
KISALTILMISTIR ... ! ! ! 

SANIK NECiP ERKUL: ... Mebs okulunda s1n1f egitimini tamamlamaya mi.iteakip 2014 y1hnda Jandarma 

Kriminal Daire Ba�kanl1g1na atand1m. Efendim burada 3 ay si.ireyle olay yeri inceleme kursu ald1m ve ard1ndan 

s1nif1m geregi kamu oyunda adli bili�im olarak bilinen, bilim dahnin icras1 niteliginde gorev yapan bili�im 

teknolojileri inceleme �ube mi.idi.irli.igi.i, veri inceleme k1sm1na atand1m ve 2 y1l si.irecek olan veri ve donan1m 

inceleme uzmanhk egitimine ba�lad1m. Egitim safhas1 devam ederken uzman yard1mc1s1 stati.isi.inde bir i;:ok 

dosyay1 inceledim ve mahkemelere bilirki�i raporu tanzim ettim. Simdi de biraz gorev yapt1g1m Jandarma 

Kriminal Daire ba�kanl1g1ndan bahsetmek istiyorum. Jandarma kriminal daire ba�kanl1g1na yeni atanan 

personele mi.ifredatinda ilgili hukuki mevzuat egitimi de bulunan olay yeri inceleme kursu verilir. Bu kursta olay 

yeri incelemesinin kimin talimat1 ile yap1lacag1 nasil yap1!acag1 olay yeri i;:evresinin belirlenmesi, nelerin deli! 

oldugu, nelerin i;:op niteliginden oteye gei;:meyecegi, olay yerinde yarah varsa neler yap1lacag1, delillerin 

bulunduklan yerin degi�tirilmeden inceleme kay1t altina alma toplama yap1lmas1n1n temel olmas1, inceleme 

temel prensipleri, numunelerin nas1! ahnacag1, delile kimlerin mi.idahale edecegi, olay yeri incelemesinin video 

ve fotograf kay1tlanyla objektif bir �ekilde yapild1g1n1 kay1t altina ahnmas1 gibi hususlardan bahsedildi. 

SANIK NECiP ERKUL: ... Sayin ba.�kanim neden ilk savunmam1 ret ediyorum. Normalde ba�1ma gelenlere 

isyan eden birisi degilim kimseye de �ikayette bulunmam ancak diger saniklann i�kence sefahatinden farkl1 

oldugu i<;:in mi.isaadenizle arz edecegim. Z1rhh araca bindirilerek bahi;:eden aynld1m. Bacag1mdan ve s1rt1mdan 

vurulmu�tum. S1rt1ma ve bacaklanma �arapnel pari;:alan saplanm1�t1. Osti.im ba�1m kan revan i<;:erisindeydi ve 

bacag1mdan et pari;:as1 sark1yordu. Ba�kanim devam ediyorum. Karde�i karde�e di.i�man edenler, karde�i 

karde�e oldi.irtmek isteyenler anlad1g1m kadanyla devredeydi. Sonradan ogrendigim kadanyla askerle polis kar�1 

kar�1ya gelmi�. Polis ve askerin nasll kar�1 kar�1ya getirttiler nas1! birbirine di.i�man etmeyen i;:ah�t1lar. Neyi 

bahane gosterdiler anlam1yordum. Dogdu ve diger bir i;:ok �ehirde i;:ogu zaman birlikte kol kola i;:ah�an iki 

karde� kurum nasil di.i�man olmu�tu, polisin mhhlan neden Jandarma bir.ias1n1 tanyordu anlayamam1�t1m. 

Zirhhyla C nizamiyeden i;:1k1p efendim vurulunca mhl1ya bindirildim. C nizamiyeden i;:1k1p yolun bitiminde sag 

ko�eye vard1k. Z1rhhdan indirildim. indigim yerde ihtiyat olarak kulland1klann1 di.i�i.indi.igi.im bir adet kobra tipi 

z1rhl1 ara<;: bir ka<;: tane ri.itbeli asker ve bir si.iri.i ozel harekat polisi vard1. Nefes bile almaya gi.ici.im kalmam1�t1. 

D1�anda bekleyen z1rhl1n1n yaninda uzman jandarmalann arkasindan i;:1kan k1sa boylu �i�man kendisini 

tanimad1g1m isminin sonradan ogrendigim kadanyla tuggeneral Ahmet Hac1oglu oldugunu ogrendigim �ah1s 

bana dogru gelmeye ba�lad1. Ben Jandarmaya yap1lacak teror saldmsina kar�1 bahi;:edeyken vuruldugum ii;:in 

beni tebrik edip sanlacak galiba diye beklerken ans1z1n bir si.iri.i sinkafh ak1la hayale gelmeyecek ki.ifi.ir etti. 

Adeta i.i<;:i.inci.i kez vuruldum. Bana ne oldugunu sordu. Bacag1mdan ve s1rt1mdan vuruldugumu soyledim. 

Komutanim teror sald1r1s1 olacag1 bize soylendi diye ai;:1klamak isterken kafama ve yi.izi.ime vurmaya ba�lad1. 

Bacag1mdan et pari;:as1 sark1yordu. S1rt1m daha i;:ok ai;:1yor, kemiklerim vi.icuduma bat1yordu. 

BASKAN ABDULLAH KOKSAL : nerede oldu bu olay tam ? 

SANIK NECiP ERKUL :efendim ai;:1k otoparkta vuruldum 

BAS KAN ABDULLAH KOKSAL: ai;:1k otoparkta 

SANIK NECiP ERKUL: evet 

BASKAN ABDULLAH KOKSAL: Ahmet Hac1ogluyla bu olay nerede oldu 

SANIK NECiP ERKUL :efendim vurulduktan sonra polisin ejder isimli mhhs1 geldi beni almay1 mi.iteakip 

kap1da i<;:eri girmeyi bekleyen diger mhhlar ve askerler vard1 

BASKAN ABDULLAH KOKSAL: hangi nizamiyenin d1�1nda oldu ? 
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