
ÇÖZÜM TUTANAĞI

Ankara  17.  Ağır  Ceza  Mahkemesinin  2017/109 Esas  sayılı  dosyası  kapsamında 
07/12/2017 tarihli  duruşmasında  sanık  TURGAY PERİŞAN'ın  SEGBİS  sistemi  ile  kayıt 
altına alınan savunması:

SANIK TURGAY PERİŞAN SAVUNMASINDA: Sayın Başkan, değerli mahkeme 
üyeleri  sizleri  selamlıyorum.  Önce  sizlere  mesleki  safahatım ve  özel  kuvvetlerin  çalışma 
usulleri hakkında bazı usuller sunmak istiyorum. Daha sonra yaşadığım işkenceden ve kötü 
muameleden biraz bahsedeceğim Sayın Başkanım, yazılı olarak sunacağım. 2011 yılında özel 
kuvvetler seçmelerine katıldım. 2012 yılında kurslara başladım, 2013 yılında kurslarla geçtim. 
2013  yılında  yıllık  iznimi  yasal  hakkım  olmasına  rağmen  kurslarda  olduğum  için 
kullanamadım.  2014  yılı  Ocak-Şubat  ayında  Irak  Kuzeyi  harekat  alanıyla  ilk  yurt  dışı 
görevime gittim. 2014 yılı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında taburumuza verilen yüksek 
değerlikli hedef terör örgütünün lider kadrosuna yönelik veya lojistik kaynaklarına yönelik 
planlanan operasyonlardır. Operasyonun plan aşamasında yer aldım ve daha sonra bu çalışma 
dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e detaylı brifing olarak takdim edilmiştir. Sayın 
Başkanım bunu belirtmemin sebebi ilk 6 ayda kendi taburumda çalıştım, bundan sonra hep 
takviye oldum. Özel kuvvetlerdeki bu ilk 6 aylık safahatımda atamalı olduğum taburumda 
çalıştım.  Daha  sonra  takviye  görevlerim  başladı.  İlk  olarak  Özel  Kuvvetler  Okul 
Komutanlığına  takviye  personeli  olarak  kaçma,  kurtulma  ve  sorgulama  eğitiminde  görev 
aldım. Bu arada hiç unutamadığım gerçek ilk alarm durumunda birlik olarak aldık. Bir gün 
mesai bitimine kısa bir süre kala servisler gelmişti. İkinci bir emre kadar mesaiye devam emri 
geldi. Musul Baş Konsolosluğu çalışanları DEAŞ tarafından rehin alınmış ve bu kapsamda 
bütün  personelin  alarm durumunda  hazır  olması  emri  gelmişti.  Hazırlıklarımızı  yaparken 
ilerleyen saatlerde mesaiyi terk etmeme emri kaldırıldı. Çok daha sonra öğrendiğim bilgidir 
bu, görev yapacak personeller belirlenmiş, onlar çalışmalarına devam etmiş. Yine belirlenmiş 
personeller görevin gizliliği açısından farklı mesai periyotlarında mesaiye gelmişlerdir. Böyle 
görevlerin  planlanması  için  özel  kuvvetlerde  yer  altında  bulunan  3  oda  1  salon  tarzında 
bulunan hiçbir bağlantısı  dışarıyla bir kapı dışında olmayan ve kapısında nöbet beklenilen 
bütün  yaşam  ihtiyaçları  içeride  olan  alanlar  vardır.  Anlaşılacağı  üzere  özel  kuvvetlerde 
modüler yapılanma göreve yönelik teşkilatlanma vardır. Diğer birliklerle karıştırılmamalıdır. 
Başkanım Musul  krizi  devam ettiği  için zaman zaman sadece bilmesi gereken prensip ile 
bende  görevler  aldım.  Bu  kapsamda  Irak  Kuzey  alanı  harekat  alanına  görevlendirildim. 
Temmuz 2014'e takviye olarak yine Irak'a gittim. Bu Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, 
Aralık döneminde hayatımın en yoğun ve en ilginç olaylarını yaşadım. Silopi, Zaho, Duhok, 
Selahattin, Elbil adında birçok faaliyette bulundum. Hatta bölgesel yönetim ile bunlardan bir 
kaçını  bahsedeceğim,  birazdan  anlatacağım.  Irak  ve  Suriye'deki  kürt  aşiretlere  yapılacak 
toplantıya MİT müsteşarı  Hakan Fidan, Dış İşleri  Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun Şırnak - 
Duhok arasındaki intikali ve Duhok'daki emniyet görevinde yine bölgesel yönetime yapılan 
silah ve mühimmat yardımı naklinde 2014 Kasım ayında Irak'a gelen dönemin Başbakanı 
Ahmet Davutoğlu'nu koruma,  kılavuzlama yakın polis  koruma ekibinin  Türkiye'ye  Şırnak 
Hava Alanı nakli görevinde yer aldım. Görevlerimiz hep gizlilik ve bilmesi gereken prensip 
esaslarıyla  yürütülür  Başkanım, bu faaliyetlerden haberim sadece 2 saat  önce oldu.  Sayın 
Başbakan  Batu  ve  Zaho  arasında  yapılan  konteyner  kent  incelemede  bulunurken  heyette 
bulunan bir bakan ile özel kuvvetçi bir arkadaşın arasında geçen bir olayı anlatmak istiyorum 
ki ne kadar çok, Görevimiz gelen bakanlara zırhlı ve sivil araçlarımızla intikali ve korunması 
idi. Yöresel kıyafetli arkadaşım şoför olduğunda tercümanımız yanında, arkada Sayın Bakan 
var. Tercüman bakanımızla konuşuyor. Muhabbet esnasında bakan Türkçe'n çok iyi çok iyi 
konuşuyorsun diye iltifat edince tercümanımız Mahir, tanıyanlar vardır, efendim arkadaşlar 
sayesinde, sağ olsunlar diyerek şoför koltuğundaki arkadaşı gösteriyor. Bakan bey şaşırıyor 
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