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ettigi tespit edilerek hakkmda disiplin i~lemi uygulanmt$tlr, gozaltt karan cr•krnadan once de 
aktif olarak gorevinin b~mdadtr, delillerin toplanrm~ olmas1 gerekye gosterilerek A YHAN 
KO<; serbest blrakllmt$tlr, A YHAN KO<; $Upheli mtivekkilimden once soru$turmanm 
ba~ladtgl donemde Ankara Terorle Mticadele $ube Mtidtirti olarak gorev yapan ~ahtsttr, aym 
konumdaki mtivekkilimin tutuklu bulunrnast kanun ontinde e~itlik ilkesine aykmdtr, 
kendiliginden teslim olmu$tur, emekliligi yakmdtr, kacrma ve delil karartma ~Uphesi yoktur, 
$ahsi ve sosyal durumu nazara ahnarak oncelikle serbest buaktlmasma, hakimliginiz aksi 
kanaatte ise adli kontrol htiktimleri uygulanmak suretiyle serbest b1raktlmasma karar 
verilmesini talep ederim, dedi. 

$UPHELi iSMAiL KILIN<; SA VUNMASINDA: Onceki savunmalanmt aynen 
tekrar ederim, yaptlan dinlemeler yasa dt$1 $ekilde CMK 135. Maddesine aykm olarak 
yaptlmamt~ttr, hakim karan Uzerine gen;ekle~tirilmi$tir, soru~turma ba$ladtgmda ben TEM 
$ube'de degildim, soru$turma ba$1adtktan 4-5 ay sonra btiro amir yardtmctsl olarak dahil 
oldum, soru$turma kapatlld1gmda da $Ubede gorevli degildim, hakktmda gozaltt karan 
oldugunu ogrenince kendim gelerek teslim oldugumdan kacrma $Uphem yoktur, delillerin 
toplanmt~ olmast gerek<;:e gosterilerek A YHAN KO<; serbest btrakllml$ttr, aym durum benim 
i9in de geyerlidir aynca tutuklanmam1 gerektirecek de herhangi bir husus yoktur, serbest 
kalmam halinde gorevime donecegim, oncelikle tahliyemi talep ederim, hakimliginiz aksi 
kanaatte ise adli kontrol htiktimleri uygulanrnak suretiyle serbest btraktlmamt talep ederim, 
dedi. 

SUPHELi ZAFER KARAMAN SA VUNMASINDA: Onceki savunrnalanmt aynen 
tekrar ederim, tutuklama kO$ullart olu~mamt$ttr, kayma ve delil karartma $iiphem yoktur, 
SOfU$turmanm ba~ladigi tarihte TEM Bilro'da crah~mtyordum ve il dt$tndaydtm, delillerin 
toplanrni$ olmas1 gerekye gosterilerek A YHAN KOC serbest btraktlmt$tlr, aym durum benim 
icrin de ge<;:erlidir, ben hal en gorevde olan bir kolluk gorevlisiyim A YHAN KO<; ise emekli 
olrnu$tur, onun i9in ka9ma ~Uphesi yok ise benim icrin de yoktur, savcmm talimatt 
dogrultusunda soru~turmamn sonlandmlmast icyin teknik ~ubeye yazdtgtm yazt dt~mda 

dosyada tek bir irtibattm gosterilmemi$tir, CMK'mn 161. Maddesine gore savcmm talimatt 
dogrultusunda i$lem yapmam hukuka uygundur, yapmamam su<;: te$kil eder, soru$turma 
kapanmadan once terti ederek Pursaklar ilcre Emniyet Mtidtir Yardimclst gorevlendirildim, 
oncelikle tahliyemi talep ederim, hakimliginiz aksi kanaatte ise adli kontrol htikiimleri 
uygulanmak suretiyle serbest biraktlmamt talep ederim, dedi. 

SUPHELi OKT AY BULDUK SA VUNMASINDA: Onceki savunmalanmt aynen 
tekrar ederim, gorevim geregi imzaladtgtm 14 adet beige dt$tnda aleyhimde gosterilmi$ 
herhangi bir delil yoktur, bu belgelerde gerekli gtivenlik onlemlerinin almmasl icrindir, benim 
yaz1m Uzerine soru$turmanm ba$latJldtgt iddiast tamamen gercrek dt~tdtr, HAMZA 
BA YINDIR ve A YHAN KOC ve diger TEM $ube gorevlileri ifadelerinde sOru$turmanm 
ilgili cumhuriyet savctsi ve kolluk birimi tarafindan mtistakil olarak yaptldtgmt tstanbul'daki 
soru~turmayla bir baglanttsmm bulunmadtgmt belirtmi$1erdir, A YHAN KOC yaptlan itiraz 
ilzerinde deli llerin toplanrnt$ bulunmas1 gerekyesiyle adli kontrol $arttyla serbest 
btraktlmt$tlf, imzaladigtm evraklar dt$mda delil olmamast, tamk bulunmamas1 hususlan 
gozetildiginde benim a91mdan da aym durumun sozkonusu oldugu ortadadtr, oncelikle 
tahliyemi talep ederim, hakimliginiz aksi kanaatte ise adli kontrol hi.iktimleri uygulanmak 
suretiyle serbest btraktlmami talep ederim, dedi. 

SUPHELi AHMET PEK SA VUNMASINDA: Onceki savunmalanmt aynen tekrar 
ederim, SOTU$turmanm ba$ladtgt Strada emniyet genel mtidtir yardtmctSJ olarak gorev 
yapmak:taydtm, bulundutigum konum idari bir gorevdir, adli i$1erle ilgili talimat verme yetki 
ve durumum yoktur, gelen istihbarat raporlan Uzerine tamim ve genelge haline getirmek 
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