
 Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/04/2018 tarih ve 2017/109 esas sayılı SEGBİS çözüm tutanağıdır.

ÇÖZÜM TUTANAĞI

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/109 Esas sayılı dosyası kapsamında 
03/04/2018 tarihli duruşmasında sanık BİROL KURUBAŞ'ın SEGBİS sistemi ile kayıt 
altına alınan savunması:

SANIK BİROL KURUBAŞ SAVUNMASINDA: Sayın Başkanım, sayın heyet 
öncelikle mahkemeyi saygıyla selamlıyorum. 1975 yılında Kastamonu'da doğdum. Aslen 
Sinop'luyum. İlk orta ve lise eğitimimi Kastamonu'da devlet okullarında aldıktan sonra 
İstanbul Üniversitesine girdim. 98 yılında mezun oldum. Aynı yıl İstanbul'da öğretmenliğe 
başladım. 2014 yılında öğretmenlik mesleğinden ayrıldım. Aynı yıl EDNO isimli bir eğitim 
teknolojileri şirketinde pazarlama sorumlusu olarak çalıştım. 2015 yılı Ekim ayından sonra 
ise bir promosyon reklam ve tanıtım şirketinin pazarlama departmanında çalıştım. Sayın 
Başkanım iddianamede benimle ilgili parmak izi ve birleşen dosyalar neticesinde tanık 
beyanları mevcut. Bu hususlara geçmeden önce kolluktaki ifade aşamasını kısaca anlatmak 
istiyorum bir 5 dakika. 4 Kasım 2017 gece 12 sularında ailem ile birlikte oturduğum kayın 
pederimin evinde gözaltına alındım. Gözaltı esnasında evde arama yapılırken fotoğraf 
çekilmesi bahanesiyle dizüstü çöktürülerek ellerim arkadan kelepçeli ailemin gözü önünde 
salonun ortasında bekletildim. Bu esnada bir polis tarafından ailemde oradayken evdeki 
dijital malzemeyi kendim onlara teslim ettikten sonra evde başka bir materyal bulursam o 
malzemeyi önce senin nokta nokta şeklinde küfür edilerek tehdit edildim. Tabi eşim ve 
çocuklarımın olduğu yerde böyle bir durum benim için büyük bir şoktu. Aynı gece saat 2 
sularında Vatan Emniyete götürüldüm. 2 gün Vatan Emniyette kaldım. İlk sorgulamam 
küfürler ve hakaretler eşliğinde mülakat adı altında burada yapıldı. Yine vatan emniyette 
nezarethanede İstanbul'da üzerine bağlı bombayı patlatmak üzereyken yakalanan DEAŞ'lı ile 
beraber kaldım. O hürceye de kasıtlı konulduğumu gördüm çünkü ilk giriş kaydım yapılırken 
söyledikleri hücreye almadılar beni. Hatta bir polis gelip sen niye buradasın, iki numaraya 
geçmelisin dedi, gitti. Ama bir da gelmedi. İki gün boyunca o DEAŞ'lının şahsıma, devletime 
hararetlerini dinleyerek geçirdim. Belki paranoya ama sanki birisi bu DEAŞ'lıyı beni 
psikolojik olarak çökertmek için kurmuştu ki kısmen de becerdi bu işi. İki gün Vatan 
Emniyetten sonra Ankara'ya getirilmek üzere hava alanında bir polis ekibine teslim edildim. 
Daha hava alanında tehdit edilmeye başlandım. Seninle uzun uzun konuşacağız, günlerimiz 
zorlu geçecek, hele bir bizim dükkana gidelim şeklinde. Ankara'da TEM şubede gözaltım 
boyunca tek kişilik bir hücrede kaldım ancak bu gözaltı süresince bazı günler 3-4 saat, bazı 
günler daha uzun sorguda geçirdim hatta gece bile sorguya veya mülakata alınıyordum. Bu 
sorgulamaların hiç birinde yanımda avukat olmadı. Çok farklı farklı şahıslar sorguluyordu 
beni, MİT tarafından bile sorgulandım. Gözaltında ilk günler ciddi psikolojik baskı, hakaret 
ve tehditler altında geçti. Ben yanlarındayken bazı polisler birbirlerine daha önce yaptıkları 
fiziksel şiddetleri anlatıyorlardı. Bana eşimin tutuklanabileceğini ve çocuklarımın 
yetimhaneye verilebileceğini söylüyorlardı. Bu işin onların tabiriyle 7 sülaleme zarar 
vereceği söyleniyordu. Eşimin ne suçu var deyince senin eşin olması yeterli dedi birisi. 
Olmasa da OHAL'de bir şey buluruz dedi. Çocuklar niye yetimhaneye gitsin anneannesi 
babaannesi  var deyince de onlar gitmeyecek zaten, biz göndereceğiz diyorlardı. Tabi ben bu 
arada bu davaya konu olan darbe toplantılarının yapıldığı adrese gitmediğimi, o tarihlerde 
memleketimde olduğumu anlatmaya çalışıyordum ama bana sürekli aynı şeyler soruluyor, 
önceden yapılmış bazı çalışmalar isimler ve resimler gösteriliyor, sesler yükseliyor, masalara 
vuruluyor, ailem sürekli mesele oluyor. Bir zaman sonra muhakeme yeteneğinizi 
kaybediyorsunuz. Söyledikleri şeylerden veya özellikle hedef gösterdikleri isimlerle ilgili 
doğru yanlış bir şey söylemezseniz oradan hiç çıkamayacaksınız düşüncesi oluşuyor. Beni en 
sonunda bir odaya götürdüler. Ben şimdi tamam başka bir frekansa geçilecek diye düşündüm. 
Bana bir tanesi; Bak, o şişeyi bir şekilde izah etmen gerekiyor. Ben herhalde zatıalinizi 
kastettiler bilmiyorum ama ben mahkeme başkanı ile de görüştüm, sen şişeyi izah et gerisi 
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