyasal hesaplar içindeki siyasetçilerin sonunda mutlaka cezalandırılacağı biçiminde al
gılanmalıdır. TBMM, halkın bu kararlı sesine kulak vermelidir. Aksi takdirde, Parlamenter siste
min yaşam süresinin tartışılacağı, parlamentonun güvenirlikten uzaklaşmasının faturasının rejime
çıkarılmak isteneceği açıktır.
15. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de bildiği ve Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'i
uyardığı darbe girişiminin devletin içine sızmış çetelerle bağlantıları araştırılmamış, sorumluları
günışığına çıkarılamamıştır. Kaldı ki bu konu, sadece ülkemizin uluslararası platformdaki ilişkile
ri açısından değil, iç güvenliğini de ilgilendiren önemli bir olaydır. Ayrıca, Çin Halk Cumhuriye
tinin Sincan-Uygur bölgesinde eylemler tasarlandığı iddiaları yoğunlaşmıştır. Bu faaliyetlerin için
de diğer ülkelerin gizli servislerinin de yer aldığı duyumları vardır. Ve asıl tedirginlik verecek nok
ta da budur. Bu olaylar Meclisin araştıracağı başlıca konular olmalıdır.
16. Güneydoğu'da akan kan, devletin içine sızmış olan bu çeteler nedeniyle devam etmekte
dir. Irk ayrımı, terörle mücadele bahanesi adı altında körüklenmekte, bölgenin asıl sorunlarının çö
zülebilmesinde demokratik hukuk devleti uygulamasının gerçekleşmesini engelleyerek, kendi çı
karları doğrultusunda oluşan rantı büyütmektedirler. Güneydoğu olayları, aynı zamanda ülkenin si
yasal demografisini değiştirdiğinden siyasilerin de işine gelmekte, bu nedenle yeterli duyarlığı gös
termemektedirler. Bu bölgedeki istikrarsızlık, ülkede oluşan karaparanm varlık nedeni olan uyuş
turucu kaçakçılığı, silah ticareti, gasp, fidye, adam kaçırma gibi eylemlerin kolayca gerçekleştiril
mesine neden olmaktadır.
Afganistan ve Pakistan'dan gelen uyuşturucu hammaddesinin kolayca geçiş ve mamul hale
getirilmesinde bu bölgedeki otorite boşluğunun büyük katkısı vardır. Bölgenin birçok yerinde
uyuşturucu imalathaneleri bulunmaktadır. Uyuşturucunun, bazı güvenlik güçleri mensuplarının de
netiminde, hatta yer yer PKK militanları ile birlikte şevki yatının sağlandığı iddiaları vardır ve bu
iddialar ciddidir. Yöreden gelen bazı güvenlik mensuplarının servetlerindeki artış dikkat çekicidir.
Bazi aşiretlerin de aynı doğrultuda faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Uyuşturucu olgusu sonucu
Türkiye coğrafyası üzerinde yaklaşık 50 milyar dolarlık bir karapara dolaşmaktadır. Bu para ve
oluşum süreci, Ülkemizin, özellikle yörenin, sosyal, siyasal ve ekonomik dengelerini bozmaktadır.
70 bine yakın köy korucusu Ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. Kontrolü çok zor olan
bu silahlı güç her an, her türlü olumsuz gelişmenin nedeni olabilir. Ayrıca demokratik cumhuriyet
le bağdaşmayan feodal yapının devlet eli ile güçlendirilerek sürdürülmesi, sorunu çözmediği gibi
cumhuriyet yasalarına da aykırıdır. Komisyonumuzun en büyük eksikliklerinden biri de Güneydo
ğu'da yaşayan insanlarımızın sorunlarını ve olayların gelişimini yerinde incelememesi ve bu ko
nuyla ilgili derinlemesine bir araştırmayı gerçekleştirememesidir. Bu nedenledir ki, bölgedeki Kürt
realitesinin tanınması, ekonomik, kalkınmanın gerçekleşmesi, eşitlik ilkesinde yasal haklara sahip
oldukları güvenini verebilme konusunda yeterli önerilerde bulunulamamıştır. Oysa, Silahlı Kuvvet
ler son MGK toplantısında sorunun çözümü için silahlı güç kullanımı dışında bazı önerilerde bu
lunmuştur. Bu saptamaya şimdiki bazı siyasetçiler kulak vermemiştir. Bu da göstermektedir ki, so
runların sürdürülmesinden çıkar ummaktadırlar.
17. Türkiye'nin malî yapısı irdelenmemiştir. İthalat-ihracat dengesi, gelir-gider ve kaynak tab
losu, Güneydoğu'daki terör maliyetinin bu tablodaki yeri, uyuşturucu gelirlerinin sadece çete eleTürkiye Büyük Millet Meclisi
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katkısı nedir bilinmemektedir. Döviz rezervlerinin ve bütçe gelir ve giderlerinin karaparadan nasıl
etkilendikleri de yeterince araştırılamamıştır. Karapara kimlerde vardır? Kimler ya da hangi
oluşumlar bu parayı hangi amaçla kullanıyor? Özellikle siyasiler ve bürokratların servetlerindeki
artış belirlenememiştir. Bankacılık sektörü ve kumarhanelerle ilgili yeterli çalışma yapılmamıştır.
Gerek DGM iddianamesinde, gerekse Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda ve dokunulmazlıkların
kaldırılmasını isteyen fezlekelerde çete bağlantıları açıkça bulunmuş olmasına rağmen parasal
ilişkilerle ilgili hiçbir çalışma yapılmamış olması çok önemil eksikliktir. Türkiye'de bankacılıkta
var olan, gizli, sırdaş, saklı hesap uygulamalarından süratle vazgeçilmelidir. Bu hesaplarda var olan
parayı "Merkez Bankası elektronik fon hesapları kayıtlarından" çıkarmak mümkündür. Ancak
burada da diğer konularda olduğu gibi "sır" kavramı engel olarak karşımıza çıkmaktadır. T.B.M.M.
bu konuları mutlaka çözmelidir.
18. Cumhurbaşkanına sunulan ve komisyonumuza tüm ısrarlara rağmen gönderilmeyen MİT
raporunda adları yer aldığı bildirilen, 59 kişinin kimler olduğu ve hangi gerekçelerle böyle bir lis
tenin içinde bulundukları, ilişkileri, amaçları, ortaya çıkarılamamıştır. Böylece bazı gerçeklerin üs
tünün açılmasına olanak tanınmamıştır.
19. Komisyon raporunda da belirtildiği gibi İstanbul Türkiye'nin rant kavgası yapılan ve yasa
dışı işlerin en yoğun biçimde görüldüğü illerimizden biridir. Bunun için İstanbul'un çok ciddi bi
çimde irdelenmesi gerekirken bu çalışma ciddi biçimde yapılamamıştır.
İstanbul eski Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar, Bursa'ya Vali olarak atandığında "kendisini
kumar mafyasının görevden aldırdığını" söylemiştir. Demek ki, Taşanlar'a göre İstanbul Emniyet
Müdürlüğü, Bursa Valiliğinden çok daha önemli bir görevdir. Bu mantıkla, yerine gelen Emniyet
Müdürünün de "kumar mafyasının onayladığı bir kişi" olduğu ortaya çıkar. Devletin Valisi konu
mundaki bir kişinin bu beyanları araştırılmamış, kumar mafyası ve benzeri yasadışı örgütlenmele
rin Vali ve Emniyet Müdürü gibi üst düzey atamalardaki rolü araştırılmamıştır.
Başka bir yönden bakıldığında, halen tutuklu bulunan Emniyet Müdürü rütbesindeki Deniz
Gökçetin ve Sedat Demir ile Böşkomiser Erdal Durmaz, Söylemezler çetesi olayı ile ilgili yargı
lanmaktadır. Bu kişilerin Taşanlar'ın ekibi olduğu bilinmektedir. Gökçetin ve Demir önce İzmir'de
Taşanlar ile birlikte Emniyet Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü olarak çalışmış, ardından Taşan
lar'ın Ankara'da İl Emniyet Müdürü olmasıyla birlikte aynı görevlerle bu il'e gelmişler, Durmaz
da Cinayet Büro Amiri yapılmıştır. Taşanlar'ın İstanbul'a tayininin ardından bu üç ismin de yine
Taşanlar tarafından İstanbul'a getirilip emniyetin kilit noktalarına tayin edildikleri görülmektedir.
Bu üç isim, rüşvet ve Söylemezler Çetesi ile ilgili olarak tutuklanana kadar Taşanlar'ın beyin takı
mıdır. Taşanlar'ın yasa dışı işlere karıştığı gerekçesiyle tutuklanan ve meslektaşı olan yakınındaki.
üç ismi her yere beraberinde götürme nedeni ve Taşanlar'ın İstanbul Emniyet Müdürü olduğu dö
nem de irdelenmelidir. Üstelik Taşanlar Mehmet Ağar'ın da ekibi içinde yer almaktadır ve onun
zamanında Ankara'dan İstanbul'a tayin edilmiştir. Kemal Yazıcıoğlu'nun Emniyet Genel Müdür
lüğüne tayini ise Ağar tarafından engellenmiştir. Emniyet içindeki bu ekipleşme de çekişme de ay
rı bir sorundur.
İstanbul'a liyakatli yönetici atanması maddesinde üzerinde durulması gereken bir başka kişi
de İstanbul Valisi Rıdvan Yenişen'dir. 1 Mayıs olayları ile ilgili olarak kurulan TBMM Araştırma
Komisyonunun raporunda da açıkça belirtildiği gibi Yenişen, İçişleri Bakanlığına yanlış bilgiler
içeren bir faks mesajı göndermiştir. 1 Mayıs olayları sırasında Marmaris'de tatilde olduğu halde
olayları duyunca apar topar İstanbul'a gelmiş ve öğleden sonra İstanbul'a ulaştığı halde bir gece
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fakstan 7 gün sonra ise Marmaris'de olduğu yolunda basındaki haberler üzerine ilk faksı sehven
çektiğini öne sürüp aslında İstanbul'a 1 Mayıs günü öğleden sonra geldiğini belirten ikinci bir faks
göndermiştir. Kısacası, İstanbul'da halen kendi Bakanlığına dahi doğru bilgiler içermeyen faks me
sajları gönderen bir Vali görevdedir.
Hanifi Avcı komisyonumuza verdiği bilgilerde, İstanbul emniyetinin bazı mensuplarının çok
açıklıkla yasadışı eylemler içinde olduğunu, mafya ilişkilerinin büyük boyutlara ulaştığını söyle
mektedir. Öyle ki, herkesin kendine göre bir mafyası olduğu görülmektedir. Bu yasadışı gruplarla
MİT, Emniyet ve askerî istihbarat kuruluşları çok yakın ilişkiler kurarak hem bilgi almışlar, hem
de operasyonlarda kendileri için kullanmışlardır. Eski İstanbul emniyet müdürlerinden Necdet
Menzir'in verdiği bilgilerde, A. Çakıcı'ya "ayağını denk almazsa terörist muamelesi yapılacağı"nı
söylediği yer almıştır. Bu bilgiler ışığında yetkililerin yasa uygulayıcısı güvenlik görevlisi gibi dav
ranmadıkları, adeta birer derebeyi gibi hareket ettikleri ortaya çıkmaktadır. İstanbul Emniyeti ile il
gili söylenecek bir başka örnek de, gıyabi tutuklu Ö. L. Topal'ıh senelerce kentte rahatlıkla dolaşmasıdır. Üstelik emniyet mensupları ile sıkça beraber olmasıdır. Ö. L. Topal'ın avukatı Ekrem Marakoğlu'nun, zamanın İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'in Topal'dan Hüseyin Kocadağ
aracılığı ile bir senetin ödenmesi istemini iletmesi karşılığında, Menzir'e kumarhanede çekilmiş re
simleri ile şantaj yapıldığı şeklinde verdiği bilgiler, bu ilişkilerin hangi düzeylerde olduğunu gös
termektedir. Yasadışı yaşantısı olan kişilerle güvenlik güçleri arasındaki samimi ilişkiler korkunç
bir yozlaşmayı getirmiş, böylece devletin güçleri, bu yasadışı insanların ve onların işbirlikçileri ta
rafından kullanılma sonucu ile karşı karşıya kalmışlardır.
20. Komisyonumuza gelerek açıklamalarda bulunan MİT Kontr-terör Daire Başkanı Mehmet
Eymür, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanifi Avcı, Yeniden Do
ğuş Partisi Genel Başkanı Hasan Celal Güzel, Astsubay Haseyin Oğuz, Ö. L. Topal'ın Avukatı Ek
rem Marakoğlu'nun iddiaları mutlaka tek tek ele alınarak incelenip, gerçekler bulunmalıdır. Sade
ce bu kişilerin iddiaları için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmalıdır.
21. Ülkede, devletle yasadışı ilişkiler içerisine girmiş olan çetelerin tamamen yok edilmesi ve
yeniden oluşmasını engellemek amacıyla TBMM'de kalıcı biçimde Mafya karşıtı ve geniş yetki
lerle donatılmış bir komisyon kurulmalı, bu amaçla içtüzük değişikliği yapılmalıdır. Bu komisyon
çalışmalarında gelen bilgi ve belgeler ile tanık ifadeleri aynen TBMM Tutanak Dergisi gibi basıla
rak kamuoyunun bilgisine sunulabilmelidir.
Susurluk kazası ve yasadışı örgütlerin devletle olan ilişkilerini araştıran komisyonumuzun, el
de etmiş olduğu tüm bilgi, belge ve tutanaklar da en kısa zamanda basılarak kamuoyunun bilgisine
sunulmalıdır.
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Savfa

Tarih
Sıra No* Sayış?

Ozü

A<lç<fi

10/89

2

. 2

10/126

5

3

10/110

6

4

10/125

5

5

10/124

5

6

8/5

16

7

15.11.1996/22818

1

12
13

19.11.1996/734
22.11.1996/2-309
19.11.1996/12-96-930
21.11.1996/686
20.11.1996/93
26.11.1996/475

1
1
1
1
1
1

14
15

30.11.1996/22833
26.11.1996/1

16
17
18
19
20

24.12.1996
24.12.1996
26.12.1996
20.2.1997
27.12.1996/2906-96

21

21.3.1997/305

22

3.4.1997/338

23
24
25
26

13.3.1997/25.2.1997/3.3.1997/1350
17.12.1996/3

27
28

21.1.1997/27.2.1997/147

Komisyon Üyelerinin Resmi Gazetede Yayımlanması.
Komisyonda Görev Dağılımı Hakkında Seçim ve
Karar.
2
Halit DUMANKAYA'nın İfade Tutanağı.
M.Cevdet SELVİ'nin İfade Tutanağı.
8
Oya ARASLI'nın İfade Tutanağı.
10
Komisyonun Görev Süresinin 1 Ay Uzatılması.
1
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişleri
4
Listesi.
İçişleri Bakanlığından Mülkiye Başmüfettişleri ve
13
Em.Gn.Md. APK Uzmanı Görevlendirilmesi.
Başbakanlıktan Başmüfettiş ve Müfettiş Görev
6
lendirilmesi.
Dr.A.AKYUREK'in Görevlendirilmesi ve Ayrılması.
5
Adalet Bakanlığından Müfettiş Talebi.
2
Adalet Bakanlığından Tetkik Hakimi Talebi.
2
Komisyon Kararı No:3 Bilgi ve Belge İstenmesi
49+
1 Koli ve Bilgisine Başvurulmak Üzere Davetler.
Gazete
36
Komisyonumuzda Bilgisine Başvurulanlar.
7
Komisyonumuzca Davet Edilip Gelemeyen Necdet
ÜRUĞ Yazıları.

1

8
9
10

n

Eşref ERDEM ve 23 arkadaşına ait Meclis
Araştırma Önergesi.
M.Cevdet SELVİ ve 21 arkadaşına ait
Meclis Araştırması Önergesi.
Ataullah HAMİDİ ve 22 arkadaşına ait
Meclis Araştırması Önergesi.
Halit DUMANKAYA ve 23 arkadaşına ait
Meclis Araştırması Önergesi.
Oya ARASLI ve 20 arkadaşına ait Meclis
Araştırması Önergesi.
M.Cevdet SELVİ ve 21 arkadaşına ait
Genel Görüşme Önergesi.
Araştırma Komisyonu Kurulmasına İlişkin
TBMM Kararı. (K: 472) 12.11.1996
RP Milletvekili Aday Listesi.
DYP Milletvekili Aday Listesi.
ANAP Milletvekili Aday Listesi.
DSP Milletvekili Aday Listesi.
CHP Milletvekili Aday Listesi.
TBMM Genel Kurulda Komisyonun Üyelerinin
Seçimi.

1
3

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 301)

-370Tarih
Sayısı

Savfa
Adedi

24.12.1996/1331
22.1.1997/17816
28.1.1997/4.3.1997/26.2.1997
24.1.1997/1040
1.1.1997/-

2
8
2
9
1
71
12

Q7<\\
Osman Nuri ODUNCU'nun Yurtdışında Olduğu.
Teoman KOMAN'ın Katılamıyacağı Hk.
Mustafa BAYRAM'ın Mazereti.
Dinlenmelerini Talep EdipTDinlenememiş Olanlar.
Işın ÇELEBİ'nin Ara Rapor istemi.
İstanbul Barosundan Av.Yücel SAYMAN'ın Talebi.
Diyarbakır Eski Milletvekili T.Ziya EKİNCİ 'nin
Talebi.
18.2.1997/1
YDP Gn.Bşk. Hasan Celal GÜZEL'in talebi.
25.2.1997/HZ.97/10691 9
Türk Telekom'dan Bilgi Talebi ve Ulaştırma Bak. İle
Ank.Cum.Savcılığı Kararı.
Komisyonun İstanbul'daki Çalışmaları.
21.2.1997/244
4
HADEP'ne Verilip, HADEP'çe Komisyona İntikal
Çeşitli Tarihler.
876
Ettirilen Faili Meçhul İddiaları.
Çeşitli Tarihler.
17.952 ÖDP Tarafından Organize Edilen Dilekçeler.
Vatandaşlarca Gönderilen Dilekçe ve Mektuplar.
Çeşitli Tarihler.
540
ÖDP Bn.Bşk.Ufuk ARAŞ ve 196 Arkadaşının Adalet
2.1.1997
512
Bak.Kanalıyla Gelen Dilekçeleri.
Komisyon Kararları.
26.11.1996-3.4.1997
42
ANAP Gn.Bşk.Sn.YILMAZ'ın Cumhurbaşkanına
11.12.1996
291
Mektubu.
İP Gn.Bşk.Sn.PERİNÇEK'in İddiaları.
24.12.1996-11.3.1997 240
5.3.1997
22
. Manisa Mv. Tevfik DİKER'in İddiaları.
Yazar Ümit OĞUZTAN'ın İddiaları.
10.3.1997
8
İstanbul Mv. Algan HACALOĞLU'nun İddiaları.
20.1.1997
7
29.1.1997
45
Sivas Mv. Mahmut IŞIK'ın İddiaları.
23.6.1996-6.12.1996
M.Sena SÖYLEMEZ,
24.12.1996
104
Nazif YAVUZ,
4.2.1997
Emir SÖYLEMEZ'in İddiaları.
11.1.1994
168
Hayali İhracat.
D:19s.s.897-12.10.1995 186
Faili Meçhul.
24.2.1997/142
6
Abdullah ÇATLI'nın Ev Arama Tutanağı.
İsrail'den Hibe Edilen Silahlar Hakkında Tahkikatın
13.3.1997/58885
2
Sürdüğü Hk.
Abdullah ÇATLI Hakkında Hesap Uzmanları
25.3.1997/143
3
Kurulunca Araştırmanın Sürdüğü Hk.
Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü İle İlgili Olarak Soruştur
4.2.1997/257.1
2
manın Sürdüğü Hk.
İsrail'den Hibe Edilmeyen 22.Cal.Baretta Marka
5.2.1997/34255
6
Tabanca Hakkında Soruşturmanın Sürdüğü Hk.
Abdullah ÇATLI'nın Dosya Tetkiki, Hükümlülerine
28.2.1997/51123
4
Dair Mahkeme Kararlarının Yurtdışında Olduğu.
14.2.1997/39862
Abdullah ÇATLI'nın Yeşil Pasaportu Hk.Dosya.
249
5.1 İ. 1996/45407
Mehmet ÖZBEY, Mehmet ÖZBAY Pasaportları,
2
Abdullah ÇATLI Yakalama Fişleri.
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Sıra No. Sayısı

Savfa
Adedi

63

3.3.1997/67

2

64

4.2.1997/2073

10

65

4.2.1997-25.3.1985=
18703

1

66

17.2.1997/19

51

67

28.1.1997/331

147

68

29.1.1997/43

2

69

27.1.1997/79643

2

70

2.10.1992/3127

3

71

24.1.1997/2271-375

50

72

9.12.1996/2694-96

16

73

26.1.1997/26292
14.2.1997/38646

88

74
75
76

1996/2303
Hz. 1996/962
14.11.1996/6118

665
10
81

77

5.12.1996/3/13932

39

78

15.11.1996/23983

12

79

14.1.1997/1997/43

35

80

14.1.1997/1997/8

118

Ozü
Abdullah ÇATLI'nın Bürosunda Tutanak Tutul
madığı Hk.
Abdullah ÇATLI'nın Eşi Meral ÇATLI'nın Arabasının
Altına Bomba Konduğu Hk. Yapılan İşlemler.
R.Gazete. Devlet Bakanı A.KARAEVLİ'nin İsviçre'
ye Gidecek Olması.
Abdullah ÇATLI'ya Maliye Müfettişi Unvanı İle
Pasaport Verilmesi Hakkında Maliye Bakanlığı
Soruşturması.
Abdullah ÇATLI'nın Silah Ruhsatının Tahkikatını
Yapan Polis Mem.ları Hk. Soruşturma Dosyası
Beşiktaş Nüfus Müdürlüğünün Erkeklere Ait
Defterlerinin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfet
tişlerince Alınmış Olduğu.
Abdullah ÇATLI'nın Uzman Kimliğindeki İmzanın
Adli Tıp'ta Olduğu Hk.
A.BAYDAR, A.ÇATLI Ortaklığına Ait Ticaret
Sicil Gazetesi.
İzmit'te Sludge Temizliği İhalesinin Güney Mak.
San.Ltd.Şti.ne İhalesine Ait Botaş Dosyası.
Emn.Gn.Md.nün Susurluk Olayı İle İlgili Özet
Bilgileri.
Mercedeste Ele Geçen Silahlar Hk. ve İsrail'den
Hibe Edilen Silahlar Hk. Emn.Gn.Md.Dosyası.
Mercedes'te Ele Geçen MP.S Silah Hk. Emn.Gn.
Md. Dosyası.
Susurluk Hazırlık Evrakı Sus.Asliye Ceza Mah.
Susurluk C.Savcılığının Yetkisizlik Kararı.
İstanbul Emn.Md.nün İstanbul DGM Cumhuriyet
Başsavcılığına Muhatap, Mehmet ÖZBAY Adına
Kayıtlı Baretta Marka Tabancasına İlişkin Yazı ve
Dosyası.
Ankara C.Başsavcılığının Adalet Bak.na Muhatap
Bahçelievler Katliamı İle İlgili Ankara 3. Ağır Ceza
Mahkemesinin 1996/84 Esasında Kayıtlı Dosyasının
Gönderildiğine İlişkin Yazı ve Ekleri.
İst.Em.Müd.nün İstanbul DGM B.Savcılığına
Muhatap, Mehmet ÖZBAY'a Ait Sürücü Belgesi ve
Dosyasına İlişkin Yazısı ve Ekleri.
Şahin EKLİ İsimli Sahte Pasaportla Yakalanan
Abdullah ÇATLI Hk. Açılan Davaya Dair Tahkikat
Evrakı Hk. (Bakırköy C.Başsavcılığı)
Haluk KIRCI İsimli Şahsın İst.Asayiş Şb.Müdürlüğünde Gözaltında İken Kaçması Hakkında.
(İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı)
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îerih

ŞmSSL

Ozü

Adedi
18.3.1997/1997/561

6.3.1997/258
31.1.1997/103
1.4.1997/10069
6.12.1996/1333

17.3.1997/619-3

6.12.1996/1996/3443

17.3.1997/1996/3514

19.3.1997/1996/3514
17.1.1997/8971
27.1.1997/8988
25.3.1997/1997/3521
12.12.1996/275427
3.2.1997/82
3.2.1997/1525
3.2.1997/280
17.2.1997/1997/353
12.3.1997/Faks

İstDGM C.Başsavcılığının Yazısı ve Ekleri
(İbrahim ŞAHİN Hkdaki Hazırlık Evrakı ve
İddianame)
Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporu ve Ekleri.
4211
Fatih Uzunyusuf Mahallesi Muhtarı Hakkında
3
Tahkikatın Sürdüğü.
28
İstanbul DGM 1997/221-1 Sayılı Fezleke.
65+
İP Genel Başkanı Doğu PERİNÇEK Tarafından
10 Ad. Başbakan ve Cumhurbaşkanına Gönderilen Dosya.
Gazete
Nüsha.
126
Ö.L.TOPAL Cinayeti Konusunda İst.Emn.Md.ve
Diğer İlgililer Hakkında Yürütülen Soruşturma
Dosyası.
Ö.L.TOPAL Hazırlık Evrakı ve Polis Memurları
202
Hakkında Dava Dosyaları Sureti ve Hazırlık Ev
rakına Emn.Gn.Md.den İntikal Eden Bilgiler.
Sarıyer Cum.B.Savcılığına Ö.L.TOPAL'ın Öldü
285
rülmesiyle İlgili Sonradan İntikal Eden Belge ve
İfadeler.
Yetkisizlik Kararlarının Sarıyer C.Başsavcılığînda
9
Bulunmadığı Hk.
İstEmn.Müd.ce Ö.L.TOPAL Sanıklarının Yüzleş4
tirilmesinin Yapılmadığı.
İst.Emn.Müd.ce Ö.L.TOPAL Hk. Gıyabi Tutuk
2
lama Kararları.
4
Ank.Cum.Başsavcılığınca Alınan Sarıyer C.BaşSav.Yetkisizlik Kararı (M.AĞAR)
Özel
Harekât Dairesi Başkanlığının Kuruluşu
23
Necdet ALMAZ ve Ö.LTOPAL'ın Sanık Olduğu
461
1995/167 ve 1996/40 Esas Sayılı Dosyalar.
Akgün Otel Cinayeti Sonrasında Otel Casinosunda
14
Bulunan Suç Delilleri ve Ekspertiz Raporları.
Muğla C.Başsavcılığının Hikmet BABATAŞ'ın
60
Öldürülmesi İle İlgili 1996/428 Esas Nolu Dosyası.
Muğla C.Başsavcılığının Ö.L.TOPAL İçin Gıyabi
7
Tutuklama Kararı Bulunmadığı ve Aranması.
Giresun Nüfus Müd.den İsmail TANK, Eşi ve Suç
5
Kayıtları Hk. Bilgiler.
46

23.12.1996/133

3 .

27.1.1997/19

2

THY Gn.Md.nce Ö.L.TOPAL'a Verilen Kart ve
Özellikleri Hk.
THY Gn.Md.nce Ö.LTOPAL'ın Kartı İle Aşkaabat'a
Gittiği Hk.
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Savfa

Sıra NP, Sayısı

Adedi

101

28.1.1997/120/2802

3967

102

27.12.1996/599

7

103

9.12.1996/2694-96

38

104

20.1.1997/996-221

.1688

105

8.1.1997/763 .

487

106

29.11.1996/4

1

107

9.12.1996/2694-96

20

108

25.12.1996/86

1

109

26.12.1996/3600

12

110

10.1.1997/123

1

111

17.1.1997/90-91

802

112

. . 15.1.1997/154

1

Ozü
Turizm Bakanlığından Ö.L.TOPAL'ın Almış Olduğu
Talih Oyunları Salonları İşletmeciliği İle İlgili
Dosyalar (13 Klasör)
Özelleştirme İd.Bşk.nın Emperyal A.Ş.ni Havas
İhalesinde Devredışı Bırakması.
Emn.Gn.Md.ee Söylemez Çetesi Hk. Özet Bilgi,
Jnd.Gn.Kmt.ca Verilen Bilgi.
İst.C.Başsavcılığından Halim APAYDIN ve Arka
daşlarının Dosyaları (4 Klasör)
Söylemez Çetesi Hkİst.DGM'de Açılan Kamu
Davasına Ait Evrak.
Komisyonun İçişleri Bakanlığından Yasadışı Örgütler
ve Susurluk Olayı Hk. Bilgi Rapor İstemi.
Em.Gn.Müd.nün Kocaeli M.Hadi ÖZCAN Çetesi
Hakkında Tahkikatı.
Komisyonun İst.3 No.lu DGM'den M.Hadi ÖZCAN'ın Eksik İfade Zabıtlarının Talebi.
İst.3 Nolu DGM den Gelen Eksik İfade Zabıtları.
Komisyonun İst. DGM Başsavcılığından Hadi
ÖZCAN Dava Dosyasının Talebi.
Hadi ÖZCAN Çetesi Hk. 1996/364 1996/13 Esas
Numaralı Dava Dosyalarının Birer Örneği.
Komisyonca Yaşar ÖZ'ün Üzerinde Çıkan Evraklara
İlişkin Tahkikat.
Emn.Gn.Md.den Yaşar ÖZ İle İlgili Evrakların
Tahkikatı.
Komisyonca 1997/822, 1997/362 Esas No.lu
Dosyaların Talebi.
Bakırköy C.Başsavcılığınca Yollanan 1997/822
1997/362 Nüshaları.
Yaşar ÖZ'ün Arandığına Dair Bilgisayar Kayıtları.
Yaşar ÖZ'ün ABD'de Uyuşturucu İle Yakalanıp
Yakalanmadığı Hk. Sorumuz.
Yaşar ÖZ'ün ABD'de Uyuşturucu Kaçakçılığı
Nedeniyle Arandığı Ancak Yakalanmadığı Hk.
Emn.Gn.Md.ce Tevfik AĞANSOY Hakkında Özet
Bilgi.
Komisyonun Emn.Gn.Md.den Almanya'daki İfade
Suretinin Talebi.
AĞANSOY'un El Yazısı İfade Tutanağına Rastlan
madığı Hk.
AĞANSOY'un Almanya'daki Elyazısı İfade Tutana
ğının İstinabe Yoluyla İstenmesi Hk.
T.AĞANSOY'un Öldürülmesi Hk. İst.2.Ağır Cezanın
1996/410 Esas Nolu Dava Dosyası.

113

28.1.1997/28286

274

114

28.3.1997/319

1

115

28.3.1997/40

224

116

25.12.1996/20773

1

117

2.4.1997/335

1

118

2.4.1997/2513

6

119

9.12.1996/2694

33

120

14.2.1997/229

1

121

20.2.1997/44422

1 -

122

28.2.1997/10.97

1

123

24.12.1996/32451
577
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Sıra Not Sayısı

Savfa
Adedi

124

7.12.1996/221

1

125

17.2.1997/738

2

126
127

10.1.1997/137
16.1.1997/23

1
21

128

22.9.1993/240652

2

129
130

15.1.1997/155
23.1.1997/026077

1
3

131

10.1.1997/138

1

132

28.2.1997

71

133

10.1.1997/125

134

10.1.1997/146

135

27.2.1997/1997/440

136

10.1.1997/111

137

1997/1910

138

3.2.1997/205

139

6.2.1997/1995/89 Hz

147

140

21.2.1997/739

943

141

10.1.1997/7124

. 1

72

158

ü ZJL
Komisyonun Şişli C.Başsavcılığmdan Engin CİVAN
Olayı Hk. AĞANSOY'un İfadeleri.
AĞANSOY'un E.CİVAN İfadesinin İst.2.Ağır
Ceza Mah. 1994/268, 1994/273 Esas Nolu Dosyalarda
Olduğu Hk.
Komisyonun Gaziantep Em.Müd.ne Yazısı.
Gaziantep Em.Müd.nün M. Ali YAPRAK'ın Silah
Taşıma Ruhsatına İlişkin Yazısı ve Ekleri.
İçişleri Bak.nın Gaziantep Valiliğine Muhatap M.Ali
YAPRAK'ın Silah Ruhsatına İlişkin Yazısı.
Komisyonun Em.Gen.Müd.ne Muhatap Yazısı.
İçişleri Bakanlığının M.AH YAPRAK Hakkındaki
Yazısı ve Eki.
Komisyonun Gaziantep C.Başsavcılığına Muhatap
M.AH YAPRAK Dosyasına İlişkin'Yazısı.
M.A1İ YAPRAK'ın Kaçırılması İle İlgili Tutanak
ve Diğerleri.
Komisyonun İstanbul DGM Başsavcılığına Muhatap,
Susurluk Kazası İle İlgili Tahkikat Evrakının
Gönderilmesine İlişkin Yazısı.
Komisyonun İstanbul DGM Başsavcılığına Muhatap,
Kurye Kız Dilek ÖRNEK'e Ait Tahkikat
Evraklarının Gönderilmesi Hk.
İstanbul DGM C.Başsavcılığının Dilek ÖRNEK
Dosyasının Gönderildiğine İlişkin Yazısı ve Eki
Dosya.
Komisyonun Emniyet Genel Müdürlüğüne Muhatap,
Mesut YILMAZ'a Budapeşte'de Yapılan Saldırı İle
İlgili Dosyanın Gönderilmesi Hk.Yazı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün Mesut YILMAZ'a
Yapılan Saldırı İle İlgili Olarak Yürütülen Tahkikat
Dosyasının Bir Suretinin Gönderildiğine Dair
Yazısı ve Eki.
Komisyonun Alparslan Pehlivanlı'nın öldürülmesine
ilişkin dosyanın Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığın
dan talep edilmesi hakkında yazısı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının Alparslan
Pehlivanlı ile ilgili dosyanın gönderildiğine dair yazısı
ve eki dosyası
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin Kartal
Demirağ hakkında yazısı ve Kartal Demirağ ile
ilgili muhtelif belge
Komisyonun İstanbul DGM Başsavcılığına muhatap,
Hurşit Han ile ilgili dosyanın gönderilmesine ilişkin
yazı
'
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Sıra No. Savıs<

Sayfa
Adedi

142
143

1996/1967 Hz.
17.2.1997/014496

10
764

144

10.1.1997/108

145

20.1.1997/1993/291

146

10.1.1997/131

147

6.2.1997/11309

148

4.3.1997/11309

149

12.3.1997/272

150

10.1.1997/110

151

17.1.1997/14911

152

22.1.1997/171

153

23.1.1997/19164

154

23.1.1997/J74

155
156

27.1.1997/482
28.3.1997/324

157
158

28.3.1997
2.4.1997

159

2.4.1997/276

160

6.12.1996/217053

161

10.1.1997/139

162
163

27.2.1997/1997/1171
16.1.1997/159

Ozü

Hurşin Han'a ait dosya (İstanbul DGM)
İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün Tekin Baykal çetesi
ile ilgili İzmir DGM'ye intikal eden tahkikat evrakı, mn gönderildiğine dair yazısı ile ilgili evraklar
1
Komisyonun Kara Kuvvetleri Komutanlığına muhatap
Eşref Bitlis'in ölümüne ilişkin dosyanın gönderilmesi
hakkında.
1
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Askerî Savcılığının
cevabî yazısı.
1
Komisyonun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
muhatap Eşref Bitlis hakkında yazısı.
119
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının cevabî yazısı ve
Eşref Bitlis ile ilgili ek dosyası.
786
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ek cevabî yazısı ve
Eşref Bitlis ile ilgili ek dosyalar. '
2
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının muhatap,
1994/151 sayılı müzekkere ile ilgili yazısı.
1
Komisyonun Tarık Ümit ile ilgili olarak İçişleri
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına yazdığı yazı
23
Jandarma Genel Komutanlığının cevabî yazısı ve
eki dosya
1
Komisyonun İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı
na muhatap Tarık Ümit ile ilgili dosyası
2
Jandarma Genel Komutanlığının Tarık Ümit ile ilgili
cevabî yazısı.
1
Komisyonun Sakarya Emniyet Genel Müdürlüğüne
muhatap Cemalettin Ümit'in toplantıya temini ile
ilgili yazısı.
1
Sakarya Emniyet Müdürlüğünün cevabî yazısı.
1
Komisyonun Adlî Sicil Müdürlüğüne Tarık Ümit
ile ilgili yazısı.
2
Adlî Sicil Müdürlüğünün cevabı.
9
Komisyonun Emniyet Genel Müdürlüğüne muhatap,
İbrahim Şahin ve Ayhan Akça hakkında yazısı ve
muhtelif evrak.
16
Emniyet Genel Müdürlüğünün İbrahim Şahin ve
Ayhan Akça ile ilgili cevabı
24
Jandarma Genel Komutanlığının yasadışı örgütlerin
devletle ilgili bağlantıları hakkında yazısı
139
Komisyonun Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığına
muhatap yazısı
8
Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığının cevabî yazısı
1
. Komisyonun Diyarbakır DGM Başsavcılığına
Yüksekova çetesi ile ilgili yazısı.
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Tarih
Sıra No. Sayısı
164

Afledi

12.3.1997/1996/
3885 Hz.
1996/3385

165
6.2.1997/211
166

446
32

1

167
168

7.2.1997/(114)-97
1995/773

1
10

169

6.2.1997/212

1

170

424

171

12.3.1997/1996/ .
3885 Hz.
27.3.1997/318

172

14.2.1997/227

1

173

7.3.1997/56663
27,12.1996
27.12.1996
22.1.1997
26.12.1996
.18.2.1997
1.3.1997
5.2.1997
1.3.1997
14.3.1997
17.3.1997
27.3.1997
22.1.1997
30.1.1997
21.1.1997
17.2.1997
4.2.1997
30.1.1997
16.1.1997
24.12.1996
23.1.1997
28.1.1997
2.3.1997
2.3.1997
28.2.1997
28.2.1997
28.2.1997
28.2.1997

1 ,

174
175
176
177
178 .
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
İ92
193
194
195
196
197
198
199
200

17

28
43
47
62
31
37
27

81
12
48
13
48
93
49
102
79
42
56
65
45
33
6
14
90
14
158
43

O 7, W

Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığının
cevabî yazısı ve eki dosya.
Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığının
Tefrik kararı ve ekleri.
Komisyonun Mardin Emniyet Müdürlüğüne
muhatap, Karaman Bilgiç hakkında yazısı
Mardin Emniyet Müdürlüğünün cevabî yazısı.
Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığının görevsizlik
kararı ve diğer evraklar.
Komisyonun Diyarbakır DGM Başsavcılığına
muhatap, Abdullah Canan ile ilgili yazısı.
Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığının
cevabî yazısı ve ekleri.
Komisyonun Diyarbakır DGM Başsavcılığına
muhatap yazısı ve gelen cevap.
Komisyonun Hakkâri İl Jandarma Komutanlığına
muhatap Kahraman Bilgiç ile ilgili yazısı.
Jandarma Genel Komutanlığının cevabî yazısı.
Korkut Eken'e ait Komisyon tutanağı
Kemal Yazıcıoğlu'na ait Komisyon tutanağı.
Meral Çatlf ya ait Komisyon tutanağı.
Mehmet Eymür'e ait Komisyon tutanağı.
Tuncay Özkan'a ait Komisyon tutanağı.
Dündar Kılıç'a ait Komisyon tutanağı.
Esat Canan'a ait Komisyon tutanağı.
M. Hadi Özcan'a ait Komisyon tutanağı.
Şahin Tekdemir'e ait Komisyon tutanağı.
Necdet Küçüktaşkıner'e ait Komisyon tutanağı.
Rıdvan Yenişen'e ait Komisyon tutanağı.
Ahmet Baydar'a ait Komisyon tutanağı.
Ekrem Marakoğlu'na ait Komisyon tutanağı.
Sedat Edip Bucak'a ait Komisyon tutanağı.
Hasan Celal Güzel'e ait Komisyon tutanağı.
Hanefi Avcı'ya ait Komisyon tutanağı.
Emin Aslan'a ait Komisyon tutanağı.
Mehmet Ağar'a ait Komisyon tutanağı.
Doğu Perinçek'e ait Komisyon tutanağı.
Necdet Menzir'e ait Komisyon tutanağı.
Nuri Gündeş'e ait Komisyon tutanağı.
Deniz Gökçetin'e ait Komisyon tutanağı.
Sedat Demir'c ait Komisyon tutanağı.
Ayhan Çarkın'â ait Komisyon tutanağı.
Oğuz Yorulmaz'a ait Komisyon tutanağı.
Ercan Ersoy'a ait Komisyon tutanağı.
Tuncay Yılmaz'a ait Komisyon tutanağı.
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Tarih

Sayfa

Sıra No. Savısı

Adedi

201
202
203/
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223 . •
224
225
226
,
227
.
228

2.3.1997
18.2.1997
14.1.1997
14.1.1997
13.1.1997
13.1.1997
4.2.1997
9.1.1997
8.1.1997
7.1.1997
7.1.1997
28.1.1997
28.1.1997
22.1.1997
23.1.1997
30; 1.1997
29.1.1997
24.12.1996
29.1.1997
2.3.1997
28.2.1997
28.2.1997
28.2.1997
2.3.1997
18.2.1997
2.3.1997
2.3.1997
Çeşitli tarihleri
havi belgeler

229
230

Çeşitli tarihlerde
İstanbul görüşmesi
230 Sırada

Q7,ü

36
Metin Günyol'a ait Komisyon tutanağı.
45 . Mehmet Emin Yurdakul'a ait Komisyon tutanağı
Mehmet Ali Yaprak'a ait Komisyon tutanağı.
40
Avşar Kederoğlu'na ait Komisyon tutanağı.
29
Seyit Ahmet Altuntaş'a ait Komisyon tutanağı.
35
Senar Er'e ait Komisyon tutanağı
41
Sönmez Köksal'a ait Komisyon tutanağı.
47
Alaattin Yüksel'e ait Komisyon tutanağı.
60
Hande Birinci'ye ait Komisyon tutanağı.
23
İbrahim Şahin'e ait Komisyon tutanağı.
49
Bilgi Ünal'a ait Komisyon tutanağı.
58
Habip Aslantürk'e ait Komisyon tutanağı.
16
Abdullah Çetin'e ait Komisyon tutanağı.
27
Arzu Yaman'a ait Komisyon tutanağı.
7
Abdullah Kederoğlu'na ait Komisyon tutanağı.
16
Cemalettin Ümit'e ait Komisyon tutanağı.
19
Ora! Çelik'e ait Komisyon tutanağı.
55
Mesut Yılmaz'a ait Komisyon tutanağı.
93
Eyüp Aşık'a ait Komisyon tutanağı.
26
M. Sena Söylemez'e ait Komisyon tutanağı.
18
Abdülgani Kızılkaya'ya ait Komisyon tutanağı.
15
Mustafa Altınok'a ait Komisyon tutanağı.
11
Enver Ulu'ya ait Komisyon tutanağı.
7
Burhanettin Bigalı'ya ait Komisyon tutanağı.
61
Hüseyin Oğuz'a ait Komisyon tutanağı.
.103
Dilek Örnek'e ait Komisyon tutanağı.
19
Hurşit
Han'a ait Komisyon tutanağı.
14
Tüm
dosyalardan
fazla olanlar, rutin yazışmalar,
8751
gelen ancak raporda kayda geçmemiş yazılar ve
belgelerin tümü.
VHS
Video kaset
36
İfadelere
ait ses kasetleri
18
Parçadan
ibarettir. 3.4.1997
52043

NOT: Bu dizi pusulasının 37, 44 (Mektup kısmı), 73, 76, 82 (Rapor kısmı), 83,84, 91, 96, 97, 103,
107, 158 ve 159 uncu sıralarında yeralan ekler ilişiktedir. Raporun diğer ekleri Kanunlar ve
Kararlar Müdürlagündedir.
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S. Sayısı 301 'e ait
EKLER

ELTf
T;0
ANKARA
ODMHURtYET BAŞSAVCILIĞI
HAZIRLIK
K0il997A0 6 91
KARAR

NO»

TAKİPSİZLİK

Davacı

KARARI

IK^H

Suç Duyurusunda
t '
Bulunan
»Mehmet ELKATMIŞ/T;B*M'ÎM
Başkanı*i

10/89 M e c l i s Araştırma Komisyon

S,anıklar

»1-M.Cengiz Bulut/Türk Telekomünikasyon A.Ş Genel Müdürü.
2-0engiB ANİK/Türk Telekomünikasyon A.Ş Genel Müd^rds'

SuÇ

»Görevi Kötüye Kullanmak.

BuÇ Tarihi

»14;1.1997
Hazırlık Evrakı İncelendi»
Suç duyurusunda "bulunan Mehmet •cİka1mış Nevşehir Milletvekili
komisyon başkanı imzalı 3*2.1997 tarih 10/89-202 sayılı suç duyurusu yazı
larında;
6,1;1997 gün ve 103 sayılı yazıları ile Türk Telekem Genel
^üdürlüğUnden bazı sim kart numaralırının kime ait olduğu ve bu simkartla^
rın ait olduğu telefon numaralarının hangi telefonlarla görüştüğünün bil
dirilmesi istenilmiş,
AncakjTürk Telekem Genel Müdürlüğü yetkili sorumlusu sanık
ların 14.1.1997 tarih 84 sayılı oevabi yazıları ile Anayasanın 22 ve 406
sayılı telgraf ve telefon kanununun 20. maddesi uyarınca adli meroilerin
kararına istinaden verebileceğinden bahisle bilgi taleplerini yerine getir
memek sureti ile görevlerini kötüye kullandıkları iddiası ile belgeler ide
eklemek sureti ile yapmış oldukları suç duyurusu yazı ve eki belgeler in
celendi»
Genel Müdürlük sorumlusu sanıkların müşterek imzalı cevabi
yazıları ve müstenidatına göre görevlerini kötüye kullanmak kasdı ile ha
reket ettiklerine dair mahkemeye şevklerine yeter en küçük delil bulunma
dığı T.O, Anayasası 22. maddesi ile 406 Sayılı Kanunun 20. maddesinin açık
olduğu,dayanağı Adli mercilerden alınacak karara bağlı olduğunun belirtil
diği,kendi idari görevlerine giren kısmın bilgi olarak iletildiği anlaşıl
makla j
Kamu adına kovuşturma açılmasına yer olmadığına,kararın
bir örneğinin suç duyur^ısunda bulunan komisyon başkanlığına tebliğine,iti
razı kabil olmak üzere CMUK 164 maddesine uygun olarak karar verildi.
25.2.1997

T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI İLE
SUSURLUK'TA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE
ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI
AMACIYLA KURULAN (10/89,110,124,125,126) ESAS NUMARALI
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SAYI:A.0Ll.GEÇ.10/89-2OZ;

3 /Z/1997

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

6.1.1997 gün ve 103 sayılı yazımız ile Türk Telekom Genel Müdürlüğünden (Ek. 1)
bazı sim kart numaralarının kime ait olduğu ve bu simkartlann ait olduğu telefon
numaralarının hangi telefonlarla görüştüğünün bildirilmesi istenilmiş, ancak Türk Telekom
Genel Müdürlüğü 14.1.1997 gün ve 84 sayılı (Ek.2) cevabi yazısı ile Anayasamızın 22. ve 406
sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince adli mercilerin kararına müsteniden verilebileceğinden
bahisle bilgi talebimizi yerine getirmemiş ve Komisyonumuzun istemiş olduğu bilgileri
vermemiştir.
Bilindiği üzere Komisyonumuz Anayasamızın 98 ve T.B.M.M. İçtüzüğünün 105.
maddesine göre kurulmuştur. Meclisin belli bir konuda bilgi edinmek için yapmış olduğu
inceleme ve denetleme görevini yerine getiren Komisyonumuz dayanağını ve yetkilerini
Anayasamızdan almaktadır. Anayasal yetkiye dayanarak kurulan ve T.B.M.M. İçtüzüğünün
105. maddesine göre, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile genel ve katma bütçeli dairelerden
bilgi istemek yetkisine sahip Komisyonumuza "yetidsizdir" diyerek bilgi göndermemek açıkça
Kanuna ve Anayasaya aykırı davranış olduğu gibi, Komisyonumuzun görevini de engellemeye
yönelik bir davranıştır.
Bu nedenle, Komisyonumuza istemiş olduğu bilgileri göndermeyerek Kanuna aykırı
davranış içerisine giren ve Komisyonumuzun Anayasal çalışmalarını ve görev yapmasını
engelleyen, Türk Telekom Genel Müdürlüğünün ilgilileri hakkında görevlerini kötüye
kullandıklarından ötürü gerekli cezai soruşturmanın yapılmasını saygılarımla rica ederim.

EK: 2

Mehmet'ELKATMIŞ
Nevşehir Milletvekili
KomisyoiLBaşIcanı
/ • '

/

T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ
YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI İLE
SUSURLUK'TA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE
ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI
AMACIYLA KURULAN (10/89,110,124,125,126) ESAS NUMARALI
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SAYI: A.01.1.GEÇ.10/89- Zol

-3 1111991

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA

6.1.1997 gün ve 103 sayılı yazımız ile Türk Telekom Genel Müdürlüğünden (Ek. 1)
bazı sim kart numaralarının kime ait olduğu ve bu simkartlarm ait olduğu telefon numaralarının
hangi telefonlarla görüştüğünün bildirilmesi istenilmiş, ancak Türk Telekom Genel Müdürlüğü
14.1.1997 gün ve 84 sayılı (Ek.2) cevabi yazısı ile Anayasamızın 22. ve 406 sayılı Kanunun 20.
maddesi gereğince adli mercilerin kararma müsteniden verilebileceğinden bahisle bilgi talebimizi
yerine getirmemiş ve Komisyonumuzun istemiş olduğu bilgileri vermemiştir.
Bilindiği üzere Komisyonumuz Anayasamızın 98 ve T.B.M.M. İçtüzüğünün 105.
maddesine göre kurulmuştur. Meclisin belli bir konuda bilgi edinmek için yapmış olduğu
inceleme ve denetleme görevini yerine getiren Komisyonumuz dayanağını ve yetkilerini
Anayasamızdan almaktadır. Anayasal yetkiye dayanarak kurulan ve T.B.M.M. İçtüzüğünün
105. maddesine göre, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile genel ve katma bütçeli dairelerden
bilgi istemek yetkisine sahip Komisyonumuza "yetkisizdir" diyerek bilgi göndermemek açıkça
Kanuna ve Anayasaya aykırı davranış olduğu gibi, Komisyonumuzun görevini de engellemeye
yönelik bir davranıştır.
Bu nedenle ilişikteki (Ek.l) müzekkeremizin gereğinin yerine getirilerek, istenilen
bilgilerin Komisyonumuza gönderilmesini, ayrıca Komisyonumuza istemiş olduğu bilgileri
göndermeyerek Kanuna aykırı davranış içerisine giren Türk Telekom Genel Müdürlüğünün
ilgilileri hakkında görevlerini kötüye kullandıklarından ötürü gerekli idari soruşturmanın
yapılmasını saygılarımla rica ederim.

EK: 2

Mehmet ELKATMIŞ
Nevş^lu^lilletvekili
Komısyon^Başkanı

T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ
YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI İLE
SUSURLUKTA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE
ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI
AMACIYLA KURULAN (10/89,110,124,125,126) ESAS NUMARALI
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SAYI: A.Ol.l.GEÇ.10/89- ZbZ.

3 /Z/1997

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

6.1.1997 gün ve 103 sayılı yazımız ile Türk Telekom Genel Müdürlüğünden (Ek. 1)
bazı sim kart numaralarının kime ait olduğu ve bu simkartlann ait olduğu telefon numaralarının
hangi telefonlarla görüştüğünün bildirilmesi istenilmiş, ancak Türk Telekom Genel Müdürlüğü
14.1.1997 gün ve 84 sayılı (Ek.2) cevabi yazısı ile Anayasamızın 22. ve 406 sayılı Kanunun 20.
maddesi gereğince adli mercilerin kararına müsteniden verilebileceğinden bahisle bilgi talebimizi
yerine getirmemiş ve Komisyonumuzun istemiş olduğu bilgileri vermemiştir.
Bilindiği üzere Komisyonumuz Anayasamızın 98 ve T.B.M.M. İçtüzüğünün 105.
maddesine göre kurulmuştur. Meclisin belli bir konuda bilgi edinmek için yapmış olduğu
inceleme ve denetleme görevini yerine getiren Komisyonumuz dayanağını ve yetkilerim
Anayasamızdan almaktadır. Anayasal yetkiye dayanarak kurulan ve T.B.M.M. İçtüzüğünün
105. maddesine göre, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile genel ve katma bütçeli dairelerden
bilgi istemek yetkisine sahip Komisyonumuza "yetkisizdir" diyerek bilgi göndermemek açıkça
Kanuna ve Anayasaya aykırı davranış olduğu gibi, Komisyonumuzun görevini de engellemeye
yönelik bir davranıştır.
.
Bu nedenle, Komisyonumuza istemiş olduğu bilgileri göndermeyerek Kanuna aykırı
davranış içerisine giren ve Komisyonumuzun Anayasal çalışmalarını ve görev yapmasını
engelleyen, Türk Telekom Genel Müdürlüğünün İlgilileri hakkında görevlerini kötüye
kullandıklarından ötürü gerekli cezai soruşturmanın yapılmasını saygılarımla rica ederim.

EK: 2

Mehmet ELKATMIŞ
Nevşehir Milletvekili
KomisypjyBaşkanı

"./. L - . . . . 1 . 5 .

ÇOK İVEDİ

en- rpı tvp.Ai;

TÜRK TELEKOM
Tirih

Araştırma Planlama Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı

No.

ŞAYI

B. 11.2. TTŞ. 0 . 6 5 . 0 0 . 0 2 - 2 1 0 1 / ^

KONU-

Bilgi Talebi

46

H

Ocak 1997

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
(10/89,110,124,125,126 Esas Numaralı Meclis Araştırması
Komisyonu Başkanlığı)
ÎLGÎ : 06.01.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ/103 sayılı yazınız.
Yasadışı örgütlerin Devletle bağlantıları ile Susurluk'ta
meydana gelen kaza ve arkasındaki
ilişkilerin
aydınlığa
kavuşturulması amacıyla kurulan Komisyonunuzun ilgi yazısı incelenmiş
olup;
T.C. Anayasasının "Haberleşme Hürriyeti" başlıklı 22 nci
maddesi, "Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin
gizliliği esastır. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre
verilmiş hakim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde de kanunla yetkili-kıl inan merciin emri bulunmadıkça;
haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz, istisnaların
uygulanacağı Kamu Kurum ve Kuruluşları Kanunda belirtilir," hükmünü,
406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 20 nci maddesi "Muhaberatın
ihlali mahremiyeti yani kanunen muayyen ve musarrah ahvalin
gayrisinde bir telgraf veya telefon muhabere veya mukalemesinin şahsı
ahara işaası yahut birisine ait muha'beratın mevcudiyetinden şahsı
aharın haberdar edilmesi sureti muti akada memnudur. Muhalif harekette
bulunan telgraf ve telefon memurları 15 günden 6 aya kadar hapis ve 5
liradan 50 liraya kadar cezayi nakdi ile mücazat olunurlar." hükmünü
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç Tüzüğünün " Meclis Araştırma
Komisyonu ve Yetkileri" başlıklı 105 nci maddesinin 3,4 ve 5 nci
fıkraları, "Meclis Araştırma Komisyonu bakanlıklarla genel ve katma
bütçeli dairelerden, mahalli
idarelerden, muhtarlıklardan,
üniversitelerden, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan, kamu iktisadi
teşebbüslerinden, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği yetkiye
dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve kamu yararına çalışan
derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini
çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir.
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-Aydtnlıkevler 06103 ANKARA

T e l : 0 312 555 10 00

5

Faks: 0 312 313 28 89

Tett<s : (0607)44292 t u l tc

Komisyon, gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların
bilgilerine başvurulabilir. Devlet sırları ile ticari sırlar, Meclis
Araştırması kapsamının dışında kalır." hükmünü içermektedir.
Diğer taraftan, sözü edilen İç Tüzüğün konunun mukayesesi
bakımından ilgili görülen 111 nci maddesinde de, Meclis Soruşturma
Komisyonunun, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun tanıklarla,
bilirkişilerle, zapt ve arama ile ilgili olarak adli mercilere
verdiği hürriyeti kısıtlayıcı yetkilerin, genel hükümler çerçevesinde
kullanılmasını, gerekçesini bildirmek suretiyle görevli adli
mercilerden yazıyla isteyebileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Yukarıda sözü edilen T.C. Anayasası, kanun ve TBMM İç
Tüzüğü Hükümleri ile anılan İç Tüzüğün atıfta bulunduğu Ceza
Muhakemeleri
Usulü
Kanununun
ilgili
maddeleri
birlikte
değerlendirildiğinde, abone dosyalarında yer alan adres, abone adı,
kimlik, telefon numarası gibi bilgilerin haberleşmenin gizliliği ve
bunun ihlali yasağı ile ilgisi bulunmadığından SİM Kart numaraları
belirtilen telefonların kimin adına kayıtlı olduğunun Komisyonunuza
verilmesinde bir sakınca bulunmadığından hazırlanarak ilişikte
sunulmuştur.
214 40 33 numaralı telefonun belirtilen saatlerde hangi
telefonlar tarafından arandığı ile diğer GSM (Cep) telefonlarının
hangi telefonlar tarafından arandığını belirlemek mevcut teknik
imkanlarla mümkün olamamaktadır. Ancak istenilen diğer bilgilerin,
söz konusu mevzuatta belirtilen adli merciin kararına müsteniden
verilebileceği mütalaa edilmektedir.
Takdirlerinize arz ederiz.
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

SIMKARTNO
GSMNO
ABONE ADI
BABA ADİ
ANA ADI
DOĞ. YER YIL
HÜV.NEV
TAR VENO
İL
SAYFA
CİLT
SIRA
ADRES
'

•950117009033-6
532 312 5255
HÜSEYİN KOCADAĞ
MEHMET
TERKİLAH
ERZİNCAN-KEMAH-1949
NÜFCÜZERZİNCAN NÜF.İDR
-23.11.1989 -U03 767222
•ERZİNCAN
•9
•083.03
•75
•ÇENGELKÖY POLİS KARAKOL ÜSTÜ HALK CAD.NO: 12
ÜSKÜDAR/İSTANBUL

SIMKARTNO
GSMNO
ABONEADI
BABA ADI
ANA ADI
DOĞ.YERYIL
HÜV.NEV
TAR VE NO
İL-İLÇE-MAH
CİLT
AİLE SIRA
SIRA
ADRES

•950901023601-9
•532 263 3601
OSMAN TOSUN
HASAN
ZEYNEP
..
• "
ANKARA -13.04.1953
•NÜF.CÜZ.ÇANKA YA NÜF.İDR(KA YIP)
•3.2.1993-2725
KIRŞEHİR-BOZTEPE-ÇİGDELİ
•024/02
•37

SIMKARTNO
GSMNO
ABONEADI
BABA ADI
ANA ADI
DOĞ. YER. YIL
HÜV.NEV
KÜTÜK
ADRES

'7

••

.

.

•

•

.
•9.S0K.
SEÇKİN APT.NO.-36/3 TOPRAKLIK-ANKARA

960303044453-7
'532 275 4453
ALİAKTEKİN
.•MUSTAFA
MELEK
DÖRTYOL -1969
.•DÖRTYOL NÜF.İDR 9.3.1993 -1117
51
•İSTİKLAL MAHYILDIZ SOK. N0.8/A PAYAS-HATAY

T.C.
TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI
YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI İLE
SUSURLUK'TA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE
ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI
AMACIYLA KURULAN (10/89,110,124,125,126) ESAS NUMARALI
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Sayı /.A.01.1.GEÇ/1O2
Konu :

6/01/1997

TÜRK TELEKOM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisinde, "Yasadışı örgüt" lerin Devletle ilgili
olan bağlantüan ve Susurluk'ta meydana gelen kaza olayının ve arkasındaki ilişkilerin aydınlığa
kavuşturulması amacıyla 10/89, 110, 124, 125 ve 126 sayılı Meclis Araştırma Komisyonu
kurulmuştur.
960 303 044 45 37
950 901023 60 19
950117 009 03 36
Sim kart numaralı telefonlar kimin adına kayıtlıdır ?
Bu telefonlarla 01.01.1996 tarihinden itibaren bugüne kadar yapılan telefon
görüşmelerinin (arayan ve arananlar olarak) kompütur listelerinin,
~ Ayrıca, İstanbul Emniyet Amirliğine ait 214 40 33 nolu telefonu 25.08.1996 günü saat
12.00-16.00 arasında hangi telefonlar aramıştır ?
Bu bilgilerin acilen Komisyonumuza gönderilmesini rica ederim:
Saygılarımla.

sı
I
MehnfetELKATMIŞ
Nevşehir Milletvekili
Komisyon Başkanı

6^4-4
KİStYE ÖZEL
Ankara, 13 Kasım 1996

Sayın Prof.Dr, Necmettin Erbakan
Başbakan
ANKARA
12 Kasım 1996 tarihinde ziyaretime gelen Anamuhalefet
Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz bana özetle aşağıdaki
hususları intikal ettirmiştir:
"Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Özel Harekât Dairesi
vardır.
Aldığımız duyumlara göre bu dairenin bazı elemanları;
"uyuşturucu, kumarhane, haraç ve adam öldürülmesi" gibi işlere
karışmaktadır.
Son olay bunun vehim olmadığını, hatta sanıldığından da
kötü olduğunu göstermiştir..
' Ömer Lütfü Topal'ı öldürenlerin itirafları fevkalâde
enteresandır.
Bu kişiler suçu itiraf ettikleri halde Ankara'ya celbedilmişler,
halen serbest gezmektedirler.
istanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her türlü doküman hazırdır.
Aşiret reisi, devleti kullanmaktadır.
Devlette görevli olan bazı kişilerin Özel Harekat Dairesi
Başkanı İbrahim Şahin'den talimat aldıkları ve bunun -İçişleri
Bakanı dahil- birtakım yüksek yerlerin bilgisi dahilinde olduğu
söylenmektedir.
Suça kansan asgan 100-120 kişi varaır.
Bunlar, devlet emrinde çalışan katillerdir.
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Bu işin devlet çapında soruşturulması lâzımdır.
Buna seyirci kalınırsa, demokrasinin işleyebileceğinden
şüphe ederim.
Bunların meydana çıkarılması halinde, devletin zarar
göreceğinden de endişe ederim.
Normal devlet mekanizmasma güvenim yoktur.
Devlet Denetleme Kurulu böyle bir şeyi üstlenebilir."
Bu sözler üzerine ben kendisine;
. "Devlet Denetleme Kurulu'nun bu çeşit iddiaları araştıracak
bir yapıya ve kadroya sahip olmadığmı, bunlan hükümete intikal
ettireceğimi, bir ülkede birden fazla hükümet varmış gibi bir durum
olmaması icap ettiğini, benim devlet anlayışımın gereğinin bu
olduğunu, -varsa- birtakım kötülüklerin ortaya çıkması gerekeceğini
bunun, Devlete zarar vermeyeceğini, aksine Devleti
güçlendireceğini" söyledim.
Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı taralından ortaya atılan
bu iddiaların çok ciddî olduğu kanaatindeyim.
Bunların tetkik ve tahkik ettirilerek gereğinin ifasını rica
ederim.
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PARTİSİ
1DB3

11.12.1996

Sayın Cumhurbaşkanım,
Başbakan Sn.Necmettin ERBAKAN'a gönderdiğimi ifade etttiğim
21.11.1996 tarihli mektubumun suretini ilişikte takdim ediyorum. Bu
mektubun birer suretini Sn. Bülent ECEVİT'e ve Sn. Deniz BAYKAL'a da
sunmuştum.
Sn. Başbakanın 5 Aralık 1996 tarihli cevabında "arzu ettiğiniz
resmi heyetlerin içinde partilerin seçecekleri Devlet görevlilerinin
yeralmaları hususundaki teklifinizin yasalar ve teamüller dolayısıyla tatbik
mevkiine konulmasına imkan görülmemiştir" denmektedir.
Oysa bizim teklifimiz "Mecliste gurubu bulunan siyasi partilerin
önereceği birer müfettiş veya bürokratın zat-ı alinizce görevlendirilerek bir
heyet teşkil edilmesini ve bu heyet raporuna intizaren tartışmaların
durdurulması" idi.
Takdir buyurulacağı gibi Sn. Başbakan'ın liderlerle hatta telefonla
kısa bir istişarede bulunup soruşturma yetkisiyle teçhiz edilmiş bir heyetin
Başbakanlık Teftiş Kurulunda görevlendirilmesi hiç bir yasaya aykırı
olamaz.
:
Devlette böyle bir uygulamanın teamül haline gelmediği ifade
edilse bile Devletin içinde yuvalanmış çete soruşturması da sıkça
rastlanan bir olay değildir. Ve bunun teamülüde oluşmamıştır. Sn.
Başbakan, bir gurup memurun ihaleye fesat karıştırma olayını
araştırmadığının, hiç şüphesiz farkındadır.
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Sayın Cumhurbaşkanım,
Mektubumda da belirttiğim ve yüksek ilginizi çekmiş olduğundan
şüphe etmediğim bir hususu tekrarlamak istiyorum^
Sn. Başbakanın soruşturma açtırması halinde, teşkil edilen heyetin
çalışması süresince tartışmaların da durdurulmasını teklif ve vaat etmiş
bulunuyorum. Bu yapılmadığı takdirde konunun üzerine devlet ciddiyetiyle
gidilmesini teminen her türlü yasal imkanı kullanmak mecburiyetinde
olduğumuza inanıyorum. Bu hususun partimize politik avantaj sağlasa
dahi kamuoyunda ki karamsarlığı artıracağı ve kamu yönetimini
zedeleyeceği de muhakkaktır, içişleri Bakanının istifası ve ortaya çıkan
ilişkilerin yanısıra yeni İçişleri Bakanının haksız ve yersiz tasarrufları
ayrıca Sn. Çillerin beyanları kamuoyunun iyimser olmasını
engellemektedir.
Bu sebeple bu kritik noktayı zat-ı devletlerine iletmeyi ve tensip
buyurulacak bir yöntemle hükümeti kapsamlı bir soruşturmaya yöneltmek
için teşebbüse geçeceğinizi umarak, yüksek makamlarına müracaatın
uygun ve faydalı olacağı sonucuna varmış bulunuyorum.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Bu konunun politik bir araç olarak kullanılması görüşlerine rağmen
neticede devlete olan güvenin daha fazla sarsılmasının yarattığı zararın,
politik faydayı misliyle aşacağına inanıyor ve zat-ı alilerinin başkanlığında
yapılabilecek liderler toplantısı dahil, konuyla ilgili her teşebbüsünüze
destek vereceğimizi arz ederek durumu bilgilerinize en derin saygılarımla
sunuyorum.

/
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Mesut YILMAZ

Kişive Özel
Ankara, 8 Kasım 1996

Sayın Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN
Başbakan
ANKARA

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu PERINÇEK
sunulan dosya ilişikte gönderilmiştir
Bilgilerinizi rica ederim.
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tarafından

Sayın Cumhurbaşkanım,
Mektubumda da belirttiğim ve yüksek ilginizi çekmiş olduğundan
şüphe etmediğim bir hususu tekrarlamak istiyorum.
Sn. Başbakanın soruşturma açtırması halinde, teşkil edilen heyetin
çalışması süresince tartışmaların da durdurulmasını teklif ve vaat etmiş
bulunuyorum. Bu yapılmadığı takdirde konunun üzerine devlet ciddiyetiyle
gidilmesini teminen her türlü yasal imkanı kullanmak mecburiyetinde
olduğumuza inanıyorum. Bu hususun partimize politik avantaj sağlasa
dahi kamuoyunda ki karamsarlığı artıracağı ve kamu yönetimini
zedeleyeceği de muhakkaktır, içişleri Bakanının istifası ve ortaya çıkan
ilişkilerin yanısıra yeni içişleri Bakanının haksız ve yersiz tasarrufları
ayrıca Sn. Çillerin
beyanları
kamuoyunun
iyimser
olmasını
engellemektedir.
Bu sebeple bu kritik noktayı zat-ı devletlerine iletmeyi ve tensip
buyurulacak bir yöntemle hükümeti kapsamlı bir soruşturmaya yöneltmek
için teşebbüse geçeceğinizi umarak, yüksek makamlarına müracaatın
uygun ve faydalı olacağı sonucuna varmış bulunuyorum.
Sayın Cumhurbaşkanım,.
Bu konunun poljtik bir.araç olarak kullanılması görüşlerine rağmen
neticede devlete olan güvenin daha fazla sarsılmasının yarattığı zararın,
politik faydayı misliyle aşacağına inanıyor ve zat-ı alilerinin başkanlığında
yapılabilecek liderler toplantısı dahil, konuyla ilgili her teşebbüsünüze
destek vereceğimizi arz ederek durumu bilgilerinize en derin saygılarımla
sunuyorum.

6^82.
TC.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI İLE
SUSURLUK'TA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE
ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI
AMACIYLA KURULAN (10/89,110,124,125,126) ESAS NUMARALI
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI: A.1.01.GEÇ.10/89-118

10.01.1997

BAŞBAKANLIĞA
(Teftiş Kurulu Başkanlığı)

Komisyonumuzca abnan karar gereğince; Başbakanlık makamı talimatı ile yapılan
Susurluk Olayına ilişkin soruşturma raporunun ye ekleıinin birer örneğinin çok acele olarak
Komisyonumuza.gönderilmesini rica ederim.

Mehmet EOtATMIŞ
Nevşehir lyG^ctvekili
Komisyon Başkam

GİZL
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T. C.
BAŞBAKANLIK
Teftiş Kurulu Başkanlığı

|

0 6 MART 1997

: B.02.0.TKB.0.06./Ö 052

/

/199

Konu :
TÜRKIYE BUYUK MILLET MECLİSİ
YASADıŞı ÖRGÜTLERIN DEVLETLE OLAN BAĞLANTıLARı ILE
SUSURLUK'TA MEYDANA GELEN KAZA OLAYıNıN V E
ARKASıNDAKI ILIŞKILERIN AYDıNLıĞA KAVUŞTURULMASı
AMACıYLA KURULAN (10/89,110,124,125,126) ESAS N U M A R A L ı
MECLIS ARAŞTıRMASı KOMISYONU BAŞKANLıĞFNA

İLGİ: 10.01.1997 tarih SAYI:A. 1.01.GEÇ. 10/89-/118 sayılı yazınız.
Sayın Başbakan'ın talimatları üzerine, Başkanlığımızca hazırlanan ve kamuoyunda
"Susurluk Kazası" olarak bilinen konularla ilgili 09.01.1997 tarih, 12-1, 17-1, 97-1,97-2 sayılı
İnceleme ve Soruşturma Raporu ile Başbakanlık Makamının 10.01.1997 tarih, TEFTÎŞ.M:001
no.lu "01ur"larından bir nüsha ve raporun ekleri olup 11 klasörde hıfzedilen 4132 sayfalık ekler
ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Osman Nuri ODUNCU
Başbakan a.
Teftiş Kurulu Başkan V.

EKLER:
EK: 1-1 Nüsha Olur.
2- 1 Nüsha Rapor ve Ekleri
(11 klasör 4132
sayfa ek)
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Sayı : TEFTİŞ. l\\ O O i ,
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Konu :

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

Makamlarının 18.11.1996 günlü M.127 sayılı Onaylan ve 25.1 2.1996 günlü 01-51/02835
sayılı emirleri gereğince; Sayın Curahurbaşkanimızm 13.11.1996 rihli yazılarında belirtilen
Anavatan Partisi Genel Başkanı Sn.Mesut YTLMAZ'ın intikal ettirdiği hususlar, 8.11.1996 tarihli
yazıları ekinde gönderilen îşçi Partisi Genel Başkanı Sn. Doğu PERİNÇEK in 3.10.1996 günlü
yazısındaki hususlar ile Anavatan Partisi Genel Başkanı Sn. Mesuı YILMAZ'ın 22.12.1996
tarihinden sonra Sn. Cumhurbaşkanımıza intikal ettirmiş olduğu hususlar, Başbakanlık Teftiş
Kurulu Başkan V. Osman Nuri ODUNCU, Başbakanlık Başmüfettiş i Muhsin BİÇER, Adalet
Başmüfettişi Hakkı MANAV ve Mülkiye Başmüfettişi Yusuf SUNfTAY tarafından incelenip
soruşturularak 09.01.1997 gün ve 12-1,17-1,1997-1,1997-2 sayılı inceleme ve soruşturma raporu
düzenlenmiştir. Rapor metni 57 sayfa olup, ek sayfa adedi 4132 dir. Raa or ilişikte sunulmaktadır.
Raporda;
"A- Susurluk'ta Meydana Gelen Trafik Kazası:
3.11.1996 tarihinde Susurluk ilçesinde, sürücülüğünü İstanbul Kemalettin ERÖGE Polis
Okulu Müdürü Hüseyin KOCADAĞ'in yaptığı, 06 AC 600 Plâkalı otonun 20 RC 721 Plâkalı
kamyona arkadan çarpması neticesinde uzun süredir aranmakta olan Abdullah ÇATLI ve Gonca
ile sonuçlanan 'kazanın
US'un ölümü, Milletvekili Sedat Edip BUCAK'ın da ağır yaralanı
sonucunda;
-İdari soruşturmaların sonuçlandığı ek bir soruşturma yapılnasına gerek bulunmadığı
düşünülmektedir.
Mehmet ÖZBAY adına düzenlenmiş olan hususi pasaport le ilgili işlemlerde ihmali
görülenler hakkında fezleke düzenlenmiştir.
Mehmet ÖZBAY adına düzenlenmiş olan silah taşıma ruhsalı ile ilgili işlemde kusuru
görülenler hakkında rapor düzenlenmiş olup, cezai bakımdan po is müfettişlerince fezleke
düzenlenmektedir.
Adı geçen şahıs adına düzenlenmiş olan sürücü belgesi işlemlerinde usulsüzlük bulunmadığı
anlaşılmış,
Beşiktaş İlçe Nutiıs Müdürlüğünce düzenlenen nüfus hüviyet cüzdanı verilmesinde kusuru
görülenler hakkında " mülkiye başmüfettişlerince soruşturma yapılnT.akt'a''*ŞoIup4 fezleke
düzenlenecektir.
;: ;"'İ ı-. (:'•. •;•''<"'' '
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T. C.
B A Ş B AK A N L I K
Teftiş Kurulu Başkanlığı

Hüseyin KOCADAĞ'ın ölmesi nedeniyle adli ve idari yönden hakkında herhanuıbir işlem
yapılmasına gerek kalmamıştır.
-Adli soruşturmalar devam etmekte olup trafik kazası ile ilgili dava Susurluk Asliye Ceza
Mahkemesinde derdesttir. Mehmet ÖZBAY adına mevzuata aykırı silah taşıma belgesi düzenlediği
isnad edilen Emniyet Eski Genel Müdürü Mehmet AĞAR ile hakkında gıyabi tevkif karan bulunan
ve emniyetçe aranan kişiyi sakladığı isnad edilen ve aracında bulunan ruhsatsız silahlar nedeniyle
6136 sayılı Kanuna muhalefet ettiği düşünülen Sedat Edip BUCAK halen Milletvekili olduklanndan
konulara ilişkin savunmalan, ilgili yer C.Başsavcılıklannın fezleke düzenleyerek ilgili bakanlık
kanalıyla TBMM Başkanlığından yasama dokunulmazlıklannın kaldırılmasını talep etmesi ve
Anayasanın ilgili maddesi gereğince talep uygun görüldüğü takdirde mümkün olabilecektir.
Konuların yukarıda belirtilen idari soruşturmalar sonucu düzenlenecek fezleke konuları
dışında tamamı C. Bassavcıhklannca soruşturma konusu edilmiş bulunmaktadır.
Cürüm işlemek amacıyla teşekkül meydana getirilip getirilmediği hususu istanbul DGM
Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturulmaktadır.
B." Sayın Cumhurbaşkanımıza, Anavatan Partisi Genel Başkanı Sn. Mesut
YELMAZ'ın Sunduğu, Ömer Lütfü TOPAL'ın Öldürülmesi ve Sonraki Gelişmeler Konusu:
İstanbul îli Sarıyer İlçesi Yeniköy Tazeceviz Sokak üzerinde 28.07.1996 günü saat 23.0023.30 arasında Ömer Lütfü TOPAL 34 BTG 96 plakalı otosu içinde kimliği bilinmeyen kişilerce
öldürülmüştür. Olay, gerekli tespit çalışmalan yapıldıktan sonra Sanyer Emniyet Müdürlüğünce
Sanyer C.Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Savcılık da 1996/3514 sayılı hazırlık numarası vererek
soruşturmaya başlamıştır.
25.8.1996 günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine Ömer Lütfü
TOPAL'ın öldürülmesi olayını özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlan Ayhan
ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz YORULMAZ, Ataköy Galeriada Natural ayakkabı mağazası
sahibi Sami Hoştan Sheraton oteli gazinosu Sahibi Ali Fevzi BİR adlı şahıslann gerçekleştirdiğini
bildiren isimsiz telefon ihban. üzerine, adı geçenler İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 27.8.1996
tarihinde gözlem altına alınmışlardır. 28.8.1996 günü Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen ekibe
saat 23.00 da teslim edilmişlerdir. Adı geçen bu zanlılar öldürme olayının meydana geldiği tarihte,
bulunduktan yerleri mekan tanıkların ile delillendirme yoluna gidilerek ve kendilerinin de beyanları
alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılıklanna intikal ettirilmeden salıverilmişlerdir.
'
3 Polis Memuru ve 2 sivil şahsın dönemin İçişleri Bakanı Sn.Mehmet AGAR'ın talimatı.
Emniyet Genel Müdürü Alaattin YÜKSEL'in bilgisi dışında. Genel Müdür Yardımcısı Halil
TUĞ'un bakanın talimatını Özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim ŞAHİN'e iletmesi ve
talimatın ayrıca sayın bakan tarafından İbrahim ŞAHTN'e de verilmesi üzerine İbrahim ŞAHİN ve
beraberinde Özel Harekat Dairesinden 3 görevlinin İstanbul'a giderek .Ankara'ya getirildiği, konu
hakkında İstanbul Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOGLU ve Müdür Yardımcısı J3ijgj ÜNAL'ın
mutabakatının bulunduğu. Sayın Bakan ile Genel Müdür Yardımcısı Halil TL'G'un '2&.0.8.1996
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günü İstanbul'da oldukları ve konu hakkında İstanbul Emniyet Müdüai Kemal YAZICIOĞLU ile
görüşme yaptıkları anlaşılmıştır.
Diğer taraftan. Ömer Lüttiı TOPAL'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak İstanbul Emnıvet
Müdürlüğü'nde sorgulanan 3 özel harekât memurundan Oğuz YORULMAZ'ın, Özel Harekat
Daire Başkan Vekili İbrahim ŞAHİN'in İstanbul'da Asayiş Şube Müdür Yardımcısı olduğu
dönemdeki koruması olması, daha sonra Hüseyin KOCADAĞ'ın koruması olması, bilahare yine
Ankara'da İbrahim ŞAHİN'in koruması olması, daha sonra da Şanlıurfa Milletvekili Sn.Sedat Edip
BUCAK'ın koruması olması, bu dönemlerde Ömer Lütfü TOPAL'ın ortağt oldukları söylenen Ali
Fevzi BİR (Aliço) ile Sami HOŞTAN'ı (Arnavut Sami), Sedat Edip BUCAK ile İbrahim ŞAHİN'in
yanına gidip gelirlerken tanıdığını açıkça beyan etmesi düşündürücüdür.
Aynca Tevfik AĞANSOY'un öldürüldüğü gün, özel harekatçı 3 polis memurunun İstanbul
Emniyet Müdürlüğünde Ömer Lütfü TOPAL cinayeti ile ilgili olarak gözetim altında tutulduğu
28.08.1996 günüdür. Dolayısıyla, Tevfik AĞANSOY'un öldürülmesinde bu kişileri ihbar etmiş
olabileceği veya karşılıklı hesaplaşma şüphesi doğmakta olup, araştırılması gerekmektedir.
Buna göre;
-Öldürme olayının soruşturulması görev ve yetkisi Sarıyer C.Başsavcılığına aittir.
-Cürüm işlemek için teşekkül meydana getirmek yönü ile olayın soruşturulması görev ve
yetkisi İstanbul DGM.C. Başsavcılığına aittir.
-Öldürme olayının zanlıları 3 polis memuru ve 2 sivil şahsın İstanbul Emniyet
Müdürlüğünden Sarıyer C. Başsavcılığının bilgisi dışında alınarak Emniyet Genel Müdürlüğüne
getirilerek C.Başsavcılıklarına haber verilmeden serbest bırakanlar, bu talimatı verenler dönemin
İçişleri Bakanı Sn. Mehmet AĞAR, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil TUĞ, Özel Harekat
Daire Başkan Vekili İbrahim ŞAHİN, İstanbul Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU ve Emniyet
Müdür Yardımcısı Bilgi ÜNAL haklarında adli görevi ihmal suçundan yetkili C.Başsavcılığınca
soruşturma yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
-İdari yönden Emniyet Genel Müdürlüğünce soruşturma yapılmıştır. İçişleri Bakanlığınca
Mülkiye Başmüfettişleri marifetiyle soruşturma sürdürülmektedir.
-Şanlıurfa Milletvekili Sn.Sedat Edip BUCAK'ın korunması için İl Koruma Kurulu sadece
bir polis görevlendirmesini uygun gördüğü ve bu kararın İçişleri Bakanlığı Merkez Koruma
Kurulunca da benimsendiği ve bu durumun İçişleri eski Bakanı Sn.Mehmet AĞAR tarafından
06.08.1996 günü Bakan olarak onaylandığı görülmesine rağmen 06.08.1996 günü Sedat Edip
BUCAK'a 4'ü İstanbul'da 2'si İzmir'de görev yapan 6 kişinin tahsis edilerek tayinlerinin yapılması.
bu kişilerin ise derhal koruma görevine başlamayıp 3 aylık bir dönem içinde ayn ayrı göreve
başlamalarının ise korumada aciliyet olmadığını ortaya koyması, Sedat Edip BUCAK'ın yazılı
talebinin tayinlerden bir gün sonrası olan 07.08.1996 günü yapılması, bu korumalardan 3'ünün
Ömer Lütfü TOPAL cinayeti ile ilgili olarak gözaltına alınan kişiler olması birinin-de bu kişiler
lehine tanıklık yapan kişi olması dikkat çekmektedir. Koruma görevlileri,Verilmfesi•konusunun
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ayrıca İçişleri Bakanlığınca incelenmesi ve gerekirse.soruşturulmasının uygun.olacağı mütalaa
edilmektedir.
Abdullah ÇATLl'ın -kullandığı diğer isimlerde dikkate alınarak - ve Ömer Lütrli
TOPAL'ın ortak olduğu şirketlerin Maliye Bakanlığınca araştırılarak hesaplarının incelenmesinin
Başsavcılıklarca yapılmakta olan soruşturmalara yardımcı olacağı düşünülmektedir.
C. Sayın Cumhurbaşkanımızın 08.11.1996 Tarihli Yazılan Ekinde Gönderilen İşçi
Partisi Genel Başkanı Sn.Doğu PERİNÇEK'in 03.10.1996 Günlü Yazısında Deri Sürülen
İddialar:
1. "Çiller Özel Örgütü" olarak nitelendirilebilecek bir örgüt bulunup bulunmadığı
. ve var ise MİT mensuplarının ilişkisi,
Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığından alınan cevabi yazıda, "ÇİLLER ÖZEL
ÖRGÜTÜ" ile ilgili olarak kayıtlanna intikal eden bilgi ve belge, Teşkilat ve personelinin bu tür
iddialarla ilgisinin ve gazete haberi kapsamına girecek nitelikte MtT mensubunun bulunmadığı
belirtilmektedir.
Bu nedenlerle, Doğu PERİNÇEK imzalı yazıda ileri sürülen, DYP Genel Başkanı ve
İstanbul Milletvekili Tansu ÇİLLER, MİT, Emniyet, JÎTEM, Özel Kuvvetler Komutanlığı gibi
Devlet kurumlarının bazı görevlileri ile bazı suç örgüüerinde yer almış bazı kurumlardan oluşan
özel Suç Örgütü kurulmasını sağladığı, himaye ettiği ve yönlendirdiği yolundaki iddiası gerçeklik
kazanmamıştır.
2. Basında "MİT Raporu" olarak belirtilen bir çalışmanın olup olmadığı,
MİT Müsteşarlığının Cevabi yazısında basında "MtT Raporu" olarak öne sürülen yazının
Müsteşarlıklarıyla ilgisinin bulunmadığı belirtilerek buna ilişkin 05.11.1996 günlü basın açıklamaları
yalanlama olarak belirtilmektedir.
Buna göre, MİT Raporu olarak ileri sürülen yazıyla ilgili iddialar kesinlik kazanmamaktadır.
Ancak, anılan Müsteşarlığın 22.09.1996 günlü Aydınlık gazetesindeki haberi, 05.11.1996 tarihinde
tekzip etmesi gecikmiş bir işlem olarak görülmektedir.
3. Varlığı iddia edilen örgütün MİT ve Emniyet Teşkilatı içindeki bağlantılar olarak
ileri sürülenlerden anılan kurumlarda görevli olup olmadıkları,
Mehmet EYMÜR'ün 27.5.1988 tarihli dilekçe ile MİT Müsteşarlığındaki görevinden
ayrıldığı, 14.2.1994 tarihinde tekrar anılan müsteşarlıkta göreve başladığı; Mehmet Korkut
EKEN'in 27.5.1988 tarihli dilekçe ile MİT Müsteşarlığındaki görevinden ayrıldığı, teşkilata tekrar
dönmediği; Tolga Şakir ATİK'in 3.11.1995 tarihinde müsteşarlık emrine atandığı. 6 11.1995
tarihinde Başbakanlıkta istihdamının uygun görüldüğü, 18.1.1996 tarihinde teşkilattaki görevine
döndüğü, 22.01.1996-14.06.1996 tarihleri arasında hizmetiçi eğitime tabi tutulduğu;"$'5*7.1996 da
Malatya Bölge Başkanlığı emrinde göreve başladığı, 2.10.1996 günlü onay ilç. ''Ankara. Bölge
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Başkanlığı emrine atandığı, mehil müddeti kullanımı ve sağlık raporu alarak görevjne henüz
başlamadığı anlaşılmıştır.
Bu durumda. Tolga Şakir AtİK'in Müsteşarlık bünyesinde etkili bir görevde olmadıüı
mütaala edilmektedir.
Öte yandan Mehmet Korkut EKEN'in 2.8.1994 tarihinden 6.3.1996 tarihine kadar Şube
Müdürlüğü kadrosunda Genel Müdür Danışmanı olarak Emniyet Genel Müdürlüğünde görev
yaptığı anlaşılmıştır.
4. Varlığı iddin edilen örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bağlantısı olarak ileri
sürülen Hüseyin PEPEKAL konusu,
Varlığı iddia edilen örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bağlantısı olarak ileri sürülen
Hüseyin PEPEKAL'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli olduğu, somut kanıtlar ortaya
konulamadığı için Ceza kovuşturmasını gerekli kılacak bir hususun mevcut olmadığı Genelkurmay
Başkanlığınca bildirilmiştir.
5. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref BİTLIS'in de şehit olduğu uçak
kazası,
17.2.1993 tarihinde vukubulan ve Orgeneral Eşref BİTLİS ile birlikte 3- Subay, 1 Astsubay
ve 1 Sivil kişinin şehit olmaları ile sonuçlanan uçak kazası ile ilgili olarak K.K.K. askeri savcılığınca
5.5.1993 gün ve 1993/273-239 sayı ile olay hakkında takipsizlik karan verilmiş, şehit kara pilot
Yüzbaşı Tuğrul SEZGINLER'in kanuni yakınlarının avukatınca itirazda bulunulmuş, bunun üzerine
Jandarma Genel Komutanlığı askeri mahkemesince 19.4.1994 tarihinde konu görüşülerek itirazın
reddine karar verilmiştir.
öte yandan sözkonusu avukatça uçak firması aleyhine Ankara 13. Asliye Hukuk
Mahkemesinde 1994/151 sayı ile tazminat davası açıldığı, davanın derdest olduğu anlaşılmaktadır.
Bu arada 4.11.1996 günlü 3 kişilik bilirkişi raporunda "sabotaj ihtimalinin gözden'ırak
tutulmaması" yolunda görüş bildirilmiştir. Dava sonucuna göre konunun Milli Savunma
Bakanlığınca yeniden gözden geçirilebilme ihtimalinin doğabileceği düşünülmektedir.
6. Söylemez Kardeşler olayı;
Söylemez Kardeşler olayı ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Jandarma Genel Komutanlığınca bu olayla ilişkileri görülen mensupları .hakkında gerekli idari
soruşturmalar yapılarak sonuçlandırılmıştır.
Öte yandan konu İstanbul DGM C.Başsavcılığı da dahil olmak üzere çeşitli
C.Başsavcılıklarınca soruşturulmakta, soruşturulması bitenlere ilişkin olarak davalar açılmış olup.
derdesttir. Yargılamalar sonucunda olayın çeşitli kişi yada kuruluşlarla bağlantıları olup olmadığı
ortaya çıkacaktır.
/'*" ,>!v:': e*-:
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7. Nurullah Tevfik AĞANSOY bağlantısı,
Nurullah Tevfik AĞANSOY 28.08.1996 gecesi İstanbul Bebek'te uğradığı silahlı saldırı
sonucu öldürülmüştür. Olay sırasında maktulün yanında bulunan Başbakan Yardımcısı Sn.Prof.Dr.
Tansu ÇİLLER'in İstanbul'daki ikametgahında görevli koruma polislerinden olan Celal BABÜR
ölmüş, Ferda TEMEL yaralanmıştır. Ferda Temel ile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce
idari soruşturma yaptırılmış, disiplin yönünden tecziye edilmesi yolunda rapor düzenlenmiştir.
öldürme olayı davası istanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde derdesttir. Aynca istanbul 6 Nolu
D.G.M.de de dava açılmış olup devam etmektedir. Yargılama sonucunda olayın çeşitli kişi yada
kuruluşlarla bağlantısı olup olmadığı ortaya çıkacaktır.
8. a) Tarık ÜMİT'in Kaybolması Olayı:
Tank Ümit'in kızı Hande BÎRİNCİ 4.3.1995 tarihinden itibaren babasından haber
alamadığından bahisle istanbul Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulunmuştur. Konuya ilişkin
soruşturma Silivri C.Başsavcılığınca 1995/620 hazırlık nosu ile sürdürülmektedir. Tank Ümit'ten
bugüne kadar herhangibir haber.alınamadığı anlaşılmıştır. Hande Birinci'nin 3.7.1995 günlü
ifadesinde MİT mensubu Mehmet EYMÜR'ün konuyu bildiğini beyan etmesi üzerine anılan
C.Başsavcılığı talimat yoluyla Mehmet EYMÜR'ün ifadesinin alınabilmesi için 16.10.1995 günlü
yazıyla Ankara C.Başsavcılığına başvurmuş, ancak adıgeçenin MİT mensubu olduğu gerekçesi ile
Yenimahalle. Emniyet Müdürlüğünce ifadesinin alınamayacağı, Adalet Bakanlığı kanalıyla
Başbakanlıkça gereğinin yapılması önerisinde bulunulmuştur. Aynca Ankara C.Başsavcılığınca
Silivri C.Başsavcılığına gönderilen 9.4.1996 gün ve 1996-6T/18 sayılı cevabi yazıda "Adalet Bakanı
Sn.Mehmet AĞAR'in yoğun işleri bulunması nedeniyle anlatım vermesi için elverişli bir zamanı
beklenildiği" bildirilmiş, daha sonra alınan 12.4.1996 tarihli ifadesinde olay hakkında herhangi bir
bilgi ve görgüsünün olmadığını beyan etmiştir.
• *'
b) İran Uyruklu Asger Smitko ve Lazen ESMAELİ'nin kaçırılıp öldürülmesi:
Adıgeçenlerin 15.1.1995 günü İstanbul Ataköy'de polis arabası görünümü verilmiş oto ile
kaçırıldığı Ahmad ESMAELİ tarafından ileri sürülmüş, kaçırıldığı ileri sürülen kişilere ait cesetler
28.1,1995 günü Silivri İlçesi Değirmenköy mevkiinde bulunmuştur.
Özgür ülke gazetesinin 25.1.1995 günkü nüshasında adıgeçenlerin PKK terör örgütünün
yankuruluşu olan ARGK tarafından öldürüldüğü yolunda haberler yayınlanmış, benzer haberler
30.1.1995 günlü Sabah, Hürriyet ve Hürbakış adli gazetelerde de yayınlanmıştır.
Konuya dair soruşturma Silivri C.Başsavcılığınca 1995/183 hazırlık nosunda
sürdürülmektedir. Soruşturma evrakı arasındaki Silivri Jan.Komutanlığının .!4:2'.j9.9.5"ğünlü arama
tutanağırtdaki Abdullah BAYBAŞÎN'in Altınkum Sitesindeki ikametgahında ıızıın zartandan kalma
kan izleri bulunduğuna dair tespit dikkat çekmektedir. Konu sopjşturma'ye'Vafğıİa'rna^sonucunda
açıklığa kavuşacaktır.
'
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c) Gaziantep'te M.Ali YAPRAK'ın Kaçırılması olayı:
Gaziantep Yaprak TV sahibi Mehmet .Ali YAPRAK 25.5. İ99ö günü kendi beyanına göre
bir kısmı polis gömlekli olan 10-12 kişi tarafından evinin önünden kaçırılmış, 6 gün süre ile Siverek
ilçesi civarında alıkonulmuş, üzerinde bulunan 75.000 DM, cep telefonu ve ruhsatlı silahı
gaspedilmiş, Hilvan ilçesi civarında serbest bırakılmıştır. Adı geçenin şikayeti üzerine Gaziantep
Emniyet Müdürlüğünce soruşturmaya başlanmış, 9 sanıktan 5'inin savunmaları alınmış 4 tanesinin
firarda olduğu belirtilerek 1.6.1996 günlü fezleke düzenlenip Gaziantep C. Savcılığına sunulmuştur.
Firarda olan sanıklardan Yahya EFE'nin savunmasının alınması Gaziantep C.Başsavcılığının
18.10.1996 günlü talimatıyla İstanbul C.Başsavcılığından istenmiştir. Bu arada avukat Sermet
ATAY, Müfit SEMENT'in Bakırköy 7. Noterliğinin 22.10.1996 gün ve 70842 yevmiye nolu genel
vekaletnamesini alarak aynı gün Gaziantep C.Başsavcılığına müvekkili Müfit Sement'in talimatla
savunmasının alınması talebinde bulunmuş, bu talebi içeren dilekçesine adıgeçen avukat el yazısı ile
Turgay MARAŞLI'yı da ilave etmiştir. Yine aynı günlü olarak Gaziantep C.Başsavcılığtndan
İstanbul C.Başsavcılığına yazılan talimatı almıştır. Talimatlar C.Savcısı Akın İNAL'm imzasını
taşımaktadır. İstanbul C.Savcısı Sezgin ÖZDEMTR, Mehmet Yahya EFE'nin 23.10.1996, Müfit
SEMENT'in 24.10.1996, Turgay MARAŞLI'nın 25.10.1996 tarihlerinde savunmalarını almıştır.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 23.10.1996 gün ve 27/96 sayılı yazısı ile 28.6.1996 tarihli
Müfit SEMENT'in olayda kullanıldığı iddia edilen 27 FH 151 plakalı otonun üzerindeki parmak
izinin tespitine dair ekspertiz raporunu Gaziantep C.Başsavcılığına intikal ettirmiştir. Daha sonra
Gaziantep C.Savcısı Akın İNAL delil yokluğuna binaen sanıklar hakkında 15.11.1996 tarihli
takipsizlik kararını vermiştir.
Diğer taraftan Turgay MARAŞLI'nın Gaziantep'teki ailesinin evinde Vildan adlı eşi ile 2
yaşındaki Pelin adlı kızı ile birlikte kaldığının .Turgay MARAŞLI'nın annesi ve kardeşi tarafından
ifade edilmesi üzerine Nevşehir Nüfus Müdürlüğü'nden getirilen vukuatlı aile nüfus kaydına göre
Vesile adında eşinin olması ve 25/10/1993'doğumlu Emine Hazal adlı kızının bulunması olay tarihi
dikkate alındığında eşinin ve kızının sahte isimlerini kullanan Haluk KIRCI'nın da olayda yeraldığı
şüphesinin güçlendirdiği, olay günlerinde Turgay MARAŞLI ile Haluk adlı kişinin gece Urfa'ya
gittiklerini belirtmeleri de kaçırılma olayında yer aldıklarını düşündürdüğü Gaziantep Emniyet
Müdürlüğü'nce hazırlanan fezlekede firari sanık olarak belirtilen Mehmet Yahya EFE, Müfit
SEMENT ve Turgay MARAŞLI'nın savunmalarının İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sezgin
ÖZDEMTR tarafından alınması ve kaçırılan Mehmet Ali YAPRAK'in ifadelerinde ve avukatı
vasıtasıyla yaptığı müracaatta yüzleştirme istemesine "rağmen yüzleştirme yapılmaması, sanıklardan
Müfit SEMENT'in kaçırılmada kullanıldığı iddia edilen araçtaki parmak izinin daha önceki
sabıkasından dolayı alınan parmak iziyle aynı olduğu Eksper.iz Rapoaı ile belirlenmesine rağmen
bu hususta hiçbir soru sorulmaması, sanıkların Drej .Ali lakap'.: Ali YASAK'in adamları olduğunun
iddia edilmesi dikkat çekicidir.
Soruşturmalar sırasında Müfit SEMENT'e ait parrr.ak izi ekspertiz raporunun dikkate
alınmamış olması. Turgay MARAŞLI'nın annesi Zekiye MARAŞLI'nın 3.0.'5'"İ9?6 tarihli ifadesinde
olayın vukubulduğu günlere rastlayan tarihlerde evlerinde -:aian oğlûnun^ırkadaşı'"Haluk isimli
şahısla ilgili araştırmanın emniyet ve C.Başsavcılığında Is'.inbul CBaşsayahsyna. yazılan ifade
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talimatları da dahil olmak üzere iyi yapılmamış olması, müştekinin sanıklarla yüzleştirilmelerinin
yapılmaması nedeniyle takipsizlik kararı Gaziantep C.Başsavcılığınca yeniden ele aldırılmıştır
Takipsizlik kararında kendisinden beklenen gerekli titizliği göstermediği, soruşturmayı eksik
sonuçlandırdığı kanaati hasıl olduğundan Gaziantep C.'Savcısı Akın ÎNAL hakkında Adalet
Bakanlığınca tahkikat icrası gerektiği düşünülmektedir, öte yandan talimatla ifadeleri alan İstanbul
C.Savcısı Sezgin ÖZDEMİR raporun "E" bölümünde belirtildiği gibi Haluk KIRCI'nın İstanbul
Emniyet Müdürlüğünden kaçınlması olayında Asayiş Şube Müdürü Sedat DEMİR hakkında
8.4.1996 günlü takipsizlik karan vermiş olup ve bu konunun da İstanbul C.Başsavcılığınca yeniden
ele aldırılıp İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı gözönüne alınarak ilgili savcı hakkında
da Adalet Bakanlığınca inceleme yapılması gerektiği düşünülmektedir.
9. Avrasya Feribotunun Kaçırılması:
Olayın sanıklarından olan Muhammet Emin TOKCAN 28.01.1996 günlü ifade
tutanağmdaki Selim GÖSTERİŞLİ'nin aile dostu olduğu ve Düzce'den tanıdığı, feribotun
kaçınlması olayında eylemden vazgeçirmeye çalıştığı yolundaki beyanı ve aksine bir delil
bulunmadığından ididanın doğruluk kazanmadığı anlaşılmıştır.
10. Matild MANUKYAN'a bombalı saldırı olayı ve şoförü Mehmet URHAN'm
öldürülmesi:
Şişli C.Başsavcılığının 1995/25329 hazırlık sayısında kayıtlı olan olayın soruşturmasının
devam ettiği, faillerin bulunulmasına çalışıldığı anlaşılmıştır.
11. Van Emniyet Müdürlüğünce aranan kişiler arasında Hüseyin DUMAN ad ve soyadını
taşıyan 5 ayn kişinin arandığı, bunlar arasında nükleer madde kaçakçılığından aranan kimsenin
bulunmadığı,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü kayıtlannda "Altıncı Filo" olarak adlandırılan örgüt ile ilgili
bilgi bulunmadığı,
Abdullah SÜLÜK isimli tutuklunun disiplin nedeniyle Eskişehir Özel tip kapalı cezaevinden
ısparta kapalı cezaevine nakledildiği,
anlaşılmıştır.
D. Haluk KIRCI'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Kaçırılması:
Ankara SYNTKom. 1 nolu Askeri Mahkemesinin 30 4.1987 tarihli karart ile 7 defa idam
cezasına mahkum olan Haluk KIRCI hakkındaki ilam Küçükçekmece C.Başsavcılığına 18.
10.1995
tarihinde intikal etmiş, aynı gün yakalama müzekkeresi çıkarılmış, hükümlünün belirtilen ,;ıdreste
bulunmaması nedeniyle infaz evrakı Ankara C.Başsavcılığına iade edilmiş, hükümlü Halûk"- KIRCI
25.1.1996 günü İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yakalanmış, yakalandığı/.l'/2.4Ö.'94-,taİ'İh.inde
Küçükçekmece C.Başsavcılığına bildirilmiş, hükümlünün ilamı gelinceye kadar ;ijezW^e'm'uhafazâ
edilmesi için anılan 'Başsavcılıkça Emnivet Müdürlüûüne n'ımat uönderilmlş.^ infaz -evi akının
'

'
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26.2.1996 tarihinde anılan başsavcılığa intikal etmesi üzerine Emniyet Müdürlüğünden hükümlünün
Başsavcılığa gönderilmesi istenmiş, adıgeçen Emniyet Müdürlüğünce hükümlünün nezarete
alındığı, 1.2.1996 günü saat 17.15'te infaz nöbetçi büro amirliği odasından firar ettiği bildirilmiş,
firarın 25 günlük bir süre sonra bildirilmesi üzerine anılan başsavcılıkça ilgililer hakkında 1.3.1996
tarihinde İstanbul C. Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, İstanbul C.Savcısı Sezgin
ÖZDEMİR tarafından Emniyet Asayiş Şube Müdürü Sedat DEMİR hakkında 8.4.1996 tarihinde
takipsizlik karan verilmiş, 3 polis memuru hakkında "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu firara
sebebiyet vermekten" dolayı 8.4.1996 günü kamu davası açılmış, İstanbul 7. Asliye Ceza
Mahkemesi beraat kararı vermiştir.
Haluk KERCI'nın kaçırılması olayı ile ilgili olarak İstanbul C.Başsavcılığınca yeniden dava
açılmış ve Adalet Bakanlığınca yazılı emir yoluna gidilmiştir. Bu nedenle adli bakımdan yapılacak
başka bir işlemin kalmadığı düşünülmektedir.
İdari bakımdan kusurlu bulunan üç emniyet mensubu hakkında İstanbul İl polis disiplin
kurulunca karar alınmış ve kararlar ilgililere tebliğ edilmiştir. Asayiş Şube Müdürü Sedat DEMİR
hakkında da disiplin soruşturmasının yapılmasının da gerektiği düşünülmektedir.
-

'

'
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İstanbul C.Savcısı Sezgin ÖZDEMİR ile ilgili olarak yukarıda "8-0" de önerimiz yer
almıştır.
E. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Anavatan Partisi Genel Başkanı Sn. Mesut
YELMAZ'ın 22.12.1996 tarihinden sonra sunduğu iki konu;
1. Yaşar ÖZ Konusu:
12.1.1994 günü Adana Havalimanında yapılan Pasaport kontrolü sırasında Metin BOZDAG
isimli kişinin Hakkı MERCAN adına düzenlenmiş olan TRD 356520 nolu pasaportu ibraz etmesi ve
pasaportun sahte olduğunun anlaşılması üzerine adıgeçenin pasaportu İstanbul Ataköy'de ikamet
eden Yaşar ÖZ'den aldığını söylemesini takiben Adana Emniyet Müdürlüğünce durum 13.1.1994
gün ve C-14 sayılı faks ile İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiş, İstanbul Emniyet
Müdürlüğünce Yaşar ÖZ'ün ikametgahında yapılan aramada ruhsatsız silahlar, mermiler, biri Tank
ÜMİT adına, diğeri kendi adına düzenlenmiş hususi pasaport, Eşref Cuğdar adına düzenlenmiş
sürücü belgesi bulunarak değerlendirilmek üzere 31.1.1994 gün ve İd. 194-49/94 sayılı yazı ekinde
Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Olayla ilgili ifadelerine başvurulan 3 emniyet mensubunun beyanlarına göre sözkonusu
belge ve silahların Emniyet Genel Müdürüne gönderilmesi ve Yaşar ÖZ'ün serbest bırakılması
işleminin Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR'm telefon talimatı üzerine yapıldığı, İstanbul
Emniyet Müdürlüğünün yazısı ve eklerinin elden adıgeçen Emniyet Genel Müdürüne'te"slim:,edildiği
anlaşılmaktadır.
--^v V a" *•/'''.?•';•
f f.y.
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Bu durumda;
-istanbul DGM C.Başsavcılığınca konu hakkında önceki olaylarla birleştirilerek hazırlık
soruşturması yürütülmekte olduğundan adli soruşturma sırasında adli görevlerini kötüye kullanan
emniyet mensupları hakkında gereğinin yapılacağı açıktır.
-İlgililer hakkında disiplin soruşturmasının İçişleri Bakanlığınca yapılması uygun olacağı
• düşünülmektedir.
' . . ' • •
2. Kanada'dan DAVIDSON isimli şahsın irtibat kurduğu ileri sürülen Başbakanlık Telefonu
konusu;
Anavatan Partisi Genel Başkanı Sn. Mesut YILMAZ'in Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduğu
dosyadaki 0312- 417 04 76 no.lu telefon konusuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü,
Başbakanlık Müsteşarlığı ve dönemin Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı E.Nedim ÖZTÜRK ile
yapılan yazışma ve görüşmeler sonucunda; ilgili telefon numarası ile sözkonusu tarihlerde adıgeçenile telefon konuşması olmadığı, 0-312- 417 04 76 telefon nosunun Başbakanlık Özel Kalem
Müdürlüğündeki fak'sa .ait olduğu, Başbakanlık Müsteşarlığınca Türk Telekom A.Ş.Genel
Müdürlüğünden 26.12.1996 gün ve 124/01490 sayılı yazı ile ilgili kayıtlar istenmiş isede anılan
Genel Müdürlüğün 27.12.1996 gün ve 33146 sayılı yazısında bantların 6 ay saklandıktan sonra
silindiği, ifade edilerek istenilen kayıüann bulunamıyacağı bildirilmiştir. Mevcut belgeler nazara
alındığında 0-312- 417 04 76 no.lu Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne ait faks telefonun
Kanada'dan veya yabancı herhangi bir ülkeden arandığı yolunda belirlenemenin bulunmadığı, kaldı
ki uyuşturucu kaçakçısı olarak Kanada'da yakalanan DAVIDSON'un ülkemiz numarasının
gerektiğinde kullanılmak üzere verildiği ve kullanıldığına dair herhangi bir spesifik bilginin
bulunmadığı da anlaşılmıştır.
F. Yaşar ÖZ, Şahin EKLİ, Ömer Lütfü TOPAL, Tarık ÜMİT ve Eşref ÇUĞDAR
adlarına düzenlenen pasaportlarla ilgili çalışmalar ve Mehmet ÖZBAY ile Yaşar ÖZ
üzerlerinde bulunan silah taşıma belgeleri:
Diplomatik pasaport sahiplerinin yurtiçi giriş ve çıkışlarda (ihbar olmadıkça) kendilerinin ve
eşyalarının aranmaması gerçeğinden hareketle yurtiçine giriş ve çıkışlarda kara para, silâh ve
uyuşturucu gibi hususlarda aranmama imkânından Ömer Lütfü TOPAL'ın da ,istifade etmiş
olabileceği düşünülmektedir.
Ayrıca Yaşar ÖZ, Şahin EKLİ, Tarık ÜMİT ye Eşref Çt'ĞDAR adlarına düzenlenmiş olan
hususi ve umumi pasaportlarla ilgili inceleme ve soruşturmalar Emniyet Genel--Müdürlüğünce
yapılmaktadır.
,,;:';,-., ^ ".'£•'•*"j!" ••'"'%.
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Öte yandan, Mehmet ÖZBAY adına Abdullah ÇATLI üzerinde ve Yaşar ÖZ üzerinde
bulunan, adıgeçenlerin Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu' oldukları, silah taşıyabilecekleri.
kendilerine yardımcı olunmasına dair Emniyet Genel Müdürü Mehmet AÖAR imzalı, mühürlü ve
fotoğraflı belgeler konusunda, yürürlükteki yönetmeliğe göre bu tür bir belge düzenlenemiyeceği.
Mehmet ÖZBAY adına düzenlenmiş olan belgenin usulüne uygun düzenlenmiş bir ruhsat olmadığı.
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden aylık almayan birisine bu şekilde belge düzenlenemiyeceği
Emniyet Genel Müdürlüğünün yazısından anlaşılmıştır.
Yukarıda (A-F)'da yer alan İnceleme ve Soruşturma konularıyla ilgili oldukları düşünülen
zanlılar ve tanıklara dair liste (Ek:68)'dedir."
denilmektedir.
Başkanlığımızca raporda yer alan görüş ve önerilere iştirak edilmektedir. Makamlarınca da
tasvip buyurulduğu takdirde;
1. Rapor metninin bir örneğinin gereği için Adalet Bakanlığına gönderilmesine,
2. İlgili bölümlerde belirtilen konularda gereği için Milli Savunma, İçişleri ve Maliye
Bakanlıklarına yazı gönderilmesine,
,\'- : *^ 1 ^\İ 4 -*. s
Müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim/
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Başbakanlık Teftiş Kurulu
Başkan V.
:Osman Nuri ODUNC
Başbakanlık Başmüfettişi :Muhsin BİÇER
Adalet Başmüfettişi
:Hakkı MANAV
Mülkiye Başmüfettişi
:Yusuf SUNTAY
Tarihi : 09.01.1997
Sayı: 12-1,17-1,97-1,97-2
Raporun Konusu
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III- İNCELEME, SORUŞTURMA VE DEĞERLENDİRME

1-34

A. Çalışma Usulü (s. 1-2)
B. Susurluk'ta meydana gelen trafik kazası (s.2-7)
1. Yapılan İnceleme ve Soruşturmalar (s.2-6)
2. Değerlendirme (s.6-7)
C. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Anavatan Partisi Genel Başkanı
Sn. Mesut YILMAZ'm Sunduğu, Ömer Lütfü TOPAL'ın
öldürülmesi ve Sonraki Gelişmeler Konusu (s.7-16)
1. Yapılan inceleme ve soruşturmalar(s.7-14)
2. Değerlendirme (s. 14-16)
D. Sayın Cumhurbaşkanımızın 08.11.1996 tarihli "Kişiye Özel"
Kayıtlı Yazılan Ekinde Gönderilen ve İşçi Partisi Genel Başkanı
Sn. Doğu PERİNÇEK'in TBMM Başkanlığına Sunduğu Anlaşı
lan 03.10.1996 günlü yazısında ileri sürülen iddialar (s. 16-35)
1. "Çiller özel örgütü" olarak nitelendirilebilecek bir örgüt
bulunup bulunmadığı ve var ise MİT mensuplannın
ilişkisi (s. 17) 2. Basında "MİT Raporu" olarak belirtilen bir çalışmanın
olup olmadığı (s. 17-18)
3. Varlığı İddia edilen Örgütün MİT ve Emniyet Teşkilatı
içindeki bağlantılar olarak ileri sürülenlerden bazılarının
anılan kurumlarda görevli olup olmadıktan (s. 18-19)
4. Varlığı iddia edilen Örgütün T.S.K. içindeki bağlantısı olarak
ileri sürülen Hüseyin PEPEKAL'a dair İnceleme (s. 19-20) -31 —

-

5. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref BİTLİS'in de
şehit olduğu Uçak kazasına ilişkin incelemeler (s.20-23)
6. Basında "Söylemez Kardeşler Çetesi" olarak anılan
konu (s.23-26)
7. Tevfık AĞANSOY'un ilişkisi (s.27) ,
8. Tank ÜMÎT'in kaybolması, tran uyruklu Asger StMtTKO
ve Lazen ESMAELt'nin kaçırılıp öldürülmesi, Gaziantep'te
M.Ali YAPRAK'ın kaçınlması olayı (s.28-29)
9. "6. Filo" ile bağlantı konusu (s.29-30)
10. Abdullah SÜLÜK isimli şahısla ilgili inceleme (s.30)
11. Avrasya Feribotu'nun Kaçırılması Olayı (s. 30)
12. Matild MANUKYAN'a bombalı Saldın ve Mehmet
URHAN'ın öldürülmesi olayı (s.30)
13. Hüseyin DUMAN isimli kişinin Van Emniyet
Müdürlüğünce aranıp aranmadığı konusu (s.31)
14. Yukanda Yeralan 13 Bentle İlgili Değerlendirmeler (s.31-35)
E. Haluk KIRCTnın İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Kaçırılması (s. 35-36)
1. Yapılan soruşturmalar (s.3 5-3 6)
2. Değerlendirme (s.36)
F. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Anavatan Partisi Genel Başkanı
Sn.Mesut YTLMAZ'ın 22.12.1996 tarihinden sonra sunduğu iki
dosya.(s.36-42)
1. Yaşar ÖZ konusu (s.36-37)
a) Yapılan inceleme ve soruşturma (s.36-37)
b) Değerlendirme (s.37)
2. Kanada'dan Davidson isimli şahsın irtibat kurduğu ileri sürülen
Başbakanlık telefonu konusu (s.37-42)
a) Yapılan inceleme (s.37-42)
b) Değerlendirme (s 42)
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G. Yaşar ÖZ, Şahin EKLİ, Ömer Lütfü TOPAL, Tarık ÜMÎT ve
Eşref ÇUGD AR adlarına düzenlenen pasaportlarla ilgili çalışmalarve Mehmet ÖZBAY ile Yaşar ÖZ üzerlerinde bulunan silah taşıma
belgeleri (s.43-47)
IV-ÖZET VE SONUÇ
(Ek listesine 69 sıra numarası altında 4132 parça ek bağlanmıştır.)
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Sayı

: 12-1,17-1,97-1,97-2

İNCELEME VE SORUŞTURMA RAPORU
I-GİRİS:
Başbakanlık Makamının 18.11.1996 gün ve M: 127 sayılı onaylan gereğince Sayın
Cumhurbaşkanımızın iki yazılarındaki konular ile Başbakanlık makamının 25.12.1996 gün ve 0151/02835 sayılı emirlerinde yer alan konular Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 21.11.1996
günlü 1192 sayılı Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 22.11.1996 günlü 5055 sayılı içişleri
Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 22.11.1996 günlü 635-1-9/2589-7 sayılı yazılan gereğince
incelenip soruşturularak sonuçlan aşağıda açıklanmıştır (EK: 1-7).

H-KONU:
A. Başbakanlık Makamının 18.11.1996 gün ve M: 127 sayılı Onaylarında belirtilen Sayın
Cumhurbaşkanımızın,
-8.11.1996 tarihli Kişiye özel kayıtlı yazılan ekinde gönderilen İşçi Partisi Genel Başkam
Sn.Doğu PERÎNÇEK tararından kendilerine' verilen dosyada yer alan, TBMM Başkanlığına
sunulduğu anlaşılan 3.10.1996 günlü yazıdaki hususlann,
-13.11.1996 atrihli kişiye özel kayıth yazılannda belirtilen ANAP Genel başkanı Sn.Mesut
YILMAZ'ın intikal ettirdiği hususların,
B. Başbakanlık Makamının 25.12.1996 gün ve 01-51/02835 sayılı emirlerinde belirtilen
Sayın Cumhurbaşkanımıza ANAP Genel Başkanı Sayın Mesut YILMAZ tarafından takdim edildiği
anlaşılan hususlann,
incelenmesi ve soruşturulması raporumuzun konusunu teşkil etmektedir.
m - İNCELEME, SORUŞTURMA VE DEĞERLENDİRME:
A. Çalışma Usulü:
—
.
(
18.11.1996 gün ve M:127 sayılı Başbakanlık Makamının onaylarını takiben 21.11.1996.
günü Başbakanlık, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları Teftiş Kurulu Başkanları konu ile ilgili olarak
toplanmışlar ve çalışmaların yürütülüş biçimi üzerinde müzakereler yapmışlardır. 22,11.1996 günlü
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yazılarla yapılan görevlendirmeler üzerine görevlendirilen başmüfettişler toplanarak Sayın
Cumhurbaşkanımızın iki yazılarındaki konuları incelemişler, taslak çalışma planı hazırlayarak Teftiş
Kurulu Başkanlarının görüşlerine sunmuşlar, uygun görülmesi üzerine çalışmalara Başbakanlık
Teftiş Kurulu Başkan Vekili Osman Nuri ODUNCU, Başbakanlık Başmüfettişi Muhsin BİÇER,
Adalet Başmüfettişi Hakkı MANAV ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Yusuf SUNTAY
tarafından başlanmıştır.
B. Susurluk'ta meydana gelen trafik kazası;
1. Yapılan inceleme ve soruşturmalar:
a) Mülkiye Başmüfettişlerince yapılan soruşturma:
Susurluktaki trafik kazası ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığından 2 mülkiye başmüfettişince
inceleme ve soruşturma yapılmış, sonuçta 6.12.1996 gün ve 94/46-124/54 sayılı inceleme ve
soruşturma raporu düzenlenmiştir.
Raporun sonuç bölümünde (Ek: 33 );
" a) 3.11.1996 tarihinde Susurlukta'ta meydana gelen trafik kazasında herhangi bir tertibin
bulunduğuna ilişkin bir delil ve emarenin bulunmadığı, kazanın aşın sürat ve dikkatsizlikten
kaynaklandığı;
b) Kazaya kansan 06 AC 600 plakalı otomobil içerisinde bulunan Şanlıurfa Milletvekili
Sedat Edip BUCAK, Emniyet Müdürü Hüseyin KOCADAĞ ve Abdullah ÇATLI'nın 30 Ekim
1996 tarihinden, kazanın olduğu 3 Kasım 1996 tarihine kadar İzmir ve Kuşadası'nda birlikte
oldukları, Emniyet Müdürü Hüseyin KOCADAĞ ile Abdullah ÇATLI'nın birbirini daha önceden
gerçek kimlikleri ile tanıdıkJanna ilişkin emarelerin bulunduğu; ancak olayın, araçta ve kişiler
üzerinde bulunan silah, belge ve bilgilerle beraber adliyeye intikal ettirilmiş olması ve gerekli
kriminal tetkiklerin bu merciler tarafından yaptınlması nedeniyle, araçta bulunan kişilerin herhangi
bir gayrimeşru amaç ve faaliyet için bir araya gelip gelmedikleri konusunda, bu aşamada bir fikir
beyanının mümkün olmadığı;
c) Abdullah ÇATLI'nın elde ettiği sahte belgelerden; Beşiktaş Nüfus Müdürlüğünden
Mehmet ÖZBAY adına aldığı nüfus cüzdanı nedeniyle Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü görevlileri
hakkında; İstanbul Valiliğinden aldığı silah ruhsatı nedeniyle Fatih Mecidiye Karakolu görevlileri
hakkında M.M.H.K.na göre soruşturma açılması gerektiği,
Diğer sahte belgelerle ilgili olarak herhangi bir kamu görevlisinin sorumluluğunun tespit
edilemediği;
d) Abdullah ÇATLI'nın cesedi üzerinde bulunan "Silah Taşıma İzin Belgesi"nde bulunan ve
Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR'a atfen atılan imzanın gerçek olup olmadığının, söz
konusu belgenin aslının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında olması nedeniyle' kriminal
incelemesinin Müfettişliğimizce yaptırılması mümkün olmadığından tespit edilemediği, dolayısı ile
bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararının beklenmesinin gerektiği;"
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belirtilmektedir.
Raporun tetkikinde 26 kişinin olay öncesi ile ilgili olarak ifadelerine başvurulduğu
görülmektedir.
Ayrıca, Susurluk İlçesinde meydana gelen trafik kazasında ortaya çıkan silah ve mermilerle
ilgili olarak, tnterpol Daire Başkanlığından Emniyet Genel Müdürlüğüne intikal eden son gelişmeler
üzerine, bu konudaki inceleme ve soruşturmalann Mülkiye Müfettişlerince halen sürdürüldüğü
anlaşılmıştır.
b) Polis Başmüfettişlerince yapılan soruşturmalar:
Susurluk olayı; Abdullah ÇATLI için Mehmet ÖZBAY adına düzenlenen hususi pasaport
ve silah taşıma ruhsaü işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğünün ikişer polis başmüfettişinden oluşan
iki grup tarafından ayrıca soruşturulmuştur.
(1) Susurluk olayı-ve Mehmet ÖZBAY adına silah taşıma ruhsatı verilmesi işlemlerini
soruşturan iki polis başmüfettişi 16.12.1996 gün ve 1996/812 sayılı soruşturma raporunu
düzenlemişlerdir.
Raporda (Ek:34);
"27 Ekim 1996 günü saat 11:30 sıralarında Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip BUCAK ve
koruma görevlilerinin 06 AC 600 plakalı Mercedes oto ile Ankara'dan İstanbul'a hareket ettikleri,
. İstanbul Hilton otelinde 2 gün kalarak, 29 Ekim 1996 günü de Mehmet ÖZBAY' (Abdullah
ÇATLI) m da aynı otele gelerek, 30 Ekim 1996 günü 06 AC 600 ve 06 VTC 61 plakalı otolar ile
her beraber hareket ederek Yalova'da Turban Otel de kaldıkları, Burhaniye'de bir arsanın alım işini
konuştukları ve daha sonra izmir'e giderek Prenses Otele yerleştikleri,
31 Ekim 1996 günü Em.Md.Hüseyin KOCADAĞ'ın da bağlı bulunduğu kurumdan izin
almaksızın izmir'e geldiği, Sayın Mehmet AĞAR'in da, kızının tedavisi amacı ile aynı otelde
bulunduğu, ancak Mehmet AĞAR ile hiç görüşmedikleri, 01.11.1996 günü de Prenses Otel'den
ayrılıp Kuşadası'nda Onura Otele geldikleri, burada iki gün kalarak 03.11.1996 günü saat 15:30
sıralarında istanbul'a gitmek üzere hep birlikte yola çıktıkları,
06 AC 600 plakalı otoyu, Hüseyin KOCADAĞ'ın kullandığı, Sedat BUCAK'm ön,
Mehmet ÖZBAY (Abdullah ÇATLI) ile Gonca US'un arka koltukta oturdukları, saat 19:15
sıralarında Susurluk çıkışında 20 RC 721 plakalı kamyonla çarpışarak, Hüseyin KOCADAĞ olay
yerinde, Mehmet ÖZBAY (Abdullah ÇATLI) ve Gonca US Susurluk Devlet Hastanesine
götürülürken yolda vefat ettikleri, Sedat BUCAK'm da önce Susurluk, daha sonra Balıkesir Devlet
Hastanesine, oradan da özel bir uçakla istanbul'a götürüldüğü,
06 AC 600 plakalı otonun bagajında ruhsatsız 2 adet NtP-5 ile 2 adet tabanca ve 2 adet
susturucu bulunduğu, ancak Sedat BUCAK ve Koruma Görevlilerince bunların kazadan sonra
aracın bagajına başkaları tartından konulduğunu iddia ettikleri, araçtan 230 milyon TL. ile Sedat
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BUCAK'ın özel eşyalarının bulunduğu kahverenkli bir çantanın Abdulgani KIZILKAYA ve Polis
Memuru Ercan ERSOY tarafından alındığı,
Abdullah ÇATLI'nın üzerinden çıkan silah taşıma ruhsatının İstanbul Valiliğince verildiği,
yapılan incelemede; taşıma ruhsatının alımına, adres olarak Mecidiye Polis Karakolunun
gösterildiğinin tespit edilmesi üzerine, Başko'miser Doğan ŞİMŞEK ile Polis memuru Dinçer
SARJBOĞA görevden uzaklaştırılarak haklarında tahkikat açıldığı, tahkikat sonucu fezleke
düzenleneceği,
Mehmet ÖZBAY adına verilen sürücü belgesinin alımında herhangi bir usulsüzlüğün tespit
edilmediği,
•'
Mehmet ÖZBAY'ın üzerinden çıkan küçük jelatin poşetin içerisindeki toz taneciklerinin de
kokain maddesi olduğunun tespit edildiği,
Balıkesir Erdek İlçesinde yapılan incelemede; 31.08.1996 günü Mehmet ÖZBAY'ın
(Abdullah ÇATLI) bir yattan havaya silah ile ateş etmesi üzerine gözaltına alındığı, ancak silahın
ruhsaüı olması nedeniyle Erdek Cumhuriyet Savcılığınca takibata yer olmadığına dair karar
verilerek serbest bırakıldığını, elde edilen bilgi ve belgelerden anlaşıldığı"
belirtilmektedir.
Raporun tetkikinde konuyla ilgili olarak 7 kişinin tanık sıfatıyla ifadesine başvurulduğu
görülmektedir.
(2) Hususi pasaportun düzenlenmesine dair işlemleri soruşturan iki polis başmüfettişince
16.12.1996 gün ve 170 sayılı fezleke düzenlenmiştir.
Fezlekede (Ek: 35);
"1961 Suruç doğumlu Mehmet ÖZBAY isimli şahsın 03.08.1994 günü Genel
Müdürlüğümüze başvurarak, Maliye Bakanlığı 1.kadro dereceli Maliye Müfettişi olduğundan
bahisle hususi pasaport talebinde bulunduğu ve kendisine TR-A 245202 seri no.lu pasaportun
tanzim edilerek verildiği anlaşılmıştır.
Trafik kazasında hayatını kaybeden ve üzerinde Mehmet ÖZBAY adına kimlik bulunan
şahsın gerçek kimliğinin Nevşehir Nüfusuna kayıtlı 1956 doğumlu Abdullah ÇATLI olduğunun
belirlendiği ve adı geçen hakkında bilgisayar kayıtlarında 6 adet tahdit ve yakalama fişinin
bulunduğu tesbit edilmiştir.
Maliye Bakanlığınca yapılan yazışmalar sonucu Maliye Müfettişi unvanlı 1.derece kadrolu
Mehmet ÖZBAY isimli bir personele rastlanmadığı ve pasaport talep formu ile kadro ve dereceyi
gösterir belgenin gerçek olmadığı bildirilmiştir.
Pasaport talep formunda ve belgedeki Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire
Başkanı Çetin KIVCI adına atılı imzalar ile Yabancılar Hudut İltica Dairesinde bulunan imza
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sirkülerindeki Çetin KIVCI adtna atılı imzaların, aynı elden çıkmadığının ekspertiz raporunda
belirtildiği, Mehmet ÖZBAY isimli şahıs hakkında da tahdit kayıtlarına rastlanmadığının
belirlendiği,
Sonuçta; Mehmet ÖZBAY kimliği altında Abdullah ÇATLI'nın Hususi Pasaport alma
olayında baskı, dostluk, menfaat temini veya herhangi bir sebeple adı geçenin bu kimliğinin
bilinerek pasaport düzenlendiğini ve kendisine verildiğini gösterir belge, bilgi veya beyanın tesbit
edilemediği, müracaatı alan Memur, Kontrol Amiri ve Şubu Müdürü dışında Mehmet ÖZBAY'a
pasaport verilmesi hususunda kusurluluğu tesbit edilen başkaca personelin bulunmadığı, bu nedenle;
Adli Yönden:
- Olayda kusurlulukları bulunmadığı belirlenen Polis Memurları Ali İhsan ASLANOĞLU ve
Semra ÇAM ile G.t.H.Memuru Selma YILMAZ hakkında "Men-i Muhakeme" karan alınması
gerektiği,
- Şube Müdürü Mehmet KOCA, halen emekli başkoraiser Ömer KARAAHMETOĞLU ve
Polis Memuru Efrayim • AKSAKAL'ın Pasaport Talep Formu ile kadro derecesini
karşdaştınlmasmm yapılması, bu işlemlerin kurala bağlanması' ve denetim görevlerini yerine
getirmedikleri sabit görüldüğünden; haklannda eylemlerine uyan TCK'nun 230.maddesine göre
"Görevi İhmal"fiilinden"Lüzum-u Muhakeme" karan verilmesi gerektiği,
Disiplin Yönünden:
- Polis Memurlan Ali İhsan ASLANOĞLU ve Semra ÇAM ile G.l.H.Memuru Selma
YILMAZ hakkında, kusurlannın bulunmadığı ve ceza verme yetkisinin de zamanaşımına uğramış
olduğundan "Ceza Tayinine Yer 01madığı"na karar verilmesi,
- Şube Müdürü Mehmet KOCA, emekli Başkomiser Ömer KARAAHMETOĞLU ve Polis
Memuru Efrayim AKSAKAL haklannda, görevlerini ihmalden dolayı E.Ö.D.T.'nün 5-A/6 maddesi
uyannea cezalandınlmalan gerekmekte ise de; Devlet Memurları Kanunun 127. maddesine göre
zamanaşımına uğradığından ceza Tertibine Yer Olmadığı"
sonucuna vanlmıştır.
Fezlekenin incelenmesinde konuyla ilgili olarak 6 sanık ile 2 tanığın savunma ve ifadelerine
başvurulduğu görülmektedir.
Emniyet Genel Müdürlüğünün Susurluk Trafik Kazasında 06 AC 600 Plakalı araçta
bulunan silahlara dair dosyası (Ek:67) dedir.
c) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen çalışmalar:
C.Başsavcılıklarınca çeşitli mercilere gönderilen müzekkere ve alınan cevaplar Mehmet
ÖZBAY adına düzenlenen silah ruhsatı işlemleri, silah ve mermilerin ekspertiz raporları, fezleke,
görevsizlik kararı (Ek:36) dadır.
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Susurluk C.Başsavcılığı trafik kazası ile ilgili olarak 1996/949 Hz. nosunda kamyon şoförü
Hasan GÖKÇE hakkında dikkatsizlik, tedbirsizlik neticesi birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet
vermek fiili nedeniyle TCK. 455/2 maddesine göre dava açmış olup, dava devam etmektedir.
Abdullah ÇÂTLI'nın üzerinden çıkan evraklarla ilgili olarak Susurluk C.Başsavcılığının
1996/961 Hz. nosunda soruşturma sürdürülmektedir.
TCK. 313 ncü maddesine muhalefet dolayısıyla İstanbul DGM C.Başsavcılığına fezleke
düzenlenerek gönderilmiştir.
Ankara C.Başsavcılığında sahte evrak tanzimi-Emniyet Genel Müdürlüğü uzmanı olduğu ve
silah taşıma iznine sahip olduğuna dair belge-nedeniyle yetkisizlik karan verilerek Ankara
C.Başsavcılığına gönderilmiş, anılan Başsavcılıkça 96/79643 sayılı 11.11.1996 günlü Hz. nosunda
dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR hakkında soruşturma açılmıştır.
İstanbul DGM G.Başsavcılığı 1996/2303 Hz.sayısı ile çete kurmak suçundan dolayı
soruşturma açmıştır. (İzmir ve Kuşadası C.Başsavcılıklanndan bilgi ve belge istenilmiş,
Burhaniye'de yapılan faaliyetlerle ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 13.11.1996 günlü
yazı gönderilmiştir.)
d) Sedat Edip BUCAK'la ilgili iddia;
Araştırmalar sürerken Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip BUCAK'ın Ankaradaki
kumarhanelerden, kulüplerden ve kahvehanelerden haraç topladığına dair bazı basın organlannda
iddialar ortaya atılmış, bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğünden bilgi istenmiştir. Ankara
Emniyet Müdürlüğünün 7.1.1997 gün ve 284/97 sayılı yazısmda; (Ek:66) konu çerçevesinde
yapılan araştırmada ileri sürülen bilgileri doğrulayacak herhangibir kaydın bulunmadığı bildirilmiştir.
2. Değerlendirme:
3.11.1996 tarihinde Susurluk ilçesinde, sürücülüğünü İstanbul Kemalettin ERÖGE Polis
Okulu Müdürü Hüseyin KOCADAĞ'ın yaptığı, 06 AC 600 Plâkalı otonun 20 RC 721 Plâkalı
kamyona arkadan çarpması neticesinde uzun süredir aranmakta olan Abdullah ÇATLI ile Gonca
US'un ölümüne, Milletvekili Sedat Edip BUCAK'ın da ağır yaralanması ile sonuçlanan kazanın
sonucunda:
-İdari soruşturmaların sonuçlandığı, ek bir soruşturma yapılmasına gerek bulunmadığı
düşünülmektedir.
Mehmet ÖZBAY adına düzenlenmiş olan hususi pasaport ile ilgili işlemlerde ihmali
görülenler hakkında fezleke düzenlenmiştir.
Mehmet ÖZBAY adına düzenlenmiş olan silah taşıma ruhsatı ile ilgili işlemde kusuru
görülenler hakkında rapor düzenlenmiş olup, cezai bakımdan polis müfettişlerince fezleke
düzenlenmektedir.
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Adı geçen şahıs adına düzenlenmiş olan sürücü belgesi işlemlerinde usulsüzlük bulunmadığı
anlaşılmış,
-Beşiktaş tlçe Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen nüfus hüviyet cüzdanı verilmesinde kusuru
görülenler hakkında mülkiye başmüfettişlerince soruşturma yapılmakta olup fezleke
düzenlenecektir.
Hüseyin KOC AD AĞ'in ölmesi nedeniyle adli ve idari yönden hakkında herhangibir işlem
yapılmasına gerek kalmamıştır.
-Adli soruşturmalar devam etmekte olup trafik kazası ile ilgili dava Susurluk Asliye Ceza
Mahkemesinde derdesttir. Mehmet ÖZBAY adına mevzuata aykırı silah taşıma belgesi düzenlediği
isnad edilen Emniyet Eski Genel Müdürü Mehmet AĞAR ile hakkında gıyabi tevkif karan bulunan
ve emniyetçe aranan kişiyi sakladığı isnad edilen ve aracında bulunan ruhsatsız silahlar nedeniyle
6136 sayılı Kanuna muhalefet ettiği düşünülen Sedat Edip BUCAK halen Milletvekili olduklarından
konulara ilişkin savunmalan, ilgili yer C.Başsavcıhklannın fezleke düzenleyerek ilgili bakanlık
kanalıyla TBMM Başkanhğmdan yasama dokunulmazlıklannın kaldınlmasım talep etmesi ve
Anayasanın ilgili maddesi gereğince talep uygun görüldüğü takdirde mümkün olabilecektir.
Konulann yukanda belirtilen idari soruşturmalar sonucu düzenlenecek fezleke konulan
dışında tamamı C. Başsavcılıklarınca soruşturma konusu edilmiş bulunmaktadır.
Cürüm işlemek amacıyla teşekkül meydana getirilip getirilmediği hususu İstanbul DGM C.
Başsavcılığınca soruşturulmaktadır.
C- Savın Cumhurbaşkanımıza, Anavatan Partisi Genel Başkanı Sn. Mesut
YILMAZ'ın Sunduğu, Ömer Lütfü TOPAL'ın Öldürülmesi ve Sonraki Gelişmeler Konusu:
1- Yapılan inceleme ve soruşturmalar;
a) İstanbul Emniyet Müdürlüğünden anılan bilgi ve belgeler:
İstanbul Emniyet Md.ne 25.11.1996 gün ve 1210 sayılı yazı gönderilerek (EK: 37); •
Başbakanlık Makamının 18.11.1996 gün ve M. 127 sayılı onaylan gereğince yürütülmekte
olan inceleme ve soruşturma konuları arasında;
"Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Özel Harekât Dairesi vardır.
Aldığımız duyumlara göre bu dairenin bazı elemanları; "uyuşturucu, kumarhane, haraç ve
adam öldürülmesi" gibi işlere karışmaktadır.
Son olay bunun vehim olmadığını, hatta sanıldığından da kötü olduğunu göstermiştir.
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Ömer Lütfü TOPAL'ı öldürenlerin itirafları fevkalâde enteresandır.
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Bu kişiler suçu itiraf ettikleri halde Ankara'ya celbedilmişler, halen serbest gezmektedirler.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her türlü doküman hazırdır."
iddiasının da yer aldığı bildirilerek,
ileri sürülen iddia ile ilgili olarak, Müdürlüklerinde doküman olup olmadığının yazılı olarak
bildirilmesi, mevcut ise konu ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenmiştir.
İstanbul Em.Md.den îl Em.Md. Kemal YAZICIOĞLU imzası ile alınan 25.11.1996 gün ve
1996/222 sayılı cevabi yazıda (EK: 38);
"25.08.1996 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğüne yapılan telefon ihbanyla 28.07.1996
tarihinde İlimiz Sarıyer ilçesi sınırlan içerisinde Ömer Lütfi TOPAL'ın öldürülmesi olayım özel
Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memurları Ayhan ÇARKIN, Oğuz YORULMAZ,
Ercan ERSOY ile Ataköy Galeriada Natural ayakkabı mağazası sahibi Sami HOŞTAN ve Sheraton
oteli gazinosu ortağı Ali Fevzi BtR adlı şahısların gerçekleştirdiğini bildirmiştir.
Yapılan ihbar üzerine kayıtlarımızda faili meçhul olarak görünen bu olayla ilgili
çalışmalarımız alınan bilgi doğrultusuna kanalize edilmiş ve ihbarda isimleri geçen şahıslar çeşitli
yerlerden alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmişlerdir.
ihbarda adı geçen 3 Polis Memuru ve 2 sivil vatandaşla ilgili olarak başlangıçta olayla
herhangi bir maddi bağ kurulamamış,
Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğünce, andan Polis Memurlarının özel Harekat Daire
Başkanlığı Orjinli olmaları, özel harekat hizmetlerinde çeşidi tarihlerde çalıştırılmaları nedeniyle,
Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili Daire ve Şubelerininde imkanlarından faydalanarak
incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş ve Emniyet Genel Müdürlüğünün talebiyle özel
Harekat Daire Başkanlığından gelen görevlilere tetkik edilerek gereği yapılmak üzere teslim
edilmiştir.
Ayrıca olayla ilgili olarak alınmış herhangi bir video kaseti mevcut değildir." denilmektedir.
b) Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan konu ile ilgili bilgi ve belgeler:
Emniyet Genel Müdürlüğüne 26.11.1996 gün ve 1220 sayılı yazı ile (EK: 39 );
"Yapılan çalışmalardan, olayla ilgili olarak polis memurları Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY
ve Oğuz YORULMAZ ile siviller Ali Fevzi BÎR ve Sami HOŞTAN'ın, İstanbul Emniyet
Müdürlüğünce 28.08.1996 günlü tutanakla Genel Müdürlüğünüz Özel Harekat Dairesi
Başkanlığından üç görevliye teslim edildikleri anlaşılmıştır.
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Bu durumda;
1. Genel Müdürlüğünüz özel Harekat Dairesi Başkanlığı üç görevlisince adı geçen üçü
polis memuru ikisi sivil kişilerin teslim alınmasından sonra ne gibi işlemler yapıldığı, soruşturma
yapılıp yapılmadığı,
2. Adı geçen üç polis memurunun 28.07.1996 tarihinde görevlerinin ne olduğu, hangi birim
ve yerde görev yapmakta oldukları,
3. Adı geçen üç polis memurunun halen nerede görevlendirildikleri, koruma görevi
verilmişse kimi korumakla görevlendirildikleri,
hususlarında bilgi verilmesini, yukarıda (1) de belirtildiği gibi soruşturma yapılmışsa
soruşturma evrakı, video kaset v.d. belgelerin acele gönderilmesi"
istenmiştir.
Alınan 28.11.1996 gün ve 2612/96 sayılı cevabi yazıda (EK: 40-41);
"28.07.1996 günü İstanbul'da meydana gelen Ömer Lütfi TOPAL'm öldürülmesi olayı ile
ilgili oldukları iddia edilen üç Polis Memuru ile iki sivil şahıs, olay hakkında yapılan işlemler ve
konuya ait belgelerin gönderilmesine dair ilgi sayılı yazınız üzerine yapılan incelemede;
1. Üç Polis Memuru ve iki sivil şahsın olay tarihinde gözlem altına alındıkları, 28.08.1996
günü saat 23.00'de özel Harekat Daire Başkanlığınca ifadeleri alınmak üzere aynı dairede görevli
Polis Memurlarına teslim edildikleri,
özel Harekat Daire Başkanlığınca adı geçen şahısların 29.08.1996 tarihinde ifadeleri
alınarak 30.08.1996 günü olayla ilgilerinin bulunmadığı kanaati ile salıverildikleri,
Ayrıca; basında çıkan haberlere istinaden İstanbul Emniyet Müdürlüğünden olayın sorulması
üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün EK-22-l'deki yazılannda; yapılan çalışmalarda ihbarın
asılsız olduğu yolunda bilgi sunmuş olduğu,
2. Olay tarihinde Polis Memurlarından Ayhan ÇARKIN'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli olduğu, Oğuz YORULMAZ'in istanbul Emniyet
Müdürlüğü, özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli olup, Doktor Raporu ile istirahatli olduğu,
Ercan ERSOY'un ise İzmir Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne atandığı, ancak
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli iken, 02.07.1996 tarihli onay ile 19.07.1996 tarihînden
itbaren 6 ücretsiz izine ayrıldığı,
3. İsimleri geçen üç Polis Memurunun halen Ankara Emniyet Müdürlüğü, Koruma Şube
Müdürlüğünde istihdam edildikleri ve Milletvekili Sayın Sedat BUCAK'ın korumasında
görevlendirildikleri, (EK-21)
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4. Öldürme olayı ile ilgili soruşturmanın halen iki Polis Müfettişi tarafından devam ettirildiği,
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Polis Müfettişine hitaplı 18.11.1996 tarihli yazyılânnda; video,
ses bandı vs. gibi belgelerin bulunmadığı" bildirilmiştir.
Anılan Genel Müdürlük. 29.11.1996 gün ve 2620 sayılı yazısıyla önceki yazısının l nci
maddesindeki gözlem altına alınma tarihi ile ilgili düzeltme yapmıştır (Ek:41).
c) Polis Başmüfettişlerince yapılan soruşturma:
Polis Başmüfettişlerince düzenlenen 15.12.1996 gün ve 1996/820
raporunda (Ek: 42);

sayılı soruşturma

"Şahin EKLÎ'nin arşivden on parmak izi basımı çıkartılarak, olayda kullanılan kaleşnikof
marka silaha ait şarjör üzerine yapıştırılan kolibantının yapışkan iç yüzeyinden tespit edilen
"Mukayese olur" nitelikteki parmak izinin yapılan inceleme ve mukayesesinde Şahin EKLİ
kimliğiyle on parmak izi alınan şahsın "SAĞ EL ORTA PARMAK" basımının aynı olduğu
anlaşılmıştır.
Buna göre 28.07.1996 tarihinde meydana gelen Ömer Lütfü TOPAL'ın öldürülmesi ile ilgili
faillerden birisinin tespit edildiği görülmektedir.
28.07.1996 günü Ömer Lütfü TOPAL'ın öldürülmesiyle meydana gelen olayla ilgili İstanbul
Asayiş Şube Müdürlüğünün 214 40 33 no.lu telefonuna saat 14.15 sıralarında yapılan ihbar neticesi
olaya adları karışan polis memurları 10479 sicil sayılı Oğuz YORULMAZ, 104042 sicil sayılı
Ayhan ÇARKIN ve 59976 sicil sayılı Ercan ERSOY ile maktulün shereton otel gazinosuna ortak
olduğu Sami HOŞTAN ve Ali Fevzi BÎR; 27.08.1996 günü amlan şubece gözaltına alınmış, yapılan
soruşturma neticesi olayla ilgili bir bağ kurulamadığı ve Ankara'nın imkanlarından faydalanılması ve
sözlü emir gereği 28.08.1996 günü saat 23.00'de özel Hareket Daire Başkan Vekili Başkanlığında
gelen ekip'e teslim edilmişlerdir.
Özel Hareket Daire Başkanlığı olaya karıştıkları iddia edilen ve yukarıda adları geçen
şahısların yazılı ifadelerini alarak serbest bıraktıkları anlaşılmaktadır.
Olayın tahlil bölümünün 2. maddesinin (a,b,c) fıkralarında da izah' edildiği gibi polis
memurları 1- Ercan ERSOY, 2- Oğuz YORULMAZ ve 3-Ayhan ÇARKIN'm olay günü ve gecesi
nerelerde olduklarını tanık beyanları ile kanıtladıkları;
Bu nedenle, anılan polis memurları ile Ömer Lütfü TOPAL'ın öldürülme olayı arasında bir
bağ kurulamadığı gibi, öldürme olayına karıştıkları hususunda da herhangi bir delil elde
edilemediğinden haklarında yapılacak bir işlemin bulunmadığı;
Olaya adı karışan üç polis memurunun İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Ankara'ya
getirilmesi emrini Sayın Bakan'dan alarak, bu emri Özel Hareket daire Başkan Vekili İbrahim
ŞAHİN'e veren ve bu konuda amiri durumunda bulunan Halil TUG'un uyarılmasının uygun
olacağı," belirtilmiştir.
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Öldürme olayı zanlılarından olan Oğuz YORULMAZ'in mekan tanığı olarak gösterip, polis
başmüfettişlerince ifadesine başvurulan ve Jan. Okullar Kom.emrinde görevli olduğu belirtilen
Nevzat BIYIKLI hakkında Jan.Gn.Kom.dan 11.12 996 gün ve 1283 sayılı yazı ile bilgi ve belge
istenilmiş (Ek:21), alınan 13 Aralık 1996 gün ve 223183 sayılı cevabi yazıda (EK: 22 );
"Jandarma Okullar Komutanlığı emrinde görevli J.Öğ.Ütğm.Akın BIYIKLI ile ilgili
hususlar:
J.Öğ.Ütğm.Akın BIYIKLI, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olup, halen Jandarma
Okullar Komutanlığı Personel Seçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünde görevlidir.
J.öğ.Ütğm. Akın BIYIKLI, Subaylığa nasbedildiği 1992 yılından bu yana belirtilen yerde
görevine devam etmektedir. Adıgeçen Subay, 26.07.1996 ile 19.08.1996 tarihleri arasmda yıllık
kanuni izne ayrılmış, iznini eşinin ailesinin ikamet ettiği İSTANBUL İlinde geçirmiştir. Konu
hakkındaki ifadesi ve yıllık izin belgesi eklidir.
İlgi yazı ekinde gönderilen Aydınlık Dergisindeki fotoğraf, J.Öğ.Ütğm.Akın BIYTKLI'ya ait
olmayıp, fotoğraftaki şahıs Jandarma Genel Komutanlığı mensubu da olmadığından
tanınmamaktadır."
denilmiştir.
d) THY'dan alınan bilgi ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil TUĞ'un
açıklamaları:
THY AO. na 11.12.1996 gün ve 1281 sayılı yazı gönderilerek İçişleri eski Bakam Mehmet
AĞAR ile Em.Gn.Md.Yrd.Halil TUĞ'un 27-28.8.1996 günleri Ankara-lstanbul, Istanbul-Ankara
seferlerinde seyahat edip etmedikleri sorulmuş (Ek:43), alınan 13.12.1996 gün ve 7015 sayılı
cevabi yazı, eki ve sonra alman ayrıntılı bilgi yazısından (Ek:44 ), Halil TUĞ'un 28.8.1996 günü
06.10 uçağı ile Ankara'dan istanbul'a seyahat ettiği, Mehmet AĞAR'ın aynı gün 18.30 uçağı ile
İstanbul'dan Ankara'ya seyahat ettiği anlaşılmıştır.
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil TUĞ 20.12.1996 günü yapılan görüşmeyi takiben
konulara ilişkin olarak tarihsiz yazısında (Ek: 45);
"1-28.08.1996 günü saat 06.10 da THY'na'ait TK.105 sefer sayılı Uçak ile Ankaralstanbul, saat 12.00'da da TK.120 seferi ile Istanbul-Ankara seyahatini yaptım.
Yeğenimin bazı problemleri nedeniyle İstanbul'a gittim, orada kaldığım süre içerisinde
Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU ile de makamında yarım saatlik bir sohbet ettim. Sohbette
istanbul Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları gündeme geldi, bu esnada Emniyet Müdürü Kemal
YAZICIOĞLU Ömer'Lütfü TOPAL cinayeti ile ilgili olarak bir ihbar aldıklarını bunun sonucunda
3 Özel Harekat mensubunu gözaltına aldıklarını gerekli incelemeyi yaptıklarını ve kayda değer bir
bulgu elde edemediklerini ifade etti.
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Dönüşüm için 13.00 Uçağına rezervasyon yaptırmıştım. Havaalanına erken" gelince 12.00
Uçağı ile Ankara'ya hareket ettim. İstanbul'a gidişim tamamen özel olup bilet parası tarafımdan
ödenmiştir. Gidişimi Sn. Genel Müdürü'me telefonla arzettim.
2- İçişleri Bakanımız Sayın Mehmet AĞAR 28.08.1996 günü beni telefonla arayarak
İstanbul'da bazı Polis Memurları ile ilgili olarak bir tahkikatı incelemek üzere özel Hareket Dairesi
Başkan Vekili İbrahim ŞAHİN'in İstanbul İline gitmesini söyledi. Bende adı geçen Daire Başkan
Vekiline Sayın Bakanımızın söylediği hususları ilettim.
Sayın Mehmet AĞAR'in Konu ile ilgili açıklamaları:
Bu hususla ilgili olarak Sn. Emniyet Genel Müdürü'ne bilgi vermedim. İlgili Daire Başkanı
doğrudan makama bağlı olduğu için kendisinin gerekli bilgi verebileceğini değerlendirdim.
3- 29.08.1996 tarihli Hürriyet Gazetesinde 3 Polis TOPAL'ın katil zanlısı başlıklı yazı ile
ilgili olarak yapılan işlem ise;
Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan İşlemler
Şube Müdürlüğü Emniyet Hizmetleri sınıfina dahil her kademedeki personelin işledikleri adü ve
idari takibatı gerektiren suçların takibini basına yansıyan haberlerin doğruluk derecesini araştırıp,
sonucuna göre hareket eden görevleri yapmaktadır. Bu nedenle ilgili Şubenin Ömer Lütfü TOPAL cinayeti ile ilgili olarak Hürriyet gazetesinde çıkan haberlerin doğru olup olmadığını İstanbul
Emniyet Müdürlüğünden sorarak sonucuna göre hareket etmesi, hizmetle ilgili bir prosedürün
yerine getirilmesidir.
Emniyet Mensuplarını ilgilendiren ve kamu oyuna yansıyan bu tür haberlerin araşünlması,
gerekiyorsa Müfettiş görevlendirilerek soruşturulması, meslek disiplini gereğidir.
4- DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip BUCAK'ın korumalarının tayin konusu ise şöyle
gelişmiştir:
Televizyon ve basında günlerce tefrika edilen "Söylemezler" çetesi ile ilgili operasyon
sonrasında Söylemez kardeşlerin vermiş olduğu ifadelerde bahse konu olan Milletvekilini
öldüreceklerini söylemişlerdir.
Bu hususla ilgili olarak Sedat Edip BUCAK çeşitli gazetelere beyanatlar vermiştir.
İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ali BİLİR imzası ile 11.07.1996 tarih ve 1200/37 sayı ile
adı geçen Milletvekilinin korumalarının isim listesine havi yazı Personel Dairesine intikal
ettirilmiştir.
"22.06.1996 tarihli İl Koruma Komisyon kararı ile bahse konu Milletvekilinin I Polis
Memuru ile korunmasına karar vermiş.
25.07.1996 tarihtnde'de Merkez Koruma Komisyon kararı ile yakın korumaya alınmasına
karar verilmiştir.
45-
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Tekrar 07;08.1996 tarihinde Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip BUCAK İçişleri Bakanlığı'na
müracaatta bulunarak 11.07.1996 tarihindeki müracaatında İstediği korumalarının İsim listesini
İçişleri Bakanlığına göndermiş aynı gün evrak dairemize intikal ettirilmiştir.
Konunun aciliyeti bakımından bize iletilen dilekçelerde ismi geçen Polis Memurlarının
atamaları 06.08.1996 Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosuna yapılmıştır.
Bize yapılan ilk müracaat 11.07.1996 tarihindedir. Atamalar ise bu talepten 25 gün sonra
sapılmıştır.
Halbuki Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma hizmetleri yönetmeliğinin 20. maddesinde'de
belirtildiği gibi,
"Koruma talebinde bulunan şahısların koruma talepleri incelenip karara bağlanıncaya kadar
geçecek süre içinde, korunacak kişinin can güvenliğinin bulunmadığını gösteren bilgi ve belgenin
resmi makamlarca önceden tesbit edilmesi halinde koruma tedbirleri ilgili Valiliklerce derhal
aidinin" Bu atamalar normal prosedürde devam etmiştir.
İlişik kesip göreve başlama hususuna gelince memurlardan 3 tanesi normal 15 günlük mehil
müddetini kullanarak görevlerine başlamışlar, diğer 2 Memur ise 10'cu ve 9'cu aylarda göreve
başlamışlardır. Memurların ilişik kesip göreve başlama tarihini belirtir evrak Ek'dedir" demiştir.
Yazı metninde geçen Sayın Mehmet AĞAR'm konu ile ilgili açıklamaları ifadesi, İçişleri
Eski Bakam Sn. Mehmet AĞAR'in basın organlarında yer alan 3 polis memuru ve 2 sivilin
İstanbul'dan Ankara'ya getirilmeleri talimatını kendisinin verdiğine dair beyanıdır. Halil TUĞ'un
açıklamasının ekinde gazete kupürleri mevcuttur.
Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip BUCAK'a koruma görevlisi verilmesine dair Ankara
Emniyet Müdürlüğünün dosyası ile Emniyet Genel Müdürlüğünün aynı konudaki dosyalan (Ek:65)
dedir.
e) Mülkiye Başmüfettişlerince yapılan soruşturma:
İçişleri Bakanlığına 03,12.1996 gün ve 1231 sayılı yazı gönderilerek (Ek:18);
"2- Ömer Lütfü TOPAL'ın 28.07.1996 günü İstanbul'da öldürülmesi olayı ile ilgili olarak
Hürriyet ve Sabah gazetelerinin 29.08.1996 günlü nüshalarında "üç polis Topal'in katil zanlısı"
başlıklı habere yer verilmiş ve gözaltına alınan polislerin 28.08.1996 günü .Ankara'ya
gönderildikleri belirtilmiştir. Konuya ilişkin olarak yapılmış işlem varsa bilgi verilmesi ve belge
gönderilmesi,"
istenilmiştir.
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25.8.1996 günü İstanbul Em.Md.Cinayet Büro Amirliğine Ömer Lütfü TOPAL'ın
öldürülmesi olayını Özel Harekat Şb.Md.de görevli polis memurları Ayhan ÇARKIN, Ercan
ERSOY, Oğuz YORULMAZ, Ataköy Galeriada Natural ayakkabı mağazası sahibi Sami Hoştan
Sheraton oteli gazinosu Sahibi Ali Fevzi BİR adlı şahısların gerçekleştirdiğini bildiren isimsiz
telefon ihban üzerine, adı geçenler istanbul Emniyet Müdürlüğünce 27.08.1996 tarihinde gözlem
altına alınmışlardır. 28.8.1996 günü Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen ekibe saat 23.00 da
teslim edilmişlerdir. Adı geçen bu zanlılar öldürme olayının meydana geldiği tarihte, bulundukları
yerleri mekan tanıkları ile delillendirme yoluna gidilerek ve kendilerinin de beyanları alındıktan
sonra Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmeden salıverilmişlerdir.
3 Polis Memuru ve 2 sivil şahsın, dönemin İçişleri Bakanı Sn.Mehmet AĞAR'in talimatı,
Emniyet Genel Müdürü Alaattin YÜKSEL'in bilgisi dışında, Genel Müdür Yardımcısı Halil
TUĞ'un bakanın talimatını Özel Harekat Daire Başkan Vekili ibrahim ŞAHÎN'e iletmesi ve
talimatın ayrıca sayın bakan tarafından ibrahim ŞAHÎN'e de verilmesi üzerine İbrahim ŞAHİN ve
beraberinde özel Harekat Dairesinden 3 görevlinin istanbul'a giderek Ankara'ya getirildiği, konu
hakkında İstanbul Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU ve Müdür Yardımcısı Bilgi ÜNAL'ın
mutabakatının bulunduğu, Sayın Bakan ile Genel Müdür Yardımcısı Halil TUĞ'un 28.08.1996
günü İstanbul'da olduklan ve konu hakkında İstanbul Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU ile
görüşme yaptıklan anlaşılmıştır.
Diğer taraftan, Ömer Lütfü TOPAL'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak istanbul Emniyet
Müdürlüğü'nde sorgulanan 3 özel harekât memurundan Oğuz YORULMAZ'ın, özel Harekat
Daire Başkan Vekili İbrahim ŞAHÎN'in istanbul'da Asayiş Şube Müdür Yardımcısı olduğu
dönemdeki koruması olması, daha sonra Hüseyin KOC AD AĞ'in koruması olması, bilahare yine
Ankara'da ibrahim ŞAHÎN'in koruması olması, daha sonra da Şanlıurfa Milletvekili Sn.Sedat Edip
BUCAK'in koruması olması, bu dönemlerde Ömer Lütfü TOPAL'ın ortağı olduklan söylenen Ali
Fevzi BtR (Aliço) ile Sami HOŞTAN'ı (Arnavut Sami), Sedat Edip BUCAK ile İbrahim ŞAHÎN'in
•yanma gidip gelirlerken tanıdığını açıkça beyan etmesi düşündürücüdür.
Ayrıca Tevfık AĞANSOY'un öldürüldüğü gün, özel harekatçı 3 polis memurunun istanbul
Emniyet Müdürlüğünde Ömer Lütfü TOPAL cinayeti ile ilgili olarak gözetim altında tutulduğu
28.08.1996 günüdür. Dolayısıyla, Tevfık AĞANSOY'un öldürülmesinde bu kişileri ihbar etmiş
olabileceği veya karşılıklı hesaplaşma şüphesi doğmakta olup, araştınlması gerekmektedir.
Buna göre;
-öldürme olayının soruşturulması görev ve yetkisi Sanyer C.Başsavcılığına aittir.
-Cürüm işlemek için teşekkül meydana getirmek yönü ile olayın soruşturulması görev ve
yetkisi İstanbul DGM.C. Başsavcılığına aittir.
-Öldürme olayının zanlıları 3 polis memurürye 2 sivil şahsın İstanbul Em.Md.den Sanyer C.
Başsavcılığının bilgisi dışında alınarak Em.Gn.Md.ne getirilerek C.Başsavcılıklarına haber
verilmeden serbest bırakanlar, bu talimatı verenler dönemin İçişleri Bakanı Sn. Mehmet AĞAR,
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil TUĞ, Özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim ŞAHİN,
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Anılan Bakanlık 4.12.1996 gün ve 2709-11 sayılı cevabi yazısında (Ek: 19);
"2- İlgi yazınızın (2.) maddesinde sözü edilen Ömer Lütfı TOPAL'm öldürülmesi olayı ile
ilgili olarak Teftiş Kurulu Başkanlığımızca yürütülen herhangi bir inceleme ve soruşturma mevcut
olmadığından, konunun Emniyet Genel Müdürlüğünden sorulması gerekmektedir."
denilmiştir.
Daha sonra, içişleri Bakanlığı Makamının, İstanbul Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU
ve diğer Emniyet Görevlileri hakkındaki 12.12.1996 tarih ve 8226-457 sayılı onaylan gereğince,
kamuoyunda Ömer Lütfı TOPAL Cinayeti olarak adlandırılan konuyla ilgili olarak soruşturmaya
başlandığı, Mülkiye Müfettişlerince yürütülen soruşturma sonucunda; Ömer Lütfi TOPAL'ın
öldürülmesi olayını özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 3 polis memuru ile 2 sivil şahsın
gerçekleştirdiği, öldürme olayını gerçekleştirdiklerine dair bir ihbar üzerine gözaltına alınan 3 polis
memuru ile 2 sivil şahsın yetkili C.Başsavcılığma bilgi verilmeden 30 saatten fazla gözaltında
tutulduktan sonra Ankara'ya gönderilmeleri, Ankara'ya nakledilen bu kişilerin, ifadeleri alındıktan
sonra salıverilmeleri, konularında Ankara Emniyet Müdürlüğü özel Harekat Şube Müdürlüğünde
görevli Polis Memuru Ayhan ÇARKIN, Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde
görevli Polis Memuru Ercan ERSOY, Ankara Emniyet Müdürlüğü özel Harekat Şube
Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Oğuz YORULMAZ, İstanbul Emniyet Müdürü Kemal
YAZICIOĞLU, istanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Bilgi ÜNAL, istanbul Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürü Fatih ÖZKAN, istanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Yardımcısı
Ahmet Duran ALP ve Emniyet Genel Müdürlüğü özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim
ŞAHİN haklarında CMUK'un 154. maddesi gereğince soruşturma yapma yetkisi
C.Başsavcılıklarına ait olduğu tespit ve kanaatiyle, konu Sarıyer C.Başsavcılığma bir TEVDÎ
RAPORU ile sunulacağı, ifade edilmiştir (Ek:69).

0 Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen çalışmalar:
Sarıyer C.Başsavcılığmca 1996/3514 hazırlık nosunda kayıtlı olarak hazırlık soruşturması
yürütüldüğü (Ek:46), İstanbul DGM C.Başsavcılığmca da 1996/2303 hazırlık numarası ile hazırlık
soruşturması yapılmakta olan Susurluk olayı ile birleştirilerek soruşturmanın sürdürüldüğü (Ek: 36 )
gözlenmektedir.
2. Değerlendirme:
İstanbul İli Sarıyer İlçesi Yeniköy Tazeceviz Sokak üzerinde 28.07.1996 günü saat 23.0023.30 arasında Ömer Lütfü TOPAL 34 BTG 96 plakalı otosu içinde kimliği bilinmeyen kişilerce
öldürülmüştür. Olay, gerekli tespit çalışmaları yapıldıktan sonra Sarıyer Em.Md.ce Sarıyer
C.Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Savcılık da 1996/3514 sayılı hazırlık numarası vererek
soruşturmaya başlamıştır.
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İstanbul Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU ve Emniyet Müdür Yardımcısı Bilgi ÜNAL
haklarında adli görevi ihmal suçundan yetkili C.Başsavcılığınca soruşturma yapılmasının uygun
olacağı düşünülmektedir.
-tdari yönden Emniyet Genel Müdürlüğünce soruşturma yapılmıştır. İçişleri Bakanlığınca
Mülkiye Başmüfettişleri marifetiyle soruşturma sürdürülmektedir.
-Şanlıurfa Milletvekili Sn.Sedat Edip BUCAK'ın korunması için İl Koruma Kurulu sadece
bir polis görevlendirmesini uygun gördüğü ve bu karann İçişleri Bakanlığı Merkez Koruma
Kurulunca da benimsendiği ve bu durumun içişleri eski Bakanı Sn.Mehmet AĞAR tarafından
06.08.1996 günü Bakan olarak onaylandığı görülmesine rağmen 06.08.1996 günü Sedat Edip
BUCAK'a 4'ü istanbul'da 2'si izmir'de görev yapan 6 kişinin tahsis edilerek tayinlerinin yapılması,
bu kişilerin ise derhal koruma görevine başlamayıp 3 aylık bir dönem içinde ayrı ayrı göreve
başlamalarının ise korumada aciliyet olmadığını ortaya koyması, Sedat Edip BUCAK'ın yazdı
talebinin tayinlerden bir gün sonrası olan 07.08.1996 günü yapılması, bu korumalardan 3'ünün
Ömer Lütfü TOPAL cinayeti ile ilgili olarak gözaltına alman kikşiler olması birinin de bu kişiler
lehine tanıklık yapan kişi olması dikkat çekmektedir. Koruma görevlileri verilmesi konusunun
ayrıca içişleri Bakanlığınca incelenmesi ve gerekirse soruşturulmasının uygun olacağı mütalaa
edilmektedir.
Abdullah ÇATLI'nın - kullandığı diğer isimler de dikkate alınarak - ve Ömer Lütfü
TOPAL'm ortak olduğu şirketlerin Maliye Bakanlığınca araştırılarak hesaplarının incelenmesinin
Başsavcılıklarca yapılmakta olan soruşturmalara yardımcı olacağı düşünülmektedir.
D- Sayın Cumhurbaşkanımızın 08.11.1996 tarihli "Kişiye Özel" Kayıtlı Yazılan
Ekinde Gönderilen ve İsçi Partisi Genel Başkanı Sn. Doğu PERİNCEK'in TBMM
Başkanlıgı'na Sunduğu Anlaşılan 03.10.1996 günlü yazısında ileri sürülen iddialar:
işçi Partisi Genel Başkanı Doğu PERİNÇEK imzalı yirmi sayfalık yazı incelenmiş, ileri
sürülen iddiaların basında yer alan ve çoğunlukla Aydınlık Dergisinde yer alan haber ve yorumlara
dayandığı anlaşılmıştır. Yazının konusunu "Çillerin Özel Suç Örgütü" adını verdiği bir örgüt ve
onun bazı faaliyetleri teşkil etmekte, yer yer MİT. Müsteşarlığı Genel Kurmay Başkanlığı ve
Emniyet Genel Müdürlüğü"nün bazı çalışmalarından söz edilmektedir.
Bu nedenlerle, Genel Kurmay Başkanlıgı'na Milli Savunma ve içişleri Bakanlıklarına, itil
Müsteşarlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne 03.12.1996 günlü yazılar gönderilerek iddia
konularına ilişkin bilgi ve belge istenilmiş, C.Başsavcılıkları ve D.G.M. Başsavcılıklarındaki
soruşturma evrakı Adalet Bakanlığınca temin edilmiştir.
İnceleme ve Soruşturma çalışmaları ile değerlendirmelerimiz sözkonusu yazıdaki sıralamaya
göre aşağıda belirtilmiştir.
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1- "Çiller Özel Örgütü" olarak nitelendirilebilecek bir örgüt bulunup bulunmadığı ve
var ise MİT mensuplarının ilişkisi,
Milli İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığına 03.12.1996 gün ve 1229 sayılı yazt gönderilerek
(Ek:8),
"1- "Çiller özel örgütü, 1985 sonrasında zamanın Başbakanı Turgut ÖZAL'ın kurmayı
planladığı, ancak MİT Raporu'nun 1988 yılında 2000'e Doğru dergisinde yayınlanması üzerine
oluşturulamayan özel istihbarat örgütünün kadrolarını devralmıştır. Çiller özel .örgütü mensubu
olarak adı geçenlerin birçoğu, MİT Raporu olayından sonra dönemin MİT Müsteşar Yardımcısı
Hiram ABAS'la birlikte devlet görevlerinden uzaklaştırılmışlar, bir kısmı da etkisiz görevlere
getirilmişlerdir" iddiasıyla ilgili olarak bilgi verilmesi, bilgilerin dayanağını teşkil eden belgelerin
onaylı ve okunaklı fotokopilerinin gönderilmesi,"
istenilmiştir.
Anılan Müsteşarlıktan alınan cevabi 06.12.1996 gün ve 24741 sayılı yazıda (Ek:9),
"1- Anılan yazının 1 nci maddesinde belirtilen ÇİLLER ÖZEL ÖRGÜTÜ ile ilgili olarak
, kayıtlarımıza intikal etmiş hiç bir bilgi bulunmamaktadır. Zaman zaman AYDINLIK ve benzeri
gazetelerde dile getirilen bu tür iddiaların Teşkilatımız ve personelimiz ile de ilgisi
bulunmamaktadır.
1988 yılında gündeme gelen "MİT RAPORU" adı ile anılan belge üzerine, o tarihteki
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkam Kutlu SAVAŞ*ın başkanlığında oluşturulan bir heyet tararından
.araştırma yapılmış ve bu araştırmalara bağlı olarak üç personelimiz (Müsteşar Yardımcısı Hiram
ABAS, Daire Başkanı Mehmet EYMÜR ve Daire Başkan Yardımcısı Korkut EKEN) istifa ederek
Müsteşarlığımızdan ayrılmışlardır. Sözkonusu personelimizden Hiram ABAS 26.09.1990 tarihinde
DEV-SOL tarafından İSTANBUL'da öldürülmüş, Mehmet EYMÜR 1994 yılına kadar özel olarak
çalışmış, 1994 yılında Teşkilata yeniden dönmüştür. Korkut EKEN'in ise çeşitli kamu
kuruluşlarında görev yapüğı basında yeralmıştır. Ayrıca, "Çiller Özel örgütü olarak adı geçenler"
şeklinde ifade edilen ve kimleri kapsadığı anlaşılamayan gazete haberi kapsamına girecek nitelikte
MİT mensubu da bulunmamaktadır:"
denilmektedir.
2- Basında "MİT Raporu" olarak belirtilen bir çalışmanın olup olmadığı,
MİT Müsteşarlığından, 03.12.1996 gün ve 1229 sayılı yazı ile (Ek: 8 ),
"2- Aydınlık dergisinin 22.09.1996 günlü nüshasında yayımlanan "MİT Raporu" olduğu
ileri sürülen bir raporun düzenlenip, düzenlenmediğine ilişkin bilgi verilmesi,
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, a) Düzenlenmiş ise onaylı tam metni ye varsa dayandığı belgelerin onaylı ve okunaklı
fotokopilerinin gönderilmesi,
b) Düzenlenmemiş ise tekzip veya yalanlama mahiyetinde bir girişimde bulunulup
bulunulmadığına dair bilgi verilmesi, girişimde bulunulmuşsa buna ilişkin belgelerin onaylı ve
okunaklı fotokopilerinin gönderilmesi,"
istenilmiştir.
Anılan Müsteşarlıktan alınan 06.12.1996 gün ve 24741 sayılı cevabi yazıda (Ek: 9 ),
"2- Aydınlık Dergisi'nin 22.09.1996 günlü nüshasında yayınlanan ve "MİT Raporu" olduğu
öne sürülen yazının Müsteşarlığımızla bir ilgisi bulunmamaktadır. Buna ilişkin, Anadolu Ajansına
gönderilen açıklama ve bu açıklama hakkındaki ajans metinleri Ek-l'de sunulmuştur."
denilmektedir.
3- Varlığı İddia edilen Örgütün MİT ve Emniyet Teşkilâtı içindeki bağlantılar olarak
ileri sürülenlerden bazılarının anılan kurumlarda görevli olup olmadıkları,
MİT Müsteşarlığından 03.12.1996 gün ve 1229 sayılı yazı ile, Mehmet EYMÜR, Korkut
EKEN ve Tolga ATİK'le ilgili olarak,
"3-a) Mehmet EYMÜR'ün 1988 yılı sonrası Teşkilâtınızdan aynhş gerekçesi ve aynlmışsa
yeniden teşkilâtınızda görevlendirilip görevlendirilmediği konusunda bilgi verilmesi,
b) Korkut EKEN'in Teşkilâtınızda görev yapıp yapmadığı, yapmışsa 1988 sonrası ayrılış
gerekçesi ve aynldıktan sonra herhangi bir'kamu görevi verilip verilmediği konusunda bilgi
verilmesi,
c) Tolga ATİK'e Teşkilâtınızda görev verilip verilmediği hakkında bilgi verilmesi,"
istenilmiştir (Ek: 8),
Alınan cevabi yazıda (Ek: 9 ),
"3- İlgi yazının, üçüncü maddesinin;
-(a) bendine konu Mehmet EYMÜR'ün MİT Müsteşarlığından ayrılışına ve yeniden
Teşkilâta dönüşüne ilişkin açıklama Ek-2'de,
-(b) bendine konu Korkut EKEN'in Müsteşarlığımızdaki görevine ve ayrılış nedenine ilişkin
açıklama Ek-3'de,
-(c) bendine konu Tolga ATİK'in Teşkilâtimızda görevlendirilmesine ilişkin açıklama ise
Ek-4'de,
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Sözkonusu şahıslardan Korkut EKEN'in, Teşkilâtımızdan ayrıldıktan sonraki dönemde
herhangi bir kamu kuruluşunda görev alıp almadığına dair kayıtlarımızda ve şahsın Müsteşarlıkta
kalan özlük dosyasında bir bilgi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, adıgeçene kurumumuzdan
ayrılmasından sonraki dönemde, Müsteşarlığımız tarafindan herhangi bir amaçla hiçbir görev
verilmemiştir."
denilmektedir.
Emniyet Genel Müdürlüğüne 03.12.1996 gün ve 1230 sayılı yazı gönderilerek (Ek: 10 ),
"5- Genel Müdürlüğünüzde Korkut EKEN adlı bir kişinin görev yapıp yapmadığı, yapmışsa
ne zaman göreve başladığı ve ne tür görevler yaptığına dair bilgi verilmesi, ilgili evrakın onaylı
fotokopilerinin gönderilmesi,"
istenilmiştir.
Alınan 06.12.1996 gün ve 2675-96 sayılı cevabi yazı ve eki 7 nolu dosyanın tetkikinden
(Eki: 11) M.Korkut EKEN'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı BOT AŞ Genel
Müdürlüğünde görevli iken Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR'ın teklifi içişleri Bakanlığı
Müsteşarı Bekir AKSOY'un tasvibi ve 02.08.1994 günlü içişleri Bakanı Sn.Nahit MENTEŞE'nin
onayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü kadrosuna Emniyet Genel Müdürü
Danışmanı olarak görev yapmak üzere atandığı; Emniyet Genel Müdürü Vekili A. Cemil
SERHADLI'nın teklifi, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Muharrem GÖKTAYOĞLU'nun tasvibi
•vç içişleri Bakanı Sn. Teoman ÜNÜSAN'ın 06.03.1996 günlü Onayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü
ile ilişkisi kesilmesine karar verilmiş, 12.04.1996 tarihi itibariyle de adıgeçen Genel Müdürlükten
ayrılmıştır.
4- Varlığı iddia edilen Örgütün T.S.K. içindeki bağlantısı olarak ileri sürülen
Hüseyin PEPEKAL'a dair İnceleme,
Genel Kurmay Başkanlığına 03.12.1996 gün ve 1233 sayılı yazı gönderilerek (Ek:12 ),
"1- Cumhuriyet Gazetesinin 06.07.1996 günlü nüshasında yayınlanan "Çiller örgütü
Soruşturması" başlıklı haberde adıgeçen kıdemli Yüzbaşı Hüseyin PEPEKAL'a dair (Gazetede
belirtilen diğer kimliklerde dikkate alınarak);
a) Belirtilen kimliğe sahip olan TSK mensubu mevcut olup olmadığı (Aydınlık dergisinin
07.07.1996 günlü nüshasında fotoğrafı yayınlandığı belirtilmektedir),
b) Sözkonusu gazete haberinin doğru olup olmadığı, adıgeçen hakkında soruşturma yapılıp
yapılmadığı, yapılmış ise soruşturma evrakı ve neticesine ilişkin bilgi ve onaylı belge gönderilmesi,"
istenilmiştir.
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Genelkurmay Bşk.dan alman 24.12.1996 gün ve 3050-929-96 sayılı cevabi yazıda (Ek: 13),
" tlgi Yazı ile sorulan kişi, Kara Küvetleri Komutanlığında görevlidir. Sözkonusu gazete
haberi de dahil olmak üzere yapılan incelemede, somut kanıtlar ortaya konulamadığı bu nedenle,
adı geçen şahıs hakkında bu aşamada ceza kovuşturması açılmasını gerektirecek yeterli kanıt
bulunmadığı anlaşılmıştır. Ancak bu yönde ileride kanıt elde edildiği takdirde her zaman askeri
yargıda kovuşturma açılması mümkün olabilecektir." denilmiştir.
5- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref BİTLİS'in de şehit olduğu Uçak
kazasına ilişkin incelemeler,
Genel Kurmay Başkanlığına 03.12.1996 gün ve 1233 sayılı yazı gönderilerek, (EK: 12)
"2- Jandarma eski Genel Komutanı Orgeneral Eşref BÎTLİS'in de şehit olduğu uçak kazası
ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına dair bilgi verilmesi, Milli Savunma Bakanüğından ayn
İnceleme ve Soruşturma yaptınlmışsa buna ilişlkin evrakın onaylı ve okunaklı fotokopilerinin
gönderilmesi,
istenilmiştir.
Genelkurmay Bşk.dan alınan 24.12.1996 gün ve 3050-929-96 sayılı cevabi yazıda, (EK: 13)
"Jandarma eski Genel Komutanı Orgeneral Eşref BİTLİS'in de şehit olduğu uçak kazasına
ilişkin olarak, K.K.K.hğı Askeri Savcılığınca soruşturma yapılmıştır. Bu soruşturma sonucunda
olayın sabotaj olmadığı kanısına varılarak kovuşturmaya yer olmadığı karan verilmiştir. Yetkili
savcılıkça yapılan bu aynntıh ve çok yönlü'soruşturma haricinde, Genelkurmay Başkanlığınca
herhangi bir soruşturma veya işlem yapılmamış ve yapılmasına da gerek görülmemiştir." denilmiştir.
Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığına 03.12.1996 gün ve 1232 sayılı yazı gönderilerek
(Ek:14),
"Bu sebeple, belirtilen uçak kazasına ilişkin olarak;
1- Bakanlığınızca ne gibi işlemler yapıldığına dair bilgi verilmesi,
2- İnceleme, soruşturma yapılmışsa ilgili evrakın ve sonraki yazışmaların onaylı birer
fotokopilerinin gönderilmesi,
3- Askeri Savcılıkça yapılan işlemlerle ilgili olarak Bakanlığınıza intikal eden evrakın onaylı
fotokopilerinin gönderilmesi,
4- Bugünkü tarih itibariyle konuya ilişkin herhangi bir gelişme olup olmadığına dair bilgi
verilmesi,"
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istenilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığından alınan 6.12.1996 gün ve 29-59-96 sayılı cevabi vazıda
(Ek:15),
"1. 17 Şubat 1993 tarihinde vukubulan ve Orgeneral Eşref BÎTLİS ile birlikte üç subay, bir
astsubay ve bir sivil kişinin şehit olmalarıyla sonuçlanan uçak kazası olayı adli nitelik taşıdığından,
Bakanlığımızca doğrudan bir işlem yapılmamıştır.
2. 353 Sayılı Yasanın 21 ve 95 nci maddeleri gereğince, olaya Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Askeri Savcılığı doğrudan el koyarak soruşturma başlatmıştır. îki ayı aşkm bir süre sürdürülen
soruşturma sonucunda, uçak personeli dışında herhangi bir fail belirlenmediğinden, 5 Mayıs 1993
tarih ve 1993/273-239 sayı ile olay hakkında KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI
verilmiştir.
Bu karar üzerine, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Tuğrul SEZGÎNLER'in kanuni yakınlarına
vekaleten, Avukat Nusret SENEM, 27 Ocak 1994 tarihli bir dilekçe ile Bakanlığımıza başvurarak,
353 Sayıh Yasanın 111 nci Maddesi gereğince soruşturma dosyasının incelenmesini ve dilekçesinde
açıkladığı gerekçelerle, soruşturmaya devam edilmesi için askeri savcıya emir verilmesini talep
etmiştir.
Dilekçe ve ekinde sunulan belgeler doğrultusunda inceleme yapmak üzere dosya Askeri
Savcılıktan istenilmiş, sonuçta "soruşturmanın eksik ve usulsüz yapıldığına, uçağın sabotaj sonucu
düştüğüne dair dosyada herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı, keza soruşturmanın noksansız
yürütüldüğü ve verilen kararın dosya içeriğine uygun olduğu" tarzında özetlenebilecek gerekçelerle
.işlem reddedilerek, Avukat Nusret SENEM' e 4 Mart 1994 tarihinde duyurulmuştur.
Konuya ilişkin kayıt içeren belge ve yazışma fotokopileri EK-A'daki dosya içerisine anlaüm
sırasına uygun olarak konulmuş bulunmaktadır.
3. Bakanlığımıza yaptığı yazılı başvuru henüz inceleme aşamasında iken, Avukat Nusret
SENEM, bu kez 4 Şubat 1994 (dilekçede sehven 1993 yazıldığı anlaşılmaktadır) tarihli aynı
içerikteki bir dilekçeyle, Askeri Savcılıkça verilen 5 Mayıs 1993 tarihli Kovuşturmaya Yer Olmadığı
kararına itiraz etmiştir.
353 Sayılı Yasaya göre, itiraz dilekçesi, en yakın mahkeme olan Jandarma Genel
Komutanlığı Askeri Mahkemesince değerlendirilmiş, 19 Nisan 1994 tarihinde, "soruşturmanın
usulüne uygun olarak yapıldığı, uçağın sabotaj sonucu düştüğüne dair dosyada herhangi bir delil ve
emarenin olmadığı, verilen kararın dosya kapsamına uygun olduğu" gerekçesiyle itirazın reddine
karar verilmiştir. (EK-B)
îşbu red kararı da dahil olmak üzere, yapılan hazırlık soruşturmasına ait tüm belgeler Kara
Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığının 1993/273 Esas sayılı dosyasında bulunmaktadır.
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Yapılan araştırmada, şehit Kara Pilot Yüzbaşı Tuğrul SEZGINLER'in kanuni yakınları
tarafından Ankara 13 ncü Asliye Hukuk Mahkemesinde, uçak firması-BEECH AİRCRAFT
GORPORATİON aleyhine tazminat davası açıldığı ve halen 1994/ 151 sayı ile derdest olduğu.
Askeri Savcılıkça soruşturulan 1993/273 Esas sayılı dosyanın anılan savcılıktan istenerek işbu
tazminat davası dosyasına ithal edildiği anlaşılmıştır.
Keza basında yer alan haber ve açıklamalar, Ankara 13 ncü Asliye Hukuk Mahkemesinin,
İstanbul 10 ncu Asliye Hukuk Mahkemesini istinabe ederek bilirkişi incelemesi yaptırılması yolunda
karar aldığını, İstanbul 10 ncu Asliye Hukuk Mahkemesince, talimat doğrultusunda İTÜ öğretim
üyelerinden oluşan üç kişilik bilirkişi heyetinden olayla ilgili teknik rapor istenildiğini, düzenlenen
raporun Yerel Mahkemeye iletilmek üzere, İstanbul 10 ncu Asliye Hukuk Mahkemesine tevdi
edildiğini ortaya koymaktadır.
Sonuç olarak, Askeri Savcılığa ait soruşturma dosyası Ankara 13 ncü Asliye Hukuk
Mahkemesine ait 1994/151 Esas sayılı tazminat dosyası içerisinde hıfzedilmiş bulunduğundan,
başkaca belge gönderilmesi mümkün olamamıştır.
4. Bugünkü tarih itibariyle, konuya ilişkin herhangi bir gelişme olup olmadığına gelince;
Basında, İTÜ öğretim üyelerince düzenlenen bilirkişi raporunda, sözkonusu olayda askeri
uçağın sabotaj sonucu düşmüş olabileceğine dair mütalaa verildiği, davacılar tarafından bu
belgelerin, değerlendirilmek üzere en kısa sürede Milli Savunma Bakanlığına iletileceği tarzında
haber ve yorumlar yayımlanmış ise de, Bakanlığımıza henüz bu yolda bir başvuru yapılmamıştır.
353 Sayılı Yasanın 105,107,109 ve 111 nci maddeleri çerçevesinde, Askeri Savcılık
tarafindan verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığı Karan kesinleşmiş olup, soruşturmaya devam
edilmesi ya da kamu davası açılması yolu bu aşamada kapalı bulunmaktadır.
Bakanlığımıza, yukanda açıklanan başvuru yapıldığı taktirde, bu bilgi ve belgeler, 353 Sayılı
Yasanın 109/3 maddesi uyannea değerlendirilmek üzere, Askeri Savcılığın teşkilat bağlantısı göz
önünde tutularak Kara Kuvvetleri Komutanlığına gönderilebilecektir" denilmektedir.
Ankara C.Başsavcılığının 29.11.1996 gün ve 1996/19 sayılı yazılannda Başsavcılığa intikal
etmiş ceza soruşturması ve hukuk mahkemelerine intikal etmiş bir davanın bulunmadığı
bildirilmiştir. (EK: 16 ) • •
Ancak, Kazada şehit olan Pilot Yüzbaşı Tuğrul SEZGINLER'in kanuni yakınlan tarafından
Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinde uçak firması aleyhine tazminat davası açıldığı ve halen
1994/151 sayılı ile derdest olduğu, bilirkişiler Prof.Dr. A.Nuri YÜKSEL, Prof.Dr. Oğuz BORAT,
Doç.Dr.Zahit MECİTOGLU tarafından 4.11.1996 günlü bilirkişi raporunun düzenlendiği
anlaşılmıştır. Bilirkişi raporunun sonuç kısmında, (EK: 17 )
"Bu hususlar muvacehesinde
1- Motor arızası-ve sonuç olarak uçağın düşmesinde buzlanmanın etkili olduğunu göstçren
yeterli ve tatminkar delil yoktur.
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2- Motor arızası ve düşme olayında pilotaj ve bakım hata ve kusuru bulunduğuna dair
delil/ler mevcut değildir. Dolayısıyle davacılar murisi 2. pilot T-uğrul SEZGİNLER ile kaptan pilot
Yaşar ERİAN'm kusurları yoktur.
3- Uçağın düşmesine yol açan motor arızasında davalı firmanın dizayn ve yapım hatası
bulunduğuna dair delil mevcut değildir.
4- Kaza günü öncesindeki gece, hangar civarındaki - bir nöbetçi tarafından bildirilen kimliği bilinmeyen kişi ile yukarıda isimleri zikredilen motor iç aksamının enkaz mahallinde
bulunamaması ve sağlam ve mukavim olan motor zarfının parçalanmamış ve hatta fazla deforme
olmamış görüntüsü karşısında sabotaj ihtimali gözden ırak tutulmamalıdır." denilmektedir.
6-Basında "Söylemez Kardeşler Çetesi" olarak anılan konu,
a) İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü çalışmaları,
3.12.1996 gün ve 1231 sayılı yazımızla İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin bilgi ve belge
istenilmiştir (EK: 18).
Söylemez Kardeşler Çetesi ile ilgisi olan emniyet görevlileri hakkında Mülkiye ve Polis
Müfettişlerince yapılan soruşturmalar sonucunda (Ek: 19),
(1) İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken Kars ili emniyet kadrosuna atanan
ve 11.11.1996 tarihli İçişleri Bakanlığı onayı ile müstafi addedilen Sedat DEMİR'in irtikap, rüşvet,
yetki ve nüfuzunu kendisine ve başkasına çıkar sağlamak amacıyle kötüye kullanmak suçlarından
.dolayı 657 sayılı kanunun 125/E-g maddesine göre Memuriyetten, Emniyet örgütü Disiplin
tüzüğünün 8/6,7, maddelerine göre meslekten çıkarma; hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği
saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak suçundan 16 ay süreli
kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilmesi talep edildiği, firarda olduğu için
savunması alınamadığından henüz bu cezası verilemediği;
Mal varlığında 1990 yılından sonra meydana gelen fahiş artış nedeniyle 3628 sayıh Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince doğrudan
soruşturma yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına konunun tevdi edildiği,
Görevini kötüye kullanma suçunu işletiği sonucuna varıldığından düzenlenen fezlekenin de
Ankara Valiliği Memurin Muhakematı Komisyonuna gönderildiği,
(2) İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı iken Niğde Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atanıp,
7.11.1996 tarihli İçişleri Bakanlığı onayı ile müstafi addedilen 2. sınıf Emniyet Müdürü Deniz
Gökçetin'in rüşvet almak, yaptıkları soruşturmanın Söylemezler lehine yürütülmesini sağlamak
suçlanndan dolayı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-g maddesine göre devlet
memurluğundan, Emniyet örgütü Disiplin Tüzüğünün 8/6. maddesine göre de meslekten çıkarma
cezası ile tecziye edilmesinin gerektiğinin talebedildiği, ancak firarda olması nedeniyle henüz
savunması alınamadığından cezanın verilemediği,
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(3) İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken görevden uzaklaştırılan ve Devlet
Güvenlik Mahkemesince tutuklanan Başkomiser Halim Ayapdın, Genel Müdürlüğün Bilgi İşlem
Daire Başkanlığında görevli iken görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Komiser Yardımcısı Nazif
YAVUZ, Samsun Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken askere giden ve tutuklanan
Komiser Yardımcısı Mehmet Sıddık BAKIR'ın Söylemezler Çetesi ile ilişki kurmak, yardım ve
yataklık yapmak suretiyle Memuriyet sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve
utanç verici hareketlerde bulunmak suçlarından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-g
maddesi gereğince Devlet Memurluğundan çıkarma, Emniyet örgütü Disiplin Tüzüğünün 8/6,7.
maddeleri gereğince de meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmelerinin teklif edildiği, İçişleri
Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 24.10.1996 gün ve 1996/44 sayılı karan ile teklif maddesine
istinaden devlet memurluğundan çıkarma cezası ile tecziye edildikleri, Emniyet Genel Müdürlüğü
Yüksek Disiplin Kurulunun 26.11.1996 gün ve 1996/308 sayılı karan ile de teklif maddeleri
doğrultusunda emniyet mesleğinden çıkarma cezası ile tecziye edildikleri, sanıklann işledikleri
suçun 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun kapsamına girdiği ve ilgili Mahkemece tutuklandıklanndan haklannda aynca fezleke
düzenlenmediği,
(4) İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli iken 11.11.1996 tarihli içişleri Bakanlığı onayı
ile müstafi sayılıp, halen firarda bulunan Emniyet Amiri Erdal DURMAZ'in soruşturmaları
Söylemez Çetesi Lehine yönlendirmek suretiyle görevini kötüye kullanmak ve rüşvet almak
suçlarından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-g maddesi gereğince devlet
memurluğundan çıkarılması ve Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8/ 6. maddesi gereğince de
emniyet mesleğinden çıkarma cezası ile tecziyesi talebiyle rapor düzenlendiği, ilgilinin firarda olması
nedeniyle savunması alınamadığından yetkili disiplin kurullannca henüz ceza verilemediği, aynca
suçun doğrudan adli takibinin gerektiğinden konunun istanbul C. Savcılığına da intikal ettirildiği,
(5) istanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda iken önce Bursa, daha sonra Tokat Emniyet
Müdürlüğü emrine atanıp, görevden uzaklaştınlan ve halen firarda bulunan Emniyet Amiri Mehmet
Aslan ÜNAL ile istanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken emekli olan Polis Memuru
Abdülkadir EREN'in Memuriyet nüfuzunu ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle kendilerine ve
başkalarına menfaat sağladıkları suçundan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8/7. maddesi
gereğince Emniyet mesleğinden çıkarma cezası ile tecziye edilmelerini havi rapor düzenlendiği,
savunmaların alınamaması nedeniyle nihai disiplin kurulu karannın henüz verilemediği, aynca ilgili
kişiler hakkında bahsekpnu suçlardan dolayı fezleke düzenlenerek T.C.K.nun 240. maddesine göre
cezalandınlmalannı temin için istanbul Valiliği Memurin Muhakemat Komisyonuna gönderildiği,
(6) Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı iken APK. Uzmanlığına atanan I.
Sınıf Emniyet Müdürü Tugay TURAN'ın kaldığı otelin masraflarını kumarla uğraşan ve polisçe iyi
tanınmayan kişilere ödettiği, Ankara'da porno film gösteren bir sinema sahibi ile sıkı dostluk ve
karşılıklı menfaat ilişkisi içinde bulunduğunun hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı
ve güven duygusunu sarsicı eylem ve davranışlarda bulunmak fiilini oluşturduğundan Emniyet
Örgütü Disiplin tüzüğünün 6/B-5. maddesi gereğince 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile
tecziyesinin gerektiğini havi rapor üzerine henüz bir işlemin yapılmadığı ve disiplin cezasının
verilmediği,
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b) C. Başsavcılıklarınca yapılan çalışmalar (Ek: 20
Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/85 esasında duruşması yapılan ?i>" ite İstanbul
Ağır Ceza Mahkemesinde rüyet edilen 1996/211 esas sayılı dosyadaki cebri irtikar"»* rüşvet "Sima
olayı birbirinin tamamlayıcıstdır.
10-12/02/1996 tarihleri arasında İstanbul Etiler* de Don Petro barını yaştıran Ömer
ÇETÎNSAYA ve arkadaşı Selçuk Hüryaşar sonradan sanıklar arasında olduğu saptanan Barış
Bedrettin ÇINAR İle birlikte barın güvenlik sorunu görüşmek üzere >fehmet Faysal
SÖYLEMEZ'in Kızıltoprak'ta (Kadıköy) olan bürosuna gittikleri, M.Faysal ve SÖYLEMEZ ile
arkadaşlarının anılan üç kişiyi silah zoru ile ellerinden kelepçeleyip ayrı ayrı odalara kapattıkları,
kendi adamları olan Barış Bedirhan ÇINAR'ı serbest bırakıp, barın kendilerine ds-cr edilmesi için
Ömer ÇETİNSAYA'ya baskı yaptıkları, Ömer ÇETİNSAYA'nın teklifi kabul smek zorunda
kalması üzerine, Selçuk Hüryaşar'ı yanlarında alıkoyup, Ömer ÇETİNSAYA ile erlikte Kadıköy
12 nci noterliğine giderek, devir işlemlerini tamamladıkları ve Selçuk Hüryaşar'ı (E-5) karayolu
üzerindeki Kayalar petrole getirmesi için Barış Bedirhan ÇINAR'a talimat verüleri. Kayalar
petrole getirilen Selçuk Hüryaşar'da bulunan çek defterinden bir yaprağa 20 müya*" liralık çek
yazıp, Ömer ÇETÎNSAYA^a ciro yaptırdıkları,
Konunun Emniyet'e intikal etmesi üzerine 26.02.1996 tarihinde Ömer ÇETİNSAYA
yanında iki polis memuru olduğu halde, M.Faysal SÖYLEMEZ'in bürosuna gittiği, jüriye giren iki
polis memuru oturdukları sırada sanıkların üzerlerine atılarak ellerindeki tabancalar, gasp ettikleri,
olayı gören Ömer ÇETİNSAYA'nın tabanca ile ateş ederek Sait AYDIN'ı öldürüp, Şeref AYDIN'ı
yaraladığı, adam kaldırma ve 6136 sayılı yasaya muhalefet eyleminin İstanbul Devlet Güvenlik
Mahkemesi C.Başsavcdığmca soruşturmasına başlandığı ve 27.3.1996 gün 1996/170 sayılı
görevsizlik karan üe evrakın Kadıköy C.Başsavcıhğına gönderildiği ve olayla ilgili olarak Kadıköy
•C.Başsavcıhğı tarafindan 10.4.1996 tarihinde 1996/4303 hz ve 1996/85 sayılı iddianame ile
8.10.1996 tarihinde 1996/85 sayılı ek iddianame düzenlenmiş ve ayrıca Ömer ÇETİNSAYA
hakkında adam öldürmek suçundan Kadıköy C.Savcılıği tarafindan soruşturma yapıüğ>»
anlaşılmıştır.
Polislerin ellerinden zorla silahlarının gasp edilmesi olayı için Emniyet Yetkilileri ile
M.Faysal Söylemez arasında lehte tutanak düzenlenmesini teminen anlaşma yapıldığı. Başkomıser
Halim APAYDIN ile M.Faysal SÖYLEMEZ arasında yapıldığı belirtilen mutabakata göre, İstanbul
Emniyet Müdür Yardımcısı ve Asayiş Müdürü Deniz GÖKÇETİN ile Cinayet -Masası Amiri Erdal
DURMAZ'a verilmek üzere 5 milyar liraya anlaştıkları, bu meblağdan 3 milyar lirasının galerici
Yalçın KILIÇ'tan gasp edilen 3.000.000.000 liralık çek ile Halim KARATAS ve M.Faysal
SÖYLEMEZ tarafından temin edilen 1.000.000.000 liranın Halim KARAT AŞ tarafından Amir
Erdal DURMAZ'a verildiği, 3 milyar liralık çekin Halim KARATAŞ ve Baskomiser Halim
APAYDIN tarafından Toprakbank Bakırköy Şubesinden tahsiline çalışıldığı, ancak hesabın müsait
olmamasından ötürü başanlamadığı, çekin tahsil için Av.İ.Turan KARATAŞ'a verildiği, bu-arada o
tarihte İstanbul Asayiş Şube Müdürü olan Sedat DEMİR'in döviz ticareti ile iştgal eden İbrahim
GENÇ'in ortağı Ziya AYCAN'ı Asayiş Şubesine aldırıp, paranın ödenmesi için işkence yaptığı,
İbrahim GENÇ Sedat DEMİR'in odasına alınarak, Anılan Şahsın İzmirde bulunan bir dairesi ile
Yeşil Vadi Kooperatifinde bulunan hissesini alması için teklifte bulunduğu, onun da korkarak
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görmediği bu iki yeri 265.000 dolar karşılığı almayı kabul ettiği ve Bünyamin Taştan ismindeki
arkadaşından aldığı 12 milyar 882 milyon lira meblağı içeren çeki Sedat DEMİR'e ciro ettiği gibi.
Kent Bank'a ait 5 milyar değerindeki şahsi çekini de verdiği ve ayrıca bir milyarı aşan bir miktarı
Sedat DEMİR ve ailesi için harcadığı,
Bundan başka Cengiz AKGÜL'ün işletmekte olduğu kumkapı otelinin kapanmamasına
karşılık Halim KARATAŞ ve Halim APAYDIN tarafından alınan 450 milyon liranın Halim
APAYDIN tarafından 10.000 mark olarak Deniz GÖKÇETİN'e verildiği, Deniz GÖKÇETtN'in
Kızıltoprak'ta husule gelen olay için rüşvet aldığı ve geliri ile mütenasip olmayacak derecede mal
varlığına sahip olduğu,
Emniyet Amiri Mehmet Aslan ÜNAL'in Emniyet Teşkilâtı mensupları arasında rüşvete
aracılık yaptığı,
Parlement oteli sahibi Gazi DOYMAZ ile Eskort-Gözde oteli, sahibi Levent Şeker'in Halim
KARATAŞ Aracılığı ile Emniyet Yetkililerine verilmek üzere Başkomiser Halim APAYDIN'a
1450.000.000 lira rüşvet verildiği ileri sürülmektedir.
Sanıklar Emniyetteki ifadelerinin baskı ile alındığını ileri sürerek olayları kabul
etmemektedir.
c) Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan çalışmalar;
Jandarma Genel Komutanlığından 11.12.1996 gün ve 1283 sayılı yazı ile konuya ilişkin
olarak bilgi istenilmiştir (Ek: 21 ).
Jandarma Genel Komutanlığından alınan 13.12.1996 gün ve 223/83 sayılı cevabi yazıda
(EK:22);
"a. Basında "Söylemezler Çetesi" olarak yer alan ve içinde Silahlı Kuvvetler ve Polis
Teşkilatı mensubu bazı kişilerin de bulunduğu ileri sürülen örgüt ile ilgili olarak adli işlemlere
paralel şekilde aynca detaylı bir idari tahkikat yapılarak ihmali görülenler hakkında kanuni takibat
başlatılmıştır.
İdari tahkikata ait fezleke ekte sunulmuştur.
b. Yapılan adli ye idari tahkikat doğrultusunda yasadışı örgütsel faaliyet içerisinde yer aldığı
değerlendirilen J.Ütğm. Can KOKSAL ve böyle bir örgütsel faaliyet içerisinde bulunmadıkları halde
J.Ütğm.Can KÖKSAL'ın kendilerinden birer silah temin ettiği anlaşılan Uzm.J.Çvş.Hasan YILDIZ
ile Uzm.J.Çvş.Alî DELEN'in disiplin yoluyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilmiş olup,
buna dair Komisyon kararları ekte sunulmuştur. Davaları ilgili Mahkemelerde devam etmektedir."
denilmektedir.
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7- Tevfik AĞANSOY'un ilişkisi,
Doğu PERİNÇEK'in sözkonusu yazısının 10 uncu sayfasında Tevfik AĞANSOY'un "Çiller
Özel Örgütü" olarak adlandınlan örgüt ile ilişkili olduğu, 28.08.1996 gecesi istanbul Bebekte
öldürülmesiyle örgüt ile ilişkisinin ortaya çıktığı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sn.
Tansu ÇÎLLER'in koruma görevlileri olduğu iddia edilen Celal BABÜR'ün olay'da öldüğü Ferda
TEMEL'in ise yaralandığı, adıgeçen Polis Memurlarının aynı zamanda Tevfik AĞANSOY'u
korumakla görevli oldukları iddia edilmektedir.
Konu hakkında Emniyet Genel Müdürlüğüne 03.12.1996 gün ve 1230 sayılı yazı
gönderilerek (Ek: 10),
• e. •
" 1 - 28.08.1996 günü gecesi İstanbul Bebek'te Tevfik AĞANSOY'un öldürülmesi olayı
esnasında ölen Celal BABÜR ile yaralanan Ferda TEMEL'in Emniyet Mensubu olup olmadıkları,
görevlerinin ne olduğu, Emniyet mensubu iseler Ferda TEMEL hakkında işlem yapılıp
yapılmadığına dair bilgi verilmesini ve bu bilgilerin dayanağını teşkil eden evrakm onaylı ve
okunaklı birer fotokopilerinin gönderilmesi,"
istenmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan 06.12.1996 gün ve 2675-96 sayılı yazının eki 1 nolu
dosyanın tetkikinden (Ek: 11); Polis Memurları Celal BABÜR ile Ferda TEMEL'in Başbakan
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sn.Prof.Dr. Tansu ÇÎLLER'in Koruma görevlileri oldukları, Sayın
Tansu ÇÎLLER'in İstanbul'a çok sık seyahatleri ve istanbul'daki ikametgahları ve aile fertlerininde
.korunması amacıyla adıgeçen Polis Memurlarının istanbul'da görevlendirildikleri, 28.08.1996 günü.
gecesi istanbul Bebek'te Tevfik AĞANSOY'un öldürülmesi olayı sırasında beraberinde olan Polis
Memuru Celal BABÜR'ün öldüğü, Polis Memuru Ferda TEMEL'in yaralandığı, olay üzerine
Emniyet Genel Müdürlüğünce iki Polis Başmüfettişine inceleme yaptırıldığı, Ferda TEMEL
hakkında düzenlenen 02/2/1996 gün ve 1996/684 sayılı raporda Hizmet dışında resmi sıfatının
gerektirdiği, saygınlığı.ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle
6 ay süreli kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziyesinin teklif edildiği, işlemin henüz
sonuçlanmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, Ferda TEMEL hakkında adam öldürmek suçundan
T.C.Knun 49 uncu maddesi gereğince istanbul C.Başsavcılığınca düzenlenen 17.10.1996 tarih ve
Hz:96/36903 sayılı iddianame"ile istanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştır.
istanbul D.G.M. Cumhuriyet Başsavcılığının Hz: 1996/2062, E. 1350 sayılı iddianamesiyle
7.10.1996 tarihinde tutuklu Sanıklar Aydın GÖKER ve Yener ÜÇÜNCÜ haklarında cürüm işlemek
için teşekkül meydana getirmek suçundan dolayı İstanbul 6 nolu D.G. Mahkemesinde kamu davası
açıldığı, ayrıca teammüden adam öldürmek, adam öldürmeyi teşebbüs bu suça azmettirmek, iştirak
ve 6136 sayılı Kanuna ve muhalefet suçlarına dair evrak 1996/2068 Hazırlık Numarasına kayıtlı
iken İstanbul DGM. Başsavcılığınca görevsizlik kararı verilerek İstanbul C.Başsavcılığına
gönderilmiş, İstanbul C.Başsavcılığı adıgeçenler hakkında dava açmış, gıyabi tutuklu olan Alaattin
ÇAKICI tefrik edilmiş olup tahkikat devam etmektedir Ek:23).
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8- Tarık ÜMİT'in kaybolması, İran uyruklu Asger SİMİTKO ve Lazen
ESMAELİ'nin kaçırılıp öldürülmesi, Gaziantep'te M.Ali YAPRAK'ın kaçırılması olayı,
a) Tarık ÜMİT'in kaybolması olayı,
Konuya ilişkin olarak 03.12.1996 gün ve 1230 sayılı yazı ile Emniyet Genel
Müdürlüğünden bilgi ve belge istenilmiştir (Ek: 10).
Emniyet Genel Müdürlüğünün 06.12.1996 gün ve 2675-96 sayılı yazısı eki 2 nolu dosyanın
tetkikinden, Tank ÜMİT'in kızı Hande BÎRİNCÎ'nin babasından 04.03.1995 tarihinden itibaren
haber alamadığını İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amiriliği'ne 14.04.1995
tarihinde bildirdiği, tutanak düzenlendiği anlaşılmıştır (Ek: 11).
Silivri C.Başsavcılığınca konuya ilişkin olarak 1995/620 Hazırlık nosunda yürütülmekte
olan soruşturmanın ilgili evrakı (EK: 24) dedir.
Emniyet Genel Müdürlüğüne 3.1.1997 gün ve 08 sayılı yazı gönderilerek 34 ZU 478 nolu
plakayı konu alan Em.Gn. Md. Mehmet AĞAR imzalı 14.12.1993 gün ve 93 sayılı yazı hakkında
bilgi istenmiştir (EK: 25 ).
Alınan 08.01.1997 gün ve 57/97 sayılı cevabi yazı ve eki 1 nolu dosyadaki evrakta
(EK:26); sözkonusu yazıya kayıtlarda rastlanamadığı, belirtilmektedir.
b) İran Uyruklu Asger SİMİTKO ve Lazen ESMAELİ'nin kaçırılıp öldürülmesi olayı,
Emniyet Genel Müdürlüğünden 03.12.1996 gün ve 1230 sayılı yazı ile İran UYRUKLU
Asger SİMİTKO ve Lazen ESMAELİ'nin kaçırılıp öldürülmesi olayı ile ilgili bilgi ve belge
istenilmiştir (Ek: 10).
Anılan Genel Müdürlükten alınan 06.12.1996 gün ve 2675-96 sayılı yazı eki 3 nolu
dosyanın tetkikinden (Ek:l 1 ), İran uyruklu Asger SİMİTKO ile Lazen ESMAELİ'nin 15.01.1995
günü İstanbul Ataköy'de Polis arabası görünümü verilmiş oto ile kaçırıldığı, cesetlerinin 28.01.1995
günü Silivri ilçesi Gümüşyaka bölgesi Değirmenköy Kerezdere mevkiinde bulunduğu, Bakırköy
C.Başsavcılığınca 20.02.1995 gün ve Hz: 1995/5494 ve KR: 1995/249 sayılı yetkisizlik karan ile
adam kaçınp öldürme olayının Silivri C.Başsavcılığına gönderildiği anlaşılmıştır.
Silivri C.Başsavcılığınca konuya ilişkin olarak 1995/183 hazırlık nosunda yürütülmekte olan
soruşturmanın ilgili evrakı (EK: 27 ) dedir.
Evraklar arasındaki Silivri Jandarma Komutanlığının 14.02.1995 günlü Abdullah
BAYBAŞİN'in Altınkum sitesindeki ikametgahında yapılan aramaya ilişkin tutanaktaki "... uzun
zamandan kalma kan izleri olduğu ve bu kan izlerinin silinmek istenmiş olduğu..." yolundaki tesbit
dikkate değer bulunmaktadır.
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ç) Gaziantep'te M.Ali YAPRAK'ın kaçırılması olayı;

^&-^.-^

Emniyet Genel Müdürlüğüne 03.12.1996 gün ve 1230 sayılı yazı ile Gaziantepte M.Ali
YAPRAK'ın kaçırılması olayı ile ilgili bilgi ve belge istenilmiştir (Ek: 10 ).
Anılan Genel Müdürlükten alınan 06.12.1996 gün ve 2675-96 sayılı yazı eki 4 nolu
dosyanın tetkikinden (Ek: 11), 25.5.1996 günü Gaziantep YAPRAK TV Sahibi M.Ali YAPRAK'ın
kimliği belirlenemeyen kişilerce bir otoya bindirilerek zorla kaçırıldığı, 6 gün süreyle alıkonulduğu,
75.000 DM ile cep telefonu ve ruhsatlı silahının gaspedildiği, daha sonra Hilvan İlçesi sınırında
Serbest bırakıldığından bahisle yapılan soruşturmada Gaziantep C.Başsavcılığınm 1996/6503
Hazırlık, 1996/284 sayılı Daimi Arama ve Takipsizlik karan ile 15.11.1996 tarihinde karar verildiği
anlaşılmış dosya yeniden ele aldntılarak Hazırlıktaki aynı sayı ile koğuşturması sürdürülmesi
sağlanmıştır.
M.A1İ YAPRAK'ın kaçırılması ve fidye istenmesi olayı ile ilgili olarak G.Antep
C.Başsavcılığınm 1996/6503 hz. nosu ile soruşturma sürdürüldüğü, olayın faillerinin olduğu sandan
Müfit SEMENT'in aldmlan parmak izi olayda kullanıldığı iddia edilen araçtaki parmak iziyle aym
olduğu, bu değerlendirmenin tartışılmadığı, Müfit SEMENT'in talimatla alınan ifadesinin yine
Haluk KIRCI'nın firarına sebebiyet verdiği ileri sürülen Sedat DEMİR hakkmda-takipsizlik kararını
veren istanbul C.Savcısı Sezgin ÖZDEMİR tarafından alındığı, aynca Gaziantep C.Savcısı Akın
İNAL'ın tahkikaü derinleştirmeden tüm delilleri değerlendirmeden takipsizlik karan ve daimi arama
karan verdiği, evrakın 5.12.1996 tarihinde yeniden ele aldınldığı, müşteki M.Ali YAPRAK'ın
gerek poliste ve gerekse Savcılıkta vermiş olduğu ifadelerinde ve şüphelendiği şahıslar hakkında ve
6 gün alıkonulduğu yerler için yüzleştirme ve yer gösterme zaptı yapılmadığı bu hususların İçişleri
Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü çıkışlı 29.11.1996 gün ve 262991 saydı yazısmda
zikredilmiştir (EK: 28-29).
9- "ö.Füo" ile bağlantı konusu,
Doğu PERİNCEK imzalı yazının 11 inci sayfasında, Hürriyet Gazetesi köşe yazarlanndan
mütevafta Yıldırım ÇAVLFnın 05.04.1996 tarihli Hürriyet gazetesindeki yazısına dayanılarak "6.
Filo" adlı suç örgütünden sözedilmektedir.
Emniyet Genel Müdürlüğüne 03.12.1996 gün ve 1230 sayılı yazı gönderilerek (Ek: 10 );
"3- Hürriyet Gazetesinin 05.04.1996 günlü nüshasındaki haberde (Yıldınm ÇAVLI
köşesinde) "6. Filo" adlı bir örgütten ve bazı faaliyetlerinden söz edilmektedir. İstanbul Emniyet
Müdürlüğünde bu örgüt ve faaliyetleri hakkında bilgi bulunup bulunmadığına dair bilgi verilmesi,
konuya dair evrak v.d. belge varsa onaylı fotokopilerinin gönderilmesi,"
istenilmiştir.
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Anılan Genel Müdürlüğün 06.12.1996 gün ve 2675-96 sayılı cevabi yazısının eki 5. nolu
dosyanın tetkikinden, sözkonusu "6 Filo" olarak adlandırılan örgüt ile ilgili olarak İstanbul Emniyet
Müdürlüğünde herhangi kayıt ve bilgi bulunmadığı anlaşılmıştır (EK: 11).
10- Abdullah SÜLÜK isimli şahısla ilgili inceleme,
Abdullah SÜLÜK'ün, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün
16.7.1996 tarih ve 96033156 sayılı emirleri ile disiplin nedeni ile Eskişehir özel Tip Kapalı
Cezaevinden İsparta Kapalı Cezaevine nakli uygun görüldüğü, yine Adalet Bakanlığının anılan
Genel Müdürlüğünün 2.9.1996 tarih ve 96041911 sayılı emirleri ile Eskişehir özel Tip Kapalı
Cezaevinde tutuklu bulunan Ramazan SÜLÜK, Şehmuz ORHAN, Engin ARDA İdari nedenlerle
6.9.1996 tarihinde İsparta kapalı Cezaevine Sevkedildikleri anlaşılmışür (EK: 30 ).
11-Avrasya Feribotu'nun Kaçırılması Olayı;
İstanbul DGM C.Başsavcılığınca hazırlanan 29.03.1996 günlü Hz. 1996/181, E. 1996/377,
İddianame 1996/347 sayılı'iddianameye göre (Ek:31), Trabzon ile Rusya Federasyonunun Soçi
Limanı arasında yolcu, yük ve araç taşıyan Avrasya Feribotunun yolculanyla beraber 16.01.1996
Salı günü Trabzon Limanından 9 kişi tarafından kaçırılarak İstanbul İli Beykoz İlçesi Riva Soğanlı
Adası Civarına getirildiği 19.01.1996 günü Saat 18.00 Civarında direnişe son verildiği ve
eylemlilerin teslim olduğu, haklarında terör örgütü oluşturmak, deniz ulaşım aracına gitmekte
olduğu yerden zorla başka bir yere götürmek, silahlı olarak ve milli maksatlar için kişi hürriyetini
tahdit, patlayıcı madde imal etmek ve memura silahla mukavemet etmek suçlarından haklarında
İstanbul 3 nolu D.G. Mahkemesinde dava açıldığı, davanın derdest olduğu anlaşılmaktadır.
Sanıklardan Muhammet Emin TQKCAN'ın aile dostu olan Düzceli Selim
GÖSTERlŞLÎ'nin, sanığı eylemlerinden vazgeçirmeye çalıştığı, ilgili yerlerle telefon bağlanüsı
kurduğu, sanığında bunu kabul ettiği, İstanbul'da eylemlerine son verdiği, sanığın terörle mücadele
şubesindeki 28.01.1996 günlü ifade tutanağının 11 nci sayfasından anlaşılmaktadır.
12- Matild MANUKYAN'a bombalı Saldın ve Mehmet URHAN'ın öldürülmesi
olayı;
Emniyet Genel Müdürlüğünden 03.12.1996 gün ve 1230 sayılı yazı ile Matild
MANUKYAN'a bombalı saldın olayı ile ilgi bilgi ve belge istenilmiştir (EK: 10).
Anılan Genel Müdürlükten alınan 06.12.1996 gün ve 2675-96 sayılı yazı eki 6 nolu
dosyanın tetkikinden (Ek: 11), olayın Şişli C.Başsavcılığının 1995/25329 sayısında kayden işlem
gördüğü ve faillerinin araştırıldığı anlaşılmaktadır.
Şişli C.Başsavcılığının 1995/25329 hazırlık sayısında kayıtlı olan olayın, soruşturmasının
devam ettiği, faillerinin bulunması için İstanbul Emniyet Md..asayiş Şubesi Müd.rte gerekli
müzekkerelerin yazıldığı anılan C.Başsavcılığından intikal eden evraktan anlaşılmıştır (EK: 32 ).
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13- Hüseyin DUMAN isimli kişinin Van Emniyet Müdürlüğünce aranıp aranmadığı
konusu,
Emniyet GenelMüdürlüğüne 03.12.1996 gün ve 1230 sayılı yazı gönderilerek, Hüseyin
DUMAN adlı kişinin Van Emniyet Müdürlüğünce aranıp aranmadığı'na dair bilgi ve belge
istenilmiştir (EK: 10).
Anılan Genel Müdürlükten alman 06.12.1996 gün ve 2675-96 sayılı yazı eki 10 nolu
dosyanın tetkikinden (EK: 11), Hüseyin DUMAN ad ve soyadını taşıyan beş ayn kişinin Van
Emniyet Müdürlüğünce aranmakta olduğu, bunlardan üçünün uyuşturucu kaçakçısı olarak
aranmakta olduğu anlaşılmaktadır.
14-Yukarıda Yeralan 13 Bentle İlgili Değerlendirmeler, ,
Elde edilen bilgi ve belgelere göre değerlendirmelerimiz maddeler halinde aşağıda
belirtilmiştir.
a) 1.11.1983 gün ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı
Kanununun, Teşkilatın görevlerini düzenliyen 4 üncü maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi
ve milletiyle bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü
oluşturan bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler
hakkında Millİ Güvenlik İstihbaratını Devlet çapında oluşturmak, maddede sayılan kurumlann
istihbarat istek ve ihtiyaçlarını karşılamak, görevleri arasında sayılmıştır.
MİT Müsteşarlığından alman cevabi yazıda, ÇİLLER ÖZEL ÖRGÜTÜ ile ilgili olarak
kayıtlanna intikal eden bilgi ve belge bulunmadığı, Teşkilat ve personelinin bu tür iddialarla ilgisinin
bulunmadığı, gazete haberi kapsamına girecek nitelikte MİT mensubunun bulunmadığı
belirtilmektedir.
Bu nedenlerle, Doğu PERİNÇEK imzalı yazıda ileri sürülen, DYP Genel Başkanı ve
İstanbul Milletvekili Tansu ÇİLLER, MİT, Emniyet, JİTEM, özel Kuvvetler Komutanlığı gibi
Devlet kurumlannın bazı görevlileri ile bazı suç örgütlerinde yer almış bazı kurumlardan oluşan
özel Suç Örgütü kurulmasını sağladığı, himaye ettiği ve yönlendirdiği yolundaki iddiası gerçeklik
kazanmamışta.
b) MİT Müsteşarlığının cevabi yazısında basında "MİT Raporu" olarak öne sürülen yazının
Müsteşarlıklanyla ilgisinin bulunmadığı belirtilerek buna ilişkin 05.11.1996 günlü basın açıklamaları
yalanlama olarak belirtilmektedir.
Buna göre, MİT Raporu olarak ileri sürülen yazıyla ilgili iddialar kesinlik kazanmamaktadır.
Ancak, anılan Müsteşarlığın 22.09.1996 günlü Aydınlık gazetesindeki haberi 05.11.1996 tarihinde
tekzip etmesi gecikmiş bir işlem olarak görülmektedir.
c) Mehmet EYMÜR'ün 27.5.1988 tarihli dilekçe ileMİT Müsteşarlığındaki görevinden
ayrıldığı, 14.2:1994 tarihinde tekrar anılan müsteşarlıkta göreve başladığı; Mehmet Korkut
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EKEN'in 27.5.1988 tarihli dilekçe ile MİT Müsteşarlığındaki görevinden ayrıldığı, teşkilata tekrar
dönmediği; Tolga Şakir ATİK'in 3.11.1995 tarihinde müsteşarlık emrine atandığı, 6.11.1995
tarihinde Başbakanlıkta istihdamının uygun görüldüğü, 18.1.1996 tarihinde teşkilattaki görevine
döndüğü, 22.01.1996-14.06.1996 tarihleri arasında hizmetiçi eğitime tabi tutulduğu, 15.7.1996 da
Malatya Bölge Başkanlığı emrinde göreve başladığı, 2.10.1996 günlü onay ile Ankara Bölge
Başkanlığı emrine atandığı, mehil müddeti kullanımı ve sağlık raporu alarak görevine henüz
başlamadığı anlaşılmıştır.
Bu durumda, Tolga Şakir ATÎK'in Müsteşarlık bünyesinde etkili bir görevde olmadığı
mütaala edilmektedir.
d) Varlığı iddia edilen örgütün TSK içindeki bağlantısı olarak ileri sürülen Hüseyin
PEPEKAL'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli olduğu, somut kanıtlar ortaya konulamadığı
için Ceza kovuşturmasını gerekli kılacak bir hususun olmadığı Genelkurmay Başkanlığınca
bildirilmiştir (EK: 13).
e) 17.2.1993 tarihinde vukubulan ve Orgeneral Eşref BİTLÎS ile birlikte 3 Subay, 1
Astsubay ve 1 Sivil kişinin şehit olmaları ile sonuçlanan uçak kazası ile ilgili olarak K.K.K. askeri
savcılığınca 5.5.1993 gün ve 1993/273-239 sayı ile olay hakkında takipsizlik karan verilmiş, şehit
kara pilot Yüzbaşı Tuğrul SEZGÎNLER'in kanuni yakınlarının avukatınca itirazda bulunulmuş,
bunun üzerine Jandarma Genel Komutanlığı askeri mahkemesince 19.4.1994 tarihinde konu
görüşülerek itirazın reddine karar verilmiştir.
Öte yandan sözkonusu avukatça uçak firması aleyhine Ankara 13. asliye hukuk
mahkemesinde 1994/151 sayı ile tazminat davası açıldığı, davanın derdest olduğu anlaşılmaktadır.
Bu arada 4.11.1996 günlü 3 kişilik bilirkişi raporunda "sabotaj ihtimalinin gözden ırak
tutulmaması" yolunda görüş bildirilmiştir. Dava sonucuna göre konunun M.S.B.ca yeniden gözden
geçirilebilme ihtimalinin doğa^i^^ğjjiüşıiüıttoektedir.
f) Söylemez Kardeşler olayı;
Söylemez Kardeşler olayı ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Jandarma Genel Komutanlığınca bu olayla ilişkileri görülen mensupları hakkında gerekli idari
soruşturmalar yapılarak sonuçlandırılmıştır.
Öte yandan konu İstanbul DGM C.Başsavcılığı da dahil olmak üzere çeşitli
C.Başsavcılıklarınca soruşturulmakta, soruşturulması bitenlere ilişkin olarak davalar açılmış olup,
derdesttir. Yargılamalar sonucunda olayın çeşitli kişi yada kuruluşlarla bağlantıları olup olmadığı
ortaya çıkacaktır.
g) Nurullah Tevfık AGANSOY 28.08.1996 gecesi İstanbul Bebek'te uğradığı silahlı saldırı
sonucu öldürülmüştür. Olay sırasında maktulün yanında bulunan Başbakan Yardımcısı Sn.Prof.Dr.
Tansu ÇİLLER'in İstanbul'daki ikametgahında görevli koruma polislerinden olan Celal BABÜR
ölmüş, Ferda TEMEL yaralanmıştır. Ferda Temel ile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce
idari soruşturma yaptırılmış, disiplin 'yönünden tecziye edilmesi yolunda rapor düzenlenmiştir.
Öldürme olayı davası İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde derdesttir. Ayrıca İstanbul 6 Nolu
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D.G.M.de de dava açılmış olup devam etmektedir. Yargılama sonucunda olayın çeşitli kişi yada
kuruluşlarla bağlantısı olup olmadığı ortaya çıkacaktır.
h) (l) Tarık ÜMİT'in Kaybolması Olayı:
Tarık ÜMİT'in kızı Hande BİRİNCİ 4.3.1995 tarihinden itibaren babasından haber
alamadığından bahisle İstanbul Em.Müdürlüğüne başvuruda bulunmuştur. Konuya ilişkin
soruşturma Silivri C.Başsavcılığmca 1995/620 hazırlık nosu ile sürdürülmektedir. Tank Ümit'ten
bugüne kadar herhangibir haber alınamadığı analşılmıştır. Hande Birinci'nin 3.7.1995 günlü
ifadesinde MİT mensubu Mehmet EYMÜR'ün konuyu bildiğini beyan etmesi üzerine anılan
C.Başsavcılığı talimat yoluyla Mehmet EYMÜR'ün ifadesinin alınabilmesi için 16.10.1995 günlü
yazıyla Ankara C.Başsavcılığtna başvurmuş, ancak adıgeçenin MİT mensubu olduğu gerekçesi ile
Yenimahalle Em.Müdürlüğünce ifadesinin alınamayacağı, Adalet Bakanlığı kanalıyla Başbakanlıkça
gereğinin yapılması önerisinde bulunulmuştur. Ayrıca Ankara C.Başsavcılığmca Silivri
C.Başsavcılığına gönderilen 9.4.1996 gün ve 1996-6T/18 sayılı cevabı yazıda "Adalet Bakam
Sn.Mehmet AĞAR'm yoğun işleri bulunması nedeniyle anlatım vermesi için elverişli bir zamanı
beklenildiği" bildirilmiş, daha sonra alınan 12.4.1996 tarihli ifadesinde olay hakkında herhangi bir
bilgi ve görgüsünün olmadığını beyan etmiştir.
(2) İran Uyruklu Asger Smitko ve Lazem ESMAELİ'nin kaçırılıp öldürülmesi:
Adıgeçenlerin 15.1.1995 günü İstanbul Ataköy'de polis arabası görünümü verilmiş oto ile
kaçırıldığı Ahmad ESMAELİ tarafından ileri sürülmüş, kaçırıldığı ileri sürülen kişilere ait cesetler
28.1.1995 günü Silivri İlçesi Değirmenköy mevkiinde bulunmuştur.
özgür ülke gazetesinin 25.1.1995 günlü nüshasında adıgeçenlerin PKK terör örgütünün
yankuruluşu olan ARGK tarafından öldürüldüğü yolunda haberler yayınlanmış, benzer haberler
•30.1.1995 günlü Sabah, Hürriyet ve Hürbakış adlı gazetelerde de yayınlanmıştır.
Konuya dair soruşturma Silivri C.Başsavcılığmca 1995/183 hazırlık nosunda
sürdürülmektedir. Soruşturma evrakı arasındaki Silivri Jandarma Komutanlığının 14.2.1995 günlü
arama tutanağındaki Abdullah BAYBAŞİN'in Altınkum Sitesindeki ikametgahında uzun zamandan
kalma kan izleri bulunduğuna dair tespit dikkat çekmektedir. Konu soruşturma ve yargılama
sonucunda açıklığa kavuşacaktır.
(3) Gaziantep'te M.AU YAPRAK'ın Kaçırılması olayı:
Gaziantep Yaprak TV sahibi Mehmet Ali YAPRAK 25.5.1996 günü kendi beyanına göre
bir kısmı polis gömlekli olan 10-12 kişi tarafından evinin önünden kaçırılmış, 6 gün süre ile Siverek
ilçesi civarında alıkonulmuş, üzerinde bulunan 75.000 DM, cep telefonu ve ruhsatlı silahı
gaspedilmiş, Hilvan ilçesi civarında serbest bırakılmıştır. Adı geçenin şikayeti üzerine Gaziantep
Em. Müdürlüğünce soruşturmaya başlanmış, 9 sanıktan 5'inin savunmaları alınmış 4 tanesinin
firarda olduğu belirtilerek 1.6.1996 günlü fezleke düzenlenip Gaziantep C. Başsavctlığına
sunulmuştur. Firarda olan sanıklardan Yahya EFE'nin savunmasının alınması Gaziantep
C.Başsavcılığının 18.10.1996 günlü talimatıyla İstanbul C.Başsavcılığından istenmiştir. Bu arada
avukat Sermet AT AY, Müfit SEMENT'in Bakırköy 7. Noterliğinin 22.10.1996 gün ve 70842
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yevmiye nolu genel vekaletnamesini alarak aynı gün Gaziantep C.Başsavcılığına müvekkili Müfit
Sement'in talimatla savunmasının alınması talebinde bulunmuş, bu tatebi içeren dilekçesine
adıgeçen avukat el yazısı ile Turgay MARAŞLI'yı da ilave etmiştir. Yine aynı günlü olarak
Gaziantep C.Başsavcılığından İstanbul C.Başsavcılığına yazılan talimatı alımıştır. Talimatlar
C.Savcısı Akın İNAL'ın imzasını taşımaktadır. İstanbul C.Savcısı Sezgin ÖZDEMİR, Mehmet
Yahya EFE'nin 23.10.1996, Müfit SEMENT'in 24.10.1996, Turgay MARAŞLI'nın 25.10.1996
tarihlerinde savunmalarını almıştır.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 23.10.1996 gün ve 27/96 sayılı yazısı ile 28.6.1996 tarihli
Müfit SEMENT'in olayda kullanıldığı iddia edilen 27 FH 151 plakalı otonun üzerindeki parmak
izinin tespitine dair ekspertiz raporunu Gaziantep C.Başsavcılığına intikal ettirmiştir. Daha sonra
Gaziantep C.Savcısı Akın İNAL delil yokluğuna binaen sanıklar hakkında 15.11.1996 tarihli
takipsizlik kararını vermiştir.
Diğer taraftan Turgay MARAŞLI'nın Gaziantep'teki ailesinin evinde Vildan adlı eşi ile 2
yaşındaki Pelin adlı kızı ile birlikte kaldığının Turgay MARAŞLI'nın annesi ve kardeşi tarafindan
ifade edilmesi üzerine Nevşehir Nüfûs Müdürlüğü'nden getirilen vukuatlı aile nüfûs kaydına göre
Vesile adında eşinin olması-ve 25/10/1993 doğumlu Emine Hazal adlı kızının bulunması olay tarihi
dikkate alındığında eşinin ve kızının sahte isimlerini kullanan Haluk KIRCI'nın da olayda yeraldığı
şüphesinin güçlendirdiği, olay günlerinde Turgay MARAŞLI ile Haluk adh'kişinin gece Urfa'ya
gittiklerini belirtmeleri de kaçırılma olayında yer aldıklarını düşündürdüğü Gaziantep Emniyet
Müdürlüğü'nce hazırlanan fezlekede firari sanık olarak belirtilen Mehmet Yahya EFE, Müfit
SEMENT ve Turgay MARAŞLI'nın savunmalarının istanbul Cumhuriyet Savcısı Sezgin
ÖZDEMtR tarafından alınması ve kaçırılan Mehmet Ali YAPRAK'm ifadelerinde ve avukatı
vasıtasıyla yaptığı müracaatta yüzleştirme istemesine rağmen yüzleştirme yapılmaması, sanıklardan
Müfit SEMENT'in kaçırılmada kullanıldığı iddia edilen araçtaki parmak izinin daha önceki
sabıkasından dolayı alınan parmak iziyle aynı olduğu Ekspertiz Raporu ile belirlenmesine.rağmen
bu hususta hiçbir soru sorulmaması, sanıkların Drej Ali lakaplı Ali YASAK'in adamları olduğunun
iddia edilmesi dikkat çekicidir.
Soruşturmalar sırasında Müfit SEMENT'e ait parmak izi ekspertiz raporunun dikkate
alınmamış olması, Turgay MARAŞLI'nın annesi Zekiye MARAŞLI'nın 30.5.1996 tarihli ifadesinde
olayın vukubulduğu günlere rastlayan tarihlerde evlerinde kalan oğlunun arkadaşı Haluk isimli
şahısla ilgili araştırmanın emniyet ve C.Başsavcılığında İstanbul C.Başsavcılığına yazılan ifade
talimatları da dahil olmak üzere iyi yapılmamış olması, müştekinin sanıklarla yüzleştirilmelerinin
yapılmaması nedeniyle takipsizlik karan Gaziantep C.Başsavcılığınca yeniden ele aldınlmıştır.
Takipsizlik kararında kendisinden beklenen gerekli titizliği göstermediği, soruşturmayı eksik
sonuçlandırdığı kanaati hasıl olduğundan Gaziantep C.Savcısı Akın İNAL hakkında Adalet
Bakanlığınca tahkikat icrası gerektiği düşünülmektedir. Öte yandan talimatla ifadeleri alan istanbul
C.Savcısı Sezgin ÖZDEMİR ileride "E" bölümünde belirtileceği gibi Haluk KIRCI'nın İstanbul
Emniyet Müdürlüğünden kaçırılması olayında Asayiş Şube Müdürü Sedat DEMİR hakkında
8.4.1996 günlü takipsizlik kararı vermiş olup ve bu konunun da İstanbul C.Başsavcılığınca yeniden
ele aldırılıp İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı gözönüne alınarak ilgili savcı hakkında
da Adalet Bakanlığınca inceleme yapılması gerektiği düşünülmektedir.
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k) Avrasya Feribotunun Kaçırılması:
Olayın sanıklarından olan Muhammet Emin TOKCAN 28,01.1996 günlü ifade
tutanağmdaki Selim GÖSTERİŞLİ'nin aile dostu olduğu ve Düzce'den tanıdığı, feribotun
kaçırılması olayında eylemden vazgeçirmeye çalıştığı yolundaki beyanı ve aksine bir delil
bulunmadığından iddianın doğruluk kazanmadığı anlaşılmıştır.
E. Haluk KERCI'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Kaçırılması:
1. Yapılan soruşturmalar:
a) Adli Soruşturma:
Ankara SYNT Kom.l.nolu As.Mah.30.4.1987 tarih 1986/68 esas 1987/19 sayılı kararıyla 7
defa idam cezasına mahkum olan Haluk KIRCI hakkındaki ilam Küçükçekmece C Başsavcılığını
18.10.1995 tarihinde intikal etmiş, CBassavcılığınca 1995/1054 sıra ile ilamat defterine kaydı
yapılmış, aynı gün yakalama müzekkeresi çıkarılmış, hükümlünün belirtilen adreste bulunmaması
sebebiyle infaz evrakı 24:11.1995 tarihinde bila infaz Ankara C.Başsavcıhğına iade edilmiş,
hükümlü Haluk KIRCI 25.1.1996 günü istanbul Emniyetince yakalanmış, yakalandığı 1.2.1996
tarihinde Küçükçekmece C.Başsavcıhğına bildirilmiş, aynı gün hükümlünün ilamı Ankara'dan
istenilmiş, gelinceye kadar nezarette muhafaza edilmesi için istanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Şube Müdürlüğüne yazı gönderilmiş, 26.2.1996 tarihinde infaz evrakı Küçükçekmece
C.Başsavcıhğına intikal etmiş ve Asayiş Şube Müdürlüğünde hükümlünün Başsavcılığa
gönderilmesi istenilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü infaz bürosunca hükümlünün nezarete alındığı
gün saat 17.15 sıralarında infaz nöbetçi büro amirliği odasında firar ettiği bildirilmiş, 1.2.1996 ile
26.2.1996 tarihleri arasmda 25 günlük bir süre olduğu halde firarın belirtilen zamandan sonra
.Küçükçekmece CBassavcılığınca sorulması üzerine bildirildiği, bu nedenle İstanbul Enmiyet
Müdürlüğü infaz bürosunun olaya ciddi olarak eğilmediği, Küçükçekmece Ç.Başsavcıhğı ilgililer
hakkında 1.3.1996 tarihinde İstanbul C.Başsavcıhğına suç duyurusunda bulunulmuş, bunun üzerine
8.4.1996 tarihinde istanbul CSavcısı Sezgin ÖZDEMİR tarafından Emniyet Şube Müdürü Sedat
DEMİR hakkında takipsizlik karan verilmiştir. Ayrıca görevli polisler Cevat YANAR, Servet
ATAN, Nihat DEMİRAY haklarında tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu firara sebebiyet vermekten
dolayı 8.4.1996 tarihinde kamu davası açılmış, İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesince beraat karan
verilmiştir (Ek:47).
Sedat DEMİR hakkındaki takipsizlik karan istanbul CBassavcılığınca yeniden ele
aldırttınlarak TCK 302/3 maddesi gereğince cezalandınlması istemiyle İstanbul Ağır Ceza
Mahkemesinde dava açılmış, beraat eden sanıklar Cevat YANAR, Servet ATAN, Nihat DEMTRAY
hakkındaki karar için de Adalet Bakanlığınca kararın bozulması için yazılı emir yoluna gidilmiştir
(Ek: 48).
b) İdari Soruşturma:
Haluk KIRCI'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğünden kaçırılması akabinde İl Emniyet
Müdürlüğünce adı geçen polis memurları görevden uzaklaştırılarak idari soruşturmaya başlanmış,
soruşturma neticesinde İstanbul İl Polis Disiplin Kurulunca 6.11.1996 gün 1033 sayılı karar ile
.
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Cevat YANAR ve Nihat DEMtRAY'a 24 ay uzun süreli kademe ilerlemesinin durdurulması,
komiser Servet ATAN'a da üç günlük aylık kesimi cezası verilmiş, sözköhusu cezalar ilgililere
2.12.1996 tarihinde tebliğ edilmiştir (Ek:49).
2. Değerlendirme:
Yukarıda belirtildiği gibi Haluk KIRCI'nın kaçırılması olayı ile ilgili olarak İstanbul
C.Başsavcılığınca yeniden dava açılmış ve Adalet Bakanlığınca yazılı emir yoluna gidilmiştir. Bu
nedenle adli bakımdan yapılacak başka bir işlemin kalmadığı düşünülmektedir.
tdari bakımdan kusurlu bulunan üç emniyet mensubu hakkında disiplin soruşturması
yapılmış, ilgili disiplin kurulunca karar alınmış ve kararlar ilgililere tebliğ edilmiştir. Asayiş Şube
Müdürü Sedat DEMÎR hakkında da disiplin soruşturmasının yapılmasının gerektiği
düşünülmektedir.
F- Sayın Cumhurbaşkanımıza, Anavatan Partisi Genel Başkanı Sn. Mesut
YELMAZ'ın 22.12.1996 Tarihinden Sonra Sunduğu İki Dosya Konusu:
1. Yaşar Öz Konusu:
a) Yapılan inceleme ve soruşturma:
Sayın Cumhurbaşkanımıza ANAP Genel Başkanı Sayın Mesut YILMAZ tarafından takdim
edilip, Sayın Başbakan'a intikalini müteakip 25.12.1996 tarih ve 01-51/02835 sayılı yazıda
incelenmesi istenilen 2 dosyadan biri Yaşar ÖZ konusu ile ilgilidir.
Dosya içerisinde, istanbul Emniyet Müdürlüğünün Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderdiği
31.1.1994 gün ve id. 194-49/94 sayılı yazısı ile ekleri 31.1.1994 günlü geçici zaptetme tutanağı,
Adana Emniyet Müdürlüğünün istanbul Emniyet Müdürlüğüne 13.01.1994 gün ve C-14 sayılı
faksı 31.1.1994 günlü üst onama tutanağı; Yaşar ÖZ adına düzenlenmiş olan TRA 228576 nolu
hususi pasaport, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, Eşref CUĞD AR adına sürücü belgesi, Tank ÜMİT
adına düzenlenmiş olan TRA 220307 nolu hususi Pasaport, Yaşar ÖZ'ün Genel Müdürlük Teknik
Danışmanlığını yürüttüğü, Silah taşımaya izinli olduğu ve yardımcı olunmasına dair Emniyet Genel
Müdürü Mehmet AĞAR imzalı, mühürlü, fotoğraflı belgenin fotokopileri bulunmaktadır (Ek: 50).
istanbul DGM Başsavcısından kimliği meçhul bir muhbir tarafından dosyanın benzerinin
kendilerine intikal ettiği, bunun üzerine hazırlık soruşturmasına başlandığı, komiser Yardımcısı
Levent Sevinç ile Polis Memuru Ali ALKAN'ın ifadelerine başvurulduğu, olayın Susurluk trafik
kazası ve Ömer Lütfü TOPAL'ın öldürülmesi olaylarının takibedildiği hazırlık ile birleştirildiği ve
1996/2303 nolu hazırlıkta soruşturmanın devam ettiği öğrenilmiş, adıgeçen iki emniyet
mensubunun ifade tutanaklarının birer fotokopisi alınmıştır (Ek:51).
Bunun üzerine Asayiş Şb.Md.Yrd. Osman Yıldırım ÖZKARACA'nın 27.12.1996 günü
ifadesine başvurulmuştur (Ek: 52 ) .
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Aynca Emniyet Genel Müdürlüğünden 3.1.1997 gün ve 08 sayılı yazı ile İstanbul Emniyet
Müdürlüğünün 31.1.1994 günlü yazısı üzerine ne gibi işlem yapıldığı ve Yaşar ÖZ adına
düzenlendiği anlaşılan Emniyet Genel Müdürü imzasını taşıyan belge hakkında bilgi istenmiştir
(Ek:25 ).
Emniyet Genel Müdürlüğünden alman 08/1/1997 gün-ve 57/97 sayılı cevabi yazı eki 2 nolu
dosyada (Ek: 26 ); bu konuda herhangi bir bilgi intikal etmediğinin arşiv kayıtlarının incelenmesi
sonucu anlaşıldığı, 03.01.1997 günlü yazıyla evrakın İstanbul Emniyet Müdürlüğünden temin
edildiği, belirtilmektedir.
b) Değerlendirme:
12.1.1994 günü Adana Havalimanında yapılan Pasaport kontrolü sırasında Metin BOZDAĞ
isimli kişinin Hakkı MERCAN adına düzenlenmiş olan TRD 356520 nolu pasaportu ibraz etmesi ve
pasaportun sahte olduğunun anlaşılması üzerine adıgeçenin pasaportu İstanbul Ataköy'de ikamet
eden Yaşar ÖZ'den aldığım söylemesini takiben Adana Emniyet Müdürlüğünce durum 13.1.1994
gün ve C-14 sayılı faks ile İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiş, İstanbul Emniyet
. Müdürlüğünce Yaşar ÖZ'ün ikametgahında yapılan aramada ruhsatsız silahlar, mermiler, biri Tank
ÜMİT adına, diğeri kendi adına düzenlenmiş hususi pasaport Eşref Cuğdar adına düzenlenmiş
sürücü belgesi bulunarak değerlendirilmek üzere 31.1.1994 gün ve İd. 194-49/94 sayılı yazı ekinde
Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Olayla ilgili ifadelerine başvurulan 3 emniyet mensubunun beyanlanna göre sözkonusu
belge ve silahların Em.Gn.Md.ne gönderilmesi ve Yaşar ÖZ'ün serbest bırakılması işleminin
Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR'ın telefon talimaü üzerine yapıldığı, İstanbul Emniyet
Müdürlüğünün yazı ve eklerinin elden adığeçen Emniyet Genel Müdürüne teslim edildiği
.anlaşılmaktadır.
Bu durumda;
-İstanbul DGM C.Başsavcılığınca konu hakkında önceki olaylarla birleştirilerek hazırlık
soruşturması yürütülmekte olduğundan adli soruşturma sırasında adli görevlerini kötüye kullanan
emniyet mensuplan hakkında gereğinin yapılacağı açıktır.
-İlgililer hakkında disiplin soruşturmasının İçişleri Bakanlığınca yapılması uygun olacağı
düşünülmektedir.
2. Kanada'dan Davidson İsimli Şahsın İrtibat Kurduğu İleri Sürülen Başbakanlık
Telefonu Konusu;
-

a) Yapılan İnceleme,

Anavatan Partisi Genel Başkanı Sn. Mesut YILMAZ'm, Sayın Cumhurbaşkanımıza
sunduğu, konuyla ilgili dosya (Ek:53) dedir.
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(1) Emniyet Genel Müdürlüğünden Alınan Bilgi ve Belgeler
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 06.01.1997 gün ve 012 sayılı yazı gönderilerek (Ek:54).
konu hakkında bilgi ve belge istenilmiştir.
Adıgeçen Genel Müdürlükten alınan cevabi yazı ve eklerinde (Ek: 5 5);
"Kanada'nın Viyana/Avusturya'da bulunan İrtibat Görevlisi D.ADOORNBOS'dan alınan
bir bilgide, Hollanda ve Kanada arasında posta yoluyla küçük miktarlarda, ayda yaklaşık 6-7 kg
uyuşturucu madde (Esrar) kaçakçılığı olayı ile ilgili olarak Bert Samuel DAVIDSON isimli Kanada
vatandaşının tutuklandığı, şahsın ifadesinde, gönderici olan David DINGWALL isimli şahsın
kendisi ile irtibat kurması için Hollanda'ya ait telefonların yanısıra Türkiye'ye ait 312 417 04 76
numaralı telefonları verdiğini ve bu numaralardan "Michael" isimli bir şahısla bir kaç kez
görüştüğünü belirttiği bildirilerek telefonun abonesi hakkmda kimlik bilgileri ile belirtilen şahısların
ve abonenin uyuşturucu kayıtlarında tanınıp tanınmadığı hususunda bilgi talep edilmiştir.
Bunun üzerine konu Başbakanlık Müsteşarlığı'na aktarılarak, bahsekonu telefonun
Başbakanlık özel Kalem Müdürlüğü'ne ait olduğu bildirilip konu hakkındaki görüşleri talep
edilmiştir. (Ek-2)
Başbakanlık özel Kalem Müdürlüğü'nden alınan, ekinde, Başbakanlık özel Kalem
Müdürlüğü'nün Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı'na muhatap, "yapılan incelemeler sonucunda
bahsekeonu numaradan belirtildiği şekilde bir görüşme yapılmadığının tespit edildiği, ancak
konunun hassasiyetine binaen, detaylı dökümler üzerinden ayrıca kontrol yapılmasının gerekli
olduğunu" bildirir yazı bulunan cevabi yazıyla, bahsekonu telefonun Özel Kalem Müdürlüğü'nde
mevcut 3 telefaks cihazından birisine ait olduğu bildirilmiştir.
Bunun üzerine, bahsekonu telefonun hangi tarihlerde arandığı, ne gibi görüşmeler yapıldığı
ve numaranın yeniden tetkiki ile neticenin bildirilmesi hususları Kanada irtibat Görevlisi'nden talep
edilmiştir.
Alınan cevabi yazıda, DAVTDSON'un sadece Hollanda numaralan ile irtibat kurduğu,
ülkemiz numarasının gerektiğinde kullanılmak üzere verildiği ve kullanıldığına dair her hangi bir
spesifik bilginin bulunmadığı belirtilmiştir.
Kanada İrtibat Görevlisi'ne Kanada'da tahkikat konusu edilen şahısların uyuşturucu
kayıtlarımızda tanınmadıkları bildirilerek, konunun ülkemjz bağlantıları hakkında daha detaylı bilgi
talep edilmiştir.
Konuya ilişkin alman cevabi yazıda, eldeki mevcut tüm bilgilerin gönderildiği belirtilerek
abone hakkındaki bilgi talepleri yinelenmiştir (Ek:8a/8b)
Kanada İrtibat Görevlisi'nin abone hakkındaki bilgi talepleri çerçevesinde, konu ile ilgili
olarak Başbakanlık Müsteşarlığı tarafından yapılan çalışma neticesinin bildirilmesi tarafımızdan talep
edilmiş (Ek-9), cevap alınamaması üzerine cevabın çabuklaştırılması istenmiştir.
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Kanada İrtibat Görevlisi, konu hakkında Türk basınından bir Muhabirin Antalya'daki
İnterpol Toplantısı sırasında, daha sonra da kendisini arayan bir Türk televizyon yapımcısının olay
hakkında bilgi istediğini, kendisinin yorum yapmadığını, bu telefon ile ilgili konunun soruşturma
içerisinde çok önemli bir yer tutmadığını, basit bir husus olduğunu, seoruşturmanın Kanada'da
sonuçlandığını, tutuklanan şahsın da 50 gün hapis ve 5000 Dolar para cezasına çarptırıldığını
bildirmiştir.
Konu ile ilgili dosya evrakları ekte gönderilmiş olup yapılan çalışmalarla ilgili bugüne kadar
Başbakanlık Müsteşarlığından halen bir cevap alınamamıştır."
denilmektedir.
(2) Dönemin Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı E.Nedim ÖZTURK'ün Konuya dair
açıklamaları;
Dönemin Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı - halen Turizm Bakanlığı Müsteşarı - E.Nedim
ÖZTÜRK 07.01.1997 gün ve 7.465 sayılı yazısında (Ek:56);
"Başbakanlık Müsteşar Vekili Sayın Kadri KESKİN 02.1.1997 günü telefon ederek,
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazılan bir yazıyı bulamadıklarını, bu konuda görüşmek istediklerini
belirterek aynı gün 15.30'da randevu verdiler.
Yapılan görüşmede uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ilgili olarak Emniyet Genel
Müdürlüğü'nden gelen bir yazının Başbakanlıkça cevaplandırılıp cevaplandırılmadığı konusunda
inceleme yaptırdıklarını ve bu konudaki cevap yazısını bulamadıklarım belirttiler. Konu hakkmda
•gerekli talimatlan verdiğimi hatırladığımdan evraklarla ilgili incelemeyi özel. Kalem Müdürüm
Emine BAŞPINAR vasıtasıyla hemen yaptıracağımı söyleyerek yanından ayrıldım.
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Osman ODUNCU da aynı gün aynı konuda
arayarak görüşümü sordu. Gerekli incelemeyi yaptıracağımı belirterek; bu keonuda, evrağı havale
ettiğim ve talimat verdiğim o zamanın Başbakanlık idari ve Mali îşler Daire Başkanı Sadettin
KÖSELERLÎ ile de görüşmesinin iyi olacağını söyledim.
Konunun gelişimi şu şekilde olmuştur:
Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olarak kozmik evraklardan da sorumlu idim ve kozmik
büro bana bağlı olarak görev yapıyordu. Büro Şefi Mehmet MENNAN Emniyet Genel
Müdürlüğü'nden gelen bahse konu 21.11.1995 tarih ve B.05.1.EGM.0.09.02.02/DS.İhb.
2114/18714/12572/267389 sayılı yazıyı bana getirdi. Hemen Başbakanlık özel Kalem
Müdürlüğü'ne "konunun tetkiki ve bilgi risayıla" kaydı ile havale ettim. Bu havale nedeniyle
bürokratik hayatımda hiç unutamıyacağım talihsiz bir telefon konuşması yaşadım. Özel Kalem
Müdürü Akın İSTANBULLU böyle bir havaleyi yapamıyacağımı söyleyerek tepkisini dile getirdi.
Ben de kendisinin Sayın Başbakanın Özel Kalem Müdürü olduğunu bildiğimi, ancak bürokraside
Başbakan adına hareket eden birisi olarak incelenmek üzere böyle bir yazıyı önemli bulduğum için
gönderdiğimi söyledim.
„
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Nitekim aynı gûn kendisinden 24.11.1995 tarih ve 01-43-02798 sayılı bir yazı aldım. Yazıda
"yapılan incelemede böyle bir muhabere yapılmadığından bahisle, detaylı faturalar üzerinde
inceleme yapılmasında yarar görüldüğü" belirtilmektedir.
Yazıyı elden bana getiren zamanın özel Kalem Müdür Yardımcısı Sayın Süleyman
DEĞERLİ bu hususta gerekli bilgiyi de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirdiklerini
sözlü olarak ifade etti.
İdari ve Mali îşler Daire Başkanı Sayın Sadettin KÖSELERLÎ'yi çağırarak, Kozmik Büro
Şefi Sayın Mehmet MENNAN ile tamas kurmasını ve onun vereceği bir yazıda geçen numarayla
ilgili olarak faturalar üzerinde gerekli inceleme yaptırması talimatını verdim. Sayın Mennan'a da söz
konusu yazı ile ilgili araştırılacak telefon numaralarını Sayın KÖSELERLÎ'ye vermesini söyledim.
Sayın Sadettin KÖSELERLÎ kayıtlan tetkik ettiklerini, ancak bu numaralarla görüşmeye
rastlanılmadığını söyledi. Daha dikkatli bir inceleme yapılmasını, PTT kayıtlanna tekrar bakılması
talimatını verdim.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 16.2.1996 tarih ve B.05.1.EGM.0.09.02.02 thb.
2114/354/905/048080 sayılı yazısı ile araştırma sonucundan bilgi verilmesi istenilen yazı ise
Başbakanlık Müsteşarhğı'nca 00281 kayıt ile 27.2.1996 tarihinde Müsteşar Yardımcılığı'na
gönderilmiştir.
Sayın Sadettin KÖSELERLÎ'yi çağırarak incelemenin ne olduğunu tekrar sordum. "Hiçbir
şekilde görüşme yapılmadığını tesbit ettik" diye cevap verince, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden
gelen yazıyı elden kendisine vererek Genel Müdürlüğe cevap yazma talimatını verdim.
Hemen o günlerde yeni bir Hükümetin kurulması yoğunluğu ardından ilk atanan üst
bürokrat olarak Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başladığımdan, bu yazının yazılıp
yazılmadığından bilgim olmadı.
Sonuç olarak:
1. Kozmik büro çıkışlı yazı anında Özel Kalem Müdürlüğü'ne tetkik edilmesi ve bilgi
verilmesi için tarafımdan gönderilmiştir.
2. özel Kalem Müdür Yardımcısı Sayın Süleyman DEĞERLİ bana bizzat gelerek "biz bu
konuda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de yazı yazdık" dediği ve Sayın Akın İSTANBULLU'hun
yazısında "yapılan incelemede bu numaradan sözkonusu yazıda belirtildiği şekilde bir muhabere
yapılmadığı anlaşılmıştır" denildiği için sadece Başbakanlıkça iç inceleme ve araştırma yaptırılmıştır.
Bu konuda şifahi talimatin verildiği ve araştırmanın yapıldığının ise; Kozmik Büro Şefi Mehmet
MENNAN tarafından doğrulanmış ve İdari ve Mali İşler Darie Başkanlığı'nda faturalardan sorumlu
telefon teknisyeni Erhan HOZANTAŞ'Ia birlikte kayıtları tetkik ettiklerini ifade etmiştir.
Bu da göstermektedir ki Sayın KÖSELERLÎ'ye tarafımdan talimat verilmiştir.
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3. Araştırma safhasının sonunda, Özel Kalem Müdürlüğü'nce Emniyet Genel Müdürlüğü'ne
verilen bilgiye ilave edilecek ya da değiştirilecek yeni bir bilgi ve bulguya rastlanılmamıştır ki
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne cevap verilsin.
4. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen bahse konu ikinci' yazının cevabının verilip
verilmediği ise tarafımca yukarıda belirttiğim nedenlerle mümkün değildir. Ancak yazının yazılması
talimatı tarafımdan verilmiştir. Evraklann da verildiği, Müsteşar Yardımcılığı Özel Kalem zimmet
defterinde gözükmektedir.
Sorumlu bir mevkide yüzlerce evrağın geçtiği, havale edildiği, imzalandığı bir ortamda
konufhun önemli açısından gerekli bütün talimatlann tarafımdan verildiği ve takip edildiği bir
konudaubilgime başvurulduğu için teşekkür eder, saygılar sunanm."
demiştir.
(3) Başbakanlık Müsteşarlığının Konuya ilişkin Yazısı;
Başbakanlık Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne konuyla ilgili olarak 06.01.1997
gün ve 032 sayılı yazıyı göndermiş, yazı ve eklerini 06.01.1997 gün ve 033 sayılı yazısi ekinde
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirmiştir.
Başbakanlık Müsteşarlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderdiği sözkonusu yazısında
(Ek:57);
"Kanada*dan DAVÎDSON isimli şahsın (0-312- 417 04 76) no.lu telefonda MICHAEL
isimli şahısla konuştuğu iddiası üzerine, bu telefonun Başbakanlık özel Kalem Müdürlüğü'ne ait fax
•olduğu belirlenerek böyle bir konuşmanın olup olmadığı ilgi (a) daki yazı ile" sorulmuş; ilgi (c) ve
ekindeki ilgi (b) yazı ile böyle bir muhaberenin yapılmadığı bildirilebilirse, Başbakanlıkça ödenen
faturaların tetkiki ile daha detaylı dökümler üzerinde kontrol yapılabileceği bildirilmiştir.
Bu konunun Emniyet Genel Müdürlüğünce araştınlması üzere Kanada Emniyetinden alınan
cevabi fax'ta tutuklu Samuel DAVİDSON'un 312- 417 04 76 no.lu telefonla hiç kontak kurmadığı,
sadece bu numaranın irtibat numarası olarak kendisine verildiği ileri sürülerek, bu numaranın
takibinin sözkonusu olmadığı ve konuşma tarihi ile ilgili olarak herhangi spesifik bir bilginin
olmadığı bildirilraişltir.
Bundan sonra ilgi (d) deki' yazınızla sözkonusu telefon hakkında elde edilen gelişmelerle,
konu hakkındaki Başbakanlık görüşleri istenilmiştir.
Kayıtlarımızın incelenmesinden, bu yazıya bugüne kadar bir cevap verilmediği ve konuya bu
kerre (Susurluk olayı) diye adlandırılan son gelişmelerle intikal eden bir dosya nedeniyle muttali
olunduğu anlaşılmıştır.
Bu şekilde yeniden yapılan araştırmalarda:
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1) 0-312-417 04 76 no.lu telefonla, 1995 yılı ve 1996 yılı Ocak-Şubat aylarına ait (telefon
faturaları ayrıntılı bilgileri listesi) fotokopileri bulunmuş ve ekte gönderilmiştir.
2) Bu listenin incelenmesinde Hollanda'daki irtibat telefonu olduğu iddia edilen 67334493
ve 6937230 no.lu telefonlarla, bahsi geçen 0-312- 417 04 76 no.lu telefondan bir arama
yapılmadığı anlaşılmıştır.
,
3) ABD ve Kanada'nın telefon kod numarası (1) olup, 0- 312- 417 04 76 no.lu telefondan
bazı aramalar yapılmış ise de bunların nereler olduğunun, Başbakanlıkça şu anda bilinmesi mümkün
değildir. Gerekirse İçişleri Bakanlığı veya Teftiş Kurulunca, listelerden araşünlarak tesbit edebilir.
4) Müsteşarlığımız 26.12.1996 gün ve 124/01490 sayılı yazı ile Türk Telekom AŞ. Genel
Müdürlüğünden 0-312- 417 04 76 no.lu telefonun dışardan aranması veya buradan dışarının
aranması ile ilgili kayıtlan istemiş ise de 27.12.1996 gün ve 33146 sayılı ekteki yazı ile (bilgilerin
kaydedildiği bantların 6 ay saklandıktan sonra silindiği) ifade edilerek, istenilen kayıtların
bulunamayacağı bildirilmiştir.
5) Bu durumda ne önceki yazışmalar, mevcut bilgi, belge ve bulgular ile Samuel
DAVİDSON'un daha sonraki beyanı nazara alındığında; 0-312- 417 04 79 no.lu Başbakanlığa ait
fax-telefonun, anılan kişi tarafından Kanada 'dan arandığı, Yahut bu kişinin veya Hollanda'daki
bahsi geçen her iki telefonun belirtilen bu telefonla arandığı yolunda bir belirlemenin bulunmadığı
anlaşılmıştır."
denilmiştir.
b) Değerlendirme:
Anavatan Partisi Genel Başkanı Sn. Mesut YDLMAZ'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduğu
dosyadaki 0312- 417 04 76 no.lu telefon konusuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü,
Başbakanlık Müsteşarlığı ve dönemin, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı E.Nedim ÖZTÜRK ile
yapılan yazışma ve görüşmeler sonucunda; ilgili telefon numarası ile sözkonusu tarihlerde adıgeçen
ile telefon konuşması olmadığı, 0-312- 417 04 76 telefon nosunun Başbakanlık özel Kalem
Müdürlüğündeki fak'sa ait olduğu, Başbakanlık Müsteşarlığınca Türk Telekom AŞ.Genel
Müdürlüğünden 26.12.1996 gün ve 124/01490 sayılı yazı ile ilgili kayıtlar istenmiş isede anılan
Genel Müdürlüğün 27.12.1996 gün ve 33146 sayılı yazısında bantların 6 ay saklandıktan sonra
silindiği, ifade edilerek istenilen kayıtların bulunamıyacağı bildirilmiştir. Mevcut belgeler nazara
alındığında 0-312- 417 04 76 no.lu Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne ait faks telefonun
Kanada'dan veya yabancı herhangi bir ülkeden arandığı yolunda beürlenemenin bulunmadığı, kaldı
ki uyuşturucu kaçakçısı olarak Kanada'da yakalanan DAVİDSON'un ülkemiz numarasının
gerektiğinde kullanılmak üzere verildiği ve kullanıldığına dair herhangi bir spesifik bilginin
bulunmadığı da anlaşılmıştır.
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G. Yasar ÖZ, Şahin EKLİ, Ömer Lütfü TOPAL, Tarık ÜMİT ve Eşref CIFftnAR
Adlarına Düzenlenen Pasaportlarla İlgili Çalışmalar ve Mehmet ÖZBAY ile Yasar ÖZ
Üzerlerinde Bulunan Silah Taşıma Belgeleri:
Şahin Ekli adına Belçika makamlarınca düzenlenmiş olan ve Abdullah ÇATLI tarafından
kullanıldığı esnada 26.02.1992 günü İstanbul Hava Limanından yurtdışına çıkış yaparken yakalanan
T 236782 seri nolu pasaportla ilgili Bakırköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi dosyası (ek:58)'dedir.
Ömer Lütfü TOPAL'ın istanbul Emniyet Müdürlüğüne pasaport talebi ile yaptığı
başvurulara ilişkin formlar (Ek: 59) dadır. Yaşar ÖZ, Şahin EKLÎ'ye ait umumi pasaport istek
formları (Ek:60,61) dedir.
I

Emniyet Genel Müdürlüğünden 3.1.1996 gün 08 sayılı yazımız ile Yaşar ÖZ, Şahin EKLİ,
Ömer Lütfü TOPAL ve Tank ÜMİT adlarına düzenlenmiş olan pasaportlarla ilgili ne gibi
çalışmalar yapıldığı hususunda bilgi istenmiştir (Ek:25).
Emniyet Genel Müdürlüğünün 8.1.1997 gün ve 57/97 sayılı cevabi yazısına ek 5 nolu
dosyada; (Ek:26)
" 1-31.04.1994 günü istanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Yaşar ÖZ'e ait istanbul
Ataköy 7-8 kısım L 9 A blok B-6 adresinde yapılan aramada ele geçirilen Yaşar ÖZ adına tanzim
edilmiş hususi pasaportla ilgili olarak yapılan incelemede; adı geçene Turizm Bakanlığının
27.12.1993 tarih ve bila sayılı Daire Başkan V. Esencan SAYAR imzalı hususi pasaport talep formu
üzerine 2 kadro dereceli Daire Başkanı Eşref oğlu 1959 Düzce doğumlu Yaşar ÖZ adına TR A
228576 seri numaralı pasaport tanzim edildiği, aynca istanbul Valiliğince 09.03.1993 tarihinde TR
G 864932 seri numaralı umuma mahsus pasaport tanzim edildiği tesbit edilmiştir.
Anılan hususi pasaportla ilgili olarak istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığının 24.12.1996 tarih ve 1996/2303 sayıh talebi üzerine pasaport tanzimine ilişkin
evraklardan birer sureti 27.12.1996 tarih ve 290979 sayılı yazımız ile gönderilmiştir. Aynca istanbul
Valiliğince Yaşar ÖZ adına tanzim edilen TR G 864932 seri numaralı umuma mahsus pasaportun
düzenlenmesine ililşkin evarklann tasdikli birer örneği 03.01.1997 gün ve 012015 sayılı yazımız ile
yine istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.
Yine Yaşar ÖZ adına Bakanlığımızca verilen hususi pasaportun tanziminde ihmal ve kusuru
bulunan görevliler hakkında bir müfettiş marifetiyle konunun tetkik edilerek gerekli görülmesi
halinde ilgililer hakkında soruşturma açünlması 27.12.1996 gün ve 9285 sayılı yazımızla Personel
Daire Başkanlığından talep edilmiştir.
Yaşar ÖZ'ün kaldığı evde yapılan aramada elde edilen üzerinde kendi fotoğrafı bulunan
Eşref ÇUĞDAR adına tanzim edildiği anlaşılan sürücü belgesi ile ilgili olarak yapılan araştırmada,
Eşref ÇUĞDAR adına Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27.12.1993
tarih ve bila sayılı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Çetin KIVCI imzalı Hususi Pasaport
talep formuna istinaden 2 kadro dereceli Hesap Uzmanı olarak 28.12.1993 tarihinde TR A 228578
seri numaralı hususi pasaport tanzim edildiği tesbit edilmiş, verilen hususi pasaportun tanziminde
ihmal ve kusuru bulunan görevliler hakkında bir müfettiş marifetiyle konunun tetkik edilerek gerekli
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görülmesi halinde ilgililer hakkında soruşturma açtırılması. 02.01.1997 gün ve 96 sayılı yazımızla
Personel Daire Başkanlığından talep edilmiştir.
Ayrıca ele geçirilen sürücü belgesi ile ilgili olarak 018680 seri numaralı B sınıfı sürücü
belgesinin düzenlenmesine esas teşkil eden evrakların birer sureti ile hamilinin fotoğrafının
gönderilmesi 02.01.1997 gün ve 010461 sayılı yazımız ile Ankara Emniyet Müdürlüğünden
istenmiştir.
2- Aynı evde yapılan aramada ele geçirilen Tank ÜMİT adına tanzim edilmiş hususi
pasaportla ilgili olarak yapılan araştırma ve incelemede; aramada ele geçirilen TR A 220307 seri
numaralı hususi pasaportun 35156/93 defter kaydına göre Neşet ve Naciye oğlu 1947 Düzce
doğumlu Tank ÜMİT adına Mühendis sıfatıyla düzenlendiği tesbit edilmiş ancak anılan pasaportun
düzenlenmesine esas teşkil eden talelp formu ve diğer evraklar bütün aramalara rağmen
bulunamamıştır.
Ancak yapılan arşiv araştırmasında; Başbakanlık MİT Müsteşarlığının Daire Başkam ve
Daire Başkan Yardımcısı imzalı 25.10.1994 tarih ve 19631 sayıh Bakanlığımıza muhatap yazılı
müracaatlan ile bir kadro-dereceli, ikinci sınıf uzman olarak görev yaptığından bahisle TR A
242940 seri numaralı ayn bir hususi damgalı pasaport daha tanzim edildiği tesbit edilrnilştir. Konu
ile ilgili olarak 27.12.1996 gün ye 290979 sayılı yazımız ile İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcılığına tanzim edilen pasaportlarla ilgili olarak pasaport tanzimine esas teşkil
eden lişlem dosyasının tasdikli bir örneği ile pasaport defter kaydım gösterir ilgili sayfanın tasdikli
bir örneği gönderilmiştir.
Yine Tank ÜMİT adına Bakanlığımızca verilen hususi pasaportların tanziminde ihmal ve
kusuru bulunan görevliler hakkında bir müfettiş marifetiyle konunun tetkik edilerek gerekli
görülmesi halinde ilgililer hakkında soruşturma açtınlması 27.12.1996 gün ve 9284 gün ve 9284
s#ayıh yazımızla Personel Daire Başkanlığından talep edilmiştir.
Aynca Tank ÜMİT, Yaşar ÖZ ve Eşref ÇUĞDAR isimli şahıslara hususi pasaport
verilmesi konusunda gerekli görülmesi halinde ilgililer hakkında soruşturma açtınlmasmın yanında
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 31.01.1994 gün ve 194-49/94 sayılı yazılannda geçen diğer
hususlarla ilgili olarak da bir müfettiş görevlendirilerek konunun tetkik edilmesi ve gerekli
görülmesi halinde ilgililer hakkında soruşturma açtınlması 03.01.1997 gün ve 134 sayıh yazyımız ile
Personel Daire Başkanlığından istenmiştir.
_
Bilgisayar giriş-çıkış kayıtlannın yapılan sorgulamasında, Tank ÜMIT'in TR C 552127 seri
numaralı umuma mahsus pasaport ile de giriş-çıkış yaptığının belirlenmesi üzerine anılan
pasaportun 11.12.1987 tarih ve 9/53 irsaliye numarası ile Darphane ve Damga Matbaası Genel
Müdürlüğünce Dışişleri Bakanlığına gönderildiğinin belirlenmesi üzerine 26.12.1996 tarih ve
288881 sayılı yazımız ile anılan pasaportun kime verildiğinin bildirilmesi Dışişleri Bakanlığından
istenmiştir.
Yine bilgisayar giriş-çıkış kayıtlannın tetkikinde Tank ÜMİT'in Belçika uyruklu olarak
523881 seri numaralı henüz mahiyeti belirlenemeyen pasaport veya kimlik, belgesi ile giriş-çıkış
yaptığının belirlenmesi üzerine 26.12.1996 tarih ve 9249 sayılı yazımız ile İnterpol Daire
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Başkanlığından anılan pasaport veya kimlik belgesinin diğer ülke Interpolleri ile temasa geçilerek
Tarık ÜMİT adına tanzim edilip edilmediğinin tesbit edilerek bildirilmesi istenmiştir.
3- 03,11.1996 günü trafik kazasında ölen Ahmet-Remziye oğlu 1956 Nevşehir doğumlu
Abdullah ÇATLI ile ilgili olarak sürdürülen arşiv ve bilgisayar kayıtlarının incelenmesinde, anılan
şahsın ayrıca Haydar ve Fahriye oğlu Malatya İli Merkez İlçesi Çavuşoglu nüfusuna kayıtlı, Malatya
1957 doğumlu Şahin EKLİ adına İstanbul Valiliğinden 16.11.1990 tarihinde verilme TR F 282820
seri numaralı 5 yıl süre ile geçerli umuma mahsus pasaport aldığı anlaşılmış ve İstanbul Emniyet
Müdürlüğünden temin edilen Şahin EKLİ adma tanzim edilen pasaporta ilişkin evrak ve belgeler
04.01.1997 gün ve 012032 sayılı yazımız ile İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığınagönderilmiştir.
Şahin EKLİ adına İstanbul Valiliğince verilen umuma mahsus pasaportun tanziminde ihmal
ve kusuru bulunan görevliler hakkında bir müfettiş marifetiyle konunun tetkik edilerek gerekli
görülmesi halinde ilgililer hakkında soruşturma açtırılması 18.12.1996 gün ve 9037 saydı yazımızla
Personel Daire Başkanlığından talep edilmiştir.
4- 28.07.1996 günü İstanbul'da uğradığı silahlı saldın sonucu öldürülen ömür Lütfü
TOPAL'a ait 34 BTG 96 plaka sayılı oto içerisinde yapılan aramada maktul adma düzenlenmiş 01
NC.0041672 seri numaralı CÇCP Diplomatik Pasaport bulunduğu, elde edilen eşya ve belgelerin
,w.fer Cumhuriyet Başsavcüığınca mirasçı Serdar Murat TOPAL vekili Avukat Nilüfer
YARGICI'ya 19.08.1996 tarihinde teslim edildiği ifade edilerek, Başbakanlık Makamının
18.11.1996 gün ve M:127 sayılı onaylan gereğince yürütülmekte olan İnceleme ve soruşturmaya
esas olmak üzere sözkonusu Diplomatik Pasaportun temin edilerek anılan pasaport ile ülkemize
giriş çıkış yapılıp yapdmadığının, yapılmış ise buna ilişkin aynntıh bilgi ve belgelerin gönderilmesi
ile temin edildiği takdirde anılan Pasaportun gerçekliğinin araştırılarak bilgi verilmesinin,
Başbakanlık Teftiş Kurulu BaşkanlığVnın 12.12.1996 tarih ve 1303 saydı yazdan ile istenilmesi
üzerine;
Bahse konu pasaportun temin edilerek özel bir kurye marifetiyle en seri şekilde Emniyet
Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, 14.12.1996' gün ve 278087 sayılı yazımızla İstanbul Emniyet
Müdürlüğünden istenmiştir.
,
Ancak İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan 16.12.1996 gün ve V.4420 sayılı yanda
pasaportun Sanyer Cumhuriyet Başsavcılığından istendiği, anılan Başsavcılıkça sözkonusu
Diplomatik Pasaportun şu anda verilemeyeceği, inceleme sonucunda gereğinin yapılacağının ifade
edildiği bildirilmiştir.
Konuyla ilgili olarak, Bilgisayar giriş-çıkış kayıtlarında yapılan incelemede ise, 0041672 seri
numaralı pasaport ile 4 çıkış 5 giriş kaydının bulunduğu tespit edilmiş olup bilgisayar giriş-çıkış
bilgileri ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yazısı 18.12.1996 gün ve 281297 sayılı yazımızla
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.
Ayrıca yukanda anılan Diplomatik Pasaportun gerçek olup olmadığı ile Ömer Lütfü
TOPAL âdına tanzim edilip edilmediğinin, ilgili ülke makamlarından gerekli bilginin temin edilerek
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sonucunun bildirilmesi 24.12.1996 gün ve 9203 sayılı yazımızla İnterpol Daire Başkanlığından
istenmiş olup henüz bir cevap alınamamıştır.
Ayrıca konunun Bakanlığımıza intikal etmesiyle birlikte Ömer Lütfü TOPAL ile ilgili olarak
yapılan arşiv araştırması neticesinde;
• Kullandığı sahte kimliklerin:
1- Mehmet ve Hatice oğlu 1946 Kilis doğumlu, Sadık Sami ONAR,
2- 1948 Gaziantep doğumlu, Serdon Cevat SERDAR olduğu,
Adıgeçen şahsa Bakanlığımızca Hususi Damgalı Pasaport tanzim edildiğine dair herhangi
bir bilgiye rastlanmadığı belirlenmiştir.
Yine yapılan dosya tetkikinde; Ömer Lütfü TOPÂL'm, 03.08.1975 tarihinde Ankara
Valiliğinden tanzim edilen TR C 403186 seri numaralı Umuma Mahsus Pasaport aldığı, yine aynı
şahsın 22.04.1977 tarihinde Gaziantep Valiliğinden Sadık Sami ONAR sahte kimliği ile TR D
256258 seri numaralı Umuma Mahsus Pasaport aldığı tesbit edilmiştir.
Ayrıca; Türkiye'ye giriş ve Türkiye'den çıkış bilgisayar kayıtlarında yapılan araştırmada,
Mevlüt oğlu 1942 doğumlu Ömer Lütfü TOPAL'ın TR H 918035 seri numaralı Umuma Mahsus
Pasaportla giriş-çıkış yaptığı ve bu pasaportun istanbul Emniyet Müdürlüğünce tanzim edildiği
belirlenmiştir.
istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 24.12.1996 gün ve
Hz.No: 1996/2303 sayılı yazılan ile Ömer Lütfü TOPAL'a pasaport verilip verilmediğinin, eğer
verilmiş ise verilen pasaportlann düzenlenmesine esas teşkil eden belgelerin gönderilmesinin
istenmesi üzerine, gönderilen 27.12.1996 gün ve 290978 saydı cevabi yazımızda:
Yukanda belirtilen, tesbit edilen bilgiler aktanlmış,
istanbul Emniyet Müdürlüğünden tanzim edilen TR H 918035 seri numaralı, Ankara
Valiliğinden 03.08.1975 tarihinde tanzim edilen TR C 403186 seri numaralı ve Gaziantep
Valiliğinden 22.04.1977 tarihinde Sadık Sami ONAR adına verilen TR D 256258 seri numaralı
pasaportlann düzenlenmesine esas teşkil eden işlem dosyalanmn tasdikli birer suretinin İstanbul
Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne
gönderilmesi Ankara ve Gaziantep Valilikleri ile istanbul Emniyet Müdürlüğünden istenilmiş,
Ömer Lütfü TOPAL'a ait 01 NO:0041672 seri numaralı CCCP Diplomatik Pasaporta ilişkin
ilgili ülke makamlanndan bilgi temin edildiğinde aynca bilgi verileceği istanbul Devlet Güvenlik
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş, Sanyer Cumhuriyet Başsavcılığına da bilgi
verilmiştir." denilmektedir.
Ömer Lütfü TOPAL'ın Türkmenistan devletince düzenlenmiş olan CCCP01-0041672 nolu
diplomatik pasaportun fotokopisiyle, bu konudaki Emniyet Genel Müdürlüğünün 18.12.1996 gün
ve 281297 sayılı yazısı (Ek 63 ve 64) dedir.
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Ömer Lütfü TOPAL'ın üzerinde bulunan. Savcılıkça ailesine teslim edilen SSCB'ne ait
Diplomatik Pasaport'un Türkmenistan Cumhurbaşkanı tarafından verildiği, bu pasaportun
Türkmenistan, Azerbeycan ve Amerika seyahatlerinde adı geçen kişi tarafından yurtiçi giriş ve
çıkışlarda kullanıldığı belirlenmiştir. Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılan araştırmada, Ömer Lütfü
TOPAL'ın Türkmenistan'da 2 tane 5 yıldızlı otel işlettiği, bir iş merkezi bulunduğu, petrol
araştırmaları ile sağlık konularında çalışüğına dair duyumlar alındığı, Türkmenistan tarafindan
diplomatik pasaport verilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısının 40 rakamının çok üzerinde
olduğunun tahmin edildiği, diplomatik pasaport alanlar arasında Sn.Erdal İNÖNÜ, Sn.Ayvaz
GOKDEMÎR ile Sn.Veysel ATASOY'un da bulunduğu bildirilmiştir.
Diplomatik pasaport sahiplerinin yurtiçi giriş ve çıkışlarda (ihbar olmadıkça) kendilerinin ve
eşyalarının aranmaması gerçeğinden harekede yurtiçine giriş ve çıkışlarda kara para, silâh ve
uyuşturucu gibi hususlarda aranmama imkânından Ömer Lütfü TOPAL'ın da istifade etmiş
olabileceği düşünülmektedir.
Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi, Yaşar ÖZ, Şahin EKLİ, Tank ÜMİT ve Eşref ÇUĞDAR
adlarına düzenlenmiş olan hususi ve umumi pasaportlarla ilgili inceleme ve soruşturmalar Emniyet
Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.
öte yandan, Mehmet ÖZBAY adına Abdullah ÇATLI üzerinde ve Yaşar ÖZ üzerinde
bulunan; adıgeçenlerin Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu oldukları, silah taşıyabilecekleri,
kendilerine yardımcı olunmasına dair Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR imzalı mühürlü ve
fotoğraflı belgeler konusunda, yürürlükteki yönetmeliğe göre bu tür bir belge düzenlenemeyeceği,
Mehmet ÖZBAY adına düzenlenmiş olan belgenin usulüne uygun düzenlenmiş bir ruhsat olmadığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden aylık almayan birisine bu şekilde belge düzenlenemiyeceği,
Emniyet Genel Müdürlüğünün 08.01.1997 gün ve 57/97 sayılı yazısı eki 3 ve 4 nohı dosyaların
tetkikinden anlaşılmıştır (Ek:25,26).

IV-ÖZET VE SONUÇ:
Yukarıdaki bölümlerde konulara ilişkin olarak yapılan inceleme, soruşturma ve
değerlendirmeler belirtilmiş bulunmaktadır.
Bu çalışmalarda kısaca ve özede;
A- Susurluk'ta Meydana Gelen Trafik Kazası:
3.11.1996 tarihinde Susurluk ilçesinde, sürücülüğünü İstanbul Kemalettin ERÖGE Polis
Olculu Müdürü Hüseyin KOCADAĞ'in yaptığı, 06 AC 600 Plâkalı otonun 20 RC 721 Plâkalı
kamyona arkadan çarpması neticesinde uzun süredir aranmakta olan Abdullah ÇATLI ve Gonca
US'un ölümü, Milletvekili Sedat Edip BUCAK'ın da ağır yaralanması ile sonuçlanan kazanın
sonucunda;
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-İdari soruşturmaların sonuçlandığı ek bir soruşturma yapılmasına gerek bulunmadığı
düşünülmektedir.
Mehmet ÖZBAY adına düzenlenmiş olan hususi pasaport ile ilgili işlemlerde ihmali
görülenler hakkında fezleke düzenlenmiştir.
Mehmet ÖZBAY adına düzenlenmiş olan silah taşıma ruhsatı ile ilgili işlemde kusuru
görülenler hakkında rapor düzenlenmiş olup, cezai bakımdan polis müfettişlerince fezleke
düzenlenmektedir.
Adı geçen şahıs adına düzenlenmiş olan sürücü belgesi işlemlerinde usulsüzlük bulunmadığı
anlaşılmış,
Beşiktaş tlçe Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen nüfus hüviyet cüzdanı verilmesinde kusuru
görülenler hakkında mülkiye başmüfettişlerince soruşturma yapılmakta olup fezleke
düzenlenecektir.
Hüseyin KOCADAĞ'ın ölmesi nedeniyle adli ve idari yönden hakkında herhangibir işlem
yapılmasına gerek kalmamıştır.
-Adli soruşturmalar devam etmekte olup trafik kazası ile ilgili dava Susurluk Asliye Ceza
Mahkemesinde derdesttir. Mehmet ÖZBAY adına mevzuata aykırı silah taşıma belgesi düzenlediği
isnad edilen Emniyet Eski Genel Müdürü Mehmet AĞAR ile hakkında gıyabi tevkif karan bulunan
ve emniyetçe aranan kişiyi sakladığı isnad edilen ve aracında bulunan ruhsatsız silahlar nedeniyle
6136 sayılı Kanuna muhalefet ettiği düşünülen Sedat Edip BUCAK halen Milletvekili olduklarından
konulara ilişkin savunmalan, ilgili yer C.Başsavcılıklarının fezleke düzenleyerek ilgili bakanlık
kanalıyla TBMM Başkanlığından yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etmesi ve
Anayasanın ilgili maddesi gereğince talep uygun görüldüğü takdirde mümkün olabilecektir.
Konulann yukarıda belirtilen idari soruşturmalar sonucu düzenlenecek fezleke konulan
dışında tamamı C. Başsavcılıklannca soruşturma konusu edilmiş bulunmaktadır.
Cürüm işlemek amacıyla teşekkül meydana getirilip getirilmediği hususu İstanbul DGM
Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturulmaktadır.
B. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Anavatan Partisi Genel Başkanı Sn. Mesut
YELMAZ'ın Sunduğu, Ömer Lütfü TOPAL'ın Öldürülmesi ve Sonraki Gelişmeler Konusu:
İstanbul İli Sarıyer İlçesi Yeniköy Tazeceviz Sokak üzerinde 28.07.1996 günü saat 23.0023.30 arasında Ömer Lütfü TOPAL 34 BTG 96 plakalı otosu içinde kimliği bilinmeyen kişilerce
öldürülmüştür. Olay, gerekli tespit çalışmalan yapıldıktan sonra Sarıyer Emniyet Müdürlüğünce
Sarıyer C.Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Savcılık da 1996/3514 sayılı hazırlık numarası vererek
soruşturmaya başlamıştır.
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25.8.1996 günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine Ömer Lütfü
TOPAL'ın öldürülmesi olayını özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Ayhan
ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz YORULMAZ, Ataköy Galeriada Natural ayakkabı mağazası
sahibi Sami Hoştan Sheraton oteli gazinosu Sahibi Ali Fevzi BİR adlı şahısların gerçekleştirdiğini
bildiren isimsiz telefon ihban üzerine, adı geçenler İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 27.8.1996
tarihinde gözlem altına alınmışlardır. 28.8.1996 günü Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen ekibe
saat 23.00 da teslim edilmişlerdir. Adı geçen bu zanlılar öldürme olayının meydana geldiği tarihte,
bulunduktan yerleri mekan tanıkların ile delillendirme yoluna gidilerek ve kendilerinin de beyanları
. alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmeden salıverilmişlerdir.
3 Polis Memuru ve 2 sivil şahsın dönemin İçişleri Bakanı Sn.Mehmet AĞAR'in talimatı,
Emniyet Genel Müdürü Alaattin YÜKSEL'in bilgisi dışında, Genel Müdür Yardımcısı Halil
TUĞ'un bakanın talimatım özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim ŞAHÎN'e iletmesi ve
talimatın ayrıca sayın bakan tarafından İbrahim ŞAHİN'e de verilmesi üzerine İbrahim ŞAHİN ve
beraberinde Özel Harekat Dairesinden 3 görevlinin İstanbul'a giderek Ankara'ya getirildiği, konu
hakkında İstanbul Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU ve Müdür Yardımcısı Bilgi ÜNAL'm
mutabakatının bulunduğu, Sayın Bakan ile Genel Müdür Yardımcısı Halil TUĞ'un 28.08.1996
günü İstanbul'da oldukları ve konu hakkında İstanbul Emniyet Müdürü" Kemal YAZICIOĞLU ile
görüşme yaptıkları anlaşılmıştır.
Diğer taraftan, Ömer Lütfü TOPAL'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet
MüdÜrlügû'nde sorgulanan 3 özel harekât memurundan Oğuz YORULMAZ'm, özel Harekat
Daire Başkan Vekili İbrahim ŞAHİN'in İstanbul'da Asayiş Şube Müdür Yardımcısı olduğu
dönemdeki koruması olması, daha sonra Hüseyin KOCADAĞ'ın koruması olması, bilahare yine
Ankara'da İbrahim ŞAHİN'in koruması olması, daha sonra da Şanlıurfa Milletvekili Sn. Sedat Edip
BUCAK'm koruması olması, bu dönemlerde Ömer Lütfü TOPAL'ın ortağı oldukları söylenen Ali
Fevzi BİR (Aliço) ile Sami HOŞTAN'ı (Arnavut Sami), Sedat Edip BUCAK ile İbrahim ŞAHİN'in
yanına gidip gelirlerken tanıdığını açıkça beyan etmesi düşündürücüdür.
Ayrıca Tevfik AĞANSOY'un öldürüldüğü gün, özel harekatçı 3 polis memurunun İstanbul
Emniyet Müdürlüğünde Ömer Lütfü TOPAL cinayeti ile ilgili olarak gözetim alünda tutulduğu
28.08.1996 günüdür. Dolayısıyla, Tevfik AĞANSOY'un öldürülmesinde bu kişileri ihbar etmiş
olabileceği veya karşılıklı hesaplaşma şüphesi doğmakta olup, araştırılması gerekmektedir.
Buna göre;
-Öldürme olayının soruşturulması görev ve yetkisi Sarıyer C.Başsavcılığına aittir.
-Cürüm işlemek için teşekkül meydana getirmek yönü ile olayın soruşturulması görev ve
yetkisi İstanbul DGM.C. Başsavcılığına aittir.
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-öldürme olayının zanlıları 3 polis memuru ve 2 sivil şahsın İstanbul Emniyet
Müdürlüğünden Sarıyer C. Başsavcılığının bilgisi dışında alınarak Emniyet Genel Müdürlüğüne
getirilerek C.Başsavcılıklanna haber verilmeden serbest bırakanlar, bu talimatı verenler dönemin
içişleri Bakam Sn. Mehmet AĞAR, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil TUĞ, özel Harekat
Daire Başkan Vekili İbrahim ŞAHİN, istanbul Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU ve Emniyet
Müdür Yardımcısı Bilgi ÜNAL haklannda adli görevi ihmal suçundan yetkili C.Başsavcılığınca
soruşturma yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
-İdari yönden Emniyet Genel Müdürlüğünce soruşturma yapılmıştır, içişleri Bakanlığınca
Mülkiye Başmüfettişleri marifetiyle soruşturma sürdürülmektedir.
-Şanlıurfa Milletvekili Sn. Sedat Edip BUCAK'ın korunması için il Koruma Kurulu sadece
bir polis görevlendirmesini uygun gördüğü ve bu kararın içişleri Bakanlığı Merkez Koruma
Kurulunca da benimsendiği ve bu durumun içişleri eski Bakanı Sn.Mehmet AĞAR tarafından
06.08.1996 günü Bakan olarak onaylandığı görülmesine rağmen 06.08.1996 günü Sedat Edip
BUCAK'a 4'ü İstanbul'da 2'si İzmir'de görev yapan 6 kişinin tahsis edilerek tayinlerinin yapılması,
bu kişilerin ise derhal koruma görevine başlamayıp 3 aylık bir dönem içinde ayrı ayrı göreve
başlamalarının ise korumada aciliyet olmadığını ortaya koyması, Sedat Edip BUCAK'ın yazılı
talebinin tayinlerden bir gün sonrası olan 07.08.1996 günü yapılması, bu korumalardan 3'ünün
Ömer Lütfü TOPAL cinayeti ile ilgili olarak gözaltına alman kişiler olması birinin de bu kişiler
lehine tanıklık yapan kişi olması dikkat çekmektedir. Koruma görevlileri verilmesi konusunun
ayrıca içişleri Bakanlığınca incelenmesi ve gerekirse soruşturulmasının uygun olacağı mütalaa
edilmektedir.
Abdullah ÇATLI'in - kullandığı diğer isimlerde dikkate alınarak - ve Ömer Lütfü
TOPAL'ın ortak olduğu şirketlerin Maliye Bakanlığınca araştırılarak hesaplarının incelenmesinin
Başsavcılıklarca yapılmakta olan soruşturmalara yardımcı olacağı düşünülmektedir.
C. Sayın Cumhurbaşkanımızın 08.11.1996 Tarihli Yazılan Ekinde Gönderilen İşçi
Partisi Genel Başkanı Sn.Doğu PERİNÇEK'in 03.10.1996 Günlü Yazısında İleri Sürülen
İddialar:
1. "Çiller Özel Örgütü" olarak nitelendirilebilecek bir örgüt bulunup bulunmadığı
ve var ise MİT mensuplarının ilişkisi,
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığından alınan cevabi yazıda, "ÇİLLER ÖZEL
ÖRGÜTÜ" ile ilgili olarak kayıtlarına intikal eden bilgi ve belge, Teşkilat ve personelinin bu tür
iddialarla ilgisinin ve gazete haberi kapsamına girecek nitelikte MİT mensubunun bulunmadığı
belirtilmektedir.

T. C.
B AŞ B A K A \ L IK
Teftiş Kurulu

Bu nedenlerle, Doğu PERINÇEK imzalı yazıda ileri sürülen, DYP Genel Başkanı ve
İstanbul Milletvekili Tansu ÇtLLER, MİT, Emniyet, JÎTEM, özel Kuvvetler Komutanlığı gibi
Devlet kurumlarının bazı görevlileri ile bazı suç örgütlerinde yer almış bazı kurumlardan oluşan
özel Suç Örgütü kurulmasını sağladığı, himaye ettiği ve yönlendirdiği yolundaki iddiası gerçeklik
kazanmamıştır.
2. Basında "MİT Raporu" olarak belirtilen bir çalışmanın olup olmadığı,
MİT Müsteşarlığının'Cevabi yazısında basında "MİT Raporu" olarak öne sürülen yazının
Müsteşarhklanyla ilgisinin bulunmadığı belirtilerek buna ilişkin 05.11.1996 günlü basın açıklamaları
yalanlama olarak belirtilmektedir.
Buna göre, MİT Raporu olarak ileri sürülen yazıyla ilgili iddialar kesinlik kazanmamaktadır.
Ancak, amlan Müsteşarlığın 22.09.1996 günlü Aydınlık gazetesindeki haberi, 05.11.1996 tarihinde
tekzip etmesi gecikmiş bir işlem olarak görülmektedir.
3. Varlığı iddia edilen örgütün MİT ve Emniyet Teşkilatı içindeki bağlantılar olarak
ileri sürülenlerden anılan kurumlarda görevli olup olmadıkları,
Mehmet EYMÜR'ün 27.5.1988 tarihli dilekçe ile MİT Müsteşarlığındaki görevinden
ayrıldığı, 14.2.1994 tarihinde tekrar anılan müsteşarlıkta göreve başladığı; Mehmet Korkut
EKEN'in 27.5.1988 tarihli dilekçe ile MİT Müsteşarlığındaki görevinden ayrıldığı, teşkilata tekrar
dönmediği; Tolga Şakir ATİK'İn 3.11.1995 tarihinde müsteşarlık emrine atandığı, 6.11.1995
tarihinde Başbakanlıkta istihdamının uygun görüldüğü, 18.1.1996 tarihinde teşkilattaki görevine
döndüğü, 22.01.1996-14.06.1996 tarihleri arasında hizmeuçi eğitime tabi tutulduğu, 15.7.1996 da
"Malatya Bölge Başkanlığı emrinde göreve başladığı, 2.10.1996 günlü onay ile Ankara Bölge
Başkanlığı emrine atandığı, mehil müddeti kullanımı ve sağlık raporu alarak görevine henüz
başlamadığı anlaşılmıştır.
Bu durumda^ Tolga Şakir ATİK'in Müsteşarlık bünyesinde etkili bir görevde olmadığı
mütaala edilmektedir.
Öte yandan Mehmet Korkut EKEN'in 2.8.1994 tarihinden 6.3.1996 tarihine kadar Şube
Müdürlüğü kadrosunda Genel Müdür Danışmanı olarak Emniyet Genel Müdürlüğünde görev
yaptığı anlaşılmıştır.
4. Varlığı iddia edilen örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bağlantısı olarak ileri
sürülen Hüseyin PEPEKAL konusu,
Varlığı iddia edilen örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bağlantısı olarak ileri sürülen
Hüseyin PEPEKAL'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli olduğu, somut kanıtlar ortaya
konulamadığı için Ceza kovuşturmasını gerekli kılacak bir hususun mevcut olmadığı Genelkurmay
Başkanlığınca bildirilmiştir.
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5. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref BİTLİS'in de şehit olduğu uçak
kazası,
17.2.1993 tarihinde vukubulan ve Orgeneral Eşref BİTLİS ile birlikte 3 Subay, 1 Astsubay
ve 1 Sivil kişinin şehit olmaları ile sonuçlanan uçak kazası ile ilgili olarak K.K.K. askeri savcılığınca
5.5.1993 gün ve 1993/273-239 sayı ile olay hakkında takipsizlik karan verilmiş, şehit kara pilot
Yüzbaşı Tuğrul SEZGİNLER'in kanuni yakınlarının avukatınca itirazda bulunulmuş, bunun üzerine
Jandarma Genel Komutanlığı askeri mahkemesince 19.4.1994 tarihinde konu görüşülerek itirazın
reddine karar verilmiştir.
öte yandan sözkonusu avukatça uçak firması aleyhine Ankara 13. Asliye Hukuk
Mahkemesinde 1994/151 sayı ile tazminat davası açıldığı, davanın derdest olduğu anlaşılmaktadır.
Bu arada 4.11.1996 günlü 3 kişilik bilirkişi raporunda "sabotaj ihtimalinin gözden ırak
tutulmaması" .yolunda görüş bildirilmiştir. Dava sonucuna göre konunun Milli Savunma
Bakanlığınca yemden gözden geçirilebilme ihtimalinin doğabileceği düşünülmektedir.
6. Söylemez Kardeşler olayı;
Söylemez Kardeşler olayı ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Jandarma Genel Komutanlığınca bu olayla ilişkileri görülen mensuptan hakkında gerekli idari
soruşturmalar yapılarak sonuçlandırmıştır.
öte yandan konu İstanbul DGM C.Başsavcılığı da dahil olmak üzere çeşitli
C.Başsavcıhklannca soruşturulmakta, soruşturulması bitenlere ilişkin olarak davalar açılmış olup,
derdesttir. Yargılamalar sonucunda olayın çeşitli kişi yada kuruluşlarla bağlanulan olup olmadığı
ortaya çıkacaktır.
7. Nurullah Tevfık AĞANSOY bağlantısı,
Nurullah Tevfık AĞANSOY 28.08.1996 gecesi İstanbul Bebek'te uğradığı silahlı saldın
sonucu öldürülmüştür. Olay sırasında maktulün yanında bulunan Başbakan Yardımcısı Sn.Prof.Dr.
Tansu ÇİLLER'in İstanbul'daki ikametgahında görevli koruma polislerinden olan Celal BABÜR
ölmüş, Ferda TEMEL yaralanmıştır. Ferda Temel ile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce
idari soruşturma yaptınlmış, disiplin yönünden tecziye edilmesi yolunda rapor düzenlenmiştir.
öldürme olayı davası İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde derdesttir. Aynca İstanbul 6 Nolu
D.G.M.de de dava açılmış olup devam etmektedir. Yargılama sonucunda olayın çeşitli kişi yada
kuruluşlarla bağlantısı olup olmadığı ortaya çıkacakür.
8. a) Tarık ÜMİT'in Kaybolması Olayı:
Tarık Ümit'in kızı Hande BİRİNCİ 4.3.1995 tarihinden itibaren babasından haber
alamadığından bahisle İstanbul Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulunmuştur. Konuya ilişkin
soruşturma Silivri C.Başsavcılığınca 1995/620 hazırlık nosu ile sürdürülmektedir. Tank Ümit'ten
bugüne kadar herhangibir haber alınamadığı anlaşılmışttr. Hande Birinci'nin 3.7.1995 günlü
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ifadesinde MİT mensubu Mehmet EYMÜR'ün konuyu bildiğini beyan etmesi üzerine anılan
C.Başsavcılığı talimat yoluyla Mehmet EYMÜR'ün ifadesinin alınabilmesi için 16.10.1995 günlü
yazıyla Ankara C.Başsavcılığına başvurmuş, ancak adıgeçenin MİT mensubu olduğu gerekçesi ile
Yenimahalle Emniyet Müdürlüğünce ifadesinin alınamayacağı, Adalet Bakanlığı kanalıyla
Başbakanlıkça gereğinin yapılması önerisinde bulunulmuştur. Ayrıca Ankara C.Başsavcüığınca
Silivri CBaşsavcıhğına gönderilen 9.4.1996 gün ve 1996-6T/18 sayılı cevabi yazıda "Adalet Bakanı
Sn.Mehmet AĞAR'in yoğun işleri bulunması nedeniyle anlatım vermesi için elverişli bir zamanı
beklenildiği" büdirilmiş, daha sonra alınan 12.4.1996 tarihli ifadesinde olay hakkında herhangi bir
bilgi ve görgüsünün olmadığını beyan etmiştir.
b) İran Uyruklu Asger Smitko ve Lazen ESMAELİ'nin kaçırılıp öldürülmesi:
Adıgeçenlerin 15.1.1995 günü İstanbul Ataköy'de polis arabası görünümü verilmiş oto ile
kaçırıldığı Ahmad ESMAELİ tarafından ileri sürülmüş, kaçırıldığı ileri sürülen kişilere ait cesetler
28.1.1995 günü Silivri İlçesi Değirmenköy mevkiinde bulunmuştur.
özgür ülke gazetesinin 25.1.1995 günkü nüshasında adıgeçenlerin PKK terör örgütünün
yankuruluşu olan ARGK tarafından öldürüldüğü yolunda haberler yayınlanmış, benzer haberler
30.1.1995 günlü Sabah, Hürriyet ve Hürbakiş adu gazetelerde de yayınlanmıştır.
Konuya dair soruşturma Silivri C.Başsavcılığmca 1995/183 hazırlık nosunda
sürdürülmektedir. Soruşturma evrakı arasındaki Silivri Jan.Komutanlığmın 14.2.1995 günlü arama
tutanağmdaki Abdullah BAYBAŞIN'in Altınkum Sitesindeki ikametgahmda uzun zamandan kalma
kan izleri bulunduğuna dair tespit dikkat çekmektedir. Konu soruşturma ve yargılama sonucunda
•açıklığa kavuşacaktır.
c) Gaziantep'te M.Ali YAPRAK'ın Kaçırılması olayı:
Gaziantep Yaprak TV sahibi Mehmet Ali YAPRAK 25.5.1996 günü kendi beyanına göre
bir kısmı polis gömlekli olan 10-12 kişi tarafından evinin önünden kaçırılmış, 6 gün süre ile Siverek
ilçesi civarında alıkonulmuş, üzerinde bulunan 75.000 DM, cep telefonu ve ruhsatlı silahı
gaspedilmiş, Hilvan ilçesi civarında serbest bırakılmıştır. Adı geçenin şikayeti üzerine Gaziantep
Emniyet Müdürlüğünce soruşturmaya başlanmış, 9 sanıktan 5'inin savunmaları alınmış 4 tanesinin
firarda olduğu belirtilerek 1.6.1996 günlü fezleke düzenlenip Gaziantep C. Savcılığına sunulmuştur.
Firarda olan sanıklardan Yahya EFE'nin savunmasının alınması Gaziantep C.Başsavcılığının
18.10.1996 günlü talimatıyla İstanbul C.Başsavcılığından istenmiştir. Bu arada avukat Sermet
AT AY, Müfit SEMENT'in Bakırköy 7. Noterliğinin 22.10.1996 gün ve 70842 yevmiye nolu genel
vekaletnamesini alarak aynı gün Gaziantep C.Başsavcılığına müvekkili Müfit Sement'in talimatla
savunmasının alınması talebinde bulunmuş, bu talebi içeren dilekçesine adıgeçen avukat el yazısı ile
Turgay MARAŞLI'yı da ilave etmiştir. Yine aynı günlü olarak Gaziantep C.Başsavcılığından
İstanbul C.Başsavcılığı'na yazılan talimatı almıştır. Talimatlar C.Savcısı Akın INAL'ın imzasını
taşımaktadır. İstanbul C.Savcısı Sezgin ÖZDEMİR, Mehmet Yahya EFE'nin 23.10.1996, Müfit
SEMENT'in 24.10.1996, Turgay MARAŞLI'nın 25.10.1996 tarihlerinde savunmalarını almışür.
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 23.10.1996 gün ve 27/96 sayılı yazısı ile 28.6.1996 tarihli
Müfit SEMENT'in olayda kullanıldığı iddia edilen 27 FH 151 plakalı otonun üzerindeki parmak
izinin tespitine dair ekspertiz raporunu Gaziantep C.Başsavcıİığına intikal ettirmiştir. Daha sonra
Gaziantep C.Savcısı Akın İNAL delil yokluğuna binaen sanıklar hakkında 15.11.1996 tarihli
takipsizlik kararını vermiştir.
Diğer taraftan Turgay MARAŞLFnın Gaziantep'teki ailesinin evinde Vildan adlı eşi ile 2
yaşındaki Pelin adlı kızı ile birlikte kaldığının Turgay MARAŞLFnın annesi ve kardeşi tarafından
ifade edilmesi üzerine Nevşehir Nüfûs Müdürlüğü'nden getirilen vukuatlı aile nüfûs kaydına göre
Vesile adında-eşinin olması ve 25/10/1993 doğumlu Emine Hazal adlı kızının bulunması olay tarihi
dikkate alındığında eşinin ve kızının sahte isimlerini kullanan Haluk KIRCI'nın da olayda yeraldığı
şüphesinin güçlendirdiği, olay günlerinde Turgay MARAŞLI ile Haluk adlı kişinin gece Urfa'ya
gittiklerini belirtmeleri de kaçırılma olayında yer aldıklarım düşündürdüğü Gaziantep Emniyet
Müdürlüğü'nce hazırlanan fezlekede firari sanık olarak belirtilen Mehmet Yahya EFE, Müfit
SEMENT ve Turgay MARAŞLFnın savunmalarının İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sezgin
ÖZDEMtR tarafından alınması ve kaçırılan Mehmet Ali YAPRAK'ın ifadelerinde ve avukatı
vasıtasıyla yaptığı müracaatta yüzleştirme istemesine rağmen yüzleştirme yapılmaması, sanıklardan
Müfit SEMENT'in kaçınlmada kullanıldığı iddia edilen araçtaki parmak izinin daha önceki
sabıkasından dolayı alınan parmak iziyle aynı olduğu Ekspertiz Raporu ile belirlenmesine rağmen
bu hususta hiçbir soru sorulmaması, sanıkların Drej Ali lakaplı Ali YAS AK'in adamları olduğunun
iddia edilmesi dikkat çekicidir.
Soruşturmalar sırasında Müfit SEMENT'e ait parmak izi ekspertiz raporunun dikkate
alınmamış olması, Turgay MARAŞLFnın annesi Zekiye MARAŞLFnın 30.5.1996 tarihli ifadesinde
olayın vukubulduğu günlere rastlayan tarihlerde evlerinde kalan oğlunun arkadaşı Haluk isimli
şahısla ilgili araştırmanın emniyet ve C.Başsavcüığmda İstanbul C.Başsavcıİığına yazılan ifade
talimatları da dahil olmak üzere iyi yapılmamış olması, müştekinin sanıklarla yüzleştirilmelerinin
yapılmaması nedeniyle takipsizlik karan Gaziantep C.Başsavcılığınca yeniden ele aldınlmıştır.
Takipsizlik karannda kendisinden beklenen gerekli titizliği göstermediği, soruşturmayı eksik
sonuçlandırdığı kanaati hasıl olduğundan Gaziantep C.Savcısı Akın İNAL hakkında Adalet
Bakanlığınca tahkikat icrası gerektiği düşünülmektedir, öte yandan talimatla ifadeleri alan İstanbul
C.Savcısı Sezgin ÖZDEMIR raporun "E" bölümünde belirtildiği gibi Haluk KIRCFnın İstanbul
Emniyet Müdürlüğünden kaçınlması olayında Asayiş Şube Müdürü Sedat DEMİR hakkında
8.4.1996 günlü takipsizlik karan vermiş olup ve bu konunun da istanbul C.Başsavcılığınca yeniden
ele aldınhp istanbul Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı gözönüne alınarak ilgili savcı hakkında
da Adalet Bakanlığınca inceleme yapılması gerektiği düşünülmektedir.
9. Avrasya Feribotunun Kaçırılması:
Olayın sanıklanndan " olan Muhammet Emin TOKCAN 28.01.1996 günlü ifade
tutahağındaki Selim GÖSTERlŞLt'nin aile dostu olduğu ve Düzce'den tanıdığı, feribotun
kaçınlması olayında eylemden vazgeçirmeye çalıştığı yolundaki beyanı ve aksine bir delil
bulunmadığından ididanın doğruluk kazanmadığı anlaşılmıştır.
./••
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10. Matild MANUKYAN'a bombalı saldırı olayı ve şoförü Mehmet URHAN'ın
öldürülmesi:
Şişli C.Başsavcılığının 1995/25329 hazırlık sayısında kayıtlı olan olayın soruşturmasının
devam ettiği, faillerin bulunulmasına çalışıldığı anlaşılmıştır.'
11. Van Emniyet Müdürlüğünce aranan kişiler arasında Hüseyin DUMAN ad ve soyadını'
taşıyan 5 ayrı kişinin arandığı, bunlar arasında nükleer madde kaçakçüığmdan aranan kimsenin
bulunmadığı,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü kayıtlarında "Altıncı Filo" olarak adlandırılan örgüt ile ilgili
• bilgi bulunmadığı,
Abdullah SÜLÜK isimli tutuklunun disiplin nedeniyle Eskişehir Özel tip kapalı cezaevinden
ısparta kapalı cezaevine nakledildiği,
anlaşılmıştır.
D. Haluk KIRCI'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Kaçırılması:
Ankara SYNT Kom. 1 nolu Askeri Mahkemesinin 30.4.1987 tarihli karan ile 7 defa idam
cezasına mahkum olan Haluk KIRCI hakkındaki ilam Küçükçekmece C.BassavcıIığına 18.10.1995
tarihinde intikal etmiş, aynı gün yakalama müzekkeresi çıkarılmış, hükümlünün belirtilen adreste
bulunmaması nedeniyle infaz evrakı Ankara C.BassavcıIığına iade edilmiş, hükümlü Haluk KIRCI
25.1.1996 günü İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yakalanmış, yakalandığı 1.2.1996 tarihinde
.Küçükçekmece C.BassavcıIığına bildirilmiş, hükümlünün ilamı gelinceye kadar nezarette muhafaza
edilmesi için anılan Başsavcılıkça Emniyet Müdürlüğüne talimat gönderilmiş, infaz evrakının
26.2.1996 tarihinde anılan başsavcılığa intikal etmesi üzerine Emniyet Müdürlüğünden hükümlünün
Başsavcılığa gönderilmesi istenmiş, adıgeçen Emniyet Müdürlüğünce hükümlünün nezarete
alındığı, 1.2.1996 günü saat 17.15'te infaz nöbetçi büro amirliği odasından firar ettiği bildirilmiş,
firarın 25 günlük bir süre sonra bildirilmesi üzerine anılan başsavcılıkça ilgililer hakkında 1.3.1996
tarihinde İstanbul C. Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, istanbul C. Savcısı Sezgin
ÖZDEMtR tarafından Emniyet Asayiş Şube Müdürü Sedat DEMİR hakkında 8.4.1996 tarihinde
takipsizlik karan verilmiş, 3 polis memuru hakkında "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu firara
sebebiyet vermekten" dolayı 8.4.1996 günü kamu davası açılmış, İstanbul 7. Asliye Ceza
Mahkemesi beraat karan vermiştir.
Haluk KIRCI'nın kaçınlması olayı ile ilgili olarak İstanbul C.Başsavcılığınca yeniden dava
açılmış ve Adalet Bakanlığınca yazılı emir yoluna gidilmiştir. Bu nedenle adli bakımdan yapılacak
başka bir işlemin kalmadığı düşünülmektedir.
idari bakımdan kusurlu bulunan üç emniyet mensubu hakkında istanbul ti polis disiplin
kurulunca karar alınmış ve kararlar ilgililere tebliğ edilmiştir/Asayiş Şube Müdürü Sedat DEMİR
hakkında da disiplin soruşturmasının yapılmasının da gerektiği düşünülmektedir.
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istanbul C.Savcısı Sezgin ÖZDEMİR ile ilgili olarak yukarıda "8-C" de önerimiz yer
almıştır.
E. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Anavatan Partisi
YILMAZ'in 22.12.1996 tarihinden sonra sunduğu iki konu;

Genel

Başkanı

Sn.

Mesut

1. Yaşar ÖZ Konusu:
12.1.1994 günü Adana Havalimanında yapılan Pasaport kontrolü sırasında Metin BOZDAĞ
isimli kişinin Hakkı MERCAN adına düzenlenmiş olan TRD 356520 nolu pasaportu ibraz etmesi ve
pasaportun sahte olduğunun anlaşılması üzerine adıgeçenin pasaportu istanbul Ataköy'de ikamet
eden Yaşar ÖZ'den aldığını söylemesini takiben Adana Emniyet Müdürlüğünce durum 13.1.1994
gün ve C-14 sayılı faks ile İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiş, İstanbul Emniyet
Müdürlüğünce Yaşar ÖZ'ün ikametgahında yapılan aramada ruhsatsız silahlar, mermiler, biri Tank
ÜMİT adına, diğeri kendi adına düzenlenmiş hususi pasaport, Eşref Cuğdar adına düzenlenmiş
sürücü belgesi bulunarak değerlendirilmek üzere 31.1.1994 gün ve îd. 194-49/94 sayılı yazı ekinde
Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Olayla ilgili ifadelerine başvurulan 3 emniyet mensubunun beyanlarına göre sözkonusu
belge ve silahların Emniyet Genel Müdürüne gönderilmesi ve Yaşar ÖZ'ün serbest bırakılması
işleminin Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR'm telefon talimaü üzerine yapıldığı, İstanbul
Emniyet Müdürlüğünün yazısı ve eklerinin elden adıgeçen Emniyet Genel Müdürüne teslim edildiği
anlaşılmaktadır.
Bu durumda;
-İstanbul DGM C.Başsavcıhğmca konu hakkında önceki olaylarla birleştirilerek hazırlık
soruşturması yürütülmekte olduğundan adli soruşturma sırasında adli görevlerini kötüye kullanan
emniyet mensupları hakkında gereğinin yapılacağı açıktır.
-İlgililer hakkında disiplin soruşturmasının İçişleri Bakanlığınca yapılması uygun olacağı
düşünülmektedir.
2. Kanada'dan DAVTDSON isimli şahsın irtibat kurduğu ileri sürülen Başbakanlık Telefonu
konusu;
Anavatan Partisi Genel Başkanı Sn. Mesut YTLMAZ'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduğu
dosyadaki 0312- 417 04 76 no.lu telefon konusuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü,
Başbakanlık Müsteşarlığı ve dönemin Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı E.Nedim ÖZTURK ile
yapılan yazışma ve görüşmeler sonucunda; ilgili telefon numarası ile sözkonusu tarihlerde adıgeçen
ile telefon konuşması olmadığı, 0-312- 417 04 76 telefon nosunun Başbakanlık Özel Kalem
Müdürlüğündeki fak'sa ait olduğu, Başbakanlık Müsteşarlığınca Türk Telekom A.Ş.Genel
Müdürlüğünden 26.12.1996 gün ve 124/01490 sayılı yazı ile ilgili kayıtlar istenmiş isede anılan
Genel Müdürlüğün 27.12.1996 gün ve 33146 sayılı yazısında bantların 6 ay saklandıktan sonra
silindiği, ifade edilerek istenilen kayıtların bulunamıyacağı bildirilmiştir. Mevcut belgeler nazara
alındığında 0r312- 417 04 76 no.lu Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne ait faks telefonun

T. C. ,
B A Ş BA K A N L I
Teftiş-Kurulu

l<?\
- +\2Q/±.

•, İt

Kanada'dan veya yabancı herhangi bir ülkeden arandığı yolunda belirlenemenin bulunmadığı, kaldı
ki uyuşturucu kaçakçısı olarak Kanada'da yakalanan DAVEDSON'un ülkemiz numarasının
gerektiğinde kullanılmak üzere verildiği ve kullanıldığına dair herhangi bir spesifik bilginin
bulunmadığı da anlaşılmıştın
F . Yaşar ÖZ, Şahin EKLİ, Ömer Lütfü TOPAL, Tarık ÜMİT ve Eşref ÇUĞDAR
adlarına düzenlenen pasaportlarla ilgili çalışmalar ve Mehmet ÖZBAY ile Yaşar ÖZ
üzerlerinde bulunan silah taşıma belgeleri:
Diplomatik pasaport sahiplerinin yurtiçi giriş ve çıkışlarda (ihbar olmadıkça) kendilerinin ve
eşyalarının aranmaması gerçeğinden hareketle yurtiçine giriş ve çıkışlarda kara para, silâh ve
uyuşturucu gibi hususlarda aranmama imkânından Ömer Lütfü TOPAL'ın da istifade etmiş
olabileceği düşünülmektedir.
Ayrıca Yaşar ÖZ, Şahin EKLİ, Tarık ÜMtT ve Eşref ÇUĞDAR adlanna düzenlenmiş olan
hususi ve umumi pasaportlarla ilgili inceleme ve soruşturmalar Emniyet Genel Müdürlüğünce
yapılmaktadır.
öte yandan, Mehmet ÖZBAY adına Abdullah ÇATLI üzerinde ve Yaşar ÖZ üzerinde
bulunan, adıgeçenlerin Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu oldukları, silah taşıyabilecekleri,
kendilerine yardımcı olunmasına dair Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR imzalı, mühürlü ve
fotoğraflı belgeler konusunda; yürürlükteki yönetmeliğe göre bu tür bir belge düzenlenemiyeceği,
Mehmet ÖZBAY âdına düzenlenmiş olan belgenin usulüne uygun düzenlenmiş bir ruhsat olmadığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden aylık almayan birisine bu şekilde belge düzenlenemiyeceği
Emniyet Genel Müdürlüğünün yazısından anlaşılmıştır.
Yukarıda (A-F)'da yer alan İnceleme ve Soruşturma konularıyla ilgili oldukları düşünülen
zanlılar ve tanıklara dair liste (Ek:68)'dedir.
Takdir ve tensiplerinize arz ederiz.
Ankara, 09.01.1997

Osman Nuri ODUNCU
Başbakanlık
Teftiş Kurulu Başkan V.
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Muhsin pîÇER
Başbakanlık
Başmüfettişi
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Hakkı MANAV
Adalet Başmüfettişi

Yusuf İSUNTAY/
Mülkiye Başmüfettişi
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INCELEME VE SORUŞTURMA
RAPORU
Gün: 09/01/ 1997
Sayı: 12-1,17-1,97-1,97-2
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EK LİSTESİ

Sıra No :

Parça Adedi:

1

1

Başbakanlık Makamının 18.11.1996 gün veM:127 sayılı Onayı.

2

1

Başbakanlık Makamının 25.12.1996 gün ve 01-51/0235sayılı
emirleri.

3

1

Başb.Tef.Ku.Bşk.nın 21.11.1996 gün ve 1192 sayılı yazısı.

4

1

Adalet Bak.Tef.Ku.Bşk.nın 22.11.1996 gün ve 5055 sayılı yazısı.

5

1

İçişleri Bak.Tef.Ku.Bşk.nın 22.11.1996 gün ve 2589-7 sayılı yazısı.

6

2

Cumhurbaşkanlığının 13.11.1996 günlü yazısı.

7

184

"

8

2

9

7

10

2

11

238

12

1

13

1

14

•1 >

15'

67

8.11.1996 günlü yazısı, ve Sn. Doğu

PERÎNÇEK'in 3.10.1996 günlü yazısı ve ekleri.
Başb.Tef.Ku.Bşk.nın 3.12.1996 gün ve 1229 sayılı yazısı.
MİT Müsteşarlığının 6.12.1996 gün ve 24741 sayılı yazısı ve ekleri.
Başb.Tef.Ku.Bşk.nın 3.12.1996 gün ve 1230 sayılı yazısı.
Em.Gn.Md.nün 6.12.1996 gün ve 2675-96 sayılı yazısı ve ekleri.
Başb.Tef.Ku.Bşk.nın 3.12.1996 gün ve 1233 sayılı yazısı.
Gn.Kur.Bşk.nın 24.12.1996 gün ve 3050-929-96 sayılı yazısı.
Başb.Tef.Ku. Bşk.nın 3.12.1996 gün ve 1232 sayılı yazısı.
M.S.B.nın 6.12.1996 gün ve 29-59-96 sayılı yazısı ve ekleri.
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Ankara C.Başsav.nın 29 .11.1996 gün ve 199.6/19 sayılı yazısı
ve ekleri.

16

17

11

4.11.1996 tarihli bilirkişi raporu ve ekleri.

18

1

Başb.Tef.Ku.Bşk.nın 3.12.1996 gün ve 1231 sayılı yazısı.

19

107

İçişleri Bak.Tef.Ku.Bşk. 4.12.1996 gün ve 2709-11 sayûı yazı ve eki
raporlar.

20

174

Söylemez Kardeşler olayı ile ilgili C.Başsavcılıklannca yapılan
işlemlere dair evrak.

21

2

Başb.Tef.Ku.Bşk.nın 11.12.1996 gün ve 1283 sayılı yazısı.

22

40

Jan.Gn.Kom.nın 13.12.1996 gün ve 223183 sayılı cevabi yazısı.

23

104

İstanbul DGM.C.Başsavcılığınm N.T.AGANSOY Ue Ugili 29.11.1996
gün 1996/2062 sayılı yazı ve ekleri.

24

95

Silivri C.Başsavcılığnıın T.ÜMÎT'le ilgili dosyası.

25

4

Başb.Tef.Ku.Bşk.nın 3.1.1997 gün ve 08 sayılı yazısı ve ekleri.

26

73

Em.Gn.Md.nün 08.01.1997 gün ve 57/97 sayılı cevabi yazısı.

•27

68

Silivri C.Babşsavcdığının Asger Simitko ve Lazen ESMAELÎ dosyası.

28

83

G.Antep C.Başsavcılığının M.Ali YAPRAK'ın kaçırılması ile ilgili
dosyası.
Em.Gn.Md.nün Adalet Bakanlığına gönderdiği 29.,! 1.1996 gün ve
262991 sayılı yazı ve eki.

29

30

12

Adalet Bak.nın Abdullah SÜLÜK' le ilgili dosyası.

31

124

İstanbul DGM C.Başsavcılığının Avrasya Feribotunun kaçırılması
ile ilgili dosyalan.

32

39

Şişli C.Başsavcılığının Matild MANUKYx<\N'a saldın ile ilgili dosyası.

33

547

İçişleri Bak.Tef.Ku.Bşk.nın 11.12,1996 gün ve 2826-13 sayılı yazısı
ve eki Susurluk kazası ile ilgili rapor ve ekleri. '

34

296

Polis Müfettişlerinin 16.12.1996 gün ve 1996/812 sayılı M.ÖZBAY
(Abdullah ÇATLI) ile ilgi rapor ve ekleri.
92-
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132

Polis Müfettişlerinin 16.12.1996 gün ve 170 sayılı hususi pasaportla
ilgili fezlekesi.

678

İstanbul DGM ve diğer Başsavclııklarca Susuzluk olayı ile ilgili
olarak hazırlanan dosyalar.

1

Başb.Tef.Ku.Bşk.nın 25.11.1996 gün ve 1210 sayılı yazısı.

14

İstanbul Em.Md.nün 25.11.1996 gün ve 222 sayılı cevabi yazısı
ve ekleri.

1

Başb.Tef.Ku.Bşk.nın 26.11.1996 gün ve 1220 sayılı yazısı.

28

Em.Gn.Md.nün 28.11.1996 gün ve 2612 sayılı yazısı ve ekleri.

1

Em.Gn.Md.nün 29.11.1996 gün ve 2620 sayılı yazısı.

193

Polis Müfettişlerinin 15.12.1996 gün ve 1996/828 sayılı soruşturma
raporu.
Başb.Tef.Ku.Bşk.nın 11.12.1996 gün 1281 sayılı yazısı.
THY.A.O.nun 13.12.1996 gün ve 7015 sayılı cevabi yazısı ve
ekleri.

1
4
43

Em.Gn.Md.Yardımcısı Halil TUĞ'un tarihsiz açıklaması, ekleri
ve önceki yazışmalar.

151

Sarıyer C.Başsavcılığının Ö.Lütfi TOPAL'la ilgili dosyası.

26

İstanbul C.Başsavcılığının Haluk KIRCI'nın kaçırılması ile ilgili
dosyası.
İstanbul C.Başsavcılığının Haluk KIRCI dosyası ve Küçükçekmece
C.Başsavcılığının 31.12.1996 gün ve 220 sayılı yazısı ve ekleri.

6
56

İstanbul Em.Md.nün Haluk KIRCI'nın kaçırılması ile ilgili idari
soruşturma dosyası.

16

Sn.Mesut YILMAZ'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu Yaşar ÖZ
dosyası.

5

İstanbul DGM C.Başsavcılığnıın Yaşar ÖZ konusu ile ilgili aldığı
2 emniyet mensubunun ifade tutanağı.

2

Osman Yıldırım ÖZKARACA'nın ifadesi.

Sn. Mesut YILYMAZ'ın Sn.Cumhurbaşkanımıza sunduğu dosya.
Başbakanlık Teftiş Kurulu Bşk'nm 06.01.1997 gün ve 012 sayılı
yazısı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün 08.01.1997 gün ve 012864 sayılı
cevabi yazısı ve ekleri.
E.Nedim ÖZTÜRK'ün 07.01.1997 gün ve 7-465 sayılı açıklaması.
Başbakanlık Müsteşarlığına 06.01.1997 gün ve 033 sayılı yazısı ve
ekleri.
Bakırköy 1.Asliye Ceza Mahkemesinin Şahin EKLt'nin Belçika
Pasaportu ile ilgili dosyası.
Ömer Lütfü TOPAL'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Pasaport
başvuru evrakları.
Yaşar ÖZ'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Pasaport taleb formu.
Şahin EKLİ'nin İstanbul Emn.Müd.'den Pasaport taleb formu.
Emn.Gen.Müd.'nün organize suçlarla ilgili bilgi notu.
Ömer Lütfü TOPAL'a ait CCCP Diplomatik Pasaport fotokopisi.
Emn. Gen. Md.'mln 18.12.1996 gün ve 281297 saydı yazısı ve
ekleri.
Ankara Emn.Md.'nün ve Emn.Gen.Md.'nün Sedat Edip BUCAK'a
Koruma Görevlisi verilmesine dair dosyalan.
Ankara Emn.Md.'nün 07.01.1997 gün ve 284/97 saydı yazısı.
Emn.Gen.Müd.'nün Susurluk trafik kazasında 06 AC 600 plakalı
araçta bulunan silahlara dair dosyası.
Raporumuz ve eklerinde zanlı ve tanık olarak mütalaa edilenlere dair
liste.

T. C. .
B A Ş B AK A .V L I K
Teftiş Kurulu

İçişleri Bakanlığının 08.01.1997 gün ve 45-1 sayılı yazısı.

69
69

4132
işbu ek listesine 69 numara altında 4132 parça ek bağlanmıştır..
Ankara, 09.01.1997

Osman Nuri ODUNCU
Başbakanlık
Teftiş Kurulu Başkan V.

Mubin BİÇER
Başbakanlık
Başmüfettişi
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Emniyet Genel Müdürlüğü

SAYI : B.05.1 .EGM.0.11.03.04.97/366
KONU : Menşei Teıpiti

'.eki 73
.../..../1997

4.0197*0386-46

TBMM BAŞKANLIĞINA
İLGİ: a)İst.DGM, Bakanlık ve EGM Teft.Kur.Başk.muhatap 16.01.1997 tarih ve
20729 sayılı yazımız.
b)T.B.M.MBaşk.l0.01.1997tarihveA.1.01.GEÇ.10/89-112 Sayılı yazısı.
Susurluk İlçesinde meydana gelen trafik kazasında ele geçen silahlardan
menşei belli olmayanlar hususunda Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülen
araştırmalar neticesi;
MP-5 marka silahların İngiltere'de üretildiği, C 49952 seri numaralı silahın
1985 yılında Kuveyt'e satıldığı, yine MP-5 marka 21995 seri numaralı silahın ise
1980 yılında Yugoslavya'ya satıldığı İngiltere İnterpolünden alınan yazılardan
anlaşılmıştır.
Ancak her iki silah hakkında da daha fazla detaylı bilgi alınamamasına
rağmen girişimlere devam edileceğine dair İnterpol Dairesinin yazısı ve eklerinin
tastikli birer fotokopileri ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinize arzederim.

EKİ : 1) 1 Adet (3 Sayfa yazı fotokopisi)

DAĞITIM
TBMM Başkanlığına
İstanbul DGM Başsavcılığına
Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına
EGM Teftiş Kurulu Başkanlığı

•yy*
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T. B. M. M.
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No.
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T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı :B.05.1.EGM.0.10.01.04.
ARMS-51123-7693-1/97/
Konu :Bilgi talebi

-MŞİYE l f c &
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ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞINA
İLGİ a)06.01.1997 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.03.04.97/40 sayılı yazınız
b)06.01.1997 tarih ve B.05.1.EGM.0.10.01.04.ARMS-51123-7693-1/96/83
sayılı yazımız.
c)03.02.1997 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.03.04.97/187/266 sayılı yazınız
d)04.02.1997 tarih ve B.05.1.EGM.0.10.01.04.ARMS-51123-7693-1/96/816
sayılı yazımız.
İlgi kayıtlı yazılar konuları En MP-5 marka, 9x19 mm çaplı C49952 seri
numaralı ve EN MP-5 marka, 9x19 mm çaplı, 21995 seri numaralı yan makinalı
tabancalar hakkında Almanya Interpolü'nden alınan bir yazıda bu silahların
ingiltere'de üretildikleri öğrenilmiş ve İngiltere İhterpolü nezdinde bu silahların
menşe takibi tahkikatına başlanılmıştır.
Konuyla ilgili olarak İngiltere İhterpolûnden alınan ve ekte orjinial mefaıi ve
çevirisi sunulan 05.02.1997 tarih ve AG-4D/12212/96 sayılı bir yazıda C49952
seri numaralı silahın 1985 yılında Kuveyt içinde bir müşteriye; 21995 seri
numaralı silahın 1980 yılında Yugoslavya içinde bir müşteriye parti mal olarak
satıldıkları ve her iki silah hakkında da daha fazla detaylı bilgi edinilemedigi
bildirilmiştir.
°
Kuveyt Interpolü ile yapmış olduğumuz silah menşe tahkikatları
yazışmalarına ait istatistiki verilerden, Kuveyt İhterpolü'nden bugüne kadar bir
cevap alınamadığı anlaşılmıştır. Birleşmiş Milletler kararına istinaden Yugoslavya
Interpolü'nün üyeliği askıya alındığından dolayı bu İhterpol ile
doğrudan bir
yazışma yapılamamaktadır. Bu ülke ile yazışmalar Dışişleri Bakanlığı kanalıyla
yapılmaktadır.
Yukarıda belirtmiş olduğumuz olumsuz duruma rağmen C49952 seri
numaralı silahın menşe takibine Kuveyt Interpolü nezdinde başlanılmış o
silahlara ait bilgi ve belgelerin hazırlanacak bir istinabe ile diplomatik kanal
temin edilmesinin foydah olabileceği değerlendirilmektec
Gereğini arz ederim.
Yusuf
l.Sınıf Emniydt
AS/.YtŞ D.MKS B/ :...;:MÛI
Interpoİ Dair
IDARI Eür.o /. ı:.ıv:ı
EKİ: (2)
«.Sayı ::
*sayı

_ftSL

İÇUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

Taner AZÎDA
?. Sınıf Et-.;r.: et Müdürü.
Asnyig Daire Baskani
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Evrak Sayısı :
Şuba MidOrO:

LTRmail

- ANKARA

INTERPOL LONDON NR 0360Û3 050297 1515 GHT
NÖN URGENT
INTERPOL ANKARA
YOUR REF« ARMS-51123-7693-1/97/1263
OUR REFı "D/AG-4D/12212/96

05.02.97*002834

/

SUBJECT: FIREARM ENQUIRY
WITH REFERENCE TO YOUR FAX HESSAGE DATED 4.2.97 REGARDING THE ABOVE
NAMED SUBJECT. THE FIREARM WITH_TJE SERIAL NUHBER C49952 WAS SOLD
PART OF A BATCH SOLD TO A CUSTOMER İN KUWAIT İN 1985 ( NO FURTHER
DETAILS AVAILABLE). THE FIREARH WITH SERIAL NUHBER 21995 WAS PART OF
A BATCH SOİ.D TO A CUSTOMER İN . YUGOSLAVIA İN 1980 (NO FURTHER DETAILS
10WN)
ASŞURING YOU OF OUR CONTINUNG ASSISTANCE.
BEST REGARDS. DC PAUL ANDREWS.
FOR POLİÇE AND JUDICIAL USE ONLY.
REGARDS, INTERPOL LONDON (CSP).

I

fe=*M
I'

^
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İNGİLTERE İNTERPOLÜ'NDEN ALINAN 05.02.1997 TARİH VE D/AG4D/12212/96
/036083 SAYILI MESAJININ AYNEN ÇEVİRİSİDİR.

INTERPOL LONDRANR 036083 050297 1515GMT
ACELEDEĞİL
INTERPOL ANKARA

SİZİN İLGİNİZ:ARMS.51123-7693-l/97/1263
BİZtM İLGİMİZ: D/AG-4D/12212/96
KONU: ATEŞLİ SİLAH TAHKİKATI
YUKARIDA
BELİRTİLEN KONULU 04.02.1997 TARİHLİ MESAJINIZA
İLGİDİR C49952 SERİ NUMARALI ATEŞLİ SİLAH 1985 YILINDA KUVEYT İÇİNDE
BİR MÜŞTERİYE PARTİ MAL OLARAK SATILDI (DAHA FAZLA DETAYLAR
MÜMKÜN DEĞİL). 21995 SERİ NUMARALI ATEŞLİ SİLAH 1980 YILINDA
YUGOSLAVYA İÇİNDE BİR MÜŞTERİYE PARTİ MAL OLARAK SATUDL (DAHA
FAZLA DETAYLAR BİLİNMİYOR).
YARDIMIMIZIN DEVAM EDECEĞİNDEN E ^
EN DERİN SAYGEJUULA. DC PAUL ANDREWS
SADECE POLİS VE ADLİ MERCİ KULLANIMI İÇİNDİR
SAYGEAR INTERPOL LONDON(CSP)

Çevir&MalMtt YJLBİZ'A
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T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Mudurlfigu

J

.LU

V

f. L. I;,. iv).
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KOMteror.u
SAYI : B.05.1.EGM.0.11.03.04.97/187
KONU : Bilgi talebi

Tsffih..Jl991 . 7 3 ; 1 . 3-^L

^3

No.

26.01.97*026292
T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA

/ ^ . ^ C 4{>\
v

İLGİ: 10.01.1997 gün ve A. 1.01.GEÇ. 10/89-112 sayılı yazınız.
Araştırma Komisyonunuzca yürütülmekte olan soruşturma nedeniyle
Susurluktaki kazada ele geçen silahlar hakkındaki ilgide kayıtlı yazınız
incelenmiştir.
Sözkonusu kazada Mercedes marka otoda ele geçen tüm silahlar hakkında
yapılan yazışma ve elde edilen bilgi ve belgelerin tastikli fotokopileri ile İsrail'den
hibe olarak alınan silahlara ait ilgili Daire tarafından hazırlanan dokümanların
tastikli fotokopileri ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinize arzederim.

Taner ARDA.
1 .Sınıf Emniyet Müdürü
Genel Müdür a.
Asayiş Daire Başkanı

•Vi"*Y

E K İ : 1) 1 Adet (8 Sayfa hibe yazısı fotokopisi)
2) 1 Adet (74 Sayfa yazı fotokopisi)
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%

KOMİSYONU
GELEN EVRM.

•

/

T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

ilisin eza
ÇOK ACcLH

Sayı :B.05.1.EGM.0.10.01.04.
ARMS-51123-7693-1/96/ S* l £ ?
Konu :Bilgi talebi

ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞINA

. İLGİ a)06.12.1996 tarilı ve B.05.1.EGM.0.11.03.04.96/2866-2338 sayılı yasanız
b)09.İ2;İ996 tarih ve B.05.1.EGM.0.10.01.04.ARMS-51123-76931/96/7903 sayılı yazımız.
İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Labaratuvar ekspertiz
raporlarının tetkiki neticesinde; İtalya yapımı, Beretta marka, .22 cal. çaplı
tabancanın, çerçeve üzerinde A92571U ve namlu üzerinde AD6421 olmak üzere
iki adet seri numarası bulunduğunun anlaşılması üzerine , namlu üzerinde yer
alan A06421 seri numarası da menşe takibi için İtalya Interpolü nezdinde
tahkikat konusu edilmiş ve ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Dairenize
büdirilmiştir.
A06421 seri numaralı tabanca ile ilgili olarak İtalya İnterpolü'nden ve
İtalya İrtibat görevlemizden alınan mesajların orijinal metinleri ile çevirisi
ilişikte sunulmuş olup;
Bilgi ve gereğini arz ederim.

Yusuf
l.Sra

E K İ : (3)
ASAYİŞ DAtRE BASIKLIĞI
İDARİ BÜRO AMİRLİĞİ

İSûab

-34A-

SOBE MÜDÜRLÜĞÜNE

fer ARDA
1. Sınıf Emniyet Müdürü
Asayiş Daire Başkanı
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S A Y I :

GNL/Öfe/45/01

23/12/1996

K O N U ; SilaKİ Mense

INTBHPOL DAİRE BAŞKANLIĞINA

İLGİ : a)06/12/1996 gun ve ARMS-51123-7693-1/96/14559 sayili yaziniz
b)16/ia^l996 gun ve ABMS-51123-7693-1/96/14958 sayili yaziniz

ilgide kilitli yaatllarinizin konusunu teşkil öden Baretta marka
22 capinda A06İ42İ seri numarali silah hakkinda italyan Interpol'ünde
yapilan goruattelerde;Soz konusu ailahin mense tespiti için italyan
Interpolu tar«ÜTindan Baretta fabrikaoinin bulunduğu yer olan GARDONE
VAL TROMPIA Carabinieri teskllatina 10/12/İ996 tarihindo yazi yazildigi ve yazinİ cevabi beklendiği tarafima bildirilmiştir.Konunun apiliyetine binaen Interpolde görevli bir albay vasltasi ile anilan. yer
Carabinieri birimi ile irtibata geçilmiş ve alinansifai bilgide E O Z
konusu silahlarin s«ri numaralarinin sonunda mutlaka bir harf bulunmasi gerektifiji. dolayiaiyla soz konusu numara ile mense tespitinin
mumkun olamiyacagi öğrenilmiştir.
18.12.1Û06 gunu Interpol Jîaire Baekanligi yetkilileri ile yapi
lan telefon görüşmesine istinaden yapilan arastirmalarti;»; bahse konu
silahlarda corceve numaraları ile namlu numaralarının ayni olmasi ge
rektiği ogreriülmistir.
Ayrica fonunun hassasiyetine binaen 21.12.1996/'gunu GARDONE VAI.
TROMPIA Carahinleri yetkilileriyle takrar temas kurulmuş,anilan gü
venlik biriminden bir görevlinin soz konusu fabrikaya giderek yapmis
olduğu arastirmada bugüne kadar A06421 seri nolu bir silahin fabrika-,
da üretilmediği tarafima sifai olarak bildirilmiştir.
.'Bilgilerinize arz ederim-

LVW^
BuleriY. AKDENİZ •
i t a l y a .İrtibat Görevlisi

W6RPQİ'0^vP^.iW3^j

bmiYrfc
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LIRmail

İP

ROME

1528

iai'296

**J.U-**X

- ANKARA

13,00 • GMT

NORMAL
FROM ( INTERPOL ROHE
TO:INTERPOL ANKARA
OUU RBFİİ23/C1/SEZ.2/447022/100B.
YOUR REf . : A-RMS .' Sİ 123-7693-1196 .
SUBJECTıFIREAKMS SKIZBD İN TURKEY.
REFBRENCE IS MADB TO YOUR FAX DATED 22 NOV 1996. PLEASE BE
ADVISED THAT SİNCE 1974 ALL FIRBARMS PRODUCED BY BERETTA
ARE SBRIALISED AS FOLLOWS: ONE LETTBR - FIVE FİGURES - ONE
LETTER (EX.: U 26695 Z ) . A DIFFEKBNT SBRIAL NUMBER l'S USED FOR
BERETTA MACHINE-GUN PH 12/İJ ONLY. THIS FIREARM IS SERIALISED
AS FOliİiOHSı DOUBLE LETTER - FIVE FİGURES - YEAR'S
'.ODUCTION (EX.« AA 09292 - 8 4 ) . REGARDS. END.
_N ANY REPLY PLS QUOTE. 123/C1/SEZ . 2/447022/ İOOB .
INTERPOL ROME
FOR POLİÇE OR COURT USE ONLY. THIS INFORMATION 13 NOT TO BE • DISSEMINATED TO ANY THIRD PARTY HITHOUT CONSENT OF İP
ROME

•f-âÜOO.

Y

İTALYA INTERPOLÜNDEN ALINAN 18.12.1996 TARİH VE
123/C1/SEZ.2/447022/100B SAYILI MESAJIN AYNEN ÇEVİRİSİDİR.

GÖNDEREN YER: INTERPOL ROMA
ALICI
: INTERPOL ANKARA

REFERANSIMIZ: 123/C1/SEZ.2/447022/100B.
SİZİN REFERANSINIZ: ARMS.51123-7693-1-96.
KONU:TÛRKİYE'DE YAKALANAN ATEŞLİ SİLAHLAR
22 KASIM 1996 TARİHLİ MESAJINIZA CEVAPTIR. 1974 YILINDAN
BUGÜNE KADAR BERETTA TARAFINDAN ÜRETİLEN
ATEŞLİ
SİLAHLARIN SERİ NUMARALANDIRILMA SİSTEMİNİN BELİRTİLDİĞİ
GİBİ OLDUĞUNU BİLGİNİZE SUNARIZ.: BİR ADET HARF-BEŞ ADET
RAKAM-BİR ADET HARF (ÖRNEK: U 26695 Z)
SADECE BERETTA-MAKİNALI SİLAH PM 12/S İÇİN FARKLI BİR SERİ
NUMARASİ KULLANILMIŞTIR BU ATEŞLİ SİLAH BELİRTİLDİĞİ GİBİ
SERİ NUMARALANDIRILMIŞTIR; ÇİFT HARF - BEŞ ADET RAKAM ÜRETİM YILI (ÖRNEK: AA 09292-84). SAYGILAR.
HERHANGİ BİR YAZIŞMADA LÜTFEN REFERANSIMIZI BELİRTİNİZ:
123/C1/SEZ.2/447022/100B.
INTERPOLROMA
SADECE POLİS VEYA ADLİ MERCİ KULLANIMI İÇİNDİRİ BU BİLGİ
INTERPOL ROMA'NIN OLUMLU GÖRÜŞÜ OLMADAN ÜÇÜNCÜ BÎR
TARAFA VERİLEMEZ.

ÇEVIREK:MahHiııf YILP:
KomYrd. 23;Ö;96v
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T. C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüftü
A N K A R A
Sayı

//../.7//199.6

:B.05.1.EGM.0.11.03.0<t.96/25«»5

/

Zo8«â

Konu .-Ele Geçen Silahlar:

İNTERPOL DAtRE BAŞKANLIĞINA

ÎLGİ: Susurluk Cumhuriyet Savcılığının 06.11.1996 gün ve 1996/9^9 Hz. sayılı
yazısı.
Aşağıda özellikleri yazılı silahların menşeleri ve ruhsatlı olup
olmadıkları ilgi yazı ile Genel Müdürlüğümüzden sorulmuş, süzkonuau silahların
menşeleri hakkında bilgi elde edilemediğinden konunun Dairenizce üye ülke
interpol teşkilatlarından ve üretici firmalardan sorularak elde edilecek
bilgilerin ilgili savcılığa iletilmek üzere ivedilikle Dairemize bildirilmesini
arzederim.

)A Y '
1.Sınıf Emniyet Müdürü
Daire Başkanı

1'
23U5-,

CİNS t
: M A R K A SI
Ç A P I : S. N U M A R A S I
Tabanca
Saddam 1^'lösü
9 mm.
93D6V7
(Not: Irak yapımı Tarıq marka, Beretta tipi)
Tabanca
Beretta
9 mm.
B 17890 Z
Tabanca
Beretta
22 Cal.
A 92571 U
Makinalı Tabanca
MP-5
9 mm.
21995
Makinalı Tabanca
MP-5
9 mm.
C*»B952 veya C&3952 yada
C&595Z

3 r . A.

:S.ScW,tf/H$\

Ç b . V'd.

:U.SADE
:H.KAf?AAELArj

D. Sşk. Vrd.

™»^

-
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T.C
İSTANBUL' VALİLJtfİ
Emniyet MüdürlüÇO

SAYI
KONU

09.11.1996

• B.05.1.KGM.4.34.00.44.
01.96/6042
ı Silah Ruhsatı

EMNİYET GENEL HlJDtmi.üftONHI
İLGİ

: 09.11 .1996 GÜN VE IJ. 05 . 1 .EGM . O . 11.. 01. 02 . 96/ M 4 8 6 2 Sayıl» «mir

lifli yn?.:ı ile »orul an .ş'.urf a 1li Birecik ilç eBi nüfusuna kayıtlı
Mevlttt-P«i.nw» nfıJu 1961 Suruç doğumlu Mehmet Ö2BAY' in Can güvenliği bulunmadığandan bahisle 21.10 .1993 tar ihinde Istanbu ] Valiliğine Müracaatla Silah Tacım?» Ruhsatı olma talebin de bulunmuş,14 .6.1996 tarihinde İçiçleri .'Bakanlığına teki. if t o bulunulttıaprını müteakip ,Bakanlık Makamının
04.07.1994 tarihli olurları, ile sila h tacıma izini verilmiştir.
29.3.1.99!'. tarihli dilekçe ile Ankara Valiliğ inden Mehmet ÇAKIR
adına Tacıma nıhnatlı Dorcltn marka 9 mm çap ve "L .F34 61 7.." SERİ No'lu
tabancaöinı devir alma talebinde bul untnuş, Ankara VJBiniye t Müdürlüğünden
1996 tarihinde Silah Taşıma doft.edosyanın ietenmecini müteakip, 29 . 03.
rinin 199671136 Hırasına kayden,9i/l 779 Karar sayı lı Silah Yönetmeliğinin 7. Mad.de isi (a) bendi gereğince 6ilah Tafiima ruh satî verildiği dosya
tetkikinden anlaşılmaptı.r.
Bilgilerinize arzaderim.
Yuauf TULUMCU
3.Sınıf Emniyet Müdürü
Emniyet Müdürü
Emniyet Nöbetçi MühürÜ

_ r£a£/ûstrfs/
r

/fi//7//T7I/

*MMM».)M*mm
SAYI

Q^«0aooC=(\M^V\

«,..Q.!&r=3üL BS .VS3<-.

KONU

T.C.
İ Ç İ Ş L E R İ BAKANLIĞI
EMNİYET' GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA

İLGİ-: 08.11.1996 t a r i h

ve 2 5 4 5 / 2 4 3 6 3 8

sayılı

yazınız.

İ l g i yazı gereği, kayıtlarımızda yapılan t e t k i k l e r d e :
U344265 s e r i n u m a r a l ı 9 m m . S i g Sauer ( P a r a . ) t a b a n c a i l e L53461Z s e r i n u m a r a l ı
9 m m . B e r e t t a marka t a b a n c a l a r ı n , k a y ı t l a r ı n a r a s t l a n ı l m ı ş ve' t a b a n c a t e s p i t f o r m u
i l i ş i k t e sunulmuştur.
Diğer tabancaların ise kaydına r a s t ! a n ı l amamıştır.
Konu i l e i l g i l i o l a r a k , C48952 s e r i n o l u MP5 M a k ı n a l ı t a b a n c a s i l a h Ş i r k e t i m i z
ü r e t i m i d e ğ i l d i r . 21995 s e r i n o l u M°5 M a k i n a l ı t a b a n c a i ç i n i s e MKE a r m a s ı ve b e n 
z e r i b i r b i l g i o l u p o l m a d ı ğ ı b e l i r t i l m e m i ş t i r . Bu n e d e n l e b u s i l a h ı n Ş i r k e t i m i z
ü r e t i m i o l u p o l m a d ı ğ ı b i l g i s i v e r i l e m e y e c e k t i r . S i l ^ h ü z e r i n d e k i damga ve a r m a l a r ı n
verilmesi halinde gerekli b i l g i
verilecektir,
B i l g i l e r i n i z e arz ederiz.

Kemal/PEHLİVAN
Slh.y6at.Sb.Md.

' E K İ : 2 A d e t Tabanca T e s p i t

Formu.
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_^_

TEL : (312) 212 66 80 (40 Hat) • Fax: (312) 222 22 41 • (312) 223 01 40 • TELEX : 44363/44175 • 06330 TANDOÖAN - ANKARA

TABANCA TESPİT FORMU

Müşteri Kodu

33709

Seri Numarası

U544265

Tabancayı Alanın Adı

SEDAT EDİP BUCAK

Tabancayı Alanın Adresi

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ANKARA

Satıj Müsadesi Veren Makam

V

Ruhsat Numarası / Tarihi

95/13628 24-AUG-95

Malzeme Kodu

1ÖÖ5MK1660044

Malzeme Adı

9mm PAR. SIG-SAUER YARI OTOMATİK P 226

Fatura Numarası

42155

Fatura Tarihi

25/08/1995

Fatura T1p1

tahsil.

v^5» * » A ıs- t'Vv
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TABANCA TESPİT FORMU

9 MM Par.BERETTA TABANCA (JNOX)

Malzeme Adı
Seri Numarası

L53461Z

Satı§ Müsadesi Veren Makam

V

Satış Müsadesinin Tarihi

11/02/92

Satış Müsadesi No'su

1295

Faturanın Tarihi

940103

Faturanın Numara'sı

000047

Tabancayı Alanın Adı

MEHMET. ÇAKIR

Tabancayı Alanın Adresi

BAHÇELİ EVLER 16.SK10/3

İV i

- '

: ANKARA

^SSir
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11.11 16:20
44301B EMGN TR

30848 EMMH TR
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ™.
İSTANBUL NR 97^93-CK

^//TLKS//

J.

50 TARİH 11.11.1996 SAAT 13.00

İLGİ: 8.11.1996 GÜN VE B 03.l.EGM.0.11.03.04.96/2545(24363638) SAYILI
TELEKS YAZINIZ
'
İLGİ TELEKS YAZINIZDA BELİRTİLEN SİLAHLARDAN BERATTA MARKA 9 MM
CAP VE L 53461 -Z SERİ NUMARALI TABANCANIN S URFA ILI BİRECİK ILCESI
MADEN KOYü (C.4/13.S631 K.91 NF KAYITLI UZUNYUSUF MH. YANIDERGAHI SK
NO 57 FATİH /İSTANBUL ADRESİNDE İKAMET EDEN MEVLüT VE FATMA OĞLU
SURUÇ 16.10.1961 D LU MEHMET OZBAY ADINA ICISLERI BAKANLIĞININ
4.7.1994 TARİHLİ SİLAH TASIMA ONAYINA İSTİNADEN 1996/1136 DEFTER
SIRASINDA 91/1779 KARAR SAYILI YÖNETMENLİĞİN 7. MADDESİNİN A) BENDİNE
GÖRE 5.4.1996 TARİHİNDE DÜZENLENEN SİLAH TASIMA RUHSATI VERİLDİĞİ
KAYITLARIMIZIN TETKİKİNDEN ANLAŞILMIŞTIR.
BILGILERINZE ARZ
B.05.l.EGM.4.34.00.44.02.11.11.1996 GÜN VE 6043 SAYILIDIR.
r—-—r•w..-.-.

E.BAHCEKAPILI 2 SF EM M D
EM.MD AD EM.MD YARD

PÜRÇEK' 11.11.1996 j
SAAT:
i

44801B EMGN TR

30848 EMMH TR
Mesaj:019 -.. ALINDI
Kesilme kodu : 13

Tarih:ll/ll/96 Saat:03:54'Süre:03dk29

- 110

SAYI
KONU

T.t.
ANKARA VALÎLÎSİ
Emniyet Müdürlüğü
3,05.1 .ESM.a. 05.00.UU..
SS/T-5?07
Sedat Edip- BUCAK.

AN. K A R A

0&11.9&'32796S

EMNİYET ŞENEL MÜDÜRLÜSÜNE
(Asayiş Daire 3aşkanli;;i);

Î.LSÎ : 08.11.1596 tarih vs 96/23^5 sayılı fç'<3 yazınla.
İlgi yazınız ile marka, çap vs seri njagfalsrı verilen yedi
adet tobscenın Müdürlüğümüzde kaydının bulunup bulunmadığının bildirJLlnesi istenmiştir.
Kayıtlarınızın tetkikinde; 3ig Ssusr marka, 9 n?m çap vs
'. 1^-265 ssri numaralı tabancaya Valilik Makamımızın 23.08.1995 ta
rihli cn3yı ila Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip 3'JCAK'a taş:»g
ruhsatı veri'ldiSi_t
Ssretta marka, 9 mm çap vs L53kÇJ1 Z seri numaralı tabanca
için Ankara Çankayg nüfusuna kayıtli Feh-ni cgiu 1953 doğumlu ^ehmst .ÇAKIR " adına 91/1 77S Karar Sayılı Y^nstmsiigin 7." maddesi (a)
bendi gerekince can güvenlisinden dolayı taşıma ruhsatı verildiği,
dürlügünün 2'*.İ2.1S95 tarih ve 6027 «ayılı- yazısına istinaden
07.02.1?25 tarih ve 54/T-728 sayılı yazımız ile İstanbul Emniyet
Müdürlüğüne gönderildiği ve İstanbul ilincs bahsskonu tabancaya
^sh.T!2t 2Z3AY isimli şshis -adit-ıj» La^ıı/a ru'nsstı verildiği bilgisa"s-- kayıtlarından anlaşılmış, diğer tsbancslann kaydına rastlan
mamıştır .
bilgilerinize erzaderim.
NAgıDijVEN

' e t y.Uöürîi
î ü r ü a.
Müdür Y g r d ı n c i s ı
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T.C.
İÇİŞLERİ

BAKANLIĞI-

E a n i y s t Cansl

Müdürlüğü
A N K A R A

Sayı

: B.05.1.SGU.0.30.02.01/96

Konu

: Ele

Geçen

11/11/1996

353}

Silahlar.

ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞINA

İLGİ

: OS.11.1995

tarih

ve B.05.1.SGV.9.

11.03.04/05-2545-2075

sayılı

yazınız.
İlgi
numarası

sayılı,

yazılı

bildirilmesi

konusu

kayıtlarımızın
Bilgilerinize

SİLAHIN CİNSÎ
Şaddan W
\Sig

"

Tabanca

Tüfak

MP-5 Otomatik

silahların

aşa'Jıda

cinsi,

kuvvesin

Taşkilatımı-zın

tatkikindar.

markası,
o kayıtlı

çaoı
olua

kayıtlı

ârzadarim.

, SERİ NUMARASI

9

71.71

930547

9

71.71

U-544255

9

71:7)

L 53451

9

7173

B 17390 Z

22
Tabanca

dsnirbaşma

anlaşılmıştın

ÇAPI

4'lüsü

Sau°r

Beratta

.ila

Teşkilatınızın

va

seri

olmadığının

istanmaktadir.
Söz

kuvva

yazınız

silahların

Cal.

Z

A 92571. U

9 77.71

21995

9 .7171

Ç4S953
C45952

-112

veya C43952

yada

-olmadığı

T. C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genol Müdûrlü&ü
ANKARA
Sayı :

8.05.1.E:GM.0.11.03.a'».96/25*»5

....••/

7199...

Konu : Ela Geçen S i l a h l a r :

Günlüdür
D D S.Y fl

08.11.96*243638

İLGİ: Susurluk Cumhuriyet Savcılığının 06.11.1996 gön ve 1996/9U9 Hz. sayılı
yazısı.
Aşağıda cinai, markası, çapı ve seri numarası yazılı ateşli silahların
kayıtlarınızda bulunup bulunmadığı (kayıp, çalıntı veya buluntu), kayıtlarınızda
var ise kim adına satış yapıldığı ya da ruhsat verildiğinin tetkik edilerek
derlenecek bilgilerin en geç 11.11.1996 günü saat:17.30*a kadar %253891*
numaralı Genel Müdürlüğümüz Takama bildirilmesin}. Önemle arz JE rica ederim.

TECİRLÎOSLU

Emn

iyet Müdürü
anal Müdürü a.
1 Müdür Yardımcısı

D A Ğ I T I M :
MKE. Kurumu Genel Müdürlüğüne.
79 il Emniyet Müdürlüğüne.
İkmal ve Sakım Daire Başkanlığına.
ÇAPI
'CİNSİ
MARKASI
1- Tabanca
Saddam 1V1Ü3Ü
9 mm.
(Mat: Irak yapımı Tarıg marka, Seretta tipi)

SERÎ NUMARASI:
930647

2- Tabanca

U544265
L 53461 2
9 17390. Z
A 92571 U
21995
C48952 veya C43952 yada
C45952

3 -

<•-

. ••

«

5•
6- Makinalı Tab.
7- Makinalı Tab.

3r. A.
Şb. Md.D. 3şk. V.

Slg Sauer
Beretta
Beretta
Beretta
MP-5
MP-5

9 mm.
9 mm.
9 mm.
22 Cal
9 mm.
9 mm.

:S.SEVİM#wJ <EU.BADEM 0 > 4 * * * ^
:H.KARAASLAN û ?-///

^ 1
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T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
SAYI

:B.05.1.EGM.0.30.06.03/97-02-2/

ANKARA
*2.ffotf/1997

KONU : Hibe silahlar

ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 23.01.1997 gün ve B.05.1.EGM.0.11.03.04.97/187-189 sayılı yazınız.
İlgi sayılı yazınız ekinde gönderilen T.B.M.M. Susurluk araştırma komisyonuna ait
10.01.1997 gün ve A.1.01.GEÇ. 10/89-kll2 sayılı yazılan incelenmiştir.
'

•

'

.

'

•

'

'

İngiltere'de (Regıstered Office: Tomnmgton House 811.Hıgh Road London N 12-8JVV)
adresinde yerleşik Hospro firmasınca 08.11.1993 tarihli hibe dilekçesine istinaden aşağıda cins
ve miktarı yazılı silahların hibesi makamca kabul edilmiştir.
Aşağıda cins ve miktarı yazılı silahların 23.12.1993 tarihi ile 15.06.1994 tarihleri arasında
sözkonusu Hospro firması tarafindan hibe ve bedelsiz olarak İsrail'den gönderilmiş Gümrükten
çekim işlemlerini müteakip kuvve kayıtlarımıza alınmıştır.Bahse konu silahların tamamı Özel
Harekat Dairesi Başkanlığının taleplerine istinaden (14.10.1994/39/269) ve (19.10.1994-47/297)
sayılı tesellüm belgesi ile aynı Paireye zimmetle teslim edilmiştir. •
Bilgilerinize arz ederim.

E k i :7 Adet Silah Numaralarını Gösterir Liste.

MALZEMENİN CİNSİ
5,56 mm Galli Tüfek
7.62mm Galli Tüfek
9 mm Jeriko 028 Otomatik Tabanca
9 mm Jeriko 94/FS otomatik Tabanca
9 mm Mini Uzi Otomatik Tabanca
9 mm Mikro Uzi Otomatik Tabanca
9 mm Uzi Seyyar Dibçikli Tabanca
9 mm Uzi Sabit Dibçikli Tabanca

MİKTARI
100 Adet
20 Adet
100 Adet
60 Adet
100 Adet
90 Adet ,
40 Adet
50 Adet

ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞI
İDAEt BÜRO AMIRLK5I ,
Eayı

9

P/lfflU.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜME

/ T a n e r ARDA
1. Sınıf Emniyet Müdürü
Asayiş Daire Başkan!

- 114

l.Nolu
2. ,"
3. "
4. "
5. "
6. "
7. "
7. "

Seri Num.Gös.Liste
'
" " "
'
" "
'
" " "
'
" " "
'
" " "
'
" " "
'
" " "

5.56 GALLİ TÜFEK (100) ADET-HİBE
S.NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 .

23
24
25
26
27
28
29
30
31,
32
33
34
35
36
'

37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

SERİ N U M A R A S I
2107751
2107752
2107753
2107754
2107755
2107757
2107759
2107760
2107761
2107762
2107763
2107764
2107765
2107767
2107768
,
2107769
2107770
2107771
2107772
2107773
2107775
2107776
2107777
2107778
2107780
2107781
2107782
2107783
2107784
2107787
2107788
2107789
2107790
2107793
2107794
2107795
2107796
2107797
2107798
2107799

S.NO

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
61

68
69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

J

2107800
2107801

J^4
ffj/

2107802
2107803

[ »Sf(
İV^V

2107804

\&î

2107805
2107806
2107807
2107808
2107809

N^/3

^3*
- 115 -

96
91

98
99
100

SERİ N U M A R A S I
2107810
2107811
2107812
2107813
2107814
2107816
2107817
2107818
2107819
2107820
2107821
2107822
2107823
2107824
2107825
2107826
2107827
2107828
2107830
2107831
2107832
2107833
2107834
2107835
2107838
2107841
2107842
2107843
2107844
2107846
2107847
2107848
2107849
2107850
2107851
2107853
2107854
2107855
2107856
2107857
2107858
2107860
2107861
2107862
2107863
2107864
2107865
2107866
2107867 '
2107868

^
J
Û
M

7.62 MM GALLİ TÜFEK (20) ADET-HİBE
•

S.NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1

SERİ N U M A R A S I
2081500
2081503
2081537
2081605
2081609
2081628
2084229
2084328
2084360
2084376
2084381
2084382
2084392
2084394
2084403
2084405
2084536
2084572
2084686
2084776

S.NO

/

i

• " .

\

i5
.

«\
\

\<a/.'ij:af

-116

\
;;
v-l
• • • ;

*

4

•••

SERİ NUMARASI

9 MM JERİKO 023 OTOMATİK TABANCA (100) ADET-HİBE
S.NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
•

37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

SERİ N U M A R A S I
126749
126752
126753
126754
126757
126761
126767
126771
126775
126781
126787
126791
126796
126801
126802
126803
126805
126806
126819
126823
126824
126827
126829
126832
126833
126840
126843
126844
126845
126846
126854
126855
126856
126858
126861
126864
126866
126874
126877
126878
126879
126893
126895
126896
126897
126898
126901
126903
126904
126905

S.NO

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
•

87

88
89
90
,/7f91
Û/ 92

l
\

7\
*P
V
\
"/•'

93
94
95
96
91

98
99
100

SERİ N U M A R A S I
126908
126909
126910
126913
126915
126916
126918
126920
126924
127365
127371
127386
127399
127400
127402
127403
127404
127406
127409
127410
127413
127415
127416
127417
127419
127421
127422
127425
127427
127431
127435
127438
127440
127441
127443
127444
127445
127447
127448
127449
127455
. 127457
127458
127459
127460
127462
127463
127468
127470
127472

9 MM JERİKO 94/FS OTOMATİK TABANCA (60) ADET-HİBE
S.NO

10
11
12
13
14
15
1$
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

S.NO
51
52
53
54
55
56
157
58
59
60

SERİ NUMARASI
111711
112228
112308
112841
114861
114997
115747
116834
116880
116881
116921
117637
117638
117639
117649
117667
117701
117715
117726
117743
117746
117748
117755
117767
117770
117779
117780
117807
117837
117919
117941
117942
117943
117974
118016
118640
118642
118647
118653
118666
118678
118679
118691
118725
118733
118749
118752
118779
118782
118799

SERİ NUMARASI
118804
118809
118814
118830
118831
118836
119549
119553
119569
119571

'

'

> /
S,

(fl
W
' 'v;i •

«1

•
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9 MM MİNİ UZİ OTOMATİK TABANCA (100) ADET-HİBE
S.NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
. 22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34'
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

SERİ N U M A R A S I
932799
932808
932815
932816
932852
932855
932856
932858
932859
932862
932865
932867
932871
932874
932911
932914
932915
932921
932931
932932
932938
932941
932957
932959
932966
932967
932968
932970
932971
932977
932979
932982
932986
932991
932992
932995
933000
933003
933005
933008
933012
933013
933017
933019
933022
933148
933152
933154
933155
933158

S.NO

51
52
53
54
55 •

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
, 8 0

/
?r
/
U
' 7
\

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

-\ 93
d[94

m
-119-

^ - S 95
' ?.# 96

97
98
99
100

SERİ N U M A R A S I
933161
933165
933167
933169
933171
933174
933175
933176
933177
933180
933181
933182
933183
933187
933189
933192
933193
933196
933198
933199
933200
933203
933204
933270
933273
933274
933275
933282
933287
933288
933289
933294
933295
933330
933332
933335
933339
933341
933342
933350
933351
933354
933356
933358
933367
933370
933375
933376
933382
933383

9 MM MİKRO UZİ OTOMATİK TABANCA (90) ADET-HİBE
S.NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

SERİ N U M A R A S I
-932012
932016
932017
932018
932020
932021
932022
932023
932025
932028
932035
932037
932041
932042
932046
932047
932048
932050
932051
932052
932053
, 932055
932057
932059
932066
932070
932075
932078
932079
932087
932090
932091
932095
932096
932101
932103
932104
932105
932106
932109
932110
932114
932116
932118
932124
932126
932127
932132
932138
932141

S.NO

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

f"

',<â

M £**>:,

i
! Î;

S î•

120

SERİ N U M A R A S I
932142
932148
932150
932152
932154
932155
932159
932160
932161
932162
932166
932167
932170
932171
932174
932176
932185
932186
932189
932192
932193
932194
932195
932196
932203
932207
932212
932215
932218
932219
932224
932225
932227
932233
932235
932236
932237
932239
932241
932246

9 MM UZİ SEYYAR DİPÇİK(40) ADET-HİBE

S.NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
. 17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
. 37

38
39
40

9 MM UZİ SABİT DİPÇİK (50) ADET-HİBE

S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
w 41
*\42
%>3

SERİ N U M A R A S I
933565
933577
933579
933597
933623
933625
933629
933631
933637
933643
933666
933671
933689
933697
933699
933709
933755
933825
933874
933876
933908
933912
933915
933924
933946
933982
934018
934186
934218
934247
934379
934404
934435
934500
934506
934569
934593
934596
934610
934638

(

%&\

M'' 44

?4'/45

/
/

:'•/?* 4 6

47
48
49
50

İS

- 121-

SERİ N U M A R A S I
933662
933674
933753
933889
933939
933968
933980
933989
934003
934017
934022
934024
934028
934035
934039
934061
934086
934087
934089
934128
934148
934167
934223
934228
934237
934240
934245
934246
934250
934292
934298
934305
934311
934316
934319
934327
934362
934365
934371
934375
934377
934403
934419
934443
934446
934469
934566
934592
934632
934675

T.G.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

SAYI : B.05.1.EGM.0.11.03.04.97/138
KONU: Bilgi Talebi

...../..../1997

16.01.97*020729
DOSYA

İLGİ: 06.01.1997 tarih ve 013162 sayılı yazımız.
Susurlukta meydana gelen kazada ele geçen silahlarla ilgili olarak İnterpol
tarafından yapılan araştırma hakkındaki bilgiler ilgi kayıtlı yazımızla bildirilmişti.
Son olarak Almanya înterpolünden alınan bir yazıda; MP-5 Marka makinalı
tabancaların üretildiği Heckler&Koch Firmasının tatilde olması nedeniyle bu
hususta alınacak bilgilerde gecikme sözkonusu olabileceği belirtilmiş olup,
sonradan elde edilecek bilgi ve belgeler ivedilikle intikal ettirilecektir.
Bilgi ve gereğini arzederim.

iCİRLÎOĞLU
ırhniyet Müdürü
Genel Müdürü a.
Gdfıel Müdür Yardımcısı
DAĞITIM
İstanbul DGM Başsavcılığına
Bakanlık Teftiş Kurulu Bşk.lığına
EGM Teftiş Kurulu Bşk.lığına

BrA.
Şb.Md.V.
D.BşkYrd.
DJBşk.

:S. Sİ

:M.Z.ÜNVERAtU'^Tj/
-.H.KARAASLAN H/d./t
: T. ARDA ^ ) , , * h
- 122 -

^
J?<

T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdûrtûğü
Sayı :B.05.1.EGM.0.10.01.04.'2c,3
ARMS-51123-7693-1/967
Konu :Bilgİ talebi

(16//1997

ASAYİŞ DAÎRE BAŞKANLIĞINA

İLGİ a)06.12.1996 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.03.04.96/2866-2338 saydı yazınız
b)09.12.1996 tarih ve B.05.1.EGM.0.10.01.04.ARMS-51123-76931/96/7903 saydı yazımız.
c)06.01.1997 tarih ve B.05.1.EGM0.11.03.04.97/40 saydı yazınız
d)06.01.1997 tarih ve B.05.1.EGM.0.10.01.04. ARMS-51123-7693-1/96/83
saydı yazımız.
İlgi kayıtlı yazdar konuları En MP-5 marka, 9x19 mm çaplı, G49952 seri
numaralı ve EN MP-5 marka, 9x19 mm çaplı, 21995 eri numaralı yan makinalı
tabancalar hakkında Almanya İnterpolü'nden alınan bir yazıda;
Yarı makinalı bu tabancalar hakkında tahkikatın devam etmekte olduğu,
ydsonu olması sebebiyle Hekler&Kochfirmasınıntatüdfi olduğu, bu yüzden bir
gecikmenin mümkün olabileceği bildirilmekledir.
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T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
SAYI : B.05.1.EGM.0.11.03.04.97/0042
KONU : Menşe tesbiti.

...../ 11991

06.01.97*013162

İSTANBUL DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
İLGÎ : 03.01.1997 tarih ve 1996/2303 sayılı yazınız.
Interpol tarafından menşe araştırması yapılan 2 adet MP-5 marka maldnah tabanca ile
Tanq marka 9 mm çaplı silahlar hakkında elde edilen bilgi ve belgelerin ivedilikle intikal
ettirilmesi hususundaki ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.
Interpol Daire Başkanlığınca konuya ilişkin yapılan araştırma sonucunda, ingiltere
Interpolünden alınan mesajda üretici fabrikamn ülkelerinde olmadığı, bu sebeple alıcı hakkında
bilgileri bulunmadığı, Almanya Interpolünden ise henüz bir cevap alınamadığı ancak irtibat
görevlisinin bu hususta uyanldığı,
Irak yapımı Tanq marka 9 mm çaplı 930647 seri numaralı tabancanın Irak tnterpolü
nezdinde menşe takibinin tahkikat konusu olduğu, ekspertiz raporlannda ise orijinal numara
silinerek yerine sonradan bu numaranın vurulduğunun anlaşıldığı, orijinal numarası bulunmayan
bu silah hakkında üretici fabrikadan satım yeri ve şahıslan hakkında cevap almamn mümkün
görülmediği belirtilmiş olup, ilgi yazmıza istinaden yapılan yazışma neticesi alman cevabi yazının
tasdikli bir fotokopisi ekte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini arzederim.

İOĞLU
Müdürü
el Müdürü a.
Emniyet Gdnel Müdür Yardımcısı

EKLER—:
Ek-l) înterpol D.Bşk. yazısı fotokopisi ( 1 Adet 1 sayfa)

Br.A.
Şb.Md.V.
D.Bşk.Yrd.
D.Bşk.

:fo

S. SEVİMİ//
M.Z.ÜNVER
H. KARAASLAN Ûk/f'.
T. ARDA O 6 h
yj\
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T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı :B.05.1.EGM.0.10.01.04. •
ARMS-51123-7693-1/96/ &>
Konu :Bilgi talebi

<^U1996

ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞINA
İLGİ a)06.12.1996 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.03.04.96/2866-2338 sayılı yazınızb)09.12.1996 tarih ve B.05.1.EGM.0.10.01.04.ARMS-51123-76931/96/7903 sayılı yazımız.
c)06..01.1997 t a r i h ve EC-M.0.11.03.04.97AO öayılx yazxnız.
İlgi kayıth yazılar konuları En MP-5 marka, 9x19 mm çaplı, C49952
seri numaralı ve EN MP-5 marka, 9x19 mm çaplı, 21995 eri numaralı yan
makmak tabancalar hakkında;
İngiltere interpolü'nden alınan cevap mesajında, üretici fabrikanın
İngiltere'de olmadığı, bu sebeble satın alıcı hakkında bilgi sahibi olmadıkları
ve aynı zamanda bu tabancaların ülkelerinde ' çalıntı veya kayıp olarak
tanınmadıkları büdirilmiştir.
Sözkönusu yan makinalı tabancalarla ilgili olarak Almanya
İnterpolü'nden henüz bir cevap alınamamıştır. Almanya Interpolü ve Almanya
irtibat görevlimiz 06.12.1996 ve 16.12.1996 tarihlerinde ve halihazırda
konunun en kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için uyarılmış olup almacak
cevap mesajı derhal bildirilecektir.
Irak yapımı , Tarıq marka, 9 mm çaplı, 930647 seri numaralı tabanca
Irak İnterpolü nezdinde menşe takibi için tahkikat konusu edilmiştir. İlgi (a)'da
kayıtlı yazı ekinde yer alan ekspertiz raporları neticesinde ise orjinal
fabrikasyon seri numarasının silinip aynı yerlere sonradan tek tek vurmak
suretiyle 930647 seri numarasının vurulduğu anlaşılmıştır. Orijinal seri
numarası bulunmayan bu silah hakkında üretici fabrikadan satım yeri ve
şahısları hakkında cevap almak mümkün görülmemektedir. Lakin, ilgi (a)'da
kayıth yazınızdan daha önce Irak İnterpolü'ne bu silah sorulmuş olduğu için
yinede bir cevap beklenilmektedir.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞI
İDARİ BÜRO AMİRLÎCt

A

10
' j * Ş U B E MÜDÜRLÜĞÜNE
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" T.e.
İÇİŞLfcRl B&KANJJGI
Emniyet Genel Müdürlüğü

£**•&." '^tfJ

Ii»".

u

"eB

"

&C./ıQl../1997

SAYI .: B.05.1.EGM.0.11.03.04.97/40
KONU i Menşei Tespiti

tNTERPOL DAtRE BAŞKANLIĞINA
ÎLGt: 06.12.1996 gün ve 2866 sayılı yazımız.
istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığından alman
03.01.19577 tarihli yazının bir fotokopisi ilişikte gönderilmiştir.
Mezkur Savcılığın tekid yazısına verilecek cevaba esas olmak üzere, ilgi
yazımızla ekspertiz raporlan ve' resimleri gönderilen silahlarla ilgili gelişmeler
konusunda görüşünüzün bildirilmesini arzederim. ,

Taner ARDA
1. Sınıf Emniyet Müdürü
Daire Başkanı

EKLER
:
1 adet îst.Deylet Güvenlik Mah. yazı fotokopisi.

Br.A.y
Şb.Md.
D.Bşk.Yrd.

S. SEVİM ^ " f t ^
M.Z.ÜNVER fcU^ ' /
H.KARAASLAN

/V^
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IU3N"

T. C.
Ş TA M B Ü L

^ " ^ Kodm 6oww
HAZIRLIK NO î 1996/2305
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜSÜNE
ANKARA

ÎLGt: 1) 03.12.1996 tarih ve 1996/2303 Hz. sayılı yaz
2) Emniyet Genel Müdürlüğünün 09.12.1996 tarih
272200 aayılı oevabi yazısı.

İLGİ (1) aayılı yazımızla sorulan ve înterpol aracılı
ile menşe araştırması yapılan MP-5 marka 2 adet silah ve Tarıg mark
mdı. çapxnda 9306^7 seri nolu silah hakkında, înterpolden bildirilme
ve bu silahların hangi kurura ve kişilere tahsis ve teslim edildiğin
teabit edilerek sonucunun SavcılJtgımiza bildirilmesi TEKÎDEN,,
Rica olunur. 03.01.1997
Aykut Cengiz ENGÎN
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Savcısı

ASAYIŞ DAIRE BAŞKAN
IDARI BÜRO AMıRLıG

«Sayı :.„ ' 03.
KVAlç/J:

5'JBE MÜDÜRLÜĞÜNE

},J4C—•
Taner ARDA
l.Sın.f Emniyet MUdUtU
Asayiş Daire Başkanı
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T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
SAYI : B.05.1 .EGM.0.11.03.04.96/3075
KONU : Silah Tesbiti

./...../1996

25/12.96*287436
DOSYA
İLGİ: a)îstanbul DGM muhatap 20.12.1996 tarih ve 96/3033-283336 yazımız,
b)Bakanlüc ve EGM Tef.Kur.Bşk. muhatap 23.12.1996 tarih ve 3037-2471 sayılı yazımız.
Balıkesir tli Susurluk İlçesi civarında meydana gelen trafik kazasında ele geçirilen
silahlann menşeinin tebsbit edilmesine dair işlemler hakkında elde edilen bilgi ve belgeler ilgi (a)
ve (b) sayılı yazılanmızla, tarafınıza gönderilmişti.
îlgi (a) ve (b) sayılı yazılarımızdan sonra, tnterpol Daire Başkanlığı kanalıyla sözkonusu
silahlann menşe araştırmasına devam edilmiş, gelen bilgi ve belgelerde (her ne kadar kesin delil
vasfı bulunmasa da) Beretta marka tabancalann 1974 yılından itibaren; "Bir harf-Beş rakam-Bir
harf' sisteminde seri numarası vurulduğu bu nedenle de 22 Cal. Beretta Marka ve A 92571 U seri
numaralı tabancanın namlusunun üzerinde yeralan A 06421 numaralı bir silahın fabrikada
üretilmediği hususu irtibat görevlisine şifai olarak açıklanmıştır.
Bu hususta elde edilen bilgi ve belgelerin tasdikli fotokopileri ekte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini arz ve ri6a ederim.

CÎRLIOĞLU
mniyet Müdürü
t Genel Müdürü a.
Müdür Yardımcısı

EKLER ;
Ek-l) înterpol D.Bşk. yazısı ve ekleri fotokopisi ( 1 Adet 4 sayfa)
DAĞITIM
:
İstanbul DGM Başsavcılığına.
Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına.
Polis Başmüfettişleri adına.

Br.A.
Şb.Md.V.
D.BşkTrd.
Da.Bşk..

ti

S. SEVlMZf//2
M. Z. ÜNVER lÇ\\t vTÖ" \ 1
H. KARAASLAN ? 5 / / 7 ~İ0
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T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
SAYI : B.05.1.EGM.0.11.03.04.96/3033
KONU : Menşe Tesbiti

....7...../1996

20.12.96*283336

İSTANBUL DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
İLGİ: a)25.11.1996 tarih ve 1996/2303 sayılı yazınız.
b)29.'11.1996 tarih ve 2796/262711 sayılı yazımız.
c)03.12.1996 tarih ve 1996/2303 sayılı yazınız.
d)09.12.1996 tarih ve 2867/272200 sayılı yazımız.
e)10.12.1996 tarih ve 1996/2303 sayılı yazınız.
ı)H.12.1996 tarih ve 2902/273971 sayılı yazımız.
g)17.12.1996 tarih ve înterpol D.Bşk.96/8153 sayılı yazısı.
h)19.12.1996 tarih ve Interpol D.BşJc.96/8228 sayılı yazısı.
ı)19.12.1996 tarih ve İkmal Bak.D.B.96/4016 sayılı yazısı.
j)19.12.1996 tarih ve özel Har.DÜB .96/6613 sayılı yazısı.
k)19.12.1996 tarih ve 1996/2303 sayılı yazınız.
İlgi sayılı yazımıza konu olan silahların menşelerinin araştırılması ve bu konuda elde
edilecek ayrıntılı bilgiler ulaştığında Savcılığınıza intikal ettirileceği ilgi (f) sayılı yazımızla
bildirilmiştir.
înterpol Daire Başkanlığından alınan ilgi (g) ve (h) sayılı yazılarda, Beretta marka 22
Cal. çapında ve A 92571 U seri numaralı tabancanın son olarak, Ocak 1994 tarihinde yapılan
bir anlaşma ile bir İsrail Şirketi tarafından Türk Polis Teşkilatına satıldığı bildirilmiş olup, buna
dair yazılarla eklerinin fotokopisi ilişiktedir. (Ek-1,2)
Mezkûr Daire Başkanlığının yazılan doğrultusunda bu silahın Teşkilatımıza alınıp
alınmadığı, alınmışsa kuvve kayıtlarının yeniden tetkik edilerek sonucunun bildirilmesi ilgili
Başkanlıktan sorulmuş, bu hususta alman ilgi (ı) sayılı cevabi yazı ile bu yazıya bağlantıh olan
Özel Harekat Daire Başkanlığının ilgi (j) sayılı yazılarının bir fotokopisi ekli olarak
, gönderilmiştir. (Ek-3,4)
İlgi (g) sayılı yazınızda istenen diğer hususlarla ilgili soruşturmalar, Bakanlık Mülkiye
Müfettişleri ve Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulunca yürütülmektedir. Aynca, konuya ilişkin
elde edilecek belge ve bilgiler anında Savcılığınıza intikal ettirilecektir.
Bilgi edinilmesini arzederim.
ÎRLÎOĞLU
yet Müdürü
enel Müdürü a.
Müdür Yardımcısı
EKLER :
1- înterpol D.Bşk.2 adet yazısı ve ekleri fotokopisi (1 Adet 14 sayfa)
2- İkmal BakD.B.yazı fotokopisini Adet 2 sayfa)
3- özel Har.D.B. yazı fotokopisi.
Br.A.
Şb.Md.V.
D.Bşk.Yrd.
D.Bşk.

S. ' SEVtkAc2o//2J'.
M. Z. ÜNVER-İ<P V v
H. KARAASLAN ^C flÂ/
T. ARDA

toWfitf\
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T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
SAYI :B.O5.1.EGM.O.3O.O6.O3/96/l^0f 6

ANKARA
tfHZ996

KONUrSilah hakkında
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

,

İLGİ: a)08.11.1996 tarih ve 243638 sayılı yazınız.
b)l 1.11.1996 tarih ve 3531 sayılı yazımız.
c)13f12.1996 tarih ve 3973 sayılı yazımız.
d)17.12.1996 tarih ve İnterpol Dai.Bşk.96-8153 sayılı yazısı.
e)18.12.1996 tarih ve 2984-2427'sayılı yazınız.
İlgi (e) yazınızda tahkikat konusu olan Beratta marka 22 Cal. Çapında A 92571 U seri nolu
tabancanın Ocak 1994 tarihinde yapılan bir anlaşma ile İsrail Şirketi tarafindan Türk Polis Teşkilatına
satıldığı belirtilerek bu konudaki anlaşma metninin orijinalinin ekte gönderildiği bildirilmekte ve
sözkonusu silahın kuvve kayıtlarının yeniden ve sağlıklı olarak tetkik edilerek sonucundan ivedi bilgi
verilmesi istenilmektedir.
Satınalma anlaşması metni olarak bildirilen ve yazınız ekinde gönderilen belge Genel
Müdürlüğümüzce 08.12.1993 gün ve 318622 sayı ile tanzim edildiği arşiv tetkikinden anlaşılmıştır.
Yurtdışından satınalınacak veya hihe olarak alınarak silah VPI mühimmat cinsi malzemeler için satan veva
hibe eden ülkece her zaman Son Kullanıcı Belgesi istenilmekte olup, bu belge Genel Müdürlüğümüzce^
verildikten sonra ilgili ülkelerce İhracaat Müsaadesi verilerek silah ve mühimmatların sevk edilmesi
—
Uluslararası kuraldır.
•
~~ "
~
~
;
• İlgi (e) yazınız ekinde gönderilen Son Kullanıcı Belgesinin de hibe edilecek silah ve mühimmatlar
için düzenlenerek ilgili firmaya verildiği Başkanlığımız 1993 yılı arşiv dosya kayıtlarının tetkikinden
anlaşılmıştır. İlgi (e) sayıh yazınızda satınalma anlaşması metni olarak belirtilen ve yazınız ekinde
gönderilen evrak "Son Kullanıcı Belgesi" olup, herhangi bir satınalma anlaşması metni değildir. Ayrıca
1993 yılı ödenek kayıtlan tetkikinde de bu malzemelerle ilgili herhangi bir satınalma ve ödeme işlemi
yapılmadığı anlaşılmıştır. Bu belgenin hibeyi yapmak isteyen Hospro Ltd. firması tarafindan Genel
Müdürlüğümüze hibe edilmek istenen silah ye mühimmatlann İsrail hükümetinden İhraç Müsaadesi
alınabilmesi için istendiği ve bu nedenle tanzim edilerek verildiği 1993 yılı dosya ve kayıtlanmızın yeniden
tetkikinden anlaşılmıştır.
Sözkonusu Son Kullanıcı Belgesindeki 10 ayn kalem malzemelerden bir kısmının gönderildiği ve
kullanıcısı olan özel Hareket Dairesi Başkanlığına orijinal ambalajlı olarak teslim edildiği kumlan muayene \
yfilcabul komisyonunca muayenenin ve kabulünün yapılarak ayniyatının kesildiği ve 15.11.1994^tarihir
.kuvve kayıtlarına alındığı anlaşılmıştır, w.
ASAYİŞ DAİRE B/>î....i,.„j
İDAEÎ BÜRO AMfnyCI

jNSav,:

"733-.~

\ u k t o İ . 5 0 B E MÜDÜRLÜĞÜME

LSm.f Emniyet Müdü
Asayiş Daire Başkanı
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Silah kuvve kayıtlarımızın tekrar'tetkikinde Son Kullanıcı Belgesinin 2. Sırasında yer alan. 22 Cal.
Beratta marka tabancalara rastlanılmamış olup, sözkonusu A 92571 U seri nolu Beratta 22 Cal. marka
tabancanında hiç bir şekilde silah kuvve kayıtlannda yer almadığı tespit edilmiş, ilgi (b-c) sayılı
yazılarımızda verilen cevapların doğru olduğu anlaşılmıştır.
Hernekadar bahis konusu A 92571 U seri nolu Beratta marka tabanca silah kuvve kayıtlarımızda
mevcut değilse de yukarıda da bahsedildiği gibi Son Kullanıcı Belgesine istinaden hibe olarak bir kısmı
gönderilen malzemeler 1994 yılmda çeşitli tarihlerde Özel Harekat Dairesi Başkanhğına teslim
edildiğinden konu 19.12.1996 tarihli ve 4012 sayılı yazımızla Özel Harekat Dairesi Başkanlığına sorulmuş,
ekte cevabı gönderilen ilgili Dairenin yazısında kayıtlarında mevcut olmadığı bildirildiğinden gerek
görüldüğü takdirde konunun bir kezde mahreci ülkesi İsrail'den sorulması hususunu arzederim.

FeyzullalfARSLAN
Daire Başkanı

EKİ : 1 adet
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T. C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüfcü
ANKARA

3.05.1.3uM.0.15.96

Sayı

1 9 •AR&IK-'TBB-

661$
Konu : S i l a h Hk.

IIÜ.'AL V2 SAICE.I B\ZR2 liASKAIILt rî'.TA

ÎL.}Î : 1 9 . 1 2 . 1 9 9 6 şlln ve " . Î . 0 5 . 1 . S J I , U 0 . 3 0 . 0 S . 0 3 . 9 O . 4 0 1 ?

sayılı

yazmış.

~.l.-şi s a y ı l ı y a z ı n ı z Dairemizce i n c e l e n m i ş o l u p , y a z ı n ı z d a b a h s e 
d i l e n h i b e m a l z e m e l e r l e i l g i l i y a n i l a n t tin i n l e r l e r l e
k a y ı t l a r ı m ı z d a "tekrar y a p ı l a n i n c e l e m e l e r n e t i c e s i n d e ,
A 92571 U 3 T i

birlikte,demirbaş
s a z konusu 22 c a l .

nolu , 3 a r e t t a marka s i l a h ı n kuvve k a y ı t l a r ı n ı z d a

bulunmadı'':!',

t--slim e d i l e n h i b e m a l z e m e l e r i ş i n d e de a n ı l a n s i l a h ı n • gılcınadı"?! a n l a g ı l jnı-gtu.

.

. 3 i l ' " i ve ::ere"irıi ar^ec^-rirr..
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T.C

KİŞİYE ÖZEL

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı :B.05.1.EGM.0.10.01.04.
ARMS-51123-7693-1/96/
Konu :Bilgi talebi

ÇOK ACEE
143/01996

^ ^

ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞINA
İLGİ : 17.12.1996 tarih ve R05.1.EGM0.10.01.04.ARMS-51123-76931/96/8153 sayılı yazımız.
İlgi kayıtlı yazanız konusu , daha önce İsrail'de bir şiıkete satımının
yapıldığı öğrenilen ve israil Interpolü neadinde menşe takibi için tahkikat
konusu edilen silahlardan İtalya yapımı, Beretta marka, .22col çapında,
A92571U seri numaralı tabanca hakkında İsrail Interpolünden alınan yaanın
orjinal metninin tamamı ile aynen çevirileri ilişikte sunulmuştur.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Yusuf/Vehtm&ŞDA
1.Sım^£mnWetrMudürü
laire Başkanı
E K İ: (10 )

ASAYİŞ DAİRE BAŞknNLiOI
İDARÎ 3ÜKO AMIRLÎĞÎ •

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

H//&1996'

SAYI : B.05,1 .EGM.0.11.03.04.96/î*)% - Z^Z^KONU : Menşe Tesbiti

İKMAL VE BAKIM DAİRE BAŞKANLIĞINA
ÎLGİ : a) 08.11.1996 tarih ve 243638 sayılı yazımız.
b) 11.11.1996 tarih ve 3531 sayılı yazınız.
c) 17.12.1996 tarih ve tnterpol Da.Bşk. 96/8153 sayılı yazısı.
03.11.1996 tarihinde Susurluk İlçesinde meydana gelen trafik kazasında
ele geçen 7 adet silahın menşelerinin tesbiti ilgi (a) daki yazımızla tüm illere,
MKE Kurumuna ve Başkanlığınıza sorulmuştu.
İlgi (b) de kayıtlı yazınızla sözkonusu silahların "Teşkilatımızın
demirbaşına kayıtlı olmadığı" bildirilmiş ise de, menşei tesbit edilemeyen bu
silahların îhterpol kanalıyla araştırılmasına devam edilmesi neticesinde, mezkûr
Daire Başkanlığından alınan ilgi (c) sayılı yazıda;
İsrail înterpolü nezdinde menşei takibi için tahkikat konusu olan Beretta
marka 22 cal. çapında ve A 92571 _U seri numaralı tabancanın, ilk defa 1980
yılında özel bir şahsa ve 1994 yılına kadar yine birçok defa özel şahıslar
arasında alım-satım yapıldığının tesbit edildiği, Ocak 1994 tarihinde de yapılan
bir anlaşmayla bu silahın bir israil şirketi tarafından Türk Polis Teşkilatına
satıldığı bildirilmiş olup, bu konudaki anlaşma metninin orijinal ve çevri metni
fotokopisi ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerini ve ekte gönderilen belgeler doğrultusunda konunun önemine
binaen kuvve kayıtlarının yeniden ve sağlıklı olarak tetkik edilerek sonucundan
ivedi bilgi verilmesini arzederim.

'anerARDi
1 .Sınıf Emniyet Müdürü
Daire Başkanı

Ekl:(2 Adet)
Br.A.
Şb.Md.
D.BşLYrd.

:S. S E V İ M ^ / ^ f o -

ıM.Z.ÜNVER^V%?
: H.KARAASLAN / ' / /

C\
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KİŞİYE ÖZE
T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

foM996

Sayı :B.05.1.EGM.0.10.01.04.
ARMS-51123-7693-1/96/^1^
Konu .Bilgi talebi

ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞINA

İLGİ a) 28.11.1996 tarih ve B.05.1.EGM.0.10.01.04.ARMS-51123-76931/96/7645 sayılı yazımız.
b) 06.12.1996 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.03.04.96.2866-2338 sayılı
yazınız
c) 09.12.1996 tarih ve B.05.1.EGM.0.10.01.04.ARMS-51123-76931/96/7903 sayıh yazımız.
İlgi kayıtlı yazılar konulan, daha önce İsrail'de bir şirkete satımının
yapıldığı öğrenilen ve İsrail Interpolû nezdinde menşe takibi için tahkikat
konusu edilen silahlardan İtalya yapımı, Beretta marka, .22cal çapında,
A92571U seri numaralı tabanca hakkında İsrail Interpolünden alman bir
yazıda;
Sözkomısıı tabancanın ilk defa 1980 yılında özel bir şahısa ve 1994
yılına kadar birçok defa 3'ine özel şahıslar arasında alım-satımının yapıldığının
tespit edildiği büdirilmektedir.
Ocak 1994 tarihinde yapılan bir anlaşmayla bu silahın bir İsrail şirketi
tarafından Türk Polis Teşkilatına satıldığı büdirilmektedir.
Sözkonusu anlaşma metninin orjinal ve çeviri metni ilişikte
sunulmuştur.
Bilgi ve gereğini arz ederim.

EKI:(2)

ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLÎCI
IDARI EÜRO AMIRLIĞI

Sayı,

,

Hl

WCguBE MÜDÜRLÜĞÜNE
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aner ARD
1 Sınıf Emniyet Mü
\sayi» Dair e Ba»k

T.C

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı :

.../.. 11996

Konu :
08.12.1993*31862
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA
KONU: SON KULLANICI SERTİFİKASI
İLGİLİ MAKAMA
BİZ BURADA ŞUNU GARANTİ EDİYORUZ, HDSPRO UMTED
JgİRKEIİNDEN
DÜZENLİ
İHTİYAÇLARIMIZ
İÇİN
AŞAĞIDA
BELİRTİLEN ÜRÜNLERİ ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ.
MİKTAR
TANIM
10 PARÇA
RUGER KISA TÜFEK 0.22 LR
10 PARÇA
BARRETTA TABANCA CAL:.22
8 PARÇA
REMİNGTON MODEL 870 AV TÜFEĞİ
5000 PARÇA
"00" BUCKSHOT KOVANI
5000 PARÇA
LOCK-BUSTER AV TÜFHÖDVANI
100 SET
UZI YARI MAK.TAB.7(ŞARJÖRÜ)
100 PARÇA
9 MM TABANCA
4 PARÇA
MAGNUM 300 MAC MILLAN TÜFEĞİ
10000 PARÇA
MAGNUM 300 FİŞEĞİ
5000 PARÇA
CAL. .50 FİŞEĞİ
YUKARIDA BELİRTİLEN ÜRÜN LİSTESİNİN TAMAM İSRAİL'DE
DİZAYN EDİLMİŞ VE ÜRETİLMİŞTİR.
YUKARIDA BELİRTİLEN ÜRÜNLERİN SADECE TÜRK POLİS
TEŞKİLATI TARAFINDAN KULLANILACAĞINI VE ÜÇÜNCÜ BİR
TARAFA SATIMIMIN YAPILMAYACAĞINI BELİRTİRİZ.
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T. C.
İÇİStEKİ BAKANLIĞI
Emniyet Gentl Müdürlümü
Sayı

Kar.u :

O a 12.93*3-1 8 6 2
MNrsıavoF IOTERNAI AFFAIRS
GENERAL DIRECTORATE OF SECURITY

ANKARA
SUBJECT

r END USEH CERTIFrCATE

TO UHCM İT Iv&¥ OONCSRV
m HERE3VT CERTIFV.THAT VE HAVE PURCHASED FHOM HOSPBO
LIMHEO POR OLfR REGILAR .\EEDS,TKH K)LLOWLMG PRODUCTS

QUANTITY

•OESCRTPTIOM

10 HMITS
10 UNITS
a UNITS
GOOO ONITS
5000 UNITS
100 SETS
ıoo UNIST
4'UNITS
10000 ÜNITS
5000 UNITS

RUGER CARAflBvE 0 . 2 2 . LR
BARRETTA PISTOL CAL. 22
REMINGTON MDDEL 870 SHOTGUM
"00" BUCKSHOT CARTHIDGES
LOCK-T3USTER SHOTGUN CAflIRIDGSS
UZ I SUB M.G.*(M*GAZL\!ES)
9 ımı PISTOLS
2/AGNUM 300 mC MTLLAN RIFLS
f'AGNUM 300 SULLETS
CAL . .50 BULL£TS

AJLL THIS İBOVE f.£NTIQ.\ED LIST OF PRODUCTS ARE DESIGNED ANİD
VANÜFACTURSD İN I5HAEL
WS DECLARE THA7 TKE ABOVS LISTED PORDUCTS ARE FOR USS ONLİ' •' j
FOR THE TURKISH FOLICE AND IVILL NOT BE 9CLÛ AV* TBIRD FART*/ . /

f
-
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i?» 7 ~ / r

*vV

T.C.
tçtşr.snî
&AXANT.IÖI
Emniyet Gsnsl
Müdürlüğü

GÜNLÜ
A N X A R A

3. 05./ . KGM. 0. 30. 02.01/96

Sayı

Konu

: Sis

Geçen

.'S/J.V/1995

.—

Silah.

ASAYİŞ DAÎRS BAŞKANLIĞINA

İZ.GÎ :

: a) 03.11.1995

taribve

5. 05. 1.ZGU. 0. 1 K03. 04/96-2545-2076

sayıl i

yazınız.
b) 11.11.1995
.İlgi
numaraları

(a)

sehven tüfek

olarak

bahse

teşkilatımıza
bulunmadığı

ili
(7)

ilgi.

A 92571 V seri

olduiju öğrenilmiş,
de,

olan

bulunmadığı,

22 Cal.

ve B.05.1 .VGll.0.30.02.01/95-3531

yazınız

belirtilmiş

kayıtlarımızda

ise

tarih

sayılı

ç.eşmekte

isi

bu şekilde
konu

ait

adet

silahın

(b) sayılı

yazınız

numaralı
de,

Beratta

silahlardan

silah

söz konusu
marka

olmadığı

arz~ederim.

AS.£VI3 D'ÎRE B."5'.w\NUĞI
Sayı : _ 3 - 0 . 2 .
jj.,;.../..2..../-99^

4eMpV- ******
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sayılı

cins

ile

ve

sari

demirbaş

bildirilmiştir.
(b) .sayılı

silahın

Beratta

kayıtlanınız

1 92571

yasım?.'

ve caetaki

kuvvemizde
ilşi

demirbaş

edilmiştir.

' Silgilerinize

muhtelif

kuvve ve demirbaş

22 Cal.

tesbit

sorulan

V seri
ve

kuvve

yazınız
sarka

yeniden
nolu

da

tabanca
taranmış
tabancanın

kayıtlarımızda

T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Gcnol Müdürlüğü
SAYI : B.05.1.EGM.0.11.03.04.96/2902
KONU : Fişek Tahsisi

./

/1996

İSTANBUL DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İLGİ :a) 03:12.1996 tarih ve 1996/2303 sayılı yazınız.
b)09.12.1996 tarih ve 272200 sayılı yazımız.
c) 10.12.1996 tarih ve 1996/2303 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenerek ilgili birimlerimize intikal
ettirilmiştir. Birinci bölümde sorulan husus Interpol tarafından araştırmaya
başlanmış, ön bilgiler (Ek-1) de mevcut olup bu konuda elde edilecek ayrıntılı
bilgiler ilgili ülkelerden ulaştığında ivedilikle bildirilecektir.
İlgi (a) daki yazınızın 2. bölümünde belirtilen konu hakkında ilgi (c)
yazınıza istinaden yeniden yapılan araştırma neticesi sökonusu fişeklerin 1987
yılından itibaren özel harekat birimlerince kullanıldığı ve kazada adı geçen
kişilere herhangi bir nedenle verilmediği tespit edilmiş, yapılan yazışmaların
tastikli bir örneği yazımız ekinde gönderilmiştir. (Ek-2)
Bilgilerinize. arz ederim.

Emn
EKLEE
;
1-1 Sayfa (înterpol yazısı)
2-1 Sayfa (Öz.Har.D.B.yaası.)

Br.A.
Şb.MdV.
D.Bşk.Yrd.
D.Bşk.

fc

S. S E V İ M / M t ^ / i
M. Z. ÜNVERy///f£c/V
H. KARAASLAN / / / / 2
T.ARDA / j ) . ^ ^

*~y
-j¥
^
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ECİRLİOGLU
mniyet Müdürü
Genel Müdürü a.
nel Müdür Yardımcısı

T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Özel Harekat Daire Başkanlığı

lOHHfeî"

S A Y i . :B.Ö5^.EGM.O.İ5:04.01/96-9<? V - ^ **86>
K O N U :Fişektetkiki.

ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞINA

%İ

: 10.12.1996 gün ve B.05.1.EGM.0.11.03.04.96-2899-2362 sayılı yazınız.
ilgi sayılı yazınız Başkanlığımizca incelenmiş olup; Söz konusu mühimmat M-16 ve FN Minimi

tüfeklerde kullanılmaktadır.
İ987 yılından itibaren birimlerimizde kullanılmakta olan bu mühimmat; ilgi yazıda adı geçen şahıslara
herhangi bir nedenle verilmediği kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır. '
Bilgilerinize arzederim.

EMİR?
Müdü/u
6 Başkanı v.

A3AYIŞ DAİRE BAŞKANLKJI
İDARİ PURO AMİRLİĞİ

Bayı !__

__.r?__<£JC_

| < ^ f f f < / ş T j B E MÜDÜRLÜĞÜNE

lo_j_LL_\\*9b
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Tpner ARDA
.l.Sı'hıf.Emn! et Müdürü
Asayiş Daire Başkamı

T.C.

r~l o ; <

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

V ' ' -

SAYI : B.05.1.EGM.0.11.03.04.96/a8#-2?23
KONU : Fişek Tetkiki
£t?££

.-. -

A'/

£fej££/1996

ÖZEL HAREKAT DAÎRE BAŞKANLIĞINA

03.11.1996 tarihinde Susurlukta meydana gelen trafik kazasına kansan 06
AC 600 plakalı Mercedes Marka oto içinde 5.56 mm çapmda 5 kutu içinde 100
adet yabancı menşeli mermi bulunduğu, bu mermilerin anılan oto içinde
bulunan Sn. Sedat BUCAK, merhum Hüseyin KOCADAĞ, Abdullah ÇATLI ve
Gonca US adlı kişilere verilip verilmediği, verilmişse ne maksatla verildiğinin
tesbit edilerek gerekli bilginin verilmesi İstanbul Devlet Güvenlik
Mahkemesinin ekte gönderilen yazılan ile istenmektedir.
İkmal ve Bakım Daire Başkanlığından alınan yazıda ekte ambalaj kutusu
fotokopisi gönderilen 5.56mm fişekler, Merkez ve taşra birimlerimizde kurulu
bulunan özel harekat birimlerince kullanılmakta olduğunu ve bu fişeklerin
Yurdumuzda üretimi yapılmadığından" Genel Müdürlüğümüzce 1987 yılından
itibaren yurt dışındaki çeşitli ülkelerden ihale yoluyla ithal edildiği belirtilmiştir.
Konuya ilişkin tstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi yazılarının
incelenerek bu hususta gerekli bilgi ve belgelerin ivedi olarak gönderilmesini
arzederim.

Taner ARDA
1 .Sınıf Emniyet Müdürü
Daire Başkanı

EKLER

;

1-3 Sayfa Yaza Fotokopisi.
2-1 Adet Fişek Kutusu.

Br.A.
Şb.MdV.
D.Bşk.Yrd.

: S. S E V l M / ^ / / 2 / 9 w : M. Z. ÜNVERuA*1, U
: H. KARAASLAN / C//£

-f-y
s^f
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T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

Jb.Uı

i.;*.

...../...."./l 996

SAYI : B.05.1.EGM.0.11.03.04.96/2867
KONU : Fişek Tetkiki

09.12.96*272200
İSTANBUL DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
İLGİ : 03.12.1996 tarih ve 1996/2303 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenerek ilgili birimlerimize intikal
ettirilmiştir. Birinci bölümde sorulan husus İnterpol tarafından tahkik edilecek
olup, gelen bilgi ve belgeler ayrıca bildirilecektir.İkinci bölümde sorulan
hususların ivediliği nedeniyle yapılan araştırma neticesi aşağıda belirtilmiştir.
1-Ügi yazı ekindeki fişek kutularında bulunan 5.56 mm çapındaki
fişeklerin genellikle Colt marka Rifle, Comando, Carabine tipi otomatik (piyade)
tüfekleri ile diğer küçük tip ıriakinalı tüfeklerde kullanılmaktadır. Ayrıca 5.56
mm ve 7.62x54 mm çapındaki fişeklerin kullanıldığı tüfekler hakkındaki
ayrıntılı teknik bilgi ektedir.
2-5.56mm fişekler, Merkez ve taşra birimlerimizde kurulu bulunan özel
harekat birimlerince kullanılmaktadır.Bu fişeklerin yurdumuzda üretimi
yapılmadığından Genel Müdürlüğümüzce 1987 yılından itibaren yurt dışındaki
çeşitli ülkelerden ihale yoluyla ithal edilmektedir. Halen Genel Müdürlüğümüz
Deposunda bulunan sozkonusu fişeklere ait üç adet fişek kutusu da örnek olarak
ekte gönderilmiştir.
Bilgilerine arz ederim.

ECtRLÎOĞLU
mniyet Müdürü
Genel Müdürü a.
el Müdür Yardımcısı

EKLER :
1-3 Sayfa Ekspertiz Raporu Aslı. (iade)
2-1 Adet Fişek Kutusu.(iade)
3-4 Sayfa Rapor.
4-3 Adet Fişek Kutusu.
Br.A.
Şb.Md.V.
D.Bşk.

:S. S E V İ M İ ™
^
: M. Z. ÜNVER ö)\>'
:T. ARDA $fa.oA_
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T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı :B.05.1.EGM.0.10.01.04.
ARMS-51123-7693-1/%/ q~9 OJ
Konu :Bilgi talebi

JJ1996

KİŞİYE ÖZEL

ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞINA
İLGİ a) 20.11.1996 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.03.04.96.2545/2167 sayılı
yazınız.
b)21.11.1996 tarih ve B.05.1.EGM.0.10.01.04.ARMS-51123-76931//96/7450 sayılı yazımız.
c) 28.11.1996 tarih ve ve B.05.İ.EGM.0.10.01.04. ARMS-51123-76931//96/7645 sayılı yazımız.
d) 06.12.1996 tarih ve B.05.1.EGM.Ö. 11.03.04.96.2866-2338 sayılı
yazınız.
Balıkesir İli, Susurluk İlçesi civarında meydana gelen kazada ele geçirilen
silahlar hakkında İlgi (d)'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan ekspertiz raporlan ve
fotoğraflara istinaden;
İngiltere ve Almanya İnterporierine MP-5 marka yan makinah tabancalar
üzerlerindeki tüm iz ve işaretlerde yazılmak suretiyle faks mesajı ile bildirilmiş,
müteakibinde mektup ile fotoğraîlan gönderilmiştir.
Beretta marka .22 calibresinde, A92571U seri numaralı tabancanın
çerçeve ve namlu üzerinde iki ayn seri numarasının bulunduğunun anlaşılması
üzerine A06421 nolu seri numarası İtalya İnterpolü'ne bildirilmiş ve menşe
takibinin yapılması talep edilmiştir.
Konuyu önemle takip etmeleri için Almanya ve İtalya İrtibat görevlüerimize
yazı ile bilgi verilmiştir.
Aynca, daha önce İsrail Devletinde bir şirkete satımının yapıldığını
bildirmiş olduğumuz Beretta marka silahla ilgili olarak İsrail İnterpolü'nden
alman yazıda tahkikatın devam etmekte olduğu ve neticenin en kısa sürede
bildirileceği belirtilmiştir.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
ASf YİŞ DAİRE BAŞKANLIĞI
İDARİ BÜRO AMİRLİĞİ
Bayı :__
V ^ K / Ş U B E MÜDÜRLÜĞÜNE

-~ A32A
Asayi» Daire B a ş U a .

-143-

Yus
1.S:

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

6.n°\
Uz No : 1996/2478
Sayı : B051EGM0340101.2578 /96
Konu : Mütalaa beyanı.

ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞINA

İLGİ : 06.12.1996 Tarih ve B051EGM0110304.96/2868-2340 sayılı yazınıza:
İlgi yazınızda sözü edileri fişekler hakkında düzenlenen mütalaa beyanına ait Ekspertiz
raporu ekte memura teslimen gönderilmiştir.
A

Bilgi ve gereğini arz ederim.

BAYAR M
nİMet Müdürü I

Baflt4n.V.
EKLER

:

1-Ekspertiz raporu.(Dört sahife)

Va:2656

-
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I

EKSPERTİZ

RAPORU

Merkez Kriminal Polis Laboratuarı
Sahife 3

UZ.NO:1996/2470

RAPOR BÖLÜMÜNÜN DEVAMİ:

22-Singapur yapısı SR 88
23-Güney Afrika yapısı VEKTÖR R6
24-îspanya yapısı;
a)MODEL L
b)MODEL LC

.

25-İsveç yapısı CGA5D
26-tsviçre yapısı SIG 540
27-Tayvan yapısı TYPE 65
28-îngiltere yapısı;
a)L85 Al
b)MII_CAM
29-A.B.D.yapısı; ,
a)AR15 M16
b)M16 A2
c)COLT M4
d)COLT M733
e)KAC
f)XM214 MICROGUN
g)ARES
h)RUGER .
Harka silahların 5.56 mm. çapında fişek istimal ettikleri
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EKSPERTİZ

RAPORU

Merkez Kriminal Polis Laboratuarı
Sahife 2

UZ.NO:1396/2478

RAPOR BÖLÜMÜNÜN DEVAMI;

10-Çin yapısı.TYPE CQ
11-Çek Cumhuriyeti y a p ı s ı

LADA

12-Fransa y a p ı s ı ;
a)FAMAZ Fİ
b)FAMAS G2
13-Almanya yapısı;
a)HK33 SG1
b)HK33 A3
c)G41 A2
d)G41 A3
14-Macaristan yapısı NGM
15-Hindistan yapısı INSAS
16-îndenozya yapısı SS1-V1
17-Irak yapısı TABUK
18-tsrail yapısı;
a)GALÎL
b)NEGEV
c)AMELI
19-İtalya yapısı;
a)BERETTA AR 70-223
b)BERETTA 70/90
-. .^ •.r.;,/f/>..,,20-Japonya yapısı TYPE 89

.;.' W1'" , "~_"
' ' " %f-.%i-mney

Kore y a p ı s ı 0AEUJO0

../...
-146-

AK

EKSPERTİZ

RAPORU

Merkez Kriminal Polis Laboratuarı
A N K A R A

06.12.1996

Genel İşlem Defter No;2656
Uzmanlık

No

; 1996/2478
Krlm.Pol.Lab.Da.Bşk. Kriminalistik Uzmanı
"
"
"
" "
"
Asistanı

_:Alim ORALLI #
Mustafa ATAY

Eksper

Ekspertizi Veren Yer tEEMNÎYET GENEL MÜDÜRLÜSÜ B051EGM0110304.9672868-2340
(Yazı, gün ve sayısı)
06.12.1996
j^Mütalaa Beyanı.

Ekspertiz

Ekspere verilen eşya ; —
R A P O R
Laboratuarımızda mevcut katalogların incelenmeleri sonucunda;
I- 1-Arjantin yapısı;
a)FAL,
b)FARA 83
2-Avusturalya yapısı F88
3-Avusturya yapısı STEYR AUG
4-Belçika yapısı FN-FNC
5-Brezilya yapısı;
a)IMBEL MD2
b)IMBEL MD3
6-Bulgaristan yapısı AKN 74
7-Kanada yapısı;
a)C7
b)C7 Al
c)C8
8-Yugoslavya yapısı;
,^c.v--:/
a)ZASTAVA M85
„
..... ....... ..„
a,
M80
# ,.9-Şili yapısı FAMAE SG540-1

./•
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EKSPERTİZ

RAPORU

Merkez Kriminal Polis Laboratuarı
Sahife 4

U7.N0:1996/2478

RAPOR BÖLÜP'İNÜN DEVAMI: /

•II-

1 - I r a k y a p ı s ı ALKADISA
2 - B u l g a r i s t a n y a p ı s ı PK KALASHNIKOV
3-Çin y a p ı s ı ;
a)TYPE 67-2C
b)TYPE 80
4-Bağımsız D e v l e t l e r T o p l u l u ğ u y a p ı s ı ;
a)RP-46
b)RPD
c)RPK
. d)PK
e)PKS
f)*PKT

'

g)PKM
h)PKMS
ı)PKB
k)M0DEL 59
1)M0SIN NAGANT
Marka t ü f e k l e r i n 7.62x54 mm. çapında f i ş e k i s t i m a l e t t i k l e r i , . / ^
T e s p i t olunmuştur.
S.AKSU
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T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
SAYI :B.05.1.EGM.030.04.~^ o , C \
KONU: Fişek Kutusu

'* & E

&6.&/1996
D-1

ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞINA
İLGİ: 06.12.1996 gün ve B.05.1.EGM.0.11.03.04.96-2867-2339 sayılı yazı.
İlgi yazı ekinde gönderilen "5.56 mm.M193 Nato Standart 20 Cartndges"
ibaresi bulunan fişek kutusu tetkik edilmiştir.
l)Sözkonusu fişekler M-16 Cold marka Rifle, Comando, Carabine tipi
otomatik tüfekler ile 5.56 mm. Çaplı minimi makinalı tüfeklerde özel Harekat
Birimlerince kullanılmaktadır.
2)Sözkonusu silahlara ait 5.56 mm.çaplı fişekler yerli üretimi olmadığından
1987 yılından beri çeşitli Ülkelerden ihale suretiyle itlık\edilmiştir. İtbAJyılı ve miktarı
itibariyle yapılmış olan alımlar yazı ekindedir.
,
5.56 mm. Fişekler ile bu fişeklerin kullanıldığı silahlar Özel Harekat tim ve
birliklerince kullanılmakta olup, kuruluşunda bu birimler olan
İl Emniyet
Müdürlüklerinin Özel Harekat Daire Başkanlığına yapmış olduklan talepler dikkate
alınarak adı geçen Dairece yapılan tahsis planlan esas alınarak Dairemizce Genel
Müdürlük Makamından alınan tahsis Onayına binaen Ayniyat mukabili dağıtımı
yapılmaktadır.
"
Halen Depomuzda bulunan sözkonusu fişeklere ait üç adet fişek kutusu örnek
olarak mühürlenip imzalanarak yazı ekinde gönderilmiştir.
Arzederim.

EKİ
_:
1 adet Dairenizden gelen
boş fişek kutusu.
3 adet Depodan verilen
fişek kutusu.
1 adet liste.

ASAYİŞ DAİRE BAŞKÂKLiU

T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genci Müdürlüğü
SAYI : B.05.1 .EGM.0.11.03.04.96/2^1^7 ? ?j j - ]
KONU : Fişek kutusu
i n - - -*« i . J

£>Â/J%996

İKMAL VE BAKIM DAİRE BAŞKANLIĞINA

ÎLGİ : ÎST.DGM. Başsavcılığının 03.12.1996 tarih ve 1996/2303 sayılı yazısı.
İlgi (a) daki yazınızla Susurluk İlçesinde 03.11.1996 tarihinde meydana
gelen kazada 06.AC 600 plaka numaralı araçta ele geçen ve yazımız ekinde
gönderilen; "EMNİYET GENEL MUDURLUGU ANKARA TURKEY" ile
"5.56 mm M193 NATO STANDART 20 CARTRIDGES" ibareleri bulunan
fişek kutusunun tetkiki ile;
1-Bu tip fişeklerin hangi tip ve marka silahlarda ve hangi hizmetlerde
kullanıldığı,
2- Ambalaj kutusunda yazıldığı üzere, bu fişeklerin Genel
Müdürlüğümüzce demirbaş olarak ithal edilip edilmediği; Genel
Müdürlüğümüze ait olması halinde kimlere ve ne maksatla tahsis edildiğinin
bildirilmesi talep edilmektedir.
Bu durumda, yazımız ve ekinin tetkik edilerek, İstanbul Devlet Güvenlik
Mahkemesi Başsavcılığına verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere neticenin
Dairemize ivedilikle bildirilmesini arzederim.

\<&—
Taner ARDA
1. Sınıf Emniyet Müdürü
Daire Başkanı

Eki: 1 Adet Fişek Kutusu

Br.A.
Şb.Md.V. : M . Z . Ü N V E R ( o ^ ^
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T.C.

••••"* O

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

:%"'

."'

> "'

' ^ U P\ M ij

SAYI :B.05.1.EGM.0.11.03.04.96/^^3-3>^!3S r I
KONU : Menşe Araştırması

^.£//.^/1996

İNTERPOL DAİRE BAŞKANLIĞINA
tLGÎ :a)21.11.1996tarihveEGM0.10.01.04.ARMS-51123-7693-l/96/7450sayıhyazıruz.
b)25.Il.1996 tarih ve EGM 0.05.03.04-258259 sayılı yazımız.
c)ÎST.DGM. Başsavcılığının 03.12.1996 tarih ve 1996/2303 sayılı yazısı.
İlgi (a) daki yazınızla Susurluk 'İlçesinde meydana gelen kazada ele
silahlar hakkında yeterli teknik bilgi , resim ve ekspertiz raporu temin edilmesi
halinde ilgili ülkelerden kesin bilgilerin alınabileceği hususundaki yazınıza
istinaden durum ilgi(b) deki yazımızla İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi
Başsavcılığına bildirilmişti.
Ügi (b) deki yazımıza istinaden sözkonusu silahlar Başsavcılıkça İstanbul
Kriminal Polis Laboratuvan Bölge Müdürlüğüne sevkedilmiş olup, tanzim
edilen ekspertiz raporları ve silahlara ait resimler yazımız ekinde gönderilmiştir.
Mevcut bilgi ve belgelere göre yeniden gerekli araştırmanın yapılarak
neticenin İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına intikal ettirilmek
üzere ivedilikle Dairemize bildirilmesini arzederim.

);(4t
Taner ARDA
1 .Sınıf Emniyet Müdürü
Daire Başkanı
EKLER:
1- (3 sayfa ekspertiz raporu)
2-8 Adet fotoğraf

.<* ^w •
Br.A.
: S. SEVİM£/?2y
Şb.Md.V. :M.Z.ÜNVER \Û \\^
°
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T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
SAYI

:B.05.1.EGM.0.11.03.04.96/£^'S'"2^^O

Cfik

n .•>.

y - J î\

,0, >_, 1

&J./21996

KONU : Fişek tetkiki

KRÎMÎNAL POLtS LABORATUVARLAR DAİRE BAŞKANLIĞINA
İLGİ : ÎST.DGM. Başsavcılığının 03.12.1996 tarih ve 1996/2303 sayılı yazısı.
istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı Genel Müdürlüğümüze
ilgideki yazı ile yapılan bir tahkikat nedeniyle 5.56 mm ve ,7.62x54 mm
çaplarındaki fişekleri hangi tip model ve marka tüfeklerin istimal ettikleri
hususlarının ivedilikle Dairemize bildirilmesi hususunu arzederim.

Taner ARDA
1 .Sınıf Emniyet Müdürü
Daire Başkanı

Br.A,
: S. S E V Î M ^ ^ t v
Şb.Md.V. :M.Z.ÜNVER
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HAZIRLIK NO

•I'STANBÜV
• ° *
"DEVLET GÜVENLİK .ViAî-'KâivrsI
C U M H U R İ Y E T EA.TSAVCJLkİl'
BAKANLIK-BASIN B Ü R O S U
l 1996/2303
Posta Kodu:607O0

z

.1

1

AGELE

BOTİYET GENEL MÜDÜHLÜĞÜKB
AMKARA

İLOİıl- 12.11.1996 tarih ve 1996/2303 Hazırlık sayılı yazımız.
2- Emniyet Genel Müdürlüğünün 25.11.1996 tarih ve 258259 sayı
l ı oovabi y a z ı s ı .
İ l g i ( l ) s a y ı l ı yazımızla menşeylerinin ve tahsis edildiği k i ş i l e r i
t e s b l t i istenen ruhsatsız s i l a h l a r ı n , Bnniyet öenel Müdürlüğünüz tarafından İnterpol
kanalı i l e üye ülkelerden ve ü r e t i c i firmalardan sorulduğu ancak, silahlar hakkında
y e t e r l i teknik detay ve fotoğraflar bulunmadığından sağlıklı ve kesin bilgi alınama
dığı i l g i (2). s a y ı l ı cevabi yazınızdan anlaşılmıştır*
Menşe araştırmasının kısa sürede ve hatasız yapılabilmesi için i l g i
(2) sayılı yazınızın son paragrafında 1, 2, 3 sırada istenilen.hususlarda İstanbul Er
niyet Müdürlüğü Kriminal Polis Labaratuvarında inceleme yaptırılmış ve tekrar fotoğ
r a f l a r ı çekilerek i l i ş i k t e gönderilmiştir.
1- İ l i ş i k t e gönderilen fotoğraflar esas.alınarak, i l g i ( l ) ve (2)
sayılı yazılarda b e l i r t i l e n ruhsatsız salahların ülkemizde hangi kişi veya kuruma tal
sis edildiğinin tesbit ve bildirilmesi,
2 - 03.11.1996 t a r i h i n d e Susurluk İ l ç e s i c i v a r ı n d a meydana gelen tr.f i k kazasında, i ç e r i s i n d e 3 k i ş i n i n öldüğü ve 1 k i ş i n i n yaralandığa; 06 AG 600 plaka
s a y ı l ı Mercedes marka otomobilde bulunduğu b i l d i r i l e n 5*56 mm. çapında 2 0 ' ş e r adetljü
5 k u t u i ç e r s i n d e toplam 100 adet yabancı menşe i l i f i ş e k l e r i n de t a h s i s e d i l d i ğ i k i ş ;
veya kurum i l e bu f i ş e k l e r i n hangi t i p t e s i l a h t a

k u l l a n ı l d ı ğ ı h u s u s l a r ı da t e s b i t

edilememiştir.
Bu f i ş e k l e r e a i t s a r ı r e n k l i ambalaj kutusunun a s l ı ( l a d e t ) i l
Jan«Oen.K.Kriminal Dairo B a ş k a n l ı ğ ı n ı n bu f i ş e k l e r e - i l i ş k i n rapor fotokopisi
-

gönderilmigjtirjL
—•
r ";
İNTERPOL D.MRH BAŞKANUG1

!/••
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ilişikt

.T. - \

HAZIELK NO t I996/2303

İ S T A N B U L
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCîUÖ'l
BA1<ANL1K-3ASJ>2 SÜKGSU'

S

1 2

Posta Kodu: S07C0

a ) Bu f i ş e k l e r i n hangi t i p ve marka s i l a h l a r d a a ve hangi hizmetler
de k u l l a n ı l d ı ğ ı n ı n b i l d i r i l m e s i ,
b ) Ambalaj kutusunda y a z ı l ı olduğu ü z e r e , b u f i ş e k l e r i n Emniyet Ge
n e l Müdürlüğünüz ç ı k ı ş l ı olup olmadığı, e ğ i r Bnniyot Oenel Müdürlüğünüzden v e r i l m i ş
i s e kimlere vo n e maksatla t a h s i s e d i l d i ğ i n i n b i l d i r i l m e s i ,
o) Yukarıdaki yazımızın 1» bölümünde b e l i r t i l e n menşe a r a ş t ı r m a s ı
sonucu uzun zaman a l a b i l e c e k durunda i s e , y a z ı m ı z ı n i k i n c i bölümünde i s t e n i l e n husu
sun ö n o e l i k l e vo İVEDİLİKLE S a v c ı l ı ğ ı m ı z a b i l d i r i l m e s i r i c a o l u n u r . 03.İ2.1996 .

Aykut Cengiz ENdİM"
İ s t a n b u l Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet S a v c ı s ı

EKLERİ

1

J - İ s t a n b u l Kriminal P o l i s L a b a r a t u v a r ı n m rapor
ve f o t o ğ r a f l a r ı .
2- JariV Qen. X. Kriminal Labaratuvarının raporundan
3 sayfa f o t o k o p i s i •
3 - 1 adet s a r ı r e n k l i f i ş e k ambalaj k u t u s u .

T.C.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜSÜ
İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü
Fatih/İSTANBUL
SAYI : B.0S.1.EGM-0-34-05-04
• 17054-6.6848/96
KONU : Ekspertiz rap.gön

02.12.1996

OEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ CUMHURİYET

3AŞSAVCILIÖINA

İLGİ : a) İst.Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının
26.11.996' tarih ve 996/2303 sayılı yazısı. .
b) Emniyet Genel Müdürlüğünün 25.11.1996 tarih ve
B.05.l.EGM.0.11.03.04.96/2 54 5-256259 sayılı faks yazısı.
İlgi (a) sayılı yazı ile gönderilen"silahlar üzerinde, ilgi
(b) sayılı yazıda istenilen gerekli tetkikler yapılmış olup, bu
hususta tanzim edilen ekspertiz raporu ilişikte gönderilmiştir.
lilgilerinizi .Arz ederim.

\
-^"İ-Aitirf KAR
2. Sınıf Emniyet
Kriminal Polis Labora
E K L
Ek-lrEk-2Ek-3 Ek-4

Müdürü

E R
Ekspertiz raporu.
M ü h ü r l ü i k i a d e t Ma k i n a l ı t a b a n c a v e c ö r - t - a d e t ş a r j ö r ü .
M ü h ü r l ü i k i a d e t y a r ı o t o m a t i k tabanca v e ü ç a d e t ş a r j ö r ü ,
Silahların fotoğrafları (2 suret).

-
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E K S P E R T İ Z '
R A P O R U
İ s t a n b u l K r i m i n a l P o l i s L a b o r a t u a r ı Müdürlüğü
FATİH/İST.
02.12.1996

Genel t s l e m D e f t e r
Uzmanlık

No

No ;
•

.t

17054
Bali'stik

6848

Eksper

Ali GÜNDOgOU
Kriminal Polis Lab.Kriminalistik UZMANI
İsmail ESER
"
"
ASİSTANI

Ekspertizi veren yer
(Yazı Gün ve S a y ı s ı )

Devlet Güvenlik Mah. Cumhuriyet
27.11.1996-1996/2303

Ekspertiz

Makinalı

tabanca, tabanca

Başsavcılığı

tetkiki.

Ekspere verilen eşya
İst.Devlet Güvenlik Mahkemesi,C.Başsavcılığının
26. 11.1996 tari h ve Haz ırlık 996/2303 sayısı ile Emanetinde 1996/1094
sır asında k ayıt lı, bulun an ve Em. Genel Müdürlüğünün 25.11.1996 güri ve
B.O 5.1.EGM. 0.11 .03.04.9 6/2545-258259 sayılı faks yazısında belirtilen-;
1- 9mm ç aplı , Parabe H u m tipi fişek atar, İngiltere puruf markı
mev cut, M P - 5 ma rka, "C4 9952" seri numaralı, mandal marifetiyle tek tek
ve seri ola rak atış yap abilen, plastik kundaklı ve k a b z e H , seyyar
"dip ç i k l i , m ak in alı taba nca iki adet şarjör (Fotoğraf-1)
2-' 9mm ç aplı , Parabe H u m tipi fişek atar, Almanya puruf markı m e v c u t ,
EN MP-5 mar ka, "21995" seri numaralı, mandal marifetiyle tek tek ve seri
ola rak atış yap a b i 1 e n , plastik kundaklı ve k a b z e l i , seyyar dipçikli,
mak inalı ta banc a iki ad et şarjör(Fotoğraf-2)
3- 9mm. çapl ı, Parab ellum tipi fişek atar, Irak yapısı, TARIQ marka,
or j inal fab rika syon ser i numarasının silinip aynı yerlere sonradan tek:
vurmak sur eti ile "930647" numarası yazılmış, kapak takımı her iki
tek
yüz ünde ara pça ibareler bulunan,yarı otomatik tabanca bir adet şarjörü.
(Fo toğraf-3 )
4-22 Kal ibre çaplı, . Long rifle tipi fişek atar, italya yapısı,
Ber atta mar ka, Çe rçeve sol yüzünde "A92571U", namlusu üzerinde ise
"AO 6421" s eri n umaralar ı bulunan yarı otomatik tabanca iki adet şarjörü.
(Fo toğraf-4 )
R
A P 0 R
Tetk ik konusu olara k gön der ilen;
1- 9mm ç a p l ı , Parabel lum t ipi fişek atar, İngiltere puruf markı
mevcu t, E n MP-5 m a r k a , " C4995 2" seri numaralı, mandal marifetiyle tek
tek v e se ri olarak-atış yapab ilen, plastik kundaklı ve kabzeli, seyyar
dipçi kil, makinalı taban canın
parçaları orjlnal olup hali hazır durumu
ile s ustu rucu takılmaya elver işli değildir.(Fotoğraf-1).
,
2- 9 mm ç a p l ı , Parabell um ti pi fişek atar, Almanya puruf markı mevcut,
EN MP -5 m arka, "21995" s eri n umaralı,•mandal marifetiyle tek tek ve seri
olara k at iş yapabilen, p lasti k kundaklı ve kabzeli, seyyar dipçiki i,
makin alı tabancanın par çalar ı orjinal olup hali hazır durumu ile
sustu rucu takılmaya elve rişli değildir.(Fotoğraf-2)
3- 9mm . ç a p l ı , ParabeH u m tipi fişek atar, Irak yapısı, TARIQ markaj
or jin al f abrikasyon seri numa rasının silinip aynı yerlere j3£nradajı^
vurm ak sujs*«hti ile " 93064 7" numarası yazılmış, kapa.k""*t*
tek
otomatik tabancan'ij^'
yüzün de a
bulun
susturucu takılmaca.?
o r j i nal o 1 üffîjT^haJJ. *Tfajç\
du
d e ğ i l dir. (
*

156.200

ç$^

Genel İş lem Defter No : 170S4

SAHİFE İKİ

Qalistik:6848

4-22 Kalibre çaplı, Long rit'le tipi fişsk atar, italya yapısı,
Beratta marka, çerçeve sol yüzünde "A92571U", namlusu »tize rinde ise
"A06421" seri numaraları, bulunan yarı otomatik tabancanın parçaları
orjinal fabrikasyon olup, "A06421" seri numaralı namlusunun ucuna
kılavuz (diş) açılmak .sureti' ile susturucu takılmaya (monts edilmeye)
elverişli hale getirilmiştir.(Fotoğraf-4)
NOT:Söz konusu 1.,2. ve 3. şıklarda belirttiğimiz tabancaları,
namlularına kılavuz (diş) açılmak sureti ile susturucu takılmaya
elverişli hale getirmek mümkündür.

&$*$*
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Söz konusu tabancaların yapılan teknik muayene ve kontrolleri sonucu; Atışa mani mekanik
herhangi bir arızalarının bulunmadığı, emniyet ve ateş ayar mandallarının sağlam-ve işler durumda
olduğu görülmüştür.
incelenmek üzere gönderilen fişeklerden;
a. Yüzyetmişbeş adet normal, beş adet uç kısmından
yüzseksen adedi, 9 X 1 9 mm. çapında, muhtelif marka,

oyuk çekirdekli olmak üzere toplam

b. Yüz adedi, 5.56 mm. çapında, muhtelif marka,
c.Onüç adedi, 7.62 X 54 mm. çapında, .
d. Yirmi adedi, 22 kalibre çapında,
Olup, çap ve tiplerine uygun silahlarda istimal olunmak üzere imal edilmişlerdir. Bu fişeklerden;
9 X 19 mm. çapındakilerinin yüzotuzbeş adedi, suç konusu tabancaların 9 X 19mm. çapında fişek
istimal edenleri ile,
22 kalibre çapındakilerinin tamamı, suç konusu 22 kalibre fişek istimal eden tabanca ile,
»5.56 mm. çapındakiler, tetkik için gönderilen silahlardan herhangi biri ile atılması çap ve tip
farkı nedeniyle mümkün olmadığından bu fişeklerden beş adedi, Koleksiyonumuzda bulunan çap
ve tiplerine uygun bir silah ile,
7.62 X 54 mm. çapındakiler, tetkik için gönderilen silahlardan herhangi biri ile atılması çap ve
tip farkı nedeniyle mümkün olmadığından bu fişeklerden beş adedi. Koleksiyonumuzda bulunan
çap ve tiplerine uygun bir silah ile,
Deneme ve mukayese atışlarına tabi tutulmuş ve PATLADIKLARI müşahede olunmuştur.
Birlikte gönderilen iki adet susturucudan;
-f- Bir adedi 22 kalibre çapında olup söz konusu "A 92571 " numaralı tabancada kullanılmak üzere
tadil edildiği,
Bir adedinin ise; 7,65mm. çapındaki silahlarda kullanılmak üzere imal edildiği, ancak belirtilen
çaptaki herhangi bir tabancada kullanılmak üzere tadil edilmeyen ham durumunda bir susturucu
olduğu,
TESPİT EDİLMİŞTİR.
(AÇIKLAMA: Standart olarak seri üretimden çıkan susturucuların, herhangi bir silahta kulanılabilmesi
için; gerek ilgili silahın namlusunda gerekse susturucunun namluya takılacak kısmında tadilat
yapılması silaha uyumlu hale getirilmesi gerekir. Bu şekilde tadilata uğramayan susturucu ham tabir
edilir.)
f&
•£-Bu itibarla, söz konusu tabancalar, fişekler ve 22 kalibrelik tabancada kullanıldığı tesbit edilen, bjnŞ [ \M&
adet susturucu; 6136 sayılı yasaya göre istimale salih, memnu evsafı haiz ve gerek nitelik, gerekse ^ V K J O J J
nicelik yönünden, vahim^ateşli birer silah, susuturucu ve fişeklerdendirler.
\&^*tTr $*"•
2. Tetkik konusu silahlardan laboratuvanmızda yapılan tatbiki atışlar sonucu elde edile^rnulHjyğse^, ^ " — I — " ^ .
kovan ve mermi çekirdekleri (RESİM :20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) i l e ^ N İ S ^ I ^ ?
\
tarihindejtibaren laboratuvarımız Faili Meçhul.Arşivinde kayıtlı bulunan çapvye tiplÂrmg trtbtjg-vsuç^ \
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7. Bir adet "A 92571 U " numaralı, 22 kalibre çapında, Beretta
marka, yan otomatik tabanca ve bu tabancaya "ait iki adet şarjör ile
bir adet susturucusu. (RESİM:10-11)
8. Bir adet "U 544265" numaralı, 9 X 1 9 mm. çapında fişek istimal
eden, SIG SAUER marka, Almanya yapımı, yarı otomatik tabanca
ve bir adet şarjörü(RESİM:12-13)
9. Bir adet 7.65mm. çapında tabancalarda kullanılmak üzere imal
edilmiş ham susturucu. (RESİM:14)
10. Yüzyetmişbeş adet 9 X 19 mm. çapında muhtelif marka
fişek, (RESİM:15)
11. Beş adet 9 X 1 9 mm.çapında, uç kısmından oyuklu muhtelif
marka fişek, (RES!M:16)
12. Yüz adet 5.56 mm. çapında, yabancı menşeyli fişek,
(RESİM:17)
13. Onüç adet 7.62 X 54 mm. çapında fişek, (RESİM:İ8)
'14. Yirmi adet 22 kalibre çapında fişek, (RESİM-.19)

RAPOR

1. Tetkik için gönderilen silahlar:
a." C1995 " numaralı, 9 X 1 9 mm. çapında fişek istimal eden, MP-5 marka. Almanya yapımı, tam
otomatik,
b. "C 49952 " numaralı, 9 X 19mm. çapında fişek istimal eden, MP-5 marka, İngiltere yapımı, tam
otomatik,
r*.
r c " L 53461 Z * numaralı, 9 X 19 mm. çapında fişek istimal eden, Berettta marka, Model 92 FS,
beyaz paslanmaz, İtalya yapımı, yarı otomatik,
. ( d ) " B 17890 Z" numaralı, 9 X 1 9 mm. çapında fişek istimal eden, Beretta marka, Model 92,
yapımı, yarı otomatik,
e. " 930647" numaralı, 9 X 19 mm. çapında fişek istimal eden, Beretta model 1952 benzi
marka, Irak yapımı, yan otomatik,
•^f. " A 92571 U " numaralı, 22 kalibre çapında, Beretta marka, yan otomatik,

„. -----.

ngw" U 544265 " numaralı, 9 X 19 mm. çapında fişek istimal eden, SIG SAUER
mar^^Ğlri&^mj^J^
ıprrnı, yan otomatik,
jjK^*'Y ıT^Ç*^
BİRER TABANCADIRLAR.

*?/?
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I^SJIJİ^

T.C

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı :B.05.1.EGM.0.10.01.04.
ARMS-51123-7693-1/96/7^5
Konu :Bügi talebi

JJ1996

ÇOK ACELE

ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞINA
İLGİa)11.11.1996 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.03.04.96.2545/2088 saydı
yazınız. (HAY)
b) 18.11.1996 tarih ve B.05.1.EGM.0.10.01.04.ARMS-51123-7693,^,l//96/7355 sayılı yazımız.(HAY)
(cjl8.11.1996 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.03.04.96.2545/2131sayılı
yazınız. (HAY)
d) 20.11.1996 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.Û3.04.96.2545/2167sayılı
yazınız. (HAY)
/efel.11.1996 tarih ve B.05.1.EGM.0.10.01.04.ARMS-51123-7693(
^tf/96/7450 saydı yazımız.(HAY)
I) 28.11.1996 tarih ve ve B.05.1.EGM.0.71.03.02.18788 sayılı
yazınız.
Balıkesir İli, Susurluk Üçesi civarında meydana gelen kaza ile ilgili olarak
Irak ^yapımı, Tanq marka, 9 mm çaplı, 930647 seri numaralı tabanca, İtalya
yapımı, Beretta marka, 9 mm çaplı, B17890Z seri numaralı tabanca, Beretta
marka, .22 calibre çaplı, A92571U seri numaralı tabanca, MP-5 marka, 9 mm
çaplı, 21995^ seri numaralı yan makinalı tabanca, MP-5 marka, 9 mm çaplı,
C48952 veya C43952 veya C45952 seri numaralı yan makinalı tabanca ilgi (a)'da
kayıtlı yazı ile üretildikten sonra satım tarih ve yerlerinin tespit edilmesi için
Dairemize büdirilmiştir.
Sözkonusu silahlardan Tanq marki tabanca Irak, Beretta marka tabancalar
İtalya, MP-5 marka yan makinalı tabancaların ülke orijinleri belirtilmediği için
Almanya, İngiltere, Yunanistan, ABD devletleri nezdinde menşeilerinin tespit
edilmesi için tahkikat konusu edilmişlerdir.
Aynca italya ve Almanya İrtibat görevlilerimize, ilgili înterpoPler
tarafindan ivedi cevap verilmesi,hususunda, konunun kendileri tarafindan da
önemle takip edilmesi için bilgi verilmiştir.
MP-5 marka yan makinalı tabancalar hakkında İngiltere
alınan cevap mesajında sözkonusu tabancaların ülkelerinde çalınt
olarak tanınmadığı ve ülkelerinde üretilmediği büdirilmiştir:
\ $ \\

&*?
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T. C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genol Müdürlüfcü
ANKARA
Sayı : B.05.1.EGM.D.11.D3.Qt».96/2623
_r
Ele Geçen S i l a h l a r :
Konu :

./

/199.

W

Ur

28.L İ 1 . 9 6 ^ 6 - 2 3 İ l V * * *

İSTANBUL DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İLGİ: a) 25.11.1996 gün ve B.D5.1.EGM.D.11.03.0^.96/25^5-258259 sayılı yazımız.
b) 25.11.1996 gün ve Hazırlık Na:1996/2303 sayılı yazınız,
03.11.1996 tarihinde Susurluk İlçesinde maydana
yapılan tahkikat hususundaki yazınız incelenmiştir.

gelen

olay

hakkında

İlgi (b) deki yazınızın birinci maddesinde menşei tespit edilemiyen silah
lar hakkında sorule
sorulan
hususlar ilgi
(a) daki yazımızla
Mahkemenize
bildirilmiştir.
Bilgilerinize arzederim.

Emi

Br. A.
Şb. Md.
D. Bşk.

: S. S E V İ M İ ^
:U.BADEM 2.3/0
•.T.ARDA Zgt

N.B.

- 1 6 2 -

TECİRLİOÖLU
yet Müdürü
t Genel Müdürü a.
Genel Müdür Yardımcısı

T. C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlü&ü
.ANKARA
Sayı : B.05.1.EGM.D. 11.D3.DU.96/25W.
Konu : E İ B

Gecen

/

Silahlar:

/199...

. '25.11.96*258259

İSTANBUL DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İlgi (a)'daki yazınızla talep edilen hususlar ilgi (b) ve (c)'deki
yazılarımızla Başsavcılığınıza bildirilmiştir.
1- Sig Sauer marka 9 mm. çap ve U 5UU265 seri numaralı tabanca MKE.
Kurumu Genel Müdürlüğünce Şanlıurfa Milletvekili Sedat BUCAK'a satılarak Ankara
Valiliğince taşıma ruhsatına bağlanmıştır.
2- Beretta marka 9 mm. çap ve L 53^61 Z seri numaralı .tabanca Mehmet
ÇAKIR adına ruhsata bağlanmış olup, Ankara Valiliğince ruhsata bağlanmıştır, bu
silah Mehmet ÜZBAY'a (Abdullah ÇATLI) devredilmiş ve İstanbul Valiliğince
29.G3.1996 tarihinde taşıma ruhsatı verilmiştir.
3- Beretta marka 9 mm. çap ve B 1789D Z seri numaralı tabanca Diyarbakır
Valiliğince 1992 yılında Emniyet Müdürü Hüseyin KGCADAB adına ruhsat verildiği
tespit edilmiştir.
Ayrıca, menşeyleri tespit edilemeyen diğer silahların menşeylerinin
araştırılması amacıyla İnterpol kanalıyla üye ülkelerden ve üretici firmalardan
sorulmuş ve alınan cevabi yazılarda silahlar hakkında yeterli teknik detay ve
fotoğraflar
bulunmadığından
sağlıklı
ve kesin
bilgi
verilemeyeceği
bildirilmiştir. Bunun üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvar
Daire Başkanlığından sözkonusu bilgiler, ekspertiz raporu ve fotoğraflar talep
edilerek gelen bilgi ve belgeler interpol Daire Başkanlığına bildirilmiş ancak,
alınan bilgilerin yetersiz kaldığı .anlaşılmıştır. Bu nedenle, gerekli menşe
araştırmasının kısa sürede ve hatasız yapılabilmesi için sözkonusu silahlar
istanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne veya mahkemenizce takdir
olunacak bir bilirkişi kurumuna gönderilerek;
1- Silahların seri numarası, çap, tip, model, marka ve diğer teknik
özelliklerinin ne olduğu, bu özelliklerin orijinal olup olmadıkları,
2- Silahlara orijinal halleriyle susturucu takmaya elverişli olup
olmadıkları, sonradan susturucu takmak için tadilat yapılıp yapılmadığı,
3- ^Her bir silahın ayrı ayrı ölçekli değişik yüzey ve pozisyonlardan

fotoğrafları ile seri numarası, marka ve silah üzerindeki yazıların ve
§enel
iûer işaretlerin bulundukları yerleri de gösterecek şekilde ölçekli yakın çekim
fotoğraflarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bilgi ve gereğini arzederim.

TECİRLİOGLU
Emniyet Müdürü
/et Geneİ Müdürü V.
EmıM^rac Genel Müdür Yardımcısı
Br. A.

:S.SEVİMlSfM&

D. Bşk. V.

rU.BADEM JL$fo ]C

F.A.
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T.C
±Ç±ŞLER± BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
SayixB.05.1.EGM.0.10.01.04.
ARMS-51123-7693-1/96/ ^ Ç
Konut Ele geçen silahlar

•GÖNiö..

O

ASAYİŞ DAtRE BAŞKANLIĞINA
İLG± a)ll. 11.1996
tarih
ve < B.0'5. İ.EGM.0. 11. 03..04. 96. 2545/2088
sayılı yazınız.
b ) 1 8 . 1 1 . 1 9 9 6 t a r i h ve B.0 5 . 1 . E G M . 0 . 1 0 . 0 1 . 0 4 . A R M S - 5 1 1 2 3 - 7 6 9 3 1/96/7335 s a y ı l ı y a z ı n u z .
c)20.11.1996 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.03.04.96.2545/2167
sayılı yazınız.

İlgi kayıtlı yazılar konusu Susurluk'ta meydana gelen trafik
kazası sonucu ele geçirilen silahlarla ilgili olarak alınan ilgi
(c)'de kayıtlı yazınız ekinde mevcut Kriminal Labaratuvarınca
tanzim edilen teknik özellikler başlıklı yazı ile silahlara ait
fotoğrafların yapılan incelenmesinde;
9mm çaplı Irak yapımı Tarıq marka tabancaların
seri
numalarının
313XXXXX
veya
0313XXXXXX
formatında
olması
gerektiği bilinerek tabancanın seri numarasının sonradan vurulma
olduğu şüphesi hasıl olmuştur.
İtalya yapımı Beretta marka , .22cal, fotoğrafında A92571U
seri numarası okunan tabancanın Labaratuvarca tanzim edilen
.teknik özellikler başlıklı yazısında seri numarası A9271 olarak
bildirilmiştir.
Beretta
tabancayla
ilgili
olarak
aynı
zamajnda
bu
tabancaların
üretimde
susturucu
takılmaya
müsait
namlu
ile "" üretilmedikleri bilinmekle birlikte konu
ilgili
ülke
tnterpolü nezdinde takip edilecek olup konunun
Labaratuvar
biriminde de tetkik edilmesi gerektiği düşüncesi hasıl olmuştur.
MP-5 marka yarı makinalı tabancala ait
fotoğraflardan
üretildikleri fabrika adı, model numaraları ve ülke orJ.jjjLnlerjt
tespit edilememekte olup ;
—
"''""'~ ,.«•
AOAYÎŞ DAİRE
DAİRE B/'SİCAftLKM
B/'ŞİCAfrud "~ /L
AG/.YÎS

- ^ i * ! * ™ . . .W.,-.

X,

DA?.! BÜRO AhlIRUCt/7

Bayı:

&L/L'-

/ y

(US"ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜME
1.1 / / / ııof^
^=_İJ.^JL_/l37f
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Tasıcı* A i i r
3 - s , n ı f Emniyet M
jasayi, D a i r 0 Baş

T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
SayiıB.05.'l.EGM.0.10.01.04.

ARMS-51123-7693-1/96/
KomitEle geçen s i l a h l a r

-Sayfa 2-

llgi (b)'de kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere silahlar
hakkında ülke orijinlerinin tespit edilmesine yönelik olarak'
Labafatuvar' birimince tanzim edilen Ekspertiz raporları, ile
birlikte silahlar_üzerlnde yazı .ve..işaxe.tLer.in_ tam, ye ...net _oljarak
görülebileceği fotoğraflara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim,
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T. C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüfcü
ANKARA
Sayı :

B.OS.I.EGM.G.n.GS.O^gS/ZS^^'6^

Konu : E İ E

Geçen

!&./M./W.C

silahlar:

İNTERPGL DAİRE BAŞKANLIĞINA

İLGİ: a) 11.11.199S gün ve B.D5.1.EGM.a.11.a3.aU.96/25U5-2131 sayılı yazımız.
b) ia.11.1996 gün ve B.05.1.EGM.a.1G.ai.a^.ARMS-51123-7693-1/96/7355
sayılı yazınız.
İlgi (a) da kayıtlı yazımızla Susurluk'ta meydana gelen trafik kazası
sonucu ele geçirilen silahların menşelerinin araştırılması istenmiş olup,
sağlıklı araştırma yapılabilmesi için ilgi (b) yazınızda sözkonusu silahlarla
ilgili ayrıntılı bilgi, fotoğraflar ve ekspertiz raooru istenmiştir.
Bahsekonu silahlarla ilgili olarak Jandarma Genel Komutanlığından temin
edilen fotoğraflar
ve
sözkonusu silahlara ait
teknik bilgiler
ekte
gönderilmiştir. İlgi (a) yazımızda gönderilen listenin 5. sırasındaki MP-5 marka
9 mm. çapındaki silahın orijinal seri numarasının C U9952 olduğu anlaşıldığından
bu hususun da ayrıca dikkate alınmasını arzederim. '
\

&1Taner ARDA
1.Sınıf Emniyet Müdürü
Daire BaşkE
EKLER
Ek 1 -( 6 adet fotoğraf)
Ek e-'(1 sayfa teknik doküman)

Br.A.
Şb.Md.
D.Bşk.Yrd.

S.SEVİM^lĞN
U. BADEM 2 o 111 W t
H.KARAASLAI\h£e/£.
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T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA
(1000017)

HRK.

: 3760- %5 -96/Krim.D.( \^S9

KONU

: Delil fotoğraflarının
gönderildiği.

^ vi

%Ö KASIM 1996

)

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA
İLGİ:

Emniyet Genel Müdürlüğünün bila tarih ve Sayı: B.05.1.EGM.0.1103^96/
2748 Sayılı yazısı.

1.
İlgi yazınızla istenilen delil fotoğraflarının ve silah tanımlarının EK'te
gönderildiğini arz ederim.

A.Hadi ÇAKIR
J. Öğr.Kd. Bnb.
Krim. D

EKLER
EK-A ( Söz konusu silahların teknik özellikleri.)
EK-B ("21995" numaralı Almanya yapımı, MP-5
marka tabancanın fotoğrafı.)
EK-C ("49952" numaralı İngiltere yapımı, MP-5
marka tabancanın fotoğrafı.)
EK-D ("930647" numaralı Beretta benzeri, Tarıq
marka tabancanın fotoğrafı.)
EK-E ("A 92571 U" numaralı 22 kalibre çapında
Beretta marka tabancanın fotoğrafları.)
EK-F ( Delillerin genel görüntüsüne ait fotoğraf)
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X."
...LICI
.Sayı

EK-A

SUSURLUK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA 07/11/1996 GÜN VE
SAYU1996/949 HZ. SAYILI YAZI İLE İNCELENMEK ÜZERE JANDARMA
KRIMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLEN SİLAHLARDAN DÖRDÜNE
AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

"21995" numaralı, 9 X 1 9 mm. çapında fişek istimal eden, Almanya yapısı,
MP-5 marka tam otomatik tabanca.
"C 49952" numaralı, 9 X 1 9 mm. çapında fişek istimal eden, İngiltere yapısı,
MP-5 marka tam otomatik tabanca.
"930647" numaralı, 9 X 19 mm. çapında fişek istimal eden, Irak yapısı, Tarıq
marka, yarı otomatik tabanca.
"A 9271" numaralı, 22 kalibre çapında, İtalya yapısı, Beretta marka, yarı
otomatik tabanca.

-
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T. C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

ANKARA
Sayı : B.05.1.EGM.0.11.03.0£f.96/2G29

Konu : Hüseyin KOCADAG

. • ^^.^.96*251780

./...... /m..
C

OK AGEL

İSTANBUL DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İLGİ:a)12.11.1996 gün ve Hz.No.1996/2303 sayılı yazınız.
b)15.11.199S gün B.05.1..EGM.D.11.03.Qk.96/2623-2510*»5 sayılı yazımız.
İlgi (a) sayılı yazımız ile sorulan silahlara ait mevcut bilgiler İlgi (b)
sayılı yazımız ile gönderilmiştir.
İlgi (b) deki yazımızın şevkinden sonra, Susurlukta meydana gelen kazada
elde edilen Beretta marka, 9 mm.çap ve B 17890 Z seri numaralı tabancanın
süzkonusu olayda, vefat eden Hüseyin KOCADAG adına Diyarbakır Valiliğince
1992/285.B.1^528
sayıya
kayden
Taşıma
Ruhsatlı
olduğu ! hususu
Genel
Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir.
Bilgi ve gereğini arzederim.

CİRLİ0ÖLU
niyet Müdürü
Genel Müdürü a.
enel Müdür Yardımcısı

B r . A.
Şb. Md.
D. Bşk. Y r d .
D. Bak.

4

:S.SEVİMİİUf- ,
:U.3ADEM W ^
_
rH.KARAASLAN
tlSfff-^1/
:T.ARDA V u ^
$\H.

IM.B.
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T. C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüfcü
A N K A R A

Sayı : B.05İ1.EGM.Q.11.03.Cft.96/£^#

./

/199...

Konu : Ele Geçen S i l a h l a r :

T0
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA

Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında elde edilen silahların
menşeinin araştırılması amacıyla İnterpal'e üye ülkelerden ve bu ülkeler
kanalıyla sözkonusu silahlan üreten firmalardan bilgi talep edilmiştir.
Alınan cevabi yazılarda sözkonusu silahlara ait tam marka, fotoğraf,
model
numaraları,
amblem, ve
ekspertiz
raporlarına
ihtiyaç
duyulduğu
belirtilmektedir.
Bu nedenle; menşeleri tespit edilen Sig Sauer marka 9 mm. çapında U
5M265 seri numaralı, Beretta marka 9 mm. çapında L 53*»61 Z seri numaralı ve
Beretta marka 9 mm. çapında B 17890 Z seri numaralı tabancaların dışında kalan
diğer silahların Komutanlığınıza bağlı Kriminal Laboratuvarınca hazırlanan
ekspertiz raporu ve silahların ayrıntılı fotoğraflarının ivedi 'olarak Genel
Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda gereğini arzederim.

temi#TECÎRLİ0GLU
f.Sın^f Emniyet Müdürü
fErnrdtyet Genel Müdürü a.
Em/ıijrac Genel Müdür Yardımcısı

"i o l\\W
B r . A.
:S .5E\ımW[$
Şb. Md.
:U.BADEM ^ ' l U - ^ A j j - < p ^
D. Bşk. Yrd. :H.KARAASLAN/^///"«-^ S
D.B9k.
:T.ARDA
[ ^ ^ ^
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A/U/İ996
Eüeeyin K0Ö4DAĞ •Qa it
Silahla*

(Asayiş Daire Başkanlığı)

.AfflüLRA

İLGİ JB.05*B£84 # 0.İ1.O3.O4. 96/2545 (08.U.1996 -243638) sayılı teleks
•

•

-emir.

•

•

•

.

.

.

'

•

•

•

.

İ l g i sayılı teloko emirde yazılı eilahlar i l e İ l g i l i , isimleri baaın ve
toleviBypn haborlorinde geçenlardan Em.Bffild.Hasayin KOCADAĞ^ın daha önoe DİYARBIKER i l inda görev yaptığı nedeniyle,yapılan iame göre fihriat taramaüinda aşağıda Özellikleri yatsılı silahların HUsayin KOCADAĞ adına kayıtları
bulunduğa anlaşılmıştır.
Bilgilerinise arsodorinu
2.Sınıf Edoiyot Müdürü
Bzcniyet MUdürü a»
Emniyet Müdür Yrd,
Iı£2 fo^at Sflhifrl
•>•
i ; ' Hüseyin KOCAMĞ
2.
*
M
3,
*
s

&*&<*
Colt
S.woooon
Boratta

, .ggP3- . „,- S»*1 Mo
38 Gol
401051
9 asa
541941
, 9 mm
B17890 Z

2

^ « TJ,^*
GZ1-

DİYARBAKIR EM^MÜa

! C: !....'4fifi

-

L'.: : .illimi*.-.-.
L ::.L..iJi.^

—
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1990 KGİ/2822
1992/285«B.İ4629
1992/285.B.1462B

_

T. C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü
ANKARA
....../

Sayı : B.05.1.EGM.n.11.Q3.Q<».96/2623

Konu : Ele Geçen S i l a h l a r :

-/1Ö9...

GiiâİEtf

15.1196*251045

İSTANBUL DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İLGİ: a) Susurluk C. Savcılığının 06.11.1996 gün ve 1996/9U9 Hz. sayılı yazısı.
b) 12.11.1995 gün ve Hz.Na:1996/2303 sayılı yazınız.
İlgi (a)' ve (b) deki yazılar ile sorulan silahlara ait kayıtlar Genel
Müdürlüğümüz vef MKE. Kurumu- Genel Müdürlüğü kayıtları tetkik edilerek aşağıda
belirtilmiştir.
1- Sig Sauer marka 9 mm. çap ve U 5^265 sari numaralı tabanca MKE.
Kurumunca ithal edilerek Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip BUCAK'a satıldığı ve
bu silah için de Ankara Valiliğince 28.08.1995 tarihinde taşıma ruhsatı
düzenlendiği,
2- Beretta marka. L 53U61 Z aeri numaralı tabanca MKE.' Kurumunca ithal
edilerak 199^ yılında Bahçelievler 16. Sakak No:10/3 Ankara adresinde ikâmet
edan Mehmet ÇAKIR'a satışının yapılarak Ankara Valiliğince taşıma ruhsatı
verildiği, sözkonusu 3ilah için Şanlıurfa Birecik İlçesi nüfusuna kayıtlı
Mevlüt-Fatma oğlu 1961 doğumlu Mehmet ÖZBAY şahta kimlikli (Abdullah ÇATLI)
29.03.1995 tarihli dilekçe ile devralma talebinde bulunduğu,
Bakanlık Makamınca 0^.07.199^ tarihli olur ile silah taşıma izni bulunan
Mehmet ÖZBAY adına Beretta marka 9 mm. çap ve L 53^61 Z seri numaralı tabanca
için İstanbul Valiliğince 29.03.1996 tarihinde taşıma ruhsatı verildiği tespit
edilmiştir.
Diğer silahların menşelerine mevcut kayıtlarda rastlanmamıştır. Ancak,
sözkonusu silahların İntarpol kanalıyla üye ülkelerden ve üretici firmalardan
acele olarak araştırılması için gerekli yazışma yapılmış olup, gelen bilgiler
ayrıca bildirilecektir.
Bilgilerinize arzederim.
TECİRLİOGLU
Emniyet Müdürü
et Genel Müdürü a.
Genel Müdür Yardımcısı
EKLER
Ek 1 Adet C 3sayfa yazı) A
:S.SEVİM*5/tf 0» ,
Br. A.
:U.BADEM»r/'<<"Jf
Şb. Md.
D. Bşk. Yrd iH.I^RAASLAN^/?:^^
:T.ARDA-/«r/ff M ^ > D. Bşk.
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T. C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
ANKARA
Sayı

: B.05":.1.EGM.0.11.03.0<».96/25<»5

./

/199.

Konu : Ele Geçen S i l a h l a r :

*48 So
3
SUSURLUK CUMHURİYET SAVCILIĞINA

İLGİ: 06.11.1996 gün ve 1996/91*9 Uz. sayılı yazınız.
İlgi yazınızda sorulan silahlara ait kayıtlar Genel Müdürlüğümüz ve MKE.
Kurumu Genel Müdürlüğü kayıtları tetkik edilerek aşağıda belirtilmiştir.
1- Sig Sauer marka 9 mm. çap ve U 5M»265 aeri numaralı tabanca MKE.
Kurumunca ithal edilerek Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip BUCAK'a satıldığı ve
bu - silah için de Ankara Valiliğince 2B.QB.1995 tarihinde taşıma" ruhsatı
düzenlendiği,
2- Beretta marka L 53^61 Z seri numaralı tabanca MKE. Kurumunca ithal
edilerek 199*f yılında Bahçelievler 16. Sokak No:10/3 Ankara adresinde ikamet
eden Mehmet ÇAKIR*a satışının yapılarak Ankara Valiliğince- taşıma ruhsatı
verildiği, sözkanusu silah için Şanlıurfa Birecik İlçesi nüfusuna kayıtlı
Mavlüt-Fatma oğlu 1961 . doğumlu Mehmet ÖZBAY sahte kimlikli (Abdullah ÇATLI)
29.03.1995 tarihli dilekçe ile devralma talebinde bulunduğu,
Bakanlık Makamınca 0^.07.199^ tarihli olur ile silah taşıma izni bulunan
Mehmet ÖZBAY adına Beretta marka 9 mm. çap ve L 53^61 Z seri numaralı tabanca
için İstanbul Valiliğince 29.03.1996 tarihinde taşıma ruhsatı verildiği tespit
edilmiştir.
Diğer silahların menşelerine mevcut kayıtlarda rastlanmamıştır. Ancak,
sözkanusu silahların İnterpal kanalıyla üye ülkelerden ve üretici firmalardan
acele alarak araştırılması için gerekli yazışma yapılmış olup, gelen bilgiler
ayrıca bildirilecektir.
Bilgilerinize rica ederim.
TECİRLİOÖLU
f Emniyet Müdürü
Genel Müdürü a.
Genel Müdür Yardımcısı

Gr. A.
:S.SEWİMİİ' İ "I * . ı/
Şb. Md.
:U.BADEM/2/ilA/Wq
D.,Bşk. Yrd. :H.KARAASLAN
~'
D. Bşk.
:T.ARDA
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T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI İLE
SUSURLUK'TA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE
ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI
AMACIYLA KURULAN (10/89,110,124,125,126) ESAS NUMARALI
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SAYI: A. 1.01.GEÇ. 1 0 / 8 9 - / Ü Z

10.01.1997

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Komisyonumuzca alınan karar gereğince; Susurluk Kazasında bulunan, ruhsatsız
silahlarla ilgür men,şei tesbitinin yapıüp yapılmadığının, yj|pjldL.ise neticesinin, ayrıca bu
sifonlardan hariç bugüne kadar İsrail'den hangi cins silahlaıın hibe olarak alındîğlnın aynntıh bir
şekilde Komisyonumuza çok acele olarak bildirilmesini rica ederim.

Melw%ELKATMIŞ
Ne^şejftr^yölletvekili
K o m ^ f n Başkam
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I^Uâ^eo^ndasi^oefvabı •
f@İBBIIB]?Ö2aaA^A»IHA'SİLİlH BÜHSAID DOSYASI)

££-ft

-175-

T. C.
İSTANBUL VALiLifâi
Emniyet Müdürlüğü
SAYI
KONU

1^/11/1996

: B. 05. l.EGM. 4.34.00. 44.
02.96/6118
: Mehmet öZBAY

İSTANBUL DEMLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İLGİ : 12/11/1996 gün ve Hazırlık No:1996/2303 sayılı yaşınız.
ilgi yazınız ile istenilen Mevlut. og'lu 1961 doğumlu Mehmet
öZBAY'in 1996/1136 defter sırasında kayıtlı Beretta marka 9 mm çap ve
L 53461 Z seri numaralı tabancasına ait silah işlem dosyasının tastikli
fotokopisi dizi pusulasına rapten ilişikte gönderilmiştir.
.""^
"BTlgilerinize arzederim.

Ersen BAHÇEKAPILr
2 . S ı n ı f Emniyet MudlirU
Emniyet -Müdürü a.
Emniyet Müdcir Y a r d ı m c ı s ı

EK i
1 Ad. S i l a h d o s y a s ı (.70)
'.ibaret^. •.

parçadan
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'^MEHMET ÖZBAY'A AİT SİLAH TAŞIMA RUHSAT DOSYASININ DİZİ PUSULASIDIR
'•'1/1-Mehmet ÇAKIR'a'-âit. taşıma ^ruhsatının fotokopisi .
£/i-Mehmet ÇAKIR'a ait 06.02.199£ tarihli dilekçe
3/1-Ankara Valiliğ*inin" 14.02.1992 tarihli oluru
4/1-11.02.1992 tarihli ithal silah satın alma belgesi
5/1-Mehmet ÇAKIR'a ait adli sicil sabıka kaydı
6/1-Mehmet ÇAKIR'a ait Adli Sicil ve istatistik Genel Müdürlüğüne
yazılan yazı.
7/1-03.01.1994 tarihli silah tesbit tutanağı
8/1-Mehmet ÇAKIR'a ait nüfus cüzdanı sureti
9/1-Mehmet. ÇAKIR'a ait ikamet belgesi
10/1-Mehmet ÇAKIR'a ait silah faturası
11/1-Çankaya Emniyet Müdürlüğüne 03.01.1994 tarihinde yazılan yazı
1£/1-Mehmet ÇAKIR'a ait doktor raporu
13/1-Çankaya ilci Emniyet Md.ne 03.01.1994 tarihinde yazılan yazı
14/1-03.01.1994 tarihli rapor
15/İ-Çankaya ilçe Emniyet Müdürlüğünün 03.01.1994 tarihli yazısı
16/1-Mehmet ÇAKIR'a ait silah ruhsatı istek formu
17/1-Mehmet ÇAKIR'a ait 14.11.1991 tarihli Bakanlık onayının fotokopisi
18/1-içişleri Bakanlığının 05.11.1991 tarih ve £85525 sayılı yazısının
fotokopisi
19/1-Mehmet ÇAKIR'a ait harç makbuzu
20/1-Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesinin 1989/107Esas,1990/71 sayılı karar
larının fotokopisi
£1/1-Mehmet ÇAKIR'a ait örnek-5 fişi
22/1-04.02.1994 tarihli Ankara Valiliğinin omur yazısı
£3/l-Dizi pusulası
- £4/i~Ankara Emniyet Müdürlüğünün istanbul valiliğine hitaben yazdığı
13.0£.1996 tarih ve 033017 sayılı dosya gönderme yazısı
£5/l-Ankara Emniyet Müdürlüğüne yazılan dosya isteme yazımız
£6/l-Mehmet ÇAKIR'a ait silah taşıma ruhsatının fotokopisi
• £7/l-Mehmet öZBAY'A ait £6. 1£.1994 tarihli adli sicil sabıka kaydı ile
04.01.1995 tarihli doktor raporu.
£8/l-Silah ruhsatı müracaat dosyası dizi pusulası
£9/l-Mehmet ÖZBAY'a ait noter tastikli nüfus cüzdanı sureti
30/1-Mehmet-öZBAY'aait-ornek-5 fişi'
31/1-Mehmet öZBAY'a ait Silah ruhsatı istek.formu ve Şube tahkikatları
3£/l-Mehmet-öZBAY'a ait ££.10.199£ tarihli adli sicil sabıka kaydı ile
•;'.;Vî--.V-< £2. 10.1993 tarihli doktor raporu-,
433/^
YASAK'a £5 Nisan 19,94 tarihinde;veka•^/iiv'l et nara enin ;noter-tastikli suret i;r;^:;...;' .-\ ';V?-'/ .'?•:;•'-.. ..:\ ;-;••''
, r34/l-Mehmet'ÖZBAY' a : ait-;:noter' t a s t i k m l i n ü f u s cüzdanı sureti
' 3 5 / l - M e h m e t ; Ç A K I R ' a ait t a ş ı m a r u h s a t ı n ı n aslı
• 3 6 / l - M e h m e t ; Ö Z B A Y t a r a f ı n d a n Valilik; Makamına- verilen ve £1 Ekira:;i993
tarihinde havale edilen silah ruhsatı talebi dilekçesi
•:il.;'v^:'

• 37/1-Mehmet^ÇAKIR- vekili Nihat^YASAK r tarafından istanbul Valiliğime;
:

.v
verileri; £ 8 . 0 3 . 1995 t a r i h l i s i l a h f h i b e - d i l e k ç e s i V
\; 38/l-Me>ımei;;;ö^
t&fcs ijlah^dey i r ; a l mâ^'d i İ ekçesifi\^:fâ&$i?i<-Hl' 'ü'y'-'i " ':$£'

- 177 -

'/'

•'•\'^:-&l$y-<:
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44/1-içişleri Bakanlığına yazılan £7.02.1996 tarih ve 95/6027 sayılı
«^Mehmet ÖZBAY'm baba adının 'dUzeltilraesi Jyazısi.
45/1-Mehmet ÖZBAY'a ait 04.07.1994 tarihli Bakanlık silah taşıma onayı
46/1-içşleri Bakanlığının 06.07.1994 tarih ve 176643 salyılı Mehmet
öZBflY'a ait onay gönderme Ust yazısı
47/1-içişleri Bakanlığının 1£.03.1996 tarih ve 063358 sayılı Mehmet
ÖZBflY'm baba isminin düzeltme yazısı
48/1-15.03.1996 tarihi noter istek belgesi"
49/1-Mehmet ÇAKIR tarafından Nihat YASAK'a verilen noter vekaleti
50/1-Mehmet ÖZBAY'a ait nüfus cüzdanı,Nihat YASAK'a ait sürücü belgesi
noter tastiki i fotokopileri
51/1-27.03.1996 tarihinde Noterden yapılan ateşli silah hibe sözleşmesi
5£/£-£8.03.1996 tarihli silah tesbit tutanağı
53/£-Mehmet öZBAY'a ait harç makbuzu
54/1-Mehmet öZBAY'a ait silah istek formu ve Şube tahkikatları
55/1-Mehmet ÖZBAY'a ait 19.01.1996 tarihli adli sicil kaydı ve £3.01.996
tarihli doktor raporu
56/2-Mehmet ÖZBAY'a ait Birecik Asliye Ceza Mahkemesinin 1978/362 Esas
1980/51 Karar sayılı kararın fotokopisi
57/1-Mehmet ÖZBAY'a ait ornek-5 fişi
58/6-Mehmet ÖZBAY hakkında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünce yapılan
14.1£.1994 tarihli tahkikat Ust yazısı.
59/1-Mehmet ÖZBAY'a ait örnek- fişi
60/1-Mehmet ÖZBAY'in tastikli nüfus cüzdanı fotokopisi
61/l-£9.03. 1996 tarihli Valilik Makamının kart yazımı onayı
62/1-Silah taşıma ruhsatı teblifat formu
63/1-Mehmet ÖZBAY'a ait silah taşıma ruhsatının fotokopisi
64/1-Emniyet Genel Müdürlüğünün 09.11.1996 tarih ve 244862 sayılı teleks
yazısı(Mehmet ÖZBflY'm silah ruhsatı bulunup bulunmadığına dair)
.65/3-Mehmet ÖZBAYI' m silah dosyası dizi pusulası
66/1-09.11.1996 tarih ve 96/6042 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne yazı
lan Mehmet ÖZBAY'm silah ruhsatı bulunduğuna dair yazımız
:67/l-Mehmet ÖZBAY'in istek(referans) notu
68/1-Dosya teslim tutanağı
69/1-Mehmet ÖZBAY'in silah taşıma dosyasının izeti
70/1-Emıiiyet Genel Müdürlüğünün 08. l'l. 1996 tarih ve 243638 sayılı teleks
yazısı.
• •'..*••!:;'.'

•

-.•

•

'

<

'

'

•

,

:.:,v.

• : ; . . • •

-.:
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•.'..
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'

"

•'•>;

.-''Mehmet' ÖZBAY'a a i t s i l a h tasıina ; dosyası yetmiş (70) 'parçadan ibârYettirVj

a)Fa BAHADIR
«nTjemuru
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seri* numarası'
930647
V544265
'IV 5346"!». z
b.«17890 ,-z
.
'.;a-,9257'1,^i»
•.2.İ995-;""" ,,.
'C48952^eyaVC43952
yada':'c45952

MEHMET ÖZBAY'A AİT 1996/1136 SAYILI SİLAH TAŞIMA DOSYA ÖZETİ

MÜRACAAT TARİHİ

: 21.10.1993

YAPİLAN i§LEMLER

:

a) MEMLEKET TAHKİKATI:Meşk un mahalde silah atmak kaydı olduğu Birecik
ASLCM 978/362 E. 980/51 K.Sayılı Beraat kararı bulunduğu bildirilmiştir.
b) KARAKOL TAHKİKATI :Fatih ilçe Emniyet Müdürlüğü Mecidiye Karakol
Amirliğince yapıldıflı, uzunyusuf matı.vanidergahı sk.57 sayılı yerde 6 aydır
ikamet ettiği, çevresinde 1yı oır kişi olarak tanmdıqı T K. çekmece Aşık Vey
sel" cad. bü/a sayılı yerde Sultan testil A.'Ş muhasebecisi olduğu, telef onla
meçhul kişilerce tehdit edildiği,ancak bu hususta bir müracaatının bulun
madığı bildirilmiştir.
*:> ADLİ SİCİL KAYDI s26. 12. 1994-19. 01. 1996 ist. Adi i sicil MüdürlügUnen alınmış sabıkasızlık belgeleri.
d) ŞUBE TAHKİKATLARI :25.10.1993 VE 24.11.1994 tarihli silah istek fo
rmlarına yaptırılmış Şubet tahkikatları(suç kaydı yoktur)
e) GBT TAHKİKATI
:25.10.1993 ve 24.11.1994 tarihli GBT tahkikatları
yaptırılmıştır, (suç kaydı yoktur)
f) DOKTOR RAPORU
:04.01.1995 ve 23.01.1996 tarihlerinde Eminönü Hü
kümet tabibi iğinden alınmış doktor raporu
14.06.1994 tarihinde 93/11782 sayılı içişleri Bakanlığına teklif ya
zısı yazıldığı,
04.07.1994 tarihinde Bakanlık olurunun geldiği,
28.03. 1995*tarihli kendisi ve silah devir etmek isteyen Mehmet ÇAKIR
Vekili Nihat YASAK tarafından verilen karşılıklı devir dilekçesi üzerine
24.12.1996 tarihli Ankara Emniyet Müdürlüğünden Mehmet ÇAKIR'aait siİah
dosyası birleştirilmek üzere isteniİmiş, Mehmet ÇAKIR'in Ankara EmniyeV: MU-.
dürlütJUnden 14. 11. İ991 tarihli Bakanlık onayına istinaden can gUvenliginder,
taşıma ruhsatı aldığı, Mehmet ÇAKIR' in dosyasının /.tetMikinde^eRtiiStpi^İ®^,
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TESLİM VE TESELLÜM TUTANAfâl

-içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 09.11.96 tarih ve
244862 sayılı faks emirleri geretji yapılan Bilgisayar taramasında Şan
lıurfa ili Birecik ilçesi nüfusuna kayıtlı Mevlüt-Fatma oQlu 1961 dg".
lu Mehmet öZBAY adına 1996/1136 Taşıma defter sayısına kayden Beretta
Marka L.53461 Z. SERİ NO'lu tabancası için taşıma ruhsatı verildiğinin
anlaşılması üzerine,09. 11. 1996 tarihinde Arşiv Bürosundan ilgiliye ait
dosya çıkartılarak saat 24.00 sıralarında dizi pusulasına alınmış,bah
se konu telekse 09.11.1996 tarihinde saat 00.50 sıralarında cevabi yazı
gönderilmiş, ve 65 parçadan müteşekkil dosya tarihteki nöbetçi memuru
p.m.Mehmet SARIGüL'e teslim edilmiş, dosya özeti çıkartıldıktan sonra
09.05.1994 tarihli P.M.Kemal AYDIN imzalı REFERANS belgesi ile birlikte
1.11.1996 tarihinde ARŞİV BÜROSUNA TESLİM EDİLMİŞTİR.
TESLİM EDEN

T E S L İ M ALAN

|

Cahit Zihni
ÖNER
P o l i s /Memur
B i l g i p a y U n (Bprfra^lorü

ftrJl
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Vedat ATÇI
Polis memuru
ARŞİV MEMURU
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-SONUÇ-

:-(TPtm;SR

<-':MwimM^M>
''

'^te^

'•ray*

C00)*

T.C
İSTANBUL VALİLİĞİ
Emniyet Müdürlüğü

SAYI
KONU

: B.05.1.EGM.4.34.00.44.
01.96/6042
ı Silah Ruhsatı

09.11.1996

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İLGİ

« 09.11.1996 GÜN VE B.05.1.EGM.0.11.01.02.96/244862 Sayılı emir

İlgi yazı ile sorulan.Ş.urfa İli Birecik ilçesi nüfusuna kayıtlı
MevlÜt-Fatma oğlu 1961 Suruç doğumlu Mehmet ÖZBAY'ın Can güvenliği bu
lunmadığından bahisle 21.10.1993 tarihinde İstanbul Valiliğine Müracaat
la Silah Taşıma Ruhsatı alma talebinde bulunmuş,-14;:6f İ99#tarihinde İç
işleri Bakanlığına teklifte bulunulmasınıraüteakip.BakanİıkMakamının
04.07.1994, tarihli olurları ile silah taşıma izini verilmişti'r.
29.3.1995 tsHhTj H < 1 * ^ i 1 a Ankara Valiliğinden MShtfet-ÇAKIRadına Taşıma ruhsatlı Beretta-iiLaxka- 9 mm-^pp va• "T^frjgfiH ?:'• " "fltjRj-jin'iıı
tabancasını devir almfi" talebinde bulunmuş,Ankara Emniyet Müdürlüğünden
dosymıınistenmesini müteakip.29^03:199fi tarihinde
üİTah^a^A'A»**^
rin£F"T9"?F71136 hırasına k-ayriAn- 91/1779 Karar sayılı Silah YSnetmeliğiırth 7.Maddesi (a) bendi gereğince Silah Taşıma ruhsatı verildiği dosya—
tetkikinden anlaşılmıştır.
Bilgilerinize arzederim.
Ç S . / 1 1 / 9 6 P.M.

C.Z.ÖNEFÖİjWr

Yusuf

TULUMSU

3 . S ı n ı f Emniyet Müdürü
Emniyet,Müdürü a.
Emniyet.NöbetçiiMOdürü-

! ASLI GİBİDİR,;<!
Mustaf* BAHADIR
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MSTÎMET"fr'ZBAY'AAİT SİLAH TAŞIMA RUHSAT DOSYASININ DİZİ PTJş-jLAÇ'TnTP
1/1 Mehmet ÇAKIR'a ait taşıma ruhsatının fotokopisi.
' .,,.....
2/1 Mehmet ÇAKIP.'a ait 06.02.1992 ,tarihli dileîcçe.
3/1 inkar? Valilisinin l^n'î'.T.pap/'föriMl oluru.' ''
4/1 11.02.1992 tarihli ithal silah satın alma belgesi.
S/l Mehmet ÇAKIR'a ait Adli sicil "kaydı.
6/1 Mehmet'ÇAKIR* a ^it adli Sicil ve İstatistik Genel Müdiirlüöüne
yazılan yazı.
7/1 03.01.1994 tarihli silah tesbit tutanağı..
B/l' "ehmet. ÇAKIR'a ait: nnfus cMzdan sureti.
9/1 Mehmet Ç^.KIR'a ait ikamet belgesi.
10/1 i'ehmet ÇAKIP'a ait silah faturası.
11/1 ç?nk?.y?. Emniyet >-!''id.Hvliirrine 03.01.1994 tarihinde-yazılan yazı.
!
12"/! ?--'ehnet ÇAKIR'a aifc Doktor Faporu.
'13/1 Çankaya İlçe Emniyet Hüd.ne 03.0.1.1994 tsrihir.de yazılan •yazı;'
14/1. 03.01.1994 tarihli rapor.
15/1 Çankaya İlçe Emniyet Müd'".rlii'jMnür. 03.01.1994 tarihli yazısı.
16/1 Mehmet ÇAKI"'a ait silah ruhsat istek formu.
17/1 Mehmet ÇAKI".'a ait 14.'11.1991 .tarihli Bakanlık onayının fotokov-i-v.''.
İR/1 İçimleri 5akaplır*?.mn 05.11.19^1 tarih v<ş 285525 sayılı yazısının
fotokopisi.
19/1 Mehmet ÇAKIR* a ait harç makbuzu.
20/1 Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemisinin 19R9/107 Esas,1990/71 sayılı
kararlarının fotokopisi.
21/1 Mehmet ÇAKIR'a ait Crnek-5 fici.
22/1 04.02.1994 tarihli Ankara Valilisinin olur yazısı.
23/1 Dizi puslası. .
24/1 Ankara Ernniyet Müdürlüsünün İstanbul Valilisine, hitaben yazdığı
13.02.1996 tarih, ye 033017/sayılı yazı. '. •}:•••
^^^^^^İ^M
• 25/1 inkara Emniyet'• 'Müdürlüsüneyazılan 'dosya ••isteme|y^zı'sii\;;^^
;26/İ'Nehmet 'ÇAKIR'.',aj-ait^.t^
27/1'Mehmet ÖZEAY! a'ait';;26.12^19^
;; 04.01.19?5;tarih 1:^^
.//-^S'^'^fe^v^Ş
28/1 Polis'Memuru" Kemali
" '

' • • • ' • • " • ' - • — - • • > • •

•

•'•~?\&Z$$:$#$$!j$

33/1 Mehmet ~A"I?. tarofi"->.n Kihat YASAK1 a 25 17i san 1994 tarihinde
verilen "Vekaletname not ar tan^ikii.
.34/1 "eh-^et

toAY'a

nit-. noter tasdikli ruf"? c'.isrîan sureti.

35/1 M°hmst ;\KI?.'a ait tacıma ruhsatının aslı.
36/ :'ehmet ÖZ2AY tarafından Valilik Yaktrama verilen ve 21 Skim 1993
taH.hinr!s havale edilen ^ilek;e.
37/1 Mehmet ;."".!?. vekili ifihat YASAK harafınclan İstanbul Valiliğine
23.ri3.1G95 t^rihir.-1** verilen hibe -lilekresi.
3°./l :V«rv?t ;-'•:;••?AY tarafından vle.-03.">?p.5 tarihinde îstanbu] .7a 11 liftin*»
^ft'-r i er. silah 'lavi.r -ıVs dilekçesi.
39/1. r?h~e': "ZHAY 1 ^ ai>: l^---?t -->e 1 :,<->.<:. i .
40/1 •.. ••=>!•-:."•> ^l;? -^iyet-'""ürVi^;h->e y o l l a n l c ?yil î V- sayılı taV-.:\k.=.t
ya?.:

KM.

.

:

,

41/1 recidiye. Karakol Amirlisinin Meh.net OZZAY hakkındaki rapor y*?i:?.t.
42/1 veoidiye' «•ar-V.îio1 amirlininim 05 Ka^in- l c 93 tarih ve 913 sayılı y»?ı
43/1 İ d l e r i S a h a n l ı ğ ı n a 14.06.1994 tarih ve 93/117B3 sayılı teklif
yarı.-.ınir. "etraflı sureti. ,
44/1 i;i.;İ3ri Bak-nl ı j m a 27.02.199G t?rih ve 0?/<5n?7 sayılı Mehmet
;

.T?AY hakkındaki baba İF-?ni:< dü?elt«e yarı<v\.

45/1 :-ehnet '"z-AY1 a ait 04.07.1994'tarihi i r.akar.lık oluru.
46/1 İ;.i;-leri Bakanlığının 06.07.19^4 t^.rih "e 176643 sayı'] .i. Sahanlık
oluru üst yazısı.
47/1 İçirjleri B?/k?r_ lığının 12.03.1996 Hin v^ 063758 sayılı I'ehmet
.'Z3AY1 m

baba isminin düzeltme y acısı.

4H/1 15.03.1996 t ^ r A M i î'oher İ-?î-.eh ^ e l ^ s i . ,
49/1 M.ehmst ;AKI?. tarafından Yihat YAS A V a "eri len noter" vekaleti.
50/1 Mehmet H Z3AY'a ait nüfus cüzdan,!" İha t: YASAK'a ait sürücü belgesi
nin noter tasdikli fotokopisi.
.51/1 27.03.1996 tarihinde noterden yapılan Ategli Silah Hibe sözleşmesi.
52/1 Silah tasbit tutana*! 28.03.1996 tarihli.
53/1 Mehmet ^ZEAY'a harn makbuzu.
54/1 Mehmet oZEAY'a ait silah istek formu ve £ube tahkikatları.
55/1 Mehmet ÖZBAY'a ait 19.01.1996 tarihli Adli Sicil kaydı ile 23.01.
1996 tarihli'Doktor P.anoru.

•

56/2 Mehmet OZBAY»a Birecik Asliye Ceza Mahkemesinin. 1978/352 Esas,
1980/51 .sayılı kararlarının fotokopisi.
57/1 Mehmet r-ZBAY* a ait Örnek-5 fişi.
•;-58/6 Mehmet ÖZBAY hakkında. Ç.Urfa Emniyet Müdürlüğünce. 1'4.12.1994
./tarihinde^yapiaatö^^

•^59/^Meh^^^

ASLI GİBİDİR

^t^^$9w0 •

Sahife- 3

60/1 Mehmet ÖZBAY'a ait tasdikli nüfûs cüzdanının fotokopisi,
61/1 29.03.1996 tarihli Vaiilik Makamının kart oluru.
62/1 Silah taşıma ruhsatı tebligat formu.
63/1 Mehmet ÖSBAY'a ait silah taşma ruhsatının fotokopisi.
T0PL?ıM ( 65) PAP.CADAÎÎ İBARETTİ?.. 09.11.1996

C7ZihrîivVL-F.R
Polis Memuru

AŞU G&ÎSfc
S£5ÇÎWKU
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T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Şenel Müdürlüğü
TELEKS
SAYI

:B.05.1.E6M.O.11.01.02

KONU

sSilah Ruhsatı.

/.../1996 .

09.11.96*244862
UMUM EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNE

Ş a n l ı u r f a i l i B i r e c i k İ l ç e s i n ü f u s u n a k a y ı t l ı Mevlüt-Fatma o ğ l u
1961 S a r a ç doğumla Mehmet ÖZ BAY'm Müdürlüğünüz a r ş i v l e r i n d e n s i l a h
r u h s a t ı a l d ı ğ ı n a d a i r kaydı var i s e en g e ç 10/.İÎ*/1996 günü s a a t
0 9 : 0 0 a k a d a r Genel Müdürlüğümüz 0 . 3 1 2 . 4 2 5 3 8 9 1 veya 0 . 3 İ S . 4 1 S 9 4 S 4
nolu f a k s l a r ı n a b i l d i r i l m e s i n i rica ederim.

t/u^l

lîRLÎOGLU
y.
l . S u f ı f Emniyet Müdürü
Enutlyet Genel Müdürü a .
E m n i y e t Genel Müdür Y a r d ı m c ı s ı

DASİTİM
Gereği
Umum Emniyet

Müdürlüklerine
'T

r-.

••'.r>' r r -ıırıfr • O
EMNÎY2T M O S U H L I İ G Î J
Evrak v ^ r ^ v Şuj* MüdSrtüSJ
Sayı :
Ş.il:s Kıl. a d

Nöb A.

Em. Md.

:M.YETİM *l(U J^\

ASLI GİBİDİR
MustafaBAHADIR

BOHSAT İŞLEMLER! Şb. MOdj
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EK-4
•SİLAH TAŞIMA RUHSATI TEBLİGAT FORMU
DEFTER NO
RUHSAT TARİHÎ

1- Ruhsatımın süresinin sona erdiği ; tarihten itibaren altı ay içinde
yeniletmek üzere ruhsatı veren makama müracaac edeceğimi aksi takdirde
ruhsatımın iptalini kabul etliğimi,
2- Ruhsatımın veriliş sebebi ortadan kalktığında .ve (ruhsata- mani
durumlardan birine düştüğümde) durumu ruhsatı veren makama bildirmek
zorunda olduğumu.
3- Adıma ruhsatlı silahımı, geçici dahi olsa bir başkasına veremeyeceğimi,
4- (Kendilerine demirbaş silah için belirli-şartlar, dahilinde taşıma ruhsatı
verilenler için) silahımı ruhsatta belirtilen şartlar dışında taşımayacağımı,
5- 6136 Sayılı Kanunun Ek-1 inci maddesinde belirtilen;
Duruşmalarda, mahkeme saionlaniıda,
hastehanelerin, psikiyatri
bölümlerinde, akıl hastehenelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü İslah ve infaz
kurumlannda veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim
kuramlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yüröyüşlerinde,
sendikalarda, derneklerde ve buniann toplantı ve kongrelerinde, spor karşılama
veya yanşmalarm yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan işyerlerinde, TBMM.
ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde, silah taşımayacağını aksi
halde ruhsatınım iptal edileceği,
Hususları tarafıma tebliğ edilmiştir.

TEBLÎĞEDEN
ADISOYADL
RÜTBE VE SİCİLİ

TEBLİĞ EDİLEN
ADI SOYADI
•..RUHSAT SAHİBİ
K*-*^^^

QJ<.GLJAS-*-

vöM*/
MustafftiBAHADIR
ps

(efe

•

7
M

07.12.95*279728
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T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Emniyet Müdürlüğü

SAYI :B.D5.1.EGM.U.3^.00.^.02*93/11782
KONU : Mehmet ÖZBAY
VALİLİK MAKAMINA

İlimiz Fatih^ i l ç e s i , Uzunyusuf mh. Vaaidergahı s k . 5 7

aG>=Sind£

V a l i l i ğ i m i z e müracaat ederek h a y a t ı h a r i c i ve c i d d i tehlikeye maruz kalcıaındar
s i l a h taşıma i z n i t a l e p etmiş,bu t a l e b i Bakanlığımızın ..:'..
anayı i l e uygun görülmüştür.
Adı geçene

fevAî.

J.'..??A..-.

tarihli

,
..,.?eF.e.^.

»ldife ...r

......marka

m l

. . ? . . Î ! . . . ' ç a p v e . - . K ^ p l Z . . . . s e r i nalu tabancası i ç i n 91/1779 Karar S a y ı l ı
Yönetmeliğin 7 n c i maddesinin (a) bendine göre .....

li ..<•?......

t a r i h i n e kadaı

taşıma r u h s a t ı v e r i l m e s i n i :
Tensiplerinize arzederim.
Zeksriya BALKAR
2.SıniF Emniyet Müdürü
,Emniyet Müdürü a.
Emniyet Müdür Yardımcısı

7'

NilWfc Keırar'EREN
Vali a
V a l i Yardımcısı
-??/-2/1996 G.İ.H.M.

O.SOYUYÜCE
7 & . V 1 9 9 6 Ks.A.Kam. : A.AYDINEf. _ _ ^ .

« / £ / 1 9 9 6 Br.A.Bşk. : A.KARAHAN

0kr)

BUgi l ^ û m Girildi

??/Ö3/199S Şb.Md.Yrd.: M.KARADUMAN (*£
."ÜÖ/Oj/iggS Şb.Md.

n i l ü f e r AKÇA
-G.LH.-W.

' : Ö.T.ÖI

ÂSMGİBİDİp
fty.tV 199/h
Mustafa^BAH^CMR
7^222^7
p*uru
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T

SOYADI

ov

-ÖZBAY••.-ıdBıiiVİET-

Adı
Baba Adı

-MEVLUT-

v,V

oğum Tarilıi: - 1 9 6 I Doğum Yeri

*•*•/.

*^
v..* ^

: -SURUÇ-

Nüfusa Kavıtlı O.lduzu Yer
11

-ŞAlîIıIURFA-

Hane Nro

-91-

İlçe

-BİRECİK-

Cilt No

-4ol3-

Bucak

-^iEYDAH-

Sahife No

-63I-

N.CüzdanNo

-2.3823-

Köy
Oturduğu Yer:

FATİH

Bilgi İsteme Nedeni: SJ^AH RUHSAT İSTEĞİ
ıişteki Bilgiler:

Köydî Yoktur
ttL
T * .->

ÖRNEK NO : 5 DURUM İNCELEME İSTEĞİ

ASLIGİBlDto
Mustafa BAHADIR
UAJ
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T.C
?jAFLIU?o A VALİLİĞİ
Ecıniyot HidürlüğU
SAYI:
tr„_B»05.1.EOUi4*63.00.44.
4 0lIL
THehmet". ÖZBAY
:

HAi/LIUSrA
.14.12.1994
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

İ L ü İ : ^ 4 , / 4 U . / l S 9 4 . eUn VE 13.05.1.2GL.4*34.00.^44 J M J A . . . s a y a l ı

yazınız.

İ l a i y a n ı i l o ' s i l a i ı r u h s a t ı - alecLv;ınds.n h a k k ı n d a t a h k i k a t yapiL-nas ı i s t e n i l e n Î W İ £ . . 0 ğ l u İ 9 § l . . .doğumlu. .MsfoneA .ÖZBAY... J
hakkında
jjeralrLi t c h k i i - a t y a p ı L n ı ^ o l u p t a h k i k a t e v r â S l S m - i l i ç i k t e gönde r i L ı a i g t i ı
Arza d eriri.-

2!:i:<S/idef

EtyAhmet çj
2 b S ı n ı f Emniyet Müdürü
Emniyet/Iimdür.ü a .
iy^/JKI^jİr Yardımcı s

— E3KTÎYE"ffMt/üÜRLÜĞÜ
. Evrik ve A *tf 7-.,:s ? W ûrlügû
/ ^

Şukc Md,n«

-pcü"^-' 1 --"""
>

A S U GİBİDİH
ıstafa BAHADIR
Mustafa
PolU
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Kıi:ın-:'«ılril£l.

T.C .
ŞANLIURFA VALİLİĞİ

Emniyet . Müdürlüğü

SAYI : B.05. 1 .EGM.4.63.00.14
Fiş Br.31/650.94
KONU : Mehmet ÖZBAY

12/12/1994

RUHSAT TE8LİGAT VE İŞLEMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

Şubenizden silah ruhsatı aima talebinde bulunan,İlimiz. Birecik
İlçesi Meydan Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mevlüt ve Fatma oğlu 1961
doğumlu Mehmet ÜZBAY hakkında yaptırılan arşiv tetkikinde;
Adı qeçen şahsın J « i n i q 7 p_ tarihinde Birecik İlçesinde 6136
SKM.meskun mahalde selah atmak ve korkutmak maksadı ile silah çekmek
su.ç.u-n-d.a_B y a k a l a n a r~£K g ö z a l t ı n a alıııdığl v"e h a k k ı n d a p u z e n l e n e n t a h k i 
kat e v r a k ı i l e b i r l i k t e HİT uui'k—U'. b a v c ı lığına sevk e d i l d i ğ i ve ilk
s o r g u ş u n a m ü t a kip tut u klan a r a k c e z a e v i n e k o n u l d u ğ u , B i r e c i k A s l i y e Ce
za Mahkemesin'iri I/.04."198ü gün . ve r97~8"7"3"B"2 b s <5"s , I"9ti0/5i Karar s ayı.la
rı ile B E R A A T e t t i ğ i y a p ı l a n tetkik ve i n c e l e m e d e n a n l a ş ı l m ı ş t ı r .
B1 İni lorînfTP

,ırzo ler''»

Cemal K U L O Ğ L U
Emniyet Amiri

Ter.MUc.Şb.Müdür- V.

M Û S ,^ t M AHA01B
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T*C* .

ŞAHLIJRTA VALİLİĞİ
E/nniyot Müdürlümü

4\JcS'

SAYI: B « 0 5 . 1 . ^ * 4 * 6 3 . 0 0 . 4 4 /
KOK./:' ^\s.\>fr«dr ÖASf*«t .

SANLIUIPA

ö£ ^ m s

Ar.•-.':'id?> açık kircliiji y a z ı l ı _bul'unnn . ç-.h3iiı Ş ı b ı n i s d ' : i l i ş i ! : keydır.ın o l u p , o l c a dı,"jıaxn- b i l d i r i l m n c i n i

arsnd^rift.
3rdc.l ÖZ •
Bfiniyat Attiri
Ruft.Tab.İr.l.Şb.TTüd.V.

X İ T! L İ G İ

TER.liÜC.ŞB.Î-TÜD.LıJSÜ

.'.S.-.YIV oB.Î'bD.LüuU-

^anmamıştır. 1 /> ' ' • h h J I 1
Tîkn'k P»"\

lba

*

te*\rıvl
Mueaı.if. <...»,,

İSTH.ŞB.HÜD.IÜÜÜ.
H E R E P ÇIRPINTI
Polis Memu/U

KAÇ.İSTH.îIRK.ŞB,

B.T.İ.BR.AMİRLİĞİ

B . 1 U A .

İ v — — Kontrol y-.p«m ^ ö r a v l i Adını ve Soyadını yak?, va s ' i c i l mtfcarasını .yazıp
t a r i h e t t i k t e n oonra ir.za i l e t a a t i k e d e c e k t i r .

AŞLIGİBlDto
Pti
-
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aAYI:/.05.1.EGM.4.6'3.30.71/
KDHU:Mehmet ÖZ3AY

13.. 12.1994

VAÎİLtK riAICAHIM
ŞAIILIURPA
Î L G İ : 0 9 . 1 2 . 1 9 9 4 gün ve B . 0 5 . 1 . E G M . 4 . 6 3 . 0 0 . 4 4 / b i la s a y ı l ı y a z ı n ı z .
İ l g i s a y ı l ı y a z ı n ı z l a İ s t a n b u l V a l i l i s i n e müracaatla s i l a h ruh
s a t ı t a l e b i n d e b u l u n a n İ l ç e m i z Meydan m a h a l l e s i nüfusuna k a y ı t l ı ,
h a l e n İ s t a n b u l i l i n d e ikamet e d e r , M p v l ü t ve Fatma o ş l u 1961 doeumlu
Mehmet ÖZ3AY h a k k ı n d a y a p t ı r ı l a n t a h k i k a t t a ;
Adı g e ç e n i n ,
Cumhuriyet B a ş s a v c ı l ı ğ ı n c a , a d l i si c i l f i ş l e r i n i n t e t k i k i n d e
s a b ı k a 3 i kaydına r a s t l a n ı l m a d ı ğ ı ,
B i l g i Toplama B^ro A m i r l i ğ i n c e , i l i ş i ğ i kaydına, r a s t l a n ı l m a di eı-,
Asayiş Büro Ami r l t ş i n c e , aranan ş a h ı s l a r d a n olmadı ç ı ,
lçemis
d a h i l i n d e i k a m e t e t m e d i ğ i n d e n İ d a r i t a h k i k a t ı n ı n yapı lama di e ı ,
T e r ö r l e Mücadele Büro A m i r l i ğ i n c e , mevcut k a y ı t l a r ı m ı z ı n t e t k i k i
de i l i ş i k k a y d ı n a r s 3 t l ? n ı l m a d ı e ı ,
.
Yukarıda a ç ı k k i m l i s i y a z ı l ı b u l u n a n M hme t ÖZ3AY hakkında y a p t ı
r ı l a n tahkikat evrakları i l i ş i k t e gönderilmiştir.
B i l g i l e r i n i z i arzederim.
ıer .îIAILOGU
Kaymakam

EKTrTah.Evr.
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TC
ŞANLIURFA İ L İ
BİRECİK İLÇE EMNİYET MÖDÜRLÜĞÜ
SA*IıB.05.1.E(31.4.63.30.71/94-D-23/
KONU:Silah t a h k i k a t ı .
• • CUMHURİYET 3 AŞ S AVCILIĞIM

B İ R S C flKK
12.12.1994
.

İLGİjŞ.Urfa Emniyet Müd.nün 0 9 . 1 2 . 1 9 9 4 gün ve B . O 5 . 1 . S G H . 4 . 6 3 . 0 0 . 4 V b i l a
sayılı yazıları.
•
^
y,'
±LQ± s a y ı l ı y a z ı «SajaUurfc». . . i l i . Ş 1 ? 0 ? 1 ? . . . . . . i l ç e s i . . .
..Meydan meh. # # # Mah/WTO c i l t : . 0 0 4 / 1 ? . , A ı ı e s ı r a n o i . A 1 . S ı r a , . 9 . 1 .
Mevlüt v e Patına
ıqfil
dzerinden nüfusa k a y ı t l ı . . . . . . . . . . .
o ğ l u . . % . . . doğumlu
Kehoej: İ5Z3AJ. . . . . . .. . . ' i n . . » - . ' . . . . . . . . . b a h i s l e . . .
. . . . . . . . . . V a l i l i ğ i n e m ü r ü c a a t l a t a ş ı m a / bulundurma s i l a h r u h s a t ı
v e r i l m e s i t a l e b i n d e bulunduğundan hakkında y a p ı l a c a k o l a n t a h k i k a t 1 t a ;
Adı g e ç e n i n ;
Suç v e s a b ı k a k a y d ı n ı n o l u p o l m a d ı ğ ı CUMHJRR İYET, BAŞSAVCILIĞINCA,
S i l a h t a ş ı m a s ı n a e n g e l "Ruhi v e bedeni»' yünden h e r h a n g i b i r s a k ı n c a s ı 
n ı n o l u p o l m a d ı ğ ı MERKEZ SAĞLIK OCAĞI TABİBLİĞİNCE,
İ l ç e m i z k ö y / m a h a l l e m u h t a r ı o l u p o l m a d ı ğ ı , ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNCE,
Kaç dünüm t a p u l u a r a z i s i n i n bulunduğu,TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNCE,
A r a z i l e r i n i n k u r u y o k s a s u l u t a r ı m a r a z i s i o l u p olmadığı,TARİM İLÇE
MÜDÜRLÜĞÜNCE,

İ d a r i v e s i y a s i y ö n l e r d e n 6136 s a y ı l ı Kanunun 1 6 . m a d d e s i n d e b e l i r t i l e n
h a l l e r d e n b i r i n e düşüp d ü ş m e d i ğ i , h a n g i i ş l e meşgul o l d u ğ u , B , T . i . y ö n ü n d e n
^ t r i l a h t a ş ı m a s ı n a m a n i h a l i n i n bulunup b u l u n m a d ı ğ ı , a r a z i l e r i n i n meskun
mahal d ı ş ı n d a o l u p o l m a d ı ğ ı , a r a z i l e r i ü z e r i n d e b i z z a t ç i f t ç i l i k y a p ı p y a p .madiği, İLCE JANDARMA KOMUTANLIĞINCA,G e r e k l i t e t k i k y a p ı l a r a k t a h k i k a t e v r a k ı n ı n P e r s o n e l Büro A m i r l i ğ i n e
gönderilmesini a r z v e r i c a ederim.

ÂSU GİBİDİR

Mehme
3 , Sırlı Emniyet"-Md.
J l g e Eı
y e t -Md.-' •'"'

DAĞ İ T İ M
t
Cvinhurriyet B a ş s a v c ı l ı ğ ı n a
Merkez Sağ.Ocağı T a b . l i g i n e
Özel İ d a r e MUdUrlUğüne
'"•
Tapu s i ç i l .Müdürlü güne
İ İ ç e Tarım Müdürlüğüne
İ l ç e Jandarma -Komutanlığına
D o s y a s ı n a
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• T.C.
İJ.lRSC.İK 'İLÇF, ••EMNjyRT 'MÜDÜRLÜĞÜ
S A Y İ : Ü. 0 5 ,'İ". KUM. "h". 0 3 . 3 0 , 7 1 / <J /t-23
KOHU:Sllah

B I K

t n h k i k n t..ı

E ' c t l

l a ARALIK-994

A .'i A Y I Ş BÜRO AMİRLİĞİNE
IJİ.J.0.1" TOIM.AMA IÎİİRO AMİRLİĞİNE
TERÖRLE MÜCADELE HÜIIO AMİRLİĞİNE
A.şaftı.'!» . a c ı k .k.i.jn.l l.i>. i. ynz.ı. I ı. Iıııiıınnıı . . ş a h ı s ;HUdü: lUĞUın'Uze m U r a c a t l a ;
. . d e n !id:ı IKI T a ş ı m a
ruhsatlı silah
a l m a t a l e b i n d e tın I ıııını ıı -v i. ıı. ı-. (il 30 » a y ı l ı A t e ş l i ' S i l a h l a r ve D ı ç a k l n r a h a k k ı minici Icnıııııuııı İKiH'ı arıyı. I ı K t\ ıı u ıı I :ı e k l e n e n 9 1 / 1 7 7 9 k a r a r s a y ı l ı Y ö n e t 
m e l i m i n 10 .ınmlden i udu b e l .1 r I: I I r; ıı fîiıç l a r iıı i l g i l i o l a r a k a d ı g e ç e n i n i d a r :
'ilc.ilcatJiiti.il A u n y l ş l ü i ı o A m I t II ı". I ur. o y a p ı l a r a k Taşıma/BXEXX3UGQEC v e s i k a s :
^uıaındaSiElüliJîaLffiiJ'Jıîyı! b u r u I n r t ıı ı z c ı ı »;ıl::ıherinin b u l u n u p J K i l \ n m a d ı g ı n ı n b i l d :
rfSFmesiııi r i c a e d e r i m .
• •• r VV•.—-.••• •

"Mehmet/İÎAŞ
3 - . S ı n ı f % ı i y e t Müdürü
• i l ç e / E m r i i ire t - M ü d ü r ü '

SİLAH RUHSATİ TAI.EP EDEMİH AÇİK KİMLİĞİ
ADI VK. SUKnlU
JJABA VE ANA ADI
DOĞUM YERİ TARİHİ
NÜF.KAJf.OL.YEK
İKAMET ADRESİ

: M e h m e t ÖZBAY "
: M e v l ü t / F a t m a >—
:196l
• • • . • . • . .
:Ş.Urfa/3irecikAleydanmh.C:00,4/13-,AiS:631,
Ş:91
:İ3tanbul İli
'
' •'•

^Yİş;uUR0^AMİRLtĞl (İdari

tahkikat) ..Yukwıda

a d l

^Z^^^S^^:^0!W(Z^^-

' ^ r i m a ^ a ^ I o L a p V ş a h s a / ^ m İ z â e ikamet. ^ m e d i ğ i n a e n / i d a r i l t a h l c ^

ctÇojaCrt-' Pişiği;
;; j/kaydına irastlaımaımştırA.
;:^ERÜRLiy$ÜÇA'»;KliK;^

*•> , "ı *»A 'ZP ,'

^)M&J\i

küî'dt

flSSE
Mfe*«

-
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r

- JL.

-ÖZMX
'Adi^;

MEHMET

Baba Adı
D o ğ u m Tarihi :

-HBVKJE
; 160IO0I961

Doğum Yeri

SUHPg

Nüfûsa Kayıtlı Olduğu Yer
Hane No

:9i

Cilt No

: 4.13

Bucak : MEYDAH

SahifeNo

: 631

Köy

N.Cüzdan No: 2-3823

Üçe

: EtBEGfcK
:

"Oturduğu Yer :
rBügi İsteme Nedeni i

^ ^
HOHSAT TAIBBt

Fişteki Bilgiler:

ÖRNEK NÖT5DURUM İNCEtEîMîStEĞİ
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T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Emniyet Müdürlüğü
ŞUBE : Ruhsat İşl.Şb.Md.
SAYI •: Bifl5.1.EGM.^.3^.aa.t»'+.D2.
KONU :
1- İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
2-

..HÜKÜMET TABİBLİGİNE

ADI VE SGYADI
BABA ADI
ANA ADI
DOĞUM YERİ VE TARİHİ

: Saraç <^/96 /

'

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı şahıs Valiliğimize müracaatla silah ruhsatı
verilmesi talebinde bulunmuştur.
Adı geçenin durumunun tetkiki ile;
1- Affa uğramış,mahkûmiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkmış ya da
6V7 sayılı Cezalarının İnfazı Hakkında Kanun uyarınca adli sicilinden silinmiş
suçlarımda gösteren sabıka kaydının CUMHURİYET SAVCILIĞINDAN.
2- Ruhi ve bedeni bakımdan silah bulundurmasında veya taşımasında mani halinin bu
lunup bulunmadığının HÜKÜMET TABİBLİGİNDEN bildirilmesini arz ve rica.
T.C

Eminönü
üçe I. Nolu SağUk Oofr

Lf Emniyet Müdürü

ört

Ruhsat ve T e b l . İ ş l . Ş b . M ü d ü r ü

Ateşli Silah T a ş ı m a s ı n a .
Bulundurmasına Mani Ruhi
ve Bedeni bir engeli yoktur.
EMİNÖNÜ 1 Ko'lu Sağhk OcaSı
Tabibi

ASLİ GİBİDİJ
Mus

im
'2230*2
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I 'OS . Ccn &\Kj

SİLAH RUHSATİ İSTEK FORMU

.I.SIANBUI

...KAYMAKAMLIĞINA / VALİLİĞİNE

Silah bulundurma/taşıma talebim dolayısıyla doldurduğum bu formdaki bilgilerin doğruluğunu
beyan eder, buna göre ruhsatımın verilmesini arzederim.

._2.4.„7İ1,../199..4„.

' %

Dosya N o . :

RUHSAT ALACAK OLANIN
Soyadı

ÖZBAY

Adı

MEHMET

Baba adı

HEVUUT

<z.g*cs.mu

-Dllgisu',v-<jo
b u l u n o p ,,,/hıt

kayıtlı
ln;ımo

dosyalarından değildir,

\na adı

FATMA.

Hoğum Yeri ve Tarihi (Gün-Ay-Yıl)

SURUg

jdrevi / Mesleği

SERBEST

16.10.196i

r

Ffqen SARIK AV 4 m
146758

G.I.H.M

Rütbe ve Unvanı

i_Jl

Kurum Sicil No.
İkamet Adresi

FATİH

Çalıştığı Kamu Kurumunun Adı
Yaş, Ad ve Soyadı Tashihi
Varsa ne olduğu

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER
ŞANLIUHFA
İlçesi

Jk,d2>9
-£TT
Trtrty

KfcRBGtK
îffiYDAH

Mahalle - Köy
Çili No.

4-13

mKütük Sıra No.
ayfa No.

631

Pı* T ^ l«|/fo,Md-

91

Verildiği Nüfus İdaresi

-MSLKIAS-

Veriliş Nedeni

YENİLEME

Cüzdan Kayıt No.

2-3923
25.4.1990

Veriliş Tarihi

ft\JlU\\$ff
HADIR

AÇIKLAMALAR:

A- Bu form, 6136 sayılı kanuna istinaden çıkarılan 91/1779 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerinejjpfö'fuhsat
müracaatlarında tanzim edilir.
B- Bu yönetmelik hükümlerine göre, ruhsat alan kişiler sonradan 16'ncı maddedo belirtilen durumlara girmeleri halinde, durumu en geç 6 ay
içinde bildirmekle yükümlüdürler.
Adı ve Soyadı
: O.SOYUYÜCB
Rütbe voya Unvanı : G . 1 . H
Memuriyet Sicil No. :

146572

,H,ATr£L^!.:^5b.M0i.Vte\

e

• ^ O/î

\

/
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^ - U

VERGİ DAİRESİ

D

MAKBUZU

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İSTANBUL
İLİ DEFTERDARLIĞI
ÇRPfl
~
VERGİ DAİRESİ

SERİ : J.2
SIRA : 0 0 0 1 8 2

SİCİL NO

TARİH: 2 7 / 0 3 / 1 9 9 6

:Q00995069V

SOYADI (ÜNVANI)-ÖZBRY
VER.DÖNEMİ
ADI

:03/96-03/96

MEHMET
TAHSİL OLUNAN GELİRİN
TÜRÜ

YILI TAKSİDİ

20,7(38,000

DİÖER HRRÇ

TOPLAM :
YALNIZ-.YİRMİ

MİLYON YEDİ

TUTARI

YÜZ S E K İ Z

M-oi.%

20', 7Q,8;/000,

BİNTL.

VEZNEDAR
t - T İ İRİ)

;*3fl*
MÜKELLEF

nuru

-

200 -

« * « «er
f

cc\esl: .h2&&y. .9L

.{£&(..==-*

m^luV

=ı

!/:eJîn;...M:<3

rss.-i ====•:=-= v2v--lsn=r. ='/""7r Kcr=
= r; =ldL:zu =r.l_EÇ-_=r2<
=
1!

5*
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XS*£

«06.6.70

TÜRKİYE CUMHURİYE
* JU»
A
R T E Ş L i

T.C.

H İ B E

S Ö Z L E Ş M E S İ

BAKIRKÖY
YİRMİNCİ NOTERİ

BEN

EDEM
: MEÜMET ÇAKIR'vekili NİHAT YASAK
Ankara vsliligindsn. veriline 4. £.1994 tarihli SİLAH TASIMA İZİM VESİKASI ila sahibi bulundu'Ü
10.000.000 T.L. bedallı Sarstts r.srka 1S-M mersi kapasi,
L 33461 Z nuaaralı
•tabancamı MEHMEToZSAY'a . bila bedel
gayri kabili rücu
ol,Tiak üzere hibe sttiHiaıi ateşli silah
lıcısına teslim etvi'gini kabul, boyan vs' ikrar ederini.

MUZAFFER ŞEN
M. Fevzi Çakmak Cad.
Meriç Sok.
Halis Ahmet İş Merkezi
No:6/12-13 Kat2
Şirinevler/İSTANBUL
Tel: (0212) 552 89 16

0

£7/03/1396
S İ L A H

'

BEN.HİBE ALAN
: MEHMET ÖZ3AY
3er. de yukarıda.hibe edenin ban s e 11; iği gibi, kendi aıül—
kiyetind* bulunan atsşli silahın tara?ı.:.a bila bedel ve gay"i
kabili rücu' ölaak üzere hibe edilss'îUıi • kabul ettiŞiaiv
ateşli silahı tssli.?. aldı'g'ı.m kabul, bayan v= ikrar ederim.
V HİBE EDEN
*<-'w.MEHMET ÇAKIR vekil: NİHAT YASAK
lo -sCKttK 10/3
.BAHÇELİEVLER ANKARA
Hi3£ ALAN
MEHMET ÖZSAY
A 13 A 0 40 9. 10. •: ı s ı a
ATAKÖY BAKIRKÖY i fANBUL

J4> ûz^fj

işbu ateşli silah satış sözle-saı* i altındaki imzaların
kısalıklar,! gösterdiği,
Ş.Urfa i rai k şubesinden
verilme
14.1£.1962 tarih 8£3£Ö3 noUı. sürücü ^e gesinden Ş.Urfa Merkez
Taşlıca 137.02 cilt £3. sayfa £3 kütük sırada nüfusa kayıtlı
.1966 D. lu Hasan oğ'lu NİHAT YASAK ile ibraz ettiği Beşiktaş
nüfus idaresinden variline 150837 ı^o ; .4.1990 tarihli nüfus
hüviyet cüzdanından Şanlıurfa Birecik M eydan 004.13 cilt 91
sıra £31 aile sırada nüfusa kay
1961 D.lu Fatma ile
Mevlut ogiu MEHMET ÖZBAY'a ait
dairede ve huzurumda
imzaladıklarını onaylarım.
edi Mart Bindokuzyüzdaksanaltı Çarşamba. £7/03^996

M/Ş

Değerlendirme, Harç, KDV
ve Damga Pulu bedelleri

DAYANAK :
Ankara ££.'noterliğinden tanzim tasdiki
4.3.1396/6567 Y.Nalu vekaletname
Vekalet veren : MEHMET ÇAKIR
Vekil olan
: NİHAT YASAK
özü : Yukarıda yazılı tabancanı diledig
hibe etmeye////////////////

makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
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Türkiye Cumhuriyeti

w».
CT No.

T.C.
ANKARA
22. NOTERİ

Tuncay KÖKHAN
Bahçelievler 7. Cad.
13/1 (Çarp Dura|j)
Tel : 2231697

94-723 silah defter numarasında b u l u n a n , —
Sahibi "bulundurun, rarrr':ta nai-k-lı 9inm ç a p l ı ,
15-!-l morni kapasiteli L 55451 Z nvnaralij tabancamı
dilediği kimselere dilediği bedelve :;art.ı.r.rla devir
etmeye veyn hibe e anneye devir veya hibe senedlerini
akt v e imzalamaya ''•n.-.ellez'irJ. tr-.lap 'tahsil ve aksu
!-..?.İ5sr., b u hulusta beni tem yo";i::L i l e ter.:sile mezun
va"."-etkili olmak ı-zo. e 1966 C-o'-v::1u H a s a n o£lu,
İTZİŞT: lA^AE'ı vekil tayin eyledin.
JIÛ:L.;:£ y^S.i.'aî:' K.3

•TTl

(ÎAi-ZF.
L:35 AMCACA

i;',!bu vekaletname a l t m " - . k i 'J.::ır.L.nm n a h ı n v e h ü v i y e t i
i b r a a e y l e d i "--.ve natıkaya n ü n ı s u r . d a n v e r i l e n 1 0 . 3 .
1993 t a r i h l i 9 1 2 7 0 3 / C - 0 5 seı-i s a y ı l ı ı - e ^ i v l i Bcyıık
damgalı nüi'usc. n a z a r a n ankara öankaya' balyv.t C12/01
c i l t 82 a i l e :-:ıra- no .31 -'5ir« r.odr n'Jr.k-.-yıtlı Ankar
6 . 1 9 5 8 dojçuralu -''elimi i l e h i k n e t o Olu ittiği:
Ç AKIT.'a
ait'o3.U'.> î u z a a ı r u d a i r e n d e kv.-yrv.ii'dı-: vas . e j ^ l i: ,' - i n ? .
on.- - l a r i m . j^.ndok\ns;"LiadoksûnGltısenesi^Kr^uî^ ıra.n
dördüncü g ü n ü . 4 . 3 . 1 9 9 6
' ~~~~
G/A
.

\<$>

^

\ ^

V>

Harç, Damga, Dejetli Kağıt
ve Katma Değer Vergili
Maktuı Karşılığı Tahsil
Edümlstir.

-203-

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
E m n i y e t MüdUrlüğü
S A Y I . : B.05.1.EGM.4.34.00.44.02.9 f i -9 s /«>27.
I'.ONU : s i l a h

E)

1S/03/1996

Q v ri
K O T E R İSTEK B E L G E S İ

İlimizde ikamet eder,..'J^M^H*» .... . o ğ l u . . J-Şîty. doğumlu. JHçhm&t,.
.. .ö.2?.A?f.
.Valiliğimize m U r a c a a t ederek, .^Çtyljgt; ,ÇW H - .
adına r u h s a t l ı . ??*?£'£?.
.marka.., P.PUP*. .çap v e . .^5345-13
, aeri n u m a r a l ı t a b a n c e y ı devir alarak,adına rihsat v e r i l m e s i talep e t 
mektedir.
Adı geçen hakkında yaptırılan tahkikatta,evsafı belirtilen t a 
bancayı devir a l a r a k , a d ı n a ruhsat çıkarılmasında b i r sakınca b u l u n 
madığı için işbu belge i s t e ğ i Üzerine v e r i l m i ş t i r .
|£./3V1996 Ü.İ.K.Mem. : S. KOÇAK ^_^

cm^^an^uJJZEN--^

JŞ./??/1996 Br.A.Bşk.

4**?rfî£î=1toîiyöt Müdürü

: A. KARAiIAN/tfe

.-./../1996 Şb.Md.Yrd. : M. KARADUMAN

- 204 -

^«^Ruhsât;ve ^ebl.lşl.Şb.Müdürü

T.CİÇİŞLERİ 3AnWJLluI
Hamiyet Genel MGdflrlu^O
A fi K A 3 A

Daire : ASAYİŞ
Şube

: Ruh.tşl-A.Slh.•

Sayı

: 3.05-1.^.0.11.03.03

Konu

: Silah-Taguna Taİ3>ıi:

jm

fi

• .

±

U J O D o

tSTAIîBüL-- '
. .„.
.. VALİLİSİNE

İLGİ

:. 27.02,1996

Gûn ve Ea.Md.Ruh.lşİ.Şb.

6027

sayılı yazınız.

tlgi yazınız ila Hakanlığımıza gBnderilsn. İlinizde ikamet adsn aşağıda
adı ve soyadı yazılı şahsa ait allan işlem daayası incalenersk ilişikta gön
derilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica erisrim.

B U H S A Î I>I.<-M| PO ^b. riüd.

i
SAKAN ADI'İA

^
) K
)
L A 'İC-. K ı s | m Amirliği

.
ttuharrsm GuKTAYOuLU
Vali
HCataşaf Yardımcısı

EKİ: 1 Silah işlem, dosyası
M QT

İ l g i yazınızda gönderilen I.'.evlut oölu
1961 doğumlu Mehmet OZBAY'ın Baba adı
düzeltilmiştir.

05 8 7 6 9

'

P p Î Î Y E T T,ÎÜDÜHI/C Gü

\">
^j:;-î-.;:^::;^«.Md.

/M/3 /ıç'*

" ' . ftdî i/19??}
Mu:

f
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T.C.
İÇİŞLERİ BAKAALlfil
Eaniyst Genel HOdürlügü
Daire
Şube
şUueSayı
Konu

: ASAYİŞ
:
Ruh.İşl.A.Slh
: Mun-ıgx.H.ain.
: B.D5.1.ESH.a.ll.03.Q3
: Silah Taşıma Talebi:

." ^ Ö 7 . Sfaf

.

V,.

y^,
^°

İSTANBUL..

tL^5

ANKARA

VALİLİSİNE

•

14^0601994 Oün ve Era^Mdâ"uhîİ§i;§b7 11782 sayılı yazınız,

İlinizde ikamet eden aşağıda adı ve soyadı yazılı şahsın hayatının
harici ve ciridi~bir tehlikeye maruz kalabileceğinden bahisle, 01.06,1991 Gün
ve 20886 aayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 91/1779 Harar
aayılı Yönetmeliğin 7 ..nci Haddesinin ,(a) bendine istinaden, silah taşıma
ruhaatı verilmesinin uygun oürüldûgOne dal? Bakanlık Makamınin aşağıda
belirtilen tarih.li anayı ilişikte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim..
BAKAN ADINA
•

<

#

*

-

>

•

<

.

Huharrem GÖKTAYOGLU
Vali
.»
Müsteşar YJardıreciaı

• • . • • • • • • • .

EMİ
1- Onay
^. •
2- Silah İşlem Dosyası «rftA?^
A İn

.'•'.'J";O. PT? ^
„.-„•>•

to
iML i6i
/ t*"7'
Adı ye Soyadı : "Mehmet CÜBftf
Onay Tarihi
04.07.1994

•K

vf

- .^

NOT
Adı geçen hakkında yaptırılan, tahkikattan
onay tarİhlne kadar olan aürenln bir yılı
geçmesi halinde, şahıs hakkında yeniden onbika sinil kaydı aldırılarak,; herhangi bir
sakınca yok iae silah taşıma ruhsatı verilmesi.
-206-

7

ftMMüZ; J394
HADtR

T.C.
İSTANHULİLİ
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'

ŞUBE

: Rulı. ljl. Şb. Md.

SAYI

:

..

/

KONU :

I

1 : Jj^£l^y_k.._6:Ul.XBMMii3^T__. C. SAVCILIĞINA
2 • B>t\MftAMfH'ş»

______

Hük-ümetTabibligine

EkJi ııufus cüzdan önıeji ve ikatnet£:ılı belcesinde arık hüviyeti yazılı _jktEH^î.l__Q^E.^
^
;.....
_
„
ıııi:ı;ıı.ı;ıll.ı; Mİ;ılı t.r,ıııı;ı vry;ı luılııiıdurııiii rulr.au vcril/ncii Ltlcbindc
bulunmuştur.
Adı geçenin durumunun tetkikiyle, sabıka yününden C. Savcılığına, ruhi ve bedeni bokundan Hükümet
7abibli£:V • . .. birh:.!
... ^nup ;...!c.ı lîndı^nın bildirilmesini nrz ve rica ederim.

Eki : l.adeıikametsah.
X adet nüfus cüzdan sureti C M o ^ r d a n O
BAYRAMPAÇA MERKEZ
SAĞLIK OCAĞİ TABİFLİĞ!
•'Mîun-ursî^rır-'ı «•;.!;' «.-..
^•- salanca::! yzl::ı:T.
-21-/UZ../

,

:;;2_

•fr^rs
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/199_.

T.C
ÎSTA^BCiLtLf
E/GNÎYET Û/CGDGRLGĞG*.

ŞijBE

ak/lüı&L)

Ruh. IsL Sb. '.Mc

SA\T
KOCHU

.1
7

:

tSTANaCL SLT-TAVAK^gT

C. S^.VCILİGENA

<£z.rrt

Hakline: Tıciblircıs

"5'*/!•'•/

ESrii'{ia:«ıs c ü s d a a ' ö c a s ğ i vs ikacns^aa b ^ ' S - ^ d e a c t k hav?y 2 cl
yazdı ..Jp.th.rü&^.
.fe&ft.Tİ
..,,...•..••..., rnAİracaa-La;
Silah r^hsacL v i r i l c i i s : caUbccıciî baluncnış-ar.
Adı gsçsdlc. duru-nmaun, Kcfcl'klyU. sabıka yö•ailadi.ı C..S'a*ciUf;îii, ruhi vbedisi baktrr.da.-ı Hak-icıec Tabibliğicıcs.. maa» bir h a l i n b a l u - a p
bulucımadıf i a t a bild-l-LLır-iSİaL arz v; rica adericn.

Eki

: 1. adec ika—iatzaa

•

: L. adac nüfus c. s u r ü i

7^.c
lmlnönt
JETİ Noln Sıfel'k OaH

RAPOR

Ateşli Silah T a 5 . m « ı n 0 '
Bulundurmasına Mani juM
"o Bedeni bir engeli yoktur.
EMİNÖNÜ 1«oJu.SattUkOc.Bl

Tabıblıö'

3 .S.L*&£./ E = r - i y s t 2r£r.

A Ş U ÖİBİDİĞ
HADIR

/)*

*Jİ.L4^

SİtAh RUHSATI İSTEK FORMU

..tâ^:.?.Si.„..K»«0CaüÜ^18İKK / VALİLİĞİNE

(EK-1J

Silah bulundurma/taşıma talebim dolayısıyla doldurduğum bu lormdaki bilgilerin doğruluğunu
beyan eder, buna göre ruhsatımın verilmesini arzederim.

.2.5...y.l0./i99.3...

İMZA

Dosya No.:

RUHSAT ALACAK OLANIN
Soyadı

<İ 'TiAV

Adı

T:^I

Baba adı
Ana adı

W _

\

SURUÇ

.

\

,

'

\

\ J

1D.10.196J\

3ERLE3T

Görevi / Mesleği

|\

\

PATKA

'
\

\l

OVLÜT

• -Doğum Yeri ve Tarihi (Gün-Ay-Yıl)

N*

/

/

^—S

Rütbe ve Unvanı
Kurum Sicil No.

İATİIİ

ikamet Adresi
Çalıştığı Kamu Kurumunun Adı
Yaş, Ad ve Soyadı Tashihi
Varsa no olduğu

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER
ili

ŞATLİUR^A

ilçesi

' ÜLESCÎK

Mahalle-Köy

K3YDAK

Cilt No.

4/13

Sayfa No.

63i

Kütük Sıra No.
Verildiği Nüfus idaresi

91
BEŞİKTAŞ

Veriliş Nedeni

YHitLSTS

Cüzdan Kayıt No.

2-3823 •
25.4.1990

Veriliş Tarihi

• : • • •

A«LJGİBlDİW

%7İJ199^
^^V^^Soo

pMe5«^m

\ ^

AÇIKLAMALAR:
A- Bu form, 6136 sayılı kanuna istinaden çıkarılan 91/1779 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine göre ruhsat
müracaatlarında tanzim edilir.
B- Bu yönetmelik hükümlerine göre, ruhsat alan kişiler sonradan 16'ncı maddede belirtilen durumlara girmeleri halinde, d/jrumu^en geç 6 ay
içinde bildirmekle yükümlüdürler.

Adı ve Soyadı

:

Rütbe veya Unvanı :
Memuriyet Sicil No, :

AMAIİ

Y3L

G.Î.H.PÎ.

148904

R U H ' A T İ Ş L - ; M L S R : Ş'O. M ö d j

(JOİjL)
„.„..

(

. . )

_K,liim Am.rllf
•

^

SOYADI

:

Adı

Ö/.EAY

. : K3HM3T

Baba Adı

:

^sVLUT

Doğum Tarihi :

16.10.1961

riumYeri

SURUÇ

:

Nüfusa Kavıtlı Oldueu Yer :
İl

:

ŞAULIUHJA

Hane No

:.'• 9 1

İlçe

: -B1R3CÎK.

Cilt No

r

Bucak : 1.11h£~Dki:.

SahifeNo

:

Köy

N.CüzdanNo:

:

Oturduğu Yer :

631
2-3323

PAT İli

Bilgi İsteme Nedeni:

HUH3AT TALEEl

Fişteki Bilgiler:

ÖRNEK NO : 5 DURUM İNCELEME İSTEĞİ

'^J
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İSTANBUL VJO.a.0»
«maiyet Mûdörlüitt

fl 5 KASIM 193

SAYI : B , » 5 . 1 . E G « . 4 . 3 4 . 5 3 . ' 0 6 ;
'
td*?1184.918
KONU : Mehmet ÖZBAY
FArİH EMNİYET AMİRLİĞİNE

E k l i t a h k i k a t e v r a k ı n d a adı g e ç e n v e İ d a r e m i z Uzunyusuf M a h e l l e s i
V a n i d e r g a h ı Sakak N«:57 Ş e h r e m i n i s a y ı l ı y e r d e ikamet eden ve S i l a h t a ş ı 
ma i z n i t a l e b i n d e b u l u n a n Mevlii^-o^lu 1 9 Ü doğumlu Mehmet ÖZBAY h a k k ı n d a k i
t a h k i k a t b i z z a t t a r a f ı m d a n y?j(>ılmişXLup,tanzim e d i l e n r a » e r evrak i l e b i r 
l i k t e i l i ş i k t e sunulmuştur.
Arzederim,
DSğanap*ÇEK
/
/Bj#îı<Sfniser
|
•Mecidiye "Karakol Amiri

0

^-211

-

SAYI

Komı

•B.«5.1.fe01I.4.34.53.
îd.ll«4.91»
Mehmet ÖZBAY
RLİÎİNE

İdaremiz Uzunyusuf j l a h e l l e s i Vnnld^T'^ahı okak N«;57 Şehremini sa
y ı l ı y"erde İkamet eden ve Emniyet Müdürlüğü Makamına müracaatla h a y a t ı 
nın h a r i c i ve ciddi t e h l i k e v e \ t e h d i t a l t ı n d a bulunduğundan b a h i s l e Silah
taşıma i z n i v e r i l m e s i t a l e b i n d e inulunenyMevlUt oğlu 19Ü Suruç doğumlu
Mehmet ÖZBAY hakkında bizzat yapmiş^alâuğum t a h k i k a t t a ;
"
Adı geçenin İdaremizde b e l i r t m i ş olduğu adreste y a k l a ş ı k «larak
6 aydır ikamet e t t i ğ i . Ç e v r e s i n d e i y i ve g ü v e n i l i r b i r k i ş i elarak t a n ı n 
d ı ğ ı .Halen Cumhuriyet Mahellesi Aşık Veysel Caddesi N»:61/A Küçükçekmece
o a y ı l ı yerde bulunan Sultan T e k s t i l A.Ş.nin Muhasebeciliğini yaymakta « 1 d u ğ u . İ ş i i c a b ı devamlı «1arak Yurt d ı ş ı n a ç ı k t ı ğ ı ve Macaristan'dan de
vamlı yüklü miktarda »ara g e t i r d i ğ i . B a ş k a l a r ı t a r a f ı n d a n t e h d i t e d i l d i ğ i n e
d a i r Adli mercilere müracastının b u l u n m a d ı ğ ı , Ç e ş i t l i t a r i h l e r d e i ş yerine
gelen t e l e f o n l a r d a kimliği meçhul ş a h ı s l a r c a t e h d i t e d i l d i ğ i , İ ş i i c a b ı
Üzerinde her zaman yüklü miktarda »ara taşıdığı.Karakolumuz k a y ı t l a r ı n ı n
incelenmesinde k e n d i s i n i n t e h d i t e d i l d i ğ i n e d a i r müracaatının «lmadığı.
İ ş i i c a b ı üzerinde yüklü miktarda »ara t a ş ı d ı ğ ı n d a n her an b i r s a l d ı r ı y a
maruz k a l a b i l e c e ğ i e n d i ş e s i i ç e r i s i n d e «IduğtuAdı geçenin Karakolumuz ka
y ı t l a r ı n d a suç kaydının mevcut «lmadığı t e s b i t e d i l m i ş t i r .
Adı geçene .Silah taşıma i z n i verilmesinde Karakolumuzca b i r sakınca
ydk isede*
Gereğini t a k t i r l e r i n i z e Arzederim,
D «şan •şjjigifit

D.SC

akol' Amiri
^»•Mecidiye <Karako

Pp«J^Xunj
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2.C.
2SİUÎ33L 212
2:2:122*2 rÜDÜr.Ll£ü
SAİI : 2 . C 5 . i ' . Z G L ' , 4 . 3 4 . 0 0 . 4 i , ' 5 j / . ^ 1 8 4

/

7 1953

KorJ : Mehmet Öz b a y H k .

. F A T İ H . . . . , V \ .Zak^T.JSJİHIIÎÎÎS-

••JZI. v3-SC.^t3İ
-••-.• Ajvr....

: Mehmet

_ ..

Özbaj

: Mevi üt

.UU AZ.-Z

: Fatma

DCĞ ,YZ=I. VZ 1112

: Suruç-196'1

'Z:'J.Z2Z"Z!Jî ÂİDZZSl

.: Ş e h r e m i n i ü z u n y u ş u f
No:

57

Mah.Vani d e r g a h ı Sok.

FATİH-İSTANBUL

ve c i d d i t e h l i k e re c i r u n tıla'bil'ejcitİEdes. t a h i r l e s i l a h takaza i s i n i
•taleoiade Vcluasra-tur,.

- ..

.

verilceai

'..

A c ı £ c ç ± s i : : h a t k s ı d a - g e r f t k l i a a h a l l i ^ a i ü k a t i a yap t ı r a l a . - a k a s 
ya t ı s a s h a r i c i v s c i d d i b i r tefcliirsye e a r - a i s lap i s l s a d a £ a , o a ş i s l & r a T a r a - a c d a s
h i r s a a ü "bir ş e k i l d e t e h d i t e d i l i p e d i i a e d i j i . e d i l a i j ; i s e , i l £ i l i n s l s a l a r a

curaca-

a t a s a a "bal-sup s u l u s a i d a ; : ! , a l ı n a c a k h a r Türlü t & d s i r i e r e ra£aea t c r - a a s î a s i a =ü=L-ü= olıı? o i r a d a î a avLS'i5Ulâra"saa Ta-.'iîki i l e - n e t i c e s i n acele- e i l d i r i l = e s i s i

raca

eceraa.

ASUGİSİO
AU/.İC/1
Z^EYZî ÜÜDÜRÜ AZ-.ZKL

Mustafa B A D A D I
HftSTaa Ş2"K2?.
2 a c i S a n a ' I n a a y e t 2»Ucü:
l a a i y e t lâ^cür Yardascasa

K0?: Verilecek c e v a p l a r c e c u r r a p o r a h a l i n d e olzayap "bissat
/j>

f/f

k*"-0-

£

~

r

^TTTTjSyT/v \

- i=6M. i l e ölecektir. ^ f r T J T f f i

-2i3

«-t

UftC,

K*aİRnı AMİRÜBİNfc

0,1 EKİM

Türkiye Cumhuriyeti

(E)

W

Y. No.: ...............

S U R E T

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
NÜFUS CÜZDAN!

T. C.

BAKIRKÖY

;cı ır: osr?

SERİ/NO.
T.C. KİMLİK NO.
SOYADI
ADİ

15.

NOTER

SALİHA AKGÜN
Cennet Mah. Alpaslan Cad.
No. 1 C Blok Kat 2
K. Çekmece - İstanbul
Tel.: 598 22 56-598 79 00

BABA ADI

. • ."«Jvj.

ANA ADI
DOĞUM YERİ
DOĞUM TARİHİ
MEDENİ HALİ

t

.:••!••

DİNİ

KAN GRUBU
NÜFUSTA KAYITLI OLDUĞU YER

İL
İLÇE
NAHİYE
MAHALLE, KÖYÜ
CİLT NO.
AİLE SIRA NO.
SIRA NO.

31

VERİLDİĞİ NÜFUS İDARESİ
ASKERLİK CÜZDAN NO.

3 .-.Lıaju;

'ASİJ GİBİDİR
(1.1J.LU ısöjb.
Mustafa BAHADIR

VERİLİŞ NEDENİ

i.. .'1:1 li-jLT-ı

pbiteftförnuru

CÜZDAN KAYİT NO.
VERİLİŞ TARİHİ

25.4.1S90..
(Resmi Mühür imza)

İşbu suretin daireye ibraz olunan ve tetkikinden sonra bir sureti ilgiliye im
za ettirilerek daire dosyasında saklanan, ..-,.-.;_,,.. sureti ile birlikte getirene geri
verilen aslına uygun olduğu tasdik olunur.
~

BUn-OKUZYÜ
SJl, :;£ İ l î SOLU Al'IHHÎ îiUL ÎICÜ Û Ütt
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Horç vo Değerli Kâğıt
Bedeli Nakden Alınmıştır.
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Türkiye Cumhuriyeti
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vTOLIOîHiME

T. C.
ANKARA 17. NOTERİ
Salih ESKİN
Tol: 4252135-4182320
Atatürk Bul. Batıhan
No. 151/301
06G50 Bakanlıklar/ANK.

Sakibi buluadu^ua, î a r c t t a a a r k s , 9«aa « a p l ı ,
15+1 aerni k a p a o i t e l i , L 53*61 Z Beri auaarala. ,
94-728 s i l a k d e f t e r a u a a r a l ı t a k a a e a a ı d i l e d i j . i a e
d i j d d i ğ i k e e e l ve ş a r t l a r l a , d i l e r a e k e i e l a i z ©larak d e v i r , kike e t a o y e , d e v i r k e d e l l e r i a i t a l e p ,
t a k a i l , aksu kakaa, s a i k ve i k r a y a , i l g i l i a e t e r l i k l e r d e düaealeaeeek olaa d e v i r , kike a ö a l e ş B e l e r i a i t a a a i a ve iBaalamaya, fcerekli kurua ve kurul u a l a r d a a i a i a k e l g e l e r i a i almaya ve keai BU keauda
aea dereceye kadar t 1e a a i l a , Haaaa efclu, 1966 d e fcualu,
NİHAT TASA! ! v e k i l aaap ve t a y i a e t t i a .
VTtlL U I N
MBÎMIT Ç A I I I

B a k e e l i e v l e r 16.ak.
1 0 / 3 ANIAÎA

Işku vekalftaaae a l t ı a d a k i i a z a a ı a a t k ı a ve
k ü v i y e t i a i ikraa e t t i ğ i ,
Çaakaya köfua i d a r e s i a d e ;
İ 0 . © 3 . 1 9 9 3 . t a r i k i a d e v e r i l s e , seri:G€5/9127©3 M İ «
ve f e t a ^ r a f i t a a t ' i k l i aürus küviyet «vzdaaıaa göre
t a a ı d ı f c i B i z , Ankara, Çaakaye, S a l l a t , « İ l t : e i 2 / © 1
kötisk:82,Bayfc:31 , de k a y ı t l ı kuluaaa Fekai e £ l u ,
19^8 dei.ualu, MSHMjtfC ÇATIR'a a i t elup i a a s a ı a i a ds:
2»kaaadc:
r e a a e a l ı a d ı t ı a ı t a a t i k ederia.Biadekuay*a«Ukaa
s e a o o i aiaaa syiBia y i r a i k e s i a e i güati«25.0^.1994.
:.:: •.:.:.••.;'ij'ıs34 / /

S/E.

Harç, Damga vorgisi vo
Doğorli Kâğıt Bodoll
Nakdon Tahsil Edilmiştir.
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Kanuni harç vo damga yergisi bedelleri Noterlik Ka'nunu gereğince maKtraz.
karşılığı nakton tahsil edilmiş ve ilgili vergi dairesine yatırılmıştır.
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15.

NOTERİ

SALİHA AKGÜN
Cennet Mah. Alpaslan Cad.
No. 1 C Blok Kat 2
K. Çekmece -. İstanbul
Tel.: 598 22 56 • 598 79 00
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SURET
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
NÜFUS CÜZDANI

T. C.

BAKIRKÖY

(§) v. M»
F

* W &4j

2 01 150837

SERİ/NO,
T.C. MMLİK.NO,
SOYADI
ADI
BABA ADI
ANA ADI
DOĞUM YERİ
DOĞUM TARİHİ
MEDENİ HALİ
DİNİ
KAN GRUBU

' j-ASltt
SüHüC
16 .-10.1961
3:XAri
İ3LA2I

••

NÜFUSTA KAYITLI OLDUĞU YER

yAîîLIü'Hi'A
SİNCİK.

İLÇE
NAHİYE
MAHALLE, KÖYÜ
CİLT NO.
AİLE SIRA NO.
SIRA NO.
VERİLDİĞİ NÜFUS İDARESİ

ÜEYBAH'
004/13
Ğ3İ
9!
B^İKEAg

ASKERLİK CÜZDAN NO.
VERİLİŞ NEDENİ
CÜZDAN KAYIT NO.
VERİLİŞ TARİHİ

2-302325.4.1990
(Resmi Mühür İmza)
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işbu suretin daireye ibraz olunan ve tetkikinden sonra bir sureti ilgiliye im
za ettirilerek daire dosyasında saklanan
j ^ r j i s u r e t l İle birlikte getirene ged
verilen aslına uygun olduğu tasdik olunur. .
„
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B£iroOKUZYÜZDOKSAîIÜ.Ç

SBîiSaiîİU EKİM AYllIIirELİtİIîCİ G.UllUg
1.10.1993
Harç vo Değerli Kflflıt
Bedeli Nakdon Alınmıştır.
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VALİLİK MAK
İSTANBUL
istanbul'da ikametgah etmekteyim,serbest meslek
sahibiyim,Bankalar'da ve piyasadaki işlerimi yürütmek için
sürekli olarak yanımaa yüksek miktarda nakit para ve çek
taşımak zorunda olduğumdan can ve mal güvenliğim için taşıma
ruhsatlı silah almak istiyorum.Gerekli işlemlerin yapılmasını
emir ve raüsadelerinize arz ederim.

ADRES
:
Şehremini Uzun Yusuf Mah.
Vani Dergahı Sok No:57 /
FATİH-İSTANBUL
5"! •'L1^13

EMNİYET KüOB0RLOÖ#
Evrak TB Ar8hr Şains JHSd* lfi£8
Sajı

;

Em .Md. ...
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Mehmet Özbay

T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Gentî Müdürlüğü
SAYI :B.05.1.EGM..O. İl.03.03
(41)
KONU : Süah Taşmıa Talepleri
BAKANLIK MAKAMINA
Siirt ilinden Masum oğlu 1946 doğumlu Sabahattin ZEYREK, Çorum ilinden
Bektaş oğlu 1956 doğumlu Erdal ERTUĞRUL, H. Osman oğlu 1963 doğumlu
Ergül ERAYHAN, Denizü ilinden Mehmet oğlu 1930 doğumlu Halil AKBAŞ, Bolu
ilinden Kemal oğlu 1952 doğumlu Hilmi ÇELEBÎ, Kemal oğlu 1944-doğumlu
Kadem ÇELEBÎ, Adana ilinden Ali oğlu 1953 doğumlu Rüstem ÖZCAN, Bursa
ilinden Abdülrezzak oğlu 1964 doğumlu Osman TURAN, Recep oğlu 1963
doğumlu Nuri TANRIKULU, İstanbul ilinden Kaya oğlu 1966 doğumlu Mustafa
HUT, Aydm ilinden Ahmet oğlu 1952 doğumlu Adil ÖNCEN, İbrahim oğlu 1961
doğumlu Hüseyin KIVRAK, Ankara ilinden Ahmet Bedrettin kızı Ayşe Canan
DONAT, Samsun ilinden Aslan oğlu 1950 doğumlu Ergün KADEMOĞLU, Alaaltin
oğlu 1965 doğumlu Gökhan ÇAKIR, İzmir ilinden Ahmet oğlu 1964 doğumlu
Hüseyin POLAT, Bursa ilinden Halim oğlu 1947 doğumlu Ahmet YARDIM,
Feyzullah oğlu 1954 doğumlu Ferhan BALCI, Kayseri ilinden Niyazi oğlu 1965
doğumlu İbrahim BAHÇECİOĞLU, Gaziantep ilinden Mehmet oğlu 1942 doğumlu
Sait HATABAY, Ankara ilinden Musa oğlu 1953 doğumlu Fazlı KOÇER,
Zonguldak.ilinden Ahmet oğlu 1956 doğumlu İbrahim ERTUĞRUL, Ankara ilinden
Osman 'oğlu^956^pgumlu Hacı Salih BABAYİĞİT, Ahmet oğlu 1969 doğumlu
Fahredd%g^INE(şfP0ĞLU, Sabit oğlu 1958 doğumlu Soner KOÇAK, İstanbul
ilinden^
ve ciddi
yaptınlort^&tiJ|Eatta hayatlarının tehlikede olduğuna dair herhangi bir belge ve bilgi
bulunma^ıg^ftdirunıekledir.
Valilikçe silah taşmıa ruhsatı verilmesi Bakanlığın takdirine bırakılan adı
geçenlere, 91/1779, Karar Sayılı Yönetmeliğin 7 nci Maddesinin (a) bendine
istinaden silah taşıma izni verilip verilemeyeceği hususunu tensiplerinize arzederim.

Bekir AKSOY
Vah
Müsteşar
VERİLSİN / VERİLMESİN
...M.....y..3r.....71994
Nahit MENTEŞE
Bakan
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İS.R

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Emniyet Müdürlüğü

SAYI : B.05.l.EGM.4.34.00.44.02.95/95-6027
KONU : Mehmet ÖZEAY

27/02/1996

İÇİ.ŞLESİ BAKANLIĞINA

İLGİ:(a)14/06/1994 gün ve B.05.l.EGM.4.34.00.44.02.93/11782 sayılı yazımız
(b)04/07/1994 gün ve B.05.l.EGM.0.11.03.03.94/1766*3 sayılı yazınız.
İlimzdo ikamet eder<Mevlut oğlu 1961 Suruç doğumlu Mehmet ÖZBAY Mü
racaatla; hayati harici ve ciddi tehlikede bulunduğundan taşıma ruhsatı
' erilmesi talebi ile işlem dosyası ilgi (a) yazımız ile gönderilmiş.
04/07/1994 tarihli onay ile talebi uygun görüldüğü^ilgi -^b) yazınız ile
bildirilmiştir.
Adı geçenin Bakanlık onayında Baba a d m m l sehven Mevlüt yazıldığın
dan Mevlut olarak düzeltilerek gönderilmesini ar

Lhat Kemal EREN
Vali a.
Vali Yardımcısı
EK
1

A—«32Îc2in.lilc OÎÎSV"* *

._23/4Z/1996
11/01/1996
1&/OUİ996
OJt/Ol/1996
•\/>./<Vl996

P.M.
Br.A.Bşk.
Sb.jMd.Yrd.
şb.Md.
Emn.Md.Yrd.

N .BÜYÜKPARMAKSI2M^
A.KARAHAN

Mı:
M.KARADUMANÛ^

V

Ö.T.Ö2EN^UsJ!*
Z.BALKAR.
/
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Muşta

İHADIR

potlfiYAcHıuru
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T.O.
İSTAJ3UL VALİLİĞİ
Emniyet MUdürlüğU

SAYI: B . 0 5 « 1 . E ( 3 M . 4 . 3 4 . Ü 0 . 4 4 . 0 2 . 9 3 A 1 7 8 2
KONU : Mehmet ÖZBAY.

/i/ /

£

/ 1994

İÇİŞLERİ BAKAHLIQDIA

İ l i m i z F a t i h İ l ç e s i Ş e h r e m i n i Uzunyusuf M a h a l l e s i Vani D e r g a h ı
Sokak 110:57 s a y ı l ı y e r d e ikamet e d e n , Mevlut v e Fatma o ğ l u , S u r u ç - 1 9 6 l
doğumlu Mehmet ÖZBAY m ü r a c a a t ı a | C a n g ü v e n l i ğ i bulunmadığından b a h i s l e
M.K.E.Kurumundan s i l a h s a t ı n a l d ı r ı l a r a k t a ş ı m a r u h s a t ı v e r i l m e s i
talebinde bulunmuştur.
Adı g e ç e n h a k k ı n d a y a p t ı r ı l a n t a h k i k a t t a i Y ö n e t m e l i ğ i n l 6 . M a d d e sinde b e l i r t i l e n hallerden b i r i s i n e düşmediği,şahsın Serbest T i c a r e t l e
i ş t i g a l e t t i ğ i , c a n g ü v e n l i ğ i n i n t e h l i k e d e olduğuna d a i r A d l i ve İ d a r i
m e r c i l e r e m ü r a c a a t ı n ı n b u l u n m a d ı ğ ı , d i l e k ç e s i n d e can g ü v e n l i ğ i n i n o l m a 
d ı ğ ı n ı beyan e t t i ğ i a n l a ş ı l m a k l a ; 9 1 / 1 7 7 9 K a r a r s a y ı l ı s i l a h y ö n e t m e l i 
ğ i n i n 7 » M a d d e s i n i n ( a ) b e n d i g e r e ğ i n c e a d ı geçene t a ş ı m a r u h s a t ı
v e r i l i p v e r i l e m e y e c e ğ i h u s u s u t a k d i r ve t e n s i p l e r i n i z e a r a o l u n u r .

H a y r i KT)ZAKÇIOGLU
Vali

mu

GSBJD|R
BAHAOiP

/£-/
/
/
...'/.
/

S

I 1994 P.M.
/ 1 9 9 4 Büro Amiri
/ 1 9 9 4 §ube Müdürü
/ İ 9 9 4 Em.Md.Yrd.
/ 1994 Em.Müdürü

:
:
:
:

C.INO
A.AYDINERM.ÖMEROĞLU/^*'
M.ŞENERV^

i N.MENZ
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DİZİ PUSULASI

1-İkametgah ilmühaberi,
2-Nüfus cüzdan s u r e t i *
3-Sabıkâ-Doktor Rp«
4-Dilekçe.
5-Ömek No:5
6-Karakol t a h k i k a t ı »
7-^Nüfus c u zdan surjeti,
8 - İ s t e k formu©
9-Bakanlık y a z ı
u
uğunu t a s t i k ederim.

'TOBfflB
Muştala BAHADIR

-223-

T.C.
İSTANBUL UALİLİGİ
Emniyet Müdürlüğü

24/12/^gg 6

SAYI,: B.05.1.EGM.U.3«».00.Wu02. 96/6027
Mehmet ÖZBAY
KONU :

Mehmet ÇAKIR
A1TE.AHA

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

İlimiz.. ? £ * & . . . . . . . . i l ç e s i n d e ikamet eder... .MÇ^PlŞt. 9?M¥.
.Valiliğimize müracaatla;iliniz.
defter sırasında, ..?.^î»İ?.t. S**??:
marka.

9 mm *...çap

L 53461
ve n"....•%
<:.....

94/728

.adına kayıtlı bulunan.

Z

Beretta

"seri numaralı silahını devir

alarak adına taşıma ruhsatı verilmesi talebinde bulunmuştur.
Adı geçenin talebinin yerine getirilebilmesi için ilinizde bulunan
silah işlem dosyasının Müdürlüğümüze.gönderilmesini arzederim.

/ ' Z e k e r i y a BALKAR
2 . S ı n ı f Emniyet Müdürü
Emniyet Müdürü a .
Emniyet Müdür Yardımcısı

24.M/1996
2^V/4/./1996
^/0//1996
0,^/o 1/1996

G.İ.H.Mem.
Br.A.Bşk.
Şb.Md.Yrd.
Şb.Md.

S..KOÇAK W
A. KARAM vKj
M. KARADUMANflti
Ö.T. ÖZEN

-
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MusfcrfftBAHADlR

T.C.
ANK/tflA VALİLİĞİ
Emniyet Müdürlüğü
ANKARA

SAYI :B.05.1.EGM.4.06.00.44.
•' 9 4 / T - 7 2 8
ÇAKIR
K0NUMehmet

ûa uz a 6

1 3.02. 9 6 * 0 ^ 3 O 1 T
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

İ L G İ : 2 4 / 1 2 / 1 9 9 Ş t a r i h ve G027 s a y ı l ı

yazınız.
Mehmet ÇAKIR

İlgi y a z ı i l e i s t e n i l e n i l i m i z a r ş i v i n d e
s t t aa
ere
a d ı n a k a y ı t l ı .B!F.
..?. .

m a r k a .?..n]m.... çap v e

L 53461 Z

s e r i n u m g ı a l ı t a b a n c a y a ait d o s y a i l i ş i k t e g ö n d e r i l m i ş t i r .
A l ı n d ı ğ ı n d a b i l g i v e r i l m e s i n i arz'ederim.
EKİ

: 1 Adet Silah dosyası.
Dizi

0 4 0 7 0 6

pusulagj.-(-22)— Q tleHr'^-v*ak---

BOSSATlŞLEWLHU$b.raod. s,,,

:::,lc/L/UL/"

Ç e t i n YILDIZ^
3 . Sınî^fv-^affıy e t Müdürü
Emniup^t^Müdürü a .
E-mc^vet Müdür Y a r d ı m c ı s ı

Mustafa BAHADIR

Poto)
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DİZİ
SIRA

ADET

PUSULASI

İÇİNDEKİLER
'Nüfus Cüzdan örneği
Dilekçe

....

Görev belgesi
Silah Satın alma belgesi

.......

L.

Menşei belgesi
Silah tesbit tutanağı ,

.......

..'..!...

Valilik onayı
Diğer evraklar

;.........

.........:..

TANZİM EDEN

__.
TOPLAMtİLa^^i/IC/

Hiiu_lJ
ADETTİR.

-226-

T,C,
ANKARA UALİLİ31
Emniyet Müdürlümü
SAYI : Bon5..11£5M,,4.aa,G:]a^.
^OfJU : Mehmet ÇAKIR

<ÖT6
. V A L İ L İ K MAMAMIN A

İlimiz
VcEmeî; e d e r
ir'i.lnlZa

,^

h m 3

a i. I s h

.1,*21*1f^1

ederek,
taşımu

tarihli

Adı

ge-jena,

1

- -. .ŞŞpA^J:

1959.

d^iumlu

hayatı .harici
izni

talep

ile

uygun

.cnay.ı
^KÇtf .d

a n

(a)

verilmeğin i

bendine

vs

etmi.j

.

H

^

h

J O

,;s

tehlikeye
İ3i:sî]i

. ,B.e.r,e,t t,a, , ,
i^ln

S1/177D

r j a v e ^1,.„ 1.2,., 1,9,9,5. ,

tensiklerinize

,,

adresinde

M . W W , , , . ^ , .

ciddi
bu

0

ValU

maruz

marka
Karar

,9.,rara.„
GaytLı

tarihine

arzedarinı,

m n i y e t . ı'JSilür'ü
dür

\etJ£APRAZ
^i'riıınjjsrrST"

0.1. . / D 2 / 1 9 9 f ı
iU-./02/199«t

Adlara

Me.'R.TAN^
Şb.Md.U.Ö-.T.ÖZE^^
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Yardımc1.jf

©ii7t#

;;-.I.T

YJne::-

kadar

Z.T.HYET HÜDÜ-ÎÜ AOIiMA

UglL

kal-

3a'<enl ıi_Umıt\n

«.örülmüştür-..

, Ş İ Ç U ğ ı , ,.. ,

^arj^numural ı tabancası

m e l l " p . n '7 ,maddem i n i n
ma r u h s a t ı

1 6 . Ş k , 1 D / , 3 , J o , , , , , , ,. V J , , ,

: , , ... . o ' i l u

muracaah

rliuindan

ve

Ş^hçelievler

tagı-

DURUM İNCELEME İSTEĞİNİ.

• "\

TANZİM EDEN MAKAM :
İLİ : fîitfF- İLÇESİ :

^lVEbl^4?URU^[U

Tarih : Q 3

No.^-/^9j

C~

İSTEĞİ YERİNE GETİREN MAKAMIN
Tarih :

No :
D i l c i 8ATTSN
••w v ~ - , . . . . . . .

^

*u«.

•• S ,

DOLDURANIN
Adı SoyâdFA
AnV.ar
Rütbesig.T,!.:^
Görevi

ÖRNEK NO : 5 DURUM İNCELEME İSTEĞİ

ASU GİBİDİR
ıuaı

— 228

GÖLBAŞI

-. K A R-*-ir="

(AUKİRI 1 )

ASLÎYE CEZA
HAHKEHBSÎ
-SAYI

ESAü
îîo
KARAR Ho
C.SAV.İD.rlo
HÂKİM
C.BAVCISI
KATİP
DAVACI
Hu QT^KİLER

İA..IKLAR

1939/107
1990/Tl
1989/83
SÎJLEYÜAÎÎ KOÇ 20760
S.ŞİEAÜÎ 3RÜBÎ3B-23252••
UĞUR E i ü - j ^ İ H

ASJJGİBİDil
AAJ\XJ '&/
&22)

ÎBRAIiİ'Li GÖK,.Ma lime t .oğlu 1959 D. lu Ankara Aşa?7i Ayrfi
c i omurctjkiîakak 3/5 da o t u r u r .
IiîuGİ'Aî-A BIRCAîJ,Osman 03lu 1962 D. tu r "nkara Gasiosnıc
paşa m a h a l l e s i ^ e h t i sokak' 3/7 de o t u r u r .
l-LÎ;itir.î3T QAKT.'£f j ' e h m . ve J^ikmet
'den olma 1953 D. lu
ATrtarrs-^a nkaya Balgat : i ans:82 de nüfusa k a y ı t l ı fc
l e a Ankara Emek 67» sokak I7o:16/3 de o t u r u r , b e k a r
okurya sa r , snb^krası s , s« r b e a t i'ica re t le u ğ r a ş ı r , T, C
i al.ua.
2-AoIL! (İHOÜR, i k k i r ve -*akbulâ 'den olma 1950 D.lu
Ç a n k ı r ı İ l g a z ^ ı z ı l ı b r ı k köyü H . n o r i o da nüfusa k
y ı t l ı h;:leıı Ankara İ n c e s u Mektep sokak üngör Apt.
Uo:51 de o t u r u r , b e k a r . , o k u r y a z a r , s a b ı k a s ı z , e s n a f ,
•T.C.İslam.

: lîJiîSUl'R l'l'I'L 7 2 HAKAüS'i1.: 1.7.1989
Yukarıda a ç ı k k i m l i k l e r i ve s u ç ' l n n y a z ı l ı - s a n ı k l a r
hakkında mahkememize açılan, -kamu ' d a v a s ı n ı n ye p i l an a ç ı k y a r a l a m a s ı
sonunda:
G.DfofeÜIDÜ
: Olay t a r i h i n d e m ü ş t e k i l e r i ? s a n ı k
A3in Jtıgör yönetimindeki a r a ç l a r ı n ç a r p ı ş m a s ı sonunda m ü ş t e k i l e r i n
ş i k a y e t ç i o l m a l a r ı n a k ı z a n •sanıklardan Asım ungör'ün İbrahim Gök'e,
d i ğ e r i n i n ^ u s t a f a ^ i r c a n ' a v u r d u k l a r ı ve a y r ı c a : , orosbu ç o c u k l a r ı "
d i y e r e k de h a k a r e t e t t i k l e r i , i d d i a , s a v u n m a l a r ^müş t e l c i l e r i n a ç ı k a n l a t ı m l a r ı , A d l i ^10 Kvrumu'nun Ivlustafa - ^ i r c a n ' m 3 , Asım Öngördün
5 gün i ş ve g ü ç l e r i n d e n kalacak ve h a y a t i t ı h l i k e g s ç i r m i y s c e k ş e k i l 
de y a r a l a n d ı k l a r ı n a i l i ş k i n r a p o r l a r ı ve tüm dosya kapsamı i l e anla
y ı l d ı z ı n d a n c e z a l a n d ı r ı l m a l a r ı n a k a r a r vermek g e r e k m i ş t i r .
HJj_ i r bj;[
: Gerekçesi y u k a r ı d a a ç ı k l a n d ı ğ ı £ 3 b i ,
s a n ı k l a r ı n s a b i t olan eyTemlerine uyan " ' ü e s s i r f i i l suçundan TCK,nun
456/4 maddesi j e r e ^ i t ı c e t a k d i r e n ve 3506 s a y ı l ı ' k a n u n l a a r t ı r ı l m ı ş
o l a r a k ve daha a ş a ğ ı olamıyaça^rından. 20.000 er
l i r a a ğ ı r para cezn3i,
:
la c e z a l a n d ı r ı l m a l a r ı n a j
"~~
~
l
S a n ı k l a r ı n a y r ı c a s a b i t o l a n h a k a r e t suçundan eylemle
r i n e uyan 482/3 maddusi g e r e y i n c e t a k d i r e n 1 er ay h a p î s ve' 150.000 /
l i r a a ğ ı r para c e z a s ı y l a c e z a l a n d ı r ı l m a l a r ı n a , v e r i l e n ' h a p i s ö e z a s ı n ı :
her günü 647 s a y ı l ı kanunun 4 . maddesi g e r e ğ i n c e tokdiren^ 5.000 l i r a 
dan 150.000 e r l i r a a £ ı r para c e z a s ı n a ç e v r i l i p aynı kanonun aynı m3i
d e s i n d e n v e r i l e n a ğ ı r para c e z a s ı i l a t o p l a n a r a k 300.000 e r l i ' r a a ğ ı :
para c e z a s ı y l a c e z a l a n d ı r ı l m a l a r ı n a ,
'"
'V
^ a n ı k l a r a h e r i k i s u ç t a n v e r i l e n aynı t ü r oara cezala
r ı n ı n t o p l a n a r a k n e t i c e t e n 320^000 e r l i r a AĞIR PARA ffi%AJfflftA CEZALAKÖIRI İMALARIMA^
Sanık A3im Üngör hakkında 2918- s a y ı l ı kari?
maddesinin uygulanmasına t a k d i r e n y e r olraa.dısıha,
srafı
29.100 l i r a Adli -»-ip Ücreti', l f . 2 l ö l i ^ ,
fljl .TtlHto.
toplamından o l u ş a n 46.310 l i r a yargılama m a s r a f ı n ı n , o a n
DUC
lûlij TARİKİ
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.
T.C..
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Daire : ASAYİŞ

A H A R A

şube
Sayı

...A../1991

: Ruh.Işl.A.Slh. .
: 62159/69

Konu

:

laİebi'f x n

Alma

5.11.91*285 525
ANKARA VALİLİĞİNE

İLGI

:

Anknra Valiliğinin 11,10.199i <*In vo Em.Md. r uh.îşl>. 0849 aayıU yazısı.

Aşağıda; adı ve soyadı y a z ı l ı şahsa hayatının h a r i c i ve c i d 
di b i r tehlikeye maruz kalabileceğinden bahisle s i l a h s a t ı n a l d ı 
r ı l a r a k taşıma r u h s a t ı verilmesi hakkındaki yazınız i n c e l e n d i ;
Adı geçene, 91/1779 Karar S a y ı l ı Yönetmeliğin 7 nci Maddesir.L-ı (a) bendi gereğince s i l a h s a t ı n ' a l d ı r ı l a r a k taşıma r u h s a t ı
verilmesi Bakanlık Makamının aşağıda b e l i r t i l e n t a r i h l i onayı i l s
uygun görülmüş olup, M.K.E.Kurumundan t i r (1) Adet -tabşnca i l e
on Kutu (250 Adet) mermi s a t ı n a l d ı r ı l m a s ı i ç i n i l g i l i Valilikçe
düzenlenen s i l a h s a t ı n alma yetki belgesi i l i ş i k t e g ö n d e r i l m i ş t i r .
B i l g i ve gereğini r i c a ederim.

•

e,

^

P.AKAM ADIMA

Hamdi ARDALI

T! K İ

Vali
Müsteşar Yardımcını

1 -

Onay

'/:.-'. S i l a h İşlem Dosyası
3 •• Yetki Belgesi
W. İ M L İ Ö Jt
Adı ve Soyadı
Onay TariM
T

) A Ğ I 'T

Mohmat ÇAKIR
14.11.19-'!

İM

GEREĞİ

BİLGİ

İv; S.E.KURUMU
GEıIEL M-'tD'İRLÜG'JHE

ANKARA VALİLİĞİNE

6 4055
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SAYMAN MUTEMEDİ ALINDISI
Seri ı A. T.

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ

s» No,: 453929

'

özel No. :

zz

Tahsilatı Yapan Mutemetliğin Adı : ...
Teslim Edenin Adı, Soyadı ve Adresi :
Ne için Teslim Edilditf :
Ç EŞ 1D t

MİKTARI LİRA

•VTfl-Tfrh-

z*

Q'Mvcr
Saymanlık Mti.
tahsil edilmiştir.

tefcf

S i.'
Q İl
D.M.O. Basım Müessesesi , .1993.

1. MOVeUee

ASLI GİBİDİfc
Mustafa BAHADIR
POı
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T. C.
JÇtŞlERt'BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
ANKARA

i'aire: ASAYİ.,Sayı

./..-...,/199.

:-<£i:>9/6'J

vube : Ruh.Işl.A.SJh.
Konu : I.ietı.ıet CAÎÜR:

mr.Aur.iK :-A: AIIKA

Ankara Vali liginden alınan 11.10.1991 üün vo !3n.['d."'uh. İ:;J.çb.'3S49 s a y ı l ı
yazıda; : oL.^et «JATCCn'.in hayatının harici vo ciddi '••»ir tehlikeye maruz kejlabileco<'.!İncîcn bahisle \ .l'.:--.!:uruıvıundan silah, satın a l d ı r ı l a r a k tabına r u h s a t ı . v e r i l : esi taJoitı-.ie bulunduHu b i l d i r i İnektedir.
Vai-tıvılan tah!:i İcatta i s e ; l'ayatmı:» harici vo ciddi bir tek likene 'maruz
i:a '.ılıÇuna dair herhangi - bir belçjc ve bilginin mevcut o İnşada aı b e l i r t i İme içtedir.
V a l i l i k ç e , adı noçone cilalı satın a l d ı r ı l a r a k taşıma ruî s a t ı v e r i l i p ve
r i leiüGyocey i hususu Pakarılıijm takdirine bırakılr,U',j bulunmaktadır.
Adı <:oçenin V a l i l i k ç e - s a t ı n aldırılacak silahına 91/1770 Karar Sayılı YE—
. rıet';e'l:.<jin 7 nci ['adresinin (a) bendine istinaden ta:;ıt:;a r u h s a t ı v e r i l i p , v e r i l e r'.oyeceiji hususunu teusi; lerinize arzedorim.

Vali
!.îTi'ıiyot latinel t'üdürU

v.'-r.tr.rri! -:«/:

'.../&../.uX.../mı
•.'.îa^alıattin ÇAK.''AKûTıIi»
İ ç V l e ^ i Hak ar
l

Must
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'

BAHADİR

T.C.

ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
BAHÇELİEVLER KARAKOL AMİRLİĞİ
SAYI : B.ü5.1.EGM.4.06.38.30.y3A86^
KONU: r - '

ehmet

.P.3 /P.l 7199^

11

ÇA* *
ÇANKAYA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

S i l a h t a ş m a r u h s a t ı talebinde bululna ve idar<=»rn z T3TEVİpr Tfi.snVpy- m
s a y ı l ı yerde ikamet eder Fehmi oğlu 1958 doğumlu lîehnet ÇAKÎlThakkında yaptı.
tahkikatta;
Adı geçenin b e l i r t i l e n adreste uzun zamandır ikamet e t t i ğ i , k e n d i s i n i n
s e r b e s t olarakçsalıştığı, çevresinde i y i b i r kimse olarak t a n ı n d ı ğ ı , k ö t ü b i r şi
i n i n bulunmadığı,Karakolumuz kayıtlarında adının bulunnadığı,silah t a ş ı l a rui
alr.asında Karakolucuzca b i r sakıncasının bulunmadığı y a p t ı r ı l a n tahkikattan t
miş i s e d e ;
Gereğini arzederin.
^^^~/
Z.M.
Ruhıot işlemleri $ube MödCrlOgOna
Arzoltmur. # 4 * G C A K 1994

- 2 3 3 -

S> l\jB*ıV

U^
AA

-t*-W~-«>

fi.''VccJr(

X=cX4=Xrr\ 4 ^ ,

ı ^ ' •f-5>-A . f^ u

o^U
„

\ JlAde~\

„*zAr^s>J-c

>^3İ
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t> o V * ,-v.—^

T.C.
AHKA11A VALİLİĞİ
Emniyet Müdürlüğü
A N K A R_A

SAYI : B.05.1.EGU.4.06.00.44.

03.01.1994

KOHÜ : 92.1295
Mehmet ÇAKIR '

ÇANKAYA. İLÇ3 EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

İdareniz .'K».B.a.1\?A^İ.Wlex M*. J.6.. â ^ -HO9.10-/3. ....... . aayxlx yerde
. oğlu .1.9.5.d. . . doğumlu Mehmet. ÇAKIR. .

ikamet eden Fehmi
Valiliğimize

müracaat

ederek

silah

tasıma

izni

bulunduğunu. MKE.Ku-

ital

'

rumundan bir adet

•

'

silah satın alarak adına taşıma vesi

kası verilmesini istemektedir.
Adı geçenin
tede

yayımlanan

belirtilen,

01 Uaziran

9 1/1779

hallerden

1991 Tarih ve 20888 Sayılı Resmi Gaze

Karar

birine

Sayılı

düşüp

Yönetmeliğin

düşmediğinin

16.

maddesinde

bildirilmesini

rica

ederim.

Hasan CS":
3 . S ı n ı f âftaiyeJt Müdürü
Ruhsat ve T e b l . İ ş i . Şube Müdürü

ASL1GİBİDİR

TidJİU 19Â0

Mustaİk-BAHADIR

- 235 -

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
Emniyet Müdürlüğü
h N K AR A
03*01.1994

SAYI : B.05.1.EGM.4.06.00.44.
92.1295
KOHÖ :
Mehmet ÇAKIR

ÇANKAYA İLÇE. EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

İdareniz
... sayılı yerde
ikamet eden F&PF&.
oğlu ?"???, .. doğumlu Kehmejt SAKIR,
Valiliğimize müracaat ederek silah taşıma izni bulunduğunu, HKK.Kuital
rumûndan bir adet
silah satın alarak adına taşıma vesi
kası verilmesini istemektedir.
Adı geçenin 01 Haziran 1991 Tarih ve 20888 Sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16. maddesinde
belirtilen, hallerden birine dUsüp dügmediğinin bildirilmesini rica
ederim.

Hasan CEY0^
3.Smaf "-Emniyet Mlidürü
Ruhsat ve Tebl. i ş i . Çuijo MüdürU

Üieta:

-236-

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
G|N£L, Müoii^Ğü.peaao - ANKARA
VERGİ DAİRESİ
: MALTEPE
VERGİ HESAP NO.: 6119710034

TELEFON
TELEFAX
TELEK
TELGRAF

FATURA
'»7-

TARİH:

3/

I. /•?£

ALICININ
ADI SOYADI :HEHKET Ç A K I D
ADRESİ
; B A H Ç E L İ K Ü L E K 1.A S K İ 0 / 3
ANKARA
CİNSİ

Uf

ı_±n±M
.ıı/oa/9a/.ıa«?a
NOLÜ MOSAADES:i: İ.I..E
«9 MM P,UP . GGRETTA TABANCA '{INOX>
L..33-«>t7
SEDELt. Ol/l J./<?'=1 TARİH S3496
C.AYTLT UE
SAYILI MAKBUZLAR i:!..!".' TAHSfcl... EDİLMİŞTİR.

Kurumumu! Vergi Usul Kanunu Yöneımelik hükümlerine labi değildir.

/USU GİBİDİF
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: 212 66 80
: 222 22 M
. ijr2%M\GA7=
: MAKKIM-ANKAİ^Â

SÎLAH TESBİT VE İNCELEME TUTAMAĞI

İlimiz

....Sayılı yerde' ikamet eder

. ogiu
ait ruhsatlı

\r.ttl!?SV&İ...*/>&*,.............

doğumlu

. . £ W f <£j .+?••.. . marka

..S... mm. çap ve .^..T.^* b.U ^ . . . . .

seri numaralı tabancasının 0 1 Haziran ' 1991 tarih ve 20888 Sayılı Resmi.
Gazetede yayımlanan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 20.maddesi gere
ğince kontrol edilmig, dosyasında

yazılı silah olduğu anlatılarak

bu tutanak birlikte imza altına alınmıştır.

#. */A?İC/S3-/S»
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.../.../19 9İjf

iş

ADLİ SİCİL ve İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

^v/£v?&l.?fe^
kaydımın olup olmadığının tarafıma bildirilmesini izinlerinize arz ederim.

ACIK KİMLİĞİ
Adı

;^/fâ>AwC t-

Soyadı

.

Baba Adı

: Z? 0 ^**"'

Ana Adı

.föJL^el-

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

.

Ç^^/<

#

*

/

*

•

*

*

•

*

:Mr0£-/?^

Nüf. Kay. Ol. Yer x/fnSk:A<Z-A
ikametgâh Adresi

:/6Svk

/ ^

/^Ar^'^

NOT: Dilekçe İle birlikte nüfus cüzdanının aslını vermek mecburidir.
— Bir hafta İçersinde alınmayan dilekçeler İptal edilir.
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ıf/n/v
i şlem;
Kimlik

S A B I K A
S O R G U L A M A S I
S O N U Ç L A R
A
AJ Ana Menü
S: S o n r a k i Say-fa
B Î SI. t i r
B i l g i l e r i : ÇAKİR MEHMET, DT: O C / O O / İ ^ S B "
B: F E H M İ , A: HİKMET
DY: AMKARA, NY: ÇANKAYA

He.bsr- öze*: 1 e r i n i r ,
2 C:

i ; a r i k 1 sr- i ;

2561S55-7İ:01/07/S?
^
06/06/90

20^1595
V T K i L i MEMUR

Say-? a Î

C K : ^ 5 c / 4 4S2'.'3;64'
107-71 25/07/90 .

aOi.Dhç.ı

H 5LCM
a

MLİ

MŞf;??:

*£W

MustaJaBAHADIR
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T. C
.. VALİLİĞİ
Emniyet Müdürlüğü

(EK-6)

AHKAM

Şube : I t u î u î ş İ . K s . l
Sayı

DOSYA

: 92/1235

13.

Konu : M ^ n o t ÇAKI?.

02

İTHAL SILAH SATIN ALMA BELGESI
MÜRACAATÇININ
Adı ve Soyadı

:

İş veya Memuriyet Unvanı

'îohno-t ÇA^IÎl"A.1IAP î l D o l o s o a l
-

Varsa Sicil Numarası
Yönetmelik Maddesi

91/17T? Karrar S d y o l i Yc5n , 3 2 / - î a d .

Emniyet Müdürlüğünde'
Kayıtlı Olduğu Defter ve Tarih

92/244

B n h ç o l i o v l o r l 6 . 3 o k # H o : 1 0 / 3 AIiKAHA

SİLAH SATIN ALANIN NÜFUSA KAYITLI OLDUCU

İm

:

t

-

•

•

. -

1 İlçesi
1 Mahalle -Köy

*"

Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan kigi 6136 sayılı Kanun hükümleri gereğince M & h ^ . . ^ ^ ^ . . . ^ .
1 adet »ilah ve (250)
adet mermisini satm almasında Valiliğimizce sakmca görülmemektedir.
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim,
VALÎ ADINA

Not : 1 Adet Tabanca/ÇSeî?
DAĞITIM

:

tçigleri Bakanlığı

Not : Bu belge yol belgesi olarak fatura
tarihinden itibaren 1 hafta geçerlidir.
- 2 4 1 -

fstefflkBAHADIR

2

T.C.
AHKARA VALİLİĞİ
Baniyet MUdUrlUgU

SAYI : B4O5.I.2GM.4.O61OÛ.44
? 2/1 ;••!«;•?
KONU : Mehmet ÇAKIR

VALİLİK MAKAMINA.

İ l i n i z d e iİcamet eder . . . , ^ ! v î i , . . •. ,o$lu . 2£5& , . doğumlu , ;•'&£•£.% ..
. . . . ,1-v. v » . . . . . V a l i l i ğ i m i z e müracaat ederek b i r adet i t h a l s i l a h s a t ı n
a l a r a k adına r u h s a t v e r i l m e s i n i t a l e p e t m e k t e d i r ,
Adı^egene Ol Haziran 1991 t a r i h ve 20333 s a y ı l ı Resmi Gazetede ya
yımlanan 91/1779 Karar s a y ı l ı yönetmeliğin 3 2 ' n c i maddesine göre MKS Kuru
mundan b e d e l i mukabilinde b i r adet i t h a l , s i l a h - s a t m a l d ı r ı l ı p adına r u h s a t
v e r i l i p verilemeyeceği hususunu t a k d i r ve t e n s i p l e r i n i z e arzederim»
SIHHİYE T MÜDÜRÜ ADIM
Bmniyet Müdür Yardımcısı

fj$W$il&ök BAHADJR

.^./. c i2,A^;2 v p > M ,r.:.i-Gi M
•U../.° 2 . .Â% 2 . KS.A. B.-Ar::.:rr:r1
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?717f <• % Cv c ^ ^ V ' " ' ' '''*'"
/?7

A/.İ /c'/2

c

*>'" i-

Av^H-A

L: >. »e / v' '•> -v

. •

Ek.Tİ

"\k^-î3

•OM

7 " \>ZÇ3>y^
-^—:—v--*-

T^r—r

T. C.
FATİH KAYMAKAMLIĞI
Yazı işleri Müdürlümü
BÜROSU : İ d . K r . 0 2
BAVI

: B0MVLK4M5Î0V

&BNV

:

.

'•. •

TARİH:.J9-„/„.P.3/J8BuZ

Î . C TÜEKİYJB BÜYÜK KİLLEl MECLİSİ SUSURLUK
ARAŞTUttlA KOKİSY0N BAŞKANLIÖINA
ANKARA

İLGİ î 28.3.1997 t a r i h ve A.Ol.l.GEÇ.10/89-327 s a y ı l ı y a z ı n ı z .
İ l g i s a y ı l ı y a z m ı e l a sorulan, İlçemiz Uzunyueuf a a h l l e e i muhtarı Burhan
K00AH3HLÎVAN hakkında Kaymakamıığımızca muhakik görevlendirilmiş olup tahkikat
i ş l e m l e r i devam etmelctedir .Neticede Başkanlığınıza b i l g e v e r i l e o e k t i r .
B i l g i l e r i n i z e arz ederim.
BKİ : 1 muhakkik onayı.

244-

""«ra.

ÇN^V>

T0*cl

+L£Z+1£ T T 0S

t-t>:91

EKİ : /Ö

vj»

jfa

o-r

-245-

006T-T0-T0

FATİH KAYMAKAMLIĞI
Yazı MeriMûdûrlOSO

BÜBOSD : Id.Ku.02
BAYİ '" : BÛMVLK4M530V f ) £

TAKÎH: 9Jkj£!$-/mJt •

KONU

Sayın
Cengiz UEPMUMCULAR
Özel idare Müdürü
(Muhakkik)
İlçemiz Uzunyusuf Mahalle Muhtarı Burhan KOCAPMILİVAN'm Abdullah
ÇATLI isimli ş>hıaa Mehmet ÜZBAJ adı altında»Mecidiye karakolunu ikamet
göstererek ikamet belgesi verdiği;
Emniyet Müfettişleri tarafından düzenlenen fezlekede belirtildiği
ve kendlsininde a l m a n ifadeeinde polisler kanalı ile ikamet verdiğini
beyan etmiştir.Sahte evrak tasdik etmek suretiyle görevini kötüye kullan
mıştır,
.
Adı geçen mahalle muhtarı Burhan KOü/ıPüHLİJiVAH hakkında Me.wuh.K.na
göre soruşturma yapılarak-,düzenlenecek fezlekeli dosyanın ivedi olarak Kay
makamlığımıza gönderilmesini rica ederim.

EKİ : ©
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FATİH KAYMAKAMLIĞI
Vazı Içlorf MfidûrlöğO
r ^ s o : İd.Ku.02
SAYİ" : B054VLK434530J/f)-t
BwV

TARİH: 0§.;./.P.5.../189...?

:
Sayın
Cengiz İD'FKUMCULAR
Özel İ d a r e Müdürü
(Muhakkik)

İ l ç e m i z Uzunyusuf M a h a l l e M u h t a r ı Burhan K0CAPİ.1ÎLÎVAN'm A b d u l l a h .
?AT1I i s i m l i ş i ı h ı s a Mehmet ÜZBAl' a d ı a l t ı n d a »Mecidiye k a r a k o l u n u i k a m e t
göstererek ikamet b e l g e s i v e r d i ğ i ;
Emniyet M ü f e t t i ş l e r i t a r a f ı n d a n d ü z e n l e n e n f e z l e k e d e " b e l i r t i l d i ğ i
r
e k e n d i s i n i n d e a l m a n i f e d e c i n d e p o l i s l e r k a n a l ı i l e ikamet v e r d i ğ i n i
>eyan e t m i ş t i r . S a h t e e v r a k t a s d i k etmek s u r e t i y l e g ö r e v i n i k ö t ü y e k u l l a n aştır.
Adı g e ç e n m a h a l l e m u h t a r ı Burhan KOCîAHiHLÎEVAN h a k k ı n d a Me. M uh,K.na
î ö r e soruştuı*ma y a p ı l a r a k - , d ü z e n l e n e c e k f e z l e k e l i d o s y a n ı n i v e d i o l a r a k Eayiantlığımıza g ö n d e r i l m e s i n i r i c a ederim.

Kl:/Ö
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T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLERLE OLAN BAĞLANTILARI İLE
SUSURLUK'TA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE
ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI
AMACIYLA KURULAN (10/89,110,124,125,126) ESAS NUMARALI
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SAYI: A.Ol.l.GEÇ.10/89- 32-V

^81311991

FATİH KAYMAKAMLIĞINA
İSTANBUL

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Müfettişlerince düzenlenen soruşturma
raporu sonuç bölümü 3 üncü maddesi gereğince Kaymakamlığımzca Fatih,
Uzunyusuf Mahallesi Muhtarı Burhan KOCAPEHLIVAN hakkında idari
soruşturma açılıp açılmadığının bilinmesine ihtiyaç duyulmuş olup, konuya
ilişkin bilgi ve belgelerin çok acele Komisyon Başkanlığımıza gönderilmesi
konusunda gereğini rica ederim.

Mehmet ELKATMIŞ
Nevşehir Milletvekili
Komisyon/Başkanı

•t / '
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T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

,

£K >€

YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI İLE
SUSURLUK'TA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE
ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI
AMACIYLA KURULAN (10/89,110,124,125,126) ESAS NUMARALI
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SAYI: A.Ol.l.GEÇ.10/89- 330

11 13/1991

ADALET BAKANLIĞI
(Cezaişleri Genel Müdürlüğüne)
ANKARA

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığınca Bakanlığınıza
intikal ettirilen 1997/221-1 esas no.lu fezlekenin bir suretinin Komisyonumuza
gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla.

MehmeVELKATMIŞ
Nevşehir Milletvekili
Komisyon Bâşikanı
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T. C.
ADALET

BAKANLIĞI

CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Say! : B03.0.CİG.0.00.00.0...-

1.92.3.1997

ANKARA

Konu : . . . . . . . .

/....../199...

01.04.S7 0 1 0 0 6 9
tfîiTlİYE B;İY;tX "İİLU'T İ Ç L İ S İ
YASADIŞI Ö'ISJTLERİN T)5OTJîrL"' OUVî TL\î&WCILA.?J ÎLE
RirajRUJTTA. •üEYOA^TA CÎSLS.I Tv\3\ OLAYINIR VE
.

AX&\SINJ}AKİ İLİŞKİLERİN AYDINLI^.' '."AVUŞTıftaLî<ASI

' AMACIYLAOTEIUL^I(10/89,110,124,125,126). ESAf- ^ T ^ A L I
•

MECLİS 'M^ŞTIRî-tASI KOt-ltSYOKFJ ?.\ŞWLIÖINA

İLGİ: 31.3.1997 gün ve A.01.1.GEÇ.10/^9-330 sayılı yazıları.
İlgi' yazınızda .'belirtilen

İ-;t::nh;d

"svlet

GUvenlik

Mahkemesi

Curihuriyat Başsavcılığının 1997/221-1 sayılı f^zlake sureti'yazımız ekinde
sunulmuştur.
•Takdirlerine arzolunur.

^

"'""z'üb:lkf:
'J3t'.:.İ-
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T.C
İSTANBUL
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
HAZIRLIK NO: 1997/221
FEZLEKE NO: 1997/1

30.01.1997

FEZLEKE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sunulmak Üzere
ADALET BAKANLIĞINA
ANKARA

DAVACI
SANIKLAR
S U ÇL AR
KANUNMAD.

SUÇLAR
KANUN MAD.

:K.H.
.1-SEDAT EDİP BUCAK. İsmail Hakkı oğlu, 1960 D.lu, Siverek
İlçesi nüfusuna kayıtlı20. donem ŞanlıUrfaMilletvekili
:Çürüm işlemek için silahlı teşekkül meydana getirmek. Gıyabi
tutuklu sanığın gizlenmesine yardım. 6136S.K. muhalefet
.TCK.nun313/2-3, 296ve6136S.K. 13/2Mad.
2-MEHMETKEMAL AĞAR Zülfü oğlu, 1951 D.lu, Elazığ Merkez
nüfusuna kayıtlı. 20. dönem Elazığ Milletvekili
: Cürüm işlemek için silahlı teşekkül meydana getirmek. Gıyabi
tutuklu sanığın gizlenmesine yardım. Görevi suistimal
.TCK.nun 313/2-3, 296, 240 mad
OLAYLAR VE İZAHLARI

03.11.1996 tarihinde, Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip BUCAK'a ait 06 AC
600 plaka sayılı Mercedes marka otomobil, Hüseyin KOCADAĞ sevk ve idaresinde Kuşadasından hareketle İstanbul iline seyir halinde iken, Susurluk ilçesi uçak yolu mevkiinde, olay
yerinin sol tarafindaki benzinlikten yola çıkan ve aynı istikanîette seyir eden Hasan GÖKÇE
sevk ve idaresindeki 20 RC 721 plaka sayılı kamyona, saat 19.15 sıralarında sağ arka yan
tarafından çarpmıştır.
Aşın hızla seyrettiği belirtilen 06 ÂC 600 plaka sayılı otomobilin bu şekilde
kamyona çarpması suretiyle meydana gelen trafik kazasında; otomobil içerisinde önsağ koltukda oturmakta olan Sedat Edip BUCAK yaralanmış, otomobilin arka koltuğunda oturmak
ta olan Mehmet ÖZBAY sahte kimlikli kişi, Gonca US isimli bayan ve otomobilin sürücüsü
Hüseyin KOCADAĞ olay mahalinde ve hastanede ölmüşlerdir.
Bu kişilerden, Sedat Edip BUCAK'un Şanlıurfa Milletvekili, Hüseyin KOCA-
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HAZIRLIK NO: 1997/221
DAĞ'ın istanbul Emniyet Müdür Yardımcısı (Olay tarihinde istanbul KenrtVtf"1' Eröge Polis
okulu müdürü), Gonca US' un izmir'de ikamet eden bir kişi ve Mehmet CV^AY' in bayan
arkadaşı .oldukları .Mehmet ÖZBAY sahte kimlikle kişininde ABDULLAH ÇATLI oldukla
rı tesbit edilmiştir.(Hüviyet tanıkları, otopsi raporları, cesetlerin fotoğrafla»!, y^™3* , z ' e n /
Olay hakkında hazırlık tahkikatı yapan Susurluk C.Başsavcrtv^ taksirle ölüme
ve yaralamaya sebebiyet suçundan tahkikatı sürdürdükleri sırada, olayla iljNİı alarak basın ve
yayın organlarında yer alan haberler ve kamuoyunda oluşan kuşkular üzenirt\\ olayın mahiye
tini araştıran istanbul DGM.C.Başsavcılığı görev alanına giren cürüm işletil ı c ı n teşekkül
oluşturulup oluşturulmadığmm tahkik etmek üzere 08.11.1996 tarihli yazı \KV Susurluk C.Başsavcılığından hazırbk evrakını istemiştir.
Susurluk C3aşsavcılığ^, taksirle ölüme ve yaralamaya seb^HN^ v e r m e ' c s u c u "
na İlişkin evrakı tefrik ederek kendi uhdesinde bırakmış cürüm işlemek nıa^^y' 3 teşekkül
meydana getirmek suçuna ilişkin evrakı 11.11.1996 tarih ve 1996/961,96.*^ ^ ^ fiörev"
sizlik karan ile istanbul DGM.C.Başsavtiılığina göndermiştir.
istanbul DGM.C.Başsavcılığınca müsnet suçtan yapılan h a ? ^ tahkikatına
esas olmak üzere, öncelikle kaza yapan araçta bulunan kişiler hakkında aw'* ı u a yapılmıştır.
Yapılan bu araştırmalarda:
ABDULLAH ÇATLI; Emniyet Genel Müdürlüğünden gö«^"İ^ n d o s v a d a
mübres bilgi, belge ve bültenlere göre; aslen Nevşehir İli Merkez Kapıcıbaj- uüıusuna'ka^..
lı Ahmet ve Remziye oğlu 1956 D.lu olduğu,
-27.01.1977 Tarihinde 6136 S.K.na muhalefet, polise ateş W ^ k suçlanndan
Ankara Emniyet Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı ve arandığı,
.
-11.07.1978 Tarihinde Ankara ilinde Doc.Dr.Bedrettin C0Mf' RT ' İn o l d ü r ü l mesi olayının faili olarak Ankara 5.Sulh Ceza Mahkemesince hakkında gt\^vi tutuklama ka
ran verildiği,
-09.10.1978 Tarihinde Ankara Bahçelievler semtinde 7 TıuUve İşçi Partisi
üyesinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Ankara C.Başsavcıhğının 1990/4 * ^3VI" S1)'301 tev
kif müzekkeresi ile arandığı,
-22.02.1982 Tarihinde uyuşturucu madde kaçakçılığı suçiM^n l svl Ç re Zürih
ke'ntinde tutuklandığı,
-14.06.1984 Tarihinde isviçre'de polis tarafindan ele geçinle : 5 ° £Taıx} e r o i n .
olayı ile ilgili olarak isviçre Bale-Ville Savcılığı tarafindan hakkında 06.0° t0*54 t a n h h S ^ 1
tevkif müzekkeresi düzenlendiği,
^
-24.10.1984 Tarihinde Fransa Paris kentinde Hasan KURİ\H*LU sahte kim
liği ve pasaportu ile 455 gram eroin maddesi ile yakalanması sebebiyle, 1V^ ^ - istinaf Mah
kemesinin karan ile 5 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edilerek, Paris San*V *> wa evın de yat
tığı,
.
-20.03.1990 Tarihinde, hapis bulunduğu Isviçre-BostadcHV^v111^ firar et
tiği ve bu sebeple İsviçre makamlannca ve İnterpol tarafindan kırmızı büt'<Vu l ' e arandığı (777/
82-A-210/6 sayılı),
,
-05.06.1986 Tarihinden 03.08.1994 tarihine kadar 4 kez. W u m u m i damS,aii
biri hususi damgalı (Yeşil) pasaportlan sahte Mehmet ÖZBAY kimliği iK* *^ r a k yuü d , $ ı n a
çıkışlarda kullandığı,
-26.02.1992 Tarihinde Şahin EKLt sahte kimliği ile sahte ^aport kullanarak
yurt dışına çıkmaya teşebbüs ettiği,
„
-25.04.1990 Tarihinde istanbul Beşiktaş Nüfus Müdürlü^»1*11 M e h m e t O Z "
BAY sahte kimliği ile nüfûs cüzdanı çıkardığı,

HAZIRLIK NO: 1997/221
-18.12.990 Tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdür
lüğünden Mehmet ÖZBÂY sahte kimliği ile sürücü belgesi çıkardığı,
-Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 1996/
1136 defter numaralı silah taşıma ruhsatı çıkardığı,
-31.08.1996 Tarihinde Erdek İlçesinde silahla meskun mahalde ateş etmek
suçundan yakalandığı ve Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile hakkında yasal işlem yapıldığı
ve serbest bırakıldığı,
-Aşağıda aynca izah edileceği üzere 28.07.1996 tarihinde İstanbul Sarıyer'
de öldürülen Ömer Lütfü TOPAL'ın, öldürülmesinde kullanılan silah üzerinde parmak izinin
bulunduğu,
Yukarda zikredilen eylemlerinin bir bölümü sebebiyle Türkiye'de, yurtdışında
ki eylemleri sebebiylede înterpol tarafından arandığı anlaşılmıştır.
SEDAT EDİP BUCAK Şanlıurfa Milletvekilidir. Şanlıurfa ili siverek ilçesinde
yerleşik bucak aşiretinin temsilcisi olarak bilinmektedir.
HÜSEYİN KOCADAĞ Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Mü
dürlüğünün dosyada mübrez yazılanna göre; olay tarihinde İstanbul Üsküdar Kemalettin ERÖGE polis okulu müdürü olarak görevli bulunduğu ancak olay tarihinde izinli veya raporlul
olmadığı halde il dışma çıkmış bulunduğu, önceki tarihlerde Emniyet Genel Müdürlüğü özel
Harekat Başkanlığında görev yaptığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube
sinde ve istanbul Emniyet Müdür Yardımcı olarak görev yaptığı anlaşılmıştır.( Ayrıntılı sicil
özetleri dosyada bulunmaktadır.)
GONCA US İzmir ilinde ikamet etmektedir. Abdullah ÇATLI'nın Mehmetl
ÖZBAY sahte kimliği ile hissedar olduğu BAYSA isimli şirketin, yönetim kurulu başkanı
Ahmet BAYDAR'm birlikte yaşadığı Arzu YAMAN isimli bayanın kızkardeşidir. Kazarım
vuku bulduğu tarihten önce Abdullah ÇATLI ve Sedat Edip BUCAK ile tanışmaktadır. Ab
dullah ÇATLI ile uzun süredir çok yakın ilişkiler içinde bulunduğu tesbit edilmiştir.

KAZA YAPAN 06 AC 600 PLAKA SA YILI MERCEDES MARKA ARAÇTA YAPILAN
ARAMADA
ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR VE BELGELER İLE BUNLARIN
NİTELİKLERİ :
J-Susurluk İlçe Jn.Bl.K. görevlileri tarafından araç içerisinde yapılan aramada bulunan silah
lar ve mermiler ve özellikleri:
1-Bir adet 21995 numaralı 9x19 mm.çapında MP-5 fam otomatik tabanca,
2-Bir adet C.49952 numaralı 9x19 mm.çapında MP-5 tam otomatik tabanca,
3-Bir adedi 20, üç adedi 30 fişek kapasiteli olmak üzere toplam 4 adet MP-5 marka
otomatik tabanca şarjörü,
4-Bir adet L.53461 Z numaralı 9x19 mm.çapında beyaz renkli baretta marka tabanca
üç adet şarjörü,
5-Bir adet B. 17890 Z numaralı 9x19 mm.çapında baretta marka tabanca ve bir adeti
şarjörü,
6-Bir adet 930647 numaralı 9x19 mm.çaplı tang marka tabanca ve bir adet şarjörü
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(Saddam tabir edilen silah).
7-Bir adet A 92571 U numaralı 22 calibre çapında baretta marka tabanca (ucunda
susturucu takılmak üzere kılavuz açılmış), bu tabancaya ait iki adet şarjör ve bu tabanca
da kullanılmak üzere tadil edilmiş bir adet susturucu ve ayrıca bir adet ham susturucu.
8-20 adet 22 calibre çapında fişek.
9-Bir adet U 544265 numaralı 9x19 mm. çapında SİG SAUER marka tabanca ve
bir adet şarjör.
10-175 adet 9x19 mm.çapında muhtelif marka fişek.
11-5 adet 9x19 mm.çapında OYUK ÇEKİRDEKLİ MERMİ.
12-100 adet 5.56 mm.çapında yabancı menşei.fişek.
13-13 adet 7.62x54 mm.çapındafişek(biksitabir ediliyor)
Bu silahlar ve mermiler üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesinde, nitelik
leri, dosyada mübrea İçişleri Bakanlığı Jn.Gen.Koıiuıtanhğı Kriminal Daire Başkanlığının
25 Kasım 1996 tarih ve 3760-976-96/Krim.D.(199O sayılı fotoğraflı BALİSTİK RAPO
RUNDA ayrıntılı olarak izah ve ifade edilmiştir.
Yukarda sıra ile nitelikleri belirtilen Ki silahlardan
a-4.sırada yazılı L.5346İ. Z. numaralı baretto marka tabancanın Mehmet ÖZBAY
adına ruhsatlı olduğu,
b-5.sırada yazılı B.17890 Z. numaralı baretta marka tabancanın Hüseyin KOCADAĞ
adına ruhsatlı olduğu,
c-9.sırada yazılı U. 544265 numaralı SİG SA^ER marka tabancanın Sedat Edip BU
CAK adına ruhsatlı olduğu, dosyada mübres silah u»hsat belgeleri ve Emniyet Genel Mü
dürlüğünün yazılarındantesbitedilmiştir.
' V. ... ...
Diğer silahlar ve mermilerin ise ruhs^ız oldüklan, gerek nitelikleri gerekse
nicelikleri yönünden VAHİM ateşli birer silah, sutfarucu ve fişekler oldukları balistik ra
porun münderacatı ile anlaşılmıştır.
Silah ve mermilerin araç içerisinât bulunuş şekilleri :
06. AC 600 plaka sayılı otomobilin V*za yapmasından yaklaşık 3 dakkika içer
sinde, arkadan başka bir araçla kendilerini takip e^n, Sedat Edip BUCAK'un korumaları
nın kaza yapan araçta
yaralı bulunan kişiVri araçtan dışın çıkarmaları sırasında olayl
yerine bölge trafik ekibi intikal etmiş ve hemen o r ^ n arkasındanda Susurluk İlçe Jn.Bl.K.
görevlileri olay yerine gelmişlerdir.
Kaza yapan araçtan ölenler ve yaraların dışın çıkarılmasını müteakip, Susur
luk İlçe Jn.K.K.Yrd. Çetin HATİPOĞLU'nun ya^nda bulanan jandarma erleri ile araç içer
sinde yaptığı ilk aramada,
-Arka koltuk üzerinde 2 adet tabanca (Sad&m tabir edilen tang marka tabanca ve
Sedat Edip BUCAK adına ruhsatlı SİG S AUER ^arka tabanca)
-Arka koltukların önünde ayak basma yerini paspas üzerinde sağ tarafta iki adet MJ'5 marka otomatik silahlar
-Aracın arka sağ kapı cep kısmında bir ade; teyaz renkli baretta marka tabanca (Meh
met ÖZB AY adına ruhsatlı) bulunmuştur.
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Bu silahlan jandarma devriyetf*cınakoydukları sırada olay yerine Susurluk
İlçe Jn.K.K. Fatih Kadir ÇELİK ve aynı yerx^ görevli uzman çavuşlar gelmişlerdir. Kaza
yapan araca başka kişilerin herhangi bir mü&halesi olmaksızın araç, bir vinç ile Susurlukl
İlçe Jn.Karakolu önüne çekilmiştir.Burada *$& altında ve ayrıca ışıldak kullanılarak, araç
içersinde bulunan diğer eşyalarında tesbitine başlanılmıştır.
Burada yapılan aramada; bagaja herhangi bir silah bulunamamıştır. Ancak,
bagajda bulunan NÎKE marka spor çanta .içerisinde,
-100 adet (5 kutu) 5.56 mm.çapmda #enni (san ambalaj kurulan üzerinde EMNİ
YET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA-UrRKEY-5.56 mm. SS 109 NATO STAN
DART yazılı)
-13 adet 7.62 x54 mm.çapında fişek <S&SÎ tabir ediliyor) bulunmuştur.
-Aynca bagajda bulunan BOND tipi y ^ a içerisinde 22 calibre tabanca mermisi bu
lunmuştur.
-Araç içerisinde: Ön iki koltuğun arasta § o f ö r tarafında,. bir adet baretta marka
tabanca (Hüseyin KOCADAĞ adına ruhsal)
-Arka-koltukların arka kısmında kol &>-anıa bölgesinin içinde bulunan sürgülü çek
mece şeklindeki yerde, bir adet 22 calibre b*-'^«a m a r k a tabanca/içerisinde sekiz adet mer
misi bulunan şarjörü ve iki adet susturucu te»unmuŞturTabanca ve mermilerin yukar^ «zah edilen şekilde bulunuşlan, bu aramalan
yapan Susurluk Üçe Jn.KK. Fatih Kadir ÇVİ-İfc, İİÇÇ Jn.K.K. Yrd.Çetin HATİPOĞLU
uzman çavuşlar Mustafa SAĞLICAK, Bay,*-'" BİLGİLİ, Mehmet SELÇUK'un talimatla
alınan dosyada mübres ifadeleri münderacft^m^an tesbıt edilmiştir.
Bu silahların İstanbul DGM.C- Başsavcılığınca yaptırılan menşe araştırma
sında :
Dosyada mübres Emniyet Ge^1 Müdürlüğünün yazılan ve ekindeki belgelerde
belirtildiği üzere;
a-MP-5 marka 9x19 mm.çapmda C.^ 9 5 2 ve 21995 seri numaralı yan otomatik silah
lar hakkında, İngiltere ve Almanya İnterpc^ nezdinde yapılan araştırmada bu silahların
üreticisi, sancısı ve alıcılan hakkında bugüf£ kacJar herhangi bir bilgi temin edilemediği bil
dirilmiştir.
b-Tang (Saddam) marka 9 mm.çapı^a 930647 seri nolu tabanca hakkında, Irak İnterpolü nezdinde yapılan araştırmada, silahn orjinal fabrikasyon seri numarasının silindiği,
aynı yerlere sonradan seri numarası vuruldu v e orjinal seri numarası bulunamayan bu
-silahın, üretici fabrikadan satın alanının.testf edilmesinin mümkün olmadığı bildirilmiştir.
c-22 CALİBRE çapında A.92571 U a0^u baretta marka tabanca hakkında yapılan araştırm'ada; bu tabancanın OCAK 1994 t a l i d e yapılan bir anlaşma ile , İsrail Şirketi ta
rafından Türk Polis Teskilaüna satıldığı, davada bulunan son kuUanıcı belgesi, faturalar ve
teslim belgelerine göre, 10 ayn kalem malime üe birlikte gönderildiği ve kullanılcısı olan
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat T>aire BaşkanLğma orjinal ambalajlı olarak teslim
-edildiği, kurulan muayene ve kabul komi^enunca muayene ve kabulü yapılarak ayniyatının
kesildiği ve 15.11.1994 tarihinde kuvve katlarına alındığı tesbit edilmiştir. Ancak, kuvve
kayıtlarının tekrar tetkikinde son kullanıcı öğesinin ikinci sırasında yeralan 22 calibre
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Baretta marka tabancanın kuvve kayıtlarında yer almadığı ve tabancanında, bulunması
gereken özel harekat dairesinde bulunamadığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün 19.12.1996
tarih ve 1996/4016 sayılı cevabi yazısı ve ekindeki belgelerden anlaşılmıştır.
Bu tabancanın yanında bulunan iki adet susturucudan bir adedininde, bu
tabancada kullanılmak üzere tadil edildiği, diğer susturucuda henüz tadilat yapılmadığı
Jn.Gen.K.Kriminal Daire Başkanlığı raporu ile tesbit edilmiştir.
Bu tabancanın susturucu ile kullanılma özelliğime nazara alınarak İstanbul
Emn.Müd.Kriminal Polis Laboratuannda yaptınlan EK İNCELEMEDE, 09.01.1997 tarih
ve 458-6848 nolu EK EKSPERTİZ raporunda belirtildiği üzere, tabancanın ana parçalan
üzerinde A.92571 U orjinal seri numarası bulunduğu halde, namlusu üzerinde A.06421 • .
seri numarasının bulunduğu ve bu haliyle silah üzerindeki namlunun sonradan DEĞİŞ
TİRİLMİŞ olduğu tesbit edilmiştir.
Mermilerin İstanbulDGM.CBaşsavcılığmcayaptırılan menşe araştır
masıve tesbit edilen özellikleri:
a-Çanta içerisinde bulunan 100 adet (20'şerlik 5 kutu içerisinde) 5.56 çapındaki
mermilerin kullanıldığı silah araçta bulunamamıştır. Emn.Gcn.Md.nün 19,12.1996 tarih ve
272200 sayılı cevabi yazısı ve eklerine göre, bu mermilerin COLT marka Rifle, Comando,
Oarebine tipi otomatik tüfek ve yazı ilişiğindeki listede belirtilen küçük tip makineli tüfek
lerde kullanıldığı, 5.56 mm.çapındakifişeklerinEmn.Gn.Md. özel Harekat Birimlerince
kullanıldığı, bu fişeklerin üretiminin ülkemizden yapılmadığından, Emn.Gen.Md.ee 1987
yılından itibaren yurt dışındaki çeşitli ülkelerden ihale yolu ile ithal edildiği ve Emn.Gea
Md. depolarında muhafaza edildiği (zaten, ambalaj kurulan üzerinde Emniyet Genel Mü
dürlüğü Ankara-Turkey ibareleri yazılı bulunmaktadır.) tesbit edilmiş ancak, bu mermi
lerin 06 AC 600 plaka sayılı otomobilde bulunan kişilerden hiç birisine herhangi bir neden
le verilmediği bildirilmiştir.
b-7.62 x 54 mm.çapındaki 13 adet (Biksi tabir ediliyor) merminin kullanıldığı silahda
araçta bulunamamıştır.Emn.Gen.Md.nün mezkûr yazısına ekli listenin 4.sahifesinde bu
mermilerin kullanıldığı silahlann nitelikleride bildirilmiştir.
c-9xl9 mm.çapındaki toplam 180 adet mermiden 5 adedinin uçkısmından OYUK
ÇEKİRDEKLİ olduğu ekspertiz raporunda belirtilmiştir. Oyuk çekirdekli bu memirlerin
özelliğinin, darbe tesirinin çok güçlü olduğu, bu hali ile, isabet ettiği kişide derhal yere
düşürücü etki yaptığı ve bu amaçla özel olarak imal edildiği tesbit edilmiştir.
d-22 calibre çapındaki toplam 20 adet (8 adedi şarjörde 12 adedi çantada bulunmuş
tur) mermilerin, yukanda özellikleri yazılan 22 calibre çapında susturucu takılarak kulla
nılan baretta marka silaha ait olduğu tesbit edilmiştir.
Bu silahlar üzerinde parmak izi tesbitine tevessül edilmiştir. Ancak, olay ma
hallinde parmak izi tesbiti yapılmadan silahlann toplanmış olması, Susurluk İlçe Jn.K.K.
da ve Susurluk C.Başsavcılığmda yapılan muhtelif tesbit işlemlerinden sonra Jan.Gen.K.
Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmesi, orada silahlann mukayese atışlannın yapılması,
fotoğraflannın çekilmesi, sökülüp takılması ve Susurluk C.Başsavcılığına iade edildikten
sonra oradanda İstanbul DGM.C.Başsavcılığına gönderilmesi sebebiyle artık, silahlar üze
rinde tetkik ve mukayeseye elverişli parmak izi kalmadığı Jan.Gen.K.ve İstanbul Emn.Md.
Kriminal Daire Başkanlıklannca yapılan yazışmalardan anlaşılmıştır.
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Araç içerisinde yapılan aramada, dosyada mûbrez Susurluk C Başsavcı
lığı Adli Emanet Makbuzu ve istanbul DGM. CBaşsavcılığının 1996/1094 sayılı Ema
net Makbuzlarında yazılı eşyalar ve belgelerde bulunmuştur.
Bu eşya ve belgelerde, tahkikatı yapılan olayda delil teşkil edecek nitelik
te olanlar şunlardır:
1-34 NUL 63 numaralı bir çift plaka.: Bu plakalar hakkında yapılan araştırmada,
İstanbul Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün yazılan ve tanık beyanlanna göre, plakalann
Hep-Iş otopark işletmeciliği Ltd. Şirkeri adına kayıtlı Doğan marka bir otomobile tahsis
edildiği tesbit edilmiştir.Bu şirketin ve otomobilin sahibinin Ali AKÇÎÇEK isimli bir kişi
olduğu ve Siverek ilçesi nüfusuna kayrdı olduğu, orada bucak aşireti mensuplannı ve bu
arada Sedat BUCAK'ı tanıdığı ancak ilişkileri olmadığını ifade ettiği görülmüştür. Ali
Akçiçek'in bu otomobili harici satışla başka kişilere sattığı, o kişilerinde harici satışlarla
aracı devrettikleri fakat, gerek ilk maEkin ve gerekse sonradan satın alanlann bu plaka
ları kimseye vermedikleri ve halen, ah: olduğu otomobilin üzerinde bulunduğunu bildir
mişler ve 06 AC 600 plaka sayılı otorrvobil içerisinde bulunuş sebebini bilmediklerini ifa
de etmişlerdir.
34 NUL 63 numaralı bu plakalar üzerinde yaptınlan bilirkişi incelemesinde, dosya
da mübrez 12.12.996 tarih ve 17946 nolu ekspertiz raporunda belirtildiği üzere; plaka
üzerindeki soğuk damga izlerinin ait olduğu ilçe emniyet müdürlüğünde kullanılmakta
olan soğuk damga ile husule getirilmediği ve bu suretle plakalann SAHTE olarak basıl
mış bulunduğu anlaşılmıştır.
11-06 AC 600 plaka sayılı otomobil içerisinde bulunan 3 adet GSM TELEFONU
bu telefonlar üzerinde yapılan araştırmada;
a-05322754453 numaralı olan GSM Telefonun Ali ALPTEKİN adına kayıtlı ol
duğu tesbit edilmiştir.Ali Alptekin'in talimatla alınan ifadesinde, BAYSA isimli şirket
te işçi olarak çalıştığı, bu telefonun gerçekte BAYSA şirketi tarafından satın alındığı
ancak kaydının kendi adına yaptınldığı, bu telefonu kendisinin hiç kullanmadığı ifade
etmiştir. BAYSA şirketi Yön.K.Başkanı Ahmet BAYDAR'ın ifadesine göre şirkete ait
05322754453 numaralı bu telefonun BAYSA şirketinin ortağı olan ve kaza mahalinde
otomobil içerisinde bulunan Abdullah ÇATLPnın kullanımında olduğu anlaşılmıştır.
b-05322633601 numaralı çep telefonunun OSMAN TOSUN adına kayıtlı oldu
ğu tesbit edilmiştir.Osman Tosun'un talimatla alınan ifadesinde, Sedat Edip BUCAK*ın şoförü olarak onun yanında çalıştığa, bu telefonun gerçekte Sedat Edip BUCAK
tarafından satın alındığı ancak kendi adına kaydının yaptırıldığı ve bu telefonu kendisi
nin hiç kullanmadığı ve Sedat Edip BUCAK' da bulunduğunu ifade etmiştir. Bu du
rumda 05322633601 numaralı GSM Telefonu olay yerinde otomobil içerisinde bulu
nan Sedat Edip BUCAK'ın kullanımında olduğu tesbit edilmiştir.
c-05323125255 nolu GSM Telefonunun Hüseyin KOCADAĞ adına kayıtlı ol
duğu ve onun kullanımında bulunduğu tesbit edilmiştir.
Aynca olayla ilgili olarak yapılan hazırlık tahkikatı sırasında İstanbul
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DGM. C.Başsavcıbğınca yapılan araştırmalarda, Abdullah ÇATLI ve olaya adı kansan kişi
lerin kullandıklan (başka kişiler adına kayıtlı) çok sayıda GSM telefonlan ve numaralan
tesbit edilmiştir.Görüşme müfredat listeleri çıkanlan bu telefonlarla Abdullah ÇATLI ve
olaya adı kansan diğer kişilerin, yoğun telefon görüşmeleri yaptıklan tesbit edilmiştir. Bu
görüşmelere dair müfredat listeleri dosyada mübrezdir. Bu görüşmelerin özellikleri, önemi
ve mahiyetleri, bir kısım sanıklar hakkında müsnet suçlardan açılan davaya dair iddianame
de ayn ayn izah edilmiştir.
HI-Fotoğraflar
Otomobilin bagajında bulunan çantalardan birisi içerisinde aynı fotoğraf makine
si ile 3-4 günlük bir zaman diliminde çekilmiş 35 adet renkli fotoğraf bulunmuştur.îstanbul
DGM.C.Başsavcılığmda sanık olarak ifadeleri alınan Sedat HOŞTAN ve Abdulgani KIZELKAYA' nın beyanlan ve diğer ifade ve tesbitlere göre, bu fotoğraflardan bir kısmının Sive
rek ilçesinde Sedat Edip BUCAK'ın ikametgahında 1996 yılı Temmuz-Ağustos aylannda
çekilmiş olduğu anlaşıImıştır.Fotoğraflarda Abdullah ÇATLI, Sami HOŞTAN (Ömer Lütfü
TOPAL'ın ortağı) Ercan ERSOY'un (Sedat Edip BUCAK'ın koruması polis memuru)
samimi pozlarda fotoğraflan olduğu görülmüştür.
IV-Kaza yapan araçta bulunan ve olay yerinde ölen Abdullah ÇATLI'nın üzerinde
bulunanlar:
a-Mehmet ÖZBAY sahte ismine düzenlenmiş hüviyeti
b-Mehmet ÖZBAY sahte ismi ile düzenlenmiş sürücü belgesi.
c-Mehmet ÖZBAY sahte ismi ile düzenlenmiş ticaret odası üyelik kartı ve muhtelif
banka kredi kartlan.
d-Mehmet ÖZBAY sahte ismi ile düzenlenmiş silah taşıma ruhsatı.
e-Sol tarafında Abdullah ÇATLI'nın fotoğrafı yapışık ancak Mehmet ÖZBAY' in
hüviyeti yazılı, sağ tarafında- yanda açık kimliği ve fotoğrafı bulunan Mehmet ÖZBAY.
Emniyet Genel Müdürlüğünde uzman olarak çalışmakta olup, silah taşımasına izin veril
miştir. Yardımcı olunmasını rica ederim. Mehmet AĞAR. Vali.Emniyet Genel Müdürü yazılı, mühürlü ve imzalı belge.
f-Beyaz kağıt içerisinde 0.33 gram ağırlığında TOZ MADDE . (Jan.Gen.K.Krim.D.
Bşk.nın 11 Kasım 1996 tarih ve 1996/191766 sayılı ekspertiz raporunda, bu toz maddenin
KOKAİN olduğu tesbit edilmiştir.
Bu belgeler ve eşyalar üzerinde yapılan araştırmalar ve hazırlık evrakı arasın
da bulunan müstenidat dosyalan ve ekspertiz raporlannda belirtildiği üzere, Mehmet ÖZ
BAY adına düzenlenen belgelerde, bu belgeleri düzenleyen kurumlarca gerekli araştırma
ve incelemelerin yapılmadan yüzeysel incelemelerle bu belgelerin kendisine verildiği sap
tanmıştır. ŞÖYLEKİ;
a-Silah ruhsat dosyasının incelenmesinde, ikametgahının, işinin ve silah ihtiyacının
yeteri kadar araştmlmadığı ve hatta ikametgah adresi olaraktan, araştırma yapan Mecidiye
Karakol Binasının adresinin, Mehmed ÖZBAY'ın adresi olarak yazılıp, ikametgah ilmüha
ber düzenlendiği ve yetersiz bilgi ve belgelerle düzenlenen dosyanın, istanbul Emniyet Mü
dür Yardımcısı Hüseyin KOC AD AĞ referansı ile çabuklaştırılarak Ankara'ya Emniyet Ge
nel Müdürlüğüne gönderildiği anlaşılmıştır. (Bu evrakta ihmali olanlar hakkında aynca i-
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dari ve adli tahkikat yapılmıştır.)
b-Abdullah ÇATLI'nm Mehmet ÖZBAY sahte kimliği yazılarak düzenlenen ve
yukarıda ayrıntısı yazılan Mehmet AĞAR imzalı silah taşıma izin belgesi mahiyeti itiba
riyle silah taşıma ruhsatından farklı bir belgedir.Bu belge kişiye
silah ruhsatı veril
mesini sağlayacak müstenidat evraklardan değildir.Bu belge; onu taşıyan kişiye Her yer
de, istediği nitelikte ve miktarda silah taşımasına imkan veren ve herhangi bir şekilde
yakalandığında, polis tarafından tutu Jamasını veya hakkında yasal işlem yapılmasını
engelleyen özel bir izin belgesidir.Bu belgenin, düzenlendiği tarihte Emniyet Genel
Müdürü Mehmet AĞAR tarafından tanzim edildiği ve sahte kimlikli kişi Emniyet Ge
nel Müdürlüğünde uzman gösterilerek onun yukarıda zikredilen imtiyazlarla donatıl
dığı hususunda deliller bulunduğu anlaşılmıştır.(Bu olayla ilgili olarak Ankara C.Başsavcılığında aynca hazırlık tahkikatı yapılmaktadır.)
c-Olayla ilgili soruşturma sırasında meydana çıkan hususi (yeşil) pasaportla ilgili
evraklanri incelenmesinde; Abdullah ÇATLI'ya Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile
03.08.1994 tarihinde, unvanı Maliye Bakanlığına bağlı 1.derece kadrolu Maliye Müfet
tişi olduğundan bahisle, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden hususi dam
galı pasaport talebinde bulunduğu ve adına bu ürivan ile TR-A 245202 seri nolu husu
si (yeşil) pasaport düzenlendiği görülmüştür. Bu pasaportun düzenlenmesi için, uygula
mada çok yoğun yazışmaların yapılması, bir çok belgelerin toplanması gerektiği halde,
Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile düzenlenen hususi pasaportun müstenidatı olan bel
gelerin, sadece bir başvuru formu ve (yetkili ve görevli merciinden verilip verilmediği
nin araştırılmasına dahi gerek görülmemiş) bir imza sirkülerinden ibaret olduğu görül
müştür.

Susurluk'ta kaza yapan 06 AC 600 plaka sayılı otomobil içerisinde bulu
nan ve yukarıda isimleri yazılı olan kişilerden başka, bu yolculuğa onlarla birlikte katı
lan ve hemen arkalarından onları takip eden ve kazayı müteakip olay yerine ilk intikal
eden otomobil içerisinde, Ercan ERSOY, Mustafa ALTINOK, Enver ULU ve AbdulganiKIZILKAYA bulunmaktadırlar.Bu kişiler (Abdulgani K1ZILKAYAhariç) Şanlı
urfa milletvekili Sedat Edip BUCAK'ın, isimlerini bizzat bildirerek (Aşağıda hukuki ,
durumlan aynca izah edilecek cilan Ayhan ÇARKIN ve Oğuz YORULMAZisimli polis
memurlan ile birlikte) Emniyet Genel Müdürlüğünden yalan koruma görevlisi olarak
özellikle istediği kişilerdir.Bu polis memurlan korumalar şubesinde görevli olmadıklan
ve hatta İstanbul ve İzmir illerinde ikamet etmekte ve oralarda görevli olmalanm rağmen
bu özel istek sebebiyle Sedat Edip BUCAK'a yakın koruma görevlisi olarak verilmişler
dir.

DELİLLERİN İNCELENMESİ - TA HLİLİ

1-03.11.1996 tarihinde Susurluk İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, 06 AC
600 plaka sayılı otomobil içerisinde bulunan kişilerden Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip

-259-

HAZIRLIKNO: 1997/221

BUCAK kendisine ait bu otomobili ile 27 Ekim 1996 tarihinde Ankara'dan hareketle
İstanbul'a gelerek İstanbul Hilton Oteli'ne yerleşmiştir. Yanında ve aynı araçta şoförü
ve sivil koruması Abdulgani KIZELKAYA ile Ercan ERSOY, Mustafa ALTINOK ve
Enver ULU bulunmaktadırlar. İstanbul Hilton Oteli'ne gelmelerini müteakip kısa bir
süre sonra başka bir otomobil ile Abdullah ÇATLI'da bu otele gelmiş ve Sedat Edip
BUCAK ile buluşmuşlardır.Burada kısa bir görüşmeden sonra Abdullah ÇATLI özel
eşyalarını alarak tekrar dönmek üzere, yanlarından ayrılmış, Sedat Edip BUCAK ko
rumaları ile birlikte İstanbul Dolmabahçe civarına inerek bir çay bahçesine oturmuş ve
oraya gelen Hüseyin KOCAT)AĞ ile buluşmuşlardır.Çay bahçesinde bir süre oturduk
tan sonra onunla birlikte Hilton Oteli'ne dönmüşler ve o sırada özel eşyalarını alarak
tekrar otele dönmüş olan Abdullah ÇATLI'nında kendilerine katılması ile, Sedat Bucak'ın konaklamasına tahsis edilen odaya birlikte çıkmışlar Ve görüşme yapmışlardır.
Sedat Edip BUCAK'ın (yasama dokunulmazlığı nazara alınarak) olay
hakkında açıklamalarını ihtiva eden ve Ankara DGM.C.Başsavcılığı aracılığı ile tali
matla istihsal olunan açıklamalarında ve ayrıca Susurluk kazasından sonra olay yerin
de bulunmaları sebebiyle bilgilerine başvurulan Ercan ERSOY, Mustafa ALTINOK ve
Abdulgani KIZILKAYA'nın ifadelerinde, İstanbul Hilton Oteli'ndeki bu buluşmanın
gizlendiği gÖrülmüştür.Enver ULU'nun bilahare alınan ifadesi ve Abdulgani KIZILKA
YA'nın sanık sıfatı ile alman ikinci ifadesinde, önce gizlenen bu buluşmanın sonradan
açıklandığı ve bu buluşmanın vukı bulduğu tesbit edilmiştir.
İstanbul Hilton Oteli'ndeki bu buluşmadan sonra, Hüseyin KOCAD AĞ
onlarla İzmir'de buluşmak üzere yanlarından ayrılmış, 29 Ekim 1996 tarihinde Sedat
Edip BUCAK ve Abdullah ÇATLI 06 AC 600 plaka sayılı otomobil ile Abdulgani KI
ZILKAYA'nın sevk ve idaresinde İstanbul'dan ayrılmışlardır.Sedat Edip BUCAK
tarafından İstanbul'dan temin edildiği ifade edilen 06 VCT 61 plaka sayılı Mercedes
marka başka bir otomobil ile, Ercan ERSOY, Mustafa ALTINOK ve Enver ULU, arka
larından onlan takiben Yalova Termale gelmişler ve orada bir gece konakladıktan sonra
aynı otomobillerle aynı kişiler İzmir'e hareket etmişler, Burhaniye ilçesine uğrayarak orada arsalarla ilgili araştırma yaptıktan sonra İzmir'e geçerek PRİNCES Oteli'ne gelmişlerdir.Bu grup İzmir'e geldikten birsonra da, kararlaştırıldığı üzerede Hüseyin KOCADAĞ ve arkasından Gonca US isimli bayanda İzmir'e gelerek princes otelde buluşmuş
lardır.
Dosyada mübrez ifadelere göre, Gonca US isimli bu bayan önceki tarihler
de Sedat Edip BUCAK'm Ankara'da bulunan yazıhanesine gerek yalnız gerekse Abdullah
ÇATLI ile birlikte gidip gelen kişidir.izmir Princes otelinde buluşmalan ve seyahatin sonu
na kadar genellikle Abdullah ÇATLI'nın yanında bulunması ve onunla gönül ilişkisi içeri
sinde oldukları belirtilmektedir.Olay tekabül eden günlerde Abdullah ÇATLI'nın kullanı
mında olan cep telefonu ile çok yoğun telefon görüşmelerinin muhatabıdır. Gonca US'un
bu kişiler arasına katılmasının maksadı ve sebebi somut delillerle belirlenememiştir. Ancak
Gonca UŞ'un ablası Arzu YAMAN'ın ifadesine göre Gonca US İzmir ve Kuşadası çevre
sini çok iyi bilmekte ve tanımaktadır.Buluştuklan grubun onun bu bilgisinden istifade dtr
tikleri düşünülmektedir.Dosya münderecatına göre İzmir'de buluşan bu kişilerin oradaki
eylem ve faaliyetlerinin mahiyeti tesbit edilememiştir.
İzmir'den sonra aynı grup 01.11.1996 tarihinde Kuşadastna geçmişler ve
orada ONURA Oteli'nde konaklamışlardır.Dosyada mübrez otel konaklama listelerinde,
kendi adlarına tahsis edilen odalar ve konaklayanların sayılan, bu seyahatte bir arada bulu
nan ve yukanda adi geçenlerin sayılanndan fazla görülmekle beraber bu kişilerin kimler

-260-

HAZIRLIK N O : 1997/221
oldukları tesbit edilememiştir.
03.11.1996 tarihinde saat 16.00 sıralırinda aynı araçlar ve aynı kişiler Kuşadasından hareketle tesbit edilemeyen bir mahalle seyir halinde iken aynı gün saat 19.15 sırala
rında Susurluk İlçesi uçak yolu mevkiinde, fezlekenin 1.bölümünde ifade edilen kaza mey
dana gelmiştir.
Bu olaylar sırada birarada bulunan kişilerin hepsi birbirlerini önceden tanımak
tadırlar ve aralarında yoğun ilişkiler bulunmaktadır. Hernekadar Hüseyin KOCADAĞ'ın
Abdullah ÇATLI'yı gerçek kimliği ile tanımadığı ve ilk defa ve tesadüf olarak izmir Princes
Otelinde karşılaştıkları ve tanıştıklan iddia ve ifade edilmekte ise de, yukandada izah edildiği
üzere; Hüseyin KOCADAĞ ile Abdullah ÇATLI'nın bu olay sebebiyle buluşması, yolculu
ğun başlangıcında, Sedat Edip BUCAK'm İstanbul Hilton Oteline gelmesi ile orada gerçek
leşmiştir. Aynca, Abdullah ÇATLI'nın Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile silah taşıma ruhsatı
almak üzere evrakı düzenlenirken, o zamanın İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olan
Hüseyin KOCADAĞ'ın REFERANSI bulunmaktadır.Polis memurlanndan Mustafa ALTINOK'un sanık sıfatı ile İstanbul DGM.C.Başsavcıhğında alınan ifadesinde, olay tarihinden
yaklaşık 1-1,5 yıl önce Hüseyin KOCADAĞ ile Abdullah ÇATLI'yı, İstanbul Ataköy'de
şark sofrası isimli restoranın karşısındaki bahçeli kahve önünde birlikte otururlarken gördü
ğünü beyan etmiştir.
Sedat Edip BUCAK'ın televizyon ve basın açıklamalan ve Ankara DGM.C.
Başsavcılığından talimatla istihsal olunan açıklamalarında, kendisinin Abdullah ÇATLI'yı
gerçek kimliği ile tanıdığını ve çok samimi olduklarını, keza Hüseyin KOCADAĞ'da uzun
yıllardan beri tanıdığı, ailecek görüştüğü ve çok yakın ilişkileri bulunduğunu ifade etmiştir.
Evvelemirde, 22Eylül 1996 tarihinde bir gazetede MİT raporu adı altında ya
yınlanan ve müteakiben tüm basın yayın organlanna intikal.eden bir araştırma yazısında,
Abdullah ÇATLI'nın Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile ve çok rahatlıkla,ülke içerisinde
gezip dolaştığı ifade edilmiş*ve bu hususa başta polis olmak üzere görevli tüm kişi ve kurum
lar muttali olmuşlardır.Özel hareket dairesinde ve terörle mücadele şubelerinde uzun yıllar
üst düzeyde görev yapmış olan* ve polis teşkilatı içerisinde başarılı olarak bilinen ve tanınan
Hüseyin KOCADAĞ'ın, bu tesbitlere rağmen Abdullah ÇATLI'yı gerçek kimliği ile tanıma
ması düşünülemez. Bu husus' • hep birlikte nazara alındığında Hüseyin KOCADAĞ'ın Ab
dullah ÇATLI'yı gerçek kimliği ile uzun süredir tanıdığı ve yukanda adı geçen kişilerin bir
arada bulunmalannın bu ilişkilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, Sedat Edip BUCAK, Abdullah ÇATLI ve Hüseyin KOCADAĞın buluşmalan bir tesadüf değil tespit edilmiş bir randevudur.Bu gurubun bilahare İzmir'de
buluşmalanda sadece bir tatil gezisi ve başsağlığı ziyareti ile izah edilemez. Zira, önemli bir
işleri olmadığı halde, Sedat Edip BUCAK'ın, kendisinin çok sevdiği ve takdir ettiği arka
daşı Abdullah ÇATLI'nın, Türkiye ve İnterpol tarafından her yerde ehemmiyetle aranan
bir kişi olduğunu bilerek onu, Hüseyin KOCADAĞ gibi üst düzey bir polis müdürü ile biraraya getirerek herikisinide çok büyük bir risk altına sokması düşünülemez.
2-Bu kişilerin içerisinde bulunduğu otomobilde ele geçirilen silahlar ve mermilerin .
kendilerine ait olmadığı ve orada nasıl bulunduklannı bilinmediği, Sedat Edip BUCAK'ın
talimatla alman açıklamalannda (Olaydan kısa bir süre sonra GÖZCÜ isimli gazetede yayın
lanan röportaja rağmen) ve olay yerinde bulunan polis memurlan Ercan ERSOY, Mustafa
ALTINOK ve Enver ULU ile şoför Abdülgani KTZILKAYA tarafından ifade edilmiştir.
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Trafik kazasının vukuundan sonra olayEyerine 3 dakika içerisinde ve ilk defa
intikal edenler Sedat Edip BUCAK'm korumalandır. Onlar cesetleri ve yaralıları çıkarmaya
çalışmalarının hemen arkasından olay yerine trafik polisi bölge ekibi ve Susurluk İlçe Jn.B.
K. görevlileri gelmişlerdir, özellikle, Susurluk Üçe Jn.B.K.görevlileri olay yerine geldikten
sonra ve kaza yapan 06 AC 600 plaka sayılı otomobili karakol önüne getirilinceye kadar bu
otomobilin başından hiç ayrılmamışlardır.Gerek olay yerinde gerekse karakol önünde oto
mobil içerisinde arama yapmışlar ve ekspertiz raporunda nitelikleri yazılı silahlar ve mermi
leri, yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği şekilde bulmuşlardır.Bu silah ve mermilerin bulu
nuş şekilleri, bulundukları yerler ve nitelikleri nazara alındığında, bunların olaydan sonra bu
otomobile başkalan tarafindan konulmasına imkan bulunmadığını göstermektedir. Zaten, bu
konuda ifadeleri alman Susurluk İlçe Jn.BI.K.görevlileride bu hususu teyid etmişlerdir.
Yukarıda ve ekspertiz raporlarında nitelikleri ayrıntılı olarak izah edilen bu
silahlar ve mermilerin, özellikleri itibariyle savunma ve koruma amaçlı olmadıkları tesbit edilmiştir. özellikle, bu silahlardan 22 calibreli ve susturuculu baretta marka tabanca gizlice
ve sessizce birilerini öldürme ihtiyacına cevap veren tesirli SUİKAST silahıdır. Keza ucu o-^
yuk çekirdekli mermiler ile (silahlarının otomobilden kaçırıldığı kanaati bulunan) 5.56 mm.
çapındaki 100 adet mermi ile 7.62x54 mm.çapındaki biksi tabir edilen mermilerde nazara
alındığında bunlarında saldın veya suikast amacı ile bulundurulduklan anlaşılmaktadır.
Bu silahlar ve mermilerin temin edilebileceği yerler ve kaynaklarda dikkat çe
kicidir. Yukanda izah edildiği üzere A.92571 U seri numaralı 22 calibreli susturuculu baret
ta marka tabancanın 1994 yılı ocak ayında, İsrail makamlan tarafindan Ankara Emniyet
Genel Müdürlüğüne satılıp teslim edildiği, bu silahın namlusunun bilahare değiştirilmiş ol
duğu aynca otomobil bagajın daki çantalar içerisinde bulunan 100 adet 5.56 mm. çapındaki
mermilerinde Türkiye'de sadece Emniyet Genel Müdürlüğü tarafindan ithal edildiği ve özel
harekat dairesinde bulunduğu tesbit edilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü kuvve kayıtlannda yeralması ve orada bulunması
gereken bu silahlar ve mermilerin, kaza yapan otomobilde ve bu otomobilde bulunan kişi
ler elinde ne maksatla ve ne sebeple bulunduğu Emniyet Genel Müdürlüğü cevabi yazıların
da açıklanamamıştır.Ancak bu silah ve mermilerin Emniyet Genel Müdürlüğünde bulunması
gerekipte bulunamadığı 1994 tarihi itibariyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR, Özel
Harekat Başkan vekilininde İbrahim ŞAHİN olduğu görülmüştür.
3-06. AC 600 plaka sayılı otomobilde bulunan ve fezlekenin yukan bölümlerinde açıklamalan yapılan fotoğraflar, bu fotoğraflann 1996 yılı temmuz-ağustos aylannda Sedat Edip
BUCAK'm Siverekteki ikametgahında çekilmiş olması, bu fotoğraflarda birlikte görülen
kişilerden (Abdullah ÇATLI hariç) polis memuru Ercan ERSOY ile, (Ö.L.TOPAL'm ortağı)
Sami HOŞTAN'm. 28.07.1996 tarihinde öldürülen kumarhane işletmecisi Ömer Lütfü TO
PAL olayı sebebiyle gözaltına alınmış olmalan, bu kişilerin o tarihlerdeki yoğun telefon gö
rüşmeleri, fezlekenin yukandaki bölümlerinde izah edilen diğer konular ve ifadeler nazara
alınarak aşağıdaki olaylarda, İstanbul DGM.C.Başsavcıhğınca tahkik edilmiştir.
A-ÖMER LÜTFÜ TOPALTN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYI :
Emperyal Kumarhaneleri İşletmecisi olan ve kamu oyunda bu işletmelerden
çok yüksek gelir sağladığı kanaati bulunan ve bu itibarla kumarhaneler kralı olarak tanınan
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Ömer Lütfü Topal 28.07.1996 tarihinde 23.30 sıralarında İstanbul Sarıyer ilçesi Tazeceviz
Sokakta, içerisinde bulunduğu 34 BTG 96 plaka sayılı otomobili içerisinde otomatik salah
larla taranarak öldürülmüştür. Olay mahalinde suçta kullanılan iki adet kaleşnikov m^rka
otomatik tüfek, bu tüfeklere ait şarjörler, 47 adet dolu 9 adet boş kovan bulunmuştur_Aynı
gün polise telefonla yapılan bir ihbarda olayı gerçekleştiren kişilerin 34 KN 288 plaka sayılı
araç ile kaçtıkları bildirilmiş ve bu araç İstinye Polis Karakolu idaresinde terkedilmiş olarak
bulunmuş ve araç içerisinde 9 mm.çaplı UZİ marka makineli tabancalara ait bir şarjör (UZÎ
marka makinali tabancalar sadece Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesinde kul
lanılmaktadır.), 9 mm. çapmda MKE yapısı IZZ marka 9 adet mermi, 7.62x39 mni-capmda
kaleşnikov marka tüfeklere ait iki adet şarjör ve 7.62x39 mm.çaph 27 adetfişekbulımmuştur.Ancak UZÎ marka şarjörlerin ait olduğu silah bulunamamış ve muhtemelen olay failleri
nin kaçarken yanlarında götürdükleri kanaatine varılmıştır. Bu otomobil hakkında yapılan
araştırmada 24.04.1995 tarihinde Ankara ilinden çalınmış olduğu ve gerçek plakasının 06
V 7550 olduğu tesbit edilmiştir.
Bu olay İstanbul Emniyet Müdürlüğünce tahkikatının yapıldığını sırada 25.08.
.1996 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine ismini bildirmeyen bir kişi
tarafından yapılan ihbarda, Ömer Lütfü TOPAL'ın öldürülmesi olayının faillerinin Ayhan
ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz YORULMAZ isimli özel harekat dairesi polis memurian
ile Sami HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR isimli kişiler olduklarını bildirmiştir.Bu ihbar üzerine
adı geçenler 28.08.1996 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüsünde
gözaltına alınmışlardır. Bu kişilerin gözaltına alınmalarını müteakip, Şanlıurfa Miltetv^
Sedat Edip BUCAK tarafından İstanbul Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU'na defa
larca telefon açılarak gözaltına alınan kişilerin durumlarını kolaylaştırmak maksadıyla coa
etkide bulunmaya tevessül edilmiştir. (Kemal YAZICIOĞLÛ'nun ifadeleri) Bu kikler bak
landa İstanbul Emniyet Müdürlüğünce araşürma devam ettiği sırada olaya o dönmede içiş
leri Bakanı olan Mehmet AĞAR müdehale ederek, Emniyet Genel Müdürüne hcı hane bir
bilgi vermeden, Genel Müdür Yardımcısı Halil TUĞ aracüığı ile özel harekat daiıe.baştanvekili İbrahim ŞAHİN'i görevlendirerek, gözaltındaki bu kişilerin Ankara Emniyet Gctel
Müdürlüğüne gönderilmesini istemişler ve bu istikamette İstanbul Emniyet Müdürüne imir
ve talimat vererek bu kişileri Emniyet Genel Müdürlüğüne götürmüşler ve orada yüzeysel
bir araştırma yaparak serbest bırakmışlar ve görevli C.Başsavcılığınada bu olayı intikal iitirraemişlerdir.
Adı geçen kişiler bu şekilde serbest bırakıldıktan sonra İstanbul Emniyet Mü
dürlüğüne gelen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından araştrmalar sürdürülmüş ve bu kişilerin bu olaya iştirak ettikleri hususunda emareler eKte edımiştir. Bu durum bizzat İstanbul Emniyet Müdürü tarafından Sayın Cumhurbaşkanına ve ^avın
Başbakana şifahi olarak arzedilmiştir.(Kemal YAZICIOĞLÛ'nun ifadeleri)
Nitekim, 22 Aralık 1996 tarihinde Çankaya Köşkünde liderler zirv^d'
Sayın Cumhurbaşkanının liderlerle yapüğı konuşmanın bir bölümünde İstanbul l:mniyz
Müdürü Kemal YAZICIOĞLÛ'nun kendisine arzertiğini beyan ederek, özetle... biz frner
Lütfü Topal'ı öldürenleri bulduk... Ankara merkez geldi bizim elimizden aldı...işerlere
merkez alır.Emniyetin usul ve kaidesidir...bunlar Ömer Lütfü Topal'ı öldürdüklerini icaf
ettiler, siz sorsanız sizede söyleri er... sorunca söylüyorlar... ifadeleri henüz zapta ^tnadc..
dediğini bildirmişlerdir.
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Bu olayla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sürdürülen araştır
malar sırasında Ö.L.Topal'ın öldürülmesinde kullanılan ve olay yerinde terkedilen kaleşnikov marka tüfeklerden birinde, bu tüfeğin iki şarjörünü birbirine monte etmekte kul
lanılan koli bantınm iç yüzeyinde bulunan bir adet parmak izinin mukayese çalışmaların
da, bu parmak izinin 26.02.1992 tarihinde sahte pasaport ile Atatürk Havalimanından
çıkış yapmak istediği sırada yakalanan Şahin EKLİ isimli kişiye ait olduğu tesbit edilmiş
tir.
Şahin Ekli ile ilgili kayıtların araştırılmasında, bu kimliği kullanarak sahte
pasaportla yurtdışına çıkmak isteyen kişinin gerçek kimliğinin Abdullah Çatlı olduğu saptanmıştır.Bunun üzerine Abdullah Çatlı'nın kayıtlarda mevcut parmak izleri (Mehmet
özbay kimliği ile Erdek İlçesinde işlediği bir suç sebebiyle orada alınan parmak izleri,
Emn.Gen.Md. mevcut parmak izleri ve ölümünü müteakip Nevşehir Devlet Hastanesi
morgunda alınan parmak izleri) ile mukayese yapılmış ve sonuç olarak suç aleti tüfeğin
şarjörlerini monte eden koli bantı üzerindeki parmak izinin Abdullah Çatlı'ya ait olduğu
kesin olarak anlaşılmıştır.Bu durumda Abdullah Çatlı'nın Ömer Lütfü Topal'ın öldürül
mesi olayına iştirak ettiği bu somut delille tesbit edilmiştir.
Bu şekilde Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesine iştirak ettiği tesbit edilen
Abdullah Çatlı'nın bu olay sebebiyle gözalüna alınan kişilerle ve İstanbul DGM.C.Başsavcılığmca tahkikatı yapılan olaylarda adı geçen kişilerle ilişkileri şöyledir;
Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir Ömer Lütfü Topal'ın İst.İntercontinantel
Otelindeki kumarhanesinin yüzde elli oranında ortaklandır.AbdulIah Çatlı ve Sedat Edip
Bucak'm sık sık bu kumarhaneye geldikleri, Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir ile idare oda
sında oturup uzun uzun görüşme yaptıkları keza, Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir'in An
kara iline gittiklerinde Sedat Edip Bucak'ın yazıhanesinde Abdullah Çatlı ile buluştukla
rı ve görüştükleri ve bu kişiler arasında uzunsüredir yakın ilişkiler olduğu bizzat Sami
Hoştan'ın kardeşi SbâatHoştan'ın İstanbul DGM.C.Savcılığmdaki ifadeleri ve telefon
tesbit tutanaklarındaki görüşme detayları ile anlaşılmıştır.
Yine dosya içerisinde bulunan ve yukarı bölümlerde izahları yapılan ve
Siverek İlçesinde Sedat Bucak'm ikametgahında çekildiği tesbit edilen ve Ömer Lütfü
Topal'ın öldürüldüğü tarihlere tekakül eden zamanlara ait olduğu tesbit edilen fotoğ
raflarda bu kişiler arasındaki yoğun ve gizli ilişkileri teyit etmektedir.
Ö.Lütfü Topal olayı sebebi ile gözaltına alındıktan sonra Ankara Emniyet
Genel Müdürlüğüne götürülerek orada kısaca ifadesi alınan Sami Hoştan, bu ifadesinde
Ö.Lütfü Topal'ın öldürüldüğü tarihlerde Marmaris Grand Azur otelinde konakladığın
belirterek otelin faturalarını ibraz etmiştir.Artcak dosyada mübrez bu faturaların incelen
memesinde, konaklayan kişilerin Sami Hoştan ve aile efradı oldukları görülmekle beraber
gerek.rezarvasyonun gerekse faturaların MEHMET ÖZBAY (Abdullah ÇATLI) adına
düzenlendiği görülmüş ve bu husus Hoştan ve Çatlı arasındaki ilişkilerin başka bir gös
tergesi olmuştur.
Yine Sami Hoştan'ın kardeşi Sedat Hoştan'ın ifade münderacaatına göre
03.11.1996 tarihinde Susurluk civarında meydana gelen kazada, Abdullah Çatlı'm ölü
mü, ilk kez kendisine duyurulan kişilerden biride Sami Hoştan'dırJBu haber üzerine . ..
Sami Hoştan derhal olay yerine gitmek için harekete geçmiş ve.durumu diğer ortağı Ah
Fevzi Bir'e de bildirmiş ve Susurluğa gitmek üzere İstanbul Boğaz Köprüsü çıkışında,.
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buluşmuşlar ve orada karşılaştıklarında "Abdullah'ı kaybettik" diye birbirlerine sarılmışlar
ve oradan hareketle Susurluk Devlet Hastanesine gitmişlerdir.Abdullah Çatlı'm Susurluk
Devlet Hastanesindeki cenazesini, A.Çath'ın diğer yakınları ile birlikte Nevşehir İline gö
türmüşler ve orada dem edilmesinde hazır bulunmuşlardır.
Abdullah Çatlı ile bu şekilde çok yakın ve karmaşık ilişkilerde bulunan Sami
Hoştan ve Ali Fevzi Bir'in, Sedat Bucak ve onun korumaları polis memurları ile de aynı
derecede yakınlıkları ve ilişkileri bulunmaktadır,
Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak S.Hoştan ve A.F.Bir
ile birlikte gözaltına alman polis memurları Ayhan Çarkın, Oğuz Yorulmaz ve Ercan Ersoy
(Enver Ulu ve Mustafa Altınok'la birlikte) bu olayın vukuu bulduğu zamanlarda, alelacele
Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'm koruması olarak onun yanına verilmişlerdir.
Başbakanlık Teftiş Kurulunun 09.01.1997 tarihli raporuna esas teşkil eden
belgeler ve istanbul DGM.C. Savcılığınca Emniyet Genel Müdürlüğünden celpedilen cevabi
yazı ve belgelere göre; Sedat Edip Bucak'm korunması için il koruma kurulu sadece bir
polis memuru görevlendirilmesini uygun görmüş ve bu karar İçişleri Bakanlığı Merkez Ko
ruma Kuruluncada yeterli görülerek onaylandığı halde, 06.08.1996 günü Sedat Edip Bucaka.dördü İstanbul'da ikisi İzmir'de görev yapan altı polis memurunun (A Çarkın, O.Yorulmaz, E.Ersoy, M.Alünok, E.Ulu, Ö.Kaplan) tahsis edilerek tayinlerinin yapılması, bu kişi
lerin derhal koruma görevlerine başlamayıp üç aylık bir dönem içinde ayrı ayn göreve baş
lamalarının KORUMADA ACİLİYET OLMADIĞINI ortaya koyması, S.E.Bucak'ın yazı
lı talebinin bir gün sonrası olan 07.08.1996 günü yapılması, bu korumalardan üçünün O.
Lütfü Topal'ın öldürülmesi ile ilgili olarak gözaltına alman kişiler olması ve birininde (ö.
Kaplan) bu kişiler lehine tanıklık yapan kişi olması, ayrıca bu memurlardan Oğuz Yorulmaz
ın özel harekat daire başkan vekili İbrahim Şahin'in İstanbul Asayiş Şube Müdür Yardımcı
sı olduğu dönemde koruması olması daha sonra Hüseyin Kocadağ'm koruması olması bila
hare yine Ankara'da İbrahim Şahin'in koruması olması, daha sonrada S.E.Bucak'ın koru
ması olması ve bu dönemlerde gerek Oğuz Yorulmaz'ın gerekse diğer polis memurlanmn
Ö.Lütfu Topal'ın ortaklan olan A,Fevzi Bir ile Sami Hoştan'ın, S.E.Bucak ile İbrahim
Şahin'in yanına gidip gelirken tanıdıklarım açıkça beyan etmeleri bir bütün olarak nazara
alındığında, bu koruma memurlannın özel olarak temin edilerek S.Edip Bucak'm yanında
toplandıklarını göstermektedir.
Sedat E.Bucak yanında koruma görevlisi adı altında bu şekilde toplanan polis
memurlanmn, İstanbul DGM.C.Başsavcılığmda olayla ilgili olarak verdikleri ilk ifadelerinde
Abdullah Çaüı'yı Mehmet özbay kimliği ile ve Sedat Bucak'm koruma görevine başladıktan
sonra tamdıklanm söylemişlerdir. Ancak İstanbul DGM.C.Başsavcıhğmda yapılan araştırmaj. da ve yapılan telefon teshirlerinde, başka kişiler adına kayım olan ancak Abdullah Çath'nın
kullanımında olan çok sayıda cep telefonlan ile çok uzun süreden beri yoğun telefon görüş
meleri yaptıklan tesbit edilmiştir.Bunun üzerine adı geçenlerin sanık sıfatı ile alınan ifadele
rinde Abdullah Çaüı'yı birkaç yıldan beri tanıdıklannı, onunla sıksık görüştüklerini ikrar ve
ifade ettikleri görülmüştür.
Diğer yönden, gerek bu koruma memurlanmn ifadeleri gerekse Sedat E.
Bucak'm talimaüa alman açıklamalannda, bu koruma memurlanmn güneydoğuda görev
yaptıklan sırada o bölgeden tanıdığı ve takdir ettiği ve bu sebeple ismen istediği -beyan edil
miş isede, gerçekte Sedat Bucak'm bu korumalannı özel Harekat Daire Başkan vekili
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İbrahim Şahin'in korumalığını yaptıkları için ve onunla görüşmesi sebebiyle tanıdığını ve
ilişkiler nedeniyle teklif ettiğini ifade ettiği görülmüştür. (TBMM Araştırma Komisyonu)
Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili yapılan hazırlık tahkikatı
Sanyer C.Başsavcılığımn 1996/3514 Hazırlık numaralı evrakında halen sürdürülmektedir.
B-TARIK ÜMİT OLAYI :
04.03.1995 tarihinde Silivri ilçesi Kılıçlı köyü yakınlannda bir otomobilin terkedil
miş olarak bulunması üzerine ilgili karakol komutanı ve ilçe jandarma komutanlığının
yaptığı araştırmalar sonunda bu otomobilin Tank Ümit isimli kişiye ait olduğu tesbit edilmiş ve Tank Ümit'in ailesi (Kızı Hande ve amcası Cemalettin Umit)nin adresleri araş
tırılıp bulunarak soruşturma başlatılmıştır.
Tank Ümit'in kızı Hande Birinci ve amcası Cemalettin Ümit'in İstanbul
DGM.C.Başsavcılığmca alınan ifadeleri, Kadıköy C.Başsavcılığına, Silivri C.Başsavcıhğına ve idari mercilere verdikleri dilekçeler münderecaatına göre;
Tank Ümit'in 3 Mart 1995 tarihinde istanbul Erenköy Divan Pastanesinde
oturduğu sırada yanına gelen Ziya ve Ayhan isimli iki polis memuru ile kısa bir süre konuştuklan (o sırada Tank Ümit'in yanında Baha Şen isimli bir şahıs ve bir bayan arkada
şı bulunmaktadır.) bu polis memurlannın, Tank Ümit'e "İbrahim ağabey gelmedi. O
seni evde bekliyor.Ona gideceğiz" dedikleri bu görüşmeden sonra oradan birlikte aynldıklan ve Tank Ümit'in bir daha bulunamadığı anlaşılmıştır.
Milli İstihbarat Teşkilatında istihbarat elemam olarak kullanıldığı belirlenen •
Tank Ümit'in orada amiri olan Mehmet Eymür'ün araştırmalan ve aynca Ahmet Altın
taş isimli Jandarma İstihbarat görevlisi ast subayın yaptığı araştırmalarda, Tank Ümit'in
en son yaptığı telefon görüşmesi tesbit edilmiş ve son görüşmenin Avşar Kederoğlu
isimli kişi adına kayıtlı cep telefonu ile yapıldığı belirlenmiştir:Jandarma İstihbarat
görevlisi Ahmet Altıntaş tarafından Avşar Kederoğlu bulunmuş, Tank Ümit'le görüşme
sebebi araştınlmış ancak, Avşar Kederoğlu'nun Tank Ümit'i hiç tanımadığı herhangi bir
görüşme yapmadığı ve bu telefon kendi adına kayıtlı olmakla beraber, olay günlerine
tekabül eden dönemde bu telefonu özel harekat dairesinde görevli AYHAN AKÇA ile
ZİYA BANDJJAMALIOĞLU 'nun Avşar'dan aldıkları ve kullandıklan anlaşılmıştır.
Bunun üzerine Avşar Kederoğlu aracılığı ile Jandarma Astsubay Ahmet
Altıntaş Ayhan Akça ile görüşme yapmak üzere buluşmuşlardır. Ataköy civannda bir
parkta Ahmet Altıntaş Ayhan Akça'yı beklemiş buraya Ayhan Akça, Ayhan Çarkın ia
birlikte gelmişlerdir.Jn. Astsubaydan görüşme sebebini öğrenmişler ve bunun üzerine
kendileri hakkında araştırma ve soruşturma yapamıyacağını ifade ederek onunla müna--•kaşa yapmışlardır.Bu münakaşayı müteakip buluşma yerine" yakın Ataköy Polis Karako
luna gidilerek orada görüşmeye devam edilmiştir. Ataköy karakolundaki bu görüşme
sırasında Ayhan Akça ve Ayhan Çarkın ile o sırada Ankara'da bulunan özel harekat da
ire başkan vekili İbrahim Şahin telefon görüşmesi yapmışlar ve Jn.Astsubay Ahmet Al
tıntaş'ı orada telefonla arayan İbrahim Şahin "Sen kim oluyorsun, bu polisler hakkında
araştırma yapıyorsun" diyerek onu ikaz etmiş ve bu olaya kanşmamasını söyleyerek müdehalede bulunmuş ve araştırmanın devamını engellemiştir.
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Yine Hande BİRİNCİ ve Cemalettin ÜMİT'in ifadelerine göre Jn. Astsubay
Ahmet ALTINTAŞ'in yaptığı bu araştırmalar sırasında Mit konturterör Merkez Yöneti
cisi olan Mehmet EYMÜR'ünde iki kişiyi görevlendirdiği ve Hande Birinci ile gerek te
lefonla gerek bizzat yaptığı görüşmelerde ona hitaben "Babanı Abdullah Çatlı, Sami Hoş
tan ve Haluk Kırcı kaçırdılar, bu hususta hemen basına açıklama yap ve ilgili yerlere di
lekçeler ver, aynca babanın kaçınlmasında Korkut Ekeninde rolü var" diyerek onu uyar
dığı anlaşılmıştır.
Cemalettin Ümit'in ifadesi ve ifadesine ek olarak ibraz ettiği ve o tarihte
Adalet Bakanı olan Mehmet Ağar'a hitaben yazdığı mektup ve Mehmet Eymür'ün beyanlanna göre, Tank Ümit'in kaybolmasından sonra Mehmet Eymür'ün.o tarihte Emniyet
Genel Müdürü olan Mehmet Ağar ve özel hareket daire başkan vekili olan İbrahim Şahin
ile görüşmeler yapüklan, bu görüşmeler de Tank Ümit'in , Abdullah Çatlı ve adamlan
tarafindan sorgunlandığını ve serbest bırakılması hususunda yardımcı olmasını istediği,
adı geçenlerinde "bakanz"dedikleri ancak herhangi bir sonuç alınamadığı anlaşılmıştır.
Olayı araştıran Jn.Ast.Sb.Ahmet Altıntaş'a yukanda belirtildiği şekilde yapı
lan müdahaleler sebebiyle araştırmayı devam ettirememiş ve kısa bir süre sonrada başka
toplumsal olaylardada görevlendirilmiş ve bilahare il Jandarma Alay Komutanlığına tayin
edilmiştir.
Silivri CBaşsavcılığımlan suretleri celp edilen, bu olayla ilgili 1995/627
Hazırlık sayılı evrakın tetkikinde; hazırlık tahkiklatının devam ettirildiği ve henüz olay
faillerinin somut delillerle tesbit edilemediği, bulunamadığı görülmüştür.
İstanbul DGM.C.Başsavcılığınca celp edilerek 27.01.1997 tarihinde sanık
sıfat ile ifadesi alman Ziya Bandırmalıoğlu isimli polis memuru (ifadesi alındıktan sonra
İstanbul 2 Nolu DGM.Yedek Üyeliğinde tutuklanmış, işlemleri yapıldığı sırada firar etmiş
tir. )Bu olayın başlangıç bölümünü yukanda izah edildiği şekilde teyid etmiştir. Şöyleki;
Tank Ümit ile eski tarihlerden beri tanıştıklan 2 Mart 1995 tarihinde kendisinin Ankara'da
bulunduğu sırada Tank Ümit'in onu telefonla arayarak görüşmek üzere İstanbul'a çağır
dığını, 3 Mart 1995 tarihinde İstanbul'a gelen Ziya Bandırinalıoğlu'nun Avşar Kederoğlu
isimli arkadaşını Halkalı Gümrük Semtinde^bulunan tır garajına gittiğini ve oradan Avşar
Kederoğluna ait cep telefonu ile Tank Ümit'i aradığım ve aynı gün 18.00'de Erenköy
Bağdat Caddesi Divan Pastanesinde buluşmayı kararlaştırdıklannı ifade etmiştir. Aynı gün
saat 19-20.00 sıralannda Bağdat Caddesi Divan Pastanesine geldiğini söyleyen Ziya Ban
dırmalıoğlu, orada Tank Ümit'in yanında bir bay ve bayan arkadaşının oturduğunu onlar
la birlikte Tank Ümit'le yaklaşık yanm saat oturup hal hatir sorduklarını ve bay ve bayanın
kalkmasını müteakip kendilerininde kalktıklan, Tank Ümit'in 3-4 paket çikolata yaptırarak
arkadaşlara dağıtılmak üzere kendisine verdiğini ve pastahane önünde vedalaşarak aynldıklannı belirtmiş ve iddia edildiği gibi, Tank Ümit'in yanına giderken yanında başka bir arka
daşının olmadığını, Dündar Kılıç isimli kişi hakkında yapılacak bir operasyon ile ilgili ola
rak ne önceki tarihlerde nede pastanedeki buluşmalannda herhangi bir konuşmalanntn
olmadığını ifade etmiştir.
Bu buluşmanın amacını, eskiden beri tanıdığı Tank Ümit'e sadece halhaür
sormak maksadıyla izah etmeye çalışmış isede; Ankara ilinden telefonla aranarak irtibat
kurulması, Ziya Bandırmalıoğlu'nun İstanbul'a geldiğinde Tank Ümit'le tekrar telefon
görüşmeleri yaptıktan sonra Bağdat Caddesi Divan Pastanesinde bir araya gelmeleri, sa
dece halhaür sorduk gibi basit bir sebeple izahı inandıncı bulunmamıştır.Aksine bu buluşma
safhalan (iddialara konu olan) önemli bir olay ve sebebin bulunduğu kanaatini oluşturmuş
tur.
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C-YAŞAR ÖZ OLAYI :
Adana Şakirpaşa Havaalanında sahte pasaport ile yakalanan Metin Bozdoğan isimli
bir şahsın bu sahte pasaportu kendisine İstanbul Ataköy adresinde oturan YAŞAR ÖZ
isimli bir kişinin temin ettiğini ifade etmesi üzerine, Adana Emniyet Müdürlüğünden İstanbul
Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak, ihbar mahiyetinin araştınlması ve Yaşar öz'ün
suç delilleri ile yakalanması ve sonucunun Adana Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi istenmiştir.Bu yazı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından 03.01.
1994 tarihinde Yaşar öz'ün ikamet ettiği Ataköy 7-8 Kısım L-9 A Blok D 6 adresinde
parama yapılmıştır.
Yapılan bu aramada, dosyada mübrez 31.01.1994 tarihli arama ve zapt etme
tutanağında belirtildiği üzere;
-Yaşar öz âdına düzenlenmiş 28.12.1993tarih ve TRA-228576 seri numaralı hususi
(Yeşil) pasaport.
-Tank Ümit adına düzenlenmiş 20.12.1993 tarih ve TRA-220307 seri numaralı hususi
(Yeşil) pasaport.
-Üzerinde Yaşar Öz'ün Fotoğrafi yapışık ancak EŞREF ÇUGDAR adına düzenlenmiş
B sınıfi sürücü belgesi.
-Üzerinde Yaşar öz'ün fotoğrafi 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, yazılan bulunmakta
dır)
-Bir adet Smith Wesson marka 9 mm.çaplı seri numarası silinmiş Parabellum tipli
tabanca.
-Bir adet 30 calimbre, markası ve seri numarası belirsiz toplu tabanca.
-MKE yapısı 9 mm.çapında 43 adet mermi ele geçirilmiştir.
• »

•

Bu belgelerin asıllan ve silahlar ile birlikte Yaşar öz İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Mali Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir.l
Olay sırasında arama yapan ve yukanda zikredilen silah ve belgeler ile Yaşar öz'ü
yakalayan görevliler ile bu olayın vukuu bulduğu tarihte İstanbul Emniyet Müdür Yardımcı
sı olan ve Mali Şube Müdürlüğüne vekalet eden Mestan ŞENER ve Mali Şube Müdürlüğün
de görevli Emniyet Amiri Osman Yıldınm ÖZKARACA, Büro Amiri Nihat YÜRÜTEN'in
İstanbul DGM.C.Başsavcılığında alınan ifadelerine göre: Yaşar öz ile ikametgahında ele
geçirilen silahlar ve belgeler henüz Emniyet Müd.Mali Şube Mü d. ne,intikal etmeden bu
olaydan haberdar olan ve o tarihte Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Ağar Mestan Şe--jıer'i telefonla arayarak, Yaşar öz isimli kişide yakalanan silahlar ve belgelerin bir kurye ile
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne getirilerek kendisine teslim edilmesi ve Yaşar Öz'ünde serbest bırakılması hususunda emir ve talimat verrniştir.Mestan Şener'in, bu olayı ve
talimatlan, olay tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürü olan Necdet MENZİR'e intikal ettir
mesi üzerine, Necdet MENZİR'de silahlar üzerinde inceleme yapıldıktan sonra, Emniyet
Genel Müdürünün emirleri doğrultusunda işlem yapılması hususunda talimat vermiştir.Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın bu emir ve talimatı gereğince, Yaşar öz İstanbul
Ernniyet Müdürlüğünden serbest bırakılmış, ikametgahında ele geçirilen silahlar ile belge
asıllan bir zarfa konularak Levent SEVİNÇ isimli Komiser Yardımcısı (aramayı yapan,
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silah ve belgeleri bulan ekip amiri) kurye olarak görevlendirilmiş ve Emniyet Genel Müdür
lüğüne hitaben yazılan 31 Ocak 1994 tarih ve 194-49 /94 sayılı yazı ile silah ve belgeler
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.Kurye olarak görevlendirilen komiser
yardımcısı Levent Sevinç'in ifadesinde belirttiği üzere, bu silahlar ve belgeleri kendisi Em
niyet Genel Müdürlüğüne götürmüş ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a bizzat
teslim etmiştir.Bu teslimden sonra Emniyet Genel Müdürü özel Kaleminden tesellüm belge
si istenmiş "Biz teslim alındığını faksla istanbul Emniyet Müdürlüğüne bildireceğiz" denile
rek tesellüm belgesi verilmemiştir.
Susurluk olayı ilgili olarak İstanbul DGM.C.Başsavcıhğınca yapılan hazırlık
tahkikatı sırasında bu olayın savcılığımıza ihbar ve intikal ettirilmesini müteakip, iddiaların
müstenidatı olan evraklar ilgili şube müdürlüğünden celp edilmiş ve evrak münderecatı
nazara alınarak Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan 26.12.1996 tarih ve 1996/2303
Hazırlık sayılı müzekkeremiz ile, Emniyet Genel Müdürüne teslim edilen belge ve silahlannl
akibeti sorulmuş ve Emniyet Genel Müdürlüğünde bulunuyorsa İstanbul DGM.C.Başsavcılığma gönderilmesi istenmiştir.Emniyet Genel Müdürlüğünün 03.01.1997 tarih ve 010990
sayılı cevabi yazısında ... mezkûr belge, silah ve mermilerin başkanlıklarında bulunmadığı,
akibetleri hakkında bilgi sahibi olmadıkları ve ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü yazısınmda arşiv kayıtlarına girmediği bildirilmiştir.
Aynca, Yaşar Öz ve Tank Ümit adlanna düzenlenen hususi (Yeşil) pasaportlannın müstenidatı olan belgeler istenmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğünün 27.12.1996
tarih ve 290979 sayılı cevabi yazısı ve ekindeki belgelere göre; Yaşar öz'ün görev ünvam
Turizm Bakanlığında Daire Başkanı olarak gösterilmiş bir talep formu ve ekindede Turizm
Bakanlığında görevli iki kişinin imza sirküleri olduğu görülmüştür.Tank Ümit adına düzen
lenen hususi pasaportun mühendis unvanı ile düzenlendiği ancak bahse konu pasaportun
düzenlenmesine ilişkin talep formunun bulunmadığı bildirilmiştir.
Yapılan araştırmada, Yaşar öz adına düzenlenen silah taşıma izin belgesinde
belirtilen unvan ve görev ile hususi pasaport verilmesine esas teşkil eden unvan ve görevinde
gerçek olmadıklan tesbit edilmiştir. Aksine İst.Emn.Md. Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliğinin
25.12.1996 tarih ve İ/94.020773 sayılı bilgi formuna göre, muhtelif suçlardan gıyabi tutukla
ma kararlan ile arandığı, müteakip araştirmalardada yurtdışında uyuşturucu ticareti ve
kaçakçılığı ile ilişkili bulunduğu anlaşılmışür.
Bu olay ile fezlekenin yukandaki bölümlerinde izah ve ifade edilen (silah tabı
ma ve hususi pasaportlar ile ilgili) olaylarda benzerlik dikkat çekicidir. Şöyleki; Mehmet
Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı'ya verilen silah taşıma belgesi ile Yaşar Öz'e verileni
silah taşıma izin belgesi aynı niteliktedir, bu belgeler ile her ikisinede, istediği yerde istediği
sayıda ve nitelikte silah taşıma imtiyazı tanımakta ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandıklannda, haklarında yasal işlem yapılmasını önleme imkanı vermektedir. Nitekim, silahlar
- -ve sahte belgelerle yakalanan Yaşar Öz, bu belge dikkati/alînarak İstanbul Emniyet Müdür
lüğünden serbest bırakılmış, hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmamış ve durumu ilgili
C.Başsâvcılığınada intikal ettirilmemiştir.
Yaşar öz adına düzenlenen ve üzerinde Emniyet Genel Müdürü olarak isim
ve imzası bulunan Mehmet Ağar'a (silahlar ve diğer belgelerle birlikte) bu belge bizzet tes
lim edilmiş olmasına rağmen, belgenin mahiyeti ve üzerindeki isim ve imza hakkında her
hangi bir şekilde sahtecilik veya gerçeğe aykınlık beyan ve iddiasında bulunulmamıştır.Bu
durum bu belgenin alünda imzası bulunanın bilgisi ve istemi doğrultusunda düzenlendiği
sonuç ve kanaatini pluşturmuştur.Keza Yaşar öz adına düzenlenen hususi pasaport evrakının
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incelenmesinde, Mehmet özbay sahte kimliği ile Abdullah Çath'ya verilen hususi pasaport
ta olduğu gibi.Çok basit bir inceleme ile sahteliği kolayca belirlenecek imza sirküleri yeterli
görülerek, başkaca hiç bir araştırma ve inceleme yapılmadan hususi pasaport düzenlendiği
görülmüştür.Bu hususta yukarıdaki fiil ve hareketler ile birlikte değerlendirildiğinde, bu kişi
ler adına hususi pasaport düzenlenmesindede, o tarihte Emniyet Genel Müdürü olan Mehmetl
Ağar'm bilgi ve talimatı bulunduğu sonucu doğmaktadır.
Abdullah Çath'nın eşi Meral Çath'nın İstanbul DGM.C.Başsavcılığındaki ifade
sinde belirttiği üzere Yaşar öz'ün Meral Çatlı ile yakın akraba olduğu belirlenmiştir. Ayrıca,
Tank Ümit'le Yaşar ö z arasında, Yaşar öz'ün bir eroin olayında Almanya'da yakalanmasın
da ihbarcı olarak Tank Ümit'ten şüphelenmesi sebebiyle aralarında ihtilaf bulunduğu ve Tank
Ümit'in kaybolması olayında Yaşar öz'ünde adının geçtiği ve hakkında şüpheler bulunduğu,
-Tank Ümit olayının araştırmasını yapan Jn.Ast.Sb Ahmet Altıntaş'ın çahşmalan sırasında- bu
hususunda iddia ve ifade edildiği anlaşılmıştır.Nitekim, Yaşar öz'ün ikametgahında yapılan
aramada ele geçirilen belgeler arasında Tank Ümit adma düzenlenmiş hususi (Yeşil) pasaport
ta bulunmuş ancak, o olay sebebiyle Yaşar öz hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmadığın
dan ve halen de Yaşar ö z yakalanamadığından, bu pasaportun Yaşar öz'ün evinde bulunma
sebebi tesbit edilememiştir. Hakkındaki bu belge ve delillerle Yaşar öz'ünde, yukanda isimleri
geçen kişiler arasındaki yasaya aykın ilişkiler ağında yeraldığı anlaşılmıştır.
Yaşar ö z halen yakalanamamış olup hakkında, cürüm işlemek için teşekkül oluş
turmak suçundan İstanbul DGM.C.Başsavcılığınca tahkikatı sürdürülmektedir.Yaşar öz hak
kında aynca sahtecilik ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından evrak tefrik edilerek,
kanuni gereğinin takdir ve ifası için, görevsizlik kararı ile Bakırköy C.Başsavcılığma gönde
rilmiştir.
GENEL DEĞERLENDİRME
03.11.1996 tarihinde Susurluk İlçesi civannda meydana gelen trafik kazasında,
aynı otomobil içerisinde Abdullah Çatlı, Sedat Edip Bucak ve Hüseyin Kocadağ'ın birlikte
bulunmalan, o tarihten itibaren, Türkiye gündeminde baş sırayı alarak bugüne kadar süregelen
tartışmalann en önemli konusunu teşkil etmiştir.
12.11.1996 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapan, Anavatan
Patisi Sayın Genel Başkanının ...bazı devlet görevlilerinin uyuşturucu, kumarhane, haraç ve
adam öldürme gibi eylemlere karıştıklarını, devlet tarafından aranan bazı silahlı eylemcilerinde
bu devlet görevlileri tarafından kullanıldığını... ifade etmesi sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanı
13 Kasım 1996 tarihli mektupla bu bilgileri Sayın Başbakana intikal ettirmişlerdir.Bu mektupta
özetle..."Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde özel harekat dairesi vardır...bu dairenin bazı
lelemanlan uyuşturucu, kumarhane, haraç ve adam öldürme gibi işlere karışmaktadır... Ö.L.
Topal'ı öldürenlerin itiraflan fevkalade enteresandın..aşiret reisi devleti kullanmaktadır...Dev
lette görevli bazı kişilerin özel hareket daire başkanı İbrahim Şahin'den talimat aldıklan ve
bunun İçişleri Bakanı dahil bir takım yüksek yerlerin bilgisi dahilinde olduğu söylenmektedir...şeklinde iddia edilen hususlara yervermişlerdir.Bu iddialar nazara alınarak Başbakanlık Teftiş
Kurulu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulları tarafından
araştırmalar yapılmıştır. Aynca TBMM'de bu konularla ilgili bir araştırma komisyonu teşkil
edilerek araştırmalar sürdürülmüştür.Bu bilgilerin ve araştırmalann yanında İstanbul DGM.Ç.
Başsavcılığınca da hazırlık tahkikatı yapılarak yukanda izah edilen olaylar ayn ayn tahkik
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gözaltında bulundukları sırada daha ilk saatlerden itibaren Sedat Edip Bucak İstanbul İl
Emniyet Müdürüne defalarca telefon açarak bu kişileri gözaltından kurtarmaya ve araştır
manın genişletilmesini engellemeye yönelik girişimlerde bulunmuştur, araştırmanın l.günü
henüz tamamlandığında ise, Mehmet Ağar'ın talimatı İbrahim Şahin'in bizzat İstanbul'a!
gelmesi ile bu kişiler apar topar İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Ankara Emniyet Genel
Müdürlüğüne götürülmüş ve orada kisaca ifadeleri alınıp yüzeysel bir inceleme ile ve yasal
olmayan bir uygulama ile serbest bırakılmışlardır.
Bu kişilerin acele olarak Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne götürülmeleri, özel
timler hakkında kamuoyunda olumsuz kanaat oluşmasını önlemek olarak izah edilmeye
çalışılmıştır.Ancak, bu kişilerden ikisi sivil şahıstır, özel timlerle ilişkileri yoktur.Diğer polis
memurlarının ise önceki tarihlerde özel harekat dairesi ile ilişkileri zaten kesilmiştir.Kaldıki,
bu tür uygulamanın mutad olmadığı bizzat İstanbul İl Emniyet Müdürünün ifadesinde be
lirtilmiştir. Şöyleki; Emniyet amiri, başkonîiser ve komiser rütbelerinde birçok emniyet
mensubu muhtelif suçlardan muhtelif tarihlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gözaltınal
alınarak sorgulamaları yapıldığı halde (hatta bir bölümü orada suimuameleye maruz kaldık
larını iddia etmişlerdir.) Emniyet Genel Müdürlüğü veya İçişleri Bakanlığının bu kişiler hak
kında yapılan işlemler ile herhangi bir şekilde ilgilenmedikleri ve ayrıca Emniyet Genel
Müdürlüğü nezdindede herhangi bir araştırmaya kalkışmadıkları, zaten bu olayda Emniyet
Genel Müdürününde devre dışı bırakıldığı ve kendisine herhangi bir bilgi verilmediği anlaşılmıştır.Bunlann dışında, Ö.Lütfu Topal'ın öldürülmesi olayı sebebiyle gözaltına alman
bu üç polis memuru (Mustafa Altınok, Enver Ulu ve Ömer Kaplan isimli polis memurları
ile birlikte)Ö.L.Toparın öldürülmesine tekabül eden zaman diliminde, Sedat Edip Bucak'a
koruma görevlisi olarak tayin edilerek orada toplanmaları sağlanmıştır.(koruma tayininde
aciliyet unsurunun bulunmadığı ve bir kısım işlemlerdeki usulsüzlükler Başbakanlık Teftiş
Kurulu Raporunda ve yukandaki ilgili bölümlerde izah edilmiştir.)Ö.L.Topal'ın öldürülme
sine iştirak ettiği somut delillerle saptanan Abdullah Çatlı ile bu olayın zanlıları olarak göz
altına alman ve aynı zamanda Ö.L.Topal'm ortaklan olan Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir ile,
Sedat Edip Bucak ve onun yukanda isimleri yazılı korumaları, uzun süreden beri tanışmak
tadırlar ve sıksık biraraya gelmektedirler .Keza, bu kişilerin hepsi Mehmet Ağar ve İbrahim
Şahin ile de tanışmakta ve onlarla da ilişkili bulunmaktadırlar.ö.L.Topal'm öldürüldüğü
günlere tekabül eden zaman diliminde ve aynca bu olaydan önceki ve sonraki günlerde,
Abdullah Çatlı, Sedat Edip Bucak, Sami Hoştan, Ali Fevzi Bir ve Sedat Edip Bucak'm
korumalan arasında yoğun ve dikkat çekici şekilde telefon görüşmeleri yapıldığı tesbit edil
miştir. (telefon görüşmelerinin detaylan bir kısım sanıklar hakkında iddianame ile dava
açılmak üzere tefrik edilen dosyada ayrıntılı olarak izah edilmiştir.)Yine, olayın vuku bul
duğu tarihe yakın zamanlarda Abdullah Çatlı, Sami Hoştan, Ali Fevzi Bir ve S.E.Bucak'ın
korumalan, Siverek'te S.E.Bucak'ın ikametgahında toplanmışlardır.(fotoğraflarla ilgili
bölümde izah edilmiştir.)
Adı geçen bu kişilerin böyle bir olay etrafında yoğuır'görüşme, beraberlik ve dayanış
ma içerisinde buluTundiar^özel kasıtla hareket ettikleri kanaatini oluşturmaktadır.
-Tank Ümit'in kaybolması olayı ile ilgili bölümde izah edildiği üzere; Tank Ümit'in
kaybolduğu gün, en son görüştüğü kişiler İbrahim Şahin'in uzun süredir yanında bulunan
ve görev ilişkilerinin dışında daha ileri özel ilişkiler içerisinde olduklan anlaşdan polis
memurlan Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu'dur. Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlunun Tank Ümit'in kaybolması olayı ile ilgilerini tesbit eden ve bu istikamette araştırma
yapan Jn.Ast.Sb. Ahmet Altıntaş'a İbrahim Şahin yasal olmayan bir şekilde müdahale ederek
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edilmiş ve toplanan deliller ve delillere istinaden oluşan kanaat fezlekenen muhtelif bölümle
rinde ayrıntılı olarak izah ve ifade edilmiştir.
Yukarıda izah ve ifade edildiği üzere:
-Türkiye'de katliam sanığı olarak gıyabi tutuklama karan ile, yurt dışında uyuşturucu
kaçakçılığı ve cezaevifirarisiolarak tnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan bir silahlı
eylemci ile, bu kişiyi yakalamak veya bulunduğu yeri derhal güvenlik birimlerine bildirmekle
görevli ve yükümlü olan üst düzey bir emniyet mensubunun ve bir milletvekilinin aynı ortam
larda birlikte olmakları ve bu birlikteliği, Abdullah Çatlı'nın gerçek kimliği bilinerek, uzun
süreli yakın ilişkiler içerisinde sürdürülmüş olması,
Bu kişilerin her üçününde üzerinde ruhsatlı tabancaları, yanlarındaki korumaların ayn
ayrı zati silahlarının bulunmasına rağmen ayrıca saldın, suikast ve gizlice cinayet işlemekte
kullanılabilecek vahim nitelikte ve sayıda silahlan ve mermilerle, 34 NUL 63 numaralı sahte
plakalan (koruma amaçlı olmadığı tst.Emn.Md.yazı ve araştırması ile saptanmıştır.) ve birçok
sahte belgeleri yanlannda bulundurduklan nazara alındığında, bu kişilerin son olaydaki bera
berliğinin basit bir tatil gezisi veya başsağlığı ziyareti ile izah edilmesi inandıncı görülmemiş
tir. Kaldıki, yukandaki tesbitlere göre bu beraberlik tesadüf değil önceden tesbit edilmiş bir
buluşma olduğu, İstanbul'da bulunduklan ilk günde Abdullah Çatlı, Sedat Edip Bucak ve
Hüseyin Kocadağ'ın gizlenen buluşmalan ve görüşmelerinden anlaşılmaktadır.
Bu durum, adı geçen kişilerin, yanlannda koruma olarak bulundurduklan kişilerle bir
likte, yasalara aykın silahlı bir eylem hazırlığında bulunduklan kanaatini oluşturmuştur.
-Bu silahlardan ve mermilerden bir bölümünün özel harekat ve daire başkanlığı kaynaklı
olduklan ve 1993-1994 yıllan itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğünde kuvve kayıtlannda bulunmalan gerektiği tesbit edilmiştir.Buna rağmen bu silah ve mermilerin kaza yapan otomobil
içerisinde ve orada bulunan kişiler elinde ne maksatla bulunduklan ve onlara nasıl intikal e t t i 
rildikleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün cevabi yazılarmda izah edilememiştir.Silah taşunasına
yardıma olunması hususundaki özel belgeler ve diğer ilişkilerde nazara alındığında bu silah
ve belgelerin, belirtilen tarihlerde Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Ağar ve özel Harekat
Daire Başkan vekili olan İbrahim Şahin'in talimatlan ve bilgileri dahilinde adı geçen kişilere
verildiği kanaati oluşmuştur.
-Abdullah Çatlı'nın üzerinde bulunan ve yukanda aynntılan izah edilen sahte belgeler,
Abdullah Çatlı (Mehmet Özbay sahte İçimliği ile) ve Yaşar Öz adına düzenlenen silah taşıma
izin belgeleri ve hususi yeşil pasaportlarında yine, Mehmet Ağar'ın Emniyet Genel Müdürü
olduğu dönemlerde ve onun bilgisi ve talimatı doğrultusunda düzenlenerek, bu belgelerle,
devlet tarafından aranan ve birçok yasadışı eyleme katılmış olduklan saptanan kişilerin kolay
lıkla silah taşımalan ve kolaylıkla yurtdışına çıkış ve dönüşleri sağlanarak çeşitli imtiyazlarla
donatılmış olduklan anlaşılmıştır.
-Ömer Lütfü Topal isimli kişinin öldürülmesinde (olay yukanda aynntıh olarak izah edil
miştir) kullanılan silahın şarjöründe Abdullan Çatlı'nın parmak izin bulunmuş ve Abdullah
Çatlı'nın bu olaya iştirak etmiş olduğu bu somut delil ile tesbit edilmiştir.öldürülen Ö .Lütfü
Topal İstanbul'da ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinde faaliyet gösteren birçok kumarhanenin
işletmecisidir.Bu işletmelerden çok büyük miktarlarda paralar kazanılmaktadır.Sami Hoştan
ve Ali Fevzi Bir isimli şahıslarda Ömer Lütfü Topal'm İstanbul'daki bir kumarhanesinin ortaklandır.Bu kişiler bir ihbar üzerine üç polis memuru ile (A.Çarkın, E.Ersoy,O.Yorulmaz) bir
likte Ö.L.Topal'ın cinayet zanlılan olarak gözaltına alınmışlardır.Ist.Emn.Md.Asayiş Şube Md.de
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araştırmanın sürdürülmesini önlemiştir.Bu olayda yine Abdullah Çatlı, Sami Hoştan, Haluk
Kırcı, İbrahim Şahin, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Çarkın'ın isimleri geçmektedir.Tank Ümit'in kaybolması olayında bu kişilerle ilişkiyi tesbit eden MİT konrürterör
Daire Başkam Mehmet Eymür, Tank Ümit'in Abdullah Çatlı ve adamlan tarafından kaçınldığını ve sorgulandığını ifade ederek durumu Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ve özel
Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin'e intikal ettirmiştir.Bu isimler ve bildirim karşı
sında Mehmet Ağar ve İbrahim Şahin'in davranışlan bu olayda Abdullah Çath'nm varlığı ve
adı geçen diğer kişilerle birlikte eylemleri hususunda bilgi sahibi olduklarını göstermiştir.
Aynca.lbrahim Şahin'in koruma görevlisi olan Ayhan Akça'nın, yurtdışından ülkeye,
uyuşturucu madde satışından elde edilen parayı nakletmek suçundan yakalanan Dilek örnek
hakkında, İstanbul DGM.C.Başsavcılığmca halen tahkikatı sürdürülmekte olan olaydada
sanık olarak hakkında yasal işlem yapılmaktadır.
-Ayhan Akça ve Ziya Bandırmahoğlu'nun çocuklannın İstanbul'da bir gazinoda yapı
lan sünnet düğününde dosyada mübrez bir kısım fotoğraflardada görüldüğü üzere Abdullah
Çatlı ve İbrahim Şahin'in, fezlekede adı geçen tüm polis memurlan ile birlikte olduklan
görülmektedir.Ziya Bandırmahoğlu'nun İstanbul DGM.C.Başsavcılığında sanık sıfatı ile alının ifadesinde bu düğünde Abdullah Çatlı'nın yani sıra Haluk Kırcı'nında davetliler arasında
bulunduğu, sünnet düğününde kirveliğini yapan Abdullah Çatlı'nın bu görevi Ankara'da
Sedat Edip Bucak'ın yazıhanesinde bulunduklan bir sırada onunda önerisi ile birlikte kararlaştırdıklan ve gazinonun ve düğünde bulunan sanatçılann tüm masraflannın Abdullah Çatlı
tarafından ödendiğini ifade etmiştir.Bu olayda, adı geçen kişiler arasındaki ilişkilerin ve bera
berliğin boyutlarım göstermektedir.
Tüm bu deliller ve belgeler birlikte nazara alındığında, haklannda fezleke düzenlenen
kişilerle (aynca haklarında iddianame ile dava açılan ve yukanda isimleri geçen) kişilerin tüm
olaylarda isimlerinin birlikte yeraldıklan görülmektedir.
Bu birlik ve beraberliğin tesadüflerden ibaret olmadığı, polis memurlan samklann sadece
koruma görevi yapmak maksadıyla tayin ve tahsis edilmedikleri, bunlann özel kasıt altında
bir araya toplandıklan ve bu suretle; devlet tarafından muhtelif suçlardan aranan kişiler,
kumarhane isletmecileri, bir kısım yönetici ve siyasetçiler ile özel harekat daire başkan
lığında görevli bazı polis memurlarının cürüm işlemek için teşekkül oluşturdukları veya
bu teşekküle katıldıkları sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Cürüm işlemeli için teşekkül oluşturmak suçu; TCK.nun 313 .maddesinde düzenle
nen bir tehlike suçudur. Bu madde ile Türk Ceza Hukukundaki genel ilkeye bir istisna getiril
mek suretiyle toplum yaranna, hazırlık hareketlerîde cezalandırılmaktadır. Amaç, müstakbel
suçlan önlemektir.Suçun oluşumu için, iki veya daha çok kişinin aym gaye doğrultusunda yani,
suç işlemek için irade mütebakatı içinde bulunmalan yeterlİ'dir.Şu halde, anlaşma ile suç oluşa
cağından, herhangi bir cürüm işlenmesine gerek bulunmayacaktır, başka bir değişle, cürüm
işlemek'için teşekkül meydana getirmek suçunun oluşa bilmesi için, bu teşekkülün herhangi
bir suçu işlemiş ve tamamlamış olması gerekli bulunmamaktadır, yukanda ifade edildiği gibi
hazırlık hareketleri yeterlidir. Aynca, teşekkül üyelerinin aynı derecede görev almalanda gerek
li değildir.Bir kısmı koruma kollama, bir kısmı ikmal, bir kısmı talimat ve direktif, bir kısmı
icracı, bir kısmı suçtan menfaat temin etmiş olması suçun oluşumu için yeterlidir.
Bu eylemle birlikte, Sedat Edip Bucak ve Mehmet Ağar'in, haklannda yakalama ve
tevkif müzekkeresi bulunan Abdullah Çatlı'nın saklı bulunduğu yeri bildikleri halde,

—m—

HAZIRLIK N O : 1997/221
yetkili mercilere derhal haber vermedikleri aksine, gizlenmesine yardım ettikleri,
Sedat Edip Bucak'ın, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermileri
ruhsatsız olarak taşıdığı,
Mehmet Ağar'ın Emniyet Genel Müdürü olarak görevli olduğu tarihte, yukanda
Yaşar ö z olayında izah edilen fiil ve hareketi ile görevini suistimal ettiği sonuç ve kanaati
oluşmuştur.
DGM.C.Başsavcıhğmın görev alanına giren, TCK.nun 313. maddesine mümas,
cürüm işlemek maksadıyla teşekkül meydana getirmek suçu ile ilgili hazırlık tahkikatı
yapılırken yukarıda zikredilen diğer suçlara ilişkin delillerde birlikte toplanmıştır.Tahkikatın bu aşamasında bu suçlarla ilgili evrakların ve delillerin tefrik edilerek ilgili C.Başsavcılıklanna gönderilmesi halinde tüm olarak tahkikatın sürüncemede kalacağı, delillerin dağı
lacağı ve yok olacağı ve tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi zorunluluğu nazara alındı
ğında, evrakların tefrik edilmesindefiilive hukuki imkansızlık olduğu görülmüş ve bu
sebeplerle fezleke, yukanda zikredilen suçlanda kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
"Susurluk kazası" olarak Türkiye'nin gündeminde yeralan olaylann, ülke genelinde
tüm yönleri ile aydınlığa kavuşması ve olaylarda iştiraki olan başka kişilerinde varlığının
belirlenmesi için; Sarıyer C. Başsavcılığınca tahkikatı sürdürülen Ömer Lütfü Topal'ın öl
dürülmesi olayı, Silivri CBaşsavcılığınca tahkikatlan sürdürülen Tank Ümit'in kaybolması
ve İran uyruklu Asker Smitko-Lasem Ecmaili'nin öldürülmesi o\&yl&n,Sapanca CBaş
savcılığınca tahkikatı sürdürülen Behçet Cantürk ve arkadaşlannın öldürülmesi olayı,
Gaziantep CBaşsavcılığınca tahkikatı sürdürülen Mehmet Ali Yaprak'ın kaçınlması olay
larının tahkikatlannın ikmal edilmesi, olay faillerinin somut delilleri ile ortaya çıkarılması
gerekmektedir.Bu tahkikatlann sonuçlanmalan halinde, olaylara iştirak ettikleri tesbit edilen
sanıklar hakkında, görevü C.Başsavcıhklannca yapılacak yasal işlemlere ek olarak, îstanbul
DGM.C.Başsavcdığmm görev alanına giren, cürüm işlemek için teşekkül meydana getirmek
şuçundanda aynca ek mukteza tayin olunacaktır.
Zaten, bu olaylarda adı geçen ve halenfirardaolup yakalama ve gıyabi tutuklama
kararlan ile aranan bir kısım sanıklar ile bu olaylara ilişkin bir kısım ihbar ve iddialarla
ilgili tahkikat halen îstanbul DGM.C.Başsavcılığınca sürdürülmektedir.
SONUÇ VE TALEP
Halen 20.dönem Şanlıurfa Milletvekili olan Sedat Edip Bucak ve 20.dönem Elazığ Mil
letvekili olan Mehmet Kemal Ağar haklannda, müsnet suçlardan eylemlerine uyan ve yukanda
zikredilen kanun maddeleri gereğince takibat yapılabilmesi; T.C.Anayasasımn 83/2 maddesi
gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin, adı geçen milletvekilleri hakkmda Yasama Doku' nulmazlıklannın kaldırılması karanna bağlı bulunmaktadır.'
Türkiye Büyük Millet Meclisimn takdirine tevdii .olunmak üzerefezleke düzenlenerek,
hazırhk tahkikat evrakı ile ilişikte sunulmuştur.
Gereğinin, yüksek makamınızca takdir ve ifası arz olunur.
Erdal GÖKÇEN
îstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcısı

İSTANBUL
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BASSA VCLLJĞI
HAZIRLIK NO: 1996/2303

HAZIRLIK EVRAKI ÜZERİNDE YAPILAN DİĞER İŞLEMLER

1- Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçundan sanıklar İbrahim ŞAHİN,
Ayhan ÇARKIN, Oğuz YORULMAZ, Ercan ERSOY, Mustafa ALTINOK, Enver ULU,
Abdulgani KIZELKAYA ve Ziya BANDIRMALIOĞLU halclanndaki evrak, müsned suçtan
iddianame ile dava açılmasına esas olmak üzere tefrik edilmiştir.
2- Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçundan sanıklar Sami HOŞTAN,
Ali Fevzi BÎR, Ayhan AKÇA, Yaşar ÖZ ve Haluk KIRCI'nın firari olmalan haklannda gıyabi
tutuklama kararlan bulunması ve henüz ifadelerinin alınamamış olmalan sebebiyle, aranmalanna 1996/2303 Hazırlık numaralı evrak üzerinde devam edilmektedir.
3- Abdullah ÇATLI, Hüseyin KOCADAĞ ve Gonca US'un ölmüş olmalan,
sanıklar Sedat HOŞTAN ve Ömer KAPLAN hakkındaki delil durumlan nazara alınarak aynca
mukteza tayin edilecektir.
4- Yaşar ÖZ isimli kişi hakkında Emniyet Genel Müdürlüğünde Teknik Danış
manlık Hizmeti yürüttüğünden bahisle düzenlenen evrakta sahtecilik bulunduğu nazara alına
rak Mehmet AĞAR hakkındaki evrak tefrik edilerek 1997/9-1 sayılı görevsizlik karan ile
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.
• .-.
5- Yaşar ÖZ'de yakalanan silahlar, sahte belgelerce pasaportlar ile ilgili evrak
tefrik edilerek, Yaşar ÖZ hakkında evrakla sahtecilik, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, olay
tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli olanlar hakkında da İstanbul Devlet Güven
lik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 1997/10-2 sayılı görevsizlik karan ile evrak Bakır
köy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.
6- Abdullah ÇATLI'ya Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile nüfus cüzdanı veren
görevliler hakkında evrakı tefrik edilerek görevsizlik karan ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı
lığına gönderilmiştir.(Hz.no: 1997/23)
7-Abdullah ÇATLI'ya Mehmet ÖZB AY sahte kimliği ile sürücü belgesi veren
görevliler hakkında evrak tefrik edilerek görevsizlik karan ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı
lığına gönderilmiştir. (Hz.no: 1997/25)
8- Abdullah ÇATLI'ya Mehmet ÖZBAY saljte kimliği ile umumi ve hususi
"damgalı pasaport verenler hakkında evrak tefrik edilerek görevsizlik karan ile Ankara Cumhuriyet.Başsavcılığma gönderiImiştir.(Hz.no: 1997/24)"
9- Abdullah ÇATLI'ya Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile İstanbul'da silah taşı
ma ruhsatı verilmesinde suistimali görülenler hakkında evrak tefrik edilerek görevsizlik karan
ile İstanbul İl İdare Kuruluna gönderilmiştir.(Hz.no. 1997/22)
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HAZIRLIK NO : 1996/2303
10- İstanbul DGM.C.Başsavcılığınca yapılan hazırlık tahkikatı sırasında toplanan
delillerden,.
a- Tank ÜMİT'in kaybolması ile ilgili olanlar bu olay hakkında hazırlık tah
kikatı yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.
b- Ömer Lütfi TOPAL'in öldürülmesi ile ilgili olarak, alman ifadeler, yapılan
telefon tespitlerine dair müfredat listeleri, bu olay hakkında hazırlık tahkikatı yapan Sanyer
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.

T. 13. M . r.;.

T.C.
İGTAİ2UL VALİLİ 3İ|
lünnivot" Ilüdürlü&t

T

SAYI: B . 0 5 . 1 . 3 G I I . 4 . 3 4 . 0 0 . 1 1 .
İnf.2r.A.1997/Ds.2

\3^Pb^

K017J: Ömer L ü t f i TOPAL

l

"

• • . ' . ; • . , - »

Sk;Sl

I:OM!SYO:;U
ÇELEN CV?..e.K

.01.1997

'10%

008988

T.E.I-Î.!:. YASADIŞI ÖIIGÜTUÜIÜIT DZVL3TIE OLAÎT MÖLATTILARI İ I 3 SUSURLUKTA
JESYDAKA. CSL3ÎT İCAZA OLAYIITIIT V3 AIîKASIEDAKİ İLİŞKİL3RİF AYDINLIĞA KAVCJŞTUHULIIASI AKACI İLE KURULAN I 3 0 L İ 3 ARAŞTIRMA KOKİSYOHJ MŞKANLTÎINA
ANKARA

İLGİ: 1 0 . 0 1 . 1 9 9 7 gün ve A . 1 . 0 1 . G E Ç . 1 0 / 8 9 - / 1 3 4 s a y ı l ı y a z ı n ı z .
İ l g i s a y ı l ı y a z ı n ı z i l e Komisyonuhuzca a l ı n a n k a r a r g e r e ğ i Ömer L ü t f i TOPAL'm
o l d ü r ü l ü n c e y e k a d a r haldcmda ç ı k a r t ı l a n yakalama ve g ı y a b i tevlcif m ü z e k k e r e l e r i n i n Ş u b e 
miz i n f a z . b ü r o s u n d a b u l u n a n m ü z e k k e r e l e r i n i n t a s t i k l i s u r e t i n i n çok a c e l e
gönderilmesi

komisyonunuza

istenilmektedir.

Adı geçen ş a h ı s h a k k ı n d a A s a y i ş Ş u b e s i İ n f a z 2 ü r o A m i r l i ğ i n d e Yakalama ve Gıyabi
T e v k i f m ü z e k k e r e s i bulunmamakta o l u p , i l i m i z d e b u l u n a n İ s t a n b u l ve b a ğ l ı i l ç e
01 l a l d a n i l e b u konuda y a p ı l a n y a z ı ş m a d a , Ş i ş l i

CEassav-

2._5ulh..C_a.za^

s ı r l i k s a y ı s ı i l e Gıyabi t e v k i f K ü z e k k a r e s i ç ı k a r t ı İ m i 3 vo b u o l a y İ s t a n b u l l . A ğ ı r

ceza-

kahice n e s i n e i n t i k a l e d e r e k I 9 9 6 / İ 5 5 ' e s a s ' s a y i G i n ı aİ'min,' a n c a k ' G ı y a b i Tevlcif' î u ze iiçerejji
İ s t a n b u l C . l a n s a v c ı l ı 7 1 n ı n 2 o . 0 6 . 1 9 9 o gün ve 199^/155 s a y ı l ı y a z ı s ı . i l e düşümü y a p ı l a r a k
e v r a k İ s t a n b u l •".Eaçsavcılı';;ı:ıa iade e d i l m i ş t i r . Ayrıca i s t a n b u l C.EaşsavcılıVıridan

alınar.

c e v a b i y a z ı d a ş a h s ı n Çorlu 5»Kolordu Komutanlığı .Askeri '..akkemo s i n i n 19^6/10321', 19C6/321
s a y ı l ı k a r a r ı i l e A s k e r i cana kanunun 6 6 / l - A maddesine m u h a l e f e t t e n 5 G,V" h a p i s c e z a s ı b u 
lunduğu ancak e v r a k ı n 0 6 . 0 3 . 1 9 9 1 t a r i h ve 1991/15-65 ç a y ı i l e b i l a i n f a z m a h a l l i n e
r i l d i H b i l d i r i l m i ş , y i n e İ s t a n b u l C . l î a ş u a v c ı l ı ^ m c a K a t ı r l ı k Iü.rosu b i l g i s a y a r
r ı n d a 19S'3/57tO Uz. ve I996/2C590 Zz.

^önde-

kayıtla

s a y ı l ı i İd a d a t d e - y a s ı bulvj-.iv.7u b i l d i r i l m i ş

ciup,

i l i m i z d e b u l u n u n d i ğ e r Adli m e r c i i İ c r c e haickmda yakalar.a -.
bliîılı:mc.dı";ı c e v a b i y a z ı l a r ı n d a
1;ilgilerinize

bildirilmiştir.

arzederim.
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T.C.

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI
YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI İLE
SUSURLUKTA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE
ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI
AMACIYLA KURULAN (10/89,110,124,125,126) ESAS NUMARALI
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SAYI: A. 1.01.GEÇ. 10/89-/İ^^j

10.01.1997

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

Komisyonumuzca alınan karar gereğince; Ömer Lütfi TOPAL'ın öldürülünceye kadar
hakkında çıkarılan yakalama veya tevkif müzekkerelerinin ve infaz büronuzda bulunan bir
dosyasının tastikli suretinin çok acele olarak Komisyonumuza gönderilmesini rica ederim.

MehmetyELfk ATMIŞ
Ne vşehü- Mületvekili
KomisypByBaşkanı

GİZLİ

«
T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

« .

YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI İLE
SUSURLUKTA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE
ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI
AMACIYLA KURULAN (10/89,110,124,125,126) ESAS NUMARALI
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SAYI: A.01.1.GEÇ.10/89-193

?//f/1997

MUĞLA BAŞSAVCILIĞINA

Komisyonumuzca alınan karar gereğince; Bodrum Regeta Otelde öldürülen Hikmet
BABATAŞ isimli şahsın sanık zanlılan hakkında açılan dava dosyasının bir suretinin çok acele
Komisyonumuza gönderilmesini rica ederim.

TMIŞ
tvekili
anı

%

T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ
YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI İLE
SUSURLUK'TA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE
ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI
AMACIYLA KURULAN (10/89,110,124,125,126) E S A S NUMARALI
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SAYI: A.01.1.GEÇ.10/89- £4ö

'?/£/1997

MUĞLA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Komisyonumuzca alman karar gereğince; Hikmet B AB AT AŞ isimli şahsın öldürülmesi
olayı ile ilgili olarak Muğla Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/428 esas sayılı dava dosyasmda sanık
olarak gözüken, ancak ölümü nedeni ile hakkında takipsizlik karan verilen Ömer Lütfi
TOPAL'm bir suçtan ötürü hangi tarihten itibaren aranmaya başladığının hakkmda yakalama
veya tevkif müzekkeresinin düzenlenip düzenlenmediğinin çok acele bildirilmesini rica ederim.
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Y . D. M .

M.

T.C.
- " - ' C N EVRAKMUĞL A
CUMHURİYET BAŞfeSAVClUSî
~L
B.034.CBS.4.4Ö ,00^0
—
-

SAYl':İ997/jZ^O

.... 2^:/ 9L/199..Z

KONU :

1

n.;. ?

T.C.

TÎÎîRICtyU B'^TC v-î-LL ^ ''HCLtSİ
Y A S ^ D I / I Ö ^ : . Î A L A * İ N D^YITTAL: JLA; T
SUSURLUK'.T *\

,j

;i rm;r:A ^i-r,:-

BA^AriTiAPT ILE-

KAZA ÜL/V::Î.:;IN V;J

ARKASINDAKİ Î L . ^ K Î L ^ t n AYT;i:"Lr"A XAV73rU A L T I S I
.MAÇIYLA KıJ.^JLAI\"( 1 0 / ^ 9 , 1 1 0 , 1 2 4 , 1 2 5 , 1 2 5 ) S3AS /İTIAKAU
T
MSCLTS A;:AJT~;J'JA3Î 'o-: .3i'u:rj . •_• •
3A3;WTLTli;.A.
A 1!'"': A ?. A
t L O t : 31 » İ . 199"? t - i r i h vo A . o l . i . T * ; . 1 0 / ^ 9 - 1 9 9

sayılı

İl,1? i s''iyi İL y a z ı n ı "i i l e i-t-rrıiv; olduyımus KÜc-net BA3AT A o ' ı n ö l ü n o l - y i i l e i l g i l i v " ' ' u . ^ l v . -v'i~ ^ z e ^ahkcrneıine

ait

199o,A?fi e s 3 5 s a y ı l ı i o s y ı f o t o k o p i s i i l i ? Lkt-2 s u n u l m u ş t u r .
r 3 i l , - ; i l i r i n i z ar.3 o l u n u r .

C•;/:•;uriy : ;t Bur; s a v c ı s ı
? O : R - -jvr-\k
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T.C.
MUĞLA
£'
AĞIR CEZA MAHKEMESİ
8.03. 4. ACM. 4 48.00.00.
Ml/GU

SAYI 1996/428
KONU Dosya h k .

-L/.. ...2/^9j7.

MUĞLA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIM

İ L G İ : 31.j("l99^ £ün ve 1997/12221 s . y 0
i l g i s a y ı l ı y a z ı m z u y a r ı n c a Mahkememize
a i t Hikmet Baba t a ş » m ö l d ü r ü l m e s i o l a y ı i l e
İ l g 4 l 4 1996/428 E . s a y ı l ı dosyadan f o t o k o p i
çektirilerek ilişikte gönderilmiştir.
^ i l g i l e r i rica olunur.

EKİ: Dosya
fotokopisi.

Ş a k i r AKTI
Ağır Ceza Mah . Bask
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T.C.
H.UuL.A : .
CUMHUR! îfaT BAŞSAVCILIĞI
HAZIRLIK
İSAS
ÎDDÎANAMÜ

TUTUKLU

NO: 1996/2505
NO: 1995AC\U
NO: 1996/^3 p)
%
İ D D İ A N A M£
AalR CaZA MAHKûMaSÎ BAŞtCANU ai NA
: K.E.

DAVACI
MAKTUL

.

: HtKMZT BABATAS-^rtaza u g l u W 6 dog. İ s t a n b u l Ka
dıköy i l ç . Göztep-^-Taahall^si n ü f . ' - a y ı t l ı
: 1.YALÇIN BABATAŞ-aiicE21 oğlu 1971 d o g . ^ s t a n b u l Ka
dıköy Gözt->p- m a h ' . ' n ü f / - a y i t l l Bodrum C a f ° r p a ş a cauna i n ş a a t y a n ı .adr->sind~ o t u r u r .
26YAŞAR BABATAŞ-HiHn-t o ğ l u 1969 doğ. i s t a n b u l Ka
dıköy ilç.Gözt-p--raah.nÜL.•'-ayıtl?. Bodrum .Caf<*rpaş
cad 0 rt una i n ş a a t y a n ı a d r ~ s i n d ~ o t u r u r .
: l.KTTÎN -AYDOĞMUŞ-mehn-t v - Z ' k i y - d-n o l t n a ' M i t y a t
1970 c o g r î c p l m~r , --z ıaah.fiîfi»vİTm ah .nüf .'-ay i t l i
K i r s i n Avb-l-n raah. I757 so'-a'- N 0 : 14 d- i , -am- , t
-d-r.
2.Ç3TÎN AYDOSMUŞ-Hehcrt v - S W y > d~n olma Midyat
1972 doğ.- I ç ~ l M - r ' - z B ^ n o v l - r mah. nüf . k a y ı t l ı
M-rsin Aı-b-l-n raah.1737 sö'-a'- N 0 : 14 a d r - s i n d oturur.
'
.303R3üN K Ü J G ^ c r a i v~ Ş a z i y e d-n olma Adana 1970
dog. • dana Eme1- c a d . 210 so'-a'- C 2 8 ^ a t : 4 ^ 0 : 7
d~ ikam~t ~d~r.
4..AHM3T KARA-Ali ve F^âiım d»n oltna'1953 doğ.Madatya m^rY->z n ü f . ' - a y ı t l ı "^mpcryal ş i r ^ t l - ^ r Guru
bunda g^n-^1 müdüri olara 1 - ç a l ı ş ı r " . '
50YÜSJF KAYAPINAR-'-L'ahir o ğ l u Ş-fîika dan olma .197?
dog. Batman m^r'-^z i l ç . S a ğ l ı 1 - mah.nüf . ^ - a y ı t l ı
60ÎHSAN KARAKAYALI-C*mil v - Z ahid^ d~n olma 1972
d o ğ . Ş a n l ı u r f a S i v ^ r ° k i l ç 0 G ü l Aiib»y mah.nüf . 1 -sy.
7.ARİF BALKAN-Fikr-t oğlu 1964 d o ğ . 1 s t a n b u l U BVJ
dar h s a n i y mah.nüf . 1 - a y i t l ı

MÜŞTSKÎLSR

SANIKLAR

SUÇ
SUÇ TARİHÎ
TSVKÎF TARİHİ

2*2.

: TSAMMUDaN ADAK ÖLDtİEMSE VÛ B'J SUÇA ^ Ş T İ R A A , 6135
SAYILI YASAYA MuHALc,?^?
*''"
'''* ''""
•^s
: 23.04.1995
Ö* Q-€ny\^M§^Wl^Un
i i 7 . O 5 . i 9 9 6 ( N e t i n Aydoğrauş,
10.07el996 (Yusuf K a y a p ı n a r
Xwj0±Sffî^'kk$\
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HAZIRLIK SORUŞTURMA KAĞITLARI tNCaLcNDl
° l a y t a r i h i n d e "ikrc-t K a b a t a ş ' ı n \ırm*n ° t â l i n d - n ç ı ' - ı
a y n ı o t e l i n o t o p a r ' - m d a i'-~n s a n ı ' - l a r M-tin Aydoğmuş v- ^vgün Müj*d= t a r a f ı
dan t a b a n c a il-» a t - ş - d i l m - s i sonucu v u r u l a r a 1 - ö l d ü ğ ü , olay y - r i n - ya'-ın b i
y - r d - 54 YIK 6 3 p l a k a l ı a r a ç l a b - ' - l - y - n sanı 1 - Ç- t i n Aydoğmuş' un 1 - u l l a n d ı ğ ı
a r a ç l a • s a n ı ' - l a r ı n o l a y y ~ r i n d - n ' - a ç t ı ' - l a r ı ölümün ma'-tülün vücuduna i s a b e t
-d-*n m-rmi ç - ' - i r d - ' - l - r i n i n n-d-n .olduğu, 1 - a r a ç i ğ « r , s o l böbr-'- v<> i n e - b a ğ ı r s a 1 - h a r a b i y - t i i l - '•'•anama sonucu m-ydana g e l d i ğ i , olay y - r i n d - « İ d - « d i l*n ^ o v a n l a r ı n i ' - i a y r ı s i l a h a a i t olduğu i d d i a , s ö z l - r o t o p s i t u t a n a k l a r ı
- ^ s p - r t i z r a p o r u v tüm soruşturma '-apsamından a n l a ş ı l m ı ş t ı r .
Maktulün 1939 y ı l ı n d a Bodrum' R - g a l O t e l i n i n i n ş a a t ı n a
b a ş l a d ı ğ ı , i n ş a a t ı n d-vataı s ı r a s ı n d a mali yönden s ı ' - ı n t ı y a düşmesi n - d - ' n i y 1- o t - l i n a l t ' - i s m i n i öm-r Mitfi T o p a l ' a a i t o l a n , s mpcryal Ş i r ' - * t l - r Grubu
na . ' - i r a y a v e r d i ğ i , daha s o n r a da o t e l i n -%?0 h i s s e s i n i aynı ş i r ' - * t - s a t a r a 1 '
öm-r ^ ü t f i Topal 'il-» i ş o r t a ğ ı olduğu, ^urban bayramından i 1 'i gün öne« b a ş b a ş a görüjşraı- y a p t ı ' - l a r ı , görüşra- sonulda ma'-tül H i ' - r a - t ' i n s i n i r l i v-» s u r a t ı
ası 1 - o l a r a 1 - a y r ı l d ı ğ ı , • 23İ4.1996 t a r i h i n d e s a a t 17oOO s ı r a l a r ı n d a ma'-tülün
o t - 1 h - s a p l a r ı i l - i l g i l i olara 1 - t a p l a n t ı yap t ı ğ 17 t o p l a n t ı y a sanı 1 - i h s a n 1
ında ' - a t ı l d ı ğ ı t o p l a n t ı d a o t ° l g i d - r İ T İ v - t - ' - n i v m a s r a f l a r ı n f a z l a l ı ğ ı
i l - i l g i l i o l a r a ' - anlaşraazlı 1 - ç ı ' - t ı ğ ı o r t a y a ç ı ' - a a ' - t a d ı r .
H-r n - '-adar sanı 1 - M-tin Aydoğmuş g-za-11- amacıyla dayı
s ı Y u s u f K a y a p ı n a r ' d a n a l d ı k l a r ı a r a b a y ı Ç - t i n Aydoğmuş'un ' - u s l a n d ı ğ ı n ı b i r
s ü r - y a n l a r ı n d a 3 r g ü n Müjgc d- olduğu h a l d - g = z d i ' - l ^ r i n i a n c a ' - - i ş s i z • oldu'—
l a n i ç i n i ş arama'- amacıyla s a h i l boyunca ç - ş i t l i i l v- i l ç - l * r - g i t t i ' - l - r :
-n sonunda da. Bodrum'a u ğ r a d ı ' - l a r ı , b i f gün Bodrum'da i ş afcaüi'-larını b u l a 
m a d ı k l a r ı n ı s o n r a S - n a r O t - l i n - gitra-y- ' - a r a r v - r d i ' - l - r i n i bu s ı r a d a y a n 
da 1 -! o t - l i n o<fta p a r ' - m d a dahs öne- yanında i ş e i l i 1 - y a p t ı ğ ı "ma'-tülü görüp onun y a n m a s r g ü n i l e b i r l i ' - t - g i t t i ' - l - r i n t anca 1 - ma'-tülün 1 - - n d i l - r i n i t - r s - '
1 - d i ğ i n i , a l ' - o l l ü o l a n ma'-tüld-n daha önc-^ Önc-y- d a y a l ı i'-i aylı 1 - a l a c a 
ğ ı n ı i s t - d i ğ i n i ma'-tülün y i n - ' - - n d i l - r i n i t - r s l - d i ğ i n i b i r ara - l i n i b - l i n a t t ı ğ ı n ı bunun ü z - r i n - ' - - n d i l - r i n i n d- - 1 1 - r i n i b - l l - r i n - a t t ı ' - l a r ı n ' i , • ca 1 -t ü l ü n a r a b a s ı n a ' d o ğ r u g i t m - s i ü z - r i n - a t - ş - - ( f i - c ğ i n i düşündü'-l-rind- ^rgün
i l = b i r l i ' - t - m a ' - t ü l - a t - ş - d i p , i l - r i d - b-^-1-y-n Ç- t i n ' i n _ 1 - u l l a n d ı ğ ı a r a b a 
ya b i n i p ' - a ç t i ' - l a r ı n ı savunmuş, d i ğ - r s a n ı ' - l a r "rgün Müjgc v- Ç - t i n Aydoğ. muş a y n ı b - y a n d a b u l u n m u ş l a r d ı r .
- ' •
^u s avunaaya rağnrn, s a n ı ' - l a r Ç - t i n , M-tin v» 3 r g ü n ' ü n 1
gezm- - a m a c ı y l a a l d ı ' - l a r m ı s ö y l - d i ' - l ~ r i a r a b a y l a ^ - r s i n ' d - n .Bodrum'a v a d a r
• g i t r a - İ - r i ü s t - l i 1 - a r a c ı n olayda i'-i gün ö n e - s a n ı ' - Yusuf K ayapınar^'a,.saniV:
^hra-t K a r a ' n m k a b u l ü i l - v - r i l ~ - s i v - ' y u ' - a r d a b - l i r t i l - n ^ A ı - r fjit'fi ;T-opal'
i l - ma'-tül a r a s ı n d a ' - i görüşm-, sönucunâa ma'-tülün b a l e t i r İ h ı y . - s i , v o t * l i r .
m a s r a f l a r a '-onusunda a n l a ş m a z l r - çı'-mış o l m a s ı '-arşısında^yl«'rıiin^™aBiİBÜd-n
adam öldürm- 1 - ş-'-lind-* g - > r ç - ' - l - ş t i ğ i n i o r t a y a çı 1 -arma , -tadır > ^rı l ce-;oyçnrp~ J
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f i i l e n g*rç~l:l-ştir»n
- t i n Aydoğmuş v- E rgüh t-1ü^g= v- o l e y - y a r i n i n ya'-ınanda a r a ç t a b-^-1-y-n Ç-tin Aydoğmuş i l « - m a ' - t ü l arasında ö n e y ^ d a y a l ı
b i r husum-tin bulunduğu yolunda *vra'- i ç e r s i n d e b i r '-anıt yo'-tur.Sanı'- •'
M - t i n ' i n ma'-tül i l - , '°sadüf^H ' - a r ş ı l a ş t ı ğ ı , onun a l a c a ğ ı n ı v o r a ^ y yan aş
madığı a y r ı c a ma'-tülün a t - ş «d^c^ğini düşün-» r»'' ona a t - ş " t c i ^ - l - r i yolun••-S savunması oİ8j> s a a t i v-> mahal i t i b a r i y i " d- düşünüldüğünde h a y a t ı n ol-ğan a'-ışma- uymama'-tadır.
n
a'-tülün yu'-arda b e l i r t i l d i ğ i g i b i sonradan öldüğü
a n l a ş ı l a n öm-r L ü t f i Topal i l " i ş o r t a ğ ı olması a r a l a r ı n d a menfaat i l i ş ' - :
sğ-nin bulunması a y r ı c a sanı'-lar Aha-^t K a r a , îhsan ^ a r a k a y a l ı V" A r i f Bal
k a n ' ı n dosya '-apsamına gör- üm-r "^ütfi Topal i l " i ş y a ' - m l ı ' - l a r ı n m bu
lunduğunun a n l a ş ı l m a s ı k a r ş ı s ı n d a a t ı l ı suça azmettirme'- s u r - t i y i " s a n ı ' ~
l a h a c l a r ı n d a '-amu d a v a s ı a ç ı l m ı ş t ı r .
u s a n ı ' - l a r ı n h - r n - '-adar savunnaları alınamamış
i s - d- s a n ı ' - l a r »'»-tin, Ç-tin v- Ergün' ün 17.5.1996 tarihinden bu yana tutu'-lu o l m a l a r ı n - d - n i y l " ^vra'-m iddianam^y- bağlanması g^r-ği doğmuştur
Su n - d - n l - r l ^ s a n ı ' - l s r ı n y a r g ı l a m a l a r ı n ı n y a p ı l a r a '
e y l - a l - r i n - uyan;
b
a n ı ' İ 8 r n - t i n Aydpğmuş, 3 rgürî Müog='nin TCK'nun
4 5 0 A , 3 1 , 3 3 , 4 0 , 6135 û a y ı l ı Yasanın 1 3 / 1 . Madd-lsti ,
Ş a m ' l a r Ahra?_t ^?r.E,Ç~tin Aydoğmuş, -"-usuf Kayapmar, -"-hsan >-a
A
r a k a y a l ı , r i f B a l ' - a n ' m TCK'nun 64. ^'add-si d - l a l ^ t i y l - TCK'nun 4 5 0 A ,
3 1 , 33- m a d d ^ İ T i E ^ ^ ğ i ^ c * c e z a l a n d ı r ı l m a l a r ı n a ,
Sanıklar Ç-fein Aydoğmuş v *usuf ^ayapınar hak'o.f.d
TCK'nun 4 0 . u a d d - s i n i n uygulanmasına' İcarar v->rilm-si '-amu adına t a l ^ p v-->
iddia olunur.
-Serdâr GtlNTSPii'
CUHHJRÎYET S / ^ C I S L İ
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İFADE TUTANAĞI
(C.M.U.K. M d . 135)
İFADE VERENİN :
Adı ve Soyadı
Baba Adı
Ana Adı
Doğum Yeri ve Yılı
Nüfusa Kayıtlı Ol. Yer
İkametgah Yahut Mesken Adresi
İşyeri adresi
Mesleği
Medeni Hali
Yakalandığının duyurulmasını
istediği yakınlarının kimlikleri
ve adresleri
İfadenin alındığı yer, Tarih

YUSUF KAYAPINAR
Î-AHÎR
ŞEFÎKA
BATKAN-İ970
Batman i l i ^ e r k e z i l ç e s i
A.8s 130 S: 3

Saflık

raah.

0:017-02

Mersin ili Akbelen mahallesi 1737 sokak No: 14
Adana ili Seyhan oteli
Kontrolör
,
Evli

Savcılık Odası -

17-05.1996

İfade verene isnad edilen suç anlatıldı. Müdafii tayin hakkının bulunduğu müdafii tayin edebilecek
durumda değilse baro tarafından tayin edilecek bir müdafii talep edebileceği ve onun hukuki
yardımından yararlanabileceği, isterse miidafinin soruşturmayı geciktirmemek kaydı ile vekaletname
aranmaksızın ifadede hazır bulunacağı, yakınlarından istediğini yakalandığını duyurabileceği, isnad
edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkj olduğu, şüpheden kurtulması için somut
delillerin toplanması talep edebileceği, kendisine teker teker hatırlatılıp açıklandı. SORULDU

Avukatının salonda hazır bulunduğunu söyledi Aydın barosu avukatı
Namık Kemal KARAMBRCAN huzura alındı avukatının huzurunda
soruldu: Ben
karakolda ayrıntılı ifade verdim doğruduri tekrar ederim rtetin ve Çetin
benim yeğenlerim olur -Srgun'u ise Metin'in arkadaşı olarak 3-5 sydır ta
nırım ben ""Mana Seyhanda ^eyhen otelinde çalışırım Eraparyal otelde KUdür
yardımcısı olarak Kontrolör olarak çalışırım 1996 yılı nİBan ayının
26. günüydü bayramdan iki gün önceydi ben karım ve birde çocuğum ile bir"
likte otele ?it olan 34 YÎK 63 palakalı oto ile ki bu otoyu '»lirken ote
lin şoför sorumlusu no söyledim görevim itibariyle araba lazım olduğunda
herhangi bir arabayı alabilirim doğan marka bu otoyu aldım yine yeğenim
olan mersinde oturan ayse dağlı nın yanına gittim gittiğimizde evde
^etin Çetin ve Ergun evde oturuyorlardı yeğenim kahvaltı hazırladı kahva]
ti yapmaya başladık geceden uykusuzdumyoldsndo geldim ben biraz yatacağın
dedim Metin benden arahjanın anahtarını gefcmek amacıyla istedi sen araba
kullanmasını bilmiyorsun diye Çetin'e verdim hatta Çetin'in bir kızla ev
lenme durumu vardı oterafta bir tur atalım dayı diye bana söy ediler ben^
de kıramadım verdim birdahada araba gelmedi ben telaşlandım Bayramın i kir
ci günü idi kayınbabara Mersinde evinde oturuyordum oraya telefon geldi
telefondaki metindi b«ma telefonda dayı bizim başımızda iş var Bodrumda
istemiyorek birisini vurduk : arabayı bir taraTa Sakladık kaçıyoruz dedi
ben bağırdım teslim olun de ira yoksa beni vurabilirler dedim seni kim
vuracakmış diye sordu bende Ömer •'•'opal vuracak onun arabasını aldık diye
söyledim arabanın benim olmadığını onların olduğunu söyledim eğer O seni
vurursa bende onu vururum dedi ve bana kepatmaden önce ben teslim olooagjıra dedi telefonu kapattı bende benim arandığımı duyunca ilk önce »odrum
Emniyet Müdürlüğündeki görevi şin8Bi beye telefon açtım ve arabayı "^J*
benden aldıklarânı tek tek söyledim yedenlerin isimlerini tek tek verdim
beüim, pla^l^/hiçbir
yoktur ben
ben suçsuzum
suçsuzum bben
vaöJ-to
î J j S / n ı ç D i r ı ilgim
l g ı n ı yofctur
e n nhergengi
e r g a n g i Dbir
ı r va/
((/^OrfVClBl

Ls defti lim T ,dejd i b e y a n ı okundu i m z a s ı a l x 2 5 L . 1 7 . 5 . 1 9 9 6 / /,
A
23026
Jğjjlj%0
v . Namık K e m a l ^ ^ M ^ K B Î l N
JŞfMf
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İFADE T U T A N A Ğ I
(C.M.U.K. Md. 135)
İFADE VERENİN :
Adı ve Soyadı
Baba Adı
Ana Adı
Doğum Yeri ve Yılı
Nüfusa Kayıtlı 01. Yer
İkametgah Yahut Mesken Adresi

ÇETÎN AYDOĞMUŞ
MEHMET
ZEKİYE
MlYÎAÎ - 1973
îçel ili MerkâB mlçesi Binevler mahallesinde nüf.
G: 5/2, A.S: 157, S: 6
Hersin Ak-elen mahallesi 1737 sokak Ho: 14

İşyeri adresi
Mesleği
Medeni Hali

Bekar

Yakalandığının duyurulmasını
istediği yakınlarının kimlikleri
ve adresleri
İfadenin alındığı yer, Tarih

Savcılık Odası -

17.05.1996

İfade verene isnad edilen suç anlatıldı. Müdafii tayin hakkının bulunduğu müdafii tayin edebilecek
durumda değilse baro tarafından tayin edilecek bir müdafii talep edebileceği ve onun hukuki
yardımından yararlanabileceği, isterse müdafinin soruşturmayı geciktirmemek kaydı ile vekaletname
aranmaksızın ifadede hâzır bulunacağı, yakınlarından istediğini yakalandığını duyurabileceği, isnad
edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için somut
delillerin toplanması talep edebileceği, kendisine teker teker hatırlatılıp açıklandı. SORULDU

Avukatının, hazar bulunduğunu söyledi Av. Namık Kemal KARAMERCAN Aydon
barosu ovu otlarından, huzura alındı avukatının huzurunda soruldu:
Ben Metin 'in öz kardeşinim Ergun Miiğde İBe ağabeyimin arkadaşıdır
dedi devamla karakolda ayrıntılı ifade verdim doğrudur aynen tekrar ede
rim dedi devamla 1996 kurban bayramından iki gün önce Ablam ayşenin yanı
na Ergunda yanımızda olduğu halde üçümüz gittik bize kahvaltı çıkardılar
bir süre sonra dayım Yusuf'de geldi yanında yengem ve çoouklarıda vardı
benim ehliyetim yoktur ancak 2-3 yıldır oto kullsnıyorum kahvaltı yapıl
dığı sırada dsyım Yusuf'da gezmek amacıyla arabanın anahtarını istedik
Ağbeyim Metin ve Ergun oto kullonmasınx bilmiyordu ben direksiyona geçtim
Mersin'de bir süre dolaştık oradan Anamur ^ntalye Burdur ^enizli -"Vdın
yolundan Kuşadasına geldik uğradığımız yerlerde iş sorduk bulamadık K urban bayramının 1. günü yani arife günü Bodrum'a öğle saatlerinde g;l ik
bazı yerlere iş sorduk iş bulamayınca otoyu uygun bir yere çekip yanlış
anlaşıldı bayramın 1. gUnü öğle saatlerinde Bodrum'a geldik yorgunduk
otoyu bir yere çekip birkaç saot dinlendik tekrar iş aramaya çıktık bir
kaç barlara sorduk Bodrum'u çıkacağımız sırada ağabeyim Oesars kasiponun
ışığını gördü birde buraya iş soralım demesi üzerine birlikte Seaor gazi
nosu önüne uygun bir yere ilerde inşaat sahası olan bir yere çektim ergun
ile metin birlikte arabadan indiler ben onları beklemeye başladım saat
tahminen 23-24 suları idi ben silah sesleri duydum abim ile -Ergun'un koşa
rak geldiğini gördüm abim öne -^r^un arkaya bindi bana süratli bir şekilde
sür dediler sen sür sonra anlatırız dediler "ilas yoluna çıktık süratli
bir şekilde ^ökeye doğru yürüdük Bafa gölüne geldiğimizde durmamı istedil
ben durdum onların silahlarını attılar ben arabadan inmedim Bttıklarmı
görmedim sadece ta min ediyorum birşey attılar ama ne attıkların^ bilmi
yorum benim olayla bîr ilgim yoktur ben suçsuzum olayı sonradan öğrendim
-beyanı okundu/Beyanının doğruluğunultaas^ı
»^
Ljjvaapı ile
i l e tasdik ef^t^. ^Jİ7.5 .1996

^f026' £&&

*-- "

&/£&&
A"İfXMEROAN

Av.Namık ^en
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İFADE TUTANAĞI
(C.M.U.K. Md. 135)
tFADE VERENİN :
Adı ve Soyadı
Baba Adı
Ana Adı
Doğum Yeri ve Yılı
Nüfusa Kayıtlı Ol. Yer
İkametgah Yahut Mesken Adresi
İşyeri adresi
Mesleği
Medeni Hali

ERGÜN MÜJDE
LEMI
ŞAZİYE
ADANA-1970
Adana ili Seyhan ilçesi Hadırlı köyünde nüf. kaya
0: 107/10 A.8: 21? S: 19
A

dana ili Emek mahallesi 210 sokak 0/28 blok Kat
4 Not 7
Bekar

Yakalandığının duyurulmasını
istediği yakınlarının kimlikleri
ve adresleri
İfadenin alındığı yer, Tarih

Savcılık Odası -

17-05.1996

' İfade verene isnad edilen suç anlatıldı. Müdafii tayin hakkının bulunduğu müdafii tayin edebilecek
durumda değilse baro tarafından tayin edilecek bir müdafii talep edebileceği ve onun hukuki
yardımından yararlanabileceği, isterse müdafinin soruşturmayı geciktirmemek kaydı ile vekaletname
aranmaksızın ifadede hazır bulunacağı, yakınlarından istediğini yakalandığını duyurabileceği, isnad
edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için somut
delillerin toplanması talep edebileceği, kendisine teker teker hatırlatılıp açıklandı. SORULDU

Avukatının hazır bulunduğunu söyledi Av. Namık &emal KARAMEROAN;
Aydın avukatlarından huzura alındı avukatının huzurunda soruldu» Ben Metin
Aydograuş ile yaklaşık 10 yıldır arkadaşız birlikte Mersin ilinde ikamet
ediyoruz Ailem adanada oturur anoak ben mersinde Metinlerin ablasında ve
akrabalarında kalıyordum iş bulursak birlikte çalışıyoruuz genelde Meroind
portakal bahçelerinde çalışıyorduk dedi devamla Bayramdan iki gün önceydi
yani &urban bayramından iki gün önceydi ben Metin ve kardeşi Çetin ilo
birlikte Metin in ablası Ayşe'nin evine gittik kahvaltı hazırladılar kısa
süre sonra Metin'in dayısı olan ^usuf çocuk çocuğu ailesi ile geldi onlar
da kahvaltı yapmaya başladılar ^usuf ben yoldan geldim dinleneceğim dedi.
Çetin dayı anahtarı ver biraz gezeceğiz dedi oda fazla geç kalmayın dedi
anahtarı verdi birlikte üçümüz arabayla binip Mersinde dolaştık o arada
bayram geliyordu iş arayalım para kazanalım diye düşündük ve bu amaçla*
A
namur istikametine gittik arabayı Çetin kullanıyordu namur'dan ntalyaye
gittik ntalyaya gidişimizin sebebi Antalyeda otelde babam çalışıyordu an-^
cak babamın yanına uğramadık Antalya Burdur enizli üzerinden kuşadasına
geldik kuşadasmde birkaç otelde iş aradık sorduk elaman lazım değil de
diler bunun üzerine Bodruma gelmeye karar verdik Bodruma geldik Metin
•rtodruma gelmeden önce ben doh8 önce Bodrumda çalıştım orada iş bulabiliri*
dedi yine bodrumda inşaatlarda çalıştığını söylemişti iş bulabileceğimi
söylemesi üzerine tahmin ediyorum bayramın 1. günü bodruma geldik yoldaşa
arabanın içirişimde bira içiyorduk Bodrum'dara birkaç yere gidip
iş e»*raul
şimdilik ihtiyaç yok dediler akşam saatleri oldu gece otellere sörelıt'
n .
diye düşündük Cezsrs otel tarafına İş aramaya gitmiştik Çetin arabada Kaj-f
Uç kişi birden iş sormeyalomı iş vermezler diye düşündük ben ve Metirt
Cesars otele d gru yürüdüğü sırada netin oto parkın içerisinde bir 98»ax
gördü VS bana ben bf «HhHin
nalifi±3jn bayramını
bavremmi %"•»**
hsın rlnha
doha önne
önce inHHfltmdB
inşaatında çalı
layalım elini öpeli
bize iş verir dedi . ,
Q
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y a n m a yaklaştık o anda sonradan adını hikmet olarak öğrendiğim şahıs
|
arabasına doğru gidiyordu aşırı alkollü idi bize doğru ne istiyorsunuz <|
diye sordu Metinde ben mağdurum iş ver çalışalım dedi o arada 'siktirinj
gidin lan çakallar size verilecek işimiz yok" diye söyledi bunun üzerini
metin obi 1994 yılında ben senin inşatınde çslıştım beni işten çıkarttık
iki aylıkta paramı vermedin bayram geldi ailem mağdur durumda ailemin y£nına gidemiyorum bari onu ver dedi " benden haraçmı istiyorsunuz orospu!
çocukları dedi ve elini beline gezdirdi, arabasına doğru yöneldi elini
|
beline atması nedeniyle korktuk arabaya doğru uzandı bir eli kapıdaydı i
arabaya uzandı bunun üzerin fcizde üzerimizdeki silahı çıkarttık rastgelİ
ateş ettik yaklaşık 6-7 el ateş ettim ben bunan üzerine Metin'e kaç&lımjc
dedim silahı yaklaşık 8-9 ay önce w etin ile birlikte Sedat KARA isimli jj
^arsusta pavyon çalıştıran şahıstan beraber satın aldık şu anda kaç par^
verdiğimi hatırlayamıyorum ruhsatları yoktur dedi Birlikte hemen arabayj|
bindik ve Sökeye doğru süratle gittik tabancaları atacak yer arıyorduk j
bafe gölü levhasını gördük ve tabancaları göle attık dedi devamla araba"4
nın palakesı alınmıştır diye Sökeyi geçtiğimizde So^ucak yazan levhanın-]
olduğu yerde dar bir yoldan arabayı soktuk arabayı ormanlık alana sak- |
ladik otoptopla kamyona binerek ydın'a geldik ondan sonrada MerBİne
gittik dedi soruldu bu olayın cina etin işlenmesinde kimsenin azmettirbesi veya yaptırması söz konusu değildir ve f,1etin ^len Hikmetle kerşılagmasa idi oda yukarda belirttiğim hakaret sözlerinisöylemeseydi olma-;
yacaktı Elini öpüp iş isteyecektik çok pişmanım vicdan azabı duydum
kendim teslim oldum dedi emniyetteki ifadesi okundu soruldu emniyetteki
ifadem doğrudur aynen tekrar ederim dedi beyanı okundu beyanının doğ
ruluğunu imzası ile tasdik etti. 17.05.1996
0.^avcısı 23026

..fatip

Müdafi
Av. "emik Ke~ıel KARAMERCAN

g^4^
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İFADE TUTANAĞI
(C.M.U.K. Md. 135)
İFADE VERENİN :
Adı ve Soyadı
Baba Adı
Ana Adı
Doğum Yeri ve Yılı
Nüfusa Kayıtlı 01. Yer
İkametgah Yahut Mesken Adresi
İşyeri adresi
Mesleği
Medeni Hali
Yakalandığının duyurulmasını
. istediği yakınlarının kimlikleri
ve adresleri
İfadenin alındığı yer, Tarih

:

^ ^

kYWĞmş

• MEHMET
:
ZEKÎYE
:
MÎYYAT-1970
:
.ÎÇSL MERKEZ BÎNBVLEH MAH. 0: 5/2, A.S: 157, S: 4
:Mersin
:

Akbelen

raahallegi

1?37

sokak No: 14

• -"-nşaattçı
:

Evli

:
: Savcılık Odası - 17.05.1996

İfade verene isnad edilen suç anlatıldı. Müdafii tayin hakkının bulunduğu müdafii tayin edebilecek
durumda değilse baro tarafından tayin edilecek bir müdafii talep edebileceği ve onun hukuki
yardımından yararlanabileceği, isterse miidafinin soruşturmayı geciktirmemek kaydı ile vekaletname
aranmaksızın ifadede hazır bulunacağı, yakınlarından istediğini yakalandığını duyurabileceği, isnad
edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için somut
delillerin toplanması talep edebileceği, kendisine teker teker hatırlatılıp açıklandı. SORULDU
Avukatının salonda hazır olduğunu söyledi Av. Namık Kemal KARAMEROAN
huzura alındı avukatının huzurunda sanıktan soruldu: Ben mersinde yukarda
belirttiğim adresinde otururum Kurban bayramından iki gün önce yanımda
kardeşim öz kardeşim Çetin ve arkadaşımız Ergün olduğu halde Mersin Toros
mahallesinde oturan ablam Ayşegül ve Eniştem Oğuzdağlıy 1 ziyaret için se
bahleyin gittik biz kahvaltı yaptığımız sırada saat 9.00 idi dayım Yusuf
Kayataş da geldi yanında hamımı ve cocuklarıda vardı hep beraber kahvaltı
yapmaya başladık onlar kahvaltı yaptığı sırada kardeşim Çetin gezmek ama
cıyla dayım Yusuf'da otoyu istedi anahtarı dayımdan 8İdım arabayı ben kul
İ8nm8sını bilmiyorum Ergünde bilmiyor Çetin'in ehliyeti olmamrasınarfteğmen
yaklaşık 2 yıldır araba kullanmasını biliyor direksiyona kardeşim Çetin
geçti üçümüz Mersin'de bir süre gezdik üçümüzünde belirli işimiz yoktu.
çalışmayı düşündük bu amaçla fahil bölgelerinde
yüksek maaşla iş bulabi
liriz diye düşündük Mersin'den Anamura Anamur'dan antalyaya ve burclur
denizli illerinden kuşadasına geldik erddanda Bodrum'a gündüz saatlerinde
geldik. Bayramdan 1 gün öncesi bodruma geldik bazı otellerde barlara gird
iş aradık iş bulamadık ancak
sezar otelin adını duyduğumuzdan bir kezde
oraya girip iş soralım d; ye düşündük otomuzu sezar otelinin az ilerisine
park ettik ben ve arkadaşım Ergün Oesars oteline doğru yürüdüğümüz sıredt
saat yaklaşık 24.00-01.00 suları idi öğle hatırlıyorum daha öne den 94 ,
yılında inşaatında .çalıştığım inşaatta düz işçilik yaptığım üikmet Baba1?t
şi yandaki otelden oto parka doğru çıktığını gördüm yanımdaki arkadaşım
Erguna bak bu benim eski patronum gidip bayramlaşalım elini öpelim kendi*;
si otel sahibi belki biz:- iş verir düşüncesi ile yanına yaklaştık kencb
si beyaz renkli mersedes otosunun sol ön kapı hizasında bulunuyordu elittf
öpmek için kendisine doğru yaklaşıp Hikmet bab8 bayramın kutlu olsun dödi
arkadaşım ergun kendisini tanımadığı i in o biraz benim solumda gerid* .
kalalı ben bu sekilde^KjyJ^yince bana ki kendisi sarhoştu"seni tanımıyotfUi
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F E Z L E K E
SUÇUN NUMARASI

:B.05.1.EGM.4.4B.25.11/1996/C_127

SUÇUN NEVİ

:Silahla adam öldürme ve 6136 kanuna
muhalefet

SUÇUN YERİ

: Gümbet mevki Turmen oteli otoparkı

SUÇUN TARi'H VE SAATİ
SANİKLARİN YAK. TAR.
SANIKLARA AİT GÖZETİM
TALEP YAZILARININ TARİH
VE SAYILARI

M A K T U L

M Ü Ş T E K İ L E R

D A V A C I
T A N I K L A R

' :28/04/1996 günü saat 23:15 sıraları
5 09/05/1996 Saat 18:00 ile 15.05.1996
tarihi
:07-05-1996 gün ve 1996/C_127 sayıya kayden
ilçe Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben
~go 'z"etTm~tal Wçry^z~îm~rzl~
-10-05-1996 tarih gün ve-1996/C_127 sayıya
kayden ilçemin Cumhuriyet Başsavcılığına
hitaben gözetim talep yaşımız ve devamında
ilçemiz Sulh ceza mahkemesinin 1996/142
sayılı gözetim kararı.
:Hikmet BABATAg./ istanbul ili Kadıköy ilçesi
Göztepe mah. nüfusuna kayıtlı Murtaza oğlu
1946 doğ. Bodrum ilçesi Cafer paşa cad. Muna
inşaat yanı bila sayılı yerde ikamet
eder.Torba Regal .oteli sahibi
1-) Yalcın BABATAş/istanbul ili K adıköy ilçesi
göztepe mah. nüfusuna kayıtlı Hikmet oğlu
1971 doğumlu ilçemiz Cafer pa ş.a cad. muna
"inş-aat~-yanı—biia—sayı-lr—yerde -ikamet
eder ..maktulün oğlu
2-) Yaşar BABATÂ5/istanbu1 ili Ka dıköy ilçesi
göztepe mah. nüfüsuna" kayıtlı 1969 doğumlu
maktul Hikmet BABATAş'ın oğlu olup aynı yerde
ikamet eder.•-••
••
3-) Ahmet BABATAs/Erzincan ili me rkez Ulalar köyi_
nüfusuna kayıtlı Murtaza oğlu 1955 doğumlu.
olup belediye cad. Belik sok. no: 18/9
___.;__
"ıstanbuİ ili Avcılarda ikamet eder.Maktulün
kardeşi.
:KAMU HUKUKU
1-) perin BAYİN/izmir ili merkez Turgutreis mah.
nüfusuna kayıtlı Mesut kızı 1962 doğumlu oluf
halen Mithat paşa cad. no:336/7 Karat.aş. izmiı
ilinde ikamet.eder.
2-) Aylin BAYİN/izmir merkez Turgutreis mah.
nüfusuna kayıtlı Mesut kızı 1966 doğumlu olukardeş-i Perin BAYIN ile aynı yerde ikamet
eder.
3~) Savaş TURAL/Ankara ili Çankaya nüfusuna
kayıtlı Halis oğlu 1963 doğ. olup halen
ttzpetek sitesi c blok no:37 Balgat/Ankara'
ilinde ikamet eder.
-292

4-) Halis TURAL/Ankara ili Çankaya ilçes'i
nüfusuna kayıtlı Kazım oğlu 1938 doğumlu olup
halen Bodrum ilçesi Turmen oteli sahibi
5-') Yavuz- MUOfiUL/. Kayseri ili pınarbaşı ilçesi
Halit beyören nüfusuna kayıtlı Sıtkı oğlu
1972 doğ. olup Bahçelievler mah. 422. sokak
48/3 kartal apartmanı Mersin ilinde ikamet
eder,aynı zamanda ilçemiz turmen otelde
çalışır.
6

~ ) Ali DURSUN/Yozgat ili merkez kavurgalı ilçes.
nüfusuna kayıtlı Osman oğlu 1967 doğ. olup
Keçiören 23 nisan mah. gazeteci Rafet genç
cad. no:154 Ankara ilinde ikamet eder,ilçemi:
turmen otelde çalışır.
7-) Ebru <:iZ DEMİR/i s tan bul ili Beyoğlu ilçesi
nüfusuna kayıtlı Ertuğrul kızı 1974 doğ. olu;
torba-regal—otelde—ikamet—eder—ve-aynı—yerde
çalışır.
.
._.. .. "./.
8-} b'merffZKAN/Mal.atyaili Pötürge ilçesi köylü
mah. nüfusuna kayıtlı. Mehmet oğlu 1944 doğ...
olup ilçemiz regal otel gazinosu müdürü
olarak görev yapar ve aynı yerde ikamet eder
9-) Uğur DAĞLİ/Bitlis ,ili Tatvan ilçesi Yelkenli
köyü nüfusuna kayıtlı Hayrettin ^oğlu 1969
doğumlu Mithat Toroğlu mah. 910 sok. no:21
Mersin adresinde ikamet eder.'
' . <
10-) Ayşegül DAĞLİ/Bitlis ili Tatvan ilçesi
Yelkenli köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet kızı
1960 doğ. Mithat Toroğlu mah. 910. sok no:21
sayılı yerde ikamet eder.
11-) Haluk ETER/Bursa ili merkez yıldırım mah.
„
_nü.fiisuna_kayatlı. Armağan:_oğlu_197û_doğ
ilçemiz gündönümü sitesi no:31 Bitez
adresinde ikamet eder.
-12-) Aydın GüLşEN/Malatya ili merkez tecde mah.
nüfusuna kayıtlı Ahmet Nuri oğlu 1954 doğuml
Atatürk cad. ağagil apt. kat:2 no:4 Adana
adresinde ikamet eder.
SUÇUN DELİLLERİ

:0topsi raporu,olay yeri görgü ve tespit,
"tutanağiyolay" yerinden" zapt""edilen^lO adet 9mm çapında M.K.E. yapısı boş. kovan 4 adet
deforme olmuş- çekirdek ..sanıkların samimi
itiraf l a n , yer gösterme tutanak ve krokisi
olayda kullanılan oto ile ilgili yer
gösterme ve zapt etme tutanağı.

SUÇLULARIN AKIBETİ

:Yakalandılar.

M Ü Ş T E K İ

:Ya;.ar BABATAş/Aslen istanbu; ili Kadıköy
ilçesi ..Göztepe nah. nüfusuna kayıtlı olup
halen Cafer paşa cad. muna inşaat yanı
Bi la sayılı yerde ikamet eder,torba regal
resort otelde ' çal ış-ır , bekar , okur ,yazar ,
Hikmet-Fatma oğ.lu Erzincan 1969 doğumlu.

M A K

; H i k m e t BABATAş/As1 en i s t a n b u l i l i
Kadıköy
i 1 ç e s i . G ö z t e p e rr.ah. j n ü f u s u n a k a y ı t l ı t) 1 »-tp

T Ü L
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halen ilçemiz Cafer paşa cad. muna inşaat
yanı bila sayılı yerde ikamet eder;,Torba
regal otel müsteciri,evli,Murtaza oğlu
Erzincan 1946 doğumlu.
l-);Metin AYDOSHUş/Aslen içel ili merkez
Binevler mah. nüfusuna kayıtlı olup halen
akbelen mah 1737. sok. no:14 Mersin
adresinde ikamet eder.boşta gezer,evli,okur
yazar,sabıkalı olduğunu beyan eder,MehmetZekiye oğlu Miyyat 1970 Doğumlu.
2-);Çetin AYDOĞMUş/Aslen içel ili merkez
binevler mah. nüfusuna kayıtlı olup halen
akbelen mah. 1737 sk. no:14 Mersin adresinde
ikamet eder,boşta gezer,bekar,okur
yazar,sabıkalı olduğunu beyan eder,MehmetZekiye oğlu Miyyat 1972 doğumlu.
3-);Erqün MüJDE/Aslen Adana ili Seyhan ilçesi
——Hadır-lx_köyü_nüfusuna_i;ay.ıtlı_o.l.up_haJl_ej3
emek mah. 210. sokak c.28. blok no:4/7 Adana
adresinde ikamet eder boşta gezer,okur yaza
bekar,sabıkasız olduğunu beyan eder,LemiŞaziye oğlu 1970 doğumla.•
4-):Yusuf KAYAPINAR/ Aslen Batman ili merkez
sağlık mah. nüfusuna kayıtlı olup halen
istanbul ilinde adresini bilmediği yerde
ikamet eder,Adana ili Seyhan oteli,Emperyal
gazinosunda ii-çi olarak çalışır,evli,okur
yazar
sabıkalı olduğunu beyan eder,Tahir—şefika
oğlu 1970 doğumlu
5-) :«:>mer LüTFi TOPAL/Aslen Malatya ili
Doğanşehir ilçesi F'olat köyü nüfusuna
„kay_ıt11., Emparj^3_l__şij-ket^j^guj2uj3u_^a^hi bi
J
Mevlüt-Fahika oğlu 1942 doğumlu.

S A N

I K (F i R A R )

SAN

I K (F i R A R )

6-):Ahmet KARA/Aslen Malatya ili Merkez nüfusun
kayıtlı olup halen genel merkezi istanbul'da
olan Emperyal şirketler gurubunda genel müdü
olarak çaliş ir.Ali-Fadime oğlu 1953 doğumlu.

S A N I K (F i R A R )

7-):ihsan KARAKAYALI/Asle Şanlıurfa ili Siverek
ilçesi gül Alibey mah. nüfusuna kayıtlı
Cemil-Zahide oğlu 1972 doğumlu

S A N I K (F i R A R- )

): Arif BALKAN/istanbul ili Üsküdar ilçesi
insaniye' mahal leşi nüfusuna,kayitlı Fikret
oğlu 1964 doğumlu

OLAYIN öZETi
:28-04-1996 günü saat 23:15 sıralarında il cemiz
gümbet mevki Turmen oteli otoparkında silahla saldırı neticesi öldürülen
yukarıda açık kimliği yazılı bulunan maktul Hikmet BABATAş'ın öldürülmesi
olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde olay hitamı
içerisinde 3 ş'ahsın olduğu halde olay yerinden hızla kaçan 34 YIK 63 plat
sayılı beyaz renkli doğan SLX marka otonun tesbit edilmesi üzerine
i B tan bu 1 Trafik Tescil 5ube 'Müdürlüğüne faks çekilerek otonun kime ait .'.
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cad.avcılar sok. no:56 Florya/istanbul adresinde faaliyet göste rdn
Emperyal otelcilik turizm Ticaret A.ş. ait olduğu tespit edilmiş.
ilçemizden, istanbul Emperyal ş-irketler gurubuna görevli gönderilmiş- ve
otonun emperyal şirketler gurubuna ait Adana Seyhan oteli Casinosuna
tahsisli olduğu tespit edilmesi üzerine seyhan oteli casıno müdürü evrak
içerisinde açık kimliği yazılı bulunan Aydın GüLşEN görevlilerimizce
ilçemize getirilmiş,.alınan ifadesinde bahse konu otonun müdürü olduğu
seyhan oteli casinosuna ait olduğu kurban bayramından iki gün evvel Mersin
Hilton oteli casınosunda çalışan ekli tahkikatında açık kimliği yazılı
bulunan Yusuf KAYAPINAR'ın bayram tatilinde gezmek için otoyu istediğini
kendisinin ilk etapta otoyu vermediğini emparyal şirketler gurubu .genel
müdürü, Ahmet KARA'ya telefonla bilgi verdikten sonra Ahmet KÂRA'nın emri
üzer ine,'ot oyu Y U S U T K H V B P I N A R ' a verdiğini beyan etmiştir."
'
Oto ve otoyu kullanan kişilerin yakalama çalışmaları devam
etmekteyken regal resort oteli ve casınosu görevlilerinin,casıno müdürü
Ömer oZKAN ve otel müdürü Haluk ETEL'in olayla ilgili olarak alınan
ifadelerinde kurban bayramından iki gün evvel emperyal şirketler gurubu
—sahibi—ö'mer-Lütf-i—:TOPAL-^-ın -otel e—ge İdi ğ in i—saat—14:1-5—arası—maktul - Hikmet
BABATAş i le..baş-başa :gör.üştük lerini. bu. tpplanJtidan_Hikmet BABATAş' in yüzü
asık bir şekilde çiktığını Ömer Lütfi TOPAL'in otelde bir gece kalarak
Bodrum'dan ayrıldığını. 28.04.1996 ..günü saat 17:00 sıralarında otel sahibi
Hikmet BABATAş'in toplantı yaptığını toplantıya otel "genel müdürü Haluk
ETEL casıno müdürü b'mer ÖZKAN ve otelde hiç bir resmi görevi olmayan otel
kayıtlarında ismi bulunmayan yukarıda açık kimliği yazılı bulunan_jhsan
KARAKAyAL,!' nın toplantıya iştirak ettiği tespitle toplantıya katılan
şahısların ifâdelerinde sadece otel giderleri ve teknik masrafların
fazlalığından bahsettiklerini söylemelerine rağmen bahse konu otelin Ömer
Lütfi TOPAL ile aralarında hukuki bir anlaşma olmadığı halde Hikmet
BABATAş ile yarı yarıya ortak oldukları gibi,casınonunda sadece b'mer Lütf:
TOPAL adına b'mer öZ_KAN _taraf m d a n çalıştırıld !ğl~ ve~ay lık kirasının 40. bir
doltCr" oldüğü~,casino müdürünün TfadesîKden anlaş ilmi ş-, bu nedenle yapılan
son toplantıda olay sebebi olarak aralarında alacak verecek meselesinin
—olabileceğ i-düş-ün cesinden_har.eketle_yLİne__topl an±ıdaki_Konuiara__aç_ı.k lıj;
getirebilmek için hiç bir resmi sıfatı olmadığı ve otelde kalmasına rağmer
kaydı bulunmayan ihsan KARAKAYALI ancak yapılan harici araştırmalar sonucı
özellikle istanbul ilinde, .gülen t FIRAT isimli otopark sahi bin in-öl d.ü.rüljng
olayına adı karış-tığı belirlenerek fotoğrafı te'spit eBITdikten sonra_açık
kimli § i temin edilebilerek ğraiiİya alınmıştır .Eldeki bilgi 1er ~
doğrultusunda casınoda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve halen oteld>
olmadığ.ıyakalaş ık bir hafta önce görevine son verildiği belirtilen Arif
BALKAN isimli şahsın aynı yerde halen güvenlik görevlisi'olarak çalışan
MehmePt S'ami ŞİMŞEK' in "alınan~ifadesinde-Arif BALKAN '-in olay -günü ihsanKARAKAYAL.I i I_e__ bi r 1 ikte spor kıyafetli olarak otelde görüldüğü tespit
edilmiştir.Ancak Bu EanKiKat tamamlana kadar yapıTan çalışmalara rağmen
henüz yakalanmaları mümkün o lamama iş-1 ir.
Hikmet BABA I AŞ'in cenazesinin defin edildiği gün cenaze merasimine
katılan emperyal ş-irketler gurubu casınolardan sorumlu genel müdürü Osman
KARLI ve aynı şirkete ait Kuşadası casıno müdürü Mehmet Remzi ALAKANAT
isimli şahıslar olayla ilgili olarak ifadelerine başvurulmak üzere emniye
müdürlüğümüze getirilmiştir,olay günü akşamı otelden ayrılan ve bir daha
görülmeyen ihsan KARAKAYALI ve Arif BALKAN' ile 34 YIK 63 plaka sayılı
otoyu Adana seyhan casınosunda alan Yusuf KAYARI NAR ismi i şahısları
istanbul ve diğer illerden aramak üzere emperyal şirketler gurubu
casınolardan sorumlu genel müdürü Osman KARLI ile birlikte iki memur
görevlendirilerek istanbul'a gönderilmiş-tir . Ayrıca Mersin,Adana,Antalya
illerinde çalışma yapmak üzere bit- ekip görevlendirilmiş-, olaya katılan
katil zanlıları isimleri Türkiye geneline faksla bildirilmiş bu çallşmala
devam etmekteyken 09.05.1996 günü saat 16:00 sıralarında Muğla emniyet
müdürlüğüne maktüT Hikmet BABATAş'ı kendilerinin öldürdüklerini beyan ede
yukarıda açık kimlikleri yazılı bulunan Çetin AYD06MUŞ,Metin AYDOfeMUş ve..
Ergün MÜJDE avukatları nezaretinde teslim olmu=-lâr,yapılan ön
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görüşmelerinde öldürme olayını âyrıhtili' olarak samimi bir şekilde beyan
etmeleri üzerine her ü ç sanıkta müdafileri huzurunda alınan ifadelerinder
özetle;
i- Sanık Metin AYDOĞMUş'un ifadesinden özetle;
Bayramdan iki gün önce kardeş-i Metin AYDOĞMUş ve arkadaşı Ergün. MüJi."
ile birlikte Adana'dan Mersin'de ikamet eden kızkardeşi Ayşegül DAÖLI'nır
evine saat 08:00 sıralarında gittiklerini aradan kısa bir zaman geçtikter
sonra dayısı Yusuf KAYAPINAR'ın kı.zkardeşinin evine geldiğini dayısında
araba olması nedeniyle gezmek amacıyla otonun anahtarlarını aldıklarını ••
üçü birlikte araba ile Mersin' i gezdikten sonra iş. bulmak amacıyla
bayramın birinci günü 28.04.1996 günü akşam saatlerinde Bodrum'a
geldiklerini bir müddet iş- aradıklarını tahminen saat 23:00 sıralarında
y i n e iş. aramak amacıyla cesars casınosunun önünden geçip tahminen 150 .
metre ilerde inşaat halinde olan bir evin önüne arabayı park ettiklerini
Çetin ERDOöMUş'un arabanın içerisinde kaldığını kendisinin Ergün'le
birlikte cesars casınosuna doğru yürürken turmen oteli otoparkında 1994 y 11 ı._i.l.. ay.ında._yjMaırLda_çal.ı.şi.i£^
.
gördüğünü 'daha önceden tanıdığı için bayramlaşmak ve iş- sarmak amacıyla
yanına gittiğini bayramlaştıktan sonra iş- istediğini Hikmet BABATAş' in i;
olmadığını söylemesi üzerine çalıştığı dönemde iki aylık alacağı olan
parayı istediğini Hikmet BABATAş'in "siz benden haraç mı
istiyorsunuz,anasını avradını sikaf ettiklerim,bir daha para isterseniz
alnınıza sıkarım " diyerek elini beline attığını bu esnada kendisi ve
arkadaşı Ergün MÜJDE silahları çıkararak Hikmet BABATAş'a doğru ateşettiklerini şahsın yere düşmesi üzerine koşarak biraz ilerde.bulunan
arabaya binerek hızla kaçtıklarını suç aleti silahları Bafa gölüne
attıklarını,aracı Kuşadası yakınlarında soğucak köyü ormanlık alanında
terk ettiklerini,oradan Mersin'e gittiklerini.dayısı Yusuf KAYAPINAR'ın
ısrarı üzerine avukat nezaretinde Muğla emniyet müdürlüğüne teslim
olduklarını beyan etmiştir.
2-Ş_anı>i_Ergün^.MjJ^
_
'_
•__
Bayramdan iki gü önce arkadaşları Metin AYDOĞMUş ve Çetin AYDOĞMUşLr
biriikte,Metin ve Çetin AYDOĞMUş'un, kızkardeşinin Mersin'de bulunan evini
geldiklerini Metin ve Çetin AYDOĞMUş'un dayısı Yusuf.KAYARINAR'dan gezme:
amacıyla arabayı aldıklarını Mersin'de g bir müddet gezdikten sonra
2 S . 0 4 . 1 9 9 6 günü akşam saatlerinde iş- aramak için Bodrum'a geldiklerini b
m ü d d e t iş- aradıklarını tahminen saat 2 3 : 0 0 sıralarında cesars casınosu
ilerisine arabayı park ettiklerini arabanın içerisinde Çetin AYDOĞMUş'un
kaldığını cesars oteline giderken turman oteli otoparkında arkadaşı Meti'
A Y D O Ğ M U ş 'un daha önceden tanımadığı j, ismini sonradan öğrendiği—Hikmet -•••
B A B A T A Ş ile önce bayramlaştığını sonra aralarında bir konuşma geçtiğini
konuşma ithamı Hikmet BABATAş';ın kendilerine küfür ederek elini beline
attığını kendiside belinde bulunan silahı çıkartarak Hikmet BABATAş'a
d o ğ r u ateş. ettiğini şahsın yere
düşmesi üzerine ilerde park halinde
bulunan otoya doğru koşarak 'bindiklerini ve hızla kaçtıklarını suç
aletlerini Bafa gölüne attıktan' sonra Kuşadası'na doğru gittiklerini
Kuşadası'na varmadan soğuca köyü çıkışında ormanlık alana otoyu saklayar
Mersin'e gittiklerini,Çetin ve Metin AYDOĞMUş'un dayısı Yusuf KAYAPINAR'
teslim olun demesi üzerine gelip teslim olduklarını beyan,etmiştir.
3-Sanık Çetin AYDOĞMUş'un alınan ifadesinden özetle;
Bayramdan iki gün önce Mersin'de ikamet eden kızkardeşi Ayşegül
DAĞLI'nın evine kardeşi Çetin ve arkadaşı Ergün MÜJDE ile birlikte
gittiklerini dayısı Yusuf KAYAPINAR'ında çalışmış, olduğu şirkete ait 34
YIK 63 plakalı beyaz renkli SLX marka otoyla bacısının evine geldiğini
kahvaltı ithamı gezmek amacıyla otonun anahtarlarını dayısından aldığını
ve üçü birlikte otoyu kendisi sürdüğü halde bir müddet Mersin'de
gezdiklerini daha sonra iş. aramak amacıyla bayramın birinci günü akşam
s a a t l e r i n d e Bodrum'a geldiklerini.bir müdet iş aradıklarını tahminen saa
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23:00 sıralarında cesars casınosunu 150 metere geçince durdukların;,
kendisinin arabanın içerisinde beklediğini kardeşi ve Ergün'ün otocju
inerek otonun arkası istikametine doğru gittiklerini bir müddet s o m '
silah seslerinin geldiğini silah sesi ithaminda kardeşi ve Ergün'ün, *'
koşarak gelip otoya bindiklerini kendisine hızla.sür dediklerini nq
olduğunu sorunca sonra anlatırı?, dediğini Aydın istikametine doğru
gittiklerini,devamlı otoyu kendisinin kullandığını Bafa gölüne
geldiklerinde durduğunu kardeşi Metin ve Ergün'ün silahları göle
attıklarını yolda bir şahsı vurduklarını aöylediklerini otoyu Kuşacj¥
soğuca köyü ormanlıkalanında sakladıklarını oradan Mersin'e gittik)^/'
dayısı Yusuf KAYAPINAR'ın teslim olun demesi üzerine gelerek teslim 'di
olduklarını beyan etmiştir.
4-Sanık Yusuf KAYAPINAR'ın alınan ifadesinden özetle;
Kurban bayramından 15 gün önce emperyal şirketler gurubuna ait; /
seyhan otel casınosunda işe başladığını kurban bayramından iki gün |j'''«ha
Adana seyhan oteli casınosuna tahsisli 34 YIK 63 plaka sayılı beyaz '>n[
doğan SLX marka otoyla yanına eş inide alarak Mersin'e yeğeni Ayşegu) , *<İ l V, \
evine gittiğini burda diğer yeğenleri Çetin ve Metin AYDOĞMUŞ'un de ,'"ı
"olduklarınikahvâltidan sonra Çetin AYDOĞMUŞ' un" gezmek"~amacıy la" ar*//f''f'\tt
anahtarını istediğini kendisininde anahtarı verdiğini Çetin ve Metjf,''''!n
arabayla gittiğini bir müddet beklediğini ancak gelmediklerini bayr*,, '.'ı
ikinci günü Metin AYDOĞMUŞ'un kendisini kayınpederinin evinden telcyf, ''ı
arayarak Bodrum'da bir şahsı öldürdüklerini kendisininde gidip tesl;/'''!«,
diyerek ikaz ettiğini yeğenlerinin teslim olduğunu, kendisinin arantj/t ''lu
duyunca 15.05.1996 günü Muğla emniyet müdürlüğüne giderek teslim
'''(/
olduğunu,öldürme olayıyla kendisinin ilgisi olmadığını beyan etmişi,,
Olayda kullanılan silahların temin edilebilmesi için sanıklar;,
göstermiş oldukları Bafa gölü kıyılarında 4 adet oksijen tüplü dalç.,
oluşan ekiplerle birlikte yapılan arama çalışmalarından, silahlar
-'f,
,b_ul un a m a mı ş, k o n u y 1 a ilgili tanzim edilen tutanak tahkikat dosyasın*
eklenmiştir.
Olaysönlrâsi-1bTâ"y""y"erınd"e' tespitle zap~t ecfiTen fö ade"t 9~~imfiT'ça.,
boş kovanlar gönderilmiş oldukları izmir Bölge Kriminal Polis
''»
Laboravatuarından alınan e::pertiz raporundan iki ayrı tabancadan et..
olduğu hakkında düzenlenen e::pertiz .raporu^TTâKElkat dosyasına ekli^'y-,
olup bölgemiz cTahilinde meydana qelen diğer faili belli ve faili mtolay larla "ilgili" "mukayesesi halen devam::etmekte olup. konuya açıklı,
getirebilecek e::pertiz raporu intikal ettiği taktirde aynı sayıye ,
gönderilecektir.
' •<•<
....: Tahkik a t. .dosyasın in .teiLikinden..._y.e_jtânı.J4._SjiY.aş_XURtlEN.'_in
ifadesindende anlaşılacağı gibi olay sonrası üç şahsın kaçtığının
tespit edilmesi ancak sanıkların beyanlarına göre olayın iki kişi
tarafından gerçekleştirildiği belirtilmiş olması ile yine sanık ÇeAYDOĞMUŞ'un arabayı kullanan kişi ve ehliyetinin olmadığı gözönüne
alınarak ifadelerde belirtildiği gibi süratli bir şekilde oto kul;/
kullanamadığını tespit amacı için yapılan tutanak tahkikat dosyasıeklenmiştir.
Sanıklar konu ile ilgili olarak 15-05-1996 tarihinde müdafi i e'
bulunan avukat Namık Kemal KARAHERCAN huzurunda ifadeleri al indikt-_müdürlüğümüzde nezaret ve nezaret görevlisi olmadığından dolayı Ef
Çetin AYDOĞMUş ile Ergün MÜJDE gönderilmiş oldukları Şehit Recep ^.••
karakol amirliği nezaretinde bunalım neticesi sanık Ergün MÜJDE
nezarethane demirlerine kafasını vurmak suretiyle yaralanmış bu h.--,
müdafi refakatinde alınan ifadesi tahkikat evrakına eklenmiştir.
Maktul Hikmet BABATAş'a ait otoda yapılan aramada 1 adet €1 7;
9 mm çapında Çekoslavak yapımı tabanca,1 adet şarjör,14 adet msrrrıi.
CARRERE marka gözlük,i adet kahverengi el çantası,2 adet kendi adı-.
düzenlenmiş Garanti bankasına ait vadesiz hes&p cüzdanı,2 adet Ve;.
bankasına ait kendi adına düzenlenmiş mevduat cüzdanı,! adet A<Ga'- 297 -

cüzdanı, 1 adet kale marka'anahtar ayrıca maktulün üzerinden çıkan 3&ÛI) i
Amerikan doları,98 milyon Türk lirası,1 adet crıstın marka saat,1 adet-, '•
alyans,1 adet kahverenkli cüzdan içerisinde 5 adet çeşitli bankalara ait
kredi kartı,çeşitli kartvizitler,maktula ait fotğraflar,1 adet ajanda,
1•adet kalem,1 adet adres defteri adli emanete teslim edilmek üzere
tahkikat evrakları ile gönderilmiş,maktule ait otodan zapt edilen erıccon
marka cep telefonu son görüşmelerinin dokümanının alınması için Ankara
tukcell müdürlüğüne gönderilmiş intijkal ettiğinde_aynı sayıya kaydeh «dii
r
makamlara gönderilecek±JLr.
~~ •" """*
w
" kanıklar haklarında düzenlenen fezlekeli tahkikat evrakı dizi
pusulasına bağlanarak sanıklarla birlikte memura teslimen mevcutlu ol*rak
gönderilmiştir.
Kanuni tetkik ve gereğini arz ederim.

Muhsin KOÇ
Emniyet'Ami^i
Bürolar
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3.s*yfajjıdır-

su an h a t ı r l a m ı y o r u m ama e l l e r i n d e n b i r i s i n i k a l d ı r a r a k yapmayın g i b i s i n d e r
b i r sey s ö y l e d i , a m a korktuğum i ç i n ben o l a y ı n soku i l e s ü r e k l i a t e ş e d i y o r 
dum F bu s ı r a d a Ergün de a t e ş e d i y o r d u , k a ç e l a t e ş e t t i ğ i m i h a t ı r l a m ı y o r u m
ama daha s o n r a , H i k m e t BABATAS- o t o y a Böğrü " y a s l a n d ı ğ ı n ı görünce hemen y i n e
yer göstermemde" a y r ı n t ı l ı o l a r a k göster_ip-^nl a t m ı ş ru nurumuz o t o p a r k a
g i r d i ğ i m i z y e r d e n s e r i b i r ş e k i l d e k a r d e ş i ^ H p t i n " i p arahaiİp--hF»lrr?>mi^
o l d u ğ u i n ş a a t ı n nüne koşmaya tjasjjıdj.k,bu s ı r a d a s a n ı r ı m y i n e Hikmet BABATAE
i n s o l i s t i k a m e t i n d e i k i ~tang hayan tıldıığ'tıptı gördüm ama c ü z l e r i n i görmedim
o n l a r ı n b i z i görüp görmediğin,ide_bJ-1miyor.ujn t Çetinin araba i l e b e k l e d i ğ i yet
g e l d i k t e n sonra hemen ben öne Ergün de ar]Lay-â__ h inince Ç e t i n "Ne o l d u a b i
s i l a h s e s l e r i duydum". d i ye__5oxuhça^yo 1 da ^ n l a t î r ' ı z çabuK g i d e l i m diyence
k e n d i s i b i r d e n a r a b a y ı ç a l ı ş t ı r d ı , y e r g ö s T e r m e m i z c l e g ö s t e r m i ş olduğumuz
i n ş a a t ı n önünden Culup M istikame_tjjTg_cioğri-U^ü- r -âtl i b i r _ s e k i " l d e o l a y y e r i n 
den a y r ı İ d i k , y o l d a g i d e r k e n süreklj__si-LabI-ar-i. ne yapaJjjiLjdjy.e_dtfsünurken
Söke i s t i k a m e t i n e giderJ^HIlBjaj^L^öJüjıünün l e v h a s ı n ı görünce bireien göle a t 
mak fTR'rT"~gjnaî"7öTz^e™ö~toyu aardcrr^âTa^ - Er^uh _ _ ile~bi'rl ı k t e - a r a b a d a n - i h i p"orl7
-da -ku 11 ah'm 15^olduğumuz _ s J T ^ î T 3 r j ^ i { i 3 X l g T l u n e - a t t ı k , Y i ne - h ı z l-ı - b i r şek i l de
Söke i s t i k a m e t i n e doğru g i t t i k Kuşadasına varmadan Soguca köyünü g e ç t i k t e n
- s o n r a o r m a n l ı k a f a z i y e " p â T k e d e r e k , y i n e ~ y a n ı m i z d a bulanan b i r a l a r d a n - i ç t i k
daha sonra yaya_bTaraJk^xabaxi__si^-İ£idlitten~sonra o t o s t o p l a , A y d ı n i l i n e
oradan M e r s i n ' e Jıâj^^e_fc_^imaden_Jlnce_o_r:.aliayı a l m ı ş olduğumuz dayım Yusuf
KAYAPINAR'r k a y ı n v a l i d e s i n i n e v i n i t e l e f o n l a arayarak o l a y ı a n l a t t ı m i k e n d i t e l e f o n d a çok k i z j [ ı ^ o t g _ s ı r k e t i n a r a b a s ı i d i , b e n i m başımı b e l a y a soktunuz
a r a b a y ı banâ^e2tjj^n_jd^nıes_ine rağmen._oiQyu_sak l a d ı ğımjjzjL__şj5y_led i k r y i ne day
Yusuf ailesTriTn ve kendisijTTn^pa_t£gjıları t a r a f u ı d a n s a k ı ş t ı r ı T d l ğ ı n ı s y l e y i n c e h â t t a " k en d i ^ i a i n ^ ö j üm 1 e t e h d i t , e d i l d i ğ i n i b e l i r t m e s i ' ü z e f î n e "Se
benim dayımsın sana b i r sey o l u r s a sana b i r sey yapanj. b~ende" ö 1 dürürüm"
d i y e r e k t e l e f önü k a p a t t ı k STâTTâ" sonra otobüse t f i n e r e k f l e r s i n i l i n e g i t t i k
orada beriP~5Tf~~süre artîaBâş'ı 1 l a r ı m ı z ı n yjınjmda_^.aJtljandj.ktan sonra dayımın
dedikleride~âRl~Ima g e l îTTce" b i z i n i z i n__en"T>ay 1 r 11 i s i n t e s l i m olmak olduğun'
-dü5ünereJ<j^m±TLi^uydt^^
—
Müdürlüğüne gelerek"~tgs~rTm olduk'jIyaTnız y u k a r ı d a söylemeyi unuttum o l a y
s ı r a s ı n d a bıfn ve ardaşım fcrgüfP^alkollü i d i k , s a n ı r ı m Hikmet BABATAS da
a l k o l l ü " i d i ."Bundan Tjaskâ s y l ^ y ^ r e T r ^ r i n ^ s İ y i m y o k t u r pişmanım.
1
, ,,-T- ;
;
. L__
I f a d e . v e r m e - s ı r a s ı n d a CMUK 135.Maddede ö n g ö r ü l e n i ş l e m l e r i n tüm
;r>p l e r 1

İZİ

1 "eade "sahTbiniTi i fadesThı ~Ö"z~gur"iTaŞesi y le"'"ver di'gi"ni""beyari"edf i"pYi~f ada^T
ekleyecek başka bir hususun olmadığını beyan etmesi,bu ifade verme tutanag
taraflarca düzenlenerek okutturulup doğruluğu anlaşıldıktan sora taraflar
birlikte imza altına alıdı.
İFADENİN BIT1S TARİHÎ : 15.05.1996 saat: 21,00

ft/TAMAiI BÖ2INLEVEN

ÎFADEYÎ VERE:

MÜDAFİ
N.Ksm*l KARAMERCAN

,j
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Metin AYD08M

Sanık

-Metin AYDOÖMUS"un ifadesinin 2.sayfasıisnat edilen suç hakkıda açıklamada bulunmak istiyorum.
.Teyp-Video kaydı yapılmasına : Rıza gösteriyorum

f—J

-Rıza göstermiyorumö

şüpheden kurtulmam için somut del illerin' toplanmasını talep edebileceğim
bana hatırlatıldı.
Aleyhime varolan şüphe sebeplerini ortadan kaldırmak ve lehime olan
hususları ileri sürmek imkanı verildi. (135/5)
ISNAD EDİLEN SUÇLA İLGİLİ VERİLEN İFADE
Ben kadreşim Çetin ve arkadaşım Ergün ile birlikte Bayramdan 2 günü
önce Mersinde bulanan ablam Ayşegül AYLDOÖMUS'unCDAÖLI) Mersinde bulanan
evine gezmek ve ziyaret,etmek için gittiğimiz sırada ablamın bizlere hazır
lamıs olduğu kahvaltı^ı_yaparkenJLz_dayım olan Yusuf KAYAPINAR_beyaz doğan
marka 34~YTK 63~plafca sayıTTTÎö^annnâTRa ot^Tİe^fcrirl^
geldivHep birlikte kahvaltı yap tjx^j ım_ ı z~f^b i r -s ırada -arabayı-kardeşvim-Cet in ile birlikte gezmekâmaci ile i^tea^_kendisi yorttun olduttu için yatıp
di nleheceğieni s ö yi ey in c e "ara banı n anahtarını kendisijıden aldı km -ben -ve Ergün araba kullanmayı bilmemflimiz için kaddoeşim Çetin in kullandığı
araba ile sââtıO?.ÖO sİr^ajıijidiL-jv^en-çzıkaTâTrTTerslri de~~EeîTF bir süre
gezdikten sonra,her üçümüzde _issiz ve parasız 'oTSüHîIımu^danjdolavı hnadi
gidelip sezon,.açz>Jjdı^türTszTrik otelj^r^çöklliyi-para yeriyor, iş"~—"""
bulabiliriz d iyfi_JrIe£sJj£Ld^nJAnamur_TB^Tkirmet i ne doğru hareket ettik,Antal
ya Burdur Dernizli istikametinden Kuşadasına uğradıktan sonra Bodruma
sanırım geldiğimizde Kurban Bayramından^ir gün öncesi idi,Bodrumu pek
Bodrumu pek bilmediğim içi'n yine su an isıninT |^.ıjrj.ayâ~madığım barlarda ve
otellerde iş aradık fakat;'blil.UjnacUK,Iguneaenle'"b"İraz'" gezdikten sonra özelllikle Cezar otelinin adını duyduğumuzdanL,_djoj-ayı_orada is bulabiliriz düşür
cesi ile Cezar oteHjxija^jıZ4^ujııXLyanıj]dajTje^
sizlere yergöstermemde^e~âyrT"ntl3r~öXa^
aksakmayacak bir gekTIde gSs^ermıs ol"duğumuz inşaatın önüne kardeşim ile
.birlikte bıraktıktan sonra arkadaşım Ergün JLle birlikte Cezar oteline is
sormak için git^gi_miz__bir__şjLra^da__yine yergöstermemde ayrıntllı '"olarak
gösterip anlattığım otjsparjçj^çerisinde^ önceden yanında çalıştığım eski
patronum Hikmet.JBAB^ÎASLX^ûrJiuce_Ergün"e hitaben bak benim patronum :
geliyor nede ol_sa bayram giderek bayramlaşalıjn_^jjj}i_öpelim otel sahibi
adam nas11 _o^ş^_bjj:B_J^_J/erJjı_quş^ince51 iTe~bir 1 ikde su an adını hatırlay;
-ma.d.ı_ğım_f^ka.t_ryerXnj^^
Hikmet BAJLAJA^^_y^J<La^t£k_bu sırada kendisi beyaz renkli mercedes marka
arabasının so^l ön kapı hizasında_bjll'ûnuyprdu.Hikmet baba bayramın kutlu
olsun diyerek~~elini öpmek istedim,arkadaşım Ergün^kendisini tanımadığı
için biraz benim solumda jeride kalmıştı,"fakat Hikmet BABATAS bana hitaber
ne bayramı lan ben seni tanımıyorum deyence ben daha önce senin yanında
çalışmıştım.hem, bayram1aşaLun hemde sizden is istemek için geldim diyence
"Siddirin gidin lan " delyince bende madem iş vermiyorsun ,ben 1994
yılında senin yanında "çalışnuştim senden -iki -ayljUk alacağım vardı benim
param pulum yok o halde onu ver deyi nenede, bu _sjefjer kendisi bize " Benden
haraçmı istiyorsunuz İan_jp_rosbu çocuTnarj_ILbTr_-daha benden para isterseniz
sizin kafanı^za_sjJ<aj£Hn_jîIy.er^k.3e.r .i.kİ!mî.z_iJldB_yüzümüze tükürerek ana vara'
küfrederek, .ektine elini beline atması üzerinejbende üzerimde bulanan 14
lü brovwing marka tabancayı çektjm_bu sırada Ergün de bulunduğu yerde
belindeki '"a^£Tjna£kj^~^^ajT£ayi_j^eJ^i , biz korkudan tabancaların fişek
yatağına fîşelTlLür^Jük3^_3JixajJa_JHiJkmet BABATAS otoya eğilerek elTile bir
şeyler ar am_as.ı_ilzg£İ-ne-__»_c ı^gyi" ıs o I duğumuz silahlarla ateş etmeye baöl ad ı !
byj/sı^daVHikmet BABATAS,
~~ ~
A< h/«^C^p—

HM

^
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İ F A D E

V E R M E
T U T A N A H I
< C M U K MD.133)

İFADENİN ALINDISI YER
: BODRUM ÎLCE EM.MüD.
İFADENİN ALINDISI TARİH
: 15.05.1996
saat: 19.45
İFADE VERMEDE MÜDAF1N1N DURUMU :
HAZIR i ,-X,
DEĞİL :

[

Kimliğime ilişkin soruları doğru olarak cevaplamam gerektiği,doğru cevap
vermemem veya bilgi verdiğim taktirde -hakkımda cezai kovuşturma yapıla b i 
leceği söylendi.<135/1)

İFADE VEREN C. KİMLİĞİ.)

ı

NÜFUS HUV.CÜZDANINA GÖRE

i

SÜRÜCÜ BEL.GÖRE

:

ADI VE SOYADI
BABNA ADI
ANA ADI-ANNE KIZLIK SOY.
DOGÜM YERİ

i Metin AYDOĞMUS
Mehmet
Zekiye-KAYAPIINAR
Miyyat
Doğum Tarihi" : 25.01.1970
Mah/Köy/ Merkez/Binevler
Cilt/Sh/Hane
ı5/2;157;4
İçel Merkez Birevler mh.
Akbelen mah.1737 Sk.No:14 MERSİN/

NÜFUSA KAY.OLDUĞU İL-İLCE
DEVAMLI İKAMET ADRESI-TLF

Kendi beyanına göre

.p^j^Pasaport

EGITIM DURUMU
ÎBI-MELLEGI
SON IS ADRESI-TLF

İlkokul
Serbest

CİNSİYETİ

Erkek
~EvTl"uJ
Yok

MEDENÎ H A L I "
AYLIK GELİR DURUMU
SABIKA DURUMU
ALKOL VE UYSTÜRUCU MADDE
ALIŞKANLIĞI.
OLAY ÖNCESİNDE ALDIĞI
...SUÇ ,N0__SUÇ TüRü
ANLATILDI (135/2)
İSNAT EDİLEN

S U Ç :

•
.—.

pX, Tastikli Nüfus cüzdan sur.göre

1'

•

Yok
Yok

MagduruıVar

Bel.gr

Varsa çocuk s y .

FI
I—I

•

AlkolVar.
ADAM

Diğer resmi

Bekar-

n

Va»
r I

.—.

Yok

'F

I?

Açıklama:
Tedavi Gördü
Uysturucu yar

Görmedi L

•

YokC

ÖLDÜRMEK
l—J

Yok

: l—I

Yaralı

CZI

Değil

I—T

Müdafi tayin hakkımın bulunduğu müdafi tayin edebilecek durumda değilsem
baro tarafından tayin edebilecek bir müdafi talep edebileceğim ve onun
hukuki yardımından yararlana bilecegim
taktirde müdafiin soruşturmayı
geciktirmemek
kaydıyla vekaletname aranmaksızın ifademin alımasında hazır
bulunacağı ,yakalandığımı yakınlarıma duyurma hakkımın olduğu
MÜDAFİ TALEP ETMEK

3#t

: İstiyorum

İstemiyorum

edilen suç kakkında açıklamada bulunmama hakkım olduğu bana söylendi
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—Î-F~A-D~E-—V-g~B-H-e
T »IHF-A-N-A-sV-l - .-.--•
(-C-MU K-t1D.l35>
İFADENİN ALINDIÖI YER t BODRUM İLCE EM.MüD.
İFADENİN ALINDIM TARİH«15.05.1996 saati 17.İS .
İFADE VERMEDE MüDAFINtN HDURUMU ı
HAZIR' ıX .
DEGÎLı
Kikligime ilişkin -soruları-doğru-olarak cevaplamam..gorakt i 01, doğru cevap
vermemem veya bilgi verdiğim taktirde hakkımda cezai kovuşturma yapıla biUocogi «ftylendi.(135/1)
•İFADE-VEREN < -KİMLİĞİ. )

•t

Kendi beyanına göre

X

NÜFUS HUV.CÜZDANINA -GÖRE

j-X-ı Tastikli •Nüfu8..<0zdan.«ur.göre._p-|

.SÜRÜCÜ.-BELvGÖRE

%-~~TP*şapor.t

7

ADI VE 80YADF
DADNA ADI
ANA ADI-ANNE KIZLIK SOY.
DOĞUM YERİ
NÜFUSA KAY.OLDUGU IL-ILÇE
DEVAMLI İKAMET ADRESt-TLF

j Lige 2 -terk
ı Serbest

CİNSİYETİ

: Erkek

:ı~Evi*r'Q"~

:

r^ı

AYLIK GELIR DURUMU

ı Yok

SABIKA DURUMU
ALKOL VE UY8TURUCU MADDE
ALIŞKANLIĞI

ı Var

Bekar—J

j Var CZ1

Yok
Yok

OLAY ÖNCESİNDE ALDIÖI
BUC NO
SUC TÜRÜ
ANLATILDI (135/2)

i AlkolVar. •

İSNAT EDİLEN

j-r,. .Dlpor ros<*l JBal..jr.« «

Ergün.MÜJDE
Lemi
ı *r8az-iy0=r'Vesek
ı Adana
"Doğum Tarihi"- t "1970
Mah/Köy/ Seyhan/Hadirİt
Cilt/Sh/Hane i107/10-217-19
s Adana ili Seyhan İlçesi••'••
t-Emek mh.210 sk.C.2BiBlk.No:4/7 Adana/4357146

EĞİTİM DURUMU
1S1-MELLEG1
SON I8ADRES1-TLF

MEDENTUAOT

..—-,

Varsa çocuk oy.I [

û

j ADAM

•

Açıklama:
Tedavi Gördü

Yok •

•

Görmedi D

Uysturucu var •

ÖLDÜRMEK

i

'

SUC ı MagduruîVar

Yok D

Tl

Yok ı L J Yaralı I——I

Değil

•

'

•

.

.

izi—

Müdafi tayin hakkımın bulunduğu-müdafi tayin edebilecek durumda değilsem
baro tarafından tayin edebilecek bir müdafi talep edebileceğim ve onun
hukuki, yardımından yararlana bileceğim taktirde müdafiin soruşturmayı
geciktirmemek kaydıyla vekaletname-aranmaksızın ifademin alimasında hazır
bulunacağı »yakalandığımı yakınlarıma duyurma hakkımın olduğu
X

MÜDAFİ TALEP ETMEK

•

i İstiyorum

'•

••

istemiyorum

İsnat edilen auc kakkında açıklamada- bulunmama hakkım olduğu bana söylendi

¥

-/. •Met'fS*—
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isnat e d i l e n suç hakki da a ç ı k l a m a d a bulunmak

istiyorum.

Te'yp-Video kaydı y a p ı l m a s ı n a .• R ı z a g ö s t e r i y o r u m

1

1

tfç"**]
R ı z a g ö s t e r m i y o r u m t|

ş ü p h e d e n kurtulmam için somut d e l i l l e r i n toplanmasını talep e d e b i l e c e ğ i m
bana . h a t ı r l a t ı l d ı .
..
A l e y h i m e ^ v a r o l a n şüphe s e b e p l e r i n i o r t a d a n kaldırmak v e lehime o l a n
-.husıial.aG_-i.leri_..sürmek .imkanı._v-er.il.di ...(135/5)
.-.
_..._. .'..'.'. - ..
-ISNAD^frîÜENUSUCLA -ILGILt- V E R İ L E N -İFADE
~~^y-'^'Bet\''.paYâsii
6'l'dügüm v e her "hana i biY "isim olmadı a ı " T e i n Bay ram da ti İl?
v q ü K ^ h c e ^ a r k a d a s ı m ; H e t i n ile qörüsmek ^raacV- ile Ket in''in ablası "Âysa^ihJ;
-;h3tz^_rianan kahvaltıyı • y e d , iğimiz bır.-.srrada ,sanırım 0 9 . 0 0 : s ı r a l a r ı n d a . a r ^
Iîçm-aîTfreTrdisİ7ym-^

hatırlayamadığım 4 yıldız
yıldızlı o t e l l e r d e . i s o l u p olmadı gv'nıYvspi
m a m ı z a r a g m » n b i. r 1î; r 1 i i b:.»ı aoiddı k bu n e d e n l e E g e böl ger>ine , gidel in>;
ten _ablamda'
Di dinide . _ , .
;S;i
e n i ş t e m d e —bir o_ t. e l d e r. e s e p, s i yj o. .n . , ,=efi
.oldu'ç'.
—
...
_ . . . .. _ _ _ , - .
i c i n - ' A n t a l y a dan K u ş a d a s ı n a g e l d i k , b u r n d a d a ı s b u l a m a y ı n c a Uc'drum*rö--gel- ,'" dTk""gel di"tji mTi"de~ "K.ü"ba ri"Bay"rânu n"ı ri i .' günü" y"aFİ"a"?I~_"aâ"tTİ"4"."C)0 "^"•>'~â'~^fyWıU .' • T«.o d r.umju_p e k~b i lmedigimiz. .Tçin şu an y i n e a d ı n ı Dilmediğim" b a ^ ı o t ş );•:;>£?:'.'.;;
._baı l_rrüQ..Jv--Hr.aurtC-..bu-t-d_La'ü^
: ^ ü h V t i h a u r t i l 2 4 . 0 ' o : i 1 etîRaiCÇİS'asi..-J&eaartb'.te 1 s x.ne . g ı c İ i p T s ^ ^ o . r m a y î I l d ü s ' ü n Ş ?
: i yorcJuk. t si:ze j y e r . göstermem^eriV g ö ^ t p r d f n i mi ? : i p c ? a t ı rı önüme -Yabam ı z'i /tr.'âf i
r

r

s

Tiro^ngerps^c^^
, rl:a dası-m _Het InT-i^e.. b ı r.l.ı k.t e._.is :__omak.: içi n.,y ü r ü d ü g um ü z ,_b ir .sırada yi ne ...ys • •:
•gostermemde^-zlere-oö^er-di^i^^^
$MŞ*-*J>A*L** -T
.yanaı da. cal ismi s o l d u ğ u . patronunu..nör.düaünü s ö y l e y e r e k gel' gidel im.elir.i..
ö p e l i m "nede o l s a bayram,belki b i z e i s verir diye o t o parka g i r e r e k şahsi
cede
c-:.tan_.madıgım için.ben b i r a z lietin'e göre sol tarafta kaldım M e t i n ' yaklaş-.
~ r a k ^ T | j 2 j _ ö p m e k istedi.Fakat karşıdıkı a d a m d a s a n ı n n a=s i rı d e r e15 d i y o r
Jı siz
rifiii-.;:
r. kol I ü ' o 1 ac akk i e 1 ini • ver m e y e r ek T" si k ti r i n ~ gidin- 1 a n ~ça ka 11 ar ;
;n
^suhuz"*' -d5-.=--i_üzerirı5, bu Kez arkadaşım ^\stjj2^Q^i_Jz-er,i..
hat ır 1 a m a da m . i î s l . •
v - ' o - h a - J o-.
beh/efaha ence'.' senin yanı m!* ca 11 şm ı s 11 m, madem ""i ş~~ vi'fli i'yoV'süm"~'6â"yr"
-ti i---'-"ocûlT: ar ima- nıç-Dir- .-şey -aTâTnadım-^ı-leme-karşı-madUr-- dur.umdayı ;mi d i k i . '
ö nce^îsTrTT^r'^ylıik^.aiacagım vardı o n u bafi v e r / d e m e s i . ü z e r ine :ka r s. . . . . b i r d ? ; :
ş a h ı s ı n i.VnerTnue.: naşı JL bir kıyafet vardı hatı r lamı yorum ..ama- el inircıtf-^ş'Tir;
--se.hiTr--•ûa i iner.tzer
;a^ırıca-:t3i-ze--si-ian-çeke^
t u - i> rovw iftg-ma r-k ş-ts b a n c a i-a r-i- _-'»;• e k t -i k-,
imi-zde-bulunar,
b ir de n .
- a.>;abay^..iu.z.ariâTâir:Di r„..şgy, 1 R r ~ â V * m a y a . oâTTây.i ne a ; i.yü.rü 1 a c :aA_-g .ıf i 'z
-' I
••*

- • » . : . - : > —

•

. c i n - r â S f c f i s 1 e ..at; s = . •£•:;• i.-..vo r dam yzatenT. aç ı k" r e nk 11;, ü ı r ' a r a b a s i var d: "şah:': -düşer:t7qi-.îi-r/;.tek k; ö ' l c • —
v
d I v e r o " £ # y f e "sT;::ir=vv? : ;
a* aD^^ooru^yaşlaninc^
:?-'T)i:- 1 ..;
o l a y : y â r i n d e uYgTîTamal ı oİarak_ ygrgpstgrmsfiidğ a n l a t t ı g ' ı m ' : 9 ' i b
•'ek :-r'•-'")•
bakmadan ' o t o ^ ^ j ^ - ^ ^ ^ i r d i g j j u j : y e r d e n h ı z l ı bi?- ş e k i l d e t e r k
n
d* bok I e_veS-J2£-_ i ' i n^v^n_ı na - v a r : p ben a_rj:-îya ,."•'.--i..-, de- öne bi
lim d „ d i k , Ç e t i n h ı z i ' 1 ç a^aTâHâ^TT^îaTTiTr r ?..- •?.-, --•.' ••-«':•.'; b i - -.je:-:
.'önüncen.-5S^n":..cı:-:i5.-H_.;:,ccvr.E:::sa-sür--":-, i
SfSf: 1 1 :
:1,İS~

•eS<r ; ~ys

^
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kaçtık olayın gece meydana gelmiş olması ve Bodrum ilçesinin cadde ve
sokaklarını bilmediğim için su an hatırlayamadığım, yerlerden geçerek
Bodrumdan Söke istikametine doğru seyir ettik,bu sırada korktuğumuz için
silahlardan kurtulmak^"istiyorduk"aricâk çok süratli gittiğimiz için bir türlü
karar veremiyorduk fakat glderj<en_Bafa qölü__tabelasını görünce aniden silah
ları göle atma fikri gel ince hemen Çetin'e otoyu sağa çekmesini söyleyerek
durdurduk ve Metin ile~ben"öTodan inerek yine sizlertrgiderek göstermiş oldu
gumuz,Bafa gölü kenarında silahları göTe~âTtık tekrar~ötoya dönerek yine süratli bir şekilde Sökeyi geçtikten sonra Soguca levhasını gördükten sonra_
sola dönerek yine Kuşadasına 10 km.mesafedeburunan ağaçlık arazi içerisine
otoyu bıraktık bir süre orada bira içtik bu arada ne yapacağımıza karar ver
meye çalışıyorduk daha s^rir~a~otoyû" bırakıp yaya olarak yola çıktık »otostop
yaparak Aydın iline oradanda otobüsle Mersin iline geçtik arkadaşlarımızın
yanlarında bir süre sâklândTktan sonra gelip teslim olmanın daha faydalı, ola
cağını düşünerek, ismini dü'ymus oniugumuz-Ayc)ın barosu avukatlarından şuan
yanımdada hazır bulunan avâkatım NâmTk~Kema1 KARAMERCAN vasıtası ile birlik
te gelerek Muğla Emniyet Müdürlüğüne teslim olduk .Başkada söylelecek hiç
bir şeyim yoktur.
îfade verme sırasında CMUK 135.Maddede
Yerine getirildi

öngörülen işlemlerin tüm

Yerine getirilmedi I — —

Sebepleri

leade sahibinin ifadesini özgür ifadesiyle verdiğini beyan edfip.ifadesine
ekleyecek başka bir hususun olmadığını beyan etmesi,bu ifade verme tutanağı
taraflarca düzenlenerek okutturulup doğruluğu anlaşıldıktan sora taraflarca
birlikte imza altına alıdı.
İFADENİN BIT1S TARİHİ :. 15.05.1996 saat:18.50
/TUTBfNAGI DÜZENLEYEN

TUTANAĞI YAZAN

MÜDAFİ

--İffîder DKSAR /
Baskomis'er /

T,<Unp;dy YuG
PoT.Mştmi/

N.Kemal
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İFADEYİ VEREN
KARAh

VÎCAN

E r g ü n MÜJDE
Sanık

İ F A D E

V E R M E
TUTA
< C M.U K MD.13S)

İFADENİN ALINDISI YER
•İFADENİN ALINDISI TARİH
İFADE VERMEDE MüDAFINİN DURUMU

BODRUM İLCE EM.MÜD.
15.05.1996 saat: 12.45
HAZIR : r X,
DEĞİL

Kimliğime ilişkin soruları doğru olarak cevaplamam gerektiği, doğru cevap
vermemem veya bilgi verdiğim taktirde hakkımda cezai kovuşturma yapıla bi
leceği söylendi.(135/1)
' ' •
Kendi beyanına göre

İFADE VEREN ( KİMLİĞİ )
NÜFUS HUV.CÜZDANINA GÖRE

Û

SÜRÜCÜ BEL.GöRE

I—ı Pasaoort

ADI -VE -SOYADI
BABNA ADI
ANA ADI-ANNE KIZLIK SOY.
DOĞUM YERİ
NÜFUSA KAY.OLDUĞU İL-İLCE
DEVAMLI IKAMET ADRES1-TLF
EĞİTİM DURUMU
1S1-MELLEG!
SON IS ADRESI-TLF

ü

Tastikli Nüfus cüzdan sur.göre .—,.
.—.

.

u

Diğer"'resmi Bel.gr.

Çetin AYDOĞMUŞ'
Mehmet - •
"ZeTTi ye-KAYAP 11 NAR
Miyyat
Doğum Tarihi : 31.01.1972
Mah/Köy/ Mefkez/Binevler
Cilt/Sh/Hane :5/2;157;£
Icel Merkez Birevler mh.
Akbelen mah.1737 Sk.No:14 MERSİN/
İlkokul
Serbest

CİNSİYETİ

Erkek

MEDENİ HALI...
AYLIK GELİR DURUMU

Evli

vok

SABIKA DURUMU
ALKOL VE UYSTURUCU MADDE
ALIŞKANLIĞI
OLAY ÖNCESİNDE ALDIĞI
SUC NO
SUC TüRü
ANLATILDI (135/2)
İSNAT EDİLEN

,—ı

SUC

U.

Bekar J

n

L"II] Varsa çocuk sy,

E

Var I

1

Yok

l~l

Var I

1

Yok L—I Tedavi Gördü I—L

Al kolVar. m
Yok
ADAM ÖLDÜRMEK

: Mağduru:Var

n

Yok

. •

Açıklama:
Görmedi

Uysturucu var •

I—I Yaralı L_J

Deqil

Yok

L_U

Müdafi tayin hakkımın bulunduğu müdafi tayin edebilecek durumda değilsem
baro t arafından tayin edebilecek bir müdafi talep edebileceğim ve onun
hukuk i yardımından yararlana bileceğim taktirde müdafiin soruşturmayı
geçi ktirmemek kaydıyla vekaletname aranmaksızın ifademin al imasında hazır
buluna cağı ,yakalandıgımı yakınlarıma duyurma hakkımın olduğu
MÜDAFİ TALEP ETMEK
: istiyorum en
istemiyorum :
•
f
isnat edilen suc kakkında açıklamada bulunmama hakkım olduğu bana söylene!
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ı •. : Mamada bulunmak
Toyp.Vİ.'-, • ,
göstermiyorum
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istiyorum.
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şüpheden kurtulmam için somut delillerin toplanmasını talep edebileceğim
bana hatırlatıldı.
Aleyhime varolan stiphe sebeplerini ortadan kaldırmak ve lehime olan
hususları ileri sürmek imkanı verildi. (135/5)
ISNAD EDİLEN SUÇLA İLGİLİ VERİLEN İFADE
San agbeyim Metin ve arkadaşımız Ergün ile fidana da kalmamıza rağme
men ziyaret amacı ilo Mersin ilinde oturan ablam Ayşe dağlının evine Kur
ban Bayramından iki gün önce giderek ziyaretedipde kahvaltı yaptığıız
bir sırada:öz dayım olan Yusuf KAYAPINAR ailesi ile birlikte ablamı ziya
rete geldi birlikte biraz sohbet edip kahvaltı yaptıktan sonra kendisi
büyük bir şirkette çalıştığı için arabayla gelmesi,konuşurken yorgun
olduğnu ve uyumak istediğini söyleyice bizde birak geriz düşüncesi ile
kullanmış olduğu,34 YIK £3 plaka sayılı beyaz renkli otosunu istedik,
anahtarı aldıktan sonra ağbeyim Metin ve ergün ile birlikte saat;09;00
sıralarında evden çıkarak bir süre Mersin ilinde oto ile gezdik,daha son
ra,ağbeyim ile arkadaşımız Ergün nasıl olsa arabamız var dayımda nasıl
olsa Bayramda ablamın yanında olur düşüncesi ile is bulmak amacı ile
Mersin den Anamur istikametine yola çıktık,Antalya Burdur,Denizi i,Aydın
Kuşadası il ve ilçelerini takiben,is .arayarak" geldik özellikle Antalya
ve Kusadasında sezon açıldığını bildiğimiz için Turistik otellerde is
aramamıza rağmen bulamadık,son alarak Kurban Bayramının 1.gün önce yani
arefe günü Bodruma öğle saatlerinde geldik,burada da bağzı oteller've
barlarda i-ş arad:!; fakat bulamadık, bir süre gezdikten sonra aynı geceyi
Bodrum'u pek bilmediğim için otoyu uygun bir yere çekerek o gece oto
içerisinde saabahladık bayramın 1.günü ise yine bağzı yerlere uğrayarak
İS aramamıza rağmen yine bulamadık,bir süre dolaştıktan sonra saatini
pek hatırlamayorum ama 23.00 ile 24.00 arası olabi1 ir,ağbeyim Metin ve
arkadaşı Ergün MÜJDE burada Cezar isminde büyük bir otelden
bahsederek çalışanlara çok para verdiklerinden bahsedince bu kezde
gidelim de orada sansızımı deneyelim diye giderken Cezar yazısını
gördükten sonra siz görevlilere yergöste.Cfnejndede gösjterer.ek ...anl_at 11 ğım
gibi trafiği tehlikeye düşürmemem_içJL£UStcıyu gös¥ermişolduğum inşaatın
nüne çektik.Ben otodaa ..bek.l i_yo.r.dum__arabamıh- da rus—poz i syonu nü yukarıda
doğru inşaat sağında kalıyordu zaten olay jyer inî'dells"'izlere""qcistermİ5t im.
Bu sırada ağbeyim Metin.J.leJZr..giln^ş_^oxmâi^ için, arabanın arka
istikametine doğru yürüyüp gittiler bense otoda orada bekliyordum,kısa .
bir süre sonra tam öll>raTr^aya^ı^ı_J]ıaJ^riamıyorum ama silah seslerini
duydum,ne ol düğünü.^r0.ay_M>iid_a_n_ agbeyim Metin ile Ergün koşarak hızlıca
gelip arabaya bind_ijjer__ağbeyim ön tarafa-ya~nima ötür~düğıT~için ne
olduğunu sorduğüm'da "Aceİ^e e_t_ çâbü"tr"sTlr yjolda anlatırız" demeleri
üzerine arabayr^^TfsVTrdım Ve^hızTX~WÜL. .seki İde^'siTe ye'r'göstermemde
uygulamalı olarak anJalTjETğTm" gibi inşaatın önünden yukarıya doğru hızlı
bir şekilde kâçtı"_Kykendim Bodrum'un cadde ve sokaklarını bilmediğim
için seri bir se'kj lde^"â~na~~câ"ddeye"çıkarak Bodrum dan çıkarak Milas yolu
üzerinden S ö krne i s"î i"k ameTTrîe^3o~ğrtr"g i:der3; e_n, ne olduğunu sorduğumda
ağbeyim birisini vurduk,deyince bende başka bir sey-soramadım .çünkü çok
tedirginlerdi . GiderJçerf Bafa gölü levhasırfî"n" olduğ yeri geçence bana dur
demeliri üzjgiiîjıe'^ ara bayi ~sağa- -çekerek durdum, yine ikisi arabadan inerek
üzer ler inde—bulanan... si lahlâfi göle "'at'ıp'tekrar, arabaya geldiler
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-Sanık Çetin AYD0aMU3'un ifadesinin 3.sayfasıdır.-
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.Yine hızlı bir şekilde dovam oderek Bökoyi geçtikten sonra,Soguca köyUnden
sola dönerek Kusadasını topodc|n gren ormanlıkarazi içBr..i.nxia__axa_bayı
blfaktik arabada bulanan biralardan blror-tano-i-ç-tekton sonra yaya olarak
ana caddeye çıktık,otostop yaparak Ayjhn_yinB geldÜTjjurada aflbeylfn Mgtin
dayım Yusuf'u telefonla aradıama no ^konuştuklarını bilnTlyorum, Mersin iline
gittik burada bir müddet saklandık~~~daha sonra hop berabor konuşarak tealim
olmanın bizimiçin faydalı olacağı düşüncesi ile.ismini duyduflumuz su anda
yanımda bulanan müdafim iİP-blrlikte gel^ıutk_Muflla_gmniyofe Müdürlüğüne
tealim oldum teslim olduktan Bonra3^yı yuk^rj_djLjüilTjMtm_l8 olduflum*~ğlbl
aynen anlattım,otonun yer i n^jÖjüL0riJL_fli!jLt«^
yine görevlilerle hirlit<fcB_g£dftir.flk_ntoyu h^rgkftıift-Aİdutfumug^yerderi alarak
MUdÜKiyoto intikal ottirdiaimjz_g_lbl_yine sllahlanu atıldığı VerT~agBgy.lm
V§ §rgün İle kirliktB'pidarekflttstordlk.yanımızdabulanan görevliler ve
oksijen tüplü dalgıçlar göstermiş olduHmuz_JLk-i—aynı nokta ve çevresinde
aramalar yapı İmasına~raBm~6n si fanlar bulunamadı,benimı söyleyeceklerim bun
dan ibaret olup başkada söyleyecek bir şeyim yoktur.

İfade verme sırasında CMUK 135.Maddede
Yerine getirildi.L

1

öngörülen işlemlerin tüm

Yerine getirilmedi I

1

Sebepleri

îeade sahibinin ifadesini özgür ifadesiyle verdiğini beyan edip ifâdesisine ekleyecek başka bir hususun olmadığını beyan etmesi,bu ifade verme
tutanağı taraflarca düzenlenerek okutturulup doğruluğu anlaşıldıktan sora
taraflarca birlikte imza altına alıdı.
İFADENİN BîTtS TARİHİ :'15.05.1996 saat: 22,30
TUTANAĞI DÜZENLEYEN

TUTANAĞI YAZAN
T/unç^/YüCEL

,
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.N.Kemal KARAMERCAN
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Innad e d i l e n Suç. hakkında Acıklanoâa bulunsak i o t i y o r u »
Teyp—TEİdeo Kfiydı Yapılaanın© : Rısa gösteriyorum I Rıpa Gösterni yorun
güpeden k u r t u l n a n i ç i n s o o u l d e l i l l e r i n t o p l a n n a a ı n ı t a l e p e d e b i l e 
c e ğ i n baha h a t ı r l a t ı l d ı , , "
ÜİO&İE3 v a r o l a n ŞUpe s e b e p l e r i n i n o r t a d a n kaldırnafc ve l e h i n e o l a n
h u s u s l a r ı İ l e r i sUrnafc t o k a n ı v e r i l d i » ( 135/5)
İSHAD EDİLEN SUÇLA İLGİLİ VERİLEN İFADE
Ban Yukarda E e l i r t n i ş olduğun a d r e s t e i kano t e d o r i n T a r i h t e m 2 y ı l
e v e l Enperyal ş i r k e t l e r gurubuna - a l t Mornln Hilton C a s i n o o u » i s t a n b u l
Eaayt,Akgüa o t e l l e r i C a s i n g l a r ı n d a Konrolttr o l a r a k c a l i p t i n 1995 y ı l ı
1 0 , a y l a r ı o i v a r ı n i s t e m c a ^ r j L l d i B - b l r - a l l d d e t i ş e i a Tcâldıktan sonra
ve 1996 y £ l i Kurban Bayrapından__bir ay önce Tekrar Enperyal Ş i r kre t i n d e
c o l ı ş n a k i ç i n başvurdun Jjaş^vjırjLtaTlIılndBn-15-gUn a~ö~hT?F^tnrkrBT~ lş~e
a l d ı l a r Adana Soyhan Otolli-Caslnaaufllfl__i.6:e bağladın burdn Ç a l i ş n a y a
d o ve n o d e rke n .kûrba nJbay r a n ı go-ldi—Guguklarını Mersin'e götUrnek i o i n
JBayrândan i k i gün ~ö hoo AdanaZSo yhan ~ Ca pl sonuna t a hfli s l i ~34- Yi K-63_gla ka s a y ı l ı SLL Marka_ptpVyu gmha_h pgt^OJ^OO a ı r f l l a r ı p d a n l d ı n orâ~5ay i hor hangi b i r kinaodon Intnnodin flrnt)Hmn nnflhtnrlftga, UntÜndBygi_
a r a b a y ı a l d ı k t a n sonra ç o ç u k l a r ı n ı d a arabaya a l ı p Mersin f e "gitti«f.
araba i l e önce YegeTCtn'îgfOğtnt:—ESCTPnın evine s a a t 09<>00 s ı r a l a r ı n 
da g i t t i n evde Jfoğenin Ây_gegjtlr y e ğ e n l e r i n Metin.Çetin AYDOĞMUŞ v a r d ı
y e ğ e n i n i n kocasaPyoktu konuggken yliftotıtjgijriIeTiin ve Metin AYDOĞMUŞ
benden a r a b a y ı bîr.jtur_J[£^E~j.Çİn i s t e d i l e r bende a n a h t a r l a r ı
Çetin'e
v e r d i n yanınaaniaycıİAp g i t t i l o r b i r nua«et bekledin g o l n e d i l e r b e n do e ş i n i Kurtalan ^ n d e r d i p ı aradan i k i gün g e ç t i ancak y e ğ e n l e r i n
a r a b a y ı g o t i r p j ^ l î j r l H n d e T a n ı d ı k l a r a haBer b ı r a k t ı n h a y r a n ı n i k i n c i
günü* Mersin'de j a y ı t ^ e de rTaTn evinda~~:rk"ö~H~Yegenin Metin Beni Telegpnla
a r a d ı Bana B o d r ^ M İ f i O Î T i ı ^ ^
Bende ozanan g e l i p
t o B İ i n olun araba EnporyaIın ^gjal_arıy_girlar_ s i z i n yüzünüzden banide 1
ö l d ü r ü ç c k l e r d e a i y ~ ~ 5 â n a p e n i n l a lına__ zağa r g e T i r i r s o Bizde Öner TOPAL
1 ö l d ü r e c o ğ lr z d e d i l e r Daha s o n ^ a ^ g e ^ M V r a i n i d e a ^ y r ı l ı p Kaçnaya b a ş 
l a d ı n Daha soiırBrB5Ji_Bîlis ^Tâlrafîhâanı a randTgînı öğre ndi ir ve b i r kMç
k e s Bodrun Enniyot MUdUrlügTînTr'Te-lefonla a r a d ı n Bana gelip T e n l i n o l n a m soyled 1 l o r Botnj?TJmryınıi^lgTg5jTO6'^Inn
Bodrun Enniyet Müdürlüğü
ne go l i p t e s İ İ n~oIcpun BeniİLglaTIrÜTpo o l a y ı i l e i l g i l i o l a r a k Herhan
gi b i r b i l g i n ^ y j j k t u r Ben olayla Yeğenin M e t l n ' i n bana t e l e f o n a ç n a s ı
sonucu öğrendin
__
IdUrU^on hiknot BABATAŞ'ı hiç t a n ı n a »
daha öncede &Tç7^ör^e^ijai__Y^ğpnJ^rijLMetin ve C e t i n ' i n . neden Hlknet
MMTAŞ'ı-yrathTdtIğlInll bllniyorüp^Bönim
b i l d i ğ i n Yeğenin M e t l n ' i n t a r i h 
t e n i k i y ı l e y ^ l S î î n e J ^ A B A Î A Ş ra a l t o t e l ' i n i n ç a a t ı n d a ^ ç a l ı ş n a s ı d ı r
Yeğenin M e t i n ^ ^ a j ^ h ğ T ^ â ^ a F j j l a h old^u^unlrHaH^yur^un^^ygBİ^ilahla "~
eziyordu yeğe 5X630 S i l a h olabiTe^ğini__tahpAn eJUy^rjL,n Benin o l a y l a
, l g i l i BilgfnT^gl^ör^İjp.'IEuMan'Tb^ettl.r ^eTTTlüdaflİBfNoKanal KARA
MERCAN-• R e f e k a t ı n d a a İ ı n ı p okunan ifado'sinltı doğruluğunu i n z a a ı i l e
t a s t i k e t t i ve e d i l d i » I 6 , 0 5 d 9 9 6 s a a t 12.45
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KARAMERCAN

ACIK KİULİSİ
ADI "VE .SOYADI

.

BABA VE ANNE ADI
DÖ&UM YERİ VE (TARİKİ
:
KÜ?USA İAYITLI. OLDUĞU YER
..İKAIIET ADRESİ
İŞ ADRESİ

y
:Aydın GÜIŞEN
:AhmetNuri Hava
r
:Maİatya 1954
:I>Ialatya Kerkez Tecde Mahallesi
Atatürk Caddesi Agağil Apt.Kat 2 No 4
:Seyhan Oteli Adana. .
Telefon Numaralın Ev.4546453 İş 4546655

"• : t : i : i ; t a 0 t i - ^ . ö ^
^hirlİ!^^
^ H k ^ t t n g e k ^ ifâdemde i a d ı ^ ^
^on-Oteld^casınösu^^

buluhan'Vmakâmıma;ge<
yaptığını^J>feyan" etmiştim.

.l^evl^orAn^h^^
ÎUg^CMR^Oİ^
"aradan" belli:^birvsüre* ^ge ç t i k t en'isörira.•Ünaİ^beni

araâr::bu±şsbm:;îşi?aji^ul^aijy

ş a h s ı n i l g i l i P o l i s KajraJtolıma_Kijal^ Biidirimende bulunmadığı bu sebeple ;biT
ğ i veremediğini beyan_etraiştir.Sadece ş a h ı s ı n soy a d ı n m KAYAtINAR olduğunu
b o l i r t m i ş t i r . H a t a Jbu^^h^ın^İkjmst e t t i ğ i evi Kontrol e t t i r d i ğ i n i _ ancak evin
de bulumıadığını"siiylemiç±ir. Kesin b i l g i elde etmek i ç i n t a k r a r İ s t a n b u l İ l .
de -Ennerval Ş i r k e t l e r Gurubunfta Genel-î.Iüdür olarak Görev yapan Ahmet .KARA i.
"öneeden not bıraktığımdan k e n d i s i n i n 'beni araması sonucu"yihe "g8'reylilef"in \
zürunda .telVfon'fiörüştaeBi yaparakHruâüf "isiüıü.iL s^
:
aij^ğÖnael*"e^
SÎnî^ö

--

u -.

.

...,._ feşşs

Nllfus k a y ı d ı n i istedim ve.. Faks . olarak burada 'bulunan, g ö r e v l i l e r e .verdim*Qnce
dede. söylediğim g i b i - b u ş a h s ı n halen nerede oldtığunu bilmiyorum söyleyecekle
H5uMün^T5â"rĞtTir _ aMr"Ve^^
di.04.05*1996 Saat 13.15
Lîehmot GÜRBÜZ
Komiser
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İFADE -îvJJIAKA&E

AÇIK KİMLİSİADI"VE"SOYADI:
BABA VS ANNE AÎ)ı '.,
DOÖUM YERI'VE TARIHI
NÜFUSA KAYıTLı OLDUĞU YER
IKAMET ADRESI
İŞ ADRESİ .....•••••
H3IBP0N NUMARALARI

^/
: Aydın GÜLSEN
':Ahmet' Nuri-Kavva
:Malatya 1954
j K a l a t y a Merkez -ecde-Mahallesi
••:Atatürk Caddesi Ağagil Aut.Kat 2 No A AD-N1
:Seylıan OKÎLİ Casino ADANA
' '
:Ev 4546453 İ s 4546655 ADANA

f ^ ^ ^ ^ a ^ ç S ^ i ^ i ^ - y ^ i i V
kendiEi^e.ışor^CLdui .

Aydın'= GÜİ.ŞEN ' i n - m i h l h ^ k ^ ^ e ^ I r i d e

ğğyfo? * ^ İ » 0 ; ? ; . L 9 9 b • ğ g n ^ s a a t ÖS.OOjda g r e v l i l e r e i f a d e m i - verdikten ; ^ngepjjej^onra,^^
^ İ ^ ^ ^ ^ Ş â h s ı n ^
^ ^ e n d M ^ ^ V ^
Şef k a s i y e r Ünal ÇAKIRile görligtüm Y u s u f ' l a i l g i l i b i l g i l e r i s t edim : göndeo e g ı n ı soyledi.Aradan b e l l i b i r süre g e ç t i k t e n sonra. Ünal beni a r a â ı bu *••
s ı n i s t a n b u l i l i n d e n , ç . a l ı ^ i E ^ g g l d i p ı â e j ı J a j a l i k b i l g i l e r i n i n kaya» g i r n ^ :
g ı n ı a y r ı c a yine bu ş a h s ı n i l g i l i P o l i s Karakoluna:kimlik bildirimende bıv
lunrna ; dıği T bu s e s e p l e b i l g i veremediğini beyan-atHİ ? tir_.S»flpnp gahainiBoyat
tıın--MYAPIÎiAR--QlduğunübelirtıİTristir B Hata bu ş a h s ı n ikamet e t t i ğ i e y i Kontayto=|3rtCFar^Estânİ5^
gorevryapan Alımet;İCAIîA-ile-önceden-nöt-bır^^
s o n u 1ç u - y r m e g b ^ o v l i l e r i n - h u s u ı ^

S^s. ^ ;;k^ilik bilgilerini^^
^ 0 B£y?H^^^r^nol^ervi^^

uınolmadığı, şoklindc b i l g i verdi- ben ayrıca:^ihe=ba~ilde-bulunan"Entjeryal
L a s i n o l a r ı n ı n Otolanından soruflılu Cengiz i s i r a l i ş a h ı s l a görüştüm-Bayram B*
r^aonciu^e^sonrasifeaa-yaflaaiE-M^n^^
ben bunlardan tatmin"
olı^yarak. g ö r e v i n ^ r i m - v a s ı t a s ı i l e , - t a k r a r bu şahsınıKüfus-kayidihi - i s t e r i
v
a
.?^£*feöA 5a-k hurâ^'bul'vvnan e ö r a y l i l e r e . ycrdin.önç.adenae^öyleûigiîn^ibJ
bU-ç^ŞŞöa Thâlon" heredV "olduğunu bilmiyorum s 6 yi e yo çeki er im bundan i b a r e t t i
öOtti-f^Sralaiian-i-illaaesihi okuyarak İmzaTelrti va : e a i l d i V Ö 4 ' ; ö 5 . İ 9 ^ ^ a i a 3 v İ R

'""^âjth^.GÜBçSH;
İfade.-Sahibi
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EK îtfAJDE ÜKJOÎAHAĞI
ADI m SOZADI
EâM ^ «^P. ÂDI
B O f c SERİ W S I H «_
nusA EÂYISB: OHHJÖÜ

s Aydan OÜLŞÜ
A t a t E-.ffi-ffivo
pl©t3rBU-lS54
nalotya HarteSB 'Jooûo Lf:hoFuf,Eoy0
um
Motav& @@i|âiâgîl A.ptSEat-2 108 4 Mana
.Saylan Oto 12 iSpasyal ©asine ıfldaıfl
Erit

5

fioetüsltt

racılx imlaspa iteflın GÜ§SEJÎ»İB Silahla
câoo OIÛÜJFEK? olayı âla âjtgi U olörok a&.05ol{iS6 günü caet 310*30 cıralaisafla ol&nan Ek atftideainûot
SÖRUIBU s ron ^ukaısSa EalİE'fcEÎç olânğun cdEOöto â haca t Gderto 5 yıl»
ÛQÜ E3E4 /Sam
Caykm Oîoi*â CÖGİIMÎ ÛÜĞUUÎÎ ©IOPCJE o o l ı p r a a Baıa
-carc^^lAu3n!3iuı-^s^s&4»3-Eıota esyala—Eayos-îtegan OM. Mactsa^oto
îatoaUıl Hmıaısral Vtrkötlt$en__ t a r i h î m CO (ilk?, tradcr 6n@3 M&tefo ÜShc5o.oââ3lâ4.26ö04«l®Sö nÜEflokç©!» -Karotû mUorı-OtoU E^sı^raî. _.
Ğâ!âB09UB3a~ n^UpJfâmraıcs, olarak itfam
fcaca ralorslc oSJUmâpi <fottlo gStUroooigliS ora'
ff ylflcrTgEao^ttıMKU. »Om^a^gsyat-ı^ıaTlrmga^
yapâ&
^ t o t KSBA'OT âtumsu OEilgçtaa • nhhfi&JSKucefrvl imüL- mülk—ete
»im
o "Glî§ca 3^3t^ 3oo04«X$3iS gaMTöEpM ogöboyı 3ffiauTftAYAmffiH*Q v a ^ İ B
taca 'tavvaan â£d&QÎ voya UoUnoe -$M1 eatİBaoo&îtti oüylcflt ocçck hsaSs
©atirtsâî M{j3o tolofon etrafla. osüsüa olât#2au fenada MISÂTÛV&Ü *
Caeafcadon ötofligİES nöro Sadrım llpoflind© UOKOI Otel* eahill
Eitofc MBASÂÖ DSiâhiû ^mrulcate oüretâylo üldUrültıU$ bon teandleİBi e
teıcaıa
GfyRnrlâlopİEAnln bana £mlatta,&&no çöx?o olay gfloö 14->XX&>63
Plaka oe^ıla. otocaö o ley cCJfealûoao -ie^rioiEîokİ7t#naala.? + lİQ bîrlikta taeatffeaEi (îürUlnSo fc» olaya toamota-ia. boyan odllea. IBS&B
JgalUkKaZalıIJlnİDİİiL. eaUcı_\?3_onp«^raiaQ._M-R8»a? yaht&SıaA-kilsiyoruD ~
BU can coşan EırboBâeıı bl&lovo aecstloylos Diffetında İd©1 lop «Ündarllcaktadir im çabıads imalardan b i r i c i olabil*?* mtrtst MDAS&ç i cin»
11 çatom m&Q& vo Mnloî? tarafından BlâUrUldUsUnU tan olarsa MlnİyoptG
norkaeİEİGfca gorokU sürÜBEalari yaptın vo oloylo ilfflli M 1^1 leyi ofetQL\İ3.oç yin«] tmroâa ügranalülts çora Yunuf K^YAPHIAR
yo Ihoon KAIUEAtALI
A
IOSDM çahışlar Paili fâçtalo gitEİRİer e D^ârua loe Bgaiyat t^UittvlUâît^
âo l:oau l l o İ l g i l i olarak MîüîklopİKİ o a l n t t ı u . o&32? Ittauf KAYAPÎHAR'at
bu otoyu bbyl<o b i r olayâofoillfinao@ga.EUMlaoyûia tonfllelaa otoyu teollc
o t o ı » B , - l r a â « m-bunlardan İ b a r e t t i r ö « d l - ^ QLxaıp-okttaûtt-lfödo©lıân J
IU imaaıyla t© o t i k o t t l va edildi* 06,05» 193»
4yda,natfLSBS
İfad« ^Sahibi
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İFADE TUTAKAÖI
JLDI VE SOYADI
BABA VE AKA ADI
DOÖUM TERİ VB. YILI.
BOÎUŞA KAYITLI ÖlDüStT YER
İKAMETGAH ADRESİ
İ Ş İ VE İŞ ADRESİ
HEDEBİ DÜEOJP
TAHSİLİ

t
t
x
t
1
1
t
1

EalutKT ETE1_
Arinagan-Patma-Söydi
Burna- 1970
BOroa i l i Y ı l d ı r ı m ilçeni'Karaağaç Köyü BUf.Kay.
adndönüın S i t e s i Hot 31 Bodrum
Kbgaİ Baoort Otol Banal MUdürü
Bekar
Yüksekokul Hezum

2 0 . O 4 . i 9 5 6 günü Meydana g e l e n i l a h l a Taralama Olayı i l a i l g i l i o l a r a k Y u k a r d a
a o ı k M n i İ i g i ; ; y a î ! i l ı bulunan Haluk ETERUn 2 9 ; 0 4 . 1 9 9 6 günü saat, 0 4 . 0 0 B i r a l a r ı n d a "alınan
SOEDIİJU V Ben Xukaıda B e l i r t m i ş olduğum a d r e o t e ^ikamet öderim ve y ^ o .Tukorda ^ l i î r l m i ç
iflİflıl$^|iÂbtritegt^^
BJİBÂ.^
b a t ^ t m V ^ - " d ü ı ı 7 - y ^ u i i 28
~-y*jpafrıff:m^ri|fel^^
•ipiûıjagiıjı ~ H e b a p l a i ^ ] a > ^ ^
4 o t e l ' i n ftlr&iSinden v b - g ı k t i o ı n d a n köndiisinin
h a b o r i o l a ç a ^ ı n ^ g o y l e d i ^ i e d a Tamam_dodlk Daha sonra - t o p l a n t ı apt»^ a ^ f i^1ffjlin^+-j: ^
b o y B a a t İBijd1 B i r a l a r ı n d a o t o l ' d e n .oıkıp . g i t t i ve b i z e Kereye gideöeği';htjkkıhai
h e r h a n g i "bir •göyjboylopodi 0 g i t t i k t o n sonra h i ç girmedim- Bon_oaat 0 0 . 3 6 . B i r a l a r ı n d a
Patronum ~jjnnet B SATAŞ»in s i l a h l a Y a r a l a n d ı ğ ı n ı ve hastahanode v e f a t e t t i ğ i n i ö ğ r e n 
dim .
Patronum K ü m e t BABATAŞ'ın h o r hangi h i r düşmanının olup olmadığını "bilmiyorum a y r |
c a hana h o r h a n g i .bir_g<^_'anl'atmadı. : Şüpdlendiğim h e r hangi M r k i m ^ yoktur ^kimin
»o i o i n vurduğu hakkında b i r b i l g i m y o k t u r ifadem bundan i b a r e t t i r ^odi i f a d e s i okundu
.jloğiuluğuM^ftmzaoı.JloJraatik-etU-ve-edildi . ^ 9 ^ 0 4 . 1 9 9 6 -
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İFAJÜS SUIAHAĞI
ADI TB SÖIADI
BA&A VB ABA A d
2)0001 TBfcMfB SARİHİ
IÜ1Ü8A KAHÎII OLDUĞU THE
IKAMBS ABBSSI
I § ABRİİ»
SAHSÎlt
HHMHI DÜHOHU

AhBSt i l i
E&aa-Saac
Aakara-1970
Buna Oıtaacaol Eürrlyat
Ulu aafeBagaa bir «akak Sas22/6 BUR3A
Satrua Bapafira]. Caataa Oörottlik GtiroTİisi.

5olı224-25iei63(«T),
Okurjeaar
Bakar

inkarda eoık ttÜMfi » a s ı l ı bultmac Ahaat BtB'la 2a404t19İ
aajâfiaa fialaa °tlahla ala a BldUraa olayı l l a l l l g l l l o larak 06.0*
guafi eaat XT«30 Biralarında alınan ifadasladaı
SOGUUffl ı Bıa Yukarda Ballrtale aldagua adraata ikaaat adarla re jiao
*ttkapa_aj^llrj&Bİç±oWttğoa glM Ro«al Otel ea^Bootıafle OUraallk «örarlİBİ
alarak oaUaaaktayiBi saha 6naa aynı yarâe 6 oy ollarında ealıatı&
aoaak İstan oıkt&a oa ooa. bayn^an iki «Un «rol «kwt- aynı lea
girdim İladan Sorauiğ olduğunu»: İbaaa iaiall eahd hi<j eBraadla ve tanırayortta Blsin CaainVya^iatanb^^
araba eöndardl lar ^bu arabanın ^âkaaiaıâa bllalyorua Ta te
Oaalao4a r^alısBaktadir bani a aleyla-41gtU~olarak W lgla TU gBrgtta bunda»
ibarattlp !»a ibaaa'&a laalnl Oaslnoda oalıeırkan hiç duyaadıa BldUraa
alayı aaydana galdlktaa aonra Bolla»ler İhsan iaiall şahsı aradıkları
loln Isalıd duydua ifadaa bundan İbarettir Dadl İfada»! okundu DaUruluftar
laaası İla Saatlk attı va adildi* O6#05.199S
îaaall ULÜPI
Bolla Itenuru
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Ahaat BtB
ifada Salbi

-JsmpjL.
£7«04«1996 GÜSU eaat 23«15 eıralarıala ÎIOOBİB Q3abat Bsvfciİ .
Sureta ©fal ©tspaptafcSa eilehla caLSın Batiaasiaaa öUUrttiea Âelea
Iotaofeal i l i Kaâıköy ile o ol gafuau&a kayıtlı lavtasa 0&1&194» âcfiuelu
Eîtot BABAÎAS'an Blâörülesci elayı ila 1İ£İİİ elas3k yapılaa oalia&§«
lor cstlooeİEâaİDBİ ll§e taiyst EffllBrlBfftöbaa Bakma X isi ali saaıa
©ley oDinâo keaaisİBS ait gaterelklati 119 9 » as a öt o UR BaBalan Hap lî
iottfcaeafcİES âogra sayir kaHaâaykaa sllafe saslarlaİB «UiftiBİ fiuycas i Saarina 5o?&aa Oteli etopa?kia& tâk&Baa 100 eotrc ilarâa «lala kav
şağı ifltitacaUcs «yiı? baUnSoytoou ciloh cafilortaalö «alosikitaaiûda
kaaâl istikaeati£3 i a t o %§yaa roakli Btâaa cartaotaaua kışla gittliİB
batta mH*jm teMlnm ^ı-^MlûMMnİ. feu B«4cr4fl otoaca plafceeıni
olûıöıca* oto plfikûcgnın 34fcCK63 plakalı koy as reokli Uç!eta<rOlâ«$u
ilk etaptaV:VMMUMMlğİBİx:Mv'«to
İCEIBI eeorcĞfîD SOÜEOU M ^ l e r î e a ûuyûc^uteadarıilo faraşa OtaU otaparfclBâaiBitaist MEASAS iduliiphsiB fli löû^8UttrülWİBHüm^l|qNâaiııat
olâfâBfirMiaTİ^¥7pWlâaita
ns korıç^folecoklûrt ^ûrf tonfl^
iae«|i;iaaeattttc varAı&m^^^
likto iesalonoıgtıp* ••:'.:

İseall ULÜPIEAB"
Polİo HiBttrj».'"'

0$
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X Elpttatu.£ac

İFADE TUTANAĞI
ADI VB SOYADI
BABA VE ANA ADI
DOĞUM YERİ VE YILI
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER
İKAMETGAH ADRESİ
İ Ş İ VE İ Ş ADRESİ
MEDENİ DURUMU
TAHSİLİ

:. Oğuz DAĞLI
t. H a y r e t t i n - H a U n a

: Y e l k e n l i - 1965
t B i t l i a i l i Tatvan i l ç e s i Yelkenli Nuf.I.
t Toroalar Mahallaai "910. aokak N 0 ı 21
Mersin
t Mersin Hilton o t e l Enperyal Casinosunc
Teniz 11 kel
: E 11
ı OÎuryazar

Yukarda a ç ı k k i n l i ğ i y a z ı l ı bulunan Oğuz DAĞLI'nın 15.05o 1996
günü s a a t 21 0 30 s ı r a l a r ı n d a a l ı n a n i f a d e s i n d e ;
SORULDU : B e n Yukarda B e l i r t m i ş olduğun a d w s t e i k a n e t ederin ve yine
akarda B o H r t n i ç olduğun g i b i Mersin BiltonbOtoL Enperyal Casinosunda
g t i olarak çalışnaktayam Metin AYDOĞMUŞ ve Ç e t i n AYDOĞMUŞ Benin
Kyıp b i r a d e r l e r d e ; o l u r Ben ç a l ı ş m a olduğun Caslno'ya gece s a a t
04»00'de gidig; eaat 16.00 s ı r a l a r ı n d a iein_bittekten_aıo_nrıa Tekrar
eve g e l i r i n Bayran'dan İki gün b'noe__J_BÎiTRabatBizlî^ nedeni i l «
i ş e ge İne n i ş t i zUnkü e şi nde jB^1Ql_ajğnaZâİB^le rde ç a l i ş n a k t a d ı r
ben i ş t e n ç ı k ı p öve geldiğinde_ JCızın baM_~oayısı
CTtîn ve Matln'in.
evn g e l d i ğ i n i Eşinin d a y ı s ı Yüsuf"TATfATlNARnrInda araba i l e eve g e l d i ğ i n i
ve Kayınların Metin ve C e t i n ' i n arabayı a l a r a k g i t t i k l e r i n i arabayı
g e r i ge t i mene l i r i üzerine Eşinin d a y ı s ı Yusuf KAYAPINAR'ında evden
çıkarak g i t t i ğ i n i söyledi bu duyduklarından-bjaska ne e ş i n i n Dayısını
nede K a y ı n b i r a d e r l e r i n i hİ£ gJj^ne^ttrejLs^n^JSbırJjr.e t gazte si nde Kayın
b i r a d e r l e r i n i n bo d tu n * da. •bJjL^flbjaı_^j:dJxdUkle r l nl ve P o l i s ' e t e a l i n
o l d u k l a r ı n ı okudun bende ölen t a r a f ı n s a h O i e r ı n i n d e bize b i r z a r a r
v e r i r Düşüncesi i l e a i l e ne kesTnlî k le b ^ ^ ş ^ ı s l a r ı _ ^ a m. na d ı kla r ı m
b i r i l e r i Sorarsa Taninıvoruz iUyerek s8yienelerJnî~lVtgdin Daha sonra
P o l i s Tarafından Boa"rûff*a~gT£Trlİdin b!TnTn~^1[â~^Iâ~TîğTIi olarak b i l g i n \
görgün bundan i b a r e t t i r Dedi ifadesi okundu Dogr„ıuğunu İ n z a s i İ l e tast:'
- e t t i ve e d i l d i . 15.04.1996

r

tfcuail ULUPINAR
POIİB Maipuru
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Oğuz DAÜLI
İfade Salbl

İFADE TUTANAĞI
ADI VE SOYADI
BABA VE ANA Afil
DOĞUM YERİ VE TARİHİ .
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER
İKAMET ADRESİ
İ Ş ADRESİ
MEDENİ HALİ

Mehmet Remzi ALKANAT
Şıhmüslim-İslira
Ş.URPA-1965
Ş.Ur'fa ^orkez Eyyubiye
Orhancılar Sitesi B Blok Daire:8 Kuşadası
Söke' Yolu Onur Otel KUŞADASI/AYDIN
Tel:2g$-6l44173(ev),206-6l22922(iş)
Evli-ün çocuklu

Yukarıda a ç ı k k i m l i ğ i ve a d r e s i y a z ı l ı bulunan Mehmet Remzi-ALKANAT'an 3..0/04/1996 günü Bodrum Asayiş Şube Müdürlüğünde maktul Hikmet
BABATAŞ'ıh ö l d ü r ü l m e s i o l a y ı i l e i l g i l i o l a r a k a l ı n a n i f a d e s i n d e kendi
s i n d e n SORULDU:"
Ben h a l e n Kuşadası i l ç e s i n d e Onur O t e l Emporyal Casino Müdürü
o l a r a k çalışmaktayım?Buranm müdürlüsüne gelmeden önce İ s t a n b u l - i l i n d f
Akgün o t e l d e y i n e müdür olörük görev yaptım?Kuşadasmda 4^5 a y d ı r
görevliyim;'29.04.1996 günü Saat:20*00 s ı r a l a r n d a Bodrum. R o g a l ' d e g ö r e \
l i Ömer ÖZKAN bana t e l e f o n a ç a r a k " O t e l l e r i n i n o r t a k l a r ı n d a n Hikmet .
BABATAş'm s i l a h l a Bodrum i l ç e s i n d e vudulduğunu ve Öldüğünü " s ö y l e d i ?
Aynı zamanda cenazenin 30.04.1996 günü a a o t : 1 7 J 0 0 s ı r a l a r ı n d a k a l d ı r ı 
l a c a ğ ı n ı beyan e t t i . Ö m e r ÖZKAN ben konuyu g e n e l merkeze i l e t t i m , g e n e l e
h e r k e s t a t i l d e , c e n a z e i ç i n sende k a t ı l dedi.'Bende.gelirim dodinu : 30i'04«
İ996 günü Saat:02."30 s ı r a l a r ı n d a ş i r k e t e a i t 34 VYH 05 p l a k a s a y ı l ı
Doğan SLX marka beyaz oto i l e yanımda Müslim i s i m? l i ş o f ö r l e Bodrum'da
bulunan Regal Casino'ya 04.30 s ı r a l a r ı n d a geldim. qeldiğim otoyu hemen
g e r i gönderdim .'Kendim Casino kısmına çıktım,Ömer ÖZKAN i l e görüştüm?
S a a t : 0 6 . 3 0 s ı r a l a r ı n d a k e n d i s i n i İ s t a n b u l i l i n d e n t a n ı d ı ğ ı m ve orada
P o l a t Rönesans o t e l Casino Emperyal Müdürü o l a r a k görev yapan Osman
KA.RLI.beni aradı;-Bende cenazeye g e l i y o r u m , 0 8 . ' 4 0 ' t a İ s t a n b u l ' d a n uçağa
biniyorum,Bodrum Havaalanına' ineceğim b e n i k a r ş ı l a dedi*Bende k a l d ı ğ ı r
ş i r k e t t e n b i r Şöfor v e araba a l a r a k a h a v a a l a n ı n a g i t t i mc ? S a a t î 0 9 ? 5 0
s ı r a l a r n d a uçak i n d i . A r a b a y l a b e r a b e r Kaldığım Bodrum a s i n o ' y a geldiî
Burada oanazenin bugün kalkmayacağı b i l d i r i l i n c e ,ben Osman KARLI'ya
o. zaman b a r i Aydın Cezamdfafe evinde y a t a n e s k i arkadaşımız Sami ŞAHIN':
z i y a r e t edelim dedim.Buradan ben Osman.KARLI ve ş i r k e t t e n b i r şoför
ve a r a b a y l a Söke i l ç e s i n e g i t t i k , b u r a d a benim Kuşadasında otelimde ka'
l a n A y d ıHn ' l i G U r a y AKSAEAEOĞLU'nu da a l a r a k Aydın Cezaevine g i t t i k ?
Görüştük. Yolda g i d e r k e n Cenazenin k a l d ı r ı l a c a ğ ı t e l e f o n l a b i l d i r i l d i ğ
den z i y a r e t t e n Donra cenaze i ç i n t e k r a r " J B o d r u T l s e s i n e g e l d i k . C e n a z e
merasimine katıldık."Moraşim b i t i m i P o İ i s l e i r ~ b i z l e r i a l a r a k Müdüriyete
g e l i r d i l e r . B e n Hikmet BABATAŞ i s i m l i şahsın_neden öldürüldüğünü bilmiyorunuönceden k e n d i s i n i b i r k e r e görmüş tüm .'Öğrendiğime göre b i r o t e l i
önünde a r a b a s ı n a binmek i s t e r k e n üç k i ş i t a r a f ı n d a n çapraz a t e g e t u t u :
r a k öldürülmüş.Benim bu o l a y l a i l g i m yoktur.Sadece Patronumuz Ömer
Lütfi.TOPAL'in o r t a ğ ı olduğu i ç i n patronumuzu t e m s i l e n t ö r e n e k a t i l d i '
Benim s ö y l e y e c e k l e r i m bunlardan i b a ö e t t i r dedi a l ı n a n i fsa d e s i k e n d i s i
okunduktan sonra a l t ı b i r l i k t e imzalandı." 30.04.1996
aat:24.'00
Mehmet Remzi ALKANAT
İfade Sahibi,
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görevİi3İdu*TJnvın b i l d i r ilme mİşprdüŞü
anr^gildi." "" "•""—• ~™ y ^ •-.
" tahıkÖmer özkanla i İ g i İ i r o l a r a k ~ x 8 t a n b ü l a ğ i r c e z
yazılan
taüinata verilencevapta duruşmasının 8.1.1997 t a r i h i n e b ı r a k ı l d ı ğ ı
anlaşıldı.
• ... .
M
— — sanıklardan - rif- Balkan-hakkı da.-^rsa.5.Asliyeveza:J?ahkemesine_ a i t
mahkumuiyet-ilamınınkesinlİşmiş-LÖrneğiningönder i l d i ğ i ,„.._.inf az._turumunuîi
BursaBaşsavcılıhından obulmasi-ger
1 :.^
cevapvar- okundu V : -* a riigın:j:Xade"siriinalırid
- -: »-înüdahi1lerile^-vekilinde TL^B oru ldu p t a n ı k ^ b s yanın,adiy^cgim=ybktui^dt===
Baniklarvekili•. v"tâniğinb"eyariin "diyceğim'yokturdM
- --r—-^
t e s b i t i i ç i n yazılanyazıyacevapyok.
.',;..„
.r_
';^~^:Zİ_:;:'l7v;:f -:--:^£-*~'\~:\.
Müdahillerden soruldu, Ahmet Kara Ömer Mitfi
^opalınsyegeniMr^İJU^;^.
i ş t e onundağlgisi"olînâsi" g e r e k i r d e d i l e r : -~7'" ":'\~ '" . .
-~^:-vr.:r.-:.,."". •.
•-:- - - S a n ı k l a r v e k i l i - s ö z alarak müvekkillerimden^Çetinin-bulolayra^ilgisi-.
yoktur y a l n ı z c a aracı- kulanmış ve-bafa.gölünelgeldiktensoraiolayimuktalirz::.
olmuşturuzunsüredir tutukludur tahliyesinekararverilmesinitalepederimdedi' —
avcısı-dosya^-kapsamı^deJ.ildurumu^-itlbarı
i l e fiu_tuk_
h a l i n i -Görüşüsorulan-^-*—
: de amınakararverilemefeâ
talepve mütala-olunur dedi
_ r G . G . P : l - a n ı k l a r .^met.Kar^
adreanint e s b i t i c i n y azıl
any a z ı - cevabını n-beklenme sine,.-!,.—
:.:_.. :.
—._:
-•- vT^f^2-tanikiömer"üzkan hakkında 7 yâzıIant'alı^â^ceVâinin^'terenmepineT^--^ ; .-.. r r3~Tanıki^bruözdemirle- i l g i l - olarak BursaAğı C e za Mahkemesine: y a z ı l a n j
tal-matceiabmın-baklennaesiney:^—-—— ( - -—
_.
__,.—.
_
. .: ^ ;::> ^-^Tanıklart Aylin .v©^ v ?ervin ^ a y m, r i n adresinni /tesbitiçin^ azılatv z ^ ; ; ; ^
yazı•^cevablJlın^.beklenmesine.,.L••.-:™'-..:./.^^.^::„•.-..•.. ^.
„.
„_....::.--:.••-.-„-Î„-~~-;?'-—•-.^-.~
—^'Ş-^anl^Sâvâ^IKrara^^
bulunan olayın meyada g e l d i ğ i otelde kalmaktaolduu b e l i r t i l m i ş o l m a k l a bu
adresinden c e l b i i l e mahkememi dedinlenmesine- - - —
——
—: _-.._._
ı^- suç t a r i h i olan 28.4.1996 t a r i h i n d e Boddumdaki Trimen o t e l i n d e
komi o l a r a k ç a l ı ş m ş a h ı s ı n kiraliPininve a d r e s i n i n t e s b i t i ç i n y e n i d e n yazx
yazılmasına...
• „
•
_.
. . ••'. .' '
^7_ t e n s i p k a r a r ı n ı n 15o maddesi gereğince -Bodrum Ticaret s ı Bil
md. yazılan, müzekkere i l e 16 md. gereğince^, aş s a v c ı s ı n a , yazılan müz kkere
l e r i n t e k i d i nb e ,
..
_•
...
.."*?.•... .
. . . , , . _ •.:..• _.-.- :;•„.., _..„.
8 - anıklardan . Arif.Balkanın sabıkasındayer
r a l a n = ^ r s a ± 5 i - as.O.i: :0 B
mah. mahkumiyet ilamının infazdurumunun -"ursa . aşsa'vcıliğındari
r sör>.linâ8İı
•'•••••; Q- *ûtuklu- s a n ı k l a r ı n :"üzer n atilisuçlatininl'hi'teIlğinQ : ^dedÜ:Iv.duwım•
ne t e v k i f ta^
devamına, duruşmadahazır b u l u n d a r ı l m a l a r ı - i çin-r-~yazı-yâzilmasina^,'d~ T —-----~püzekkeTreye"¥a¥ilclârifi'''' Nazilli'~ce~zaevinde~ bulundukları^^
•r'— -—— bu-nedenlerleduruşmanın-26b2.-1997-günü— B a a t ^ . O O - d e - b ı ^ k . ^ l m a ş ı n a _
k a r a r v e r i l d i . 27.1.h997
BQşkan23766

üye25273
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k e n d i l e r i b i r konuyu t a l e p e d e r , t a l e p l e r i k a b u l g ö r m e y i n c e , i l e r i d e
y a p a c a k l a r ı konusunda" r e n k " v e r m e z l e r , EÜ'leryüzlüdavrâriılaf ,_bu "olâvdâ'da'
öyleöldugu k a n a t a i t i n d e y i m , z'irâbabam bana ömer Lütfü t ö p a i i n " o t e l i
i s t e d i ğ i n i k e n d i s i n i d e s a t m a y a c a ğ ı n ı b ' e l i r t m e s i ü z e r i n e ondan h e r h a n e i b i r
t e h d ı t a l d ı ğ ı n a d a i r b i r ş e y sylemedi, t e h d i t a l s a ' i n i b u n u s o y l e r d i , s a n ı k 
l a r d a n """hsanKarakay a l ı - U r f a l ı b i r ş a h s i T o r u p , - - ü m e r ) 7 L ü t f i ^ o p a m gazinasond
güvenlikgörevlİBİ o l a r a k - ç a l ı ş ^ o r d u , - ^ r i f - B a l k a n ^ a r d i n l i o l u p , bu ş a h ı s t a
günvenlik g ö r e v l i s i i d i , " b i r d e " f f a ş a r i B İ M . i ~ r z i n c a n l ı b i r ş a h ı s v a r idiv~~.~~
oda - ömer l ü t f i T t o p a İ ı h 7 g a z i r i a 3 r n d ^
.
olay - t a r i h i n d e n : önce- 20-ün.-ce- g a z i n o d a n - i l i ş k i l e r i n i k e B t i l e r i n i - resmi——
olârakgöstermişViselerdene:ı:"olaygünü^
JP-WJ5jbe_njm,_k_aa^atim_budur..ihşar k a ^ ^ ^ ^ A » . . _ J ^ r i ^ . ^ İ k e n , soyacljLn^bjLlediğim
yayar i s i m l i bu i ç k i ş i ömer İ ü t f i t o p a l ı n e d a m l a r i d i r ,vbücinayet i" b i z z a t
k e n d i l e r i - i ş l e d i , v e y a h u t t a t e s l i m o l a n ş a h ı s l a r a y a r d ı m c ı olmuşlardır,— -'--'.'
ben-1 t u t u k l u - o l a r a k _:bu . d a v a d a y a r g ı l a n an s a n ı k l a r ı n : h i ç : görmedim ^ . b a b a m ı n
o n l a r l a - b i r a l ı p v e r e c e ğ i veya i ş i l i ş k i s i o l m a m ı ş t ı r , : h a l e n - t u t u k l u - •
o l a r ak~"yargilanan " s a n ı k l a r ı n babamdan "alacakları" y ö k t u r 7 Ö n c e k i i ; y i l l a r d a ~
bizde-çalışmış kimiler d e ğ i l d i r , çalışsalarve alacaklarıda^oİBaT'bilebu^k i ş i l e r i n . b a b a m ı muhafatp almahîıarıgerekmezdi, z i r a aİacakverEcek k o n u l a r ı
daben - ig - iliyoBr~beni"mle — ınuhataf^oİTnalarıgerekiTT^bunedenlesaniTv^arınTbu-—
konudakİES/unmaları doğru d e ğ i l d i r , ş a y e t suçu i ş l e m i ş l e r s e b u ş a h ı s l a r
temin e d i l m i ş k i r a l ı k k a t i l l e r d i r , Yine y u k a r ı d a - t a e l i r t t i ğ i m g i b i b e n i m - - ' . ' .
kanaatimcerîhsanrKarakayalr^Arif^Balkanve-soyadınıbilm^^^
c i n a y e t i b i z z a t i ş l e y ip t u t u k l u s a n ı k l a r ı , . t e s l i m - e t m i y l e r d i r - v e y a h u t t a .....
jbutukl olan s a n ı k l a r a işi-^plan|:ıya^ak ölaydansbnra o n l a r ^ ğ i z l e m e k :
s: retiyl"e"yardımcı "olmuş 11ardır7 TKö ölâydahöce" Ömer"Lütf i " opal~y anındaki"
adamlarından b i r i n i * a ş a r - ^ h s a r i v e - r i f i s i m l ı - ş a h i k l a r a - ö l d ü r t m ü ş t ü , tu
ş a h ı s l a r ı n 1 ismi-öab- o l a y a - k a r i ş t i ^ i ' - i - : i n - bu- o l a y - i l e ^ B ü l e n t - F i r a t - İ B i m l i ş a h i s ı n öldürülmesi o l a y ı a r a s ı n d a i r t i p a t olmaması i ç i n bu davada h a l e n
t u t u k l ı olan s a n ı k l a r ı t e s l i m etmiş o l a b i l i r l e r , Bülent
i n öldürülmesi o l a y ı
ha "yaşar" k a r ı ş m a m ı ş t ı r , " a r i f ve i h s a n ' ki-1a r ı ş m ı ş t ı r , " • B abamın _ öldürülmesini—
t a k i b e n ben Ömer Lütf.i ^ o p a l i n oğlu uratİBgörütüra. durumu k e n d i s i n
b i l d i r d i m , babasına b i l d i r e c e ğ i n i babasının beni arayaca ı n ı söylemişti
f a k a t ömer Lüfi t o p a l n e . . o l a y g e c e s i nede daha s o n r a öldürüldüğü t a r i h e .
kadar b i z e aramamıştı, halbuku babamın ldürülmesine kadar o n u n l a . i l i ş k i m i z
i y i y d i , b e n i araması g e r e k i r d i r d e d i , Sanıklardan ş i k a y e t ç i olduğunu
belirtti,;
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Müdalıillerflen soruldu:.Ömer Lütf i; Topal in; öldürülmesi o l a y ı " i İ o ~ "
bu- olayın 1 : h i ç b i r i r t i b a t ı y o k t u r , d e d i l e r - ^. -r--.-^'r..^..i;-]..- .:L.^: :.:.:i:^'.J.L r.
.."_„iY I L - M ü d a h i l l Y ^
soru ldu^yu kuradır: b e l i r t m i ş j
tim:_ olaydan. öncePmer ^ ü t f i ?ppal_ o t e l i n _alınması|^ i l e i l i l i - o i a r a t
\ ^.
babamla. görü-mek-üzereiJfodruma-gelmiştir,. eyr^c.ajjia^^
l i r a p a r â b u l u n m a k t a i d i , , s a n ı k l a r ı n 20 m i l y o n l i k a l a c a l a r ı s ö z konusu o l s a_
d a h i h i ç tanımasa" bu p a r a y ı s a n ı k l a r a v e r e b i l e c e k durumda ıdı-.bu nedenlebu konudaki "savu malar doğru d e ğ i l d i r d e d i 0 "
"- "^
^ .. -.. r; _.... ....-_.:
- müdahillerden s oruldu A hmet K a r a A r i f b a l k a n l ı v e i h s a n ı n h a l e n nerede
ö l d u k l a r ı n ı b i l m i y o r u m dedi.'.'.'.',.'1. '..''.: \
^ '.."..-':'; :~r..;"; 7'-?7;^:3. r . : ^ : ;
Müşteki F a z i l e t B a b a t â ş i n i f a d e s i n i n - • a d ı k ö y ; a ğ ı r . . c e z a mahkem.si:
ce Alınmış olduğu görüldü dosyaya konuldu.
^
.-'•.• s< • •'"•••
Sanık i h s a n K a r a k a y a l ı - h a k k ı n d a Siverek u l h C e za."ahkemesinin
keksinleşmiş ilamının t a s t i k l i örnekleri infaz t a r i h l e r i n i g ö s t e r i r
ş e k i l d e ö n d e r i l d i ğ i görüldü dosyaya konuldu.
s a n ı k l a r d a n A r i f Balkanın nüfuskaydınıngönderild.iğiğörüldü dosyay
konuldu.~
" ' • " ' ' - • '
- ' ' •
,
ö
a n ı k rgün Hüjdenin k a y d ı i ç i n y a z ı l a n y a z ı y a v e r ı l e n c e v a p t a ^ c e y h a n
i l ç e s i n e bağla, h ı d ı r l ı köyünün
mevcut olmadığının b i l d i r i l d i ğ i g ö r ü l d ü .
. s a n ı k l a r Ahmet. K ara, J-hkara Ve Arif Balkanın r e g a l o t e l i n d e b u l u n
d ı k l a r m a i l i ş k i n y a z ı c e e a b m m b e l d i r i l d i ğ i g ö r ü l d ü dosyaya konuldu. _
sanık i h s a n Kara k a y a l ı n ı n n ü f u s k a y d i n m d a g ö n d e r i l d i ğ i goruldu
dosyayakpmılcu.
' ", '
ş a h ı s ı n / e s b ti at ir çi hi ni n d.yazılan
y a z ı y a Trimen
v e r i l e no t ec leivnadpet a komi
Ş e r i f olarakça^Es
v e Süleymhr
e
Bodrumdaki
İ s j ü a i i 4 a h i s i a r ı n A g a s t o s ayında i ş e g i r d i k l e r i , Süleymanın e y l U l f t y ı
W ı 4 d a ? Ş e r i f i n d e ekim ayısonunda a y r ı l d ı k l a r ı , s • ç t a r i h i n d e # a n g ı ş a h i t
J*^
-319-

,^§r : b u £ ' ^ ^ i n ^ ^ İ B o d r ' u m d a k i Turnon ötoli'ndoki jkomi i olarak ç a l i n i n pahsın'
p i a l i k a y ı t l a r i n d a ^ kjmljigiyo a d r o s i n i n jtasbiftiiçin yonidon yasjı y a z ı l m a s ı n a .
9 - l ^ n a l i ; k 4 r a r . i n i l n ; : İ 5 İ 1 6 maddolori! uyaranca y a z ı l a n m ü z o k k o l o r i n ' t a k i t i n o
10- a n ı k l a r i n pâbika; k a y ı t l a r ı n d a yor a l a n imankumiyo t i l a n l a r ı j'ila i l g i l i '
olariflt- a i t olduğu | yoro.lyazılan y a z ı l a r ı n b a klo rimo s ino , | i
i î i;-1' i" "
* : j f ^ i ^ i ^ ^ P ^ / ü z o ' r i n o atılı suçun niko ligi doli'l durunu tevkif
tariJXjL İtibariyho ^ahliyo : i s t e m i n i n roddil i l o I t u t u k j h a l i n i n dovfimına. 'duruşmada
h a z ı r . o d i l m a l o i ü i ç i n l y a z ı y a z ı l m a a m a , Ki t» do'nlorlodurulmanın 2 7 U . 1 9 9 7
günUno^ b ı r a k ı l m a s ı n a k a r a r , v o r i l d i . 3 0 . İ 2 , 1 9 9 # / : I SAAT^ 13* 00! a '!::' i

<j#fc^'
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• î*Jıir fk.ti

C .İK.VC1D1.

katt

l Ö ^ i *
'"i

1

-f\>76rt
« W

^ ' ^

M7

* Dogil M ehneiİİAkıllx. 27965

11 1

! . „fUil«»ı*a|vfcL« « > t ı j ı . . ; u i - 1 - «,L

'• I:' ! ' ! I ! • ' i 'M '

w i 1
'I ;| : ffi.İ';i ' :!7~" "'
« - *? S a n i k l a r > e k i l i ve njü.vhil v ep k i l i gçldi 1 ,
olundu.
i. !J • !-j;
s a n ı k l a r ı n hazıjr olmadığı a n l a ş ı l d ı , a ç ı k A. olarakduruşmayadev
vekaletname i b r a z | i
i Müdahil i Y a l ç i n r B a b a t o ş a i v e k i l o l a r a k v . B e r t a jç : Tözıin ün
ettiğigörül^lüdosyaya. konuldu.
'
\\} P; | l',! i| |„| : '•
* avcısından Isoruldu V e k i l l i ğ i n e k a r a r v e r i l m
e s i t a l e p olum dedi,
anikvekiliaiyoceğimyokturdedi ,
-^l li'''i!|! , r !-.• i j.1 'i:
I
i G.G.D: İBuçtonl zorargörmüş olmas i h t i m a l i n e binaen -falcın ^abataşıakmlidahil,
o l a r a k Av. Sertâa|ŞözÜn Un i \ m ü d a h i l v e k i l i l o l a r a1k [davaya ve durugmalraıjkabulüüne
k a r a r v e r i l d i l^tefim! e d i M i ' a ç ı k olarakduruşmay'a öa^tondlundu .';| M'" M: li,:' 'İjl
Müştekiler, YâşarlBabataşvc Yalçın babataşHiken [ v e k i l l i k t e n ] ç e M l d i ^ i n i b i l d i r e t ı
A v . A t i l l a Ç e l i k ,inj önceki' otrumdan sonra 1 i b r a z e t t i ğ i d i l e k ç e i l e i' | müdahale jljl | f
t a l e b i n d e bulunduğu 1 , 23«!1.1997 t a r i h l i d i l e k ç e s i i l e v e k i l l i k t e n ç e k i l d i ğ i ! a n g t ı l |
makla '. m ü ş t e k i l e r d e n j s o r u l d u , müdahale d i l e k ç e s i n i j t e k r a r :edoriz müdahilliğira}.ze
k a1r a r v e r i l s i n d e d i l e r !'! .-•'!•
! i. I-'.İİ' |î! |-;.!,:|j i
\ - ! ; 1 ; ' • :'!
i '';:;! C.Savcısı Mû'dahılotalebininkabulünekarar|Vorilmesi t a l e p o l u n u r d o d i _
i
i Sanıklar; Müdüafiden müdahaletalebinekarşidiyec.eği soruldu
diyeceğimiz
y o k t u r d e d i ^ H • :l ii| , :|-- ' ji .: • i .
!' • •'."'• 1||!' 17' I 'i i ' I : '
••!
; !. .! O.G.DL 1-j- IH'er. n e t k a d a r s a n ı k l a r ı n > duru,nıada h a z ı r , pdilmebi i ç i n müzekkere
y a z ı l m ı ş v e n a n ı k l a r ! \ h a z i r edilmemişisede m ü d a h i l l o r i n şikpyotvo a o l i l e r i n i n
I
t e1e b i t i ç i n dürt şmaya devam o lunmaşına,
|! I | ; :| | !
: j-'.|.: | • j
! 2-;'Müştekiler. • |*aşar ^ a b a t a ş i l e Y a l ç ı n b a h a t ı ş ı n'•.maktulün m i r a n ç ı l a r i
;
olmalarıdosyadki ye'rasot b e l g e s i n d m anlaşılmtjıklasuçtan zarargöj?müşpldü k l a r ı n d a n
CMUKliiun'i^e^inKİ.aİ: iuy'annca davaya müdahil o l a r a k \ e k a l a t n a m e s i i s t i n a d e n j ' ,
Av.^ortaş ' ö z ü n ü n d a inüdahillerden Yalçın b a b d t a ş v e k i l i ' j o l a r a k d u r u m a l a r a h , ijj
kab.ı lüne' o y b i r l i ğ i i l e ! ' k a r a r v e r i l d i t e f i m e d i l ' d ı ' a ç ı k y a r ılamaya doyainolundi ! ı;
:^Mürtnh.il' YALÇTN .flABATAŞı Hikmetoğlu/1971 do.lu:,! Bodttm|EegajL r o s o r t ; o!t e l d e
o t u r u r ^orba! köyünde Bodr mda ikamet e d e r ,
[I '
İ M ' ' ' ' ] M I ''^ ' 1 ' !''i
•i
: Ş i k a y e t i | v e d e l i ' l e r i y e m i n s i z o l a r a k s o r u l a u . : Maktul |Hikbet|. cb.ata 'benim ; ;
babadır ben 'olayı'görıaedim, bu davada y a r g ı l a n a n ş a h ı s l a r , ' bu i ş i . para I k a r ş ı l ı ğ ı ı .
da y a p m ı ş l a r d ı r , lömorj'Ijütfi : o p a l ' ı n neyhandaki o t e l i n i n |' arabası•|i.le| gelmiş }.|||;:i'
olmalarmagöre s a n ı k l a r Ömer L ü t f i i'opal m a d a n l a r ı d i r , i ve ojnun .'arMimıi!•'! 'i| '
doğrultusunda ;'JU | c i n o y e t i i ş l e m i ş l e r d i r , b İ l d i ğ i m k a d a r ı ;ilo babam v ıkmot'
babataş i l e Öme::- I j ü t f i ^ o p a İ parasında olay ö n c i o i n e a i t herhangibir anlaşmazlık,
yoktu, varsada ben'bilemiyorum z i r a ben ü n i v e r s i t e d e oktiyordum^ şayet b i r
anlaşmazlık !olpa Jidi :adli makamlara i n t i k a l e d e r d i e d i j ama benijm kanaatim
ı
odur k i s a n ı k l a r l^erj L ü t f i [ t o p a l ı n a d a m l a r ı d ı r , bu c i n a y e t i onun arzusu
doğrultusunda i ş l e m i ş l e r d i r :ben
s
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n
ı
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a
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a
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ı
talepodiyorum I d e d i i ' |! : ;!' i. I";
i
. 11:
i • •I ;
h a z ı r l ı k b e y a n l a r ı okundu, s a n ı k l a r d a n ş i k a y e t ç i ğ i d e d i
, MÜDAHİL YAŞARiPABATig' t a n ş i k a y e t i v e d p l i l e r i s o r u l d u :
Maktul Mıkmet |-Pabataş benim b a b a d ı r , bodrumdaki ; e g a l o t e l b ı - e a i t t i r
o t e l i b e n yaptım, |alacakye v e r e c e k k o n u l a r m d a j ben y e t k i l i y â m . b'abama para
lazım old-'.u 'zaman'datfibenden
. a l ı r d ı , o t e l i n bpnyesinc'eki gazinoyu Ömer
l ü t f i t o p a l a k i r a l a m ı ş t ı k , : gazinon i ş l e t m e s i ! ona a i t t i ; ancakO|talbize a i t t i ,
olaydan öncesi b i r [ h a f t a yada lOgün içeresinde"Ömer i-ütfi opal babam hikmet
b a b a t a ş l a otelji almak|!için! babamla görüşme yakmış babamda otelkondı adına
olduğu i ç i n o t e l i ^ v e ç r a ı y e c e ğ i n i , aatmıyacağınİ s ö y l e m i ş , bu, görüşmodc herhangi I
b i r t a r t ı ş m a l a r p . ve I m ü n a t a ş a l a r ı olduğunu'bilmiyorum baba bu konudpybırşey
söylemedi^ esajsen:ömor, f ü t f i t o p a l g i b i k i ş i l e r i n uyggulamada /ftatfUklarıda

T:
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âlmuştu, gündüzün saat 16,00 sıraları idi o tarihde genel Müdür Haluk
' b a y bir toplantı olduğunu söyliâj. $>anık İhsan ik arakayılı ila onar öz
kan isimli k i ş i bu öle r gazino müdürü i d i , otelSeki bazihissolerin devri
konusunda görüştüler, ban İzmir Personelle i l g i l i Haluk bay bani çağırın
catoplantıda bulunan Haluk Beyin yanına uğradığımda böyln bir toplantıya
•tanık oldum toplantıda maktulü tehdit eden kimse yoktu bir tartışmada olr
mamiştı, sadece oteldeki hisselerin devri ile i l g i l i olarak parasal konu
konuşujıiyordu,Yine tanık olduğum konuşmalara göre ihsan ^-arakayalı ve
Ömer, özkan isimli k i ş i l e r otali dev±i almak üteyen cjmor Lütfo topal adu
-k'onuyuyorlardı Onar Lütfü ise maktulün ordağı i d i , Hissesini bilemiyorum
ancak Öcfir Lütfü topal sadece otale finans sağlamıştı otelin va gazinomu
yapilmasmada katkıda bulumıuştu bu finans ve katkısını yasallaştırmak
için sözünü ettiğim toplandı yapılmıştı, ban içerde yanixtoplandıda 5-7
dakika kadar durdum bu süre içinde bir karar çıkmadı sonradan bir karar
alınmışsa .bilemiyorum, toplahdıHançıktıktan sonr^ Hikmet ^abataş 'in banş
~s~öyi^3iği, otelle iTğıli sıkıntıların bayramdan sonra hallolacağı şeklin
~ de ' birTşlJz - ^
...vardı, .^Otaİde^^
Ö3.a_r Lütfü topaldır, Hikmajtrbabatas ondan kira alıyordu, gazinoda hisse Bi yoktu, Şu anda~Banıklar; ihmat Kara,
ihBan karakayılı va Arif balkanını- nerede olduğunu bilemiyorum-İhsan va
Arif olaydan sonra kayboldu, Cinayet olayı ile i l g i l e r i olup/olmadığını
bilamiyorumdedi.
^oruldu, Een bu toplantıdan nasıl bir karar çıktığını bilemiyorum
ancak ^abataş ailesinde konuşulanlara göre bayramdan sona otel komplo
otel emparyal sirkatler grubuna kiraya verilecekmiş Hikmet "^abataşda inşa
içlerine ağırlık verecekmiş bu şekildeki konuşmaları çocukları ve kardeş
lerindoh^düydum', Maktulün çocukları Yalçın ve Yaşar" Bodrumdaki Re ğaâ otel
Ünde bulunmaktadırlar do di.
~~I~:_~T~-

" : 5T471?9"^tâl r ih"lT : : afaçlasX _ öklJndü"~dögru -ve - Dana s i f t ı r - t e k " r a r

ederim dedi. "":"::::•;::"
.— Tanık-boyanına-karşı-C. avcısı diyeceğimiz-yoktur dedi,
Sanıklar.;^, v e k i l i tanık beyanına diyeceğimiz yoktur dedi,
:..:::..:v^
tanımam, dedi.
Sanıklar vekili söz alarak; Toplanan delillere göre sanık Çetin
-Aydoğmuş-'un-olayla-ilgisi-yok-tur—suça-ka ti-lmamiş-t-ı-r--,-—bihakk-ın-olmad-ığı—
taktirde kefaletle tahliyesini talopedorim dedi.
Görüş sorulan C. avcısı; eksiklikler gidaril aih, tüm sanıkların
tutuk halinin devamına karar ve rilco'si mütala olunur 'dedi,
G.GoD/ Talep gibi,
. ^4- Sanıklar Ahme t ^ara ve Arif Balkanlı ile ihsan Karakayalının
adresinin.^taşbiti için yazılan yazı cevabının beklenmesine „
'..'-". •'•'-'-•
p2_ Müstakile r x alçm Eabataş ve Yaşar Baba taş »m tanık Erkan. _.
"y ildız in "be yanınagöre ' Boâ~ruin T0rbadaki Ro'gal ete İde bulundukları anlaşıl
m ak la buSyerdon uyarılı davetiye ila celplerine,
.".'İtahık öner Özkan hakkında yazılan talimatın beklenmesine.
Tanık Ebru özdemir'in te sbit edilen Bursa adresinin talimat
-yazılmasına.
(5- Tanıklar Aylin va parvin Layın »m adresinin ta s)fa)tiiçin-yazı
yazılmalına.
djj- "^anıklar kavas ve Halis hakkında yazılan tal
cava ı in m bak
. 7 - Kuştaki Fazilet,-oabataş hakkında istanbul "ğ|[^Ceza I'^hkamasint
/^yözılaYı talimat cevabının beklenmesine „.
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Başkan
s Şaki* Aktı 23766
tbro
» n i i a Glfes0 25273
tfere
tHu*atugur 35483
CtBavpiBi t ^uammo* ıldırış'ık 2179ta fiil ^hmö t ' A k ı l l ı 27965
Kâtip
t Vijdan Korkan E
B a l l i «ün vo canttn oturum açıldı 0
Sanık 1 usuf ila
^'utuklu sanıklar ca zaa vinden g'e t irilmiş olmakla bağsiz olarak hu zu
ra alındılaV^^çalc %ruşmayacle vfem - olundu.
Suç tarihinde Bodrum Turmen otelinde komi olarak çalışan şahsın
kimliğinin t a s b i t i i ç i n yazılan yazıya verilenajvapta bu kişinin kim ol
duğunun ta sbit o dileme diğinin b i l d i r i l d i ğ i - g örüldü-doBy ay a -kondu>
Sanıklardan Çötin Aydoğmuş ila i l g i l i Mersin:3.-Asliye ,Ceza,Mahkt
ima sinin a rla lanmiş mahkumiyit ilamının gönde rildiği^örüldü;aoşyaya;rkon
du

°

öanıktan soruldu banim hakkımdadır ilam dokudur dadi. v
;£
~ Sanıklardan Yusuf ; Kayapınar'm nüftis kaydınıngönda r'ildiği-görüld
::
ö^^du^dOByâyâTk^düv;: T
....'.
..
.r
:
~~~r'--—:~Sanik1^~so:^
'
" ~~ W
yazıian~taiimatace"vap^rfitanık

""~ :"•" 'rr'c^sâvc
Sanıklardan ayrı ayrı soruldu: ; te
groiktur dediler.
Sanıklar vakili banimde diyeceğim yoktur dedi
fi
'anık Aydın Gülsen ila i l g i l i olarak Adana ağır Caza Mahkemesi
ne yazılan talimata cevap var okundu tanığın beyanının alındığı görülci.
dosyaya kondu.
'
Sanıklar va vakili diyeceğimiz-yoktur dedi.
. T a n ı k l a r Pelin Bayır ve Aylin Bayır hakkında izmir Ağır Paza
löahköTıffrsijn~a^azıl;an-talima ta rva-r ile nT-çe-yap da-^u-rita nıkia rı-n-a d r ^ indeki—
tanıyan va. bilenin olmadığından bahisle bu talimatın iade edilmiş .öldu£
ölaşıldı.," • ' S a n ı k Ahmet Karanın nüfus kaydı için yazılan yazıya
verilen
^co yap ta nüfusa k a y ı t l ı köy. vehana numaras inini bildirilmesi gerektiği
anlaşıldı.
.
•
Banık İhsan Karakayalının adresinin t e s b i t i için,yazılan yazı:
-•Vfl.njlfln./-H..vapda_adresinirL ta .sbit o dile ma mig olduğu anlaş ıldio y ":••'•
Tanıklar. Ebru. uzdamir, CmQr ..Ö2^311 "^ E-rkanyıldız, hakjtında
önceki oturumjçin çıkar talin ihzara verilen meşruhatta -ihzarİarini ade
e dilmiş olduğü~anlaşildiö Ebru özdamir »in bursa-adre s inde --olduğu • öm*r
Özkanının adresinden ayrıldığı ve _naro de ...olduğu nunlbilinma.diği_anlaşil(
ianık Erkan Y^maZ'in hazır olduğu g ö r ü İ m ^ l a ^ z u r a a l ı n d ı .
;-. TANIK smNYEIJaAZİlyaB.pğ^agÇSrdoğ.^
de" oturur, sanıkları tanımazCengel h a l i :y.ök:"üsulonva "taktire^ yemini
y a p t ı r ı l d ı : biİgiEi : :gör
otelindû ham güvenlik hamda; persönâ.1 m ü d ü r ü ' o l a r a k T ] ! ^ ^ ? ? - ^ ^ ^ ^ - ^
çalışırım Sanık -Ahmet ^ara - peryal sirkat-grubunun graİ-koordiratörüdzaman zaman"gelip g i t t i ğ i vaki olmuştur îhean karâkayalıy-Vga.2inöd.a'..güvt
l i k müdürüdür, A^if Balkan isa Güvenlik şa fidir. ..huzürdaki._diğer ..sanık:
r ı tanımam ban Hikmet Baha taş «m vurulması olayını görmedim o esnada be:
torJ^adakylT Ba^al otalde bulunmakta idim olay in» Bodrumda meydana 4plmif
(in oluşunu bilemiyorum va sanıklardan Ahme t-^ara-ile-Arif-Balkc
«önce sinda mak tülle t a r t ı ş t ı k l a r ı n ı Go/Midim," "a"neiâk" olay g ce"
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^ 3 - T anık u mer u z k a n ' m D i z i l V l d e k i , ifade ö r n e ğ i , eklenmek
s u r e t i y l e i f a d e s i n i n alınması i ç i n stanbul ağır ceza mankensin© t a l i m a t
yazılmasına,
• . .
. %
M - Tanıklar rkan x ılnıaz i l e ^bru özdtemir i n Torbadaki ^ e g a l O t e 
l i n d e ç a l ı ş t ı k l a r ı anlaşılmakla yenide i h s a r e n c e l p l e r i n e veayrıcabu
o t e l d e k i t e b l i g a t a y a r a r açık a d r e s l e r i n i n t e s b i t i ç i n ^ . b a ş s a v c ı l ı ğ ı n a
müzekker yazılmasına, - • _
_ •
.
fd" Tanıklar Perfin payınve Aylin Bayın hakkında zmir &gxr >*eza Mh.si
y a z ı l a n t g l i a ı a t c e v a b ı n ı n beklenmesine,
''••*•
P6- a n ı k l a r Savaş ve ^ a l i o * u r a i hakkında Ankara a ğ ı r eza mahkemesin
y a z ı l a n f i . cevabının beklenmesine,
ftf- MüştekiFazilet Kabataş hakkında i s t a n b i l A * ı r c e î a ah. Bİne y a z ı l
oradanda kaöıkö'y agırceza ahkemesine gönderilen t a l i m a t cevabın n y z ı l ı ş
t a r i h i n e göre beklenmesine,
/ € - anık^yşegüldağlının i f a d e s i i ç i n 'ersin a ğ ı r C.M'oiHe y a z i İ a n
talimatcevabınnda
beklenmesine,
¥#- T anık ^ y l i n Gülşen^n i f a d e s i konusunda adanaegır ceza mh.sine
y a z ı l a h t a l i m a t c e abmınbeklenmesine,
$.0- Suç t a r i h i n d e Bodrumdaki Tirimen o t e l i n d e komi o l a r a k ç a l ı ş a n
^ah^-ın^a^ı^edVi4nesikonusundaJ^g\la^^ş,SB^^
müzkkerenini
-tekidine...

•__.

•____

• ••' '

••-'- - f i l - Ç e n s i p - ^ a r a r ı n ı n :İ5 Ve 16". "mdVlTrınde" b e l i r t i l e n h ü s u s â i r l a T İ l e i "
-Oİarakyazilan^yazı^eycplrrını:^
~"."
Vİ2- a n ı k l a r ı n ceİpediİehsabıka kayilîlarinda ^ y a z ı l ı bulunan~jmahkuroij
i i a m l a r ı n i n k e s i n l e ş m i ş t a s t i k l i ö r n e k l e r i n i n i f a z t a r i h l e r i n i gösterecek ş e k i l d e i s t e n i İ T s i i ç i n Bursa 5«>A3İiyeCeza mh. Siverek Sulh "eza Mh.,
' e r s i n 2 . ve 3 . A s iiyeO e za Mh. , i l e ^ e r s i n ^\ a s l i y e Ceza ^ahkemesine
y a z ı l a n müzekkere cevaplarının.beklenmesine.
%3- Sanıklardan Metin " y ^ S 1 0 ^ » Çetin ydoğmuş ve -^gün "ujade haklar:
dakidelildururau, t e v k i f t a r i h l e r i , nazara alınarak bu s a n ı k l a r ı n t u t u k l u l h a l l e r i n i n devamına, nanik
>14- anıklardan Yusuf A a y a p m a r m üzerine a t ı l ı s n ç l a i l g i l i d e l i l d u r u :
v e t u t u k l u k a l d ı g ı nüre nazara a l ı n a r a k bu sanığın
birbaşkesıvçtjan_tutukjh?
yada hükümlü bulurçnadıŞı t a k t i r d e bu suçtan dolayıbihakkın t a h l i y e s i n e
-salıver-i-lmesiiçin^-.-aşğavcıLı^ınay_a_zı yazılmasına,
^
* 1 5 - Tutuklu s a n i k l a r m hazırbulundur İması açı müzekkere-ya-zrlmasm•
ve a y r ı c a g e r e k l i güvenlik önlemenin alınması hususunda da y a z ı l m a s ı n a ,
bu sebeplerledur-'şmanın 30.12.1996 gününü . s a a t 11O_30L'° *»-««^-'
masana k a r a r v e r i l d i . 9.12.1995

/
Başkan23?66
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Otoriterihi
^oşkon
Üye
Bye
B.Bavcısı
katip

« 9 . 1 "'.1996
ı * a k i r Aktı
23766
» - İ i l i n Günoç
25273
»HSrot Sgur
35483
»""^uanner • L l â ı n g ı k 21791
Î yşe vîünay
Belliçünve s n a t t otur-jmoçıldıı Tututlu sanıklacezaevir
den g e t i r i l d i bağsız o l a r a k huzura a l ı n d ı , açıkolarakyargılamaya devam
olundu o S a n ı k l a r v e k i l i geldi»
Sanıklardan Ahmet arave " r i f B a l k a n ' ı n A d r e s l e r i n i n t e s b i t i ç i n
O. ^ a ş s a v c ı l ı ğ m a y a z ı l a n y a z ı y a çevapvar,
Sanıkların
i s t a n b u l K a l k a c ı flad Avcılar sok no: 56 adresinde
' e p r e y a l u t e l I.A.Ş de b u l u n a b i l e c e k l e r i n i n b e l i r t i l d i ğ i g ö r ü l d d o s y a y a konuldu
Sanık r i f B a l k a n ı n - s a b ı k a s ı n d a yer alan Susurluk ""sliye Ceza Mah'.
n i n 29.11.1995 gün, ve 1 9 9 1 / 167 e s a s , 220 karar s a y ı l ı mahkumiyet ilamanın
t a s t i k l i ö r n e ğ i n i n g ö n d e r i l d i ğ i , Cezasının .infaz edelmediğininde b e l i r t i l d i
görüldü do yaya ^konuldu oMüştekiFazilet Babataşla i l g i l i o l a r a k yazılan t a l i m a t a v e r i l e n
' cevapta, t a l i m a t ı n - x s t a n b u l G.AğırCezaf^ahkemesince i l g i s i n e d e n i _ i l e
7^adiköy-ağı-rcezamahkemesi-negöndari--id-i^^
..konuldu._ • • _l
-Y—— v---—r -—--- - : - --• : —— — : 1
----- - -Sanıklardan usuf Aayapınarla d l g i l i F a t i h -2o-ÂsliyeVeza iîhsinin .
—•.8.3.1995 - günve ..1995/96 ..esas, 14.7-karar.sayalı ..mahkumiyet ilamanın..
gönderilmiş o İd iŞıj, görüldü o ukundudosyaya konuldu.
.'•
sanık usuftan s o r u l d u : -^lara" benim hakkındadır 1994 y ı l ı s o n r a l ı r ı r i
d abucezayı. infazettim^- dedi '. .
sanıklardan hsan Karakayalınm a d r e s i n i n t e s b i t i ç i n y a z ı l a n
yazaya cevapyok,
^
Müştekiler hakkında ç ı k a r t ı l a n i h s a r m z k k e r e l e r i n i n a k i b e t i n i r
a r a ş t ı r ı l m a s ı i ç i n y a z ı l a n Ay a z ı y a c e v a p yok,
Sanık Yusuf a y a p ı n a r i n sabıkasında yz 1 i l a m l a r ı n mersin
a s l i y e eza mâh» l e r i n d e n c e l b i i ç i n y a z ı l a h y a z ı l a r a , keza s a n ı k l a r Çetin
Ay doğmuş, hakkında .,Kersin ^eza'-ah k e l e l e r i n e y a z ı l a n müzekkereyecevap
gelmediği, ş i v e r e k • ° u İ h CezaMahkemesine Bursa 5» s l i y e ^ e z a M c sine y a z ı l a n
—yazılaradacevap—yok,• _:
_.,_
'_."_'.
^•'anıklar.hakkında• zmir nkara « ' ^ e r s i n , Ve adana â ğ ı r c e z a mah.le
r i n e y a z ı l a n y a z ı l a r a d a c e v a p g e l m e d i ğ i g5rüldü.
.
uç tarihindeBodrum Timen , u t e l i n d e k i ^ o m i - o l a r a k ç a l ı ş a n ş a h ı s l a i l g i l i 0.B a ş o S a v . y a z ı l a n yazıyadacevapverilnediği görüldü.
diğermüzo ce aplarınmdakeza.gedmediği, a n î a ş i l d ı . :.._ _.„.,.-.
Sanık v e k i l i söz a l a r a k ^ u s u f a y a p ı n a r l a ilgili—oiarakdosyadaİ
e l i l durum- nazara a l ı n a r a k d e l i l e r i n k a r a r t ı l m a s ı d a sözkonus olmayacağınc
bu müvekkilimin bihakkın o l m a d ı ğ ı t a k t i r d e uygun görülecek n a k t i t e m i: n a t l a
t ahliyesinekaraf v e r i l m e s i n i "töalepediyoruTndediv
—
Görüşü sorulan C^ a v c i s ı : dosyanın e k s i k l e r i n i n tamamlanarak
dosyadaki m e v c u t d e l l i d u r u m u " i t i b a r i . i l e i l e r i d e raeâduriyetine meydan
v e r i l r a e a i ş i i ç i n tutuklus.anı: lardan x usuf A a y a p ı n a r m bihakkın t a h l i y e s i n e
diaersanı'.cların tutuk h a l l e r i n e n devamına k a r a r v e r i l m e s i t a l e p v e mütala
olunur dedi.
G.GC)1): ' t a l e p g i b i , •^ - - a n ı k l a r * Ahmet<{ara ve Arif £ a l al. an i n ve a y r ı ç aihsan
k a r a k a y a l ı n m i s t a n b u l Halka&ı cad* a v c ı l a r sok no: 56 f l o r y a adresindeki
einpar^al turuzm A.Ş 0 s o r u l a r a k a d r e s l e r i n i n t e s r i t i ç i n °.-°aşsavcılık na
müz. yazılmasına.
Müştekiler Yalçın Babataş, ve """aşar Babataş i n Bodrum _
v2adreslerinden c d o l e r i i ç i n y a z ı l a n y a z ı l a r a bu güne kadar cevap veril;;.eciğiı
den i ş i n sürüncemede kalmaması i ç i n m ü ş t e k i l e r i n h a z ı r l ı k ifade ö r d e k l e r i
eklenmek s u r i t i y l e olayhakknda işkayetve d e l i l l e r i n i n t e s b i t i ç i n Isjfcehbul
a d r e s l e r i n i n . t e ş b i h i i ç i n C.""aşsavcılığına raüzekkereyazılmasına, cpvajV _ j
geldiğinde ^ û T ^ ^ g ü n ü beklenmeksizin ^stanbul ağırceza mahkemesine /t""1"
yazılmasına, . ^ v ^ )
*T '
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S a n ı k l a r v e k i l i söz alarakjı^osya kapsamına, toplanan, d a l i l l a ' r a ,
s a n ı k l a r ı n savulmalarına göro a a n i k l a r d a n Yusuf K a y a p ı n a r ' ı n bu o l a y l a
h i ç b i r i l g i s i y o k t u r , onar k i t f ü Topal i l a maktul a r a s ı n d a k i iç va man:
f a a t ' i l i ş o i f l i b i l m e d i ğ i - g i b i olayı t a k i b e n k a n d i l i ğ i n d a n g a l i p s a n ı k l a
r i n t a ç r i f a etmasi vo güvenlik b i r i m l e r i n e yardımcı olması h a y a t ı n n l a
gan a k ı ş ı n a uygundur, fauç i ş t a r k a t s a i d i b u n l a r ı yapmayacaktı, bihakk:
olmadığından ka €ala t l e t a h l i y e a i n i t a l a p adarim, a y r ı c a sanık v o t i n
o l a y ı i ş t i r a k ötmemiş t i r , olay yerine uzak yarde arabada be k i ş m i ş t i r
.bu hara ka t i n i n oldurma olayına' i ş t i r a k olarak da ğa rlo ndir ilme s i mümkün
da ğ i l d i r bu sanığında bihakkın olmadığında ka fala t l a t a h l i y e s i n e - k a ^ r
yariİmODini t a l a p fldariın d a d i .
s
: ~-,fr^~:.?alapla*ltt : : : i l i g i l i olarak g örüş s o r u l a n Co avciBiî Basyadaki
^ c ^ a n ^ k l a r ^ i k m ^ ^ a d i l o i n , t u & u ü l u j s a n ı k l a r ı n .tutukluluk i h a l l o r i n i n îiSvam^
^-:
-,-.'•
.^Ö;Ö»II^^T0İiap^İbi, • -^----^v; 7 " - : ^ - : ; " ^ . .
.^^f^^3.^^^.^as^
t Karay-îhnan,Karflfaayıli ^ila r ;A*if-Balkanlının .
a d r a s i n i n ^ t o s b i t i Ljçin yazılantmüzo kkoJ^^ca-vapİaJinın-baklânman-jn« -,p^—
.^£^::^2^":J^
^tekan hakkında iıçıkartılan-îızar-müza kko ra s i n i n ; dbs yaya-d toüşu^
iMBine^^
:buımüş.takilo:r:va : -te
d i ş ı n d a i a r ; i c a . : b u l u n d u k l a r ı yo r A ğ ı r ^Q;za:Mahkflma s i n a - t a l i m a t - y a z ı l .
^ m a s ı n a . -•• r-,---- : -- • '-'-—'--•-;- ^ - - - . - - - - - - .-...ı::...-...-..----.-- — --,v-:- -.-"-•---- ••-"-•- ..-.-.c-ı... .:•...••.
J
,'.'/\3- e a n i k l a r p a r v i n B a y m v e A y l i n Bayın hakkında izmir Ağir CezE
Mahkemesina y a z ı l a n t a l i m a t l a r ı n beklenmesine„'
/»4~ Tanıklar Savaş Tural ve H a l i t Tura 1. hakkında Ankara Ağır Ceze
mahkeme Bina y a z ı l a n t a l i m a t ı n beklenmesi!»«,
\P5-_ Hüşteki .pazila t ^abataç.. i l a i l g i l i olarak Kadıköy- Ağır- Ca 2 a
MahkemaBİr» y a z ı l a n t a l i m a t cevabının haklanma sine . ' ' . ' • '
•F6s. Tanık Ayga g ü l ^ a ğ l ı hakkında _Mn r . a i n ^ ğ ı r _ v o za-Mahkame B ine - —
yazılan talimatımWklânra'Bi^^
.."v: e
>7^ Tanık;Aydin^aülşen : ilo b i l g i l i , ola^^
Ceza M ahkama e
no yazılan^talimatjevabının^bakla
~Z...:... T 7 "
,.-:. -f. 8^ Suç t a r i h i n â Bodrum Tynari o t a i i n d e k i kcmi-olarak ç a l ı ş a n
- ş a h ı s l a -'ilgilirolarak^Co^aş B a v c i l ı ^ m - y a z i l â n ^ ü z a k k e r a : ca vabınında
baklenmeBina. •
. ^ fS- Tonsip k a r a r ı n ı n 15 ve 16 0 m d 0 l o r i g e ^ ^ i n c o _ c ? ^ a v c ı l ı ğ ı n a
-ifa- odrum~Ticarat"Sicilnfiüdürlüğünâ^ ^
.•'"".': ^A9r:S a n ı k l a r i n c e l p a d i l o n sabıka k a y ı t l a r ı n d a .yazılı.-mahkum iye t
i l a m l a r ı n ı n a i t ölduğumahke mo l o r d a n k e s i n l e ş m i ş b i r Bura t i n i n infaz t a r i h i n i g ö s t e r i r şekilde -io tanme Bine o
1 1 - S a n ı k l a r ı n üzerle rina a t ı l ı suçun n i t e l i ğ i
h a k l a r ı n d a k i del
durumu, 4 s a n ı ğ ı n s a v u m a s ı dışında diğer dal i l l e r i n henüz toplanmamış
olmasi-ve k a r a r t ı l m a i h t i m a l i n i n söz konuBu ;olm^ıy^ : -tütüklama'~ter'ih"İalri
nazara - a l ı n a r a k sanıklarıfi-.tahliyo :is tamle r i n i n re ddi ila ^tutukluluk-"
ha İ l e r i n i n devamına, -duruşmada h a z ı r a d i l m e l e r i konusunda c ^ a ş s a v c ı l ı ğ
na yazı yazılmaBinaolı _' •__-_''-;' ;...; „.;
:..-•.'
15-^ Olayın -öz'bil i ğ i , doöyaûa-ma vcut - b i l g i l e r nazara a l ı r a k duruşma
günü g ü v e n l i k ö n l e m l e r i n i n takjEtrdan alınmanı konuBunda yeniden
yazı~yazılmas'ınâ c
1 3 - B u roö^hlarlflduruşı6anın/9 0 l2.l996günüre b ı r a k ı İ m ^ L n V k a r a r
var.ilÛi0.:l4oll.l996
-Saati

^a"şklnfe3766

, ü A ^iM^
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âda, bana getiremeyeceklerini arabay b i r yere b ı r a k t ı k l a r ı n ı , bu konuda
Bodrumdan ş i n a s i bayi aramamı banaBaimanda bulunan ablamı bu olay
m deniyla aramış, vo Şinasi bayin talflfonunu bırakmış, bando ş i n a s i
İ s i m l i Bodrumdaki Müdüre tela fon açtım, Galmomi iBtadi, gelemeyeceğimi
söyledim, bana bu olayı kim y a p t ı diye E ordu,'banda Metinle tele flonla gö
rüstüğümü o n l a r m bana bir adam vurduklarını telefonda ba l i t t i ğ i n i şinasi
İD imli polis memuruna Böylodim, Onların ismini ve-a oy ismini söyledi banda
söyledim, Bana Bodruma gelmemi Böyledi, Bando tamamgoliyorum dedim beni.
sorguladılar bunları onlarada anlattım, Daha sonra serbest b ı r a k t ı l a r
mahkeme yo çıkardılar orada serbest bırakıldım, ancak i k i ay:sonra işyeriı
de; çaixçi3Ckflaa çz, çalışmazkenevimde yakalandım, Zira bu araba olayı no de
nlylo işo fia lmo diğimda n :isdma s on va rdiklo jri gibi-birde huşuma t doğdu,
ba n i tahdit, o tmayo başladılar, .banim bu olayla -ilgim yoktuk ben maktulü
hûç tanımam, i^aktülü vurup ö l d ü ^
-dittnly ve "onlara araç temin s tmiş ; i ^ i l i m ^ ç a l ı ş tiğam İşye r i n i n sahibi ve
ortağı olan b ^ * : L ^ ^
s i olup i-^olmadığını Ebulamom -aralarında^kkumarhanflUgoiirİeri g ^o^İ^ya.f gazine
hisşa la r i n i n : d a v r i konusunda b i r anlaşmazlık olup, olmadığını ben bilemom
]bilabiloeo"k£durumdaâ^iM
..îopal'iti-bldürüldâğünü^gaze-ta
taş:'an;îb^dürülmeBi:;ilfl:i^
ga l i r . ta elim durdun na de huzurdaki h a h ı k i a r m iismini"verirdimi:dadlb[ r;::
...-.i±. '. Hazırlık"^vo -sorgu beyanları-okundu doğru -ve^bana" â t i t t i r de di
tekrar ederim da d i .
.Otopsi zaptı, yakalama tutanakları,yor gösterme, olay t a s b i t
inceleme tutanakları, oto arama t u t a n a k l a r ı , okptrartiz tutanakları, dokya .
daki diğer tutanak ve bolgler okundu diyeceğim yoktur dedi.
NUftfs kayıt örnoği okundu bana a i t t i r dedi,
^
._ _ .
Sabıka kaydı okundu soruldut Babıkamda y a z ı l ı ilamlar dğrudûr
bu 'cezalarımın tamamı infaz edilmiş t i r dadi 0 , . ;
r:
- " " 'Bahik-ha
:JMUKoîwn38.^
. B avunması a okuldu,
BUra taio/•f----^'-^-"'^»^ki
p~ o ta iy orum^
telerar ederim
».. -. .
savunma yapmayacağım aodi.••savunmalarımı
—
:
:r.:.r .:;:';::.:.-:-:±Sanıkİer.'Vk"ilirBöz .alarak, müvakkillorimin Bavunmanı doğrudur
aklayacak husus yoktur ancak, önce k i . savunmalarunda maktul ile sanıklar
karşılaştığında maktul harakertle b i r l i k t e kafanıza sıkakam dediği yar v
almaktadır bu~husüBun~Banıklar-^tin-w~Ergünde n~sörulma8ini"taİBp~ederi'
do d i ,

;

• ;•;.;•.•,..,.-'

. \.::;r..

..;/... './

'..;.;.;..;. ....... ;;/./:' ; . ' j ; , . . ' . : .

_ Sanık Metin Ay doğmuş va B^-gün mü j ^

. !

~f

rudur maktul kafanıza sakarım sözünü kullanmıştı dedi 0
\
Sanık v a k i l i BÖZ alarak, Hikmet Kabataş Bagâl otelin "sahibi olup 5
s anıklarla tosad"üfon chozar otelinde k a r ş ı l a ş m ı ş t ı r , dedi 0
*
•••;••--'-- -fenik- yoklaması yapıldı 1 -tanıkların-ve -müstakilerin-yapiJLan-yokla
mada -hazırsolmadığı, ihzar muza kka relo r i n i n dörmıamiş olduğu, -görüldÜ5^
^^^- . - ^
..f Kadıköy, Morsin,-^ Adana A ğ i r v e z a Mahkamale rina yazılan talimatlara maktulün sahibi bulund
ğu o t e l l e : ; i l g i l i - o l a r a k Bodrıan Ticaret S i c i l müdürlüğüna, sanıklar Abmat
kara, thsan Karakayılı va A^if Balkanın re'gal oteldeki gfcrovlari ila '•"
i l g i l i olarak CoBaşsavcılığım yazılan yazılara Cevap #İmadiği,görüldü.
oldupQnüfus
+ütı sanıkların Babıka k a y ı t l a r ı n ı n gönderilmiş
k a y ı t l a r ı , i ç i n yazılan yazılara' cevap u r ilme diği g ö r ü ^ d ü T y \ / ^
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Barok Yusuf a r a c ı bize bu i ş i ç i n tamin o dip VÜ rmiş d e ğ i l d i r , huzurda
olmayan Baraklar Ahmet ^ a r a , jhBan Karakaya va Arif S a i k a n ı tanımam da d i .
Sorulduı önor l ü t f ü Topal*ı b a s ı n d a n tanırım olay öncesinde onun
l a h i ç b i r i l i ş k i m i z olmamıştı, Ömer l ü t f ü t o p a l i l o Maktul Hikmet Babatag
a n o ı n d a k i i ş i l i ş k i s i n i bilmiyorum a r a l a r ı n d a k i o r t a k g a z i n o , oto 1 -ya
kumarham i ş l e t't ikla r i n i kumarhane ş i i r l e r i n i n ot« 1 h i s s e la r i n a da v r i
hûousunda no t ü r i l i ş k i v a r bilamiyorum da d i .
S a n ı k t a n h i ç t a n ı m a d ı ğ ı , maktul i l a gacanin goç s a a t i n d e i ş
İBtomaoi nsdoniyla ona vücudunun öldürücü b*lga la r i n a b i r d e n f a z l a a t a ş
e t m e s i n i n h a n g i BObebe d a y a l ı ' olduğu sorulduğu da- bön a ay IB i n i tam b i l e
miyorum b i r d a n f a z l a ve r a s t g a l a a t a ş o t t i m , vücudunun öldürücü b ö l g e l e r :
n« a t a ş o t t i ğ i m i ^ B oyla yamam, -da d i ,
S ö r u l d ü i R a k t ü i i ş i s t â d i ğ i m i z d d bize ağza alınmayacak k ü f ü r va
i h â ^ a r a " k l 0 1 ^ bulundu a l i n i balina a t t ı ölüm korkusu y a r d ı b u - i » da nla
-öldürülacağj^n^
dedi,.
Ö1Ü inuayano va o t o p s i z a p t ı okundu, maktule ban a t a ş e t t i m .diye
Tcogim yoktur- da d i .
Silah^ve-me r m i l o r l f l ^ i l g i l i - e k p e rtisf^aporu-okundu-Boruİdu j=diyaca-gim^y oktur-de d i :
Arama,—yâYâlamâ^to
^lita^İ^tanaklarıy^
s i l a h l a r ı n ; aranması
^
. t u t a n a k l a r , r a p o r l a r .va :tüm b a l g a l a r i n a y r ı ayrıiokundu Borulduı diyeca ğ:
y o k t u r "doğrudur yor gÖBtarma . t u t a n a k l a r i d a doğrudur d a d i a
Hüfus K a y ı t ö r n e ğ i okundu soruldu' bana a i t t i r dedi»
S a b ı k a s ı z l ı k k a y d ı gelmiş olmakla okundu, banim pabıkam yokturdad.
SANIK YüSÜF KAYAPIBAR • SAVUMA SI NDA; Ban bu konuda i l a i l g i l i ola:
rak daha öncede savurma yaptım t e k r a r ederim^ müsnat suçu işlemedim,
-huzurdaki - s a n ı k l a r ı t a n ı r ı m , -Mo' t i n va Çotin Aydoğmuş -benim yo ğ a n l a r i m d i r
banda o n l a r ı n d a y ı s ı olurum, Ergünda o n l a r ı n a r k a d a ş ı l ı d r . iddianamede
-isimleri-^
mam, Ahmat kavin Banim Ç a l ı ş t ı ğ ı m Bmpory a l s i r k a t l e r « i r u b u n u n g e n a l müdür;
dür banda Bâparyalj^zincmun^
-banim ç a l ı ş t ı ğ ı m gizine öner ^ t f ü - . T 0 p a İ ' ı*ı ordağı olduğu g a z i n o d u r , Ancai
" h i ç tanımadığın HÜnmat Babataş »in •'Öldürülma_B_i i l a ilgim^ y o k t u r , J ^ r ^ ü
fÜ~Topaİda bana böyio b i r t a l i m a t -ormiş da ğ i i d i r Ahmat Karada bana boyla
b i r t a l i m a t v e r m i ş d e ğ i l d i r , •bayrama i k i ' g ü n v a r d ı , ban eşim va çocuğum
^ l a J b i r l i k ta bayram t a t i l i n i geç irmek JüLza ra__ Müdürl^oljiu ğum J î m ^
l e r grubuna a i t ö ayhandaki gazinoda ş i r k e ta a i t 34 YIK 6 3 P l a k a s a y ı l ı
otoyU a l d ı m , i r s i n e Yo ganim Ayşegül Dağlının e vina g e l d i m , - a n ı k l a r
M e t i n , Ço t i n va BrgünücUr orada gördüm, bo nim araba i l e ge İ d i l i m i görünco
a r a b a y ı e mana t a n . vor m e r s i n içinde dolaşalım, d a d ı l a r , i ş a r a y a c a ğ ı z .dama
d i l e r , banda gezip d o l a ş m a l a r ı i ç i n b i r mahsur görme diğijden a r a b a y ı çet:L
e v a r d ı m , Yorgun olduğum i ç i n s a b a h ^ s a â t 06.00-da gelmiştim, dinlenmek
üzore" r yattımy'akşm^
gddo b i l â ç e k l e r i -tüm yo rl©re soruşturdum bulamadım, t o l a ş l a n d ı m , bayramın
2 . günü i d i ben kayınpederimin m e r s i n d e k i evinde idim araba olmadığı i ç i
içeda gidomo d im bayramım 1. günü ç a l ı ş t ı ğ ı m yerde olmam g e r e k i y o r d u , be nim
"gelmediğimi görünce ç u l ı ş t ı ğ ı m yerden b e n i Bordular, a r a b a y ı d â Bordular^,
o n l a r a b i r ovap iremedim, Bayramın 2 . günüde Yeğanim Sanık K e t i n Ay^doğmu
b a n a t e l o f o n e t t i , Bodrumda b i r adamı "vurduklarını s ö y l e d i , dahj
maden ben arabayu g ö t ü r d ü k l e r i i ç i n ona söz hakkı verme dentğzj
diyaö BÖYİa/ftim öfkemi b e l i t t i m bu-yüzden çaliBjtıeımBİrketin.,1
^
s^ri*UŞa valfa t i c e den Metinden a r a b a y ı d e r n a l g a f ı m a BÎni
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Sanığın otoyu kullanması ile; i l g i l i
tacrüboBinin ta s b i t i için
tanzim'edilan 11.5„İ996 gün va saat İ2»15 itibariylotanzlm a d i l i n tutanak
okundu, soWldu$ Kabul atmam, ban emniyetin önünden geri visefci i le
yıkmak is ta rkan gcir&vli polis 1. viso.ti alarak çkk dadi banda ona 1 ,
viteste çıkılmaz da dim va ge r i aldım çıktım, Yolda bana durmadan vita o
değiştir diya sıkıştırınca araba vites değiştirmek için garakli h ı z ı kaza
nomadığından bu şekilde tutanak tanzim edilmişse do kabul atmam ban arabay
rahatlıkla kullanabilen iyi b i r şöforum dedi, soruldu, ehliyetim yoktur
âad±tl

NüfıSa kaydı okundu bana a i t t i r de dii,
Sabıka kaydı gelmiş olmakla okTflmdu soruldu: Babıka k a y ı t l a r ı doğrı
dur.benim hakkımdarır celbini talep ediyorum dadi0
Hakkında TCK«nun 81 ve 95/2.md0nin~uy«ulan^
CMUK<>nun 258. md.gerağince sanığa ak:\savunma -hakkı verilerek ek savunmas:
'soruldur ok savunma: için sûra;;;telep^o.telyorün ^mbıkamâ^i-ilamlar colap
a d i l s i n doğrudur da di,
_ ''•".."..-7.,.'
,^ ^ - ^ SANIK BRGu^MÜJGSSAVüI^
olarak Ş,olitr
savcıl^^
Samklar^t^
îloTkTBaTB^
lik^g Örâ^llsİL^bİ^^
tımTancakjrrolayfta rihindflj^ s iz dil
Bayrainum^nasaba t i ^ ^
ziyai»rltinda^Yusüf- r da^
ar abayı aldık, Ban araç kullanmayı bilmiyonm^
r
Binda bir sûra gezince iş aramak amacı ila Alanya , Antalya, Danizli KUŞ
adaBi va Bodruma geldik, Yusuf Kayapınar\n buralara-geldiğimizden ha bar
yoktur, buralarda barvo otellerde güvenlik görevlisi için çalışmak i ç i n
iş aradık bulamadak Sazar otalin yanxnda durduk Vatin arabanın yanında
kaldı ba n TO Ma t in ota la -doğru g i t t i k , -ota ldh otoparkında maktüllo_karş ı
l a s t i k ban maktulü tanımıyordum, Sanık Ma t i n maktulü tanıdığını daha öne
onun-yanında-çılış tığını—patronurPİduğunu-bana-s
is ta dik, Maktul bizi -tammadiğını - b e l i t t i , ayrıca işsiA olduğumuzu söyle
dikJ.şlyok dadi. ;Bunun. uza rina sanık ; ^
nı va kendisinden alacıklı olduğunu feöyledip borcu oimadı^nı maktül'ba
l i r t t i , ..tanımadığını, ..borcu olma di gı^^^
bir şekilde Böylemedi orösbu• çucukları," çakallar-benden-haraçmı-İBtiyor
sunuz diyarak yüzümüze tükürda ağza alınmayacak küfür va hakaretlerde
.bulundu , J » _ e l ini_ba lina_jLqğru_göJ;ür^^
arabaya doğru g i t t i , birşeylar arar gibiydi onun bu hareketinde"» kuşTkû
lanıp bize a taş edaca ğini düş ünde k gar i -geri- çvkildik vo o bize a taş
atmadan yaklaşık 3 metra mesafe dan laydan 10 ay -kadar önce Sedat K ara
pozantıda bulunan satın aldığımız ruhsatsız silahlarla ateş o tmeye Jbaş.U
dik, maktulün ılüştüğünü görme dan akabaya.kaçtık, çetin'a haraka t ; e-İme o ,i>'
h ı z l ı sürma Bini-yolda .olayı anlatacağımızı Boyla dik, ^afa . gölüne geliyor:
aracı durdurup : te^
gölüne at±ıic~daha-D(n
ra Kuşadası yakınlarında ^ormanlıkarazide aracı-bırak tık,; otbbüsla;:;:::;;;
önco Aydına daha sonra Mor sina gitme yo karar TB rdik Aydında MÖ t i n Yusufa
ta la fon e t t i vo ona kızdığını söyledi, na konuş tukiarıni-biî^'miyp^
cak yuauf ona kızmışp daha konradâ teslim olmayı düş ündük ".yortoB^.im ;:ol
duk dedio
Hazırlık va ilk sorgu anlatımları okundu soruldu doğru
a i t t i r tekrar ederim dadi,
SANIKttfJi soruldu; nikma t Baba taş x hiç .• tanımam--aram Iz^JÎ^ldfl.R
yi yaralamaya^efraktirir bir huBiimet yoktur anlattığım nadanlara yM
ateş ett:un<^^etmemiz* öldürmemiz için bizi kimse görevlenmiş/(3* fi
dir'ûadio .;?SX
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t a l e p etmiyorum dedi»
Otopsi t u t a n a ğ ı okundu Borulduj diyeceğim-yoktur dedi,
Dosyadaki tabancalarla i l g i l i ekspertiz raporu okundu Borulduj
diyeceğim yoktur dedi.*
Fotoğraf t e ş h i s tutanağı, sanıklara a i t raporlar, olay y e r i inceli
mo çörgü t a e b i t t u t a n a ğ ı ile krokiBi dosyadaki diğer tutanaklar yakalama
-zaptetme, teslim ve tosollum t u t a n a k l a r ı , arama t u t a n a k l a r ı , tüm balgela'
. a y r ı a y r ı tek tak okundu soruldu, diyeceğim yoktur dedi„
Tabanca arama vo -ye r göste rmo t u t a n a k l a r ı , oto arama tutanağı ye £
do n ve tekrardan okundu-soruldu-diye coğim yoktur dedi.
7 ySAimc^CgTfa zÂYİOM^'rSÂWMASÎrmAt Ben bu^ohud^'polis 1*7^ s avc ilâ
da ve~Eül£^
e derim huzurdaki o anık M« t i n :
iyûoğmûğ^ba'nim'Ğğab^
.Lyusufsbz :dayMdır,nkandisijAdanada>Emperyal ş i r k e t l e r grubuna a i t gazin
rdağöraylidir^-B^^am^rd^niylo^zannaderim emaneten aldığı-araTç"ile Merol
^^İmişyi^
iMU^^aj^rdı-^şufita^^
in^içinde^^znra ^
^^^dolaşliikr,^işirisdik^İş~ ~
Zârşuna^ıamjxcT^i^
a"' ğeTdik/ "I
tifûîfüf râ'ra^i^Mef sin~iTii^^
öylflTdiğimvbü Tyo rle re I
"gaJÜMota^i^^j^
.?
yerlerde İş yaradık bulamadık, ^odnumda Barlara, vâ otallore sorduk iş bul
madık, olay ©casi BOzar İBimli o t e l i n yan tarafında durduk, bon arabada
bekledim, İ l e t i n ve Brgün iş sormak i ç i n i ç e r i g i t t i l e r , b i r süre sonra
birden fazia sayiBinı t e s b i t edemediğim silah soBİari duydum Metin va
' Ergün koşarak g e l d i l e r re oldu diye sordum, Sonra a n l a t ı r ı z h ı z l ı sür
~da dilo rj - o n l a r ı d a - a l a r a k -^Bodrumdan-çıktık7-yolda-olayi"bana--Banık-Me t i n i
• savunmasında olduğu-gibi anlatmamalar, Bafa.gölünde s i l a h ı göle a t t ı l a r
T^ha-rsonra~aracı-KuşadaB^
a n l a t t ı l a r a r a c ı n içinda Joirada içmişlerdi, : AydınarverMarsina ."otobÜBİo
Igidelimida dik uJDayim-YuBuf-KayapınarjMe t i n .Aydından rtolof on :aç t i molayı ..
sn l a t t ı , jarabâyıda KuşadaBi~yanında -ormanlık alana -bıraktığımızı s öyle di
"._ dayım :yusüftaIi^la.fonda]Jcızdı,Z
lim olduk,'ben" olaya"îş^
lo olay yerine geldih arabayı-kullandım, -^ayım YuBUf KaJrçfcınar'ın va d i
_ğ3.r__Banıklarjm^Hiknıa:t^
....
böyle b i r olayda BÖZ konusu d e ğ i l d i r bizim maksadımız iş arabaktı, dadi 0
-Sanıktan soruldu jTban maktul Hikmet baba taş *ı h i ç tanımam ha rhagi
b i r meşalemde -yoktur ,"huzurda-olmayan sanıklarıda hiç tanımam j o n l a r l a d a
bir-, i l iş kim-yoktur dedi,' .-Soruldut ""en öner Lütfü Topal'ı tanımam öldüğünü basından öğren
otel_ gazino ; ^ 2 k
^ virlâ rijıin dayir ya payiaşm
-Bina^tenimMbir ^ilgim yoktur'da di 0 ------ -••:' - :^ - - -.,.•-.-.-•
" . : .- ü âzıriık! savunmaları okundu aynı mahiyetta olduğu görüldü Boruldu
doğru va b a n a - a i t t i r da di aynen takrar'edarimda d i .
Ölü muayene ve otopsi zaptı okundu Boruldu diyecağim yoktur de di 0
Olay-yeri görgü ta s b i t -o ince lama tutanakları-^-ekpar t i z r a p o r l a r ı
aramazaptatme tasllta ve teselülüm t u t a n a k l a r ı , Bafa gölünde B i l a h l a r ı
aranmaaA ila i l g i l i t u t a n a k l a r a r a c ı b ı k a t ı k l a r ı yarda aracın d,l/d\#fid
is ta rma -tutanakları -W -J6fim ta 1
gie
rfj

/
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a&fiıdığım amana t otoyo b i n d i k , B o
geldik, sal}^
antalyada,
Kuş a d a s ı n d a da i ş s o r d u k , bulamadık, vo « s t i c a d a Bodrum a g e l d i k , Bodrum
da b i r kaç b a r a öorduk i ş bulamadık, o ta İ l e re u ğ r a d ı k İ ş bulamayınca
tvjzar o t e l i n i n olduğu yara ga İ d i k , Çat i n »i a r a b a d a b ı r a k t ı k ban vo B^gün
i ş sormak i ç i n S e z a r ota>l&na b a k ı y o r d u k , o t o p a r k t a maktulle k a r ş ı l a ş t ı k
Maktulü görünce bayram olduğu i ç i n t e n kendimi t a n ı t t ı m , Eahaönce y a n ı n d
i ş ç i o l a r a k ç a l ı ş t ı ğ ı m ı i ş a r a d ı ğ ı m ı Böyladim, i ç yok diye s ö y l a d i , vo
b a n i t a n ı m a d ı ğ ı n ı b e l i t t i , d a h a s o n r a ben 1994 y ı l ı n d a yanında ç a l ı ş t ı ğ ı m
2 a y l ı k a l a c a ğ ı m olduğunu s ö y l e d i m , maktulde bana borcu o l m a d ı ğ ı n ı s ö y l e
y a r a k bandan â h a r a çmı i B t i y o r s u n â n z d e d i vopara varameyoceğini s ö y l a d i o
_ e l i n i l b a l i n a : a t t ı , daha onca . y a n ı n d a _ ç ı l ı ş t ı ğ ı m için B i l a h l ı ; o l d u ğ u n u b i l
-yordum b o l i n d a n s i l a h ç ı k a r ı p b i z e a t e ş e d e c e ğ i n i düşündüm, a y n ı gamanda
g e l i n i ^balina a t t ı ğ ı n d a bo ndon h a r a ç m ı v i s t i y o r s ü z u n z dddiğinda": bize -ana
^avga t Sakara tte:i^^
i£bize l a t a s ı e tma s i n düşünce s i i l e Sedat K â r a i s i m l i b i r k i ş i d e n - s a t ı n a l d a
rl^âjîtatonca:^.ile 7 bu mesafe dVnjjMn^
#İe .a ta ş e ^ f a ^ k â ~ ç ^ ^
re^ti"ğ:ütti~bilty:or^^
-b^lîurıı""û^rineT-ba"n ve ğ r ğ ^ 3 ^ î a y 7 ^ ^ i n â ^ : 2 0 Ö : me^râ~melT^
rba kia'ye n - Ça t in^ V
rçe~tin küllalaıyl)rdü,
^ilmiypj^,-^
b i z e s i l a h B 6 B l a r i i ş i t t i ğ i n i no olduğunu sordu banda a r a c ı h ı z l ı s ü r
y o l d a a n l a t ı r ı m da d i n , bodrumdan ç ı k t ı k , Bafa £ ölü konarında a r a b a y ı dul
d u r d u k , h o r ikimizde s i l a h l a r ı göla a t t ı k , hara k e t e t t i k , a r a b a y ı Kuş
a d a r d a n varmadan S oluca köyüne varmadan ormanlık a r a z i y e park e t t i k ,
önce Aydına daha sonra Marsina hareke t etmek uzara a r a b a n ı n y a n ı n d a n
a y r i l d i k , Yusu f Kayapinara" kay i n v a i i d a s i n i n vina - t a la fon- o da ra k b öyle
b i r o l a y a k a r ı ş t ı ğ ı m ı z ı ve a r a b a y ı d a b ı r a k t ı ğ ı m ı z ı s ö y l e d i k y u s u f b i z o
7k~lz di77daKa7slmra~te"s"lım^
- H a z ı r l ı k v s - i l k sorgu a n l a t ı m l a r ı okundu, soruldu doğru vebana a
- aittir-de'dl-soruldu^ara^
:._
.'.: 1 : . ^ ^ ^ k ^ a A : s o - - r , > , l d u sJMaktüle r s f öyle diğim ne de nie rlo ate ş o t t i k , b i z i
—kimsaL_a zme 1 1 irm i ş , -bu _iş -İÇ ing örööilendlrm i ş _de g i l d i r , bu..:.. ı_.. •: '.1._.._,___......
"^/.•-'7^...rVB^uXd^,"--'mâFtüiiÜnTorte
g e l i r i ve kumarhane la r i n g e l i r i v e h i B s a l a r i n d a v r i i l a i l g i l i bu olay
--moydana-ge l m i ş - d e ğ i l d i r _ b i z i - k ü ı ş a l _ t a m i n - a dilip_gÖre_vlendirmiş _.de_ğildir.
:.:...°-~;V::Ls 0 rüldu, öne r l ü t f ü î o p a l «ı ben tanımam gazo t e l e r d a n öldürüldüğl
ınü ..duy dum.de .di,
. „ ' ; . ; ; : „ _ . : _::!„;..,_
.-:__'.
s a n ı k t a n 2 a y l ı k a l a c a ğ ı o l a n 3 Milyon l i r a y i maktulün vermeme
s i vo maktulün ka n d i s i n i tanımaması re daniyle a l i n i , s i l a h ı i ç i n b a l i n a
a t m ı ş OIBS b i l e a r k a d a ş ı i i a b i r l i k t e k ı s a mesafeden b i r d e n f a z l a maktu
- l ü n - ö l d ü r ü c ü bölge la rina ata ş -o tma s i n i n sa ba b i ya -anlama i z l i ğ ı ^ s orulduğ;
da, olay.ıanida n ;_ce raı yan e t t i ; as l ı n d a a te ş o tma ye da niye t i m i z y ok t u olay
y e r i n i n -otopark- olması yo kaçacak y a r olmamaai ne daniyla paniğe k a p ı l ı p

a ta ş at tik:!de^i, ^ ı " ^ : " . : : ' :\:'..• ;:::.^.r.:.'.;.•" .

Sanığın.-nüfus - k a y ı t - ö r r o ğ l - o k u n d u
Sanığın^sabıka-kaydı " ^
doğrudur^yaralamak suçundan Marsinda yjatgılandım t u t u k l u d a k a l m ı ş t ı m da
>anığın bu s a b ı k a s ı re daniyla h a k k ı n d a TCKonun 8 1 . ı n W . ^ r / u y g u l
m«fs3EsjcarşiBinda CMUK»nun 2 58o mdoİEjarağince s a n ı ğ a ak Bavunnm/h^pŞ t a n ı
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Oturum t a r i h i : 14.11.1996
Bankan
: S o k i r . A k t ı 23766
Üye
: wvz± AŞtınok 22793
Oya
. : P i l i z Güneş 25273
C . » a v c ı n ı : Mustafa A l ı ç ı o g l u . 2 3 8 2 3
_atip
: Vijdan Korkmaz
B
e l l i gün ve s a a t t e oturun a ç ı l d ı .
Sutuklu s a n ı k l a r cozaovindGn ( j a t i r i l m i ş olmakla b a ğ s i z o l a r a k h u z u r a
a l ı n d ı l a r , a ç ı k olarak duruşmaya davam olundu. •'
'•'•••••• EAHIK MBTİH AYDOĞMUŞl Hahmot-oğ. Zakiyodan olma, 1970 doğ. midyat
H a s t a n k t i f . k a y ı t l ı olup,- Mersin Aktoalon mah« 1737 sok 0 N 0 İ4 do o t u r u r e
• e v l i , 1 çocuklu, okuryazar p sabıkan i z Iduğunu s o y l a r , î . c . İnisin, s o r b a ö t
^ ç a l ı ş ı r . ;-v:^v:.-: ~ V
• -\'-.":'.•'•''.'•' ' '"/••- '. "'•..•'" ',."• • • •:. v-..
•:
:"_-•. •_. SANIKÇETtH AYDO&ÎUŞ t ¥&hm t oğ.- z okiyodan olma, 1972 4oğ<> Midyat '
B a t a n n ü f , k a y ı t l ı . o l u p , M a i , 0 i n A k b a l a n mahv 1737 aok. H.İ9 da o t u r u r , baka;
. o k u r y a z a r , ;D(ilah"yakalatmak suçundan a a b i k a s ı o l d u ğ u n u b a i i r t i r , ' • . . t a r z i ,
^a.^îolaEWi
SAkDPBROÜH MUJTB I I o a i og, - gaziya do n o l m a , 1 9 7 0 dog. Adana şa yhan
-Hadırİı^kbyü-nüf.kayiiaıtLoİupj-Bmak-mah. -2010 s o k , T F ^ 2 8 - B l o k i K û t ı4-Hö7 ^
--A dana -a dro B inda - o tu r u r , - ba ka r , oku ry a sa r , s a b ıkas ı z ,'i.gj/c ,^İP lam ~m rbao t ——.
• - ^ S A N I K YUSUF KAYAPINAB: T a h i r o ğ . : Şa f i k a d a n ; o l m a j r l 9 7 0 djqğ.]JBAÎIMAH
B a ğ l ı k ©ah..- n ü f . k a y ı t l ı - olup, h a l a n Ma r o i n Akbûlan mah."l737"Dok» H 0 I4
de o t u r u r , o v l i , 1 ç o c u k l u , o k u r y a z a r , 6136 B.Y.M»sucundan s a b ı k a l ı olduğun
b a i i r t i r , T.C. telam, ea rba ö t ç a l ı ş ı r
0»Cr»D/ UBulüm uygun vokale t i dosyada bulunan AVoüoKamal Karama rcan
• i n h u z u r d a k i tün s a n ı k l a r ı n v a k i l i o l a r a k davaya vo duruşmaya kabulüne oyb
b i r l i ğ i y l e k a r a r v a r i l d i ta fhim__ a d i l d i a ç ı k duruşmaya do yam. olundu* __j
Yapılan yoklamada muşta k i l o r i n vo tutukauz d i ğ a r s a n ı k l a r ı n h a z ı r
Yıkmadıkları a n l a t ı l m a k l a c
i>ÖQ - ^ ^ Î B ^ 1 okundu/ H â z ı r b l ü n a n s a n ı k l a r a B u ç l a r ı a n l a t i l d i , rCmTBC»».UE
v
f:gıp#îcxaa^
h a k l a r a a n l a t ı l d ı , va k i l i m i z a r a c ı l ı ğ ı
Cilo" i d d i a n a m y i r t o M
. S a n ı k İ a r d a h ;CMUKoMun 135 vo davamı maddalerinda y a z ı l ı l e h i m buluna
r-tü^yâsâlhlüc^^^
yapmak A n i h a z ı r ı z / t ö a k l a r ı m ı z i a n l a d ı k eyukatımımızında huzuru i l a bugün •
bu oturumda savurma yapmak i ç i n h a z ı r ı z d a d ı l a r , a y r ı a y r ı s avunma va
"""aal-illflYi"Fö'rul"düV
"
~
'
""" ~r^~:
"
~
.BÂNIK METİN AYDûfalUŞ SAVUNMASINDA t ;Ban bu dava i l a i l g i l i olarak
savurmalarımı emniyette - , Bodrum S a v c ı l ı ğ ı n d a va:Suln:HaJc imindeyaptım
aynan t a k r a r adarim 0 Bin maktul Hikmo ta 1994 y ı l ı n d a i n ş a a t l a r ı m d a Düz i ş ç
o l a r a k ç ı l ı ş t ı ğ ı m jçin tanıyordum,~ o t a r ı h t» i k i a y l ı k a l a c a ğ ı m ı ^ r m a m i ş t i
y a k l a ş ı k 3 milyon l i r a a l a c ı k l ı durumda :j.düb, olay t a r i h i n d e n b^ca Bayram
laşmakiîih^öz-dayım ()lan Yusuf K a y a p ı h a r r n IMrBİnd^kidim jiMa r o i n d e k i a b l a m l a r m lyşa; g ü l : D a ğ l a n ı n e vır» - Ve t i n ~va: Br-günâ>;pldu£
halde-bayramlaşmaya s i l m i ş t i k Dayımda Yusuf-da 34 ^nsfe: 63 beyaz b i r dganla
/-.bayramlaşmaya: go İmiş t i , yazmak i ç i n bu a r a b a y ı ondan amana t a n a l d ı k oda
müsada etti,--Dayım Yusuf Kayapınar eyhandaki Bmperyal ş i r k e t l e r gurubundE
müdür yürdımciBi olarak f p r e v l i i d i zarına da rim bu otoyu bayram jçin omarMtor
a l m ı ş , biz da ondan amam t a l d ı k , vo ş e h i r içinde gazalim d e d i k , Yusuf Kay£
p ı n a r bu oto^ru y a l n ı z c a marsında ş e h i r içinde gazmok i ç i n v a r d d
vara e l W m İ B i ç i n vermiş d a ğ i l d i r b i z ^zdikjton sonra Yusuf KE
b i l i C İ İ İ x L n a d a n s a h i l boyu i ? a r a y a l ı m dıyarak onâan
Wl
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7~ M ü ş t e k i l e r Y a l ç ı n baba t a ş i l e y a ş a r B â b a t a ş ' ı n Bodrum a d r e s l e
rirtiüna ( D i z i ; 2 4 / i vu I S / l d ü k i ) i>;u^:^n OJ _.£._•-•-— ^ . •
. .. •
•••".'• 8 - î a n ı k l a r Erkan kılmaz ( D i z i : 2 9 / 1 )Kbru özdemir(Dizi:27/Ûİ ) ,
Onar J k k a n _ ( D İ z i : l 4 / l ) d a k i Bodrum adraslarinds'n~jiıza:ran c a l b i n a .
" r ^ _ T a n ı k l a r p e r v i n B a y ı n - i l e A y l i n " " a y m ' i n ifada la r i n i n a l ı n m a s ı
i ç i n i z m i r ^ g ı r Ceza Mahkana.sina t a l i m a t y a z ı l m a s ı n a ; t a l i m a t a ( D i z i : 3 3 / 0 .
33/tt-2da k i ) ifade örnekle r i n i n aklanma Bina.
• 10_ T a n ı k l a r savaş Tural i l a HaÜB T u r a l ' ı n i f a d e l e r i n i n a l ı n m a s ı
i ç i n Ankara A ğ ı r Caza Mahkemesine t a l i m a t y a z ı l m a s ı n a , t a l i m a t a ( D i z i :
1 7 / 1 ve 1 8 / l d a k i ) h a z ı r l ı k i f a d a l i r i n i n â k l a n n a s i n a . ;'
11_ Kuştaki Fazıla t..Babataş «m i f a d e s i n i n a l ı n m a s ı i ç i n Kadıköy
" g ı r °eza Mahkemesine t a l i m a t y a z ı l m a s ı n a . ( l 6 / 2 d e k i h a z ı r l ı k i f â d e s i n i n
e k l e nne"sine .""
' • '.' •••-.-.-.-—.••• .-..
—r -•—•-.—^-r-^---.--: -•.••.-.••-•-—-.-T.-•
l 2 - ' W ı k A y ş a g ü l - D a ğ l ı n ı n i f a d e s i n i n alınmasl^.için:Mar^.ın ^ g ı r ._.,
^Caza-lİahke^esİrB t a l i m a t - y a z ı l a
ma s i n a # 1 3 ^ i a n ı k Ay^u
GÜlşen'in i f â d e s i n i n alimaâTyîçinl"âârift'/Â*ğxr.'. ÜÖ za
:

:.qa.B*"g»14_ suçun .-. i ş l e n d i ğ i * 28.4.1996::tarihindo B o d r m y — T y J m a n ; o y i ^ a a ^
~K6mi : öla^ajc^çaiıgan^şahsinidur.uşmada^azırZe£i^^^^
"-^vazî-^yâ zılmas ı n a .^~^~:ff^;:. :;;::;:^^^
l a re a i t olduğunun E m p a r y a l ş i r k o t l a r j ^ r u b u n u n - o t e l d a - h i t sş dar olup: olma:
d i ğ ı n ı n vars.arhisse d a r l a r ı n ı n h i s s e o r a n l â r ı n i n ^ o d r ü m " / t i c â r e t ; - S i c i l , - u^c
Müdürlüğünden smrulmasına.
"
'
"
S s W •••••":.•' '
. .
• •
16_ s a n ı k l a r Ahmet '"ara, i h s a n Karakayalı:ve A r i f B a l k a n ' ı n Bodrutr
Regal o t e l i v e ' g a z i n o s u n d a ' s u ç t a r i h i n d e g ö n i v l i olup o l m a d ı k l a r ı n ı n göre
l i i s e l e r bu görevle r i n i n ' n e olduğunun t a s b i t i i ç i n c - B a ş s a v e ı l ı g ı n a
.yazi. yazılmasına.
-— ~
—- _.l_.~
'_—. _ _ K . . . , „'. ...
17- Duruşma günü Adlimde ve Salonda g e r e k l i güvenlik o n l a m l a r ı n ı ı
•-ft.Un"»!?-' •îçin'n.-Raşsavcılifiina y a z ı y a z ı l m a s ı n a .
—U-»-^"•••""-": ' '• : riö ::;: ^azırlık'"soruş'iurmasiV Birasında" b i l g i l e r ı n o b a ş v u r u l a n d i g o r
^ d i g e r ş a h ı s l a r ı n b e y a n l a r ı n a göre o l a y l a : i l g i ^ r ı bulunmadığından c e l p l e ;
!~w3.\^dîi3İiâ5M^
•—•;-:- -~;:.....,:. .^i9„-. BU • ro da n l o r l o duruşmanın 14.11.l996gününo b ı r a k ı l m a s ı n a _oybıb
.^ifiyl^~kâyâr'--va'rildi;"~"22.'10;l9î
J

a ş k a n 26766
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" MUĞLA
4ĞIR CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TENSİP ZAPTI
ESÂS NO
BAŞKAN

: 1996/428
: ŞAKtk AKTI

23766

ÜYE
ÜYE
KATİP
DAVACI
MAKTUL

: F İ L İ Z GÜNEŞ
25273
: MURAT UĞUR
.35483
V VİJDAN KORKMAZ
:.K.H..'
•: HİKMET BABATAŞ, M u r t a z a o ğ . 1946 a o ğ . İ s t a n b u l ^ K a d ı k ö y Gözte
pe mah. n ü f . k a y ı t l ı .
MÜŞTEKİLER î l - ' YALÇIN BABATAş', Hikmet oğ.1971 d<şğ. İst.Kadıköy Göztaip&
• mah. n ü f . k a y ı t l ı vo Bodrum çaferpaşa cad. Nuna i n ş a a t y a n ı .
da o t u r u r .
2--YAŞAR BABATAŞ,; Hikmo t ; öğ. ^
mah. • n ü f . k a y ı t l ı : y o ^ i ğ e r : muşta k i . i l e ayni',adraBte bulunur .SANIKLAR
; 1 ~ METİN A Y D O ^
1970 doğ,
""* İça.1 marka" z-mah.^Binaylar--mah. . n ü f . k a y ı t l ı va KîrBin Akbalar
-mah.yel-737-B o k f ^ ^ 4 " dq -oturuiu-. ^ ^~:z:ÇK.TİN.^YJ}0&^
• -içe lfme r t o z-^Bira^^
Akba-lah-'mah '
=i737fB okv^Nrl4^<ia^o turur-,
-f : 3 ^ ^ R İ ^ W Ü J I E > ^ ^
na jam^k^cad.;^2İ0jBok. C28, Kat;4NV7 da r o t u r u r . £ - I ;_
'4-AHMET KARÂV-Aİive-'-Tadima «dan" olma,-1953 doğ.-"Malatya meı
kez n ü f . k a y ı t l ı va'Enıporyal şİrka t l a r • grubu g a r e l müdürü.
_|. -5- YUSUF KAYAPINAR, Tahir oğ. ş e f i k a a n olma, 1970 doğ. batr
merkez i l ç . Sağlık-mah. n ü f . k a y ı t l ı va o t u r u r .
6_ İHSAN KARAKAYALI, Camii oğ. Zahide «dan olma, I972 doğ.
_şanlıur£a..siverak . i l ç , Gül. i l i .bay. mah. . n ü f . k a y ı t l ı .
7 - ARİF BALKAN, F i k r e t oğ. 1964 doğ. i s t a n b u l Üsküdar ihsai
_ye__mah_._jıüf..kavı tin
•-••••..
SUÇ
. v.TAAMMÜDEN ADAM.. ÖLDÜRMEK VE
BU.SUÇA'^İİtAKT^^'SAYİİTYAî.
YA MUHALEFET./
SUÇ TARİHİ : : 3874.Bİ996 """"
TEVKİF TARİHİ 1 7 . 5 . 1 9 9 6 / t o t i n aydoğmuş, . çe t i n Aydoğmuş,-Ergün Ü K ;
\OV7.l9"96"~(Yusü"f'-KayapiSar' : lik")''
Yukarıda a ç ı k k i m l i ğ i vo suçu y a z ı l ı s a n ı k l a r hakkında Muğ!
C , B a ş s a v c ı l ı ğ ı n ı n 8.10.1996gün ve 1996/1014-338 s a y ı l ı iddianamesi i l e .
^ a ¥ k ü W m ız¥~ "'â"çîllâFl<
mce. e n i ;
GBRgĞj •GÖRÜŞÜLÜP: DÜŞÜNÜLDÜ ; / :
1_ suç v a s f ı "delil d u r u m u , - d e l i l l e r i n hanüz toplanmamış
olması rede n i y la k a r a r t ı l m a i h t i m a l i n i n buILneaası nazara a l ı n a r a k s a nıkle
K a t i n Aydoğmuş, Engün Müjga ile Yusuf K a y a p ı n a r ' ı n tutuk h a l l e r i n i n deva
_mına,.ytararda^^
liğin3_i.._
:
2-JCT!UK.nun.:209~2ip.md.uyarınca t u t u k l u s a n ı k l a r ı n kalem s <
g u l a r ı "için Ş.11;I996 "günü7mahkamami'zde h a z ı r e dilmesi i ç i n C.Savcılığınc
yazı yazılmasına.
3_ Tutuklu s a n ı k l a r ı n duruşm'ada h a z ı r e d i l m a c i 7 ' i ç i n C . ^ a ş s J
c ı l ı ğ ı n a yazı yazılmasına.
4_
Diğer s a n ı k l a r Ahmet Kara, ihsan K a r a k a y a l ı i l e i r i f
Balkan'ınadra s l e r i n i n ta s b i t i i ç i n y a z ı y a z ı l m a s ı n a .
.
5_ Tüm s a n ı k l a r ı n nüfus k a y ı t l a r ı n ı n c e l b i i ç i n / v a z ı / y a z ı . '
*r\.
/^-?_ Tüm s a n ı k l a r ı n sabıka k a y ı t l a r ı n ı n a d l i ( ^ ^ ^ m ü â / o r l u ğ v
- 333 -

ANKARA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Esas No. : İ996/397 ? a : u
Tanık beyanına karşı O.Sarcısından soruldu:Bir diyeceğim yoktur
Tbalimatmraahalline iadesine karanrerilraegi talep olunur dedi.
G.D.: IsteHBİbi;
Buraca yapılacak başka işlem kalmadığından talimatın mahalline ki!
nen ikmalen iadesine oy b i r l i ğ i i l e karar verildi.10.12.1996
Ü
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^580

^ $ ^ '

Oturun; no: :: .: ^ 1. . v
_
......... •:
0tAi^Q^erihiLv±İ6.12 i 1 9 9 6 ^ ^ ^ : ^ ,
^şlSnTÎ3-£^^J^SnîefiiieO^k±20^6.
üye —1_- ___;_;- .::: .: _ :^Dü zgün i KorkmaZ^16779:
ü y e ' i p ^ ^ ^ ^ ^ K e ^ i ı P T o l u " '•-™^Ö3KT
CvSavçi^^^^Eedat^HBayın ' "1792^
r
Kotip~
" ' : H e n e k ş e Asav
"vl~
B e l i r l e n e n gün v e - s a a t t e

oturuoraçıldı

Tanık Savaş T u r a l ~ g e l d i O.SavcilıT h u z u r u ' ' i l e T â ç İ k ' d u r u ş m a y a teişlamlâı.
Kimlik t e s b i t i n e : g e ç i l d i .
•. - - - T A N I K - S A T O Ş ^ T U H A ^ j ^ g - 1 > S İ ^ 9 6 5 ^ D y ^ ' A ö ^ ^ P ^ ^ ı ^ ^ ^ î ^ ^
Cumhuriyet; man ,nüf u s u n a - t e y ı t î ^
Mb: 57
KâVakusunİar/tealgat;adre8İ^^
J,fa9ıj&İMo8İaIÂ^
n o l u t a l i m a t ı okundu.'•-."
O l a y - ^ a k k ı n d a k i — b i l g i s i soruldu^TANIK SAVAŞ TUIUL ANLATIMINDA ;
Bizim Bodrum'un Gümbet koyunda kulüp Turmen-..adlı o t e l i m i z v a r d ı r ben olay günü o t e l d e bulunuyordum,gece s a a t 25'j24.ÖO s ı r a l a r ı n d a o t e l i t
a r a ç parkında bulunan aracımın-; ç e k i l m e s i n i i s t e d i T e r l D ^ n T p a r k d â l b u l u n ^ t
^Hikaet B a b a ^
met-Babata^Vb^ninTaraoııav n e d e n i - ^
o t e l e " dinlenmeye'gclmişti~,hâb"cr~üzcr^
:Xıp_p_Qj:ltLyer^
n ı n a g e l d i ğ i m d e - s i l a h v s e s i duydum,ben d u v a r ı n y a n ı n d a ^ s p e r r k a l d i r a ^ s i - l a h s e s i n d e n sonra 3 k i ş i n i n k a ç t ı ğ ı n ı gördüm f a k a t k a r a n l ı k ^ oldugu'Jiş
ç i n k a ç a n l a r ı t a n ı y a r a a d i m . S i r a a l a r i n ı bilemiyorûnT, s i l â h ' : - s e s i , i l e bjCrlik
t e i k i bayanın adam v u r u l d u d i y e s ö y l e n d i kaçma o l a y ı ü z e r i n e a r a c ı n '
y a n m a g i t t i ğ i m d e Hikmet Babaoglu'nun y a r a l ı h a l d e y e r d e y a t t ı ğ ı n ı onut
b i r a z ö t e s i n d e i k i b a y a n ı n durduğunu gördüm,hemen y a r a l ı y ı ' a l ı p h a s t a haneye götürdüm-sonradan ö l d ü , b e n , v u r a n k i ş i l e r i görmedim,haricen k i 
min vurduğunu duymadım y a l n ı z o l a y nedeni i l e t u t u k l a n a n l a r ı n olduğunu
duydum,bilgim bundan i b a r e t t i r d e d i .
Tanığa 2 9 . 4 . 1 9 9 5 t a r i h l i i f a d e s i okundu;imzası g ö s t e r i l d i doğrudur
o ifademi de a y n e n . k a b u l ediyorum d e d i , t a n ı k s ö z l e r i n e devamla t a r i k a t 
t a i s » İ y a z ı l l olan ü a l i s ^ u r a l benio babam o l u r k e n d i s i o l a y ı n vuku bul
ru^v'/«:.lm9;et'de bulunan 5 y ı l d ı z l ı o!;e". ne k a l m a k t a d ı r Ankara'da
ALW±I

I
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KADİKÖY
l.AÖİR CBZA MAHKEHKSÎ

TALÜUİT TEHSİP ZIBTT

-İlIIIı-İÖ96/23^*al,

? flyoS^'-.===: ijTİBngm*: oflnal=İ5346

- x ••UlU^al^iivşiiV^İgair Ceza Mahkemealnln Ü*L%»/•Wj»/l<*9&tarih ve
••1^5/^^^-oa|yxlx--talllatî-mafeemectİzo colniç oîûakloy ma&omorain-tallmıt'eBndiıijıı
.;

• .-

:

Talîrâft ervrdSr^etEilc oltm&n t

~f-

- .

. ,_.....

:

o/D . « . ; İ TaHnatiUt ifadesini» t e a M t i ^
^:•.---'~:••î-'---•--j-- -•'r'-T^^r-S-r'Ba'-Bİ'boplo -talimat dtırnjpantnrıın ^vl^/,J.-&/199<^ j^tt r öaat3JF
;

' " *

1

™ ^

'

'"_

" " " "

""'"'

COIBO tarihi ı 23.12.^996
Baçkan
j Erdal Şahin 19800
H i ^ T ^ " : ! ! : ; : v 'Baâ4«ı-caaal;:15346v

"Hü^tTâki^ğVMl^

— ^

Sabancı s t . l.Bİk;D.12 Koşuyolu %dikoy adresinde oturur. .•
•
:.:•.;"
•; i- Muğla} Ağ.Gez.Mh.nin 1996/428 esas s a y ı l ı talimatı-okunu
Şikayet ve d e l i l l e r i ; soruldu.
' .
••• •.:-^':
'.. . Ben7öldürm,e olayı ni"girmedim," o t a r i h t e de i ; s t a n - _ .'
l,i
bulda idim, etin Aydoğmuş ve ark.tanımam,bu öldürme.olayından sonra
olayda öldürülen Hikmet 3abataş i l e gayri resmi a i l e hayatı yaşadığım .
i ç i n ceza i ç i n g i t t i ğ i m Bodrum da karakolda benimde ifademi a l d ı l a r ,
/ Jü4ürpe olayı a t l a y ı ş ı m l a eski e s i n i n d e ' i f a d e s i n i almışlar bu v e s i l e ' i l e
^ "kaftfkoİö'a özen yaşantımı tamamen sorup onların sorulduklarına göre v e r d ^ r ^ i ^ c e v a p l a r ı / y a z d ı l a r , o l a y l a ^ ı l g i l i doğrudan b i r bilgim y o k t u r ^ /

^ J

f^CJ
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/ V '

:

„J*..c.
İLB R 3 İ H V
1.16ar Coxa îtohkoueoi

^aii^t-Şorv m6 / 443

-SALİMİ» «EHSİF ZAPH-

^ _ ^ L ^ ^--;-"^ Q;UUfiUnUldUt-:l~gaİitıatlq

fllnlenneal--^iotonlletr^aa^

Ayş.egUl ^ ^

- --.V

bırakıl-

iŞagfenjı^
îvTfr^-.lJahat'rip

•igz^î^kru^^Ö^iyı—Ku

4S9-

-r-i%rtBîartfıtel-2Ö89B?;
"t lîiibayrejn.fiaVl>ı,17333ev2at GüvV
* Brtuğrul-Şehitoâlu 22975
ztOoaattrC
;CoİD&-;TarihI^?/^V1996

910 s . - k a k . n ^ l d e oturur, •;S.imifcîi.rl;ri.-I"çtin Aydo^vş-k ivk^'im. ...rlutrded; .i'shıkl kt'p.
y.-pajDK;^ rn_yernipd=; s-deceçiru oiiajıvu.usujeü j-nu.iui j . ^ u n i ' j . . ' . :
.' . "... -Sl3.iırât"^kra>VüTöİTy~lmlâ^iİdT.'- :-r ü l d ' û : ^ yif"k^STrTbayrr;5ın"ıîr"ikir:ci.
günü daha.doğrusu hayrandan. i k i gün ence î sianbul'dan yanında kardeşleri:;; '"eti:.,
Jetin ve Ergtin adlı b i r arkadaşı i l e b i r l i k t e yanırra öildili-i-.^abaî: saatlerinim
gelmişlerdi.Hep b i r l i k t e kahvaltı yapycrduk o s ı r
»dar-a'••''-•• • v --J2. g-ldl'Tr^^^ay I a ı J r a k i ç ' " --^^f-"
rada ^ e t i rıjcrjr.U..
'^b_nr- . . n
aal_v,a" c c 3.
t.r. =. j - o d U _.dcd

-eder'.T. ^.cı.
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±.;.;r.':':w.k„ T .C

-•

[Jl'^TİMİTİhl^f^ZÂİETİİ
-%>£^Ağır^^za|p^
s a y ı l ı tali matları tevzi-ûetJceBinW:ina^
••-• t£ ı i mat: d ejf t e r i n i n ^ u k e r i
flavyazıİixBÎW
—t e- - J k--efl3-l dl-.:,-,,l.;... ,.,•-,..-•:..•.• -::.:.::...; ~T:::'~rL.:.^,.... ".r.v,-^;;^. •..;;...^v:.:r,,,-,: ;/:;.;,. ,:^. ,,- ,..:.,, G.PT
iZ!
£P^aİ"înaİ;fc~B.;-^
•r 2-Btrne d en 1 e d u F ü p a rii n.-10.12^. 1996 gü nü s a a t 9.00 ' i b"ı r a k i 1

8 Ifcrlfr »nmtag 1#£3

_ . . _ _ _ , . . _O^ŞîJSOSa Jİrtla 2300*;
:T.%*T^CS^^

Wlte. Tanık g e l d i , Başkaca^ g e l e n olmadı; .açık o l a r a k yargılamaya- başlarim
Cad A d i l - A T T , ^ f ^ f / A h m B t N ^ i . ° g l u , 1954 D.lu. Adana Atatür
Cad. Adil Apt.: K.2 Ko:4 de o t u r u r , . S a n ı k l a r ı tanıma*, engel, h â l i yok.
Usulen Yemini y a p t ı r ı l d ı . • > ; . y-:yy:- -.yy; / •-_• ••;-;. ^ r yv\£; •..;..d y * ,. v ^ '
^ fe •;:: ^ggl^ÂNTKTÂN^ S ORULDmOlay ı j p e j g ^
^daha^çe^ii;ste=34^:^
r m a s i n i İ ^ a İ e p ^ e d ^ ö ' r ü m ^ d e ^ ı v r F r ^ : :/ İv : ; : - - ; — '

Bu ifadem;; doğrudur-,-jben-5;îrilöan-BeriTAdana

:

-rr^~:±^T^^^^:::ry^±^J:7^\.

Seyhâh^P^^^büiunari'Ej^e

+opal d ı r ^ k e h d i ş i ' d a h a - ' s o n r a öldürülmüştü,- KerBinHÜtoıv O t e l i n d e k i '
Öazınqrda;; B ize|bağİıdır^YuBuf tsİLmll; Şahıs . t a o l a y ^ t a r i h l - i t i b a r i i l e '
4 ay kadar, .önce, orada.;.çalışmaya.başlamıştı,, ben; bu araci'-îstanbul" daki
Genel "Hldür Ahmet arar ya durumu a ç a r a t oh u n onayını" alarak Teslim e t t i ı
a r a c ı g e t i r i p k e n d i s i t e s l i m etmedi; benim b i l g i m görgüm bundan' İ b a r e t •

t i r .d e d i .

'

.

'.

'

.

•

• '•".'

• . .„"

îddia. Makamında.n s o r u l d u 5 " t a l i m a t ve" ekle'ririirfTahalline'iad<
s i t a l e p olunur d e d i .
g.g. / İstem gibif
• •'-.' '."
Buraca i ş i b i t e n talimat ve e k l e r i n i n ikmalen matialli^nöhlıel
sine iadesine . o y b i r l i ğ i ile- k ar ar y e r i l d i . 1 0 . İ 2 . :
Bask

ü

y.e-238

tiye--?/
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S/2

araca tekrar geldiğin de öğrenmiştir. Bu sanığın da olaya iştiraki
yoktur.
SONUÇ : Belirtilen ve belirlenecek nedenler ile : Sanıklar Yusuf Kaya.pınar ve Çetin Aydoğmuş'un olaya karıştığına dair dosya için
de delil olmaması ve 5 aya yakın bir zamandan beri tutuklu ol
ması,her iki sanığın kendiliğinden gelip teslim olmaları da
göz önünde bulundurularak mağduriyetlerine mucip olunmaması
için TAHLİYELERİNE karar verilmesini saygı ile vekaleten dile
rim ,-18/10/996

A

S>

1>

Sanık Yusuf ve Çetin
vekili
Av.Namık-Kemal-Karamercan

^

^
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A V U K A T

N A M I K KEMÂL K A R A M E R C A N
Istaıron Mey. Anıt Ap. Kat 1
Kod : 256 & : 3132006 - 3132787
NAZlLLt

AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA
MUĞLA
Dosya No: 996/428

TAHLİYE İSTEYEN : Yusuf Kayapmar,Çetin Aydoğmuş
..VEKİLİ..
„_?__Ay_JJamık Kemal_.Karame.rcan-Nazil_li
DAVACI
: K.H.
MAKTUL
: Hikmet Babataş
SUÇ
: Adam öldürme
: 996/428
DOSYA NO
Sayın mahkemenin belirtilen esas numarasını alan dos
yanın tetkikinde maktul Hikmet Babataş'in öldürülmesi olayında sanık
YUSUF KAYAPINAR'in olaya karıştığı hakkında aleyhine hiç bir delil yok
tur , Bu sanık Emperyal şirketine ait olan,ancak kendisine görevi ica
bı verilen aracı,diğer sanıklardan yeğeni Metin ve Çetin'in bir kaç
saatliğine gezmek için ricalarını kıramayarak vermiş,daha sonra diğer
sanıklar aracı alıp Bodrum'a gittiğini ve orada cinayete karıştığını
sanık Metin'in kendisine telefon etme'si ile öğrenmiş,hemen Bodrum Em
niyet Müdürlüğü'ne telefon ederek,sanıkların eşgalini vermiş ve bu sa
nıkların yakalanmalarını sağlamıştır.
Daha sonra da kendisinin ifade için gelmesi emniyetçe
söylenince kendiliğinden gelmiş teslim olmuş,daha sonra salıverilmiş
üst mahkemede yapılan itiraz sonucu tekrar tevkif edilmiştir.
Belirtildiği gibi,sanık Yusuf'un bu olayda azmettirici
veya bir başka şekilde suça iştirak ettiği hususunda delil olmadığı
gibi,sanık diğer sanıkların^yakalanmasına yardımcı olmuş ve kendili
ğinden emniyete gelmiş teslim olmuştur. Kendisini suçlu addeden bir
kimse,diğer sanıkların eşgalini vererek yakalanmalarını sağlamıyacağı
gibi; kendiliğinden gelip te cinayet gibi bir suç için teslim olmaz.
•."• ÇETİN AYDOĞMUŞ'un ise olaya aynı şekilde karışmadığı,
olayda gözcülük dahi yapmadığı yine dosya kapsamından anlaşılmaktadır
Çetin Aydoğmuş diğer sanıkların araçla.Metin'in eski patronunun yanına
iş istemek için gittiğini bilmekte,onların adam öldürdüğünü,sanıklar
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M U Ğ L KTrrr.lf'
CUMHURİYET B A Ş p
B.034.CBS.4.48.01L
SAYI : 1997/353 FAX
KONU : Yazı hko
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI
. İLE SUBURLUK'TA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI AMACIYLA
KUKULAN(10/89»11091249125,126)ESAS

NUMARALI MECLİS

ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
ANKARA
İLGİ:

17O201997

tarih ve A0Olol.GEÇ010/89-2^+0 sayılı

fax yazınızo
İlgi oayılı yazı ile sorulan Ömer Lütfi Topal hakkında,
1-Hazırlık soruşturması sırasında verilmiş Giyabi
tevkii" karara ile yakalama müzekkeresinin bulunmadığı9
2-ömer Lütfi Topal'm Bodrum'da bulunmaması nedeniyle
7.6ol99Ö tarihinde BodrumTC0Başsavcılığınca Hikmet Babataş'm
öldürülmesi ile ilgili olarak savunmasının alınması için İstar
bil C0Başsavcılığına talimat yazılmak suretiyle 7.6.1996 tari
hinden itibaren aranmaya başlandığıvMuğla Ağır Ceza "ahkemesiBaşkanlığınm 17»2.1997 tarih ve I996A28 esas sayılı yazısı
ile bildirilmiş bulunduğundan9
Bügiireniz. asselumuv

• iu

<"""

.Ertem TÜRKER
Cumhuriyet başsavcısı
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T.C.
MUĞLA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
B.034.CBS.4.48.OO.OO
SAYI :1997/353 FAX
KONU :Yazı hk*

co
o

rX3

17

/.

62

r..r./i99„

TÜRKİYE BÎTYÜK, HİLLET MECLİSİ
YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVIİTLE OLAN BAĞLANTILAR
tUS SOSDRLÜK*TA MEYDANA GEL3N KAZA OLAYININ VE ARKASINDAKİ İLtŞKİLtStN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI AMACIT:
KirHULAN{lO/B9,110#12^,125,126)ESAS NUMAR4LI MECLİS
ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

o
Lf->

^r
o

ANKARA
İLGİ: 1 7 , 2 . 1 9 9 7 t a r i h ve A.01.1»GEÇ 4 lo/89-2İK> s a y ı l ı

Ol

fax y a s ı n ı z .

m
ı

İ l g i s a y ı l ı y a z ı i l e s o r u l a n Öo*r L ü t f i Topal hakkıac
I - H a z ı r l ı k s o r u ş t u r m a s ı s ı r a s ı n d a Verilmiş Givabi

uı

teirkii k a r a r a i l e yakalama c u z e k k c r e a i n i n bulunmadığı»
2~Qjıer L ü t f i T o p a l ' i n Bodrum'da bulunmamağı Bedeniyle
7*6«1996 t a r i h i n d e Eodrua C# B a ş s a v c ı l ı ğ ı n c a Hiknet B a b a t a ^ ' a
pldürû'İMesi i l e i l g i l i o l a r a k eaYiumasınm a l ı n n a s ı i ç i n İ s t

er
_ı

b i l CyBaşgjorcılığipa t a l i m a t yazılmak s u r e t i y l e 7»6*1996 • t a t ,
hinden i t i b a r e n aranmaya b a ş l a n d ı ğ ı , M u ğ l a Ağır Ceza "ahkemes
Baçkanlığittin 17*2.1997 t a r i h ve I 9 9 6 A 2 8 e s a s s a y ı l ı y a a ı s a
i l e M l d i r i l n i ş bulunduğundan,
Bilgiireniz.

wes»luaur»

T. B. M. M.

T v'-» ;•• * ' . i : , , v

KOMİSYONU
GELEN EVRAK
Tarih
No.

\1%
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T.C.

•-30;-4-;-I99(

ADALET BAKANLIĞI
ADLİ TIP KURUMU
..ÎSSV?:?.

• Grup Başkanlığı

\*ıV3»_ ^ M

Morg ihtisas Dairesi
Protokol N0I99.6/2J63....

OTOPSİ

TUTANAĞI

İ s t a n b u l Kadıköy g ö z t e p e nugununa

Nüfus kaydının

kayıtlıdır.

olduğu ve
..ikâmet ettiği, .28../..4'.../19..*M>tarihinde.'.

öldüğü ve ölümün şüpheli olduğu bildirgen

lî^TÜ&za,..r...RİM().t '.'.

"°Qlü
19*6.....
fczı
•Cebinin otopsi yapılmak suretiyle tespit edilmesi..

...doğumlu,

KtldffiT..3AIU!EA.Ş

...'nın olum

Bodrum

C. Savcılığının....2.9/..4...719..9.6günve...BUa
istenmiş olmakla

.....B.9.r(i.P..ya:

.Uzm_Dx.....H aan...Uçkan
tarafından

C.M.U.K.'nun

A*? 9 **. ?A^ a ^

sayılı yazıları ile

C. Savcı « d . ö.?iteR...Kölçeîfl

l^z.ura.B.da....

liHunnit^ IIzm.Dr....JKafjeır...K e rfldeniz

79 ve müteakip

maddelerine

göre

B1 r :

° ? !- Ç e k i r d e ğ i n i n vücuduna i s a b e t

ve kanamadan , a l k o l uyutucu uyuşturucu

için

yapılan Adlî

Otopsi

etnesine.bağjLi

sonunda

ölümün

i ç ..organ h a r a b i y e t i

kan a l i n d i k

ileri geldiği, defninde mahsur bulunmadığı ve tafsilâtlı raporunun bilâhara verileceği, ayrı ayrı yeminler yaptırılan ve yukarıda
isimleri zikredilen hekimler tarafından bildirilmiş olmakla, tetkiki mucip başkaca bir cihet görülmemiş olduğundan, iş bu tutanak
hep birlikte imza altına alınarak C.M.U.K.'nun 152 nci maddesine göre durumun

:

.'........Ş.?.rn.0.Y?.

'.

;.

Belediye Baş Hekimliğine ihbarı kararlaştırldı.
•3P../.„4.../i9..9.6

. . E a r r ^ r ç . s. YW,
Özkan*Kökon

c

"emuB Yazman
E. Çjkişbag
ıkikat Savcısı:
drua M: Necdet

orgih
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e s e d i Teslim Alan

ToC0
BODRUM
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
SAH: 1996/62 mut,
KARAR
Hakim.
Katip

: SELAMİ BEREKET 23636
: ZERRİN MUĞLALI
B i r l i k t e h a r e k e t l e s i l a h l a k a s t e n adam öldürmek suçuna i ş t i r a k etmek
suçundan sanık îuauf Kayapınar tutuklama t a l e b i i l e sevk e d i l d i ğ i ancak mahkemece

serbest bırakıldığı sanığıntutuklamnaaına karar verilmesi için hazırlık evrakları
Bodrum (^Başsavcılığının 2L«5»1996 tarih 1996/936 sayılı yazıları i l e talep olunmakla
tüm hazırlık evrakları incelendi
Q.D

/

.
Her ne kadar sanıklardan Tahir eğin 1970 D»lu,tüSUF KAIAPINAK'm
sulh ceza mahkemesince tutuklanmaması yönünde karar veriîmişsedegCosaveısının
itirazında gösterdiği gerekçe»sanıkların savunmalarına>do8ya içerisindeki sebeblor
ve d e l i l l e r i t e s b i t edilen öldürme fiilinden s«ora tutuklanan Uç sanığı taşlayan
aracın plakasının teobit edilmesine 8 araoih emperyal gazinosunda çalışan yusuf kaya
pınar'in aracı, a i l e s i n i gezdirmek Üzere istemesine rağaen bilahare aracı Uç sanığa
teslim e t t i ğ i bu sanıklarında tedarik edilen *usuf *ayapınar tarafından kendilerine
adam öldürme f i i l i n d e Bodruma gelmeleri ^öldürdükten sonra elay yerindenkaçmaları
•layinda vasıta temin eden *uauf Kayapınar CMÜK.nun 1(A v» müteakip maAeleri gere
ğinee d e l i l l e r i n toplanılmak ihtimali karartalaama açısından, gıyabin "TUTUKLANMASINA
hakkında yeteri kadar gıyabi tevkif müzekkeresi çıkartılmasına gıyabi tevkif müzek
keresinin gereği için CçBaoaavcılığına gönderilmesine0
İncelenen Hazırlık evrakı Üzerinden C,Ba,vcısinin istemi doğrultusunda
yasa yolu açık olmak üzere hazırlık evrakınlnda CpBaveılılyurİJ^ıali için iadesine
karar verildi 0 22o5ol996
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Sulh' Ü-3S*
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Savi- : 1 9 9 0 / 1 4 6
.;• '-""•'•..

:'.

•.

•.

'SOESU Z A E S I

Hakin. ••
• : özen uys_al .25998
.
Katip'. ••
; j . Safiye-czak'V
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Efc
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

HlZitöHTE \ m

İSEU
Sayı : E .05 .1 .EGM. 0 .60 . 0 5 ,03 ./2.G94-96

A N K A R A
09.12.1996

Konu : Organize Suç Tahkikatları.

T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI İLE
SUSURLUK'TA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE
ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI
AMACI İLE KURULAN (10/89,110,124,125,126) ESAS NUMARALI
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

İlgi

»9.11.1996 gün ve R.01".1.GEÇ/4 sayılı yazınız,

İlgi yazınızda belirtilen konulara ilişkin, Emniyet
birimlerince düzenlenen evrakın tasdikli birer örneği' ilişikte
sunulmuştur.
•
Bilcıilerinize arzederim.

E K î :. Klasör (121 evrak)

Bakan a.
Müsteşar
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DOSYA NO: 2

SÖYLEMEZ KARDEŞLER ÇETESİ

. Söylemez kardeşler çetesi ile ilgili iş bu tahkikat
dosyasının her yaprağı tarafımca numaralanıp, mühürlenerek
(33) sayfadan ibaret olduğu tasdik olunur. 09.12.1996

'Eyüp SEMERCİ
3 -.S/n ı f Emn iye t Mü d ü r ü
îc^ari işler' Şube Müdürü
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T.C.
IçIŞLERl BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Sayı

:B05OTEF00000O

IZ.LISSL

Kortu : \ 0 6 - l j / t t $3-32.5"
BAKANLIK MAKAMINA

Adana'da yakalanan Faysal vo Mustafa Söylemez tarafından oluşturulduğu
anlaşılan organize suç örgütü ile bazı Emniyet görevlileri arasında İlişkiler
bulunduğuna ilişkin Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak tarafından ortaya atılan bir
takım iddialar görsel vo okte sunulan yazılı basın drganlarihda yer almıştır. ;
Bilgilerinlzo sunar, konunun Mülkiye Müfottişleri ve Polis Müfettişleri
tarafından müştereken incelenmesi içiri yazının Teftiş Kurulu Başkanlığına havalesini
tasviplerinize arz ederim.

NevzaCTURHAN
Teftiş Kurulu Başkan V.

Uygun Göüüşkf Arz ederim.
Y\/6/199G
Erol ÇAKIR
Vali
Müsteşar

Doç.Dr.Ülkü GÜNEY
Bakan

Eki:1 dosya
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Goriel Müdürlüğü
(Y\tk?6////

Sayı :B.05.UEGM.0.60,05.03-995/96

^

&föH l '
S? ,
ANKARA.
.m.m.../1&.

Konu : Söylemez Kardeşler

Uzun süredir aranan Mehmet Faysal SÖYLEMEZ, Mehmet Sena SÜZLEMEZ,
Fevzi §AHlN ile Can KOKSAL isimli gahısların 11 Hazir.an 1996 tarihinde,
06 VŞS 45 plakalı" oto ile Adana'nın Pozantı İlçesi girişinde TEM otoyolu
turnikelerinde durdurulmak istenmesi sırasında çıkan silahlı çatışma- ssaucunda
yakalandıkları, Söylemez Kardeşler Çetesi isimli bu çeteye mensup 6ir çok
kişinin asker ve polis olduğu çegitli baaın-yaym organlarında yer afaasıyla
ilgili olarak;
Bakanlık Makamınca, adı geçen çeteye mensup olan, yardım ve jartaklık
yapan veya çegitli sebeplerle adı karışan Emniyet Mensuplarının tesbiti
ile olaylarla ilgili bağlantılarının araştırılması Mülkiye ve Polis Müfettişle
rince mîigtereken incelenmesi uygun görUlmUgtUr.
Emir gereğince İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ile irtibata
geçilerek MUİkiye Müfettişleri ile birlikte konunun Tarafınızca müştereken
koordineli bir,; şekilde incelenmesini, sonucuna göre düzenlenecek evrakın
Kurulumuza tevdiini rica ederim*

ılit KARABULUT
İtSınıf Emniyet Müdürü
Kurul Başkanı

D A Ğ I T I M
1- Abdullah SELVİ l.S.E.M.P.B.Müf.
2- Salih Zeki) YİĞİT l.S.E.M.P.B.Müf.

per.O-BÂ.(tfM»
Daktilo Eden
Şube Müdürü

h/İş.r yjcr,'l(nrxhıY.

: C.ZlNClR
, I
: E.SEMERCİ \

ty
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£0. ,
içişiıimi; BAKANIJOI
Emniyetr.Genol Müdİİrİüigü
Sayı

: B*05»3.^EGWWQu^O,Q5 i
03*109/;

Konu

•

.

/

/19

Sox^ta^xm^AxnL
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

tLGt: 18,06.1996 gün ve B.05.1.EGM;0;60;05.03-Müf:96/lll sayılı emir.
Uzun süredir aranan Mehmet Faysal SÖYLEMEZ, Mehmet Sena SÜYLBKZ,
Fevzi SAHİH ile :Can KOKSAL isimli gahıslarm 11 Haziran 1996 tarihînde,
06 VSS 45 plakalı oto ile Adana'nm Pozantı İlçesi girişinde TEM oteyolu
turnikelerinde durdurulmak istenmeni sırasında çıkan silahlı çatıgma sonucunda
yakalandıkları, Söylemez Kardegler Çetesi isimli bu çeteye mensup bir çok
kiginin asker ve polis olduğununçegitli basm-yayın organlarında yer-almasıyla
ilgili olarak; .Bakanlık Makamıüjia, adı, geçen, çeteye ^mensup olan, yerdim
ve yataklık yapan veya çegitli sebeplerle adı karışan Emniyet Mensuplarının
tesbiti ile olaylarla ilgili bağlantılarının araştırılmasına Mülkiye Müfettişle
ri ile müşterek olarak görevlendirilen Polis Başmüfettişleri Abdullah SELVt
ve Salih Zeki YİĞİT tarafından yapılan incelemede;
1- Mehmet Sena, Faysal ve Mustafa SÖYLEMEZ tarafından oluşturulduğu
anlaşılan organize suç orgtitune katıldıkları anlaşılan 58652 sicil scyılı
Başkomiser Halim APAYDIN, 122330 sicil sayılı Komiser Yardımcısı Razif YAVUZ
ile 122184 sicil sayılı Komiser Yardımcısı Mehmet Sıddık BAKIR haklarışiaki
adli soruşturmanın, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi.Bagsavcılığınca vürStülmekte olduğu* disiplin mevzuatı açısından her üç sanık hakkında da soruşturma
açılması gerektiği,
2- Çankaya İlçe Eski Emniyet Müdürü 55956 sicil sayılı Emniyet Şube
Müdürü Sedat DEMİR' in,. Söylemez Karde'şlerce işletilen ve Ankara ÖalgatHBonya
yolu üzerinde bulunan RDH0RS DİSC0 BAR*a, Çankaya Emniyet Müdürlüğüne mobilya
alınması karşılığında, süresiz kapatılmış olmasına rağmen barın yeâiden
açılması için izin vererek görevini kötüye kullandığının tesbit edildiği,
Sedat DEMİR* in mal varlığında izahı mümkün olmayan belirgin bir artışın
görülmesi Üzerine adı geçen hakkında 3628 Sayılı Kanuna göre işlem yapılmak
üzere düzenlenen •'Tevdi RaporuMnun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal
ettirildiği,
Açıklanan nedenlerden dolayı Sedat DEMİR hakkında Memurin Muhakematı
Hakkında Kanun uyarınca ve Disiplin Mevzuatı uyarınca soruşturma açılmasının
gerektiği,
3- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Ahlak Eski Büro' Amiri Mehmet
Aslan ÜNAL tarafından emniyetin her zaman denetlemek durumunda bulunduğu
ve polisle iş ilişkisi bulunan şahıolardan raakbuzsuz para topladığı ve bunun
hesabını görevlendirdiği 49659 sicil sayılı Polis Memuru Abdülkadir EREN'e
tutturduğu, toplanan paralarla ilgili olarak elde edilen defter ve harcama
belgelerinin incelenmesinde ise 180.645*916 Tl.nın harcama belgesinin ibraz
edilemediği ve Polis Memuru Abdülkadir EREN'in zimmetinde bulunduğu anla
şıldığından, görevlerini kötüye kullandıkları belirlenen Mehmet Aslan ÜNAL
ve Abdülkadir EREN haklarında Memurin Muhakematı Hakkında Kanun ile Disip*"1
Mevzuatı açısından soruşturma açılmasının gerektiği,
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- 2 4- Söylemez Kardeşlerin İstanbul Kızıltoprak'ta bulunan yazıhanelerine
26.02.1996 tarihinde silahlı baskın düzenlenmesi olayında soruşturanın
Söylemez .Kardeşler lehine yürütülmesi, sanıklara baskı ve kÜtülük yapılmsaasi
karşılısında İstanbul Emniyet. Müdürlüğü Cinayet Büro Eski Amiri 71799 sicil
sayilı Emniyet Amiri Erdal DDTRMAZ'ıu. rüşvet aldığının' tanık beyanı ile tteAit
edildiği ve bu kony île iljşıii':tdoşyiniih İstanbul Cumhuriyet Savczaı Sergin
GzppİİBi' in yazılı talebi üzerine"; elden teslim edildiği, İra nedenle Bedal
ÇDRMAZ. hakkında Disiplin MevzuntıJfcçisındaıi soruşturma açılması gerektiği,
5- ıEmniyet : Genel Müdürlüğü Personele?Eski Daire Başkanı 51376 sicil
sayılı- Emniyet • Müdürü Tugay TOfiAN'ınt tanık? beyanıyla ,s; kumarbaz olduğu . teebit
fedilen:.bir::işahsın davetini .kabul- ederek- İstanbul "Emniyet Müdürlüğü Asayı*
Şubesi Eski Müdürü Sedat DEMİR île birlikte ailecek İstanbul. Silivri'de
bulunan Clasis. Otelde kaldıkları, ve-ojel maaraflarının Üa kumarcı oİİhğu
ifade edilen şahıs tarafından ödendiği anlaşıldığından;
Yukarıda adı geçen Emniyet Mensupları hakkında Memurin Muhokeeatı
Hakkında Kanun ve Disiplin Mevzuatı-'yönünden soruşturma yapılması hususunu
tensiplerinize arzederim.'"'
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§*m& i Mülkiye , ve! Rpİis Müfettişi
S"^-v;\'-^flÂor.evİetıai'rıdiıieöi«

BAKANLIK MAKAMINA

İLGÎ: 19.G6.199S gün ve B.G5.G.TEF.00.00.01].DS-2/1359-325 sayılı tahkik emri. v
Adana'da yakalanan Faysal ve Mustafa SÖYLEMEZ tarafından oluşturuldu
ğu anlaşılan organize suç örgütü ile bazı Emniyet Görevlileri arasında ilişki
ler bulunduğuna ilişkin Şanlıurfa Milletvekili Sedat BUCAK tarafından ortaya
atılan ve yazılı ve görsel basında da yeralan birtakım iddialar ile ilgili
olarak Bakanlık Makamı tarafından ilgi tahkik emri ile müştereken Mülkiye ve
Polis Müfettişi görevlendirilmişti.
Mülkiye Başmüfettişleri Hüseyin YAVUZDEMİR ve Süleyman KAMÇI ile Po
lis Başmüfettişleri Abdullah SELVİ ve S.Zeki YİfiİT tarafından; Şube Müdürü Se
dat DEMİR'in, "Devlet Memurluğundan ve Meslekten Çıkarma", Başkomiser Halis
APAYDIN ile Komiser Yardımcıları; M.Sıddık BAKIR ve Nazif YAVUZ'un, "Devlet
Memurluğundan ve Meslekten Çıkarma", Emniyet Amiri Erdal ^DURMAZ'in, "Devlet
Memurluğundan ve Meslekten Çıkarma", Emniyet Amiri M.Aslan ÜNAL ve Polis Memu
ru Abdulkadir EREN'in, "Meslekten Çıkarma", Eski Personel Daire Başkanı Tugay
TURAN'm ise "6 Ay Kısa Süreli Durdurma" cezasıyla tecziye edilmeleri görüşüy
le düzenlenen soruşturma dosyaları karara bağlanmak üzere yetkili disiplin ku
ruluna gönderilmiştİrAncak bahse konu soruşturma dosyalarının Bakanlık Teftiş Kurulu Baş
kanlığı tarafından Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi üzerine yapılan inceleme
de; Başkomiser Halim APAYDIN'in, gerek müfettişlere, gerekse Asayiş Şube Mü
dürlüğünde verdini 23.06.1996 tarihli ifadesinde, Aksaray'da bulunan Kumkapı
Btelinin kapatılmaması karşılığında otel sahibinden aldığı 10.GC0.- Alman Mar
kını Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Deniz GÖKÇETİN'e verdiğini beyan
ettiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 05-09.1596 gün ve 1996/164 sayılı
iddianamesi ile de adı geçen'Emniyet Müdürü hakkında dava açıldığı, ancak di
siplin yönünden hakkında soruşturma yapılmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca konu ile
ilgili olarak Ahlak Bürosunda oluşturulan fondan Emniyet Müdür Yardımcısı De
niz GÖKÇETÎN'in haberi olduğu, toplanan paralarla da ilgilendiği ve Söylemez.
Kardeşler olayıyla ilgili olarak adı geçenler hakkında Mülkiye ve Polis Başmöfettişlerince birlikte soruşturma yapıldığı anlaşıldığından konu hakkında dü
zenlenen tahkikat evraklarının tefrik edilerek birleştirme mi yapılacağı veya
soruşturmanın yeni bir fj^ufettiş tarafından mı yürütüleceğine dair İstanbul Va
liliğinin 27.GS.1SSS gün ve S.05.1.EG*-'.4.34.00.61.1955/2616-35229 sayılı yazı
sı ve ekleri ilişiktedir.
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koiraı vf^^İî/i^ye Polis Müfettişi
, Gçr^Jçndiriİmesi.

Uygun görüldüğü takdirde bu konuların da Mülkiye vç Polis Müfettişle
rince müştereken incelenmesini, gerekirse konularla ilgili. alarak tesbit edi
lebilen dioer görevliler ile eski Emniyet Müdür Yardımcısı Deniz GÖKÇETİN hak
kında da soruşturma yapılarak sonucuna göre düzenlenecek evrakın gönderilmesi
için yazımız ve eklerinin 8akanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına havalesini ten
siplerinize arz ederim.

Alaaddin YÜKSEL
Vali
Emniyet Genel fiüdürü
Uygun görüşle arz ederim.

VB EK.M

m / S o ^ ^

İncelenmesi Gerekirse Soruşturulması Uygundur
BAKANLIK TEFTİŞ KURULU 6AŞKANLIÖINA
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EK-1: 1 a d . y a z ı .
•. / t
EK-2: 1 ad.dosya(318 a d . )
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Sayı
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Müşterek Müfettiş "ürevlenrt'ri.lrn";.
TEFTİR KI.RJLI." PRRK'!,VLT*Ta!A

İLGİ: 1.9.06.1996'gün ve R.P5.n;TEr .^O.on.nn.n6-?/13r>9-3?f5 sayılı -tahkik .emri.
Adana'da yakalanan Faysal ve Mustafa EYLEMEZ tarafından oluşturuldu
ğu anlaşılan organize suç f'rgfitü u.e bazı Emniyet Görevlileri arasında ilişki
ler bulunduğuna" il Işk in Şanfıurfa Milletvekili Sedat RIJÇAK tarafından ortaya
atılan ve yazılı ve gürsel basında d? yeralan birtakım iddialar ile ilgili
olarak Bakanlık "akamı tarafından ilni tahkik emri.ile müştereken "'"ilk i. ye ve
Polis Müfettişi görevlendirilmişti.
'
Mülkiye Pa.şmüfettişleri Hüseyin YA\/UZDEMTR ve Süleyman KAMÇI ilePo-r
lls Başmüfettişleri Abdullah FELVÎ ve R.Zeki Vİ*?T tarafından; Şube Müdürü Fedat DEMİR'in,' "Devlet Memurluğundan ve Meslekten Çıkarma", RaşkomisEr Halim
APAYDIN İle Komiser Yardımcıları; M.Sıddık RAKIR ve "azif YAUUZ'un, "Devlet
Memurluğundan ve Meslekten Çıkarma"', Emniyet Amiri Erdal piRMAZ'in, "Devlet
Memurluğundan ve Meslekten Çıkarma", Emniyet Amiri M.Aslan H'.'AL ve Polis Memu
ru Abdulkadir ERE^'in, "Meslekten Çıkarma", Eski Personel Daire Raşkam. Tugay
TURAîV'ın ise "6 Ay Kısa Süreli Durdurma" cezasıyla tecziye edilmeleri, görüşüy
le düzenlenen soruşturma dosyaları karara baylanmak üzere yetkili disiplin ku
ruluna gönderilmiştir.
Ancak bahse konu soruşturma dosyalarının bakanlık Teftiş Kurulu 3?şkanlığı tarafından Şenel Müdürlüğümüze gönderilmesi üzerine yapılan inceleme
de; B3ş_ko.miser Halim APAYDIM'ın, gerek müfettişlere, gerekse Asayiş Şube MüdürlüÇünde verdimi ?3.fin.1996 tarihli irades.inde, Aksaray'da bulunan Kumkapı
Otelinin kapatılmaması karşılısında otel sahi hinden aldi'"ı 10.00?.- Alman Mar
kını Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Deniz ÇfjKÇETİM'e verdiğini beyan
"eTf.'iği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 05.09.1996 gün ve 1996/16** sayılı
iddianamesi ile de adı geçen Emniyet .Müdürü hakkında dava Bral.dırı, ancak di
siplin yününden hakkında soruşturma yapılmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca knnu ile
ilgili olarak Ahlak bürosunda oluşturulan fondan Emniyet Müdür Yardımcısı De
niz G"HÇETX!V'in haberi olduğu, toplanan paralarla da ilgilendir! ve Süylemez
Kardeşler olayıyla ilgili olarak adı gecenler hakkında Mülkiye ve ^olis P-aşroüfettişlerince birlikte soruşturma yapıl dıo anlaşıldığından konu hakkında dü
zenlenen tahkikat evraklarının tefrik edilerek birleştirme mi yapılacağı veya
soruşturmanın yeni bir Müfettiş tarafından mı yürütül eceline dair İstanbul Ve
liliğinin ?7.0n.1Ç% gün ve ^.n5.1.E™^.3^00.61.1996/?616-rı5??9 sayılı yazı
sı ve ekleri ürerine konunun Mülkiye ve Polis Müfettişlerince birlikte ince
lenmesine dair "îrkenlık "«karnından alınan .15/10/1996 tarihli onay il i.sikte
'•»enderi İmi stir.
••
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Em.Md.Deniş GÖKÇETİN
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Sayın;
Ali KOLAT
1.Sınıf Emniyet Müdürü
Polia Başmüfettişi

İLGİ : 19.06.1996 gün ve B.05.TEF.00.00.00.06-2/1359-325 sayılı emir.
Adana'da yakalanan Faysal ve Mustafa SÖYLEMEZ tarafından oluşturulduğu
anlaşılan organize suç örgütü ile bazı Emniyet Görevlileri arasında İlişkiler
bulunduğuna ilişkin Şanlıurfa Milletvekili Sedat BUCAK tarafından ortaya
atılan ve yazılı ve görsel basında da yer alan birtakım iddialar ile ilgili
olarak, Bakanlık Makamının sayılı emri ile Mülkiye Başmüfettişleri Hüseyin
YAVÜZDEMİR ve Süleyman KUNDAKÇI ile Polis Başmüfettişleri Abdullah SELVİ
ve Salih Zeki YİĞİT görevlendirilmiş olup, adı geçenler tarafından;
Şube Müdürü Sedat DEMİR'in "Devlet Memurluğundan ve Meslekten Çıkarma",
Başkomioer. Halim APAYDIN ile Komiser Yardımcıları M.Sıddik BAKIR ve Nazif
YAVUZ'un "Devlet Memurluğundan ve Meslekten Çıkarma", Emniyet Amiri Erdal
DURMAZ'ın "Devlet Memurluğundan ve Meslekten Çıkarma", Emniyet Amiri H.Aslan
ÜNAL ve Polis Memuru Abdülkadir EREN'in "Meslekten Çıkarma", Eski Personel
Daire Başkanı Tugay TURAN'in ise "6 Ay Kısa Süreli Durdurma" cezasıyla tecziye
edilmeleri görüşüyle düzenlenen soruşturma dosyalarının karara bağlanmak
üzere yetkili disiplin kuruluna gönderildiği,
Ancak, bahse konu dosyaların bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafın
dan Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi üzerine yapılan inceleme; Başkomiscr
Halim APAYDIN'm gerek müfettişlere, gerekse Asayiş Şube Müdürlüğüne verdiği
23.06.1996 tarihli ifadesinde, Aksaray'da bulunan Kumkapı Otelinin kapatılmaması
karşılığında otel sahibinden aldığı 10.000 Alman Markını «ski İstanbul Emniyet
Müdür Yardımcısı Deniz GÖKÇETİN'e verdiğini beyan ettiği, İstanbul Cu«fcuriyet
Başsavcılığının 05.09.1996 gün ve 1996/164 sayılı iddianamesiyle adı geçen
hakkında dava açıldığı, ancak disiplin yönünden hakkında soruşturma yapılmadığı
nın anlaşıldığı, ayrıca konu ile ilgili ol arak'']'Ahlak Bürosunda oluşturulan
fondan Emniyet Müdür Yardımcısı Deniz GÖKÇETİN' in->'.'haberinin olduğu, toplanan
paralarla da ilgilendiği ve Söylemez Kardeşler olayıyla ' ilgili olarak adı
geçenler hakkında Mülkiye ve Polis Başmüfettiş le'rince birlikte soruşturma
yapıldığı anlaşıldığından konu hakkında düzenlenen -tahkikat-' evraklarının
tefrik edilerek birleştirme mi yapılacağı veya soruşturmanın''yeni bir müfettiş
tarafından mı yürütüleceğine dair İstanbul 'Valiliğinin 27.08.1996 gün ve
B.05.1.EGM.4.34.00.61.1996/2616-85229 sayılı yazısı ve ekleri üzerine konunun
Mülkiye ve Polis Başmüfettişlerinde birlikte incelenmesine dair Bakanlık
Makamından alınan 15.10.1996 tarihli onay ile Genel Müdürlük Makamından
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Konu

16.10.1996 gün ve B»05.1.EGM.0.71.03.02.Müf:96/lll-16570
örneği ilişiktir.

sayılı

tahkik emri

Emir uyarınca, Bakanlık Teftin, Kurulu Başkanlığı ile koordine k«ularak
konunun tarafınızdan müştereken incelenmesini,, gerekirse konularla ilgili
olarak tesbit edilen diğer görevliler ile eski Emniyet Müdür Yariımcısı
Deniz GÖKÇETtN hakkında da .soruşturma yapılarak sonucuna göre düzealenecek
evrakın Kurulumuza tevdiini rica ederim.

Hal'it KARABULUT
1 . S ı n ı f Emniyet Müdürü
Kurul Başkanı

EK L E R
EK-l:Tah.Emr.örn.(l a d e t )
EK-2: Onay ( 2 s a y f a )

D a k t i l o Eden : R.KAYjZJtyVÎ?/
Şube Müdürü

: E.SEMERCİ//}/!^/'
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DİSİPLİN
RAPORU
İNCELEME ve SORUŞTURMA KONULARI
Raporun İV» Bölümünde Raporun Korunu

GÖREV EMRİNİN
Tarih

: 22 /

Numarası :

10 7 199 6

Jşaşlijög. a l t ı n d a „ ] ^ . l i j r t ^ m i g t i r o #

^ ^ y ^ ^ . .

R A P O R U N
Tarihi

:

26

/

1]L

/ 1996

Verildiği yer ve Makam:
İ L G İ L İ N İ N

Bilgi için: İçişleri B.
• • • • . . (Tef. K u . B ş k . )

Gereği için

ADI ve SOYADI

: ts&İ^JkJSS:

GÖREVİ

UYGULANACAK İŞLEM

..,.Denis...GÖKÇETİH..._ls.tanbul. ...65.7...S„K<,125&S - *»

.....Ji^..XM»M.s.?g.k.?.).

_

.„..._Eski...Baolyei;.,...
Müdür Tardımçısı»,

Eklerinin adedi : ..(44.)...Ba,ra»4a ••
(520) parçadır,,

E«0«I)«T.nün
8/6.Md,

Rapor

Bu işten dolayı başka
Ad ve Soyadları :

düzenlenmiş ise, haklannda inceleme ve soruşturma yapılanlann görevleri
Fezleke

Düzenlenen

(Örnek No: 12)

'

,

Tarihi:

/

Raporun

Numarası

,

Fezlekenin

Verildiği yer ve Makam :
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içişleri Bakanlığı, Bakanlık Makamının İstanbul eski
Emniyet Müdür Yardımcısı
Deniz GÖKCETÎN ile ilgili
iddia
konusunun incelenmesi, gerekiyorsa soruşturulmasına
ilişkin
15.10.1996 tarih ve Emniyet Genel Müdürlüğü Müf:96/111-504947
sayılı onay emirleri, Bakanlık Te-ftiş Kurulu Başkanlığının
22.10.1996 tarih ve 34-2/2382-13 sayılı görev emirleri, Emniyet
Genel .Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının 24.10.1996 tarih ve
2318/96 sayılı görev emirleri üzerine yürütmekte alduğuesuz
inceleme-soruşturma sırasında; istanbul
eski Emniyet
Müdür
Yardımcısı
Deniz
GÖKCETIN'in
Aksaray'da
bulunan
Kumkapı
otelinin
kapatılmaması
karşılığında
otel
sahibinden
Halim
KARATAS ve Halim APAYDIN aracılığı
ile 10.000.Mark . rüşvet
alması
yanında Söylemez
Kardeşlerin
Kadıköy-Kızı 1 toprak*ta
bulunan yazıhanelerine 26.02.1996 tarihinde silahlı
baskın
düzenlemesi olayında soruşturmanın Söylemez Kardeşler lehine
yürütülmesi karışı 1 ığıjnda Mehmet Faysal SÖYLEMEZ 'den '• rüşvet
aldığının
alınan
ifadelerden
anlaşılması
üzerine,
Deniz
GÖKCETÎN hakkında disiplin soruşturması
yapılabilmesi
için
11.11.1996 tarih ve 4/56 sayılı Müfettişlik yazısı ile Bakanlık
Makamından izin talep edilmiş ve uygun görülmesi üzerine bu
DİSİPLİN RAPORU düzenlenmiştir. (Ek:1,1/1-326,2,3,42,43)
II- KAPSAM DIŞI BIRAKILAN KGNU VE NEDENİ:
istanbul
Emniyet
Müdürlüğü
Asayiş
Şubesi
Ahlak
Bürosunda oluşturulan fandan Sanık Deniz GÖKCETIN'in haberinin
ol«rn3sj hususunda;. îstanbulf'da Emniyet Teşkilatının her zaman
denetlemek durumunda bulunduğu yerlerden ve polisle iş ilişkisi
bulunan şahıslardan makbuzsuz p'ara toplanması konusu ile ilgili
alarak, mülkiye Başmüfettişleri Hüseyin YAVUZDEMîR, Süleyman
KAMÇI- ve Polis Başmüfettişleri Abdullah SELVI , Salih Zeki
YI5IT tarafından ilgisi bulunanlar hakkında 14.08.1996 gün ve
80/42, 4/34,8/48,94/31 sayılı DİSİPLİN RAPORU; 10.09.1996 gün
ve 80/45,4/45,8/52,94/37 sayılı FEZLEKE düzenlenmiş olup, bu
husus rapor kapsamı dışında bırakılmıştır.
III-

HAKKINDA RAPOR DÜZENLENEN: ••* • '

Deniz GÖKCETÎN; istanbul Eski Emjniyet Müdür Yardımcısı.
ı-. •' ' '• <

IV- RAPORUN KONUSU:

İstanbul
Eski
Emniyet
V M ü d ü r - ' •.'•r'\'yardı m c ı sı
Deniz
GÖKCETIN'in, Aksaray'da bulunan Kumkapı -otelinin kapatılmaması
karşılığında otel sahibinden Halim KARATAS ve Halim APAYDIN
aracılığı ile 10.000. Mark rüşvet ve 'Söylemez kardeşlerin
• Kadıköy-Kızı1 toprak'ta bulunan yazıhanelerine 26.02.1996
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t a r i h i n d e s i l â h l ı ' b a s k ı n düzenlemesi o l a y ı n d a s o r u ş t u r m a n ı n
Söylemez . i-^.Kar dleşi er:j-;,;.-leh'i.he .••'fV'ür.ütülmesi
karşılığında
Mehmet
Faysal/SÖYLEMEZ'den ' r ü ş v e t a l m a s ı .
V-

İNCELEMEr

1- Müfettişliğimizin 04.11.1996 gün ve 4/34-1 sayılı
yazıları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünden, eski Emniyet Müdür
Yardımcısı
Deniz
GöKÇETIN'in
müdürlük
kadrosunda
göreve
başlayış tarihi ile ilişik kesme tarihi ve görev yaptığı süre
içerisinde hangi birimlerden sorumlu olduğu sorulmuştur. (Ek:5)
2istanbul
Emniyet
Müdürlüğünce
gönderilen
05.11.1996
gün
ve
96/ÖZ-345
yazılarında Deniz GöKÇETIN'in;

Müfettişliğimize
sayılı
cevabi

B.) 09.11.1995 tarihli onay ile AsayisSube Müdürlüğü,
sosyal Hizmetler Şube Müdürülğü ve Genel Bilgi Toplama Büro
Amirliğinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı
olarak'göreve
başladığı,
b) 02.05.1996 tarihli onay ile Tuzla ve Sultanbeyli
ilce Emniyet Müdürlüklerinden sorumlu C-4 Bölge Emniyet Müdür
Yardımcılığı görevi ile görevlendirildiği,
c) 10.06.1996 tarihinde Şükrü BALCI PEM'de göreve
başlamak üzere ilişiğinin kesildiği bildirilmiştir. (Ek:10)
3- Müfettişliğimizin 04.11.1996 gün ve 4/34-2 sayılı
yazıları ile istanbul Emniyet Müdürlüğünden, Aksaray-Kumkapı
otelinin Beniz GöKÇETIN'in Asayişten sorumlu Müdür yardımcısı
olduğu dönemde kapatılıp, kapatılmadığı sorulmuş ve bunlarla
ilgili onay ve kapatma tutanağı ile, otelin mevcut ..dosyasındaki
evrakların onaylı birer- suretleri istenmiştir. (Ek:6)
4- istanbul Emniyet Müdürlüğünün 06.11.1996 gün ve
96/5920
sayılı
cevabi
yazıları
ile
istenilen
belgelerin
gönderildiği bildirilmiştir. .(Ek: 13)
.....
5Emniyet
. 06. 1.1. 1996 • gün
ve
dosyanın tetkikinde;

Müdürlüğünce
Müfettişliğimize
yazılan
96/5920 sayılı
yazı ', ek'irıdeî- gönderilen
"

a) Aksaray-Kumkapı otelinin çalıstırılnaası amacı ile
Hasan ARI ve Haydar ARI adlarına Eminoriü •••' Kaymakaml iği nca
28.12.1993 tarihinde Polis Vazife ve SelarUy'et Kanununun 7,
maddesine göre 660 nolu ruhsatın verildiği, (Ek:13/73)

k? .
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a

b) Kumkapı
otelinin .Mesul
Müdürü olmaması
resmi
yetkili.vye ruhsat sahibi kişilerin çalıştırmaması nedeni ile
2559
sayılı
P.y.S.K. vnufi '8.' maddesi
gereğince
istanbul
Valiliğinin";29.12.1995 tarih ve 432 sayılı onayı ile 5 gün
kapatıldığı^ (Ek:13/70)
G ) Otelin kapatma ve açma • tutanağı
kapatı1ipı açıldığı, (Ek:13/67,13/68)

ile

(5)

gün

d) 20.03.1996 günü saat 22:00- sıralarında bir ihbar
üzerine y e görevli bir ekibin otele gittiği,otelin ruhsat
sahipleri Hasan ARI ve Haydar ARI'nın otelde olmadıkları, yeri i
ve yabancı 19 kişinin -fuhuş yapmak, fuhuş yaptırmak ve -fuhusa
aracılık etmekten dolayı haklarında yasal işlem yapıldığı, süs
konusu -fuhuş yapan şahısların otel konaklama defterine kayıt
edilmediklerinin tespit'edildiği, (Ek:13/5-66)
e) İstanbul
Asayiş Şube Müdürlüğünce Eminönü
İlce
Emniyet Müdürülğüne yazılan 21.03.1996 tarih ve 116 sayılı yası
ile," 20.03.1996 günü Kumkapı oteli ile iİgili tanzim edilen
tahkikat evrakı ile birlikte 19 kişinin teslimen gönderi l'diği ,
adliye'ye sevk edilerek serbest" kalmaları halinde tahkikat
evrakları ile birlikte Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliğine
teslimlerinin istenildiği ,'o.tel hakındaki idari işlemin şubece
yapılacağının bilinmesinin bildirildiği, (Ek:13/3-4)
İncelenmiştir.
6- Müfettişliğimizin 04.11.1996 gün ve 4/34-3 sayılı
yazıları ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, istanbul
Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Deni'z GÖKÇET1N hakkında verilmiş
olan
gıyabi
tutuklama kararına
mesnet
teşkil
eden
ifade
örnekleri ile karar örneğinin müfettişliğimize verilmesinin
talep edildiği, (Ek:7)
7- Talebimiz üzerine istanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde
bulunan
dosyanın
tarafımızdan
incelenmesi
sonucu,
deniz
GÖKCETIN
ile
ilgili
aşağıdaki
evrakların
fotokopileri
alınmıştır, örnekleri alınan ilgili evrakların tetkikinde;
a) Sanık Halim KARATAŞ'ın 2. Sulh Ceza mahkemesinde
alınmış
03.07.1996 tarihli
savunmasında, otellerden
para
toplandığını,
otel
sahiplerinin
kendilerinin
parayı
getirdiklerini,
bu
paraların
rüşvet
olduğunu
bilmediğini
belirttiği, (Ek:14)
b)
Halim
KARATAŞ'ın
08.07.1996
tarihinde
İstanbul
Cumhuriyet
Savcısı
tarafından,
02.07.1996
tarihinde
Polis
tarafından alınmış ifadelerinin mevcut olduğu, (Ek: 15,-16)
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c)
Cengiz
AKGüL'ün
02.09.1996
tarihinde
Cumhuriyet
Savcısı,
12.07.1996
tarihinde
Polis
tarafından
alınmış
ifadelerinin mevcut olduğu <Ek:17,17/1-3)
d)
Mehmet
Faysal
SüYLEMEZ7in
Başsavcılığında alınan 25.07.1996 tarihli
tutanağının mevcut olduğu, (Ek: 1.8)'

Bursa
sanığa

Cumhuriyet
ait
ifade

e) Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan Halim
ait 30.07.1996 tarihli ifade tutanağı, (Ek:19)

APAYDIN'a

f) Deniz GöKÇETIN'i'n istanbul Cumhuriyet Savcılığında
verdiği
01.08.1996
tarihli
savunması,
istanbul
Cumhuriyet
Savcılığı'na verdiği ve mal beyannameleri
ile ilgili
olan
15.07.1996
tarihli
cevabi
yazısı
ile
Deniz
GÖKCETIN'in
avukatları
tarafından
istanbul
5.
Ağır
Ceza
Mahkemesi
Başkanlığına
verilmiş
09.09.1996
tarihli
dileçenin
mevcut
olduğu, (Ek:20,21,21/1,22,22/1-12)
g) Avukat Idris Turan KIZILTAŞ'a ait istanbul Cumhuriyet
Savcısı tarafından alınmış 23.08.1996 tarihi i ifade tutanağı,
(Ek:23)
h) İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından sanıkların
gıyaben tevkifleri ile ilgili alarak istanbul Nöbetçi Sulh Ceza
Hakimliğinden 04.09.1996 tarihli talep yazısı , (Ek:24)
ı) istanbul l.Sulh Ceza Mahkemesinin Deniz GÖKCETIN ve
diğer sanıklar hakkında verdiği 04.09.1996 tarih ve 1996/201
sayılı gıyabi tutuklama kararının mevcut olduğu, deniz GÖKCETIN
hakkında
rüşvet
alma
suçundan
gıyabi
tutuklama
kararı
verildiği; Halim APAYDIN, Halim KARATAŞ haklarında rüşvete
aracılık etmekten ve Mehmet Faysal SÖYLEMEZ hakkında ise rüşvet
vermek
suçundan
gıyabi
tutuklama
kararı
verildiği,
anlaşılmıştır. (Ek:25)
k) istanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 05.09.1996 tarih
ve 1996/164 sayılı
iddianamesi
ile, istanbul
5.Ağır
Ceza
Mahkemesi
Başkanlığından
sanık
Deniz
GÖKCETIN'in
rüşvet
almaktan tecziye edilmesinin kamu adına iddia olunduğu, (EK:27)
1) istanbul 5.Ağır Ceza Mahkemesinin' 10>09*1996 tarih ve
996/211 sayılı kararı ile, istanbul
l.Sulh Ceza Mahkemesi
tarafından, verilmiş 05.09.1996 tarihli 996/201 Mü-k; sayılı
tutuklama kararına itirazın reddine karar verildiği, (Ek:28)
.'•

'

m) istanbul 5. Ağır Ceza 'Mahkemesinin 18.09.1996 tarihli
duruşa tensip Zabtının ve 18.10,1996 tarihi i ve 1996/211 sayılı
kararı
ile,' sanıklar
hakkında
verilmiş
gıyabi
tutuklama
kararlarının devam ettiği, (EK:29,29/1-13)
Anlaşılmıştır.
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_ Mülkiye Müfettişliği
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8- Müfettişliğimizin 05.11.1996 tarih y e 4/34-4 sayılı
yazısı ile,- îstânbul Emniyet Müdürülğünden eski Emniyet Müdür
yardımcısı Deniz GÖKCETIN ve otalci Halim KARATAŞ hakkında
verilmiş bulunan gıyabi tutuklama..-kararı, ile ilgili yapılan
işlemin müfettişliğimize bildirilmesi istenmiştir. (Ek:8)
9istanbul
Emniyet
Müdürülğünün
05.11.1996
gün
ve
96/13İ5Ö sayılı cevabi yazısı .ile .yapılan aramalarda Deniz
GÖKCET1N ve Halim KARATAS'ın bugüne kadar yakalanmalarının
mümkün olmadığı, yakalanmaları için' çalısmaların devam ettiği,
bildirilmiştir. (Ek:ll)
10- Müfettişliğimizin 05.11.1996 gün ve 4/34-6 sayılı
yazıları ile Eminönü Kaymakamlığından Aksaray-Kumkapı otelinin
ruhsatı ile bu otel hakkında yapılmış yasal işlemlere ait
evrakların onaylı suretleri istenilmiştir. (Ek:9)
11- Eminönü Kaymakamlığının
05.11.1996 gün ve
96/660
sayılı cevabi yazısı ekinde istenilen belgeler gönderilmiştir.
Evrakların tetkikinden "otelde 03.07.1995 tarihinde
yapılan
kontrol üzerine, kumkapı otelinin -fuhuş yaptırmayı alışkanlık
haline getirdiği, otel konaklama defterine müşterilerin kayıt
edilmediği ve muvazalı olarak otelin çalıştırılması nedeniyle
2559
sayılı
P.V.S.K.'nun
8.
maddesi
uyarınca
Eminönü
Kaymakamlığının 05.07.1995 tarih ve 660 sayılı onayı ile (45)
gün süre ile kapatıldığı anlaşılmıştır. (Ek:12,12/1-7)
12- Müfettişliğimizin li.11.1996 ve 4/34-7,4/34-8 sayılı
yazıları
ile
Emniyet
Genel
Müdürlüğü
Personel
Daire
Başkanlığından Deniz GÖKÇETIN'in mal bildirimleri ve sicil
özetleri istenilmiştir. (Ek:32,33)
13- Emniyet Genel Müdürlüğünün 11.11.1996 gün ve 71.01.02
sayılı
yazıları
ekinde
istenilen
belgelerin
gönderildiği,
(Ek:34,34/l-6)
incelenmiştir.
VI- İFADELER:
Adana'da yakalanarak gözaltına alınan Söylemez Kardeşler
adlı organize suç örgütü ile ilgili soruşturmaya başlanılması
ile birlikte değişik makamlarca, aşağıda isimleri belirtilen
Şahıslardan
bazılarının. birden . fazla
ifadelerine
bas
vurulmuştur. Bu ifadeler İstanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı
Deniz GÖKCETIN'in- rüşvet alması
hususu -ile ilgili
olarak
değerlendirilmiştir.
1- Tanık sıfatıyla 06.11.1996 tarihinde yeminli
başvurulan Cengiz AKGüL;

ifadesine

^
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"Ben Aksaray'da bulunan kumkapı otelinin 1995 yılı İO'ncu
ayına kadar, ortağı idim. O zamandan bugüne kadar olan zaman
içerisinde otelin hiç bir isi ile meşgul olmadığım gibi otelin
kapanması
ile ilgili bir
bilgim
yoktur.
Halim
KARATAS'ı
tanırım. Emniyet Teşkilatından hiç kimseyi tanımam, Ben otelin
kapanmaması
için
hiç
kimseye
aracı
olmadım,
tavasutta
bulunmadım. Halim KARATAŞ'a verdiğim 430.000.000.TL.sini borç
oiarak verdim./' (Ek: 30) demiştir.
.12.07.1996
tarihinde
Emniyet
Müdürülğünde
alınan
ifadesinde ve istanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından 02.09.1996
tarihinde
alınan
ifadesinde
de
müfettişliğimizde
verdiği
ifadeye benzer beyanlarda bulunmuştur. Ancak her iki ifadesinde
de kumkapı otelinin sahibi olduğunu beyan etmiştir. (Ek:17,171-3)' ' . .
2Tanık
sıfatıyla
06.11.1996
ifadesinde başvurulan Hüseyin AKYüZ;

tarihinde

yeminli

"Ben Kumkapı otelinin mesul müdürüyüm. Otelin sahipleri
Hayda'r ARI ve* Hasan ARI'dır. Yunus B1RCAN' orada sef olarak
çalışmaktadır. Cengiz AKGüL" otelin ortağı değildir. Belirli bir
hissesi olup olmadığını da bilmiyorum. Sık sık . otele gelip
giderdi. Otelin kapanmaması için Emniyet görevlilerine menfaat
sağladığı konusunda bilgim yoktur." demiştir. (Ek:31)
3- Mülkiye Başmüfettişleri Hüseyin YAVUZDEMIR ve Süleyman
KAMÇI
ile Polis Başmüfettişleri Abdullah SELVî ve Salih Zeki
• YÎ5ÎT. tarafından yeminsiz alarak bilgisine başvurulan Halim
APAYDIN, 23.06.1996 tarihli ifadesinde soruşturma konusu ile
ilgili olarak;
"İstanbul'da
K.ı zı 1 toprak'ta
Faysal
SÖYLEMEZ ' in
yazıhanesine
basmışlar, burada
bir
Komiser
yardımcısı?
ye
Polisin silahını almışlar, Cetinsaya'1 ardan bir tanesi adamlara
ateş etmiş, firarda olan Sait AYDIN'ı 'öldürmüşler ve kaçmışlar,
Faysal
İstanbul 'a gelmemi , buradaki
polis yetkilileri
ile
görüşmemi• benden istedi. Bea de istanbul'a gelerek Emniyet
Amiri Erdal DURMAZ ile görüştüm. Söylemezlere bir yardımda
bulunup bulunamıyacağı ni ' sordum, bana sen bu ise karışma dedi.
Ben de bunun üzerine tekrar Faysal'in yanına gittim, emniyet
Amiri . 'Erdal • DURMAZ'in sözlerini Faysal'a,-naklettim. Eğer gasp
edilen polisin silahı
ile olaya karışan dört kişi
teslim
olurlarsa onlara kötü muamele yapılmayacak, savcılğa teslim
edilecek dedim. Bunun üzerine Faysal SÖYLEMEZ: bana'bu is bize
kaça mal olur ded-i , ben de kendisine 5 midyar TL/sı karşılığı
bu meseleyi hallederim dedim. Faysal bana -700 milyon TL verdi ,
daha
doğrusu Halim KARATAS isimli şahısa ver-di •;> Hal i m KARATAS
faizle başkalarından 400 milyon Tl. daha bularak Erdal DURMAZ'a
verdi. Ben de 3 milyarlık çek kal di'-.'• Bu çeki 'Hal î'm KARATAS 'a
verdim, daha sonra çek organize suç bürosuna veri.ld'i.
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istanbul'da Otel kapanması SOO llîTyon Tl karşılığında
durdurulur. .Benim İstanbul'da bulunduğum sırada
Aksaray'da
Kumkapi-1 Otel ini idenetieyen Emniyet Amiri M. Aslan ÜNAL Oteli
apatmak ;istemis, Halim KARATAŞ bana gelerek bu kapatmaya engel
olmamı istedi. VBana Otel sahibi ile birlikte 10.000 mark
verdiler Ben de bu : parayı o tarihte Müdür yardımcısı alan Deniz
GÖKCETÎN'E VERDİM. : ti0SLAN .Ünal'a telefon ederek
Otelin
kapanmasını engellemesini istedim, Kabul etti, parayı aldı ve
otel böylelikle kapanmaktan
kurtuldu." demiştir.
(EK: 3 5 ,
35/1,4)
Halim APAYDIN, 23.06.1996
tarihinde İstanbul Asayiş
Şubesinde alınan ifadesinde de yukarıdaki beyanının
aynını
söylemiştir.(EK:
1/210-214)
Cumhuriyet savcısı
tarafından
30.07.1996 tarihinde alınan ifadesinde ise 3 milyarlık çeki
sattığı arabasına karşılık Resul SÖYLEMEZ'den aldığını, Otelin
kapanmaması
için Deniz GöKCETîN7e
para vermediğini
beyan
etmiştir. (Ek:19)
4- Mülkiye ve 'Polis başmüfettişleri tarafından tanık
sıfatıyla 23.06.1996 tarihinde yeminli -ifadesine başvurulan
Mehmet Faysal SÖYLEMEZ soruşturma konusu ile ilgili olarak;
"Halim APAYDIN'ın bize asıl teklifi kızı1 toprak'taki
yazıhanemdeki baskından sonra oldu. Benden bu soruşturmayı da
istedikleri
gibi yönlendireceklerini, ancak
üst seviyedeki
emniyet mensuplarından Erdal DURMAZ ile Deniz GÖKCETîN'e para
vermek gerektiğini bildirdi ve benden 5 milyar TL. istedi. Bu
paraları Erdal DURMAZ ile Deniz GÖKCETîN'e vereceğini söyledi,
bu teklifi kabul ettim. 5 milyar » Tl .'nin 1. 250. 000. 000. TL. sini
"nakit olarak Halim APAYDIN ile aksaray-Stray otelinin sahibi
Halim KARATAS^a nakit olarak verdim. 3 milyar Tl.1 ik ayrıca
hamiline
çek yerdim. Beniz
GÖKCETîN'e
ne
miktar
havale
yaptığını simdi hatırlayamıyorum." demiştir. (Ek:36,36/1-3)
Mehmet Faysal SÖYLEMEZ, 23.06.1996 tarihinde İstanbul
Asayiş Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde de aynı beyanlarda
bulunmuştur.
(Ek:1,1/233-254) .
İstanbul
C.Başsavcı 1ığının
04.07.1996 tarih ve 1996/395 Hz .Sayılı talimatı üzerine Bursa
C B a ş s a v c ı lığında sanık sıfatıyla alınan 25.07.1996 tarihli
ifadesinde ise özetle;
"Ben daha önce İstanbul emniyet Müdürülğü Gayrettepe de
Mülkiye Başmüfettişine verdiğim
ifademi
tekrar ederim, bu
ifadem doğrudur. Alınan ifademde i.smi gecen Baskomiser Halim
APAYDIN'ın aracılığı ile Erdal DURMAZ" ye"'. Deniz GÖKCET1N' e
rüşvet verdim. Emniyette gözaltına alınan *ar.kadasl'arım Ahmet
SÖYLEMEZ, Abdulalim KAHRAMAN ve Arif VANI.K i l ^ B a r ı ş Bedirhan
ÇINAR hakkında düzgün fezleke ttuljma's.ı i'c.i n'\';£>ÖŞ00. 000.000. (5
milyar) TL. sini Baskomiser Halim APAYDİN'a verdi m.'ağabeyim
:
./..
\
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Resul SÖYLEMEZ ile birlikte Erdal DURMAZ ve Deniz SÖKCETÎN'e
iletilmek üzere verdir, doğrudur, savunmam bundan ibarettir."
demiştir. <Ek;İ8)
5- Mülkiye ve Polis Başmüfettişleri tarafından tanık
sıfatıyla 23.06.1996 tarihinde. yeminli ifadesine başvurulan
Mustafa SÖYLEMEZ soruşturma konusu ile ilgili ol.arak özetle:
"Kızıltoprak baskınında, yani Sait AYDIN'ın öldürüldüğü
olayda Halim APAYDIN bizi cep telefonuyla aradı, ağabeyim
Faysal'dan görüşme talebinde bulundu, daha sonra da para istedi
ve bir miktar para aldı. Konuşma sırasında bu paranın yalnız
kendisine
gitmeyeceğini,
daha
üst
kademedeki
emniyet
mensuplarına
da
para vermesi
gerektiğini
söylemişti.
Bun
bunları
ağabeyim
Faysal
SöYLEMEZ'den
öğrendim,
ancak
üst
kademedeki emniyet mensuplarının kim olduğunu ve bunlar için de
ne kadar para verildiğini bilmiyorum, ağabeyim Faysal sizi bu
konuda aydınlatabilir." (Ek:37,37/1-4) demiştir.
6- Mülkiye ve polis Basmüfettiyleri tarafından tanık
sıfatıyla. 24.06.1996 tarihinde yeminli ifadesine başvurulan
Mehmet Sena SÖYLEMEZ soruşturma konusu ile ilgili olarak;
"Kardeşim Mehmet Faysal SÖYLEMEZ vasıtası
ile Halim
APAYDIN'a 3 milyar TL.lik çek ile kalanı nakten ödenen 5 milyar
TL. tutarındaki menfaat ilişkisinden haberim olmuştur, bu para
kızıltoprak'ta baskın olayını soruşturan Emniyet mensuplarına
verilecekti." demiştir. (Ek:38,38/l-2)
7- Mülkiye ve Polis Başmüfettişleri tarafından tanık
sıfatıyla 29.06.1996 tarihinde yeminli ifadesine başvurulan
Levent SEKER soruşturma-konusu ile ilgili alarak;
"Emniyet -Teski1 atı üst düzey yöneticilerine para vermek
suretiyle bazı otellerin kapatılmasının önlendiğini duyarım,
ancak beni ilgilendirmediğinden kimlere kimler tarafından ne
miktar menfaat sağlandığını kesin söyliyemem." demiştir. (Ek:39
39/1)
8- Mülkiye ve Polis Başmüfettişleri
tarafından tanık
sıfatıyla 01.07.1996 tarihinde yeminli ifadesine başvurulan
Yunus BIRCAN, soruşturma konusu ile ilgili olarak;
• '' "Kumkapı
otelinin yüzde ellisi
baria aittir.
Emniyet
teşkilatından kimseyi tanımıyorum, benim kimseyle bir menfaat
ilişkim olmadı.''Otelime çift kabul edilir, yani kadın erkek
birlikte gelir
ve
kalırlar, ancak
otelim
fuhuş
yüzünden
kapanmadı, kimseye başkaları aracılığıyla menfaat sağlamadım."
Demiştir. (Ek:40,40/1)
••
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9- Mülkiye ve Polis Basmüf etti slerT~~tî=rr'af ından 02.07.1996
tarihinde tanık sıfatıyla yeminli ifadesine başvurulan Halim
KARATAS, soruşturma konusu ile ilgili olarak;
"1996 yılının basları idi, tam tarihini hatırlamıyorum,
Halim APAYDIN
İstanbul'a geleceğini
bildirdi,
İstanbul'u
bilmediğini bana ifade etti, ben de onu Haliç'te karşıladım,
Unkapanındaki
Biter
oteline
götürdüm.
Orada
Söylemez
kardeşlerden Mehmet Faysal SÖYLEMEZ ve yanındaki üc adamı ile
tanıştım. Hep birlikte Kumkapı'da bir restoranta balık yedik.
Bu arada Mehmet Faysal SÖYLEMEZ ile Halim APAYDIN bizden ayrı
bir masaya geçerek gizli bir şeyler konuştular. Ancak
ne
konuştuklarını bilmiyordum. Sonradan öğrendim, Kızı 1 toprak'ta
Faysal SÖYLEMEZ'in yazıhanesinde bir olay olmuş, bu alayda Sait
AYDIN isminde bir şahıs öldürülmüş, anladığım kadarıyla bütün konuşma
bu
meselenin
halledilmesine,
yani
soruşturmanın
lehlerine olmasına yönelikti. neticede Faysal SÖYLEMEZ
ile
Halim'in
konuşmaları * Emniyet
Amirine
benimle
bir
emanet
gönderilmesini
kararlaştırdılar. Mehmet Faysal SÖYLEMEZ 700
milyon TL.sini Halim APAYDIN'a verdi. Bu arada galerici falcın
K I L I Ç a ait 3 milyar TL. tutarındaki çeki de Halim APAYDIN bana
verdi. Ben bu çekin Faysal'dan geldiğini bilmiyordum. Benden
çekin paraya çevrilmesi istendi. Benden 400 milyon bularak 700
milyon ile birlikte £rdal DURMAZ'a vermemi istediler ve Erdal
DURMAZ'a telefon açtılar. 8erî de bu parayı bizzat götürerek
Erdal DURMAZ'a verdim.
Deniz GÖKCETîN'i Erdal DURMAZ vasıtasıyla tanıdım, ama
kendisiyle
menfaata
dayalı
bir
ilişkimiz
olmadı,
kumkapı
otelinin kapatılmasının engellenmesi
için, kumkapı otelinin
sahibi Cengiz AKGüL'ün bana geldiği ve tavassutta bulunduğu
doğrudur. Ancak ben 10.000.Marki ı k ödemeden haberdar değilim.
ben de bu konuyu Halim APAYDIN'a söyledim, o da benden 450
milyon Tl.sı istedi. Cengiz AKGüL'den bu parayı aldım ve Halim
APAYDIN'a verdim. Halim APAYDIN-'in bu parayı otelin kapanmasını
engellemek için kime verdiğini bilmiyorum ve yine aynı maksatla
Halim APAYDIN'in Cengiz AKGüL'den aldığı iddia edilen 10.000.
Marktan haberim yoktur. Ancak Kumkapı oteli bu olaydan sonra
kapanmadı."(Ek:41,41/1-2) demistir.
Halim KARATAS, 02.07.1996 tarihinde istanbul Asayiş Şube
müdürülğünde alınan ifadesinde aynı beyanlarda bulunmuştur.
• (Ek: 15, 15/1-2) . İstanbul
2.-Sulh
Ceza
Mahkemesinde
alınan
savunmasında ise, "Suçlama doğru değildir, ben rüşvet olayında
aracılık yapmadım. Çeki bana kendileri getirdi. Halim APAYDIN'a
bir arkadaştan 400 milyon borç alarak verdim. Polisteki ifadem
genellikle doğrudur. Ancak ben otellerden para toplamadım, otel
sahipleri kendileri bana getirdiler, ayrıca bu paraların rüşvet
olup olmadığını bilmiyorum." demiştir. (Ek:14); Halim KARATAS,
istanbul
C.Başsavcı 11ğınca
0S.07. 1996
tarihinde
alınan
savunmasında da, müfettişlerce alınan ifadesinde söyledikleri
tekrarlanmıştır. (Ek:16,16/1)
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^
10istanbul
C.Başsavcı İlgınca "23.08.1996
tarihinde
ifadesi alınan îdris Turan KIZILTAS, soruşturma konusu ile
ilgili olarak özetle; mayıs ayı baslarında Halim KARATAS 3
milyarlık bir çekin tahsil edilmesi için bana geldi ve çeki
bıraktı.
Çekin
tahsili
için falcın
KILIC'ın
yazıhanesine
gittik. Sonra Emniyet yetkilileri bizi Gayrettepe Emniyetine
götürdüler, demiştir. (Ek:23)
11- Beniz
GÖKCETIN,
01.08.1996
C.Savcısı tarafından alınan savunmasında;

tarihinde

İstanbul

"Hakkında
isnat
edilen
suçlamayı
kesinlikle
kabul
etmiyorum, kendim Asayiş Şube Müdürü değilim.
İstanbul'da
islenen suçlarla "direkt ilgilenen kişi de değilim, yürütülen
tahkikatlarda
karar mercii değilim.
islenen suçlar
Asayiş
Şubesine bağlı birimlerce yürütülmektedir. Mühim olan belli
olaylarda Şube Müdürü bana bilgi verir, ben de bunu Emniyet
Müdürüne
intikal
ettiririm.
yani
olayların
dışındayım.
"
demiştir. (Ek:20)
VII- TAHLİL:
istanbul
eski
Emniyet
Müdür
Yardımcısı
Deniz
GÖKCETIN'in, Aksaray'da bulunan Kumkapı otelinin kapatılmaması
karşılığında otel sahibinden Halim KARATAS ve Halim APAYDIN
aracılığı ile 10.000.Mark rüşvet alması ve Söylemez Kardeşlerin
Kadıköy-Kızı 1 toprak'ta
bulunan
yazıhanelerine
26.02.1996
tarihinde silahlı baskın düzenlenmesi olayında soruşturmanın
Söylemez
Kardeşler .lehine
yürütülmesi
karşılığında
Mehmet
Faysal
SÖYLEMEZ'den
rüşvet
alması, soruşturmanın
konusunu
oluşturmaktadır.
inceleme
bölümünde
ayrıntılarıyla
i-fadelerden anlaşıldığı üzere;

değinildiği

ve

Başkomişer Halim APAYDIN'in 26.02.1996 tarihinde Kadıköykızı1 toprak'ta Mehmet Faysal SÖYLEMEZ'in yazıhanesinde, mehmet
AYDIN sahte kimlikli Sait AYDIN'ın öldürülmesi, iki emniyet
görevlisinin silahlarının Söylemezlerce gasp edilmesi olayında;
Söylemezler lehine evrak tanzimi karşılığında Asayiş Şubesinden
sorumlu istanbul Emniyet' Müdür Yardımcısı Deniz GÖKCETÎN'e ve
cinayet Bürosu Amiri £rdal DURMAZ'a verilmek
üzere mehmet
Faysal SÖYLEMEZ'le 5 milyar Tl. sı karşılığında anlaştığı,
mutabık kalınan meblağın 3 milyar Tl- h k kısmının galerici
Valçın KILIÇ'tan g-asp yolu ile elde edilen çek olduğu, 1 milyar
Tl.sinin
Mehmet
Faysal
SÖYLEMEZ
ve
Halim
KARATAS'ca
tamamlandığı anlaşılan meblağın Halim.. KARATAS tarafından Erdal
DURMAZ'a teslim edildiği, bu olaydan sonra 3 milyar Tl.lık çeki
halim KARATAS ve Halim APAYDIN'ın tahsil etmeye çalıştıkları,
•ancak banka hesabının müsait olmaması nedeni ile çekin avukat
Îdris Turan KIZILTAS'a tahsili için verildiği,

Ct
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Cengiz
AKGüL'ün
ortağı
ofcduâ^ı,.«-a^ş^ray'da
bulunan
Kumkapı otelinin kapatılmamasına karşa^jj^rlal i m KARATAS ve
Halim APAYDIN aracılığı ile verilen 450 milyon Tl.nin, Halim
APAYDIN
tarafından
10.000.
Mark
olarak
Asayiş
Şubesinden
sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı Ûeniz GÖKCETÎN'e verildiği,
gerek alınan ifadelerden ye gerekse soruşturma dosyasındaki
belgelerden anlaşılmaktadır.
Söyleki; Söylemezlerin
yazıhanesinde silahlı
baskın
düzenlendiği 26.02.1996 tarihinde ve Kumkapı oteli ile ilgili
tutanağın tutulduğu 20.03.1996 tarihinde Deniz GÖKCET1N Asayiş
Şube Müdürülğünden sorumlu 11 Emniyet Müdür Yardımcışıdır.
Dolayısıyla Asayiş Şubesinden sorumlu olarak-, şubenin sevk ve
idaresinde sorumlu ve yetkilidir; koordine ve işbirliğini
sağlamak, personele hizmetle ilgili, her türlü talimatı vermek
ve yönlendirmek konumundadır.
Kadıköy-Kı zı 1 toprak'ta
bulunan
Mehmet
Faysal
SöYLEMEZ'in yazıhanesine 26.02.1996 tarihinde si 1 ahiı baskın
düzenlenmesi
olayının
vuku
bulduğu
sırada
Halim
APAYDIN
Ankara'da görevlidir. Söylemezlerin talebi üzeri ne - İstanbul ' a
gelmiş ve "olayla ilgilenmiştir. Deniz GÖKCETÎN ve Erdal DURMAZ
ile yaptığı görüşmeler sonucu 5 milyarlık rüşvet mukavelesinin
oluşmasını sağladığı alınan ifadelerden anlaşılmıştır.
Konu ile ilgili olarak ifadesine başvurulanı *$&/• ile
ifadesi
alınan tanıkların beyanlarından
ve özellikle aynı
olaydan dolayı hakkında rüşvet vermek suçundan tutuklama kararı
verilmiş bulunan • Mehmet
Faysal
SöYLEMEZ'in
samimi
ikrarı
yazıhaneye
yapılan
baskın
olayında
rüşvet
olayını
kesinleştirmektedir.
Alınan
rüşvetin
bir
kısmının
Deniz
GÖKCETÎN'e verilmesi anlaşması yapılmıştır. Böyle bir olayda,
sorumlu müdür yardımcısı olarak vuku bulan rüşvetten uzakta
kalması, daha doğrusu menfaatinin olmamasını düşünmek mümkün
değildir.
Aksaray'da bulunan Kumkapı otelinin 1995 yılı içinde
Valilikçe (5), Eminönü Kaymakamlığınca (45) gün kapatıldığı,
daha sonra 20.03.1996 tarihinde de fuhuş yaptırmak ve otel
konaklama' defterine müşterilerin kayıt edilmemesinden
ötürü
tutanak tutulduğu, 19 sanığın adli makamlarca sevk edildiği,
ancak idapi bir işlem yapılmadığı; oysa aynı suçlardan ötürü
daha önce kapatma işlemlerinin yapıldığı anlaşılmıştır. Hynı
suçlardan dolayı daha önceki kapatma işlemlerinden sonra, işlem
işlem yapılmaması . menfaat ilişkisini güçlendirmektedir. Otelin
bir ortağı olan Yunus B1RCAN ve Cengiz AKGüL'ün otel ortakları,
otelin mesul müdürü Hüseyin AKYüZ tarafından bilinmemekte, daha
doğrusu bilinçli olarak bunu bilmediğini, bu kişilerin ortak
olmadığını beyan etmiştir. Oysa,, bunların otelin kar ortağı
oldukları kendi beyanları ile sabittir. Hal i m ,-APAYDIN' ı n otelin
söz konusu tutanğın tutulmasından sonra, Cengiz AKGüL'den Halim
KARATAS aracılığı ile 10.000.Mark alıp Deniz GÖKCETÎN'e vererek
'
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otelin kapanmasını durdurduğu, daha doğrusu otelin kapanmadığı
da sabittir. cengiz AKGüL'ün aynı tarihte Halim KARATAS'a
430.000.000.TL.verdiği de kesindir, bunu kendileri de kabul
etmektedirler. bu para Mark'a çevrilerek Deniz .GÖKCETIN'e
verilmiş ve otel kapatılmamıştır, istanbul'da bu dönemde para
ile otellerin kapatılmamalarının sağlandığı tanık beyanları ile
de tespit edilmiştir.
Yukarıdaki İstanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı Deniz
GÖKCETIN'e rüşvet verilmesi ile ilgili iki olayda da, rüşvet
veren
ve
aracılık
edenlerin' ifadelerini
değiştirdikleri,
değişik senaryolar uydurdukları anlaşılmaktadır. Aslında bunu
normal kabul^ etmek gerekir. Çünkü bunlar hakkında rüşvet vermek
ve rüşvete aracılık etmekten adli makamlarca dava""acı 1 mıstir.
Bu
davanın
açılmış
olması,
bastaki
samimi
ikrarlarından
vazgeçip inkar yolunu v seçmelerini ortaya çıkarmıştır.
Sanık İstanbul Eski Emniyet müdür Yardımcısı
Deniz
GÖKÇET1N
görevi
gereği
açılması
izne
bağlı
işyerlerini
denetleme,
islenilen
suçlara
el
koyma,
yasalara
aykırı
•faaliyetleri engelleme yetkisi kanunla kendisine verilmiştir.
Bu yetkilerin kanuna uygun olarak kullanılması zorunludur. Bu
yetkilerin
kanuna
uygun
kullanılmaması
ancak
bir
menfaat
ilişkisi sonucu olabilir.
Yukarıda izah edildiği üzere, İstanbul Eski Emniyet
Müdür Yardımcısı Deniz GÖKCETÎN'in, aksaray'da bulunan kumkapı
otelinin
kapatılmaması
karşılığında
otel
sahibinden
Halim
KARATAS ve Halim APAYDIN aracılığı
ile '10.000.Mark
rüşvet
aldığı; ayrıca söylemez kardeşlerin Kadı köy-Kızı 1 toprak' taki
yazıhanelerine
silahlı
baskın
düzenlenmesi'
olayında
soruşturmanın
Söylemez
Kardeşler
lehine
yürütülmesi
karşılığında oluşturulan 5 milyarlık rüşvet olayında da kendi
payına düsen rüşveti aldığı kanaati hasıl olmuş ve bu suçu ile
ilgili adli soruşturmanın devam etmekte olup, bu eyleminin
memurluk sıfatı ile bağdasmıyacak nitelik ve derecede yüz
kızartıcı ve utanç verici hareket olduğundan dolayı
Deniz
GÖKCETÎN hakkında 657> sayılı Devlet Memurları Kanununun
125.
maddesi E/g fıkrası ve Emniyet örgütü Disiplin tüzüğünün 8/6.
maddesi gereğince Devlet Memurluğundan ve Meslekten çıkarma
Cezası verilmesi gerektiği,
Görüş ve kanaatine varılmıştır.
VIII-SONUÇ:
İstanbul
eski
Emniyet
Müdür
Yardımcısı
Deniz
GÖKCETÎN'in yazıhane basıkını ve otel kapatılmaması olaylarında
rüşvet aldığının mahallinde incelenip soruşturulması sonucunda,
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Tahlil bölümünde etraflıca açıklandığı üzere, İstanbul
eski Emniyet Müdür . Yardımcısı Deniz GöKCETlN'in Aksaray'da
bulunan Kumkapı otelinin sahibinden Halim KARATAS ye Halim
APAYDIN
aracılığı
ile
10.000.
Mark
rüşvet
alarak
kapatılmamasına
sağladığı;
Söylemez
kardeşlerin
KadıköyKızıltoprak'ta bulunan yazıhanelerine 26.02.1996 tarihinde
silahlı baskırn. düzenlenmesi olayında soruşturmanın söylemez
Kardeşler lehine yürütülmesi için rüşvet aldığı alınan ifadeler
ile subut bulmuş olup, böylece 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun 125. maddesinin E/g bendindeki ve" Emniyet örgütü
Şisiplih
Tüzüğünün
8.
maddesinin
6.
bendindeki
-fiili
islediğinden, yetkili .Yüksek Disiplin Kurulunca savunması
alındıktan sonra fiiline uyan' Devlet Memurluğundan ve meslekten
Çıkarma cezası ile tecziye edilmesi gerektiği,
Kanaat ve sonucuna varılmıştır.
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Parça adedi

Sayısı

Günü

2

326
1

15.10.1996
22.10.1996

3
4

2
3

24.10.1996
06.11.1996

2318/96
34-2/2463-U

5
6
7
8
10
11
12

1
1
1
1
1
1
1
8

04.ll.i996
04.11.1996
04.11.1996
05.ll.i996
05.11.1996
05.ll.i996
05.11.1996
05.ll.i996

4/34-1
4/34-2
4/34-3
4/34-4
4/34-6
96/ÖZ-345
96/13150
96/660

13

81

06.11.1996

96/5920

O3o07.1996

1996/248

9

14
15
16
17
18
19
20
21

3
2
4
2
2
1
2

22

13

96/L11-504917
34-2/2382-13

02.07.1996
08,07.1996
12.07.1996-02.09 1996
25.07.1996
-3O.07.I996
01.08.1996
15.07.1996
09.09.1996

23

23.08.1996

24
25
26

1
1
1

04.09.1996
04.09.1996
04.09.199.6

1996/25831
1996/201

27
28
29

4
1
14

05.09.1996
IO.09.1996
I8o09.1996

1996/164
996/211
1996/211

30

06.11.1996

./..
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ık Onaya ve e i l o r i
Süleyman KAMÇI'nın gprov
orari.
Ali KOLATiın görev emri.
Teftiş Kurulu Bışkanlığa
yazısio
Müfettişlik y a z ı s ı .
Müfettişlik y a z ı o i i
Müfettişlik y a z ı s ı , ,
Müfettişlik y a z ı s ı .
Müfettişlik y a z ı s ı »
ts.Em.Mdonün c -vabi yazı :
îs.Em.Md.nün cevabi yazı: 3
Eminönü Kaymakamlığının
cevabi y a z ı s ı ve e k l e r i .
tat.Emniyet Md.nün cevab
y a z ı s ı ve eklerio
Halim KARATAŞ'a a i t sorg-.
zabtio
Halim KARATAŞ'ın ifadesi
Halim KARATAŞ»m ifadesi,
Cengiz AKCÜL'ün ilci ifac e s i
M.îaysal SÖYLSKEZ» in ifac es •'
Halim APATDIN'ın ifadesi,
Deniz GÖKÇSTİNiin ifades: .
Deniz GöKÇSTİK»in İat.Cuıj.
Başsavcılığına yazısio
D.GÖKÇSTİN«in a v u k a t l a r ı l ı n
İstanbul 5«Ağır "oza Man-'
kemesine müracaatları.
İ d r i s T'JRAN KIZILTAŞ/ın
ifadesi.
Savcılık y a z ı s ı .
Gıyabi tutuklama k a r a r ı .
Deniz GÖKÇETİN hakkında
tutuklama müzekkeresi.
Savcılık iddianamesi.
Mahkeme kararıo
Duruşma Tensip Zabtı ve
Duruşma Tutanağı.
Tanık Cengiz AKGÜLiün ifdder

DİZİ PUSULASIDIR
EVRAKIN
Sıra No.

Parça adedi

31
32
33
34
35
36
3T
38
39
40
41
42
43
44
44

S a y ı s ı

Günü
06.1İOİ996
11.11.1996
11.11.1996
1İİÎİİ1996
23.06.1996
23.06.1996
23.06.1996
24.06.1996
29.04.1996
01.07.1996
02.07.1996
ll.ll.i996
19.11.1996
19.11.1996

4/34-7
4/34-Ö
71.01.02

4/56
34-2/256I.405
34-2/2563-15

ÖZÜ
T a n ı k H ü o e y i n AKTüZ'aa ifjxl.es i
Müfettişlik y a z ı s ı .
Müfettişlik yazıoı.
Era.Onl.Md.nün c e v a b i j a z ı
E ı l i m APAYDIN» i n i f a d s s i .
M . î u y a a l SÖYLEMEZ»in i f a d i s i .
Mustafa SÖYLEMEZ» i n ifade : i .
Mehmet Sena SÖYL2MEZ«in i r a d e s
Levent ŞEKER» i n i f a d e o i ;
Yunus BİRCAN«m i f a d t s j i .
Halim KARATAŞ'ın i f a d e B İ .
Soruşturma i z i n t a l e l ı i .
S o r u ş t u r m a onayio
Görev emrio

520

(44) -s i r ıda (520) p a r ç a e-* r a k t a n i b a r e t "bu d i z i
p u s u l a s ı t a r a f ı n ı z d a n düzenlenmiş t i r o 26.3JUrl996

A l i KOLAT
1 . S ı n ı f En n i y e t Müdürü
P o l i s Başım ü f e t t i ş i

Sülejrjnî
MÜ^C^TE
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.61.03.02. /

%0°2-

Konu : Söylemezler Çetesi.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 03.12.1996 gün ve B.05.1.EGM.0.60.05.03-262/2653-96 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ile Söylemezler Çetesi ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgeler ilişikte
gönderilmiştir.
Bilgilerinize arzederim.

Fi K I i
1. 2 Adet Yazı
2. 2 Adet Karar (5 Sayfa)

BİLGİ NOTU
l.Sedat DEMİR ; İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken, Kars Emniyet
Müdürlüğü kadrosuna atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 11.11.1996 tarihli Bakanlık onayı ile mâstafi
sayılmış olup, halen firardadır.
"irtikap, rüşvet, yetki ve nüfuzunu kendisine ve başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kriüye
kullanmak" suçlarından dolayı "memuriyetten ve meslekten çıkarma",
Ayrıca, "hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak
eylem ve davranışlarda bulunmak" suçundan "16 ay uzun süreli durdurma" cezası ile tecziyesi
istenmiştir. Konu yetkili disiplin kuruluna intikal ettirilmiş olup savunmasının alınması safhasındadır.
2. Erdal DURMAZ ; istanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken 11.11.1996 tarihli
Bakanlık Onayı ile müstafi sayılan Emniyet Amiri, halen firardadır.
"Soruşturmaları Söylemez Çetesi lehine yönlendirmek suretiyle görevini kötüye kullanmak ve
rüşvet almak" suçlarından "memurluktan ve meslekten çıkarma" cezaları ile tecziyesi talebiyle
düzenlenen soruşturma dosyası yetkili disiplin kuruluna intikal ettirilmiş olup, sanığın savunmasının
alınması safhasındadır.
^
3. Halim APAYDIN ; istanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken memuriyetten
uzaklaştırılan ve tutuklanan Başkomiser.
Nazif
YAVUZ ; Bilgi ve işlem Daire Başkanlığında görevli iken memuriyetten
uzaklaştırılan ve tutuklanan Komiser Yardımcısı.
Mehmet Sıddık BAKIR ; Samsun Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken askere
giden ve tutuklanan Komiser Yardımcısı.
"Söylemezler Çetesi ile ilişki kurmak, yardım ve yataklık yapmak suretiyle memurluk sıfatı ile
bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak"
suçlarından içişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kuruluçca "devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile
tecziye edilmişlerdir. (Ek:l)
Ayrıca "rüşvet almak, yetki ve nüfuzlarını kötüye kullanmak, genel kadınla ilişki kurmak, bilgi
aktarmak, kaçakçılık yapmak" fiillerinden dolayı da Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin
Kurulunca "meslekten çıkarma" cezası ile tecziyelerine karar verilmiş olup, karar imza
safhasındadır. (Ek:2)
4. Deniz GÖKÇETİN ; İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevli iken Niğde Emniyet
Müdürlüğü kardosuna atanan, 07.11.1996 tarihli Bakanlık Onayı ile müstafi sayılan 2. Sınıf Emniyet
Müdürü. Hakkındaki iddialar soruşturulmaktadır.
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1, Mehmet Aslan ONAL ; İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken Bursa
Emniyet Müdürlüğü, daha sonra da Tokat Emniyet Müdürlüğü kadrosuna.atanan Emniyet Amiri.
Görevden uzaklaştırılmış olup halen firardadır.
Abdülkadir EREN ; İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken, emekli olan
Polis Memuru.
Söylemez Kardeşler Çetesi ile ilgili olarak Mülkiye ve Polis Müfettişlerince istanbul
Emniyet Müdürlüğünde yapılan tahkikat sırasında Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli sanıklarca
tutulan ve fuhuş yapılmasına göz "yumulması karşlığmda görev bölgelerinde faaliyet gösteren
otellerden toplanan paraların kayıtlarını ihtiva eden bir defterin ele geçirilmesi üzerine sanıHar
hakkında tahkikata başlanılmış, hazırlanan soruşturma dosyası yetkili disiplin kurulana
gönderilmiş olup, sanıkların savunmalarının alınması safhasındadır.

2. Tugay TURAN ; Personel Daire Başkanı iken APK Uzmanlığına atanan l.Sınıf Emniyet
Müdürü.
Söylemez Kardeşler Çetesi ile ilgili olarak yapılan tahkikat sırasında; sanığın kalmış
olduğu otellerin masraflarının kumarla uğraşan ve polis tarafından iyi tanınmayan kişilerce
ödendiği, ayrıca Ankara İlinde porno film gösterilen bir sinemanın sahibi ile sıkı bir dostluk ve
karşılıklı menfaat ilişkisi içinde bulunduğunun tesbit edildiği iddiaları üzerine sanık hakkında
tahkikat açılmış olup, dosya sanığın savunmasının alınması safhasındadır.

Ancak bu iki olayın Söylemezler Çetesi ile doğrudan ilgili olup olmadıkları tesbit
edilememiştir.
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Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu, Müsteşar Teoman UNllSAM'aa
Başkanlığında Üyelerden;
Emniyet Genel Müdürü V.
: Ertuğrul OĞAN
Teftiş Kurulu Başkanı V.
: Nevzat TURHAN
I.Hukuk Müşaviri
: Akif TIÖ
Sivil Savunma Genel Müdürü
: Rasim BAŞ
Personel Genel Müdürü
: Osman GÜNEŞ'in
İştirakleri ile 24.10.1996 tarihinde toplanmıştır.

SANIKLARIN
Ad Soyad ve Görevleri

: J- Halim APAYDIN
İstanbul
Emniyet
Müdürlüğü
kadrosunda
görevli 58652 sic;
sayılı Başkomiser.
2- M.Sıddık BAKIR .
Samsun Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 122184 sicil sayıl
Komiser Yardımcısı.
3- Nazif YAVUZ
Bilgi, İşlem Daire Başkanlığı kadrosunda görevli 122330 sici
sayılı Komiser Yardımcısı.

Suçlandırıldıkları Olaylar

: 657 Sayılı- Devlet Memurları Kanununun 125/E-g.maddesi ile E.Ö.D.T.'r
8.maddesinin 6, 7, 13, 16 ve 22.bentlerinde yer alan suçlar
işlemek.

Suç Tarihi ve Yeri

: 1994-1995-1996 yılları. ANKARA - İSTANBUL
K A R A R

Yukarıda açık kimlikleri ve görev yerleri yazılı emniyet mensupları
suçlamalardan dolayı düzenlenen soruşturma dosyası kurulumuzca incelendi;

hakkında, isnad edile

Sanıklardan, Başkomiser Halim APAYDIN'm Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüklerinde, Komisc
Yardımcısı M.Sıddık BAKIR'ın Samsun Emniyet Müdürlüğü kadrosunda, Komiser Yardımcısı Razif YAVUZ'u
da Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kadrosunda görevli bulundukları 1994-1995 ve 1996 yıllarında; Sanı.
Başkomiser Halim APAYDIN'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde Cinayet Büro Anar Yardımcıs
olarak görevli bulunduğu sırada, Söylemezler Çetesi ile ilişki kurduğu, Söylemezler Çetesi lehir.
haber topladığı, Söylemezlerin karıştığı Ankara Rumors Bar önündeki ve İstanbul Kızıltoprdt' ta M.Faysa
SÖYLEMEZ'e ait büronun baskını olaylarında üst düzey emniyet yetkilileri ile temasa geçerek, soruşturma
lan Söylemezler lehine yönlendirmek amacıyla menfaat ilişkilerinde bulunduğu, aynı çeteye araç temininde
yardım ettiği,, Söylemezler Çetesi ile Bucaklar Aşireti arasındaki olaylarda ikili hareket ettiği
Bucaklar ile ilgili bilgileri Söylemezler'e, Söylemezler ile ilgili bilgileri Bucaklar'a bildirdiği.
nitekim, 12.03.1996 tarihinde Eskişehir'de Komiser Yardımcısı Nasır SÖYLEMEZ ile • Resul SÖYLEMEZ'i:
öldürülmelerine de sanığın bu ikili oyununun sebep olduğu, Söylemezlerin Eskişehir'e hareketini Bucai
Aşiretine bildirdiği ve bu hizmeti karşılığında da Bucaklar'dan 1 milyar Tl değerinde çek aldığı;
Uzun süredir ilişki içinde bulunduğu genelev kadını Birsen tçÎNAK tarafından sanığa koruması
amacıyla verilen 06 VAM 11 plakalı Terapra .otomobili Söylemezler'in emrine tahsis ettiği,
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli iken, 10.02.1996 tarihinde İstanbul Kızıltoprak'ta M.Faysai
SÖYLEMEZ'e ait büronun baskınından sonra da faal rol oynadığı, bu olayla ilgili olarak 5.000.000.00C
(beş milyar) Tl rüşvet alışverişini sağladığı, bu paranın 1 Milyar'lık bölümünü
adli soruşturmayı
yönlendirecek Emniyet Amiri Erdal DURMAZ'a ulaştırdığı, geri kalanını da çek halinde aldığı,
Söylemez Kardeşlerin zilliyetinde bulunan 21 DR 626 plaka sayılı . otomobili bizzat kullandığı.
Ankara'da görevli bulunduğu tarihlerde bile Söylemezler'in emir ve talimatları ile İstanbul'a gidere'
kendilerine yardımlarda bulunduğu,
Sanık Komiser Yardımcısı M.Sıddık BAKIR'ın; Söylemezler Çetesine silah teminin de taşıyıcılı,
rolünü üstlendiği, 34. MBM 27 plaka sayılı mercedes otomobilin adına kaydedilmesini kabul ettiği v.
bu otomobilin Söylemez Kardeşlerin sevk ve İdaresinde kalmasını sağladığı, İstanbul İli Eminönü Belediyı
Başkanı Ahmet ÇETİNSAYA'yı öldürmek amacıyla hazırlanan ancak o sırada bir polis otosunun o civard.
görünmesiyle sonuçsuz kalan suikast girişiminde "Tetikçi" olarak görev aldığı, Ankara'da Rumors Discı
Bar önünde vuku bulan silahlı çatışmad'a*'Mustafa SÖYLEMEZ'in kulandığı suç aleti tabancayı Samsun'd,
ırmağa atarak ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğu, aynı suçluyu Samsun'daki evinde barındırma!
suretiyle yataklık yaptığı, sahte kimlik çıkarılmasına yardımcı olacak bilgileri Söylemezler'e verdiği.
Söylemezlerin de bu bilgiler doğrultusunda sahte kimlikler düzenledikleri, M.Sena SÖYLEMEZ'in emriylr
Şırnak'a gittiği, burada Ustteğmen Can KOKSAL ile görüştüğü, suRastte kullanılmak üzere bir ade:
C-3 piyade tüfeği ile buna takılan dürbünü 200.000.000 TL karşılığında satın aldığı ve bunu Şırnak'ta:
getirerek Söylemezler'e teslim ettiği

e n - *• ^
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Sanık Komiser Yardımcısı Nazif YAVUZ'un, Söylemezler Çetesinin eylemlerine iştirak, yardım
ve yataklık yaptığı, bilgisayar kayıtlarından istifade yoluyla Söylemez Kardeşlere bilgi aktardığı,
04.04.1996 tarihinde Belediye Başkanı Ahmet ÇETlNSAYA'ya düzenlenen suikast girişiminde fiilen görev
aldığı, görev yeri Ankara olduğu halde İstanbul'a izin almak suretiyle gidip yapılan suikast girişiminde
gözcülUk rolünü üstlendiği, Ankara Rumors Disco Bar b'nlinde meydana gelen ve üç kişinin ölümü ile
sonuçlanan silahlı çatışmanın sanıklarından Mustafa SÖYLEMEZ'i evinde barındırdığı, Ankara Eryaman
semtinde Söylemez Kardeşlerin oturduğu daireyi i sanığın tuttuğu ve kira kontratosunu kendi adına yaptığı,
Ankara polisinin 12.06.1996 tarihinde bu eve yaptığı baskında çeteye ait silahların ele geçirildiği
olayda Mustafa SÖYLEMEZ'le birlikte evi boşaltmak için eve gelmiş ise de, polisi görünce firar etmeyi
başardığı, Söylemezlerce bedeli ödenen 06 VNR 05 plakalı Brodway marka otomobili adına kaydettirdiği
ve kullandığı, ayrıca M.Sena SÖYLEMEZ'in plakalarını verdiği Bucak'lara ait otomobillerin bilgisayar
kaydına bakarak adreslerini Söylemezler'e verdiği, 1996 yılı Nisan ayında da Mercedes ve Mitsubishi
otolarla Söylemezlerle birlikte İstanbul'a malzeme (silah) götürdüğü, Banka hesabında 400.000 DM
(Alman Markı) paranın bulunduğu ve bu paranın da kullanılmak Üzere Söylemezler Çetesi tarafından
yatırıldığı, tanık ifadeleri, sanık beyanları• ve dosyada yer alan diğer deliller muvacehesinde
anlaşılmakla;

GERECI

nllşBüllınU

1.) Sanık Başkooiscr Halin APAYDIN'ın, yukarıda açıklandığı üzere, Devletin asayiş ve düzenini
bozmaya yönelik olarak kurulan silahlı çete (Söylemezler Çetesi) hesabına çalışmak suretiyle "Memurluk
sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak"
suçunu işlediği sabit olduğundan eylemlerine uyan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin
E fıkrası (g) bendi uyarınca "DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA" cezası ile tecziye edilmesine, sanığın
işlediği suçun niteliği dikkate alındığında aynı kanunun 125.maddesinin
3. fıkrasının uygulanmasına
yer olmadığına;
Sanığın; ayrıca, Söylemezler Çetesi hesabına çalışmakla kalmayıp, Söylemezler'den iki kişinin
Eskişehir'e hareketini aldığı 1 Milyar it rüşvet karşılığında Bucak aşiretine bildirdiği, yetkisini
veya nüfuzunu kendisine ve başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullandığı ve genelevde çalışan
Birsen İÇİNAK isimli hayat kadını ile ilişki kurduğu soruşturma dosyasının incelenmesi neticesinde
anlaşıldığından, sanık hakkında Emniyet Örgütü Disiplin TüzUğü'nün 8.maddesi 6, 7 ve 16.maddeleri
uyarınca ceza verme zamanaşımı dolmadan karar verilmek üzere dosyanın yetkili Disiplin Kuruluna
tevdiine,
2) Sanık Komiser Yardımcısı M.Sıddık BAKIR 1 m, yukarıda açıklanan faaliyetleriyle, Devletin
asayiş ve düzenini bozmaya yönelik olarak kurulan silahlı suç örgütü (Söylemezler Çetesi) hesabına
çalışmak, örgüt üyelerine yardım ve yataklık yapmak ve örgütün planladığı suikast eyleminde tetikçi
olarak görev alıp, fiilen örgüt üyesi olmak suretiyle, "Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik
ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" suçunu işlediği sabit olduğundan
eylemine uyan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E fıkrası (g) bendi uyarınca "DEVLET
MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA" cezası ile tecziye edilme sine, sanığın işlediği suçun niteliği dikkate alındığında
aynı kanunun 125.maddesi 3.fıkrasının uygulanmasına yer olmadığına,
Sanığın; ayrıca, suç örgütünün kendisine aldığı mercedes otomobili adına kayıt ve tescil
ettirmek suretiyle menfaat temin ettiği, yetkisini ve nüfuzunu kendisine ve başkalarına çıkar sağlamak
amacıyla kötüye kullandığı, Şırnak İline giderek kaçak silah temin edip, örgüte verdiği de anlaşıldığından hakkında Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğu'nün 8.maddesinin 6, 7 ve 22.bentleri uyarınca ceza verme
zamanaşımı dolmadan karar verilmek üzere dosyanın yetkili Disiplin Kuruluna tevdiine,
3) Sanık Komiser Yardımcısı Nazif YAVUZ'un, ,- yukarıda açıklanan faaliyetleriyle, Devletin
asayiş ve düzenini bozmaya yönelik olarak kurulan silahlı suç örgütü (Söylemezler Çetesi) hesabına
çalışmak, örgüt üyelerine yardım ve yataklık yapmak ve örgütün 'planladığı suikast eyleminde gözcü
olarak görev alıp, fiilen örgüt üyesi- olmak suretiyle "Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik
ve derecede yüz kızartıcı ve utanç 'verici hareketlerde bulunmak" suçunu işlediği sabit olduğundan
eylemlerine uyan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E fıkrası (g) bendi uyarınca
"DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA" cezası ile tecziyesine, sanığın işlediği suçun niteliği dikkate alındı
ğında aynı kanunun 125.maddesi 3.fıkrasının uygulanmasına yer olmadığına,

\
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Sanığın; ayrıca, evinin eşyaları ile bir adet otomobili örgUte aldırarak menfaat temin ettiği,
yetki ve mlfuzunu kendisine ve başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullandığı ve bilgisayar
kayıtlarından yararlanarak örgüte bilgi vermek suretiyle, gizli tutulması zorunlu olan bilgileri görevli
veya yetkili olmayan kişilere açıkladığı anlaşıldığından, hakkında Emniyet örgütü Disiplin Tü'z*$U'nün
8.maddesinin 6, 7 ve 13.bentleri uyarınca cezaverme zamanaşımı dolmadan karar verilmek üzere dosyanın
yetkili Disiplin Kuruluna tevdiine,
24.10.J996 tarihinde oybirliği ile karar verî'ld

'V
.Hukuk Müşaviri
UYE

im BnŞ
Vali\
S i v i l Sıvınma G^nel Müdürü
UYE
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T.C.
EMNİYET CENEL MUDURLÜCU
Yüksek Disiplin Kurulu
Kararı : 1996/308

SANIKLARIN

Yüksek Disiplin Kurulu Emniyet Cenel Müdürü
Alaaddin YÜKSEL'in Başkanlığında Üyelerden;
Cenel Müdür Yardımcısı
: ,Kamil TECİRLİOÖLU
Cenel Müdür Yardımcısı
v Cevdet SARAL
Teftiş Kurulu Başkanı
: Hal it KARABULUT
1.Hukuk Müşaviri
: Muhittin TAŞPINAR'ın
İştirakleri ile 26.11.1996 tarihinde toplanmıştır.

Ad Soyad ve Görevleri

: İ-Halim APAYDIN
İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 58652 sicil
sayılı Başkomiser.
2-M.Sıddık BAKIR
Samsun Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 122184 sicil
sayılı Komiser Yardımcısı.
3-Nazif YAVUZ
Bilgi tşlem Daire Başkanlığı kadrosunda görevli 122330
sicil sayılı Komiser Yardımcısı.

Suçlandırıldıktan Olaylar

: Emniyet örgütü Disiplin Tüzüğünün 8.maddesinin 6,7,13,16 ve 22.
bentlerinde yer alan suçları işlemek.

Suç Tarihi ve Yeri

: 1994-1995-1995 yılları.

ANKARA-İSTANBUL

KARAR
Yukarıda açık kimlikleri ile görev yerleri yazılı emniyet mensupları hakkında, Merkez Disiplin
Kurulunca verilen "MESLEKTEN ÇIKARMA" kararına bağlı olarak gelen soruşturma dosyası kurulumuzca
incelendi;
Sanıklardan Başkomiser Halim APAYDIN'ın Ankara ve İstanbul Emniyet 'Müdürlüklerinde, Komiser
Yardımcısı M.Sıddık BAKIR'in Samsun Emniyet Müdürlüğü kadrosunda, Komiser Yardımcısı Nazif YAVUZ'un
da Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kadrosunda görevli bulundukları 1994-1995 ve 1996 yıllarında; sanık
Başkomiser Halim APAYDIN'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde . Cinayet Büro Amir Yardımcısı
olarak görevli bulunduğu sırada, Söylemezler Çetesi ile ilişki kurduğu, Söylemezler Çetesi lehine
haber topladığı, Söylemezlerdinkarıştığı Ankara Rumors Bar önündeki ve İstanbul Kızılcoprak'ta M.Faysal
SÖYLEMEZ'e ait büronun baskını olaylarında üst düzey emniyet yetkilileri ile temasa geçerek, soruşturma
ları Söylemezler lehine yönlendirmek amacıyla menfaat ilişkilerinde bulunduğu, aynı çeteye araç
temininde yardım ettiği, Söylemezler Çetesi ile Bucak Aşireti arasındaki olaylarda ikili hareket
ettiği, Bucaklar ile ilgili bilgileri Söylemezler'e, Söylemezler ile ilgili bilgileri Bucaklar'a
bildirdiği, nitekim 12.03.1996 tarihinde Eskişehir'de Komiser Yardımcısı Nasır SÖYLEMEZ ile Resul
SÖYLEMEZ'in öldürülmelerine de sanığın bu ikili oyununun sebep olduğu, Söylemezler'in Eskişehir'e
hareketini Bucak Aşiretine bildirdiği ve bu hizmeti karşılığında da Bucaklardan 1 milyar TL değerinde
çek aldığı;
Uzun süredir ilişki içinde bulunduğu genelev kadını Birsen İÇİNAK tarafından, sanığa koruması
amacıyla verilen 06 VAM 11 plakalı Tempra otomobili Söylemezler'in emrine tahsis ettiği,
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli iken, 10.02.1996 tarihinde İstanbul Kızıltoprak'ta M.Faysal
SÖYLEMEZ'e ait büronun baskınından sonra da faal rol oynadığı, bu olayla ilgili olarak 5.000.000.000
(beş milyar)- Tl rüşvet alışverişini sağladığı, bu paranın 1 milyarlık bölümünü adli soruşturmayı
yönlendirecek Emniyet Amiri Erdal DURMAZ'a ulaştırdığı, geri kalanını da çek lehine aldığı,
Söylemez Kardeşlerin zilyetinde bulunan 21 DR 626 plaka sayılı otomobili bizzat kullandığı,
Ankara'da görevli bulunduğu tarihlerde bile Söylemezler'in emir ve talimatları ile İstanbul'a giderek
kendilerine yardımlarda bulunduğu,
Sanık Komiser Yardımcısı M.Sıddık BAKIR'in Söylemezler Çetesine silah temininde taşıyıcılık
rolünü üstlendiği, 34 MBM 27 plakalı Mercedes marka otomobilin adına kaydettirilmesini kabul ettiği
ve bu otomobilin Söylemez Kardeşlerin sevk ve idaresinde kalmasını sağladığı, İstanbul İli Eminönü
Belediye Başkanı Ahmet ÇETİNSAYA'yı öldürmek amacıyla . hazırlanan ancak o sırada bir polis otosunun
o civarda görülmesiyle sonuçsuz kalan suikast girişiminde "Tetikçi" olarak görev aldığı, Ankara'da
Rumors Disco Bar önünde vuku bulan silahlı çatışmada Mustafa SÖYLEMEZ'in kullandığı suç aleti tabancayı
Samsun'da ırmağa atarak ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğu, aynı suçluyu Samsun'daki evinde
barındırmak suretiyle yataklık yaptığı, sahte kimlik çıkarılmasına yardımcı olacak bilgileri Söylemez
ler'e verdiği, M.Sena SÖYLEMEZ'in emriyle Şırnak'a gittiği, burada Üsteğmen Can KOKSAL ile görüştüğü,
suikastte kullanılmak üzere bir adet G-3 piyade tüfeği ile buna takılan dürbünü 200.000.000TI karşı
lığında satın aldığı ve Şırnak'tan getirerek Söylemezler'e t^jS'idı ettiği,
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Sanık Komiser Yardımcısı Nazif YAVUZ'un, Söylemezler Çetesinin eylemlerine iştirak ettiği, yardım
ve yataklık yaptığı, bilgisayar kayıtlarından istifade yoluyla Söylemez Kardeşlere bilgi aktardığı,
04.04.1996 tarihinde Belediye Başkanı Ahmet ÇETİNSAYA'ya düzenlenen suikast girişiminde fiilen görev
aldığı, görev yeri Ankara olduğu halde İstanbul'a izin almak suretiyle gidip yapılan suikast girişiminde
gözcülük rolünü üstlendiği, Ankara Rumors Disco Bar Önünde meydana gelen ve üç kişinin ölümü ile
sonuçlanan silahlı çatışmanın sanıklardan Mustafa SÖYLEMEZ'i evinde barındırdığı, Ankara'nın Eryaman
Semtinde Söylemez Kardeşlerin oturduğu daireyi de sanığın tuttuğu ve kira' kontratını kendi adına
yaptığı, Ankara polisinin 12.06.1996 tarihinde bu eve yaptığı baskında çeteye ait silahların ele
geçirildiği, olayda Mustafa SÖYLEMEZ'le birlikte evi boşaltmak için eve gelmiş ise de, polisi görünce
firar etmeyi başardığı, Söylemezler'ce bedeli ödenen 06 VNR 05 plakalı Broadway marka otomobili
adına kaydettirdiği ve kullandığı, ayrıca M.Sena SÖYLEMEZ'in plakalarını verdiği Bucaklar'a ait
otomobillerin bilgisayar kaydına bakarak adreslerini Söylemezler'e verdiği, 1996 yılı Nisan ayında da
Mercedes ve Mitsubishi marka otolarla Söylemezler'le birlikte İstanbul'a malzeme (Silah) götürdüğü,
Banka hesabında 400.000 Alman markı paranın bulunduğu ve paranın da kullanılmak üzere Söylemezler
Çetesi tarafından yatırıldığı
tanık-ifadeleri, sanık beyanları ve dosyada mevcut diğer deliller
muvacehesinde anlaşılmakla;
G E R E S İ

D U Ş U N U L D U

Sanık Başkoraiser Halim APAYDIN'in belirtilen davranışları ile "Rüşvet almak", "Yetki ve nüfuzunu
kendisine ve başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanmak" ve "Cenelevde. çalışan kadın ile
ilişki kurmak" suçlarını işlediği sabit olduğundan, eylemlerine uyan Emniyet örgütü Disiplin Tüzüğünün
8.maddesinin 6,7 ve 16.bentleri uyarınca "MESLEKTEN ÇIKARMA" cezası ile tecziyesine, müsned suçların
nitelikleri itibarı ile aynı tüzüğün 15.maddesinin tatbik olunamayacağına,
Sanık Komiser Yardımcısı M.Sıddık BAKIR'ın belirtilen davranışları ile "Rüşvet almak", "Yetkisini
ve nüfuzunu kendisine ve başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanmak" ve "Kaçakçılık yapmak
ve kaçakçılarla ilişki kurmak" suçlarını işlediği sabit olduğundan, eylemlerine uyan Emniyet örgütü
Disiplin Tüzüğünün 8.maddesinin 6,7 ve 22.bentleri uyarınca "MESLEKTEN ÇIKARMA" cezası ile tecziyesine,
suçların nitelikleri itibarı ile aynı tüzüğün 15.maddesinin tatbik olunamayacağına,
Sanık Komiser Yardımcısı Nazif YAVUZ'un belirtilen davranışları ile "Rüşvet almak", "Yetki
ve nüfuzunu kendisine ve başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanmak" ve "Gizli tutulması
zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli ve yetkili olmayan kişilere
açıklamak" suçlarını işlediği sabit olduğundan, eylemlerine uyan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün
6,7 ve 13.bentleri uyarınca "MESLEKTEN ÇIKARMA" cezası ile tecziyesine, işlenen suçların nitelikleri
itibarı ile aynı tüzüğün 15.maddesinin tatbik olunamayacağına,
26.11.1996 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Alaaddin YÜKSEL
Vali
Emniyet Genel Müdürü
BAŞKAN

Kamil TECİRLtOÖLU
Genel Müdür Yardımcısı
UYE

Cevdet SARAL
Genel. Müdür Yardımcısı
UYE

j

Halit KARABULUT
Teftiş Kurulu Başkanı
UYE

Muhittin TAŞPINAR
I.Hukuk Müşaviri
UYE

O L U R
/ /1996
Dr.Meral AKŞENER
içişleri Bakanı
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI İLE
SUSURLUK'TA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE
ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI
AMACI İLE KURULAN (10/89,110,124,125,126) ESAS NUMARALI
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
*3//J/1996

Sayı :A.01.1.GEÇ/4 '-'•'"
Konu:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisinde, "Yasadışı Örgüt" lerin Devletle ilgili
olan bağlantıları ve Susurluk'ta meydana gelen kaza olayının ve arkasındaki ilişkilerin aydınlığa
kavuşturulması amacıyla 10/89, 110, 124, 125 ve 126 sayılı Meclis Araştırma Komisyonu
kurulmuştur.
Bakanlığınız, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
şimdiye kadar Mafya-Yasadışı Örgütler ile Devlet ilişkileri ve bağlantıları, ayrıca Susurluk'ta
meydana gelen kaza olayı've arkasındaki ilişkiler konusunda herhangi bir rapor hazırlanmışsa
bu raporlann ve varsa belgelerinin incelenmek üzere acilen ve yedi iş günü içerisinde özel bir
kurye ile Komisyonumuza gönderilmesine karar verilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.

Mehmet EL/KATMIŞ
NevEehi/MiUetvekili
Komisyon/Başkanı
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KONU : Yasadışı örgütlerin Devletle
ilgili Bağlantıları.

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ MECLÎS ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

ÎLGÎ : TBMM. Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının 29.11.1996 gün
ve SAYIiA.Ol.1.GEC/4 sayılı yazısı.
1. îlgi ile istenilen bilgiler müteakip maddelere çıkarılmıştır.
2. SÖYLEMEZ Çetesi ile ilgili hususlar;
Söylemez çetesi olarak.anılan ve yaralama, adam kaçırma ve alıkoy
ma gibi organize suçlar islediği belirlenen çetenin elemanlarından
Emekli Astsb.Bçvs.Mehmet Faysal SÖYLEMEZ, J.üğtm.Can KOKSAL, Mehmet
Sena SÖYLEMEZ ve Fevzi ŞAHİN, ADANA-POZANTI TEM Oto yolunda Güvenlik
Kuvvetleri ile girdikleri silahlı çatışma sonucu ele geçirilmiştir.
Sanıkların sorgulamaları sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda
yapılan operasyonlarda olayla ilgisi olduğu tespit edilen; (İ2)'si
KKK.lığı mensubu, (3)'ü Hv.K.K.lığı mensubu, (l)'i J.Gn.K.lığı mensu
bu olmak üzere toplam (6) askeri personel, (3) emniyet mensubu ve (7)
sivil şahıs olmak üzere toplam (16) sanık (7) tabanca, (14) şarjör,
(300) fişek, (50) gr. C-4 patlayıcısı,(2) parça C-3 TNT,(3) fünye,
(186. 900) DM.Döviz ve (155.200. 000) Tl.sı ile geçirilmiştir.
Sanıkların yargılamaları devam etmektedir. Konu hakkında J.Gn.K.
İlgınca idari bir tahkikat yapılarak ütğm.Can KOKSAL'in Askeri Sura
Kararı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişiği kesilmiştir.
3. YÜKSEKOVA Çetesi ile ilgili hususlar;
HAKKARİ-YÜKSEKOVA' daki Necip BASKIN'in evine 22 EYLÜL 1996 günü
saat 03.00 sıralarında terörist kıyafetli gelen Komiser Fatih ÖZALTAN, itirafçı Kahraman BILGIC ve GKK Mehmet Emin ERGEN, adı geçen
şahsı alarak YÜKSEKOVA Emniyet Müdürlüğü özel Harekat binasına götür
müşlerdir. Teröristler tarafından kaçırıldığı görüntüsü vererek
ya
kınlarından 200.000 DM.fidye isteyen sanıklar,' alınan ihbar üzerine
YÜKSEKOVA J.Tak. Snr.A.K.1ığınca suçüstü yakalanmışlardır. Olayla il
gisi görülen (1) Komiser, (1) Polis Memuru, (1) itirafçı ve (3) GKK.
adli makamlara sevk edilmiş ve ilk sorgularını müteakip tutuklanmış
lardır.
Bu hususta adli işlemlere devam edilmektedir.
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4. SUSURLUK Olayı ile ilgili hususlar;
BALIKESÎR-SUSURLUK ilçesi BURSA Karayolunun 13 ncü Km.de,03 KASIM
1996 günü saat 17.00 sıralarında, İSTANBUL Emniyet Müdür Yardımcısı
Hüseyin KOCADAS'ın kullandığı 06 AC 600 plakalı mercedes otomobilin
bir kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kasada; Emniyet.
Müdür Yardımcısı Hüseyin KOCADAö, Abdullah ÇATLI, Gonca US ölmüş DYP
ŞANLIURFA Miletvekili Sedat Edip BUCAK yaralanmıştır. Kasa yapan oto
mobilde; C2> adet MP-5 Mk.Tabanca, (5) adet Tabanca, C2> adet sustu
rucu, (201) adet muhtelif tabanca fişeği, (3.1 adet sahte kimlik bel
gesi, çok az miktarda kahverenkli toz madde ve naylon poşet parçasın
da ' toz bulaşığı madde bulunmuştur. Olaya başlangıçta SUSURLUK Cumhu
riyet Başsavcılığınca el konulmuş olup, dosya bilahare İSTANBUL DGM.
Başsavcılığına devredilmiştir. İSTANBUL DGM. Başsavcılığınca araçta
bulunan silah ve iki maddenin J.Gn.K.lığı
Kriminal
Laboratuarında
incelenmesi istenmiş, elde edilen sonuçlar ilgili Savcılığa gönderil
miştir.
Ayrıca, ANKARA C. Bâssavcıl ığınca Mehmet-, Ö'ZBAY adına düzenlenmiş
silah tasıma belgesinin incelenmesi J.Gn.K.1 iği Kriminal Laboratua
rından talep edilmiş olup, elde edilecek .sonuçlar ilgili Savcılığa
qönderilecektir .
' .
5. Yukarıda belirtilen hususlardan başka J.Gn.K.1ığında bilgi
madığını arz ederim.

bulun

SAN
/ali
Bakan a. .'
Müsteşar
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HİZMETE ÖZEL

İ fi EL F.
Sayı : B.OS.1.EGM.O.60.05.03./2G94-96

ANKARA
09.12.1996

Konu : Organize Suç Tahkikatları.

T.C.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI İLE
SUSURLUK'TA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE
ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI
AMACI İLE KURULAN (10/89,110,124,125,126) ESAS NUMARALI
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

İlgi : 29.11.1996 gün ve A.01.1.GEÇ/4 sayılı yazınız.
îlgi yazınızda belirtilen konulara ilişkin, Emniyet
birimlerince düzenlenen evrakın tasdikli birer örneği ilişikte
sunulmuştur.
Bilgilerinize arzederim. »

E K İ : Klasör (121 evrak)

-385-

DOSYA NO: 5

MEHMET HADİ OZCAN

Kocaeli Mehmet Hadi ÖZCAN çetesi ile ilgili iş bu
tahkikat
dosyasının
her yaprağı, tarafımca
numaralanıp,
mühürlenerek
(16) sayfadan ibaret olduğu tasdik olunur.
09.12.1996

ip SEMERCİ
j M n ı f Ercin iye t Müdü rü
îaa-ri î ş l e r Şube Müdürü
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BİLOİ NOTU

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 3. sınıf
Emniyet Müdürü Cemal ŞENCAN'in 12.07.1996 tarihli son Havadis
Gazetesinde yer alan ve kendisinin rüşvet olayına karıştığı
belirtilen haber ile ilgili olarak;
1- Kocaeli eski Emniyet Müdürü Nihat CAMADAN,
2- Kocaeli eski Asayiş Şube Müdürü Cemal ŞENCAN,
3- Kocaeli Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri
Sezai KONUKLAR,
4- Kocaeli Asayiş Şube Ekipler Amiri Başkomiser Oktay
DURMUŞ,
5-Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru
Namık Kemal KARA,
6- özel harekat Daire Başkanlığında görevli Polis Memuru
Alper TEKDEMÎR,
.7- Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis memuru Latif
ÖZDEMİR,
8- Bursa Emniyet Müdürlüğünde görevli (tutuklu) Polis
memuru Mehmet İlker KAYIŞ,
Yukarıda adları yazılı 8 Emniyet Mensubu hakkında
soruşturma açılmış, tahkikat Mülkiye ve Polis Başmüfettişlerince devam etmektedir.
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BAKANLIK MAKAMINA

İLGİ: Bakanlık Makamının, 247.109$ gün ve Em.Gn.Md.1698-389 sayılı onay emri.
il^i onay emri uyarınca, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde incelemede bulunan
Mülkiye Başmüfettişi Ayhan Altın va Polis Başmüfettişi GUray önal, okta sunulan
3.9.1 Ö9Gö ün ve 67/23,43/3 say ılı yazılan ile;
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün 24.7.199G gün vo 7735 sayılı yazısı iter Kocaeli
iti ve mülhakatında gerçekleştirmiş bulundukları y a w dıçı eylemlerden dolayı, TUrk
Ceza Yasası'nın Değişik 313,maddrjti kapsamında haklarında, "CUrüm işlemek için
Teşekkül Meydana Getirme" vb. suçlamalar ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına
tevdi olunan Mehmet (Hadi) özcan va oniki arkadaşından onbitfnin tutuklandığı,
Anılan c.Başîmvcılığı nezdlnde bu konu ile ilgili olarak yürütülen »oruçtum™
sonucunda, bahse konu tutuklu «anıklar ih> İlgili vo İrtibattan bulunduğu «avı İle,
görevini kötüye kullanmak suçlaması altında eanık olarak tefrik edilen eski Kocaeli,
yeni Balıkesir il Emniyet Müdürü Nihat Camadan hakkında, Hakimler Kanununa tabi
olmakla Adalet Bakanlığından ayrıca soruşturma Iznllstendiği,
Konu İle bağlantın olarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü eski vo yeni
personelinden Emniyet Müdürü Cemal Şenean, Emniyet Amiri Sezai Konuklar,
Başkomlser Oktay Durmuş ve Polis Memuru Komal Kara ile Emniyet Genel Müdürlüğü
özel Harekat Daire Başkanlığı personelinden Polis Memuru Alper Tekdemir va Ankara
Emniyet Müdürlüğü personelinden Polis Mamuru Latif özdemlr hakkında Vazife!
Sulötlmal suçlaması He 7.8.1996 0ün 'vo 1996 gün ve 1996/6304 sayılı İddianame
düzenlonlp.Kocaelİ Asliye ceza Mahkemesine dava açıldığı,
Bu durumda, adlan geçen kamu personel) hakkında, adli yönden yürütülen bu
İşlemlere ek olarak;
Hakkında gıyabi tevkif müzekkeresi bulunmakla aranan atmık konumunda olan
Mehmet (Hadi) ÖZ&M İle muhtelif zamanlarda, değişik yer ve mekanda, çeşitli vesileler
ile buluşma gerçekleştirmiş olmalarına karşın, •genelde- görevlerinin yasal gereğini
yerino gotlrmeyerek euhsın yakalanıp adalete tealimi konusunda Ciddi ve tutarlı hiçbir
tertip ve tedbiri almayan; aksine -llği durumlarına göre- bu şahsa yardım ve yataklık
ettikleri, kendisinden kişisel istek ve taleplerde bulunduktan belirlenen Emnlyot
mensuplarından,
1- Eski Kocaeli, yeni Balıkesir Emniyet MUdürU'18591/SicH Numaralı 1 .Sınıf
Emniyet Müdürü Nihat Camadan,
2. Eski Kocaeli, yeni Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü
63974/Slcll Numaralı 3.smır Emniyet Müdürü Cemal goncan,
İ- Kocaeli Emniyet MUdürlüğü eski Asayiş Şubo Müdür Yardımcısı 69419/Slcil
Numaralı Emniyet Amiri Sezai Konuklar,
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4- Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü eski Ekipler Amiri
eGö71($icîl Numaralı Başkomiser Oktay Durmuş,
0- Kocaeli emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü eski personelinden
64907/SicU Narrmralı FoUs Memuru Namık Kemal Kma,
G- Emniyet Genel Müdürlüğü ö*el Harekat Dairo Başkanlığında görevli
108024/9ICİI Numaralı Polis Memuru Alper Tokdomir,
7- Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görovli 114538/Sicll Numaralı Pöîte
Memuru Utttözdemir,
8* Bursa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 189935/Sicil Numaralı
(Tutuklu) Polis Mern^ru Mehmet ilker Kayış,
Haklarında; 23 Mart 1979 gür» ve 7/17İ39 Sayılı Bakanlar Kurulu Karon fle
yürürlüğe konulan Emniyet örgütü Disiplin Tüzüğünün uolll hükümleri doğrultusunda
disiplin soruşturması yapılması için izin talebinde bulunulmuştur.
Bilgilerinize sunar, adı göçenler hakkında anttan eylemlerinden dolayı
soruşturma açılmasını tasviplerinize are ederim,

Nevzat*
Teftiş Kurulu BasT

lüateşar
OLUR
l(P .9.1995

Ekİ:1 yazı
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T. O.
İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI
Mülkîye' Müfettişliği
Sayı

: 67/83,43/3

GİZLİ
,±tL,t

İS2J222İ!—,
03.09.1996

Konu i Soruşturma İ z n i .
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Teftig Kurulu Boşkanlxğx
ANKA3A
İLGİ :
24.07.1990 Gün ve 41-2/1697-7 Sayılı Görev Emri.
İlgi Görev Emri uyarınca MUfettisliklerimisce Kocaeli Emniyet MUdUrlUgL'
bünyesinde aUrdUrUlcn çok yönlU inceleme ve soruşturma sonucunda;
Kocaeli Emniyot MUdUrlUgÜ'nün 24.07.1996 6ün ve 773B Sayılı Yazısı ile,
Kçcaeli İli ve mülhakatında gerçekleştirmiş bulundukları yae& dıçı eylemlerden
dolayı, TUrk Ceaa Yaeaei'mn Değişik 313 ncU maddesi kape&mında haklarında)
"CUrUm İşlemek İçin Teşekkül Meydana Getirme" vb. ouçlamalar il© Kocaeli Cumhuri
yet Başsavcılığı'na tevdi olunan Mehmet (HADİ) ÖZCAN vo oniki arkadaşında;
onbirinin tutuklandığı,
~—^
Anılan Cumhuriyet Başsavcılığı ne*dinde bu konu ile ilgili olornk yUrUtUleı
coruçturma sonucunda, bahçe konu tutuklu Bonıkîar ile ligi vo irtibatları bulunduftu oavı ila, Görevini Kötüye Kullanma euçlamaeı altında oanık olarak tefriJ
edilen Eoki Kocaeli, Yeni Cftlıkeoir ti Emniyet MUdUrU Nihat CAMADAN hakkında
Hakimler Kanunu*na tabi olmakla Adalet Bakanlığı»ndan ayrıca «oruçturma isn
itjtendigl (Ekti),
Yine bu konu ile bağlantılı olarak Kocaeli Emniyet MUdUrlüğU eski v
yeni personelinden Emniyet MUdUrU Cemal ŞSfVÇAN, Emniyet Amiri Sesal KONUKLAE
Baakomisar Oktay DURHUS, ve Polie Mamuru Kemal KARA ile, Emniyet Genal HUdttrlUfi
Önel Herak&t Daire Başkanlığı Personelinden Polis Memuru Alper TBKDEMİR ve Ankar
Emniyet MudUrlUfcU personelinden Polis Memuru Latif ÖZtoBMlft hakkında Vastfey
Sutotimal Buçlamaei ile 07.0B.16S6 GUn ve 1696/5304 Sayılı İddianame flüsenlenij
Kocaeli Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldığı, (Ek:2,3)
Teepit edilmiştir.
Adları geçen kamu pereoneli hakkında, Adli Yönden yUrUtUlen bu iölemleı
ek olarak» MUfettişliklerirtizce de,

Hakkında Gıyabi Tevkif MÜnekkercoi bulunmakla aranan eanık konumunda olı
Mehmet (KADİ) ÖZCAN ilo muhtelif zamanlarda degieik yor ve mek&nda cegit.
vesileler ile buluşma gerçekleştirmiş olmalarına, karşın, -Genelde- jçörevlerin
yasal gereğini yerine getirmiyerek çansın yakalanıp adalete teslimi konunun
ciddi ve tutarlı hiçbir tertip ve tedbiri v.almayan; : akaine, -ilgi Durumları.
Göre- bu »aha» yardım ve yataklık ettikleri, kendilinden kioleel iotek ve tale
lerde bulundukları belirlenen emniyet mensuplarından.
GİZLİ

-390

^7

T. C
• İÇtŞLBRt
B A K A N U C l
Mülkiye MûfottlşUtfel
Sayı

•

- 2 - '

Konu :
1- Eoki Kocaeli, Yeni Balıkoalr Emniyet MUdÜrU 1BS9İ/SİÖİ1 Numar
1•Sınıf Emniyet BUdttrU Nihat CAMADAN,
2- Beki Kocaeli, Yeni Balıkeoir Emniyet KUdurlUgU Ao&yiç Şube MUd
53974/Sicil Nurcaralı 3. Sınıf Eaniyet KUdUrU Cemal ŞBNCAN,
3- Kocaeli Emniyet MUdUrlUgu Eckl Asaylç Şube HUdttr Yarduacıaı 69^
Sicil Numaralı Eaniyet Amiri SCKSIİ KONUKLAR,
4- Kocaeli Emniyet MUdUrlUp, Asayiç şube HUdUrlugu Eokl Ekip
Amiri 6S87i/5icil Numaralı Başkomlaer Oktay DURMUŞ,
5^ Kocaeli Eteiyet MUdOrlUgU Aoayiç Şube KUdUrlUgU Eoki Porconolir.
64907/Slcll Numaralı Polio Memuru Namık Kemal KARA,
e- Emniyet Genel MUdUrlUğu ösel HarekSt Daire Başkan! ığı• nda gt$r«
108024/Sicil Numaralı Pollc Memuru Alper TEKDfiMÎR,
7-Ankara Emniyet HUdUrlügU kadrosunda görevli 114538/Sicil Numaı
Polio Memuru Latif ÇZDEHtR,
6- Burea Emniyet HüdUrlUğU Kadrosunda grevli 189935/Sicil Numaj
(Tutuklu) Polis Memuru Kehraet İlker KAYI8,
Hakkında: 23 Hart 1979 oun ve 7/17339 Sayılı Bakanlar Kurulu Ka>
ile yUrUrlUğe konulan Emniyet ör/jUtU Dieiplin TUsÜğU'nUn ilgili hUkUst
doğrultusunda Dioiplln Soruşturulması yapılması gerektiği k&naatına varıldığı:
gerecinin ifaoı ile adı geçen emniyet görevlileri hakkında diaiplİn oorugturu
aı yapılabilmesini teıalnen^ bu konuda MUfettiçliğimiae soruşturma tini veri
nini, »Usaadelerinia© araederiB.

£>
Ayhan ALTIN
'/••'•
MUlUiye Başmllfettiçi /

EKt: 3
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ÛU**y ÖNAL
1. Sınıf Kmniy«t MUdÜrU
Polio B*$tttlfettİşi

"X. U.

tÇtŞLEBİ BAKANLIĞI
Emniyet Genci Müdürlüğü

11&Tİ
. 3.05.1.EGM.0.71.03.02.96/165

Konu

,H-.AÖÜS]jQatf99B

: Şncesijyl^e^#Şir 1 şgtirilmeal.

TEFTİŞ KURULU GÂÇKANLlSliVA

tLot: 30.07.1995 gün ve R.OS. 1.EGM.0.71.03.05.56/155-12135 sayılı tahkik ea>.rt .
Balıkesir. Emniyet.Müdürlüyü -kadrosunda görevli 3.Sınıf Emniyet Müdürü
Cemal ŞENGAPJ'ın, 12 Temmuz 1996 tarihli "Ban Havadis'' gazetesinin 3.Sayfasında
yeralan ve kendisinin rüşvet olayına karıştığını belirten- haberden dolayı Mü
fettiş görevlendirilmesi talebine İlişkin 12.07.1995 tarihli dilekçesinin Oa•lıkesir" Valiliğinin 15.07.1996 gün ve 0.05.1.EGM.4.10.00.71.31317-96-1177/
22071 sayılı yazısı ekinde alınması üzerine konunun inceleme ve aorıışl-urulrfiasına ilgi sayılı tahkik emri ile Müfettiş görevlendirilmişti.
Konu ile ilgili olarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün 57.07.1996 gün
ve S. 05.1. EGM. f*. «t 1.00.1'f. 96/96-97 (1020/7735) sayılı yazısı ilişikte gönderil
miştir.
. Öncesiyle birleştirilmesini, rica ederim.

^â

Halil TU
1.Sınıf Emniyet MüdüTu
Emniyet Renel Müdürüv
Emniyet Genel Müdür Vgrdımcısı
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K

L
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T.C,
KOCAELİ VALİLİSİ '
Emniyet Müdürlüğü

^

SAYI ı B.05.l.EGM.4.41.00.14.96/96-97
(1020/7735)
KONU ! Polis Memuru Alper TEKDEMtR.

F AK S

27 TEMMUZ 1996

EMNIYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(özel Harekat Daire Başkanlığına)

Emniyet Müdürlüğümüzce Organize Silahlı
Sur; Çetesine
yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde yakalanan ve aevk
edildikleri
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarıldıkları
Kocaeli 2. Sulh C_»za Mahkemesine© tutuklanan Mehmet (HADİ >. ÖZCAN va
arkadaşları ile ilgili,'.tahkikat dosyasında ismi geçen Daire
Başkanlığınız kadrosunda görevli polis memuru Alper TEKDEMIR'in,
Kocaeli. Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Savcılarından ilhan
öZDEMIR'in Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne si-fai
talimatları ile 29.07. 1996 günü saat 09.00'da Kocaeli Cumhuriyet
Ba«ü»avcılığında hazır bulundurulması hususunda gerekli tebligatın
yapılmasını arzaderim.

l
Bedrettin #CAR
2.Sınıf
Emniyet
nıf Emniyet
îınıf
Emniyet
M Müdürü
niyet MüdürC
Emniyet
Müdürü o.
Emniyet Müdür Yrd.

"H '•'•'•-'•-•• :ı?t! .
*'•" <^9A3L
C" :\../Çx>

ö

f • Vp.ö ?.'/W $cJ ; /9-1° <b .; u ~*5v-C ı Z r H r ^ N S''

icUr^
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KOCAELİ VALİLİSİ
Emniyet Müdürlüğü

F A K S

SAYI : B.05.İ.EGM.4.41.00.14.96/96-97
(1020/7735)
KONU : Polis Memuru Lati-f ÖZDEMIR.

27 TEMMUZ 1996

EMNİYET 0ENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
VE
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜSÜ
İLGİ ; 18.07.1996 gün ve B.05.1.EGM.4.41.00.14.96/96-97<1020/773Ö)
sayılı -faks yazımı3.
Emniyet
Müdürlüğümüzce Organize
Silahlı
Suc Çetesine»
yönelik bağlatılan operasyonlar neticesinde yakalanan ve sevk
edildikleri
Kocaeli
Cumhuriyet
Başsavcılığınca
çıkarıldıkları
Kocaoli 2.Sulh Ceza Mahkemesince» tutuklanan Mohmot (HADİ) ÖZCAN ve?
arkadaşları il© ilgili tahkikat dosyasında ismi geçen Müdürl üşünün
kadrosunda görevli polis memuru Lati-f b'ZDEMÎR'in
Kocaeli
Cumhuriyet Baçtsaveılıgı , Cumhuriyc?t Savcılarından ilhan üZDEMIR'in
Müdürlüğümün Terörle Mücadele? Şube Müdürlüğüne ısİ-fai talimatları
il.» 29.07.1996 günü naat 09.00 'da Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı
lığında
hasır
bulundurulması
hulusunda
gerekli
tebligatın
yapılmasını
Ankara Emniyet Müdürlüğünden, bilgi 'edinilmesini
Emni yat Banal Müdürlüğünden arzraderim.

Bedr
drtfttin ACAR
2.Sini-F Emniyat Müdürü
Emniyet Müdürü a.
Emniyet Müdür Yrd.
P A G

.I.-.T - Jt. M..

»

Ankara Em.Md.lüğüno

E m n i y a t Genel

iA
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KOCAELİ VALİLİĞİ
Emniyet Müdürlüğü

2-7 TEMMUZ 1996

SAYI s B.OS. İ.EGM.4.4J..OO. 14.96/96-97
(1020/7733)
KONU : Em.Md.Yrd. Cemal 3ENCAN.

EMNİYET 6ENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
VE
BALIKESİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Emniyet
Müdürlüğümüzce
Organize
Silahlı
Suç
Çetesine
yönelik bağlatılan operasyonlar neticesinde yakalanan
ve sevk
edildikleri
Kocaeli
Cumhuriyet
Başsavcılığınca
çıkarıldıkları
Kocaeli 2. Sulh Cosa Mahkemesince tutuklanan Mehmet (HAD t-) ÖZCAN ve
arkadaşları ile ilgili tahkikat d o s y a m n d a ismi gecen Müdürlüğünüz
kadrosunda
görevli
Emniyet. Müdür Yardımcısı
Cemal
SENCAN'ın,
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Savcılarından Ilha:->
ö'ZDEMİR'in Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüsüne sifai
talimatları ile 29.07. ). 796- günü saat 09.00'da Kocaeli Cumhuriyet
Basaaveıltgında haaır bulundurulması hususunda gerekli tebligatın
yapı-lınisını Balıkesir Emniyet Müdürlüğünden, bilgi edinilmesini
Emniyet Genel Müdürlüğünden ar?, eder im.

Bed rCVtıVTOR
2.Sınıf Emniyet Müdürü
Emniyet Müdürü a.
Emniyet Müdür Yrd.
n A a

- I T I M

:•

• .

Gereci i, i ç i n
:
B a l ı k e s i r Em. Md . 1 üejüne

Bi İ ğ i
:
Emniyet Genel

Md.lüğüne
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T. O.
İÇtŞLEKİ.BAK^KIjOl
Emniyet Genel Müdürlüğü

12353
Sayı

B.05.1.EGM.0.71.03.02.96/165

ûİAmwo$

t*?
Konu

.Mülkiye.Müfettiği
' Garevî'encM ril'd \'n'i.

TEFTÎŞ KURUL!! ^AÇKA^LT^T^

İLGT: 30.07.1996 gün ve .8.05.1. EOM. 0.71.03.02.96/165-1713S sayılr tahkik emri,'
Balıkesir Emniyet 'Müdürlümü kadrosunda gtfrevli 3.P.ı.mr Emniyet Müdürü
Cemal ŞENCAlV'ın, 12 Temmuz 1996 tarihli "Son Havadis" gazetesinin 3.Sayfasında
yeralsn ve kendisinin rüşvet olayına k a n star;:.' belirtilen haberden dolayı Mü
fettiş görevlendirilmesi, talebine İlişkin 12.07.1996 tarihli dilekçesinin 5 B lıkeslr. Valiliğinin 15.07.1996 gün ve 9.05.1.EO".4.10.00.71.31317-96-1177/
22071 sayılı yazısı ekinde.alınması üzerine konunun inceleme ve soruşturulma
sına ilgi sayılı tahkik ernrl ile Müfettiş görevlendirilmişti.
Konunun Mülkiye Müfettişi tarafından Palla •Müfettişi ile birlikte in
celenmesi, gerekiyorsa soruşturulmesına ilişkin "aksnlık Teftiş Kurulu Başkan
lığının 25.07.1996 gün ve 3.05.0.T£E.0.00.00.00.41-2/1699-35 sayılı yazısı ile
ekindeki- 24.07.1996 gün ve 41-2/1S95-3P9 sayılı onay "ntokoplsi ilişikte gön
derilmiştir.
Görevlendirilecek Polis •Müfettişinin, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkan
lığı ile koordine kurmasının saplanmasını ric? ederim,

/
'Hali] TU?
1.Sınıf Emniyet Müdürü,
Emniyet Oenel Müdürü a!
îırniye.t Genel Müdür .Yardımcı sı
.

K

E

EK-1: C?. ati.evrak

R
f ot.)

$. Örf/- <?
JL.ı.A-rss.£.

POLİS Tı2F. rRJk_B5E

Pol. Tef. Krl. Bglfl.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI.,
Teftiş Kumlu Başkanlığı
SAYI :B050TEF0000000

KONU:

at^l^t

M^/lt3?'3S5
BAKANLIK MAKAMINA

Kocaeli Valiliğince Bakanlığımıza sunulan ve Bakanlık Makamınca Kurulumuza
havale edilen 10.7.1996 tarih voB.OSO.1 .ULIC4/41.00.67 sayılı yazıda;
Kocaeli ili ve mülhakatında menfaat karşılığı adam Öldürme ye yaralanma, cebir
kullanacak çek ve sonet tahsili, tehdit yoluyla haraç l o p l a ^ , p l ^
alıkonulması gibi yasa dışı fillerde organize olan suç çote8İnç|yönblik olarak yapılan
ve .halen davam eden operasyonlar ve sorgulamalar sırasında; Emniyet Müdürü
rütbesin^".

Polis

Momuru

ırütboslne .kadar

değişik,; .;-rü^olor^W,; lıEmniyot

mensuplarını»? çetenin lideri ve diğer moncuplarryla yapılan ön ^örüjmedö çeşitli
ilişkilerde isimleıinin geçtiği belirtilerek. konunun Bakanlık Makamınca incelenmesi,
gerekirse soruşturulması talebinde bulunulmuştur.
Bilgilerinize suıtar, uygun görüldüğü .takdirde .KpçŞaeli;Emniyet Müdürlüğü
personeli hakkında Emniyet Genol MUdUriüğü: Polis :Müfettişlörl İle Bakanlığımız
Mülkiye Müfettişleri tarafından müşterek soruşturma yapılmaşıni tasviplerinize arz
ederim.

;^?Neyzat^
V^eftiş/jkuruİü 'Başkan V.
Uygun Görücü* Arzederim
\\7.1996
Erol ÇAKIR
Vali
Müsteşar
H

OLUR
.7.1996

$5*7*1996- V
' Ö .'Evirgen -^ \
~" " ~ib.*lfar.

Eki: 1 yazı
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

SAYİ

:B050TEF0000000
:tiU5u
s thuuuuouo

KONU

. ^<L

J'|fc.99>35-

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

J&ocaeli Emniyet Müdürlüğü.personeli hakkında ileri sürülen iddia konusunun
Polis Müfettişi ile birlikte incelenmesi, gerekiyorsa soruşturulmasına ilişkin 24.7.1996
gün ve Tef.K.Bşk. 41-2/1695-389 sayılı onay emri İlişiktedir.
Müşterek soruşturma ile istanbul'da görevli Mülkiye-Başmüfettişi-Ayhan Altın
göıTviendirilmişjDİup.^dı^eçenJVlUfettişe^en^klU^İmatverJImiştir.
.pilgi ve gereğini arz ederim.

Nevzat TURHAr
Teftiş Kurulu Başkan V.

EkhOnay emri
örneği

p-r.T^

SAYI:
PES-». EŞE. LIĞINA'

V*
tt-*
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ıfr-3

(j SOför

j

T. O.

i 21 36
Sayı
Konu

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Oenel MUdürlUğU

•8i.IEMMU5ı^96

n.Q5.1.EGM.n.71.n3.'

^üffitUP.R^RyARnrîi V

\,^\

•rn >.qin||! V P r ^ ' ^ f ' I T' T'.'1-

" s i ı.kerVı.r rivuı-v/e4- 'T:!.!"1 I " " " k-'r'-:':^jiv.h: r" e ı / 1 ' 7,
r n rıî~\/î-r ^"- ri! .ve.^-i'i^n .-.,>•»/• •'••f"-1 ne'"
ynrplan \/c k e n d ' s ' n l n 'rfiçv/e'". n'îyyınr?. k m ı ş f ı " 1 bsV' •••I:i.1 en hünerden riolnyr ""!-f e t t i ş niirev/lentlirilmes". t a l e b i n e U i ç k i n 1?.r!7.'!r?ç t.pvih 1 V d - n o k - c r / , " n V k e s i r V a l i l i s i n i n 15.07.ISSr, nün v/e P.H5.1, , :nr-*.tı.'! r !.nn.7'..31317- t ?5-'!i77/P?r7'!
s a y ı l ı y a z ı s ı ekinde Eİjnarck i l i k t e n n n d e r i l n i qt.-" v.
.1

cfr»-^f.fM

•

"

,

Konunun müfetil.? i.erF.fmdyn inoelenmssr'n" , nevekirse adı geven Fube
Müdürü i l e varsa oİEya n d l s r kar is son di ver- Emniyet R ö r e v ] İ l e r i nnkkınds so
ruşturma y a p ı l a r a k sonucuna nf've düzeniene~sk e v r ^ r - n gü'nÜEV-'lmeşin.' v ' i " ' eı'e-

E- n-L E R
EK-1:(«f adet e v r a k . )

«5^. Û . >
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VALİLİK MAKAMINA

Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde Asayiş Şube Müdürü olarak görev
yapmaktayım,
Ülke çapında yayınlanmakta olan 12 TEMMUZ 1996 tarihli "SON
HAVADİS" gayesinin 3.sayfaswda yer alan "2.SÖYLEMEZ OLAYI»
haber kupüründe, daha önce Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube
Müdürü olarak görev yaptığım esnada hakkımda isnat edilen suçlamalarl
ilgili olarak İçişleri Bakanlığı yada Emniyet Genel Müdürlüğünden konj
ilişkin müfettiş görevlendirilmesini tensiplerinize arzederim. 12.0(^1!

ülÛj. 1 Adet Gamete Kupürü

&L>RES
:
JJ"hkesir Emniyet Müdürlüğü
.**«yiş Şube Müdürü

__- — /? ^
<^<Jjtt^"**5-
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T.C.
p"^BALIKESİR VALtylJGÎfc
Emniyet
Müdürlüğü

SAYI : B.05.1.EGM.4.10.00.71.
31317-96-H}^
KONU t Müfettiş talebi.

.1996

M.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

°Z96* 2

*o7l

İlimiz Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 53974 sicil sayılı
3.Sınıf Emniyet Müdürü Cemal ŞENCAN'ın, hakkında 12.07.1996 tarihli
"SON HAVADİS " Gazetesinin 3.Sayfasında yer alan "2.SÖYLEMEZ OLAYI"
başlığı adı altında yayımlanan ve kendisine isnat edilen suçlamalarla
ilgili haberden dolayı Müfettiş talebine dair Valiliğime hitaben vermiş
olduğu 12.07.1996 tarihli dilekçesi, söz konusu Gazete ile İlimizde yayım
lanan "YENİ HABER" Gazetesindeki "EMNİYETÇİLERE BÜYÜK SUÇLAMA" başlıklı
haber Kupürleri ilişikte gönderilmiştir.
Olayla ilgili gerekli soruşturmayı yapmak üzere bir Müfettişin
görevlendirilmesini tensiplerinize arzederira.

Yahya GÜR
Vali

Eki

3 Adet.

JKRŞ. D. KŞK. LIĞINA

'GSEDSjMÜEfiB/

eNv o'„ -4»'
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Ek, \S%
Tc
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÇOKACE

YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI İLE
SUSURLUK'TA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE
ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI
AMACIYLA KURULAN (10/89,110,124,125,126) ESAS NUMARALI
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SAYI:A.01.1.GEÇ.10/89-^/

02 lotfl991

EMNİYET GENEL MUDURLUGU'NE

Özel Harekat Dairesi eski Başkan Vekili İbrahim Şahin 07.01.1997
tarihinde Komisyonumuzda dinlenilmesi sırasında, 02.03.1995 tarihinde Polis
Memuru Ayhan Akça ile birlikte Diyarbakır İlinde görevli olarak
bulunduklarını beyan etmiştir.
İbrahim Şahin ve Ayhan Akça'nın 02.03.1995 tarihinde Diyarbakır'da
görevli olduklarını belirten görev onayının, gidiş ve dönüş tarihlerinin, bu
göreve gidişleri ile ilgili uçak biletleri fotokopisinin, biletlerin hangi acentadan
alındıklarının ve bilet ücretlerinin ne şekilde ödendiğinin, bu görevden uçakla
döndüler ise dönüşte hangi şehirde indiklerinin Komisyonumuzun 420 53 96
No'lu Faksına bugün saat 18.00'e kadar gönderilmesini rica ederim.

Melımet/ELKATMIŞ
Nevşftör^vdilletvekili
Korc^ykı Başkanı

/ÇOK. ACILI

Tc

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI İLE
SUSURLUK'TA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE
ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI
AMACIYLA KURULAN (10/89,110,124,125,126) ESAS NUMARALI
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SAYI: A.01.1.GEÇ.10/89-33fe

0<L /tty/1997

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE
Neşet ve Naciye oğlu 22.04.1947 Düzce doğumlu Tarık ÜMÎT'in
herhangi bir suçtan dolayı Polis veya Adalet Makamlarınca aranır durumda olup
olmadığının, aranıyor ise hangi suçlardan arandığının, hakkında var ise
kesinleşmiş hükümlerin 03.04.1997 tarihine kadar Komisyonumuzun 420 53 96
numaralı faksına bildirilmesini rica ederim.

Mehmet ELKATMIŞ
Nevşehir/Milletvekili
Komisyon Başkanı
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••'..',İ5Sl«IL VAÜLİ3Î
Emniyet MtidtlfitiC.U
DAYI

t I»,05.1.ECM«-1.34;00.82

KONU

« Tarak tMT.

O3/Nİ8AN/I997

M~1/(İ24>

.T.I>.M.ut^M13'GlİB ARAÇTlHMA KOMİSYON UAÇKANLZÖINA
. ANKAHA
llül

ıa)îT.If.M,M;Mef<ldo Araçturan Komisyon ,Baçkanlaftan:ı n 02.04.1997 gUh vo
A.Oİ.İİOEÇ, .IO/09-.336 -sayılı omir yar-a,
» İ s t a n b u l Emniyet-Narkotik Çb.Kd.lU&UnUn "02,04.1997 ıjUn vo Iî.05,1.
ECM*/I»34»O0;i7.03'«l668/97 s a y ı l ı yar.ioı.

llfîi (e)*ûa k a y ı t l ı oraîr yazı lloj'Noçot vo'Nociyo oölv 1947 doğumlu
Tarık ÜMİT»İn, herhangi b i r euçtan dolayı-Polis-ve Adalet M»kamlarıncn aranır
durumda olup olmadıkının,aranıyor J.po hanci euçlnrdan »rnnd?£ının f hnkkında var
iee kç ainle'em i 6 hUkUmlorinin ÇOK İVEDİ . bildirilıueüiİ .1«tfcivi:imekted:lr.
•.' • 'MUdUrlUBUmU?.-tlrjflvlerlndo y a p t ı r ı l a n tahkikat natjooBi adı göçenin
aranan kaydannr» olmadığı t e s p i t e d i l m i ş t i r . Ancak şahısın» iİGİ (b)Vdo k a y ı t l ı
yazı :ile{İtalya'nın Trieete Cehrinde 19.81 y ı l ı Mart ayında, İtalyan Polioinoo
g e r ç e k l e ş t i r i l e n ' bir uyuşturucu madde operasyonunda,uyu cturuou kayıtlarında
tanınan Eerd^SEVENBE,Abu?,er U&URLU ve arkadaşlarının Po.l i e tarafından çözeltine
a l ı n d ı k l a r ı b i l d i r i l d i ğ i n d e n , 23.12.19BI tarihdnde.MlidtirliipmUz-Narkotik tfubed©
Tarık ÜMl'T»in alman ifadesinde; Kendisinin Ferde, SKVKN (SEVEWîffl) itdmli gahıo
i l e kJQUjcl^kjte_n_bgri_nıomlekotten arkadaş olduklarını,."-bu gahıs i l e jıUrekli ftH-_
"SfüptURUnH, Perde» BEVEK i l e , 22.03.1981 tarihinde Yurt d:t çına ç ı k t ı ğ ı n ı , 25.03.
1901 tariMtti.*,İtalya'nın TrİeBto Cehrine girdiklerinde,Poldn tarafından oto
l a r ı n ı n veUzorlorinin arandığını, ancak herhangi bir HVÇ unrjuru madde' bulunma*dıjjina beyan e t t i ğ i , ' b i l d i r i l m e k t e d i r .

Bilgilerinize Arzoderim.
Uamaaan/KR
1 . S ı n ı f IJratffyet MUdUrU.
İ l Emni^^tMUdUrU;
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T . C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Gonol Müdürlüğü
Sayı
Konu

: B.05•1.EGM . 0.10.01 . 03
EES-51249-928/
: Tarık ÜMİT.

; Tarih:

IVI. tV'l.

»i

j>.4J9<2Q

. . / . ./1997

03.04.97*076151

ÇOR ACELE

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI İLE
SUSURLUK'TA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE
ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI
AMACIYLA KURULAN (10/89.110, 124, 125, 126) ESAS NUMARALI
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

İLGİ

:

İstanbul Em.Md.ne muhatap 02 . 04 .1997 gün
8 9-3 3 6 sayılı yazınız.

ve

A.01.1.GEÇ•10

İlgi
kayıtlı ya zı ile hakkında bilgi talep
edilen,
Bolu
ili
Düzce ilçesi Uğur Köyü Hane: 56/12 üzerinde nüfusa
kayıtlı,
Neşet
ve
Naciye
oğlu ,
22.04.1947
Düzce
doğumlu
Tarık
ÜMİT
hakkında yapılan dosya tetkikinde; adı geçenin,
a) 1976
yılind a Almanya'nın Dortmund
Polisi
tarafından
uyuşturucu
maddeler ka nununa muhalefet suçundan tahkikat
konusu
edildiği,
İstanbul
Emniyet
Müdürlüğü
Asayiş
b)
05.01.1985 günü
işlem
Şubesi
ekiplerince kum ar oynatmaktan dolayı hakkında adli
yapıldığı,
Trieste
kentinde
uyuşturucu
madde
c)
İtalya'nın
ilgili
kaçakçılığı yapmak şüph esiyle gözaltına-alınan şahıslarla
olarak yapılan tahkikat lar sırasında 30.07.1981 tarihinde ifadesi
alındığı,
üzerinde
d) ,1986 yılında Alma nya 'nın Düşse ldorf kentinde,
'6*ir adet 100'iük sahte, ABD Dola r ı bu 1 u n duğu ,
e) Almanya înter polü nden alı nan 1 2.02 . 1987 ta rihli yazıda;
Gaz etes inde
çıkan
tar ihli
hakkında
07.01.1987
H ü r r i yet
h isse
silah
senetl erine
Fa brik asın in
Derince'deki
Oevçelik
"70
iddiası"
Milya r lık gasp
kon usun da
zoruyla
sahip
olduğu
başlıklı gazete kupürü gönd eril erek , UMÎT' in bu konu da suçlu olup
olmadığı ve hakkındaki bilg iler in g önder i İme sinin is tendiği,
No:23/l
Cadd esi
Araştırma
sonuç unda ; U MİT' in , Bağda t
Çelik
Sanayi
Kızıl toprak/İstanbul
a dr es inde
fa aliye t gös teren
başkanı
şi rket
Anonim
Şirketinin orta klar in da n ve aynı zarna nda
bir
olduğu, ayrıca Gentaş a dlı bir inşa at Şi r k e t i ile UM TAŞ adlı
konfeksiyon şirketinin bulu rıduğ unun anla ş i l d i ğı.
teleks
15 . 0 9 . 1 9 94
f) ABD
İnterpo lünd en a lına n
ta rihli
yazıda; karapara aklama f aa ü y e tler i ile ilgi li olar ak anılan
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T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı : B . 06.1.EGM.0.10 . 01.03.
EES-51249-928/
Konu : Tarık ÜMİT.

../../1997

- Sayfa 2 ülkede sürdürülen tahkikatlar sı.rasında ortaya
çıkartıldığı
belirtilen 3 telefon numarasından bi r isi oları KKTC ' ye ait 903922275373 nolu cep telefonunun "FIRST MERCHANT BANK 0FF SHORE
LIMITED" şirketine ait olduğu, Tarık ÜMİT'in de söz konusu
bankanın yöneticilerinden ve ortaklarından birisi
olduğunun
tesbit
edildiği,
aynı olayla ilgili
olarak
devam
eden
tahkikatlarda; söz konusu .bankanın diğer bir ortağı ve yönetim
kurulu üyesi olan ömü_r ÜZÇELİK ile^J^kinci dereceden akrabalık
bağının b u 1 urıchiâjj.,
' tarik ÜMlT'in, ortak ve yönetim kurulu üyesi olduğu bu
bankanın, daha sonra yatırım dolandırıcılığı, karapara aklanması
ve sahte senet suçlarıyla ilgili farklı olaylar bazında Almanya,
Belçika, İngiltere ve İtalya İnterpollerince tahkikat konusu
edildiğinin bildirildiği, bu bilgilerin KKTC ye yönlendirildiği,
g) Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığından alınan bir
yazıyla, Tarık ÜMlT'in sahip olduğu iddia edilen,
Belçika
pasaport
veya
kimlik belgesi ile ilgili
olarak
Belçika
Interpolüne yazıldığı, iki kez.tekid edildiği, ancak henüz bir
cevap alınamadığı,
h)
Bakırköy C.Baş savcılığının Bakırköy
Asliye
Cez<î
Mahkemesine muhatap, 22.01.1997 tarih ve 1997/362 Hz sayılı
iddianamesinde; Yaşar ÖZ'ün ikametgahında yapılan aramada Tarık
ÜMİT adına düzenlenmiş bir Hususi Pasaportun ele geçirildiğinin
belirtildiği anlaşılmıştır.
rıtnızda
herhangi
Adı geçenin halen arandığın a c l a i r . k a
bir bilgi mevcut değildir.
•»

;

•

•

;

•

Bilgi ve gereğini arz ederi

E
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• A b d / r l l a h SELVÎ
E m n i y e t Müdürü
G e n e l Müdürü a .
f n e l Müdür Y a r d ı m c ı s ı

T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI İLE
SUSURLUK'TA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE
ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI
AMACIYLA KURULAN (10/89,110,124,125,126) ESAS NUMARALI
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SAYI: A.Ol.l.GEÇ.10/89-^'S

2*/3/1997

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

Neşet ve Naciye oğlu 22.04.1947 Düzce doğumlu Tarık ÜMİT hakkında
arşivlerinizde mevcut olan suç kayıtlarının, kesinleşmiş hükümlerin, herhangi
bir tahkikat veya suç ile ilgili olarak aranır durumda olup olmadığının, çok acele
Komisyonumuzun 420 53 96 numaralı faksına bildirilmesini rica ederim.

Mehmet EfcK^TMIŞNevşehir Milletvekili
Komi syw<Başkanı
./
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T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı :B.05.1.EGM.0.11.01.02
Konu : Tarık ÜMİT

31.03.97*071 5 4 5

703/1997

T.B.M.M. YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI
İLE SUSURLUKTA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE
ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI
AMACIYLA KURULAN (10-89,110,124,125, 126) ESAS NUMARALI
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
İLGİ: 28.03.1997 tarih ve A.Ol.l.GEÇ.10/89-323 sayılı yazımz.

(

Neşet ve Naciye oğlu, 1947 Düzce doğumlu Tarık ÜMİT hakkında Genel
Müdürlüğümüz parmak izi kimlik tasnif arşivinde yapılan tetkikte; suç kaydma
raslanmadığı, tahdit bilgisayar kayıtlannda; jıerhangi bir suçtan aranmadığı
tesbit edilmiştir.
— —
__,
Bilgilerinize arzederim.

cısı

V

^W
T. .B.T/1. M.KOMtSVOKU
GELEN EVRAK

Tarih : 2.- 4~ /ft.33No. : £4pP
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T. B. M. M.
KOMİSYONU
GELEN EVRAK

'O/* OÇ>.f?f}
,-

T.U.

î r İ S L E R I "BAKANLİ 61
j
JANDARMA 8ENEL KOMUTANLIfel"
A N K A R A
H R K: 20#> -*/*

"97/Asys.Müeş

Oİ

,oiy.<:^f/^ :'

NİSAN 1 9 3 7

KONU : T a r ı k OMîT h a k k ı n d a - .

TÜRKÎYE

BOYOK MİLLET

M

E

C

L

Î

S

İ

,

^

^

^

^

0

^

KURULAN " O ^ / ^ ^ s İ ^ O M İ S Y O N U ^ B Â S K A N L i a i N A

• TBMM. A r a ş t ı r m a Komisyonu nB« aı -şfkl na lnı al ıı nğ ıınn 2 8 . 0 3 . 1 9 9 7 gün ve A.
Ol 1 GEr.. 1 0 / 8 9 - 3 2 3 s a y ı l ı y a z ı s ı .
" ' '
" - v e n«lu" 2 2 . 0 4 . 1 9 4 7 DÜZCE dokumlu T a n k ÜMİT h a k k ı n 1. N e ş e t ve Naciye u g l u , —
da;
Yivlerimizde mevcut olan .uç kayıtlarının,
a

ILSt

i\ ^^^^^^^^iie

iisiii olarak aranır m

"

u
da •^
P. ûl ^ ad 'f 1 iî"l
bildirilmesi
ilgi unte- *istenilmektedir.
• "
j Jandarma
Tnnriarma bene
Genel Komutanlığı kayıtların
2. Yapılan araştırma sonucunda

da anılan şahsın;
ft^ivleriaizde sucl kiydina. r«tUn.l»adıe.,
c . Herhangi b i r t a h k i k a t veyc
anlaşılmıştır.
jilgiler.ini.ze arz ederim.
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TC.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
.703/1997

Sayı :B.05.1.EGM.0.11.01.02.
Konu : Tank ÜMİT

T.B.M.M. YASADİŞİ ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI
İLE SUSURLUKTA MEYDANA GELEN KAZA OLAYININ VE
ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI
AMACIYLA KURULAN (10-89, 110, 124,125, 126) ESAS NUMARALİ
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
İLGİ: 28.03.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ. 10/89-323 sayılı yazınız:
Neşet ve Naciye oğlu, 1947 Düzce doğumlu tank ÜMİT hakkında Genel
Müdürlüğümüz parmak izi kimlik tasnif arşivinde yapılan tetkikte; suç kaydına
raslanmadığı, talıdit bilgisayar kayıtlannda; herhangi bir suçtan aranmadığı
tesbit edilmiştir.
Bilgilerinize arzederim.

/Adnan ES
^'SnufEıriniyet
/Enırnyeit G
EnımyefGeıii
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce müstecerligini yaptığı
Kadıköy Bağdat Caddesi Noı123/1 B Blok Kat 2 D 3-4 sayılı yerde 05.01.1985 günü
yapılan kontrolda kumar oyunu alındığı ve adı geçen hakkında adli işlem yapılarak
işyerinin kapatıldığı.
Adı geçene ait iki tane telefon Kadıköy 4.sulh ceza mahkemesinin 13.08.1987
gün.ve Müt. 198/10 sayılı kararı ile dinlenmeye alınmış ancak bir şey elde edileme
miştir.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde italya'nın Tirieste
şehrinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptıkları şüpesi
ile kontrol altına alınan şahıslarla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünün
30.07.1981 gün ve 124705 sayılı yazısı ile ifadesinin alındığı ve serbest bırakıl
dığı anlaşılmıştır.
1976 yılında Dortmund polisi uyuşturucu kanununa muhalefet suçundan dolayı
ümit hakkında tahkikat yapılmıştır.
1986'da Ümit'in üzerinde bir adet yüzlük ABD Doları bulundu ve bu sahte
bankonotu Düseldorf'ta bozdurmaya çalıştığı.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrükler Gen.Müd, Kontrol Md. (4) 23.07.1973
tarih ve 93771 sayılı yazılarında içişleri Bakanlığına.
5383 sayılı Gümrük Kanununun 20.maddesinde sağlanan turistik kolaylıklar
dan faydalanılarak aşağıda ismi yazılı şahıs tarafından yurda sokulan ve evsafı
gösterilen vasıtanın karne geçerlilik süresi içerisinde yurtdışına çıkmadığı
anlaşılmıştır.
Giriş gümrüğü ; Kapıkule
Giriş tarihi : 17.11.1970
Markası
: Ford Motor Car
Şasi Numarası : P3T-296276
Motor Numarası: 296276
Plakası
: 706-Z-1071 Allemange
Rengi
Grey
Kıymeti
: 10.000 DM.
Ağırlığı
: 920 Kg.
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T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı : B..05.l.EGM.0.71-03.02.Müf;97/276

02 NİSAN 1997/5015S1*. 1 V
•• '
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fe^

Konu : îbrahim ŞAHÎN ve
Ayhan AKÇA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
YASADIŞI ÖRGÜTLERİN DEVLETLE OLAN BAĞLANTILARI İLE SUSURLUKTA MEYDANA GELEN KAZA
OLAYININ VE ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI AMACIYLA KURULANI
(10/89,110,124.125.126) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

İLGİ:02.04.1997 gün ve A.01.GEÇ.10/89-331 sayılı yazınız,

Eski özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim ŞAHİN ile Polis Memuru Ayhan.AKÇA
hakkındaki ilgi sayılı yazınız üzerine yapılan incelemede;Eski özel.'. Harekat Daire.
Başkan Vekili İbrahim ŞAHİN'in 28.02.1995 günü Türk Hava Yolları TK 0S8 sefer.eâyili
Elazığ Uçağı ile 2353406115551 numaralı,Ayhan AKÇA'nm ise 2352406115555 numaralı bilet
ile Elazığ İline,buradan da Elazığ özel Harekat Şube Müdürlüğünde .. incelemelerde
^ulunduktan sonra Diyarbakır iline gittikleri,Diyarbakır özel Harekat Şube Müdürlüğünde
de gerekli incelemelerde bulunduktan sonra 02.03.1995 günü yine Türk Hava Yollarının. TK
257 sefer sayılı uçağı ile Diyarbakır'dan aynı gün saat 10.00'da İbrahim ŞAHİNMN
2352405877736 numaralı bilet,Ayhan AKÇA'nın
ise 2352405877738numaralı bilet ile
Ankara'ya hareket ettikleri,Türk Hava Yolları ile yapılan görüşmelerden anlaşılmış
olup,bu konudaki belgelerin Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü tarafından.03.04yl?97
günü faks ile gönderileceği bildirilmiştir. - ••
Bu seyahat ile ilgili olarak adı geçenler hakkında herhangi bir geçici'görev
onayının alınmadığını ye herhangi bir ödemenin yapılmadığını.ayrıca Türk Hava Yolları
"tarafından gönderilecek belgelerin ivedilikle Komisyonunuza intikalinin sarartacağı
hususunu bilgilerinize arz ederim.

Ja-l-İhr^eki YÎSİT
— ^ l / S ı n ı f Ertniyet Müdürü
Emniyet Genel Müdürü a.
Emniyet Genel Mtfdür Yardımcısı
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T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlöga
SAYI : B.05.1.EGM.0.73.05.04
KONU: İbrahim ŞAHİN

02.04.1997

££<H>

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA

İLGİ : 02.04.1997 gün ve B.05.1.EGM.0.71.03.02/4651 sayılı yazınız.
Dairemize eski özel Harekat Daire Başkanı İbrahim ŞAHİN i l e Polis Memuru
Ayhan AKÇA'ya a i t 01.03.1995-15.03.1995 t a r i h l e r i arasında geçici görev onayı
i n t i k a l etmediği ve herhangi bir ödemenin yapılmadığı kayıtların tetkikinden
anlaşılmıştır.
' . ' " " . .

Bilai edinilmesini arzederim.

'MehmâffAYD.IN]
1. Sınıf Erini yet Müdürü

Daire Başkanı
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T. C
İCİSLERÎ BAKANLIĞI
Emniyet G*noI MttdOriflftû

ANKARA
Sayı

B.05.1.EGM.0.15.97

$Z./ÛV./190#

^oa« ; İbrahim ŞAHİN

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA

İLGİ : 02.04.1997 gün ve 3.05.1.EGM.O.71.03.02.4651 »ayılı yazınız.
İlgi «ayılı yazınız ve eki Dairemizce incelenmiştir.
025 03.1995 tarihinde eski özel Harekat Daire Başkanı Emniyet MUdUrU
İbrahim ŞAHİN, ile Polis Memuru Ayhan AKÇA'nın Diyarbakır İlinde görevli
olduklarına dair görev onayı ve. göreve gidiş-geliş uçak biletleri Dairemizde
bulunmamaktadır.THY Genel MüdUrlUgU ile yapılan görüşmelerde;
28.02.1995 günü Türk Hava Yolları TK 058 sefer sayılı Elazığ uçağı
ile İbrahim ŞAHİN 2352406115551 numaralı- bilet, Ayhan AKÇA 2352406115555
numaralı bilet ile Elazığ İline gittikleri, buradaı'. Elazığ özel Harekat
Şube Müdürlüğünde incelemelerde bulunduktan sonra kara yolu ile Diyarbakır'a
gittiği, Diyarbakır özel Harekat Şube Müdürlüğünde gerekli incelemelerde
bulunduktan sonra 02.03.1995 günü Türk Hava Yollarının TK 257 sefer sayılı
uçağı ile Diyarbakır'dan aynı gün saat 10.00'da İbrahim ŞAHİN 2352405877736
numaralı bilet, Ayhan AKÇA 2352405877738 numaralı bilet ile Ankara'ya
hareket ettikleri Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerden
anlaşılmış olup, bu konudaki belgeleri 03.04.1997 günü faks ile Dairemize
intikal ettireceklerini bildirmişlerdir.,
Bilgi ve gereğini arzederim,

ehçot OKTAY
f Emniyet Müdürü
Daire Başkan v.<*\,
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Op.Dr. Cemalettin ÜMİT
Bağdat Cad. No.116
Büyük Konak Apt. 9125
Kadtköv-İSTANBUL

r. u.

M. M.

r - — M r.vnAic
Ko.

: /ö/

İstanbul, 20.03.1996

Sayın Mehmet AĞAR
Elazığ Milletvekili ve
Adalet Bakanı
T.B.M.M.
ANKARA
Sayın Ağar,
Ben Tarık ÜMlT'in amcasıyım.
Size yazmayı ta başından beri düşündüm. Milletvekili seçilişinizden sonra bu düşüncem
pekişti. Zira arlık siz, sizi yanlı olmak zorunda bırakan konumda değildiniz. Buna ilave olarak,
sağlığı sebebiyle kızınızı Amerika'ya götürürken medyaya akseden UzllntUlU tavır ve yllz
ifadeniz de beni cesaretlendiren son etken oldu. Öyle ya siz de herşeyden önce ebeveyn
duygusu taşıyan bir babasınız. Kızımız inşallah artık şifa bulmuştur.
Ama yazmamın bugUne sarkmasının asıl sebebi, yokluğunu hiç unutamadığım ve içime
sindiremediğim Tarık'ın yokedilişi ile ilgili bilgileri ancak toplayabilmemdir.
Sayın Ağar, Milletvekilliğiniz sizin için, aileniz ve milletimiz için hayırlı olsun. Bakanlığınız
da devletimiz ve hükümetimiz için hayırlı olur inşallah.
İnsan haklarının en çok konuşulduğu gUnUnillz dünyamızda, bu konu Türkiye'mizin de hcrglin
gündeminden düşmemektedir.
İnsan haklarının en çok korunacağı bir bakanlığın bakanı olarak işinizin çok, çok olduğu kadar
da onurlu ve onurlu olduğu kadar da sorumluluk gerektirdiğinin bilinci içindeyim.
Sayın Bakan, Tarık aile içinde eşi bulunmaz iyi bir insandı. Gençliği Almanya'da benim
yanımda geçti. Bu sebeple kendisini yakından tanıma fırsatını buldum. Korkunç bir zekası
vardı, dost olarak sonuna kadar güvenilirdi. Tarık'ın husumetinden de çekinmek lazım geldiğini
duyardım. Aşırı iyimserdi, insanlara güvenirdi. Bu güvenme duygusu da bilindiği gibi onun son
oldu.
Kendisinin size yakın bir teşkilatın dolaylı da olsa içinde bulunduğunu, yok edilişinden sonra
öğrendim. Yine tespit ettiğime göre teşkilatınızın size yakın bireyleriyle son zamanlarda ters
düşmüştü.
Bugün geldiğim noktada, Tarık, size çok yakın K.E.'nin yönlendirmesi başında bulunduğunuz
teşkilatta güvenilir şube müdürü t.Ş.'nin sevk ve idaresi ve onun emrindeki iki p.m. (isimleri
bclli)'nun girişimleri ve A.Ç.'nın gösterdiği kolaylıklarla 1995 yılının 2 Mart'ını 3 Mart'a
bağlayan gece Islanbul-Erenköy'deki Divan Pastahane'sinden alınarak yokedilmiştir. Halen
elimin altında Tarık ile ilgili sizin imzanızı taşıyan bir belge de mevcuttur.
Sayın Bakan, yukarıda kızınız sebebiyle medyaya akseden yük ifadenizden bahsettim. Ben, bir
baba ve bir hekim olarak duygularınızı çok iyi anlıyor, yaşıyor ve hissediyorum.
Kabul etmeniz gerekir ki Tarık Ümit'in de aynı duyguları taşıyan ve yaşayan bir Annesi,
Kardeşleri ve ben Amcası v.s. varız. Hiçbir güçUn bize Tarık'ımızı geri gclircmiycccğinin
bilinci içindeyiz. Ama bizim başucunda duamızı edebileceğimiz bir mezarımız neden olmasın?
Topladığım bu verilerden sonra özellikle Adalet Bakanı olarak haklarımızı hudutlarımız içinde
veya dışında sonuna kadar arıyacağımızı bu uğurda yılmadan mücadele edeceğimizi haklı
bulursunuz sanırım.
-417
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•Tarık'ın yanlışları olabilir. Ama bunun cezası hukuk dilinde adı "ihkakı hak" olan yokcdiş
olamaz. Yanlışı ve suçu varsa bunun cezasını hukuk mu yoksa kişiler mi vermelidir? Bir hukuk
devletinde bunun izahı var mıdır? Belki de memleketimizde bu anlayış ve davranış sebebiyle
bazı insanlarımız haklarını bizzat aramak zorunda kalmaktadırlar.
Size, ciddi sorumluluklar yükleyen bakanlığınızda başarılar diliyorum. Yeni görevinizin hemen
eşiğinde nasıl bir zaman darlığı içinde olacağınızın bilinci içindeyim. Ancak sizin de beni
anlayacağınız umudunu taşıyorum. Bana yardımcı olabileceğiniz umuduyla bu konuyu
hcrkesteıv ye herşeyden önce sizinle yUzbcyüz konuşmak istiyorum.
Ankara'da veya size daha uygun düşerse İstanbul'da istediğiniz gün ve saatte ben görüşmeye
hazırım. Bir başka öneriniz olursa ona da uyarım. Cevabınız beni son derece mutlu edecektir.
Bakanlığınızı tekrar kutlar bu vesile ile derin saygılarımı sunarım.

DıvCclııalcttiııjÜ;
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İSTANBUL VALİLİĞİ 'NE.
Cagalo&Lu - İSTANBUL.

20 EKİM 1992

KONU

: DEV-SOL.
Can güvenliği.

İLGİ

: Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü 12,10.1992 gün ye 92/1037
sayılı emirleri hk.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün DEV-SOL örgütüne yönelik olarak 1992 Eylül ayı
içerisinde yaptığı operasyonda ele geçen dokümanlar arasında şahsıma ait evimin,
işyerimin telefon numaralarımın ve araç plâkalarımın deşifre edildiği hususu
makamınızca tarafıma bildirilmiş bulunulmaktadır.
Bu durum muvaciyesinde can güvenliğimin sağlanması amacıyla Trafik Şube Müdür
lüğü tarafından halâ hazırdaki üç aracıma plâka verilmesini emir ve müsaadeleri
nize arz ederim.
.
•>• .
EK

: İlginin fotokopisi.

Saygılarımla.
TARIK ÜMİT.

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
SAYI : B.05/İ.EĞM4.34.00.40/

a.3./.10./199..2

9Ö#İ9

KONU; js i v i l tiPiaka.Şahsisi*

MÜBÜBİYET

MAKAMINA

İLGİ: Tarık ÜMİT adlı vatandaşımızın 20.10.1992 tarihli dilekçesi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün BEV-SOL.örgütüne ..yönelik.olarak 1992
Eylül ayı içoriaindo yaptığı operasyonlarda ele geçen dokümanlar arasında
Tarık ÜMİT'o ait araç plakasının tespit edildiği anlaşıldığından bahse konu
aracının". plakâsinın-değiAtirilnıeBİnîîItalep Jetmektedirb
Konunun «nemine binaon olması muhtemel olayları.önlemek bakımından
plakanın değiştirilmesi uygun görülmüş inede;
Gereğini tasviplerinize arzederim.

nniyet Müdür Yedincisi'

0 L İT »
.^#(>#1992

Necdet MENZİB
Emniyet Müdürü^

23.10.1992 Kay.Tes.Po.Me.

S.İNCEER/^

23.-10.1992 K a y . T e s . A .

S.KANBüİt Ç^-j

2 3 . 1 0 . 1 9 9 2 Em.Amir i

. § . TUNCAY*

23.10.1992

A.ŞANLI

Trf.Tes.Şb.Md.

Trf/Model No. 1005
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T. C. .
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
ANKARA
Sayı

: B.05.I.EGM.0.0I.0I.-

.14/J-2-../199.3

»93

Konu
İLGİLİ
34

ZU

470

plaka, ilgili

MAKAMA

araca

can

güvenliği

nedeniyle

edilmiştir.
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T. C.
BAŞBAKANLIK
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Sayı : TEFTÎŞ. "

15-tahkik

24 /

1/198 9

Konu*

SAUÎ;

TARIK ( M T

£ S î.A Z B U L

LU T Raporunda 191/8 r u a u z u i l e
g e ç e n VB y a z ı r a z -skine!
29.11.1988 t a r i h l i
t s s b i t t u t a n a ğ ı n d a y e r a l a n (5) a d e t
idd
anın kaynağı, olarak
gösterilmektesiniz.
Bu k o n u l a r d a k i b i l g i ve m a l u m a t ı n ı z ı t a n ı k s ı f a t ı y l a hey
mizin aşağıdaki adresine bildirmenizi r i c a ederiz
Adalet Başmüfettişi
Hikmet ÇETİî-I
>*

Mü LKTye BeTşynüf e 11 i ş i
ÖmeV TÜR!

A D R E S ;
Başbakanlık T e f t i ş Kurulu B a ş k a n l ı ğ ı
A ÎT K A R A
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T.. C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Gonol Müdürlüğü
AN K A R A
Sayı : B.05.I.EGM.0.0I.OI.-

.14/42..7199.3

-93

Konu :
İLGİLİ
34

ZU 470 p l a k a • • i l g i l i

MAKAMA

araca

can

güvenliği

nedeniyle

edilmiştir;
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