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Müvekkil Nuri GAYIR 17 Kasım 1968 taıihinde Denizli/Çiwil'de doğmuştur. Babası Bayram
GAYIR Şekerbank'ta memurluk, müasebecilik ve şube müdtirlüğii görevlerini yiirütınüş bir bankacı
olup tayin nedeniyle çok sık gezmişlerdir. Müvekkilin annesi Kadriye GAYIR ilkokulu mezunu olup
ev hanrmıdır aynca bayan terziliği de yapmıştır. Müvekkil Tsk da göreve başlayana kadar geçen
ilköğetim yıllannı devlet okulunda geçirmiş hiçbir şkilde FETÖ ile bağlantılı olabilecek bir okul,
yurt veya benzeri bir eğitim kurumunda okumamıştır. Müvekkil ilkokul l. Sınıfi
Kahramanmaray'Elbistan'da 2. ve 3. Sınıfı Giimi§hane/Kelkif te, 4. ve 5. Sınıfta Konya,/Çumra'da
okumuŞ, ortaokulu Eskişehir/Siwihisar'da bitirmiş ve babasırun tayini nedeniyle liseyi de Niksar
Lisesi'nde bitirmiştir. Müvekkil ortaokul ve lise döneminde hep başanh bir öğenci olmuş, her dönem
ya takdir ya da teşekkiir almıştır.

Akabinde müvekkil hem girdiği iiniversite sınavrnda 4. Tercihi olan İstanbul Üniversitesi hgilizce
Iktisat böliimiinü hem de bir taıaftan Kara Harp Okulu srnavmı kazanmıştır. Kazandığ iki böliım
arasında tercih yapmak durumrında kaları müvekkil Kara Harp Okuluna gitmeye karar vermiştir.

Müvekkil Kara Harp Okulu'nu 4 yılda ve oldukça iyi bir not ortalaması ile derece ile bitirmiş ve 1990
yılmda Piyade Teğnen olarak mezun olmuştur.

Eylül 1990 - Haziran 199l yıllan arasında Tuzla Piyade Okulund4 Piyade Subaylığı Temel Kursu'nu
çok iyi derece ile bitiren müvekkilin ilk kıta görevi Edime Keşan'dır. 199l- 1994 yıllan arasında
Piyade Takım Komutanr olarak görev yapan müvekkilin o dönemki Tugay Komutanr düa sonra 28
Şubat siiıecinin meşhur Genelkurmay Genel Sekreteri olan Erol ÖZraSUar Paşadır. Müvekkil
kendisine hep onu ömek almış ve kendisiyle daima çok iyi anlamıştır.

Keşan'dan sonra tayini Dağ Komando Tugayı - Hakkari'ye çıkan müvekkil 1994-1996 yılları
arasında Yeşilöz(Faraşin Yaylası), Şımak-Beytiişşebap-Mezr4 Hakkari-Çukurca-Uzundere(Han
Tepe, Kale Tepe, Güvendağı Bölgesi) olmak iizere neredeyse Hakkari'nin tamamında görev
yapmrştf. Kısaca müvekkil 30 yıldır girilmeyen yerlere girildi denilen yerlerin tamamında görev
yapmıştır. Görev siiresi içinde 10 seferden fazla Kuzey lrak'a girerek operasyon yapan müvekkilin o
dönemde, Tugay Komutanı olan Osman PAMUKOĞLU komutasında ne Hakkari içinde ne de Zap,
Avaşin, Basyan gİbi PPK'nın üstlendiği kamplarda adım atmadığı yer kalmamıştır. Müvekkil ve
takrmının oper.§yon yaptıklaıı siireçte PKK en gi.lçlü dönemini yaşıyorken, Tilrk Silahh
Kuwetlerinin elindeki silah, teçhizat ve araçlar oldukça vasattır. Buna rağmen müvekkilin görev
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Yaltığı dön€mde YaPıları operıısyonlardan sonra PKK giiciinü yitirmiş ve insiyatif tekrardan TSK,nn
eline geÇmiŞtir. Müvekkil operasyonlarda pek çok tez tıltımaen aonmtış, böıüİünde; ç;k sayıda şehitvermiŞ ve Çok saYlda teröristi de etkisiz hale getirmiştir. Başanlanndan'dolayİ muvekkile çok sayıda
şerit ıozet, takdimame, para ve kamp ile ödülleri verilrniştir.

1996 Yılında taYini Kara Kuıııetleri Destek Kıtalan Komutanlığına (Aıkara) çıkarı müvekkil (Aynı
dönemde.KeŞan'da Tugay Komutanı olan Tuğgeneral srol Öz{Asl.İer riımİene.uııige tern etnışve Genelkurmay genel sekreterliğine atanmıştr. Müvekkil bir giin K.K.Iİ.,lıgı nİzamiyesinde
çalışırken Keşan'daki 

".1i 
1o.u "nıyla kaşılaşmış, konuşmuşlar ve soz Keşan'İaki Tuğginerale

gelmiŞ bunun iizerine komutan, Erol ÖZI(ASNAK ile gortışup görüşmediğini sorduğunda müvekkil
hiç gört§mediğini söylemiştir. Bunıın iizerine komutaru .tıuıtı.ıı. ıroi ozxasııa«,ı mutlaka
araYıP görİ§mesini müvekkil Hakkari'de görev yaparken düi herkese müvekkili ömek gösterdiğni
söylemiştir. Müvekkil hemen ertesi gtin Erol ÖzxasNar ile göriişmek için randeıı ahı|ve
Cö-ŞT}İfih Müvekkilin ziyaretine çok sevinen Genel Sekreter, 

-c"nİlt ..uy Destek Kıtalannda
müvekkile ihtiYjıÇlan olduğunu söylemiş ve bunun iizerine Eylül ayında müvekkilin tayini
Genelkurmaya Destek kıtalanna çıkmıştır. (Genelkurmay Destei< Kıtalan Genelkurmay genel
sekıeterliğine. baElı 9laıak görev yapmakta olup Erol iaşa çalışmakta olan destek kıtalanıu
beğeımemiŞ, kendi disiplin arılayışını bilen ve nasıl bir uirllİ< lslaİgini "ıuy- ,uuuyı--" iı,tıyuç
duyduğu için müvekkili seçmiştir.)

lItlv_ekkil Genelkurmay Destek Krtalann{a tam 2 yıl geceli gi.ındi.izlü çahşmıştır. 1997 Eylül ayında
8 aylık.ingilizce dil kursu için müvekkil.istanbd kuğtıkyal,:v" git rıjti.. jngjİİr""nİ. İnra" uy.
zamanda Kara Harp Akademisi sınavlan içinde çalışmaya başİamıştır. 

-

Müvekkil Ankara'daYken bir arkadaşı aracıhğıyla eşi Çiğdem hanımla tanışmıştır. Mesaisinden fırsat
buldukça ara ara buluşup göri§m§lerdir. Eşi o donem Gazi Üniversitesi'İsüistik boltımiınde son
srnrf öğencisi oluP son dersini verip mezun olmuştıır. Sonra memleketi Bursa orhangazi,ye
dtlnltllltlr. Müvekkil ve eşi Çiğdem Hanım ile uzun siiren bir birliktelik sonrasında evlenmeyi karar
vermiŞtirler. Mlvektil İngilizce kursuna devam ederken nişanlanmıştır. l8 Mayıs tarihinde nikah
kıymışlar ve evlendiği için müvekkil Ankaıa'ya döndüğiınde lojmana çıkmış ve Temmuz ayında
eşiyle düğiin yapmışlardır.

Akabinde ise;
Ara|ık 1998 Yılında girdiği Kara Harp Akademisi giriş srnavlannı kazarıarak 1999'dan itibaren Kara
Harp Akademisinde Yiizbaşı riitbesi ile Öğenci subaylığa başlamıştır.

O dönem Zekai AKSAI(ALLI (Şuan Korgeneral ve Özel Kuwetler Komutanı) müvekkilin kısım
kıdemllsi, komutanı Ttimgeneral Kudret CENGİZ, Harp Akademileri Komutanı 

'ise 
orgeneral Nahit

ŞENOĞUL ve mllvekkillerden sorumlu olaıı Kurmay Aİbay Suat AYTIN'dır.

Müvekkil hem birinci yıl hem de ikinci yıl Akademiyi birinci olarak bitirmiş ve diplomasmı o
dönemin Cumhurbaşkanr Ahmet Nejdet SEZER' den almıştır. (Deniz Harp Akademisi biıİncisi Murat
OZENALP(Ergenekon tuhıklusu iken beyin kanaması geçirip vefat etmiş), Akademi 2. si Bülent
MEYDANLI ve 3. ise müvekkilin dewe arkadaşı Sait ERTÜRK'tür. Sait ERTÜK 15 Temmuz darbe
giriŞiminde daha önceden görev yaptığı Hasdek Kışlasına giderek darbecilere engel olmaya çalışırken
şehit edilmiştir.

Müvekkil Akademinin ikinci yılında babasınr kanserden kaybetmiştir.

200l yılında Kurmay Yiizb. olarak 54. Mknz P. Tug./Edime'ye Harekat ve Eğitim Şube Müdiirii
olarak atanmıştır. Müvekkilin ilk Tugay Komutanı olan Mustafa Korkut ÖZARSLAİ.I sonıasında
BalYolErgenekon siiresinde hapse girmiş sonrasında emekli edilmiştir. Müvekkil Korkut
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ÖzınsraN ile çalışnken kendisinden çok şey öğrenmiş hatta babası yerine koymuştur. Müvekkilin
sorıraki Tugay Komutanr ise Halil KALKANLI olmuşhır.

Kara Harp Akademisi bittiğinde her subay gibi 2 yıllık kıdem alan müvekkil Edime'deki birinci
yılınrn sonunda alüğ sicil notlanna göre ilk erken terfısini almış ve Binbaşı olmuştur. Müvekkilin
bu dönem ki Tiimen Komutanr ise Tiimgeneral Behzat BALYA'dır.

2003 yılında müvekkilin Kara Kuwetleri Personel Pları ve Yönetim Daire Başkanlığı Yönetim
Şubesine tayini çıkmıştır. Daire Başkanı Mehmet TAŞ, Personel Başkanı ise Tiimgeneral İsmail Hakkı
PEKİN'diı Müvekkil, şubedeki çalışmasını müteakip her yıl Genel Dil Sınavı'ndh aldığ not iDerine
İngiltere Komuta Kurmay Kolejine gönderilmiştir. Müvekkilin bu ilk yurtdışı görevinde eşi ve Kasım
200l de doğan oğlu Sinan GAYIR'da müvekkille birlikte İngiltere'ye gitmişlerdir.

İngilizce notlannın yiiksek olan müvekkil 3 yıllü NATO daimi görevine gitrneye hak kazanmış fakat
NATO'nun yeniden yapılanma stireci nedeniyle kadrolar geç açıldığı için sonradan o kadrolara
müvekkilden daha di.§iik not alanlar düi 3'er yıllık görevlerle gitrnişlerdir.

2005 yılında müvekkil yönerge gereği İngiltere'den Kara Harp Akademisi Ögetim Elemanlığı
görevine atanmıştr. Sonrasında tayini Mardin'e çıkaıı müvekkilin Taburunun normal kışlası Mardin
Kızıltepe arasında olduğu halde İç Güventik nedeniyle büyiik bir kısmı Dargeçit'e taşınmıştır.
Müvekkilde iki yıllık görev siiresince büyiik bir zamaıı dilimini Dargeçit'te İç Güvenlik Hattmda
geçirmiştir.

Müvekkil ve diğer personel 2 yıl boyunca Dargeçit'te konteynırlarda 7x24 saat esasına göre yaşamış
Ve görev yapmrşlardır. Müvekkilin bulunduğu dönemde Dargeçit, terörist ve milis giicülerden büyiik
ölçüde teınizlenmiştir.

2008 1rlında iki yıllığına İslamabad Kara Ataşeliği (Pakistan) görevine atanan müvekkil tiim askerlik
hayatında Fethullaçı denilen kişilerle mücadele etmek]e iftihar eden kıdemli ataşe Dz. Kur. Alb.
Erhan ŞENSoY ile birlikte çalışmıştır. Albay Erhan ŞENSOY 30 Ağustos resepsiyonlanna hiçbir
FETO'oü personel ve ailesini resepsiyona davet etmemiştir. O yllarda FETÖ'cülerin Pakistan
genelinde 12-14 civannda okulu bulunmaktadır. Başkent İslamabad'da da bulunan okullar PAK-
TÜRK okullan olarak faaliyet göstermişlerdir.

31 Ağustos gunü yani resepsiyondan bir giin sonra dönemin büyfüelçisi Sn. Engin SOYSAL Erhan
albayı yanına çağırmrş, hoşnutsuzluğunu ve sitemini iletmiştir. PAK_TÜRK Okullannın genel
müdiirü resepsiyona davet edilmedikleri için resmi bir yazıyla büyiikelçiye şikayetlerini iletrnişlerdir.
Büyiikelçi kendisine gönderilen yazıdan bir tanede Dış İşleri Bakanhğına gönderilmesinden tedirgin
olmuştur. Çünkü o dönemlerde bu okullar bizzat Bakan be devletin üst makamlan bu okullan teşvik
edilmektedir.

İkinci yıl, müvekkil kıdemli albay olmuşfur.2009 yılı 30 Ağustos resepsiyonu davetiyelerinde bu
sefer müvekkilin ismi yer almakta olup yine hiçbir Fethullahçı davet edilmemiş ve ertesi giin hem
müvekkilin hem de büyiüelçinin masasına bir önceki yıl olduğu gibi şikayet mekruplan bırakılmıştır.
Müvekkil T.C. Vatandaşlan arasında ayrımcılık yapmakla suçlanmıştır. O yıl büyfüelçi değişmiş ve
Engin Bey'in yerine Babiir HIZLAN, büyfüelçi olarak atanmıştır. Babiir HIZLAN, gelen
mektuplardan rahatsız olmuştur. Müvekkilin görev yapttğı 2 yıl içerisinde Pakistan'ı dönemin
Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL, Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ve Dış İşleri Bakanı Ahmet
DAVUTOĞLU ziyaret etrniştir. Her seferinde PAK-TÜRK Okullannın ö$encileri tarafından
ka4ılanmışlaıdır. Büyiikelçiler baskı altında olmalarına rağmen Babi.ir Bey çok kibar bir insan olduğu
için daima askeri personelin hassasiyetlerine saygılı dawanmrştır. İkinci ylın sonunda müvekkil
görev yerinden aynlırken büyfüelçi müvekkili yanına çağınp resepsiyon olayına bir çöziim bulmasınr
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rica etmiş, müvekkilde Levent. Albayla 
. 
konuşup büyiıkelçilerin zor dıırumda kaldığıru o yıl

resePsiYona sadece Genel Müdiirü davet ederlersİ İo-ni-n İona eıeceğini söylemiş bıınun tizerine
Genel Müdtir resepsiyona davet edilerek biı orta yol bulunmuştur.

İslamabad'da BüYiikelÇilikte_ çalrşan_ çoğu_ personel çocuklanru daha ucuz olması ve Tiirkçe dersveriliYor oluŞu nedeniyle PAK-TÜRK okullanna göndlrmiştir. Ataşelerin çoguıugu ise rrTö,cüeri
sevmedikleri iÇin çocuklannı ihgilizce eğitim yapan r" iıgİıiz ıgitİ- sl".."i"i t Üp 

"den 
islamabadInternational Grammer School' a göndermişİerdir. M-uvekki-l de aynı ş"tiıJ"'ı..İoi oğlunıınFETÖ'cülerin okullanna değil intema]tionaü Gr;;;. sct ooı' u go.rae;nişi..

2010 Yılında Pakistan'daıı Kara Harp Akademisine atanan müvekkil bir yıl stireyle 2. Sınıfa geçmiş
öğrencilerin BaŞ Hocalığını yapmışttr. (idari işleri ile ilgilenmiş) uı..u rı*. İ.tt. b"oı.ı st ıiı,nBaŞkanlığını yüriitınüştiir. 2011 yılında Gülhane Askeri İıp eatİİıtesİ öğ.;;;;;Ü K"mutanlığına
atanmıştır. ilk yılK9rs,.o.c**.oŞ (.Şuan emekli, TSK Vakıflanndan birinin başkaruj İk#;;i
Hv. Korg. Hasan KÜÇÜ«arYÜZ'le çalşmıştır.

20l3 Yılında iki Yıllık göıevin sonunda miivekkil ilk kez generalliğe terfi için yi.iksek Askeri şıırayagirmeYe_hak kazanmıŞür. Ancak müvekkil o sene terfi ed-ememiş, Genelkurmay Harekat BaşkarılığıEğitim Daire Eğitim Şube Müdiirlüğiine atanmıştır. Çok krsa siireli K.K. Teşkilat Şube Müdiıılüğti
flİl'_llil_*d'."dan görev değişikliği yapılmışhr. İr,ıtıuİttiılr,.Egıtim oaire naştaıu ıİı. vı r"eg. i;;;TEKIN, Harekat BaŞkaıılan ise ilk iki yıl Korg Erdal özTüİK, son yıl roİg. sut, Iİuh"aır KöSEolmuştur. Sayılan iki komutanınü tutuİ<lama lİstelerinde adı geçmekledir.

Müvekkil son üÇ Ylda ise Genelkurmay'da Cumartesi'leri dahil olacak şekilde sabah 08.00 aksam
20,0.0 mesaiYe giderek çalışmıştr. Miıvİkkil hep iyi bir insarı, iyi bir vatandaş ,e iyİ ti. aster oımaı.istediğini bu istedik]erini başarabildiğini, ...rİd"n dolayı eşine ,. ço.,İkı*rru yeteıli zamanayıramadığını, çocuğrınun nasıl büyüdüğiintı anlayamadiğıni r. rrri*J- aoıuy,-ıot iı,gtıoolduğunu beyan etrniştir.

SonuÇ olarak ŞüPheli müvekkil tiim meslek yaşantısı siiresince başarılı, mesleğine ve ülkesine bağlı
l|TP tl' :'quY.olTq hizrnet vermiştir. Yaşantısmın hiçbir döneminde ne kendisi ne de ailesininrElU Ya da baŞka bölücü temr örgütleriyle bağlantısı olmamıştır. Telefonunda Bylock programı
bulunmamaktadır. Gerek 17-2-§.Arahk Siireci önİesi gerekse de İoıırasmda rerÖ ctı turuınıara ya
da bu terör örgiitiine herhangi bir bağş yapm:ımıştır.

15 TEMMUZ DARBE GİRiŞİMi Öxcnsİ yE soNRAsINDA MÜVEKKİLİNYAŞADIKLARI VE SAVUIYMALARI NEDİR

Müıekkilin darbe gecesi olan bitenden hiçbir şekilde haberi yoktur. olaylann kronoloj ik sırası izah
edildiğinde masumiyeti anlaşılacaktır, müvekkilin kendi savunması ve beyanına göre;

l, Müvekkil, 15 Temmuz Cuma akşamı saat 18:00'da, l5 giınliık yıllık iznine aynlacaktır.

2- 17 Temmuz - 1 Ağustos tarihlerini kapsayan ime ait izin kağdını müvekkil almış ve ciizdanına
koymuŞtur. (Eğit, Daire Başk. izzet TEriN imzalı ve miihtiılü) (i{tıvekkilin ctızdanna ve diğer şahsimalzemelerine el konulmuştur) müvekkilin yıllık izin kagıdının di,izenlendiği ve dolduruldugu'tarih
Haziran aYının sonudur- Eğt. Daire Başk., Ramazan ayınıİ son haftasından b-aşlayarak 3 huftulrk i-.
aYnlmadan önce 2 nüshadan oluşan müvekkilin yılhkizin kağıdını imrl*rşİrr.'İrin tağaının diger
sureti Eğitim Daire Başkanlığı İdari krsmında bulunan izin dıfterinde bulunmaktadır. o-tarihte iğri
kısım amiri Piyade Alb. Servet ÇIKANLAR'da izin ile ilgili malumata sahiptir. Aynca müvekkilin
Şube Müdürii olduğu Eğitim Şubede görevli Sivil Ğmur orgu, cuİısÜİİR'- J" konry,
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bilmekedir. Kaldı ki verilen izinler elektronik olarak sisteme de kaydedilmektedir.

3- Müvekkil ve ailesinin planı 15 Temmuz akşamı müvekkilin eşi ve oğullan Sinan ile birlike
arabayla saat 18:00'de Giiney Nizamiyeden ( Hv. K.K.'lığ yönü) müvekkili alıp Bursa istikametine
doFu yola çıkarak yıllık izinlerine başlayamaktır. Eğit. Daire Başk. Tuğg i2zet TEKN o sıralar yllık
izin kullandığından Daire Başkanlığına en kıdemli Şube Müdiirü olan Kur. Alb. Fikret CANITEZ
vekalet etmekte olup Fikret Albay 14 Temmuz Perşembe giinü, kendisinin hafta sonu (16-17
Temmuz) Gamizon terk izni alacağınr ve bu nedenle Cumartesi ve Pazar giinleri daireye müvekkilin
vekalet edeceğini söyleıniştir. Müvekkil Cuma akşamından itibaren yıllık İzine alırılacİgını söylemiş
olmaslna rağmen Albay izin konusunda herhangi bir değişiklik yapmamışur. Fikret Albİy Kara Harp
Okulu mezunu oluP o yıl 3l. Hizmet doldurmuş olacağı için mecburi emekliliğe aynlacaktır. Bunun
iizerine müvekkil Albaya emredersiniz diyerek kendi planını değiştirmiştir.

PerŞembe akşamı müvekkil eşine izin planında bir değişiktik olduğunu, kendisinin Pazar
akŞamı izne ayrılacağını, ancak kendisinin oğullan Sinan'la birlikte Cuma giinü arabayla yola
Çıkmalannı, kendisinin de Pazar a.l§amı onlara katılacağınr söylemiştir. (Müvekkilin 

"şinir. 
k ,

kardeŞi Mardin'de ö$etınenlik yapmaktadr. Eşi ve kız kardeşi sadece yaz tatillerinde kısa sİıreıigine
görüŞebilmekle oldukları için ve oğullan Sinaıı'ın da teyzesinin çocukları ile göri§mek İçin
sabırsızlanmasından dolayı müvekkili beklemeyerek Cuma akşamından yola çıkmalannın daha İyi
olacağını kaıarlaştırmışlardır.)

Müvekkil eşiyle birlikte Peşembe gecesi saat 03.00'e kadaı kendi eşyalan da düil yolculuk
iÇin Çanta ve valizlerini hazırlamrşlardır. Müvekkil her zaman oldugu gibi Cumartesi gi.inü mesaiye
gidecek, pazar giinü de işten çıkıp eşi ve çocuğunun yaruna Bursa'ya gidecektir. (-Genelkurmay
karargahında cumartesi giinü mesai yapmak olağan olup komutan, Genelkurmay 2. Başkanı, kh.
BaŞkanları, Korgeneraller ve diğer personel, Daire Başkanlan, Tuğgeneraller, Şube Müdiirü Akbaylar
vs. genellikle Cumartesi saat l6.00 - 17. 00'a kadar mesai yapmaktadır.)

4- Müvekkil 15 Temmuz Cuma gi.inü üç saatlik uykuyla mesaiye gitmiştir. 15 Temmuz Cuma gi.inü
Fikret Albayın terk izin kağıdı imzalanmıştır. Müvekkil normal mesaisine devam ederken Albay
Fiket CANITEZ rüatsıdarıarak Genelkurmay Revirine muayeneye gitmiştir. Müvekkil bir siire
A|baYı beklemiş, gelıneyince merak etıniş ve Albaya serum takrldığını öğenmiştir. Bunun tizerine
diğer Şube Müdi.irleri ile birlikte kendisine geçmiş olsun dileklerini iletrnişledir. Ögleden sonra Fikret
Albay odasına geri dönmüş, kendisini iyi hissetmediğini kendisine bir giınlfü istirahat verildiğini
söYleYerek saat 16.00 civannda mesaiden aynlmıştır. Vekalet müvekkile kalmıştır. Albay mesaiden
aYnhrken Daire Başkanlanna verilen resmi cep telefonu ve şaıj cihazını da müvekkile bırakmıştır.
Ancak incelendiğinde görüleceği iizere müvekkil bunu hiç kullanmamrşir. (Genelkurmay
Karargüına cep telefonu sokmak yasak olduğundan personel telefonlannı nizamiyelerde bulunan
ceP telefonu emanet yerlerine bırakmak zorundadırlar. Ancak Generallerin 1ukanda bahsi geçen
resmi cep telefonlarr vardrr ve mesaide yanlannda bulunur.)

5- l5 Temmuz giinü Albayın rahatslzlanıp mesaiyi tek etmesi sonucunda saat 16.00'dan soııra Eğit.
Daire Başkanlığı vekaleti müvekkile kalmıştır. Müvekkilin normal personel gibi saat l8.00'de
ayrılma planı da sona ermiştir. Çiinkii Daire Başkanlan veya vekilleri Hrk. Başk. mesaiden çıkmadan
veya bir emri olup olmadığı sorulmadan mesaiyi terk edemezler.

6- Albay Fikret CANITEZ' in revir kayıtlan, istirahat raporu Genelkurmay revirinden temin
edilebilir. Konu tiim şube müdiirleri ve özellikle idari kısım amiri Albay Servet ÇIKINLAR
tarafından bilinmektediı. İfadeıerine başlurulduğu talııtirde müvekkilin söylediklerinin doğruluğu
anlaşılacaktır.

7- Müvekkil mesaisine Eğt. Daire Başk. Vekili olaıak devam etıniştir. o giın saat 19.00 gibi
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GenelkurmaY SosYal Tesisleriıde bulunan pide fınnında şube personeli olan Kurmay yarb ay Özc11a
KURT ile birliktc pide yemişler, daha sonra şube personİli olan Dz. .1b. Kürşat KüRNAZ ve Svl.
Me. Ozgiir GlJRBUZER'de_.onl_ara katılmştr. Birlikte çay içınişler, sorrrasrnda müvekkil Kiırşat
KYRNAZ ve Özgiir GÜRBÜ_ZER ile_ izin 

'öncesi 
vedalEmıştır. Müvekkil Harekat Başkanlığı,na

vekalet eden Tilmg. Baki KAVtJN'un bir emri olup olmadığını öğenmek tizere odasına geri d6nen
müvekkil saat 19.45 civannda (Hrk. Başk. Korg. S. Süadıİ rÖSE o tarilıte izinli olduğundan tlrk.
BaŞk.'na Tiimg. Baki KAWN vekalet etmekte idi ve kendisi bütiin öğleden sonra tamaıİen Komuta
Katında toplantıda bulunmuştur.) Müvekkil imzalatacak birkaç evrakı olduğu için Baki KAVUN,un
odasına gitmiŞ ancak hentiz odasına dönmediğini görmi§tiir. Bunun iızerine müvekkil odasında
yapılması gereken ufak tefek işleıin yaparak oyalanmiş paşanın toplantıdan çıkmasınr beklemiştir. Bu
arada da saat 20 .00 servisini kaçrmıştr.

8- Müvekkil, odada Albayı bekleıken, eşi, kendisini makam telefonund an (3l2 4021597) aramıştır.
Bursa'Ya doğru yola çıktıklannr, biraz geç kaldıklarını söylemiş, bunun üzİrine müvekkil de acele
etrneden dikkatli gitmelerini öğiitlemiş, iyi yolculuklar diljyerek telefonu kapatmıştır.

9- Müvekkilin bağlı oldugu şubenin peısoneli oları, Yarbay Özcan KURT'un 15 Temınuz son mesai
giinü olup, kendisinin tayini Afganistan'a TB komutanlığına çıkmıştır. Yarbay, 28. Mknz. P.
TugaYına Pazaiesi giinü kahlışıru yapmak iizere, birlikten il(igini kesmlştır. Özcan yarbayın yerine
atanan yiizbaşı da görevine başlamıştır. Şubenin idari işlerinelakan svı. Me. Özgtır cünnüzen,
Cuma sabahı müvekkile Özcan Yarbayın sorumlu olduğu dosyalarda, arşivleme so-runlan olduğunu,
Cuma giini.ıniin Yaıbayın (yani 15 Temmuz) son.esai giinü olduğunu 

-söylemiştir. 
Müvekkilin bu

olaYa canı sıkılmıŞtr. Çiinkii personelin, kendisinden sonra gelen peİson"l" İoru.lu olduğu evraklan
ve dosYalan usulilne. uygun biı şekilde arşivleyerek dewetmesi gerekirdi. Müvekkil, hem ğındiız hem
akŞam Pide Yerken Özcan Yarbayı ikna etıniştİr. Kendisine "Arİandan laf söyletme, evrakjannla ilgili
ne Y.aPTan gerekiYorsa YaP ve _gerekiyorsa mesaiye kal " demiştir. Bu nİdenle Özcaıı Yarbayla
ewaklarla ilgili eksikleri tamamlamak için mesaiye kalmışhr.

10- Müvekkil, 15 Temmuz akşarrıı saat 20:30-20:45 sıralannda Hrk. Bşk. Vekili Ttımg. Baki
[lYU'* Yanında bir Korgeneralle birlikte odasına geçtiğini görmüştiır. Üwekkil bunun iizerine
21 :OO_servisini de kaÇırdığını d§ilnmüştiir. Odasında biİ korgeneral varİ<en Baki Paşaya bir emri olup
olmadlğını sormak uygun olmayacağından mecburen beklİmek zorunda kalmışLr. çtınkiı Cuma
gİinleri Genelkurmay 2. Bşk. Karargah Başkanlan ile haftalık toplantı yapaı 

"" 
İrut İ* emirlerini

verirdi. Bu emirler ivedilikle Daire Başkanlanna iletilir, çok acil olanlara İumartesiPazar demeden
gereği YaPılırdı. Baki Paşa tiim öğleden sonra toplarıtıda olduğundan, müvekkil, Baki Paşa,dan
herhangi bir emir alamamıştf.. Bir de Eğitim Daiİesinin istim Lerine olan işleri bulıınmalıadır.
Bunlann en önemlİsi o sralar İstanbul'da yilrüyen 'Askeri öğenci temin faaliyetleri' olup, gi.inliık
olarak sPor testi, mülakat ve sağlık raporu konulannda başanlı oları/elenen, oğenci adayİ istatistik
bilgileri, Çizelgeler halinde tutulmaktadır. Akabinde bu bilgilerin Genelkurmay 2. Başkanına arz
edilmesi gerekmeİte olup, öğenci temin faaliyetleri Eğitim Dairesi'nin başka biİşubesinin @ireysel
Eğitim Şubesi) sorumluluk alanındadr. Ancak, Daire Başkan Vekili olaraİ konunun takip edilmesi,
bu. konunun cumartesi giinü Genelkurmay 2. Başkanına arz edilecek ise, gerekli personelin ikaz
edilmesi, cumartesi gi.inü erkenden mesaiye çağnlması gibi gerekli hazrlıklan yapma zorunluluğu
bulunmaktadır. Bireysel Eğitim Şube Müdiirü'niln o giln saat 18:O0 itibariyle izrıe İynlması konulu
daha hassas hale getirmiştir. Müvekkil, daire başkanı izinden döniinceye kadar (17 Temmuz Pazartesi
sabahı) herhangi bir hataya yol açmamak zorundadır.

1l- Saat 2l :00 sıralarında" bir giiriilti.i ve anormal silah sesleri duyulmaya başlamıştır. Müvekkil silü
seslerinin GiineY Nizamiye tarafindan geldiğini fark etıniştir (Müvekkilin odası, Deniz Kuwetleri ve
Hava Kuwetleri yöniine baktığından, Giiney nizamiyeye yakındır) Müvekkil, seslerin ne olduğunu
tam olarak anlamamakla birlikte, stirat|e odasının kapısını kapatmış ve daha emniyetli oldugunu
düşiındüğü, sosyal tesislere gidişi sağlayan kapıdan, Genelkurmay'kapısmdan çıkmıştır. Giiney-
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KuzeY Nizamiyeleri bağlayan anayola doğru ilerlemeye başlamş ve çıktığı tarafta silalılı birilerinin
o _bölgedeki görevli personele bağırarak, onlan yere yatııdıklan görmüştiir. Ne olduğunu
arılaYamamıŞ, bağrarak personeli yere yatıranlan, Özel Kuwet timlerine benzetmiştir. Göriinmemek
iÇin ana yola ç*tığında ise, tam o bölgede mesaiye kalmış bazı personelin de çömelmiş bir şekilde
beklediklerini görmüştiir. Müvekkil ne olduğunu anlamaya çalışmıştır. Anayol lızerinde
Genelkurmay Başkanının koruma araçlan ve personeli vardır. (eskortlar, jammerlar vs.) Oradaki
Personelin araçlanndan çıkmış bir şekilde hedef küçültttiklerini yani ıurulmamak içirı, çömeldiklerini
yere yattıklarınr ve kimisİnin de bir engelin arkasına saklandıklannr görmüştiir.

12- Müvekkil ne olduğunu anlamak için Giiney Nizamiyeye doğu ilerlemeye başlamıştır. Bu bölgede
bekleyen araçlan kendisine siper etıniştir. Çtinkü silah sesleri devam etmekledir. Bu arad4
müvekkilin çıktığı taraft4 personeli yere yatıran Özel Kuwetlere benzettiği kişilerin, birbirlerine
destek olarak, nizamiye bölgesine doğru ilerlediklerini ve anayol iizerinde dJ perİonel bııakt*lannı
görmüştiir.

13- Müvekkil duYulan silah seslerinin tam olarak kimin tarafindan kime atıldığını ve nerden
geldiğinin belli olmadığını ifade etmiştir. Deniz ve Hava Kuwetleri tarafından olabileceğini
düŞiltımüŞttir. Bu sırada müvekkilin yanında bir kişi düa bulıınmaktadır, müvekkil bu kişiyi tam
olarak tanjmamakla beraber Destek Kıtalan Personeli olabileceği kanaatine varmrştrr. Müvekkil ve
etraftakiler ÇömelmiŞ bir _şekilde beklerken İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanı
Tuğg. Atilla GÖKASAOĞLU gelmiş ve 'Neler oluyor çocuklar" diye sormuştur. Bunun iizerine
müvekkilde "Bilmiyoruz komutanm ama dikkatli olun silah sesleri geliyor" demiştir. Tuğg. Giıney
Nizamiyeye doğru gitrniş bir müddet sonra müvekkil de o yöne doğru giİmiştir.

NizamiYe bölgesinin karmakanşık olduğunu gören müvekkil daha sonra Destek Kıtalannın Nöbetçi
SubaYı olduğunı düŞtlndüğii, elinde tiifeği ile nizamiyede olan birini ve aynca Özel Kuwetler
Personeli olduklann tahmin ettiği başka kişileri de görmi§tiir. Bu sırada müreİkil olug-tısttı bi. haı
olduğunu, ortada bir tehdit bulunduğıından Özel Kuwetlerin takviyeye geldiğinin söylendiğini
duYmuŞtur. Tüfeğini oırrzuna ı§mış olan Binbaşı Müvekkile 'Neler oluyor Komutaıum" diye sormuş
müvekkilde "Ben de bunu anlamak için buraya geldim." demiştir. Silah seslerinin yeniden İaşlaması
üzerine müvekkil geldiği yöne geri dönmüştür. O sırada bir Kuııret Komutanmın (K.K.K. oıabilir)
eskort aıaÇlan ile Genelkurmay katına doğru ilerlediğini görmüştür. Komutanm aıacı durur gib'i
olmuŞ ardından eskortlar durmuş personeller aşağı inmiştir. Anayol iizerinde olan Özel Kuıııetler
Personeli, Komutanın Koruma personelinin silahlannı atmalarrnı istemişler ve koruma personeli de
araÇlan kendilerine siper edip silahlannı Özel Kuwet personeline doğrultup silahlannı atrnalannı
istemiŞlerdir. Bunun i.izerine silahlar patlamış ve Komutanm korumalanndan olan bir personel
ıurularak yere düşmüştiir. Olay müvekkilin çok yakınlannda (20-25 m) cereyan etmiştir. Müvekkilde
hemen otomatik olarak vurulan personele doğru araçlan siper ederek ilerlemeye başlamış, ayn anda
hala ayakta duran veya araçlan içinde oturan, ne olduğunu anlayamamış diğer şofiir ve personeline
"ArkadaŞlar yere yatın ayakta durmaym diye bağırmıştır." Müvekkil yaralı personelin yanına gitmiş,
beyaz gömlek, kravat ve takım elbiseli olan koruma personelinin göğsi.inden vurulduğunu ve
bilincinin kapalı olduğıınu görmüştilı. Müvekkilin aracın şofiirü olduğunu düşi.ındüğü sivil giyimli
bir asker ". . . . . . . Başçaıuşum kendini bırakma dayan" gibi sözlerle feryat etmeye başlamıştır.
(Müvekkil vurulan başçaııışun adrnı hatrlamamaktadır.) Durumun çok ciddi olduğrmu arılayan
müvekkil yaralı personelin derhal ambularısla hastaneye götiiriilmesi gerektiğini, en yakın
ambulansrn revirde olduğunu, birinin ambulansı olay yerine sevk etmesi gerektiğini düşiınmüşttir.
Ardından hemen karar vermiş ve en yakın telefonun bulrınduğu Giiney Nizamiyeye koşmuştur. Giiıey
Nizamiyenin yine çok kanşık olduğunu görmüş ve "Revirin telefonu kaç" diye sormuş ancak cevap
veren Çıkmamrştrr. Bunun iizerine müvekkil Nizamiye personelinin görev yaptığı cam bölmeli yere
giriP telefon rehberi veya liste olup olmadığına bakmış ancak bulamamıştır. En iyisinin revire
kendisinin haber vermesi olduğuna kanaat getiren müvekkil koşarak revire doğru gitmiştir. Revirin
öniinde duran ambulansları görmüş, durumu anlatmış ve acil olarak ambulansın Giiney Nizamiyeye
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Yakın bir Yere gelmesini, kendisinin tekıar oraya döneceğini ve ambulansı eskortlayacağını
söYlemiŞtir. Müvekkil bu sırada Destek Krtalannda görevli uzman çavuşun (Hazır Kıtanın Uzman
Ç_aluŞu) "Komutanrm oraya sizi yalnrz gönderemem, çok tehlikeli bende sizinle geleyim." Dediğini
ifade etmiştir.

14- Müvekkil Çavuşla birlikte aynı bölgeye geri dönmt§tiır. Müvekkil bir ambulansın Giiney
NizamiYeYe geldiğni ve Nizamiyede yaralı olan personelleri ambulansa aldıklann ve o sırada dahİ,
silah seslerinin devam ettiğini beyan etrniştir. Müvekkil ambulansta görevli personelin yaralılan
ambulansa Yiiklemekte zorlandıklann görtirıce hemen yardıma koşmuştur. Yaralılaıdan birinin
Destek Kıtalan Müafız Tabur Komutaru olan Yarbay olduğunu görmi§tiıı. (Müvekkil yarbayı her
giln NizameYede gördüğü için simaen tanrmaka ancak ismen tanımamaktadır.) Yarbay kamuflaj
eğitim kıYafetli oluP @estek Kıtalannın normal görev kıyafeti) başından ve kamından 1,,,İ -ır"uşt ;ancak bilinci aÇık oları Yarbay 'Ne oluyor, beni kim vurdu" diye bağırmaya başlamıştır. Dort İcişiyarbayı sedyeye yerleştirmeye çahşırken yarbay, müvekkile' .ayagıma dikıat edin kemiğim
ParÇalandı diYe bağırmış ve müvekkil Yarbayın ayağından da yaraİandıgını anlamıştır. Müvekkil
"Tamam dikkat ediYorum" diyerek Yarbayın önce sedyeye sonrada ambulansa yeİleştirilmesine
Yanm etmiŞtir. Müvekkil başka bir yaralı daha olduğunu ve onrın da ayru ambulansa bindirildiğini
görmüŞtiiı Müvekkil ambulans şoftiriine geceleri revirde nöbetçi doktor olup olmadığını
bilmediğinden ve kızılay yönü sakin taraf olduğundan .Hemen kuzey Nizamiyeden cırrl'ya gidin'
diYe emir vermiŞtir. Şoftir revirde nöbetçi doktor olduğunu soyleyince bu kez '.Revire gidin dokior
ilk müdahaleyi yapsın" demiştir. Müvekkilde revire doğu gİto"t lçi, hareket etmiştlr. o sırada
etrafta bulunanlar her iki nizamiyenin de araç trafiğine kapalı olduğunu söylemişler ve b'unıın iızerine
müvekkil "Olur mu öyle şey acil durum var'' diyerek revire gitmişİir.

15- Müvekkil revirde hastalara ilk yardım yapılan yerde tam bir kaos yaşandığmı ve görevli dokior
v_e hemşirenin oradan oraya koşfurduğunu ve hemen hemen 6-7 yaraı oıaugunu goıııuşttır. ıabw
K9P|ru. Yattığı yerden "İç kanamam var bunu hissediyorum" diye bagırdİgındİn müvekkil onu
sakinleştirmeye çalışmış ve kamında kanama otan yere gaz|ı bezle bastırm-ıştıi

Müvekkil bir baŞka Yaralmrn da kamrndan ıurulmuş Kurmay Binbaşı olduğunu, durumunun kötü
olduğunu ve kendisine "Komutanım, ben gidiyorum." dediğini beyan etmişİir. Müvekkil yaralının
yarasına tampon yapıp "Merak etme, iyileşeceksin" gibi moıal verici bir şeyler söylemiştir.

Bir başka yarah ise yiızüstii yatrnış kuynık sokumu ffizaslldm vrırulmuş ve..Ayaklanmı
hissefrniYorum" diye bağırmakta iken müvekkil o hastayı da sakinleştirmey" çul,şrp "Merak etıne
yiirüyeceksin" demiş ve onun da yarasına tampon yapıp basmıştr.

Bir baŞka Yarah ayağı ile bir yerinden daha vurulmuş ve ona da ilk müdüale yapılmıştır. Müvekkil
özellikle Tabur Komutaru ile Kurmay Binbaşının durumu kritik olduğundan hastaneye sevk
edilmeleri gerektiğini düşilnmüştiir. Ancak Nizamiyeler araç trafiğine kapalİ olduğu için sevk işlemi
yapılamamıştır. Müvekkil o esnaü Genelkurmaya inmekıe olan Helikopter sesini duymuş ve
Yaralılanı helikopterle hastaneye sevk edilebileceğini di§ilnmüştiir. Bunun tizerine helikopter sesinin
geldiği Giiney Nizamiye tarafına yani Atatiirk heykelinin olduğu boşluğa doğu koşmuştur.
Helikopterin o alana indiğini ve çalışır vaziyette beklediğini görmüştilr.

16- Müvekkil helikopterin yakınlannda Özel Kuvvetlerden olduklannı düşiindüğü, emniyet amacıyla
bir Personelin beklediğini görmüşttir. Personelden iki yaralmın acil olarak sevk edilmesi gerektiğİni,
bu sevkin helikopterle yapılıp yapılamayacağını sormasrnr istemiştir. Personel helikopteİtekni§eni
ile konuŞtuktan sonra müvekkile dönüp "getirin" demiştir. Bunun iizerine mtivekkiİ hemen revire
koŞmuŞ ve iki yaralıyı hemen ambulansa yiiklemelerini helikopter ile hastaııeye sevk edileceklerini
söylemiştir.

8
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^ Müvekkil revir bölgesinde yaşanan kaosun devam etmekte olduğunu, ambulans varken
Şoftirtin bulunamadığını, Şoftir varken sedye veya arabayı çalıştıracak -ut tu"" bulunamadığnı
beYan enn§tir. Bu hengame arasında ambulans hazır edilirken Helikopter havalanrp gitrniştir.
Müııekkil akabinde yeniden Atatiirk heykelinin bulunduğu yere giüniş ve Öİel Kuwetler İersoneline
acilen helikoPter gerektiğini izah etmiştir. Personel de bu konuda bir yetkisinin olrnadığn, komuta
katındaki yettili personel ile görüşmesi gerektiğini söylemiştir. Müvekkilin personellJ konuşması
srrasında veYa daha öncesinde F-l6'lar yakrn mesafeden uçmaya başlamış ve müvekkil jet seslerini
dulunca savaş başlaüğıru düşilnmüştilr.

Ancak jetlerin Ankara i.izerinde uçmalanna bir anlam verememiştir. Sonra aklına 2008_2010
Yıllan arasında İslamabad da Pakistan'da askeri ataşe iken yaşadığı denİyim gelmiştir. Pakistan'dan
geldikleri iddia edilen islami militanlar Hindistan'ın Mumbai kentinde ttıytıt 

'tlr 
terör ey|emi

YaPmıŞlar, Hindistan ile Pakistan'ı savaşın eşiğine getirmişlerdir. Tam o İsnada Pakistan Hv.
kuwetleri jetlerinin İslamabad, Lüore gibi büyiık şehirlerin iizerinden alçaktan uçmaya
baŞladlklannı, bütiin diplornatlann savaş ç*ıyor diye diinyayı ayağa kaldırdıklannı, kendisinin de
Büyiıkelçi ile birlikte çok ivedi bir şekilde Tiirkiye'ye mesaj çeltitığrini anrmsaıruştr.

Müvekkil, TitkiYe'nin caydıncıhğını jetleri alçaktan uçurarak Ankara'daki diplomatlara
göstermek istediklerini, sonuçta her ne oluyorsa bunun Genelkurmay Nizamiyelerine yönelik bir
tehdit veya terör eylemi olmasının ötesinde bir şey olduğunu düşiinmiiştiır. Müvekkil bu dtbtınceler
iÇinde koŞarak_Komuta katına doğru gitmiştir. Komuta katma çıkan ana giriş kapısının açık oİdugunu
ve.kaPıda iki Özel Kuwet personelinin durduğunu gören müvekkil p"rİonll" İevirde iki ağır yaralı
olduğunu acil helikopter ihtiyacı için geldiğini söylemiştir. Personel müvekkile mtısade İtıniş ve
müvekkil bunun iizerine hemen yukan 2. kata çıkmıştır. 2. katta çoğuntuğu Komuta katında g6rev
yapan 10-12 kadar. personel bulunduğunu görmüş, en krdemlinin kim oüuguna bakmış ve iuğg.
Y..F.r_ PATRiGÖÇ'ü görmüştilı. Tuğgeneral'e- 6-7 yaralının revirde buİunduğunı:, bunlardan
2'sinin drırumunun ağn olduğunu söylemiştir. Akabinde Nizamiyelerin araç giriİçıkışnrn kapalı
olduğundan ambulanslann çıkış yapamadığını, acil helikoptİr ilıtiyacİ 6ldugunu iletın§ir.
Tuğgeneral "Ambulanslar nizamiyeden çıksın, helikopter isteyelim." demiştir. 

-Bıınun 
tızerine

müvekkil bunu ilgili personele iletmesi gerektiğini, Nizamiyeleri kim emir komuta ediyorsa onlaıa

birine emir vermiştir. Müvekkile helikopter gelişini takip edip yaralılan ğöndermesini söylemiştir.

17- Müvekkil koşarak revir bölgesine gitmiş, helikopter istediğini özellik_le durumu ağır olan iki
Yaralınn ambulansa yiiklenerek hazr bekletilmesi gerektiğini, ambulanslann helikopteıin ineceği
Yere giderek emniYetli bir mesafede bekletilmesini kendisinin de ambulansı eskortlayacağnı ve de
Yaralılann yiiklenmesine nezaret edeceğini söylemiştiı Derhal ilk helikopterin inmiş oldugu Gtıney
Nizamiyeye yakın bölgeye geri dönmüştiir.

l8- Bu arada jetler uçmaya ve yine aıa ara nerden geldiği belli olmayan silah sesleri gelmeye devam
etmekte iken müvekkil durumıın vehameti nedeniyle cep telefonunu Giiney Nizamiyedeki cep
telefonu emanet yerinden alma gereği duymuştur. Eşi, hala Bursa istikametine doğu seyahat halinde
olduğundan kendisini ar.ımış ve endişelenmiş olabileceğini düşi.inmüştiir. Bu nedenle müvekkil
nizamiyeye gitmiş cep telefonunu kontrol etmiş sonra kapatrnıştır. Bu esnada Nizamiyede giriş çıkış
YaPılan Yerde bir aracn şoftir kapısı açık bir halde hırşunlanmış bir şekilde durduğunu görmüşttır.
Aracın benzin deposunun da delinmiş olduğunu ve aracın altına ve yola doğru benzin akmaya devam
ettiğini fark eden müvekkil orada bulunan personeli ikaz etmiştir. En ufak bir krvılcım ya da mermi
sekmesinde tiim Giiney Nizamiye içindeki personel ile birlikte havaya uçabileceğinden akan benzinin
temizlenmesi veya seyreltilmesi gerekmekiedir. Müvekkil nizamiyede çalışan erlere su hortumu olup
olmadığıru soımuş ve olduğunu öğenince hortumla benzinin iizerine su tutup en azından benzinin
Yoğunluğunun azalfilnanrn uygun olduğunu diişiinmilştiir. Orada bulunanlardan biri bunun bfu işe
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YarıımaYacağıru söYlemiŞ, başka birisinin aklma da yangın söndiirme tiipü gelmiştir. Bunun 1izerine
Personelden biri Yangın söndiimıe ttiptinde bulıınan kimyasal maddeyi benzinin i.izerine boşaltmıştır.
Soııra da müvekkil ve oradaki 1-2 kişi aracı geri geri itip emniyetli bt bolgeye çekmiştirler. Böylece
nizamiYedeki Yangn tehlikesi önlenmiştir. Müvekkil aracın şoftıriiniın 

-"o.{*ut 
öldüğiınü

görmüŞtili. İki nizamiye personeli ölen personeli nizamiyenin içine çekmiş ve sonıa bir ambulansla
cenazeyi revire göndermişlerdir.

l9-Bu esnada veya öncesinde Genelkurmaya ikinci bir helikopter düa inmiştir. orada bulunan
görevliler bu helikoPtere Genelkurmay Başkanrnın bineceğini ve Alııncıya gidecegini söylemişlerdir.
|v^llYel<til o esnada Gilney Nizamiyenin iç tarafinda beklemiştir. nirkaç 

-aakika'so-u 
h"ıikopt"."

birileri bindikten sonra helikopter havalrımıştır. Müvekkil helikoptere kaç kişi bindiğini, binenlerin
içinde Genelkurmay Başkanr'nrn olup olmadığını ortam çok karanlık oldulu için gorJmemiştir.

20, Müvekkil yine revire doğru. gitmiş ve herhangi bir değişiklik olmadığını görmüştiir. Tekrar
59Tuo katına çıkmış ve PARTiGöÇ Paşa'ya acif helikoptİİ ihtiyaçlarırİ a"r:u. ettiginı, ivedi
helikoPter. gelmesi gerektiğini söylemiştir. Paşa isteğin yapıldığını ve yaratılann hazır edilmesi
gerektiğini söylemiştir.

2l- Müvekkil tekrar revfue gitmiş ve iki ambulaıısın katlı otoparkm olduğu tarafa doğu gidip
helikopter bekledikterini görmİıştiir. Hemen oradaki görevli iki Destek- Kıtalan Personeline
ambulanslann oradan tehar geri çekilmesini sOylemişİir. Akabinde anayol iizerinde kendinin
göstereceği Yerde beklemesini, kendisinin ambulanslan eskortlayacağmr ve kendisinin yol iDerinde
bekleYeceğini söylemiştir. Müvekkil emniyetli bir yoldan personeli arİbulanslara doğu ğondermiştir.
Çiinkü ambulanslar mevcut konumlannda helikopter geİse bile hastalan sevk edJnelecektir. Kot
farkından dolaYı tehlikeli bir dıırum olacağından müvekkil, kendi söylediği yere gelirlerse emniyetli
bir şekilde hastalann sevk edileceğini düştlnmüştilı.

22,3. Bir helikopter daha gelmiştir. Ancak gelen bu helikopter de yarahlan götiirecek helikopter
olmaYıp o helikoptere de birileri binip gitmiştir. Kim olduklannı müvekkil ğormemiştir. 3. kez
Komuta katına çıkan rnüvekkil PARIİGÖÇ Paşa'ya yine helikopter için geldigİni soylemiştir. paşa
helikoPterin hava da olduğunu, hastalan hazır etmesini söylemiştir. Vİivettil tJkraı revire ğıt nş ,"
dokiora helikoPterin havada olduğunu, yaralılann hazır edilmesini söylemiştir. Doktor kritik yaralİlan
KuzeY NizamiYe den bizzat kendisi içinde olmak i.izere ambulansla sevk ettiğini, yaralılan İn yakın
hastane olan Başkent Hastanesine bırakıp geri döndüğiinü, kalan üç yaralaıun da durumlanrun stabil
olduğunu ve bu nedenle helikoptere ihtiyaçlan kalmadığını söylemiştir. Müvekkil revirde bulunan
hastalann durumlannın iyi olduğunu görmüş ve bunun tizerine bir keza düa Komuta katına çıkmış
ve durumu anlatrnıştır. Yaıah personelin helikoptere ihtiyacı kalmadığmı, havadaki helikoptere de
ihtiYaÇ olmadığınr söylemiştir. Soıııasında cep telefonunu açıp eşini arayan mtıvekkil eşinin Bursa'ya
Yeni ul§tığını öğenmiştir. Müvekkilin eşi neler olduğunu sorduğunda müvekkil "Karmakanşık ve
saçma sapan işler" diyerek cevaplamıştır.

23, Yaralı personel ile ilgili bir sorun kalmadığından müvekkil işini vicdanen tamamladığını
düŞiliıinüŞttir. Müvekkil Komuta katından çıkarak odasına geçmiş, kapısmr kilitlemiştir. Bu arada halk
galeyana gelmiş ve Nizamiye bölgesinde toplanmıştır. Yer yer silah sesleri gelmekie olup dışandan
da._Genelkurmay'a ateş açıldığı söylenmiştir. Müvekkil bir arkadaşın kendisine dışardan ateş
edildiğini söylediğne şahit olmuştuı.

24, Müvekkil gece karanlıkta sabaha kadar odasında beklemiştir. Büyiik patlamalar olduğunu
duYmuŞtur. Penceresinden sivil kalabahğın Genelkurmay Karargahııa girme teşebbiislerine şahit
olmuŞtur. Dışandaıı tanklar ve helikopterlerle personel takviyesi yapıtmış ve çevre emniyetini alan
personel sayısı aıttrnlmlştr. Müvekkil ara ara camdan bakarak drırumu izlemiştir.
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25- Gİin aydınlandığında sivil kalabalığın dağıldığını, tek tiik birkaç kişinin yoldan geçtiğini, bu
kiŞilerinde Genelkurmay Karargalının foto$aflannı çektiklerini görmiıştiir. Çİwe emniyetini aıan
Personelinde bölgeden aynldığınr görmüştür. Müvekkil odasının yanrndaki odadan sesler duymuştur.
(Proje Subaylan odası) (müvekkilin odasından o odaya bir kapı ile geçiş bulunmaktadr) Müvekkil
bakmıŞ ve Yarbay Özcan'ın odada olduğunu görmüştiiı. O da mİsaiyi İerl edememiştir. Yarbay Özcan
v_e müvekkil televizyonu açmışlar ve çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu öğenmişleruj Bogaz
KöPrüsiindeki askerlerin teslim olduklannı görmt§lerdir. Tam anlamıyla bir faİia yaşarımıştır. Gİce
GenelkurmaYa takviyeye gelen tanklar yiiziinden Genelkurmay çe.re emniyet duvarı ve demir
Parmaklıklann belli bir böliimtiniln yıkılmış olduğunu görmi.§lerdir. Yıkılmış olan alanlaı
müvekkilin odasından tam olarak görülmekte olup müvekkil ve Yarbay Özcan yıkılmış olan yerden
ÇıkıP gitmeYi düŞiinmi§lerdir. Sonra bunun iyi bir düşiince olmadığn, beklemenin daha iyi olacagmı
değerlendirmiŞlerdir. Daha sonra Özcan Yarbay kenü odasına geçmiş, müvekkil kendi odasında
kalmaYa devam etrniştir. Epey sonıa Nizamiyeye zırhh polis araçları ve otobtisler gelmiştir. Müvekkil
televizyonda canlı yayında komuta katında gördüğü personelin teslim oluşunu izlemişıiı.

26- Müvekkil epey sonra alt katlarda kapı l«rma sesleri duymaya başlamıştr. Genelkurmay
Karargüında Personel mesaiyi terk ederken kapılar kilitli brahldığından teker teker kapılar
krnlmıŞtr. Müvekkil her yeri mahvolmuş olan askeri kıyafetini ç*armış, sivil hyafetlerini giyİrek
beklemeye devam etmiştir.

27- Gece 02.00 sıralarında bir kere daha eşini arayan müvekkili daha sorırasında da müthiş bir
korkuYla. eŞi aramıştır. Giindiiz olırnca müvekkil hem sabah hem de öğleden sonra eşi ve çocuğunu,
kardeşi Ömer'i ikişer kez arayıp durumu krsaca anlatmrşhr.

28-.Saat 15.0O sıralannda polisler müvekkilin odasınrn bulıınduğu kata çıkt*lannda müvekkil kapısı
kınlmaması iÇin kapıyı kendisi açarak, ellerini havaya kaldrmrş ve biı elinde askeri kimlik kartını
tutarak dlŞan Çıkmıştır. Koridorda iki Polis Sivil Harekat Tim Personeli olup birisi iizerinde
iŞaretleYici (Pointer) olan M-l6'sını müvekkile doğrultrnuş ve müvekkili işaretlemiştir. Diğeri
müvekkile YalJaŞmasını söylemiştir. Müvekkil kendisini tanrtrnıştır. Polisler djrhal muvek*ili y-ere
YahnP ters kelepçe takmıştırlar. Müvekkili merdivenleıden iki bükliıın başı eğik bir biçimde
siiriikleYerek indirmişlerdir. Merdivenlerde rastladıklan tiim polisler kiiftir edip tekme atruşlardır.

29- Müvekkil sağ kalÇasına bir darbe almıştır. Tam 4 Nolu kapıdan dışan çıkarken birisi müvekkilin
sol göziiniin altına vurmuştur. (silüla veya tekmeyle). Müvekkili ve diğer teslim olan
Genelkurmay'da görev yapan personeli gece helikopterin indiği açıklığa çıkarmığlardır. Polislerin
baŞlanndaki amir pantolon, ayakkabı ve çoraplannı ç*armalann emretmiştİr. Polisler emri
uYgulamıŞlardlr. Altlannda sadece bir iç çamaşın ile o saate kadar giiıeşte kızgın hale gelmiş sıcak
asfalta YatınlmıŞlardır. Müvekkilin dizleri ve yiiztiniin sol tarafi sıcak asfalt nedeniyle yanmıştır. 15
dakika kadar o Şekilde bekletilmişlerdir. Ardından iki büklüm olarak, sıcakta'neİes alamadan
beklemiŞlerdir. Sorırasında Voleybol Federasyonu Spor Salonıına götiiriilmüşler ve salonun önilnde
bir müddet bekletilmişlertir. Hakaretlerin ardı arkası kesilmemiştir. Üzerlerinden çıkan eşyalanna
GenelkurmaY KıŞlası içinde el konulmuştur. Spor salonunda elleri ters kelepçeli ve tamamen uluşmuş
iken bazı belgeleri imzalamalan istenmiştir. Müvekkil bu belgelerin ne olduğunu bilmemekte olup
görmemiştir. Kalem düi tutamamakia olan müvekkil bu nedenle kağıda imza niyetine bir şeyler
karalamıştır. Müvekkil imzalatılan belgelerin malzeme tutarıaklan ile ilgili olabileceklerini
düşi,inmektedir.

30- Daha sonra 6 gtin ve gece siiren her tiirlü kötii muamele ve hakaretle dolu, aç -susu z geçen gözaltı
dönemi baŞlamıştır. Müvekkilin sol gözü şişmiş, yüzilntln sol tarafı ile her iki dizi tamamen yanmış,
sağ kalçası morannış ve ters kelepçeden dolayı da sol elinin parmaklannı hissetmemektedir.

31- Müvekkil birinci giln gece yansı doktor kontrolilnden geçmiş, hakkında darp rapor tutulmuş ve
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yaralanna pansrıman yapılmlştır. lkinci giıniin akşmı, 8-9 kişi ile beraber Dışkapı Araştırma
Hastanesine sevk edilmiş, orada da mrıayene olmuş ve yine darp raporu tutulmuştur. Aynca
hastanedeki muayeneye sadece iç çamaşın ve yalmayak götiiriildiiklerini söyleyen müvekkil bu halde
saPık bir tecaviizcüden farksız göriindiiklerini beyan etmiştiı. Hastaneye acil böliimden sokulmuşlar,
elleri kelePÇeli olarak orada bekleyen vatandaşlann hakaretleri arasrnda doktorlann yarıına
gitıniŞlerdir. Vatandaşlar linç girişiminde buluşmuş, bir vatandaş kemeriyle müvekkilin 

-başına

WrmuŞ, kemerin tokası müvekkilin başın ve elini yaralamrştr. Daha sonra polis bununla ilgili bir
futanak tutrnuştur. Müvekkil o esnad4 o halde hayatında hiç o kadar aşağılandığını hissetnıemiş ve
hatta ölmek istemiştir. Müvekkilin gözlerinden yaşlar boşalmıştır. Müvekkilin hu halini gören polis
memunı ve sağhk personeli de iizillın§tiirler.

32- Müvekkil 22 Temmın gi.inü savcı karşısına çıkanlmadarı doğrudan mahkemeye sevk edilmiş, 1.
Sulh Ceza Hakimliği'nde hakime yaşadıklarını anlatınrştıı. Müvekkil 20 dakika kadar konuşmuş ve
verdiği ifade video kaydına alınmıştır. Daha sonra tutuklanarak Sincan F tipi Cezaevine sevk
edilmiŞtir. Aynca müvekkil mahkemeye çıkacağı gi.in kendisine ve diğer şüphelilere siyü pantolon,
lastik terlik ve turuncu renkli T:shirt temin edildiğnden mahkemeye İç- çamaşın iıe ç-ıkmahan
kurnıldukl arını beyan etmiştir.

33- Müvekkil Fikret ALBAY tarafından kendisine teslim edilen Eğ. D. Başk. resmi cep telefonu ve
şarj cihazınr masasrrun çekmecesine bırakmış ve bu telefonla hiçbir görüşme yap.amrşır..

TAMKLIĞINA BAŞwRULABİr.ncnx rişİı,nn

-Müvekkilin üstiindeki iki amirin de izin alması neticesinde 15 Temmuz giinü yıllık planlı iznine
aynlamayp Eğit. D. Bşk. Vekili olarak mesaiye devam etmek zorunda kaldgrrra İai.; 

-

l . Piyade Albay Servet ÇIKINLAR @ğ. D. Bşk.'lığ İdari Itsım Amiri)
2. Topçu Kur. Alb. Fikret CANITEZ ( Tatbikat Ş. Müd. Egt. D. Bşk. Vekil)
3. Sivil Memuı Özgİır GÜRBÜZER (Eğt. Şubeİdari Personeli)

-Kurmay Albay Fikret CANITEZ'in 15 Temmuz 20l6 tarihinde istirahat alıp mesaiyi l6.00'da terk
ederek Daire Başkanlığı Vekaletini müvekkile bırakması ile ilgili;

l. Piyade Albay Servet ÇIKINLAR
2. Topçu Kur. Alb. Fikret CANITEZ
3. Sivil Memur Özgiir GÜRBÜZER
4. Hv. ÖğetrnenAlbay Tayyar - ( Eğt. D. Beden Eğitimi Ve Spor Şube Müdiiril)
5. Topçu Albay Bülent - (Harekat Başkanı Seketeri)

- Müvekkilin akşam saatlerinde pide yiyip çay içerek, müabbet ettikleri, daha sonra tlrk. Başk.
Vekili Tiimg. Baki I(AVUN'ıın emrini almaya gitınesi ve normal bir akşam geçirdikleri ile ilgili;

1. Kur. Yarb. Özcan KURT (Eğitim Şube Proje Subayı)
2. Deniz. Bnb. Kiirşat KURNAZ (Eğitim Şube Pğe Subayı)
3. Sivil Memur Özgiir GÜnSÜZPn

-Hrk. BaŞk. Vek. Tiimg. Baki I(AVUN'un tiim öğleden sonra Komuta katında toplaııtıda olması ve
saat 20.00'dan sonra odasına dönmesi ile ilgili olarak,

1. Tümg. Baki KAVUN ( Hrk. Pl. D. Bşk. , Hrk. Başk. Vekili )
2. Tümg. Baki KAVUN'un emir astsubayı (ismini hatırlamıyor)
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- Yarah Personele yardım, revirdeki faaliyetler ile ilgili olarak (ambulaııs - helikopter temini vb)

l . l 5 Temmuz 2016 gecesi nöbetçi tabip (ismini hairlamıyor, Genelkurmay revirindeki
nöbet listesinden öğrenilebilir)

2. Ayru gece nöbetçi olan hemşire hanrm
3. Destek Kıtalan Müafız Tabur K. olaıı yaralı Yarbay (ismini hatrlamıyor,

Genelkurmaydan öğrenilebilir)
Giiney Nizamiyeden ambulansa yiiklenen diğer yaralı4.

5.

6.
7.

8.

Revirde kamııdan yaralı olan kurmay Binbaşı (ismini hatırlamıyor, müvekkil
kamındarı yaralaırmış olan bir Kurmay Binbaşının (Yusuf .rENİDAĞ;-l. Nolu r' lipl
cezaevinde tuhıklu olduğunu öğıenrniştir. Bu tutuklu olan kişi Genelkurmayda revirıe
gördüğü kişi olabilir)
Kuynık sokumu bölgesinden yaralanmrş olan personel (ismini hatırlamıyor)
Diğer yarah personel (o gtin yaralı olan bütiin personelin ifadesine başvııruiabilir)
Ambularıs şoftirü olaıı asker (olay giinü beyaz bir T-shirt giymiş, hsa boylu (l60-165
cm) Müafız Tb. K. ve diğer personeli Giiney Nizarniye'den almıştır. iimi'revirden
öğrenilebilir)

- O gece görevli olan,

l. Destek Kıtalan Nöbetçi Amiri olan Binbaşı ( Nizamiyede konuşmuşlar)
2 . Destek Kıtalan Hazır Krta Nöbetçi Uman Çawşu(Bir ara müve'kkilİ reİatat etrniştir.1

- Helikopter talepleri ile ilgili olarak,
l. Tuğg. Mehmet PARTİGÖÇ (Komutakatında)

- Müvekkilin Genelkurmay'da göıev yaptığr 3 yıl boyunca FETÖ ile ilgiıi hiçbir ilişiğinin olrnadığı,
Tsk'nrn görevini en iyi bir şekilde yapmaya çalışarı şrefli bir subay oıdrrgr.,u duii; 

-

1 . Topçu Albay Murat AKBAY (Eğit. Şube Pğe Subayı)
2. TopçuAlbay.Erol I(ASAP (Eğit. Şube Proje Subayı)
3. Kur. Yarby. ÖzcanKURT(Eğit. ŞubeProj; Subayı)
4. Dz. Binb. Kiirşat KURNAZ (Eğit. Şube Proje Subayı)
5. Hv. Binb Serdar BODUR (Eğit. Şube Pğe Subayı)
6. Hv. Kur. Alby. SadettinALIUN (Eğit. D. Bireysel Eğit. Şube müd.)
7, Hv. O$etınenAlby. TAYYAR (Eğit.D.Beden Eğit. Spor Şube müd.)
8. P. Alby. Servet ÇIKINLAR (Eğit. D. İdari I«sımAmiri)
9. Svl. Me. Özgtir GÜRBÜZER (Eğit. Şube idari Personeİi)
10. Svl. Me. ARZU BiLAZER (Eğit. Şube Personeli)
l l. Tuğg. İzzet TEKN (Eğit. Daire Başkanı)
12. Korg. S.Bahadır KÖSE (Harekat Başkanı)
13. Korg. Erdal ÖZTÜRK (Eski Harekat Başkanı)

-Giiney Nizamiye, Komuta katı, Revir Bölgesindeki kamera kayıtlan da Müvekkilin ifadesindeki
anlattığl hususlan teyit edecektir.

- Müvekkilin cep telefonu, intemet, ofis veya ev bilgisayaılan da FETÖ denilen örgütle herhangi bir
bağı olmadığını ve darbe girişimi ile bir ilgisinin bulrınmadığını teyit edecekiiı.
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öznrr,n;

1. Müvekkil yıllık izıe aynlacakken beklenmeyen gelişmeler nedeniyle l 5 Temmuz 201 6 gecesi
Eğitim Daire Başkan Vekili sıfatı ile mesaiye kalmak zorunda bırakılmıştır.

2. OlaYlar baŞladıktan sonra Nizamiyelerden giriş çlkış yapılamadığından ertesi gi.in teslim
oluncaYa kadar (polis tarafından gözaltma alınıncaya kadar) ınüvekkil Gerıelkurmay
Karargahında kalmak zorunda kalmıştır.

3. Müvekkil başlangıçta yaşanan olaylann ne olduğunu bilmemektedir. Silah sesleri ve diğer
olaylann bir terör saldınsı mı yoksa tatbikat mı olduğunu anlayzımıımrştır.

4. GenelkurmaY Karargalunı takviyeye gelen Özel Kuwetlerin Genelkurmay Başkanı emriyle
geldikleri ve emniyet için bulunduklan söylenmiştir.

5. Müvekkil jetler uÇuncaya kadar meydana gelen hadiselerin bir darbe girişimi olduğunu
anlarnamıŞtır. Olaylann bir daıbe girişimi olduğunu sanmış ancak gerçeği çok'sonra almıştır.

6. Müvekkil olay gecesi yaıalılara ilk yardım ve yaralılann tahliyesine yönelik gayret sarf
etrniştir. Bunu insanlık, askerlik ve sorumluluk anlayışı gereği yapmıştıı.

MirvEKKiLiN FETöcü oLAMAyAcAĞrxı nain snyANLARI NELERDİR

1. Verdiği Sicil Nollan

Tsk' da personelin erken terfı alması kritik göıevlere seçilmesi, (yurtiçi veya yurtdışı)
generalliğe ytikselmesi gibi pek çok önemli husus yılhk verilen sicil notlan ve siciİ beİgelerinİ
Yazılan menfi veYa müspet kanaatler etkisiyle olmaktadır. Sicil notu başta Kurmay Subaylar olmak
iizere bir yıllık bir çahşmanın semeresidir.

Ancak Tsk'da özellikle de kara kuwetlerinde kronik bir sicil nofu sonınu bulunmaktadır.
Üsilerin yeterince özen göstermeden astlanna gelişigiizel ve çoğu zaman da tam (10O puarı ) sicil
vermesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle sicilin ayırt edici özelliği azalmaktadır.

_ TSK bu sorunu çözrnek için birkaç kez sicil verme sistemini değiştirmiştiı. En son değişiklik iki
Yıl önce yapılmış ve elektronik sicil sistemine geçilınişir. Bu sistemde bir personelin tam not
alabilmesi iÇin pek çok hususun ayn ayn gerekçesinin izah edilmesi, ömeğin En az l50 karakier
uzunluğunda bir metin yazılması gerekmektedir' gibi ilave tedbirler alnmıştır. Birde sicil eleknonik
olarak verildiğinden Personel Subaylan, İdari İşler Astsubayları gibi bazı ara kademelerin sicillere
nüfuz etmesinin ve kimin kime ne not verdiğinin öğenilmesinin öniine geçilmiştir.

Sonuçta bir subaya tam sicil nofu vermek için 10 ayırt edici nitelik için 250 karakter, daha sonraki
5 ayırt edici özellik için l50'şer karakter açıklama yazmak gerekmektedir. Müvekkil Eğit. Şube
Müd. olarak hem 2014-2015 yıh, hem de 2015-2016 ylında şubesinde çalışan subaylara sicil
vermiŞtir. Sicilleri kılı kırk yararak ve yoğun bir mesai harcayarak vermiştir. Sicilleri hafta sonlan
mesaiYe giderek, daha sakin bir ortamda işine odaklanmak için ve her seferinde en fazla 2_3 personele
vermiştir,

2015,2016 yılı sicillerini Mart veya Nisarı ayında vermiştir. (Siciller personelin kendisi
tarafından bilinemez) Müvekkil sadece Denizci Subayına (Deniz Bnb. Kürşay KURNAZ) tam sicil
(100.00 ) almıştır. Sonra sırayla Top. Alb. Erol KASAP, Top. Alb. Murat AKBAYİ Hv. Bnb. Serdar
BODUR ve Kur. Yzb. Özcan KURT daha di§ü notlarla sicİllerini almrşlardr. Bu kişilerden bazılan
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hPkı müvekkil gibi FETÖ suçlamasıyla tutııklanmıştrr. Müvekkil yiiziinden sicili 95 olan kişiler
vardır. 95 sicil notu dğfü bir sicil notudur. zira karakuwetleri siciı ortalaması 99 ve iizeridir.

ŞaYet müvekkil bL FETÖ mensubu olsaydı Alb. Mustafa ÖNspı'in "Ağacııı kurdu,, kitabında
da belirtildiğ gibi, FETÖ'cüleri ]<ollaması, koruması, en iyi sicilleri ,e en ,ntıspet karraatleri yazıp
onlann öniinü aÇması gerekirdi. TSK'da yiikselebilmek ,e kritik yerlere gelebilmek sicil notlannrn
iYi olmasına ve olumlu Komutan kanaatlerine bağlıdır. Sonuç olarak miıvİkkiıin düşfü sicil verdiği
ve.FETÖ'cü olduklan Şüphesiyle tutuklanan kişİİer mtlvekkilin verdiği notlarla sicİl sıralamasmda
oldukÇa gerilere di§müştilrleı.._Şu halde ortada bir kanşıktık oldugu 

-aşikardır. 
Müvekkilin verdiği

bilgilerin tamaml teyit edilebilecek bilgilerdir. (Yrb. Özcan Kurİun son iki yılda sicil notunun
müvekkil taıafindan kınldığ ve bu kişinin halen FETÖ'den tutuklu olduğu kayıtlı bilgilerdir ve
Kuwetlerin Deniz, Hav4 Kara Personel Başkanlıklan'ndan talep edilebilir.

Müvekkilin son iki ylda verdiği siciller;

2014-2015 YLI
(K.K.) Topçu Alb. Murat AKBAY
(K.K.) TopçuAlb Erol KASAP
(K.K) Kur. Yarb.ÖZCAN KuRT
(K.K.) Topçu Yarb. Çagrı SARIOĞLU
(Dz. K.) Dz. Bnb. Mehmet DİNÇ
(Hv. K.) Hv. Bnb. Tükmen BOZ

20l5_2016 YILI

(K.K.) Topçu Alb. Muıat AKBAY
(K.K.) TopçuAlb Erol KASAP
(K.K) Kur. Yarb.ÖZCAN KURT
(K.K.) G) Dış görevde
(Dz. K.) Dz. Bnb. Kiırşat KURNAZ
(Hv. K.) Hv. Bnb. Serdar BODUR

7. Bir diğer sicil nota Erneği

Müvekkil 2008-2010 yıllan aıasında Pakistan İslamabad'da ataşelik görevinde bulunmuştur.
TiirkiYe'nin Pakistan ile askeri ilişkileri son derece il olduğundan, her yıl karşılıklı olarak Karacı,
Denizci ve Havacı Kurmay Subaylar Harp Akademilerine birer yıl stırİ ile gbnderilmektedir. Bu
Şekilde eğitime giden Ti.irk Subaylannın ilk sicil amiri o tllkedİki ilgili kuwetin askeri ataşesi

9_11a$aa1. 2008- 2009 yılı için Kaıa ve Hava Kurmay Subaylann ilİ sicil amiri müvekkil oİup
(Müvekkil aynı zamanda Hava Ataşesi olmuştur) ikinci Sicil Amiri ise Kıdemli Ataşe olan Dz. Kur.
Alb. Erhan ŞENSOY'dur.

2008 Yılında 'QUETTA'da bulunan Kara Harp Akademisine müvekkilin devre arkadaşı olan Kur.
Yb. Erdoğan KOCAOĞLU gönderilmiştir. Müvekkil Kurmaylık kıdemlerine ilave olarak
Yİ.lztaŞılığın ve Binbaşılığın sonunda iki ilave erken terfi aldığından ve Albay Erdoğan ise Yarbay
Rütbesinde kaldığındarı müvekkil Erdoğaıı KoCAoĞLU'nun sicil amiri olmuştur.-KoCAoĞLÜ
düa sonra BalYoz/Ergenekon stirecinde yargılanmış ve hapis cezasına çarptınlmış, sonunda beraat
ettiğinden halen görevine devam etrnektedir.

Erdoğan KOCAĞLU, mtlvekkilin smıfının önde gelen şahsiyetlerinden biridir ve müvekkile göre tam
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bir general namzedidir. Müvekkil kendisiyle Harp Okulunda aynı sınfta okumuştur ve onu çok iyi
tanımakadr.

SonuÇta Erdoğan KOCAOĞLU, o yıl Pakistan'da göstermiş olduğu iyi performansınrn sonucu olarak
müvekkilden 100 tam not sicil almr$ır. 2. Sicil Amiri olan Dz. Kur. Alb. Erhan ŞENSOY'da Erdoğan
KOCAOĞLU'na tam sicil vermiştiı İlave olarak birde takdir yazmıştır. Mtıvekkil FETÖ'ctı bir su6ay
olsaYdı BalYozlErgenekon sanrğı olan tehlikeli bir Kurmay Subayn önitnü kesmek için bu firsatı çoİ
İlİ9l'g::: sicitini birkaç not bile olsa bozar hatta menfi karıaat de yazabilirdi. Neticede Erdoğan
KOCAOGLU iflah olmaz bir sicil yarası alabilirdi. Ancak müvekkil tabi ki öyle davranmamış ve
kendisinin hak ettiğine inandığı tam sicil notunu vicdan rahatlığı içinde vermiştir.

Müvekkil baŞka görevlerde de değişik devre arkadaşlanna sicil vermiş ve hep bu kriterlerle hareket
etmiŞtir. (Kara Kuwetleri Komutarılığından Kur. Alb. Erdoğan KOCAoĞı,-U'nun 2008_2009 sicil
notu taıep edilebilir. Kur. Alb. KoCAoĞLU'nun şııaı hangi görevi yaptığını müvekkil
bilmemektedir.)

8. İslamıbad'daki FETÖ Okutları ile olan itiskiteri

Müvekkil hem 2008 Yılı 30 Ağustos resepsiyonuna hem de 2009 yılı 30 Ağustos resepsiyonrına
hiÇbir Feüullüçı Okul yöneticisi veya ailelerini davet etmediği için (sİyılan 250 civarı1 ıar-rÜnr
Okullan Genel Müdtirü tarafindan resmen şikayet edilmiştir.

Bu şikayetlerden dönemin büyiık elçileri Sn. Engin SoYsAL ve Sn. Babiir HZLAN rüatsız
olmuŞlardıı Her iki Büyükelçi Dış İşlerinde halen görevlerine devam etmektedirler. pakistan'a o

11r:ld=" ljrarele geJen dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL, aaşbakaru Recep Tayyip
ERDOGAN ve DıŞ İŞleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU hava alaıılannda hep bu okullann müdü,
öğıetınen ve öğıencileri tarafından karşılanmrştır. Devlet büyiikleri her zaman bu okullara destek
verilmesi, ziyaret edilmesini tavsiye etrnişlerdir. Bu hususlaıa Dz. Kur. Alb. Erhan ŞENSOY
(Sonradan Ergenekon/Balyoz siiresinde yargılanmış şu an emekli ve Ankara'da yaşamaktadır.) ve Dz.
§ur. Alb Kerim UÇA (O da yargılanmış, beraat etrniş, aiiif görevde terfi etm-iş olabilir) ile p. Asb.
Bçvş. Müsliim BAĞCI Gdari Ataşe) şahittir.

Ttirk Btıyiikelçiliğinde çalışan çoğu personel çocuklannı Fethullahçı okullara gönderirken,
müvekkil_ çocuğunu Tiirkçe öğrenememe püasına İngilizce eğitim yapan ve daha püalı olan
Islamabad International Grammer School'a göndermiştir. Müvekkil Pakistanh General vİ Subaylara
neden Çocuğunu Ttirk okuluna göndermediklerini izah etrnekte zorlanmrşlardr. Hatta bunu Tiirk
personele de tam olarak izah edemernişlerdİr.

Bunıın üŞlnda ataşelik görevlerinde aylık ve yılhk bazı raporlar gönderilmesi gerekmeile ve bu
raPorlann bir böli.imü istihbarat bilgilerini içermektedir. Müvekkil orada görev yaptığı dönemde
FethullahÇı okullar ve faaliyetleri ile bilgileri aylık ve yllık periyodik raporlaıda bildirmiştir. Bu
raPorlaı Genelkurmay'a gönderilmiştir. Genelkurmay'dan sorulduğunda bu hususlar görülecektir.

AYnca İslamabad Askeri Ataşeliğinin arşivinde 2008 - 2010 dönemi raporları gerek ewak
gerekse elektronik ortamda kayıtlıdır.

ı Müvekkilin oğlunun okul ve Denhane Durumu

Müvekkilin oğlu Sinan GAYIR. hiçbir FETÖ okul ve dershanesine gitmemiştir. Ankara'ya geldikten
soma Yüselen Kolejinde okumuştur. Ytikselen Koleji, Atattirkçi.ılüğiı ile ön plana çıkmaktadır.

Müvekkilin çocuğunun okul durumu ;

1.SINIF :MARDN NOTER CEVDET İLKOKULU DEVLET OKULU
2.SINIF :İsıAMasaD iNTERNATiONAL GRAMMER sCHooL ÖzEL OKUL
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3. SINIF :iSTANBULPROFİLo İLKÖĞRETiM OKULU DEVTEToKULU
4. - 9. SINIF :ANKARAYÜKSELEN KOLEJİ ÖzEL OKULU
l0. SINIF ,ANIL{IiA (ESKİ MİLLİ PİYANGO ANADoLU LİsEsİ) DEVLET oKULU

AYnca müvekkilin oğlu geçen sene TEOG srnavlanna hazırlanırken 1-2 ay MAIFEN dershanesine
gitmiştir.

SonuÇ olarak ne müvekkilin 19 de eşi ve oğlunm hayatlannrn hiçbir döneminde ne Fethullüçı
okullarla /kurslarla /evlerle hiçbir irtibatlan olmamrştır.

ı Bvlock Konusu

Müvekkilin ceP telefonuna 16 Temmuz 2016 günü Genelkurmay'da Polis Özel Harekat Timlerince
diğer eŞYalanYla birlikte el konulmuştur. Yapılan incelemelerden de arılaşılacağı iizere telefonunda
ne Bylock denilen yazılım ne de başka bir yazılım bğlantısı bulunmamaktadır. 

-

ı Telefon kavıtları

15- 16 Temmuz gi.inlerinde olaylar başladıktan sorna müvekkil cep telefonunu Nizamiyedeki emanet
Yerinden almıŞtır. 15 Temmı z gecesi sadece 2 kere eşi ile görtişmüştiir. Ertesi giin de gözaltına
alınmadan önce yine 2 kere eşi ile ve 2 kere de kardeşi ve annJsi ilİ göri§miıştiir. Üüvekkilin bunıın
dıŞında hiÇ kimseyle bir irtibatı olmamıştır. Çok uzun yllard anben oslz İız İ0 9l nolu cep telefonu
hattınr kullanmaktadır. Yapılan incelemelerde illegal yapılarla hiçbir ilişkisi olmadığı görüecektir.

c İnternet kavıtları

ıntemet'te yapılacak incelemelerde yine FETö denilen örgütle hiçbir bağlantısı olmaüğı
anlaŞılacaktır. AYrrca müvekkil sosyal medya kullanmamaktadır. Sadece e-mail adĞi tuı*-ul,aar.
Bunlar da incelenebilir.

ı Genelkurmav Basın Özeti Hizıııeti

GenelkurmaY Başkanlığında giinliik basın özetleri hizırıeti sunulmaktadır. (Gazetelerin birinci
saYfalan, konulanna göre haberler ve makaleler) Müvekkil Genelkurmayda görİv yaptığı siirece bu
hizmetten (bilgisaYanndaki intemet (TS-NET) vasıtasıyla) yararlanmıştır. Suraaa UIr inceleme
yaprlırsa en çok Sözcü Gazetesinin yazarlannr (Yllİnaz ÖZDİL, Bekir CoŞKlJN, Emin ÇÖLAŞAN
vs.) Sonra da Mehmet TEZKAN, Y. Mehmet YILMAZ' ı takip ettiği görülecektir.

c Fethullahcı Medva ve kiıaolar

Müvekkil haYatının hiçbir döneminde Fethullahçı gazete, dergi ve yaynlann hiçbirine ne abone
olmuş ne de okumuştur. Onlar için bir kııruş bile harcamamıştır.

ı Feth ullıhcılara Bağıs konusu

Müvekkil haYatının hiçbil döneminde onlara maddi bağış (maaşından kesinti, kurban parası vs.)
YaPmainıŞtır. Gelirleri ve harcamalan son derece şeffaftır ve bunlar kolaylıkla tespit edilebilir.

ı Fethullahcı Faalivetler

Ne. müvekkil, ne eşi ne de çocuğu hayatınrn hiçbir döneminde Fethullahçı faaliyetlere (Tiirkçe
Olimpiyatlan, kermesler vs.) katılmamışlardr. Onlara hiçbir bağış yap-u-r§lardr.. 
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c Elde Ettikleıi Bosanlar

Hem müvekkil hem de eşi gerek okulu gerekse meslek hayatlannda elde ettikleri başanlan kendi alın
terleri ile_hak etmişleıdir. Hep diiriist olmuşlar ve çok çalışmışlardır. Kimsenin hakkrnr yememişlerdir
ve hep fedakarlık yapışlardır. Müvekkil mesleğinde çok mesai yapmış, iyi bir suLay (ve sonra
KurmaY SubaY) olmak için çabalamıştır. Eşi, çocuğu ve tiim arkadaşlan ve aİ«abalan buna şahittir.

ı Qlduğu Gibi Görünmek

Müvekkil yaŞamında hep olduğu gibi göriinmüştiir. Müvekkil kendini Atattırk'ü gerçekten seven,
ancak aynı zamanda müafazakar bir insan olarak tanmlamaktadır. Atatiirk'iİn ne 

-kadar 
btıytık

olduğunu özellikle Pakistan'da anlamıştır.

Müvekkil Üniter Devlet, Tek Millet Olmak, Milli Dil, Tevhid-İ Tedrisat 1Ögrenim Birliğ), Tevhid-İ
HıılQk (HııIok Birliği) gibi adlnl bilip kıymetini tam olaıak arılayamadİgı her şeyi 

*pakistan, 
da

görmüŞtih. Pakistanh General ve Subaylann s*ça söyledikleri gibi onlar ne yazık kiAtatiirk'e sahip
olamamıŞlar ve Pakistan'ı kuran Cinnah'ı çok erken kaybetınişlerdir. (Cinnah Pakistan'ı kurduktan
bir Yl soııra vefat etıniştir.) Sonuçta Müvekkil Atatilık'iin büyiiklüğiinü gerçeklen öziimsemiş ve
yaşamında hep ömek almıştır.

SonuÇ olarak müvekkil 4 yılı askeri öğencilik,26 yılı Subaylık olmak iizere toplam 30 yıl
askerlik haYat boYunca ilk gtin etrniş olduğu askerlik yeminine bağlı kalarak gorevini statırmtıştİır.

Terfi etmek için kimseye y.ıranmamış hiçbir illegal grupla ilişki içinde olmamrştr. Hep
diirüstliikle Çalışmıştır. Harp Akademilerini birincilikle bitirmiş, iti kere erken terfi almıştır. Ancak
geneıalliğe terfi edememiştir. Bu müvekkilin elinde olan bir şey olmayıp Yiiksek Askeri şura'nın
takdirindedir.

AYnca müvekkil ailesi ile 2012 yılı Haziran aynda karayolu kullanarak bir Balkan Turu
YaPmıŞlardır. (20 giin 12 ülke) Atatiirk'iln doğduğu evi ziyaret etmişlerdir ve orada bulunan bir arıı
defterine müvekkil duygulannı yazmıştr. Bu defterdeki yazısı m'üvekkilin Atattirkçü bir subay
olduğunun en büyiik kanıtıdır. Temin edilmesiyle beraber makammıza srrnulacaktır.

YaŞantısl, meslek ve sosyal hayatı ile vermiş olduğu ifadesinden de anlaşılacağı iizere
müvekkilimin herhangi bir terör örgütii ile bağlantısı bulunmamaktadır. Olay gecesİ yıllık izinde
olması gerekirken Albay Fikret CANITEZ' in rahatsızlanrp erken çıkması neJeniyle-Eğit. Daire
BaŞkanlığı vekaleti kendisine kaldığı için mesaiye kalmıştr. Aynca müvekkil sadece yaralılara
Yardım etıne amacı gtitmüş, darbecilerle hiçbir emir komuta ilişkisinde bulıuımamrş, juç teşkil
edebilecek tek bir faaliyette bulunmamıştır.

HUKUKi DURUMA VE MtrVEKKiLİN SERBEST BIRAKILMASINA YÖNELİK TALEP
vE BEYAI{LARIMIZ

YaŞanan olaylara ilişkin olarak müvekkilin suç teşkil eden hiçbir eylemi olmamış kesinlikle silah
kullanmamıştr. sadece yaralılann hastaneye sevkini sağlamaya çahşmıştr. Müvekkilin
sal'unmaslnm doğruluğu gerek kamera kayıtlanndan gerekse de idari soruşturma raporlanndan ve
ayrıca o esnada bulıınaıı kişilerin beyanlanndaıı açıkça görülecektir diye düşiirıüyoruz.

Müvekkile isnat edilen suçlamalar yersizdir. Müvekkilin şiındiye kadar ne anılan terör örgi.itleriyle
ne de bunlara ait ya da bağlantılı hiçbir unsurla tek bir ilişkisi olmamıştır. Görev motir."yorru yiık"İt,
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amirleri tarafındarı takdir edilen ve hiçbir disiplin suçu bulunmayan, ailesine, vatana ve millete
bağlılıktan şaşmayan biı askerdir. Ancak sanki hainmişçesine ve suçsuzluğu en ufak bir
değeılendirmede dahi anlaşılabilecekken aylardır cezaeünde tutulmaktadır. Müvekkilin aleyhine
ŞüPheden uzak tek bir tanık beyanı yahut somut delil yoktur. Bilakis apaçık ortada olduğu Lere
müvekkil masumdur. Buna rağmen müvekkilin halen tutuklu oluşunıın İebebi anlaşılamamaktadır.
Vatana hizmet iÇin bulıınduğu birliğinden vatan haini suçlamasıyla cezaevine gönderilen müvekkil
maddi manevi depresyon içindedir. Keza ailesi infial içindedir. Müvekkilin masumiyeti gizli
kalamayacak kadar aşikardır.

1. Öncelikle CMK 100'deki koşullar oluşmamıştr: Şüphelinin kaçma şüphesi yoktur. Sabit
lkametgah sahibidiı Şüpheli delilleri karartamaz. Zır4 bizzat kendisi poİisİ teslİm olmuştur.
şüphelinin tanıklar, mağdur veya başkalan iizerinde baskı kurma olasılığ da yoktur. zira
mağduriYetin giderilmesi için çabalamalıtadır. Alırıc4 futuklama karan Avnıpa iısan Haklan
SözleŞmesi'nin 5. maddesindeki koşullarla Anayasa'run 19/3 hilkiimleri de dikkate almaıak
verilmelidir. Bu koşullann şüpheli bakımından oluşmadığı kanısındayız.

2. Tuhıklama en son tedbirdir: CMK lOg'daki adli kontrol kurumrınun tutuklamaya göre
öncelikle uygulanması gerekir. Mahkeme, öncelikle adli kontrolü uygulamadan tutuklamaya
hiikmetmemelidir. AıHM de içtihatlannda tutuklamann en son önıem olarak uygulanması
gerektiğinden bahsetmekte; başka bir önlemle tutuklamadan sağlanan yarar saglanabilecekse,
tutuklama yoluna gidilmemesi gerektiğini söylemektedir.

3, Terör örgütil üyeliğ ya da "darbe" suçlan, çok daha ciddi ve somut suç aıaçlan ve delillerinin
mevcudiyetini ister. Bu başlığın bir kapsamı da isnadın bilinmesi/isnadın bildirilmesi ilkeleridi1 Suje,
neYle suÇlandığınr ve suçıınıın kanuni bir suç tipi olduğunu bilecek, delillerini görecek ve buradan
kurulan müakeme hııkukuyla kendisine hukuka aykın bir suçlama yapıldığı hissine kapılmayacaliır.
Aksi halde toplumun hukuk inarıcı yok olur. Suç olarak nitelendirilmeyeceğine emin oldugu İylemler
sebebiYle bir anda hapishanelere düşmüş bir toplumda hukuk güvenliği yok olur. Elde kalan ceza
hukuku değil, düŞman ceza hukukudur. Sonuç olarak, yürütiilen cezai soruşturmalar, bu yönüyle suçta
ve cezada kanunilik ilkesini ihlal etmektedir. Oysa Anayasa ve AİHS, ceza hukukurrun temeli olan
bu ilkenin OIIAL de düi ihlal edilemeyeceğini, buna aykın idari ya da adli işlem ve eyleme cevaz
verilemeyeceğini kurala bağlamıştr.

4. Devlet otoritesi ve kamu gticiinü kullananlann değerlendirme ve kanaatleriyle müvekkil
hakkında tesis ettikleri işlemin telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına, btıytıİ yanılgılara,
değerlendirme hatalanna neden olabileceğini göz öniinde bulunduraıak, Anayasa;nın 5'inci
maddesinde belirtilen devletin temel amaç ve görevleri arasındaki kişilerin refah, huzur ve
mutluluğunu sağlamak, hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette srnırlayan engelleri
kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartlan hazırlamaya çalışmak
ilkeleri Çerçevesinde tutııklamanrn ciddi, kanrtlanabitir somut nedenlere dayanması gerektiği ve
müvekkilin keyfi, amaca hizmet etıneyen ve telafisi güç bir işleme daha fazla maruz kalmasrnrn
önlenmesi amacıyla işbu itirazı yapmış bulunmaktayız.

5. Darbeciler ve ülke güvenliğini tehdit eden unsurlar suçüstü yakalanrnışken, darbeye
katılmayarı, darbeyle ilgili hiçbir bilgisi, ilgisi olmayan müvekkilin, FETÖ/PYD örgiitiiyle irtibatı ve
iltisakı olduğuna ilişkin bilgi, belge ve somut delil ortaya konulmaksızın, yapılan fufuklama
eYleminin nedeni tarafımızca anlaşılamamış olup, bu şekildeki tutuklamaların devlet otoritesini
güÇlendirmeye ve devleti tehlikeden ku(armaya katkısı olacağı kanaatini taşımadığrmzı belirtınek
isteriz.

6. Asıl hukukun olağanüstü dönemlerde belli olacağı gerçeği ile olağanüstii yönetim
usullerinde de hul«ıkıııı üstiinlüğil ilkesinin geçeıli olduğu göz ardı edilerek, tufuklama gerekçesi4
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olaıak göriilen darbe girişimi ve FETÖ/PDY terör örgütiıne aidiyet, irtibat ve iltisakınn olup
olmadığırun ispat yükü müvekkil iizerinde bırakrlmık suretiyle, hüuk devletinde yer bulan adİl
Yarglanna haklo kapsamındaki silahlann eşitliği, çekişmeli yargı güvencesi, adaletin selameti,
adalete erişim hakkr, savunma (açıHama) ve dinlenilme hakkı, delillerin sunulması ve taıhşrlması
hakkı, isPat ve delil hakkı, suçsuzluk/masumiyet karinesi, insanlık onuru ile Anayasasr'nrn ve Avrupa
Insan HalCan Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri ihlal edilmiştir.

7. Müvekkilin tutuklanmış olmasrnrn olağanüstii halin amacını ve sınırlann aşmak suretiyle,
Anayasası'nın söziine ve rüuna aykrn biçimde, onur ve haysiyet kıncı bir durumla müvekkilin karşı
karŞıYa kalması miinasebetİyle demokatik toplum diizeninin gereklerine aykrn olduğu, ölçiilüliik ve
orantılılık ilkelei (durumun gerelairdtği ölçüde olması) ile milletlerarası hııhıktarı doğan
Yükiimlüliikler ihlal edilmek suretiyle suçluluğu malıkeme karan ile saptanmaksıan ve tarafına
savıınma hakkı tannmaksızın, adil yargılanma hakkı dikkate alrnmaksızrn, Anayasa'nrn l§'inci
maddesiyle korunan hakları (dokunulmaz alan) ihlal edilmek suretiyle müvekkilin mağduriyet
YaŞamasrna neden olmuŞtur. Müvekkilin tutuklu bulunması ai|esi, yakınlan ve çewesindeki insanlar
nezdinde müvekkilin itibannı zedelemiş, onurunu kırmış, sosyal yaşamını olumsuz yönde etkilemiş,
maddi olarak sıkrntı yaşamasına neden olmuştur. Müvekkitin FETÖ/PDY terör örgütiine aidiyetİ,
iltisakı veya irtibatı iddiasına dair hiçbir somut delil olmaksızın fuhrklanması ve kamu otoritejinin
orantısız kullanrlması ölçülüli.lk ilkesine aykınhk oluşturmaktadır. Darbeye iştirak eden, devlet
idaresini hiçe sayan, meşru htikiimeti iş yapamaz hale getirmeye çalışan, demokrasiyi ve demokratik
devlet iŞleYiŞini hiÇe sayan, vatana ihanette bulunanlarla müvekkilin aynı kefeye konınası onur kıncı
ve müvekkilin haysiyetiyle bağdaşmayan bir hal almıştır.

8. SAVUNMA HAKKI tanınmamrştrı: Bu bakımdan, hiçbir ihbar delili görmeden, sa}unma
deİi ileri siiremeden, sal'uıtma delillerini ibraz edemeden verilen futuklama t*an, tam olarak
AİHS'nin 6. maddesinde dİ.izenlenen ADİL YARGILANMA HAKKI'nın ihlalidir. Maddenin ilgili
bölümü şöyledir:

"Bir suÇ ile iüam edilen herkes, suçluluğu yasal olaıak sabit olııncaya kadar masum sayılır.
"Bir suç ile itham edilen herkes aşağıdaki asgari haklara sahiptir:

a) Kendisine karşı yöneltilen suçlamanın niteliği ve sebebinden en kısa siirede, anladığı bh dilde ve
aynntıh olarak haberdar edilmek;
b) Saıunmasını hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olmak;
c) Kendisini bizzat saıunmak veya seçeceği bir müdafinin yardımından yararlanmak; eğer avukat
tutmak iÇin gerekli maddi olanaklaıdan yoksun ise ve adaletin yerine gelmesi içİn gerekli
görüldüğrinde, resen atanacak bir avukatın yardımından ücretsiz olarak yararlanabilmek;
d) İddia taruklannı sorguya çekmek veya çektirmek, savunrna tanrkJannın da iddia taııklanyla aynı
koşullaı altında davet edilmelerinin ve dinlenmelerinin sağlanmasınr istemek;
e) Mahkemede kullanlan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir terctimanın yardımından
ücretsiz olarak yararlanmak"

Dolayısıyla, tiim bu temel adil yaıgılanma haklannın ihlal edildiği görülmektedir. AİHs'nin 6.
maddesi OHAL de askıya a|ınabilen haklardan olmakla birlikte, bunun AiHM içtihatlannda ve
AIHM tematik notunda ortaya konan "kesinlikle gerekmesi" ve "ölçülü olması' kriterleriyle
çeliştiği açıktır.

9. SUÇTA VE CEZADA KAI{UNİLİK ilkesi ihtal edilmiştiıı Kanunsuz cezy o|I1az
ilkesinin gerek KHK'larl4 gerekse ceza soruştuımı§ı siireciyle itılal edildiği görülmektediı. Yasalann
suÇ saYmadığı fiiller kıyas yoluyla suçmuş gibi gösterilmektedir. Terör örgütü üyeliği, bu suç olmayan
fiillerden kıyas yoluyla çıkarsama yapılamayacak bir suçfur. Nitekim suç tipi niİelemesinin ve bu
nitelemeye giren suçun unsurlarrnın kıyas yoluyla savlanması da ceza hukukunda "KIYAS YAsAĞr'
ile karşılaşır. Yasal olan bir eylemden yasal olmayan bir eyleme doğru sanık aleyhine akıl yürütmek,
ya da yasal suç tipinin yasakladığı eylemi, yasal eylemi de kapsayacak şekilde genişletnek, "kıyas
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yasağl" ve onrın sonucu olaıı "genişletİne yasağı" çerçevesinde miımkİin değildir. Müvekkil hangi
eylemi yahut hangi suçu nedeniyle tufuklanmıştır anlaşılamamıştır.

HUKUKSALNEDENLER: CMK 10l/5 ve267,268 vd maddeleri, T.C. Anayas4 Avnıpa ihsan
Haklan Sözleşmesi, İhsan Haklan Ewensel Beyaıınamesi vb. ilgili mevzuat.

Yukanda açıklanaıı ve re'sen tespit edilecek nedenlerle; Fethullahçı
Y) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı iddiasıyla fuhrklulama kaıannm

iTiRAZEN KALDIRILARAK şüphelinin serbest birakılmasına karar verilmesini, aksi kanaatte
olurrmasr halinde ise, tutrrklama karannın cMk 109 vd hfüiimleri gereğince "adli
kontrole" çevrilmesini vekAleten saygılanmla talep ederim.

Şüpheti Nuri GAYIR Vekili
AV. DİLEKARAS

EKİ:

Onanmrş Vekaletname Ömeği
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