
ŞüPHELi CEMİL TURHAN, IN İFADESINİN g.SAYFASIDIR.

CEVABEN : TSK içerisinde FETÖ/PDY mensubu kişiler olduğunu değerlendirmekteyim,
ancak bunları tespit etmenin ne kadar zor olduğunu geçtiğimiz iki yıl içerisinde bizzat gördüm, Bu
konu ile ilgili bana sorulan isimlerden birkaç ömek vermek istiyorum.

Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı Albay Orhan YIKILKAN; Bu kişi ile ilgili 5 defa MİT
ve Emniyete değişik vesilelerle bilgi talep edilmiştir. Birincisi şahıs Kara Kuwetlerinde Org. Hulusi
AKAR' ın yakınında çalışırken Sayın komutanımızın emri ile sorulmuş, FETÖ/PDY mensubu
otduğu yönünde bir bilgi gelmemiştir. İkincisi Org. Hulusi AKAR Genelkurmay Başkanlığına
geçerken 2015 Ağustos ayında ıekar sordurmuş FETÖ/PDY mensubu otduğu yönünde bir bilgi
gelmemiştir. Üçüncüsü 2016 Mart ayında yapılan Kıta Komutanlığı atamalarında tekrar sorulmuş
yine FETÖ/PDY mensubu olduğu yönünde bir bilgi getmemiştir. Dördüncüsü 2016 yılı Nisan ayında
Org. Hulusi AKAR'ın şöyle bir emri olmuştur, "Benim Yanımda Çalışan Herkesi Emniyet ve MİT' e

soracaksınız hakkında en ufak bir iddia olan kişiyi tayin ettireceksiniz" Bu kapsamda Orhan
YIKILKAN' da sorulmuş FETÖ/PDY otduğu bilglsi getmemiştir. Beşincisi K.K personel Başkanı
Tümgeneral Ömer Şevki GENÇTÜRK bana bir MİT raporu göstererek şunu söylemiştir "Orhan
YIKILKAN ile ilgili Hulusi paşa Genelkurmay Başkanlığına geçerken bizim sorduğumuzun
haricinde MİT Müsteşarı Hakan FİDAN'dan özel çalışma rica etmiş, hazırlanan rapor bu özetlikle
bakmışlar incelemişler. FETÖ/PDY ile bir irtibatını tespit edememişter." Şektinde ifadesi olmuştur.
Bu sormalar herhangi bir şüphe kapsamında değil kritik faaliyetler öncesinde MiT ve Emniyetten
bilgi talep etmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu personel hakkında FETÖ/PDY mensubu şahıs
şeklinde bir bilgi vermem mümkün değildir.

Genelkurmay BaşkanIığı Özel Kalem Müdürlüğüne atanan Yarbay Hüseyin Hakan ÖCAL;
Kendisi aynı şekilde 4 defa Emniyet ve MİT' en sorulmuş ve FETÖ/PDY mensubu olduğu yönünde
bir bilgi gelmemiştir. Hatta bu şahsı üçüncü defa 2016 Nisan ayında Özel Katem Müdürlüğüne
atama öncesi sorTnaya müteakip hakkında FETö/pDy mensubu olduğu yönünde bir bilgi
gelmemişti, ataması yapılmıştı ve 20 Haziranda 20l6 tarihinde göreve başlamasından önce
Genelkurmay Başkanını emri ile birkez daha sorduk bu sorTnayı şu şekilde yaptık; MİT ve
Emniyetten ilgili şahsı Genelkurmaya davet ettik ve onlara ayrı ayn olmak iizere Korg.ilhan TeLU
ile beraber şunu söyledik "Bu personel Genelkurmay Başkanına Özel Kalem Müdürü Olacak
Şahıstır. Daha önce üç defa kendisi sizlere soruldu herhangi bir bağlantısı olmadığını bildirdiniz.
Sizden ricamız tekar bakın ve 20 Haziran tarihi itibariyle yazı ile bildirin" ve evrakı elden teslim
ettik, her iki kurumdan FETÖ/PDY mensubu olduğu yönünde bir bilgi bulunmadığı yazısı gelmiştir.

Burada şunu söylemek istiyorum her kitik görevlendirme ve atama öncesi MİT ve
Emniyetten bilgi sorulurdu ve hakkında iddia olunan hiçbir şatus atanmazdı.

SoRULDU :FETULLAHÇI TERÖR ÖncÜrÜrpnnc.ını DEVLET
YAPILANMASI HAKKINDA BİLDİKLERiNİZİ İXİlrrİrz. BU ÖRGÜTE ÜYELİĞİNİZ
VAR MI?

CEVABEN : FETÖ/PDY bir örgüttür.Ben FETÖ/PDY üyeliğini şiddetle ret ediyorum. Bu
örgüte üye değilim ve bu örgütiin hiçbir faaliyetini hiçbir zaman tasvip etmediğim gibi şimdi de
tasvip etmiyorum. Ben yukarıda General Amiral Şube Müdürlüğüne nasıl atandığımı anlattım. Gerek
atama öncesi gerek atama sonrı§ı geçen iki yıllık süre içerisinde hakkımda herhangi bir iddia dedi
kodu şeklinde dahi çıkmamıştır. Bu konuda Korg.İlhan TALU'ya 2016 yılı içerisinde şunu
söylemişimdir," Komutanım benim
kanı var Personelciler paralelcidir
lütfen beni derhal başka bir göreve

koltuk şayia götürecek bir koltuk değildir. Genel bir
birisi benim hakkımda briyle bir iddia dile getirirse
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