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(;ENELKURMAY BAŞKANLlĞl
;\NKARA,
TAHKiKAT KoMİSYoNUNA,

Konu; Tutuk|u Kurmay Yarbay ERSOY ÖZ hakkında..

,futuklu 
şüpheli Kurmay Yarbay Ersoy ÖZ, t6.07.2016 tarihinde bilinmeyen kişilerce gözaItına

aıınmış, l8.07.20l6, saat 22.10 da Ankara Emniyet Müdürlüğünde ifadesine başvurulmuş ve

19.07.2016 tarihintle de Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesinin 2016 l 425 sorgu numarası ile
tıııııklırırırık sincan cezaevinc gönderilmiştir. kendisi halen sincan cezaevi F2 dc

[ı ıı lu n ıııakl ad ı r.
Ancak, }.akalandığı irldia et|ilen l6.07.2016 sabahından Ankara Emnivet Müdürlüğü,ne
götürüIdüğü l8.07.20l6 tarihine kadar, bilinmeyen bir yerde ve bilinmeyen kişilercc stırgu\'ı talıi

trtrı111rş ve elektrik verilınek sureti ile işkenceye görmüştür. Vücudunda halı iŞkence izleri

bulunmaktadır.
Bildiğiniz üzere tutuk|u Kurmay Yarbay Ersoy ÖZ,l99| - 1995 yılları araslnda Kuleli Askcri
Lisesi, ı995 - l999 yılları arasında da Kara Harp okulunda okumuştur. 2006 - 2008 yılları
arasınıia Kara Harp akademisin<te Kurmaylık eğitimi alarak Kurmay olmuştur. 20t3 - 20l6
tarihleri arasrnda Genelkurmay Harekat Başkanhğında görev almış ve 13.05.20l6 tarihin«le,

KATAR Kara Unsur Komutanı olarak görev yapmak üzere 28. Mekanize Piyade Tugayına tayini

çıkmıştır.
i5 T.*-ur 20l6 tarihinde. Katar,a gideceği için yurtdşı kursundayken, izin ılmış ve dişçiye

giııııiş ve tlaha sonra da sivil vt SİLaHSIZ olarak Genelkurmay Başkanlığına gelcrck ilişki kcsnıc

işlenıicrini ),apmıştır. Yani Kurmay Yarbay ÖZ, o gün sadece ve sadece yeni göreı,i için ilişki
k"rnr. r. ijrri ve mati işlem1eri yerine getirmek üzere Gcnelkurmay Başkanlığına gelnıiştir. ilıı
işlerini kurum içintie yapatıilm.L ıçın,ı" üniformasını giymiştir. İıişki kesme v€ ta)/in işlemlerini

bitirmiş ve a}.rıca görevini devredeceği Binbaşı Atamer ERXAL ile görüşme 1,aparak kcndisine

ycni görevi ile itgili bilgi ı,ermiştir.-Bu 
işlemlerin biimesinden sonra amacrnın kurumdan ayrı_lmak olmasına rağmen Kurmal,Albay

oogan ÖzrÜRK . önemli tıir mesele var, beni görme«ien gitme, demiş ve daha sonra da 20.()0

civarında kendisini çağırtrştır. Koridorda karşılaştığı AIbay Cemil TU.!.He..n ve Binbaşı Bülent

kAyA ile birlikte toplantr salonunda bulunan kurmay Albay Doğan ozTuRk ün yanına

gitmişlcrdir. ÖzrÜnr,.. Genelkurmaya karşı büyük bir tehdit var, Genelkurmayı korumaya

İlıvoİuz.. diyerek müvekkilimin binadan ayrılmısına izin vermemiştir. I)aha sonra özel TEM
cilİ.r rnıskeli r.c kamuflajlr ı,e de silahlı olarak binaya gelmiş, birçok generatden ere kadar kiŞiı'i
kclcpçctenıiş vc tııpIantı r.ırlasını]a toplamaya haşlamışlardır. Müvekkilim rahatsız olmuş r,c
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ayrılmak istemiş ancak TEM ciler vurulursun diyerek ayrılmasına izin vermemişlerdir. Dıha
s,ınrııda esirleri helikoptere bindirilirken ken<lisinden yürümelerine y'ardım etmelerini istemişler (

Kurnıaı,r\lhıl.Cenıil.'I-urhan ) r,e ayrılnıak istenıesine rağmen müvekkilimi de helikoPterc
bindirerek AkıncıIar Ussüne götürmüşlerdir.
Müvekkilim ÖZ, Genelkurmay Başkanının <la esir olduğunu orada öğrenmiş ve Binbaşı l}ülcnl

KAYA ile birlikte oradan ayrılmak istemiş ancak özel kuwettekiler ayrıImasına izin
vermemişlerdir.
sabaha kadar boş bir koğuşta beklemiş sabah 07.00 civarında çıkmak için nizamiyeye gitmiş

ancak özel kuwet askerleri çıkmasrna izin vermemiş, bunu üzerine yanda bulunan okulun
bahçesine atlayarak yaya olarak oradan ayrılmıştır.
Y

T,\i l<ıjmanlarına giılcrkcn " polisiz " diyen birileri başına maske geçirerek kendisini bilinmel'en

lıir lıinlıl,a götürmüş r,c kcndisine etektrik veritmek sureti ile l6.07.20l6 Cumartesinden
l8.07.20l6 Salı gününe kadar işkence edilmiş ve sorguya tabi tutulmuştur. l8.07.2016 Salı günü

KAZAN Emniyet Mürjürü Murat .... Beye teslim edilmiş ve Ankara Emniyetine götürülcrck
ifadesi alınmış ve l9.0?.2016 tarihin<le Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2016 l 425 S<ırgu sıl-ılı
karırı ile tutuklanarak Ankara/Sincan Cezaevine gönderiImiştir. Kendisini 3- 4 gün btıyunca

işkence altında tutanlann kimliklerini, Kazan Emniyet Amiri Murat bey bilmektedir. İşkence

1aprnlar müvekkilime Genelkurmay İstihbarat «Iemiş otmalarına rağmen müvekkilim Öz,
kenditerinin MİT olduğundan şüphelenmektedir.
ilgiİi Savcılıklara yap{ığımız başvurulara rağmen taraf§ız bir sağlık kontroıünden haıa
gğiriımemiş oıup, eılmtOe işkence gördüğüİe <layanır bir rapoİ bulunmamaktatlır. İşlcr haia
vücudunun çeşitli bğIgelerinde bulunmaktadrr. ( Omuzlar, sırt, bacaklar ve cinsel organ gibi...)
Ekte ifa<le ve tutuklama kararı butunmaktadır. Ancak ÖZ'ün işkenceden sonra Emnil'ettc verdiği
il'ır]c clisik kalmıştır. Bir kısnrı bilhassa yazrlmamış, bir kısmı da emniyetçiler tarafından
eklennıiştir. Birkac kez 1,cniılcn ifade vermek için Cezaevi Savcılı vasıtası İIe rnüracaat cımcsint
rağmen hiç dikkate alınmamrştır.

Kurumunuzda uzun süre<lir çalışan ve tarafınzdan da yakrn olarak bilinen Kurmay Yarba},

Ersoy ÖZ'ün bu darbe ve taraftarları ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadrr. Olay günü sıdece ve

sadece TAyIN işı_ııııınİNi sİrinEsil_1üEK ÜZERi Genelkurmal,a gelmiş ve zorla
tutulmuş ve zorla Akrncılar Üssüne götürülmüştür. Geçmişteki başarıları, üstün perfıirmansı rc
mevcut kamera görüntülerintlen de anlaşıtacağı üzere kendisi haksız ve hukuksuz olarak
tutuk]anmıştır. Olaylarla ve darbe girişiminde bulunan 6rgüt ile yakrndan uzaktan bir ilgisi
yoktur. Silıhsız olması, bylock sisteminde trulunmaması, işyerinde ve evinde hiçbir aleyhine

delilin bulunmamasını rağmen o gün tesadüfen orada olması sebebi ile ha]a tutuklu
},ıılıınırıaktadır.

Yukarıtla lıeIirttiğinıiz işkenec ile ilgili gerekli araştırmantn da l,apılmasını ıalcp etnıtktc\ iZ.

çünkü nc [,nıil,eıtcki sağlık kontrolü nc de Cezac,ı,indeki Sağlık Kontrolü ile ilgili lıilgilcr
t a rafım l?-a r erilmemt kıedir.

TB\{}l .{raştırma Komis1,onuna da bu konuda müracaatınıız olacaktır.
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Tarafınudan, bu konuların da dikkate alınarak Kurmay Yarbay Ersoy ÖZ haklunda gerÇeği

betirleyecek şekilde bir inceleme yapmanızı, uğradığı haksulığı belirlemenizi ve bu konuda gerekli

olan hukuki ve idari girişimterde bulunarak salıveriImesinin sağIanmasını, saygı ile ve vekaltten

dilerim.

02.1t.2016

Tutuklu Ersoy ÖZ
Vekili

Av. Hasan Egemen MAĞAT

IlK: Ve kaIctnamc, Şüpheli ifade
Tutanağı, Ankarı 5. Sulh Ceza
Hakimliğinin 20' 61 425 Sorgu kararı
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