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I.– GÖRÜŞÜLEN KONULAR
II.- ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI
A) GÖRÜŞMELER
1.- Emniyet Eski Genel Müdürü Celalettin Lekesiz’in 15 Temmuz darbe
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2.- Galip Öztürk’ün 15 Temmuz darbe girişimine ve Fetullahçı terör
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Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma KomisyonuTÜRKİYE BÜYÜK
8 . 11 . 2016
T: 13MİLLET MECLİSİ
O: 1
FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN (FETÖ/PDY) 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE
GİRİŞİMİ İLE BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİNİN TÜM YÖNLERİYLE
ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA
KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU
13’üncü Toplantı
8 Kasım 2016 Salı

I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR

TBMM Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile
Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu saat 15.00’te açıldı.
Emniyet Eski Genel Müdürü Celalettin Lekesiz tarafından,
Galip Öztürk tarafından,
15 Temmuz darbe girişimine ve Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi verildi.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 20.47’de toplantıya son
verildi.
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08 Kasım 2016 Salı
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
BAŞKAN: Reşat PETEK (Burdur)
BAŞKAN VEKİLİ: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa)
SÖZCÜ: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)
KÂTİP: Serkan BAYRAM (Erzincan)
BAŞKAN – Değerli Komisyon üyeleri...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkanım, konuğumuz gelmeden önce bir
söz alacaktık. Bunu bir usul hâline getirmesek.
BAŞKAN - ...Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimiyle bu terör
örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla kurulan Meclis araştırma Komisyonunun 8/11/2016 tarihli 13’üncü toplantısını açıyorum.
Önceden kararlaştırıldığı üzere, bilgisine başvuracağımız birinci konuğumuz Emniyet Eski Genel
Müdürü Sayın Celalettin Lekesiz.
Sayın Lekesiz hoş geldiniz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Hoş bulduk.
BAŞKAN – Komisyonumuz adına davet mektubu sizlere gönderdik ve bu davete icabet ettiniz.
Ben Komisyonumuz adına size teşekkür ediyorum geldiğiniz için.
Usulümüz, önce kısa bir öz geçmişinizi...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, önce kısa bir söz talebim var,
burada yanıyor. Geçen hafta da bu tartışmayı yapmıştık, her oturumda bu tartışmayı yapmayı tarz
hâline getirmeyin.
BAŞKAN – Şimdi, değerli Komisyon üyeleri, usule ilişkin her toplantıdan önce bir değerlendirme
yapmayacağımızı ve bu konuyu da geçen perşembe günü bütün arkadaşlarımıza duyurduk ve Sayın
İlker Başbuğ’un dinlenmesinden sonra burada bulunan arkadaşlarımızla medyanın da olmadığı ortamda
usul üzerine uzun uzun tam tutanak tutulmak suretiyle görüşmeler yaptık birlikte.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben de vardım Sayın Başkan.
BAŞKAN – Siz de buradaydınız, bir arkadaşımız daha vardı Aykut Bey de vardı. Dolayısıyla
bugün verilen karar üzerine biz konuğumuzu saat 15.00 diye davet ettik ve konuğumuz şu anda geldi.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bize WhatsApp’dan mesaj gönderiyorsunuz.
BAŞKAN – Bu konuda farklı bir talep varsa konuklarımızı dinlemek üzere...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Biz sizin yönteminizi WhatsApp’dan göreceksek
bu Komisyonda bulunmayalım. Bize WhatsApp’tan ayın 9’una kadar...
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, şu anda bunu da konuşalım ama...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ama bunu konuşabiliriz.
BAŞKAN – ...konuğumuzu dinleyeceğiz efendim, ondan sonra geçen perşembe yaptığımız gibi
konuklarımızı dinledikten sonra madem talebiniz varsa usul üzerine bu görüşmelere devam ederiz.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, on dakika, konuğumuz 10 dakika
beklerdi ama siz bunu, bu usulsüzlüğü bir tarz hâline getirdiniz; bu doğru değil.
BAŞKAN – Efendim, siz usulsüzlük nitelemesi yapıyorsunuz, ben toplantıyı açtım.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bakın, İç Tüzük’ten kaynaklanan haklarımız var.
Geçen sefer de bu tartışmayı yaptık, sayın konuğun önünde de bu tartışmayı yapmak doğru değil ama
siz ısrarla...
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, size söz vermedim şu anda.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Usul konusunda...
BAŞKAN – İç Tüzük’e göre başkan söz vermeden konuşulmaz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Akşam saat 9’da WhatsApp’dan...
BAŞKAN – Başkan söz vermeden konuşulmaz, kayıtlara da geçmiyor, onun için lütfen...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – ...hangi yöntem uygulanacak öğrenmek
istemiyorum WhatsApp üzerinden. Burada konuşup öyle tartışmak istiyorum.
BAŞKAN – Şimdi, bu WhatsApp grubunun kurulmasına bu Komisyon birlikte karar verdi, bir.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Siz kararlaştırdınız...
BAŞKAN - İletişim alanı olarak e-mail’le ulaşılmasına da Komisyonumuz birlikte karar verdi.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, yanlış yapıyorsunuz.
BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum.
Usulle ilgili açıklamalarınızı bununla ilgili toplantıyı açtığımızda yaparsınız.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bakın, bir usul konusunda söz istedim ben. Sayın
Başkan, yanlış yapıyorsunuz, İç Tüzük’e...
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, söz vermedim, usule göre söz vermeden konuşulmaz. Usule göre
söz vermeden konuşulmaz. Anayasa ve Tüzük’ü çiğnemeyin. Sizi hukuka ve İç Tüzük’e uymaya davet
ediyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu yaptığınız usule aykırı, her şeye aykırı.
BAŞKAN – Konuşmanızı saygılı, nazik...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Saygısız sizsiniz.
BAŞKAN - ...edebe uygun olarak yapmaya da davet ediyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben sizi edebe davet ediyorum. Haddinizi bilin.
BAŞKAN – Bakın, şu anda yaptığınız tamamen İç Tüzük’e aykırıdır, bağırarak netice elde
edemezsiniz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Usule aykırı davranan sizsiniz, ben usulden söz
istedim. Kendisi bağırıyor.
BAŞKAN – Şu anda söz vermiyorum, bu konuyu toplantıdan sonra görüşürüz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hayır, İç Tüzük uyarınca benim usul konusunda
söz isteme hakkım var.
BAŞKAN - Tamam, istediniz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – İç Tüzük konusunda...
BAŞKAN – Toplantıyı Başkan yürütür İç Tüzük’e göre ve şu anda söz vermiyorum efendim.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, geçen hafta bu tartışmayı yaptık,
bu usulsüzlüğü tarz hâline getirmeyin, bakın bu usulsüzlüğü tarz hâline getirmeyin.
BAŞKAN – Efendim, demokrasilerde sesini yükselterek...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben yükseltmiyorum, siz yükseltiyorsunuz.
BAŞKAN - ...izinsiz konuşarak, usulü çiğneyerek hiçbir yere varamazsınız. Burada kameraları
görüp de kimsenin usul kurallarını çiğnemeye de hakkı yoktur.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Siz çiğniyorsunuz, çiğneyen de sizsiniz.
BAŞKAN – Tüzük’e göre toplantımız başlamıştır.
Değerli kameraman arkadaşlar, konuğumuzu...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Çiğneyen sizsiniz Sayın Başkan, sesini yükseltip
kime haddini bildiriyorsun!
BAŞKAN – Görüntü aldıysanız -Kameralar görevlerini yaptı- çıkabilir arkadaşlar.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sezgin Bey, Sayın Genel Müdürü dinleyelim, ondan sonra...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hayır, ondan önce, bakın, Sayın Başkan, bunu
tarz hâline getirdiniz, yanlış yapıyorsunuz.
BAŞKAN – Ben Tüzük’ü uyguluyorum Sayın Tanrıkulu.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Tüzük’ü uygulamıyorsunuz, Tüzük’te böyle bir
şey yok, Tüzük’te böyle bir hüküm yok. Sayın Başkan...
BAŞKAN – O sizin görüşünüzdür.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu Komisyonu FETÖ’ye yardım eder şekilde
çalıştıramazsınız.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Bu çok ağır bir laf.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) - Lütfen rica ediyorum, bağırmanıza bir şey söylemedik ama
lütfen, ne demek FETÖ’ye yardım, rica ediyorum lütfen... Sezgin Bey, siz de üzülürsünüz sonra bu
sözlerinize, hepimizi itham ediyorsunuz, yakışmaz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Olur mu ya, olur mu, her gün aynen bu şekilde.
Bakın, usul konusunda yanlış yapıyorsunuz, bizim taleplerimiz var, beş dakika bunu dinlersiniz,
sonra oturumu açarsınız.
BAŞKAN – Değerli Komisyon üyeleri, burada kaba, yaralayıcı sözler söylemek, Başkandan söz
almadan konuşmak...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ne demek edebe davet ediyorum, ne demek edebe
davet ediyorum!
BAŞKAN - ...Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’ne aykırıdır. Şu anda bir Komisyon üyesi
maalesef hukuku çiğneyerek...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Siz hukuku çiğniyorsunuz.
BAŞKAN - ...İç Tüzük’ü çiğneyerek, kendisine söz vermediğim hâlde ısrarla konuşmaktadır.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hukuku çiğneyen sizsiniz. Oturumu açmadan üç
dakika söz verebilirdiniz.
BAŞKAN – Ama toplantı açılmıştır, ben böyle bir söz vermedim, şu anda söz misafirimizdedir.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sizin takdirinizde değil, usul konusunda bana söz
vermek zorundasınız.
BAŞKAN – Şu anda misafirimizin öz geçmişini okuyarak toplantımıza başlıyoruz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şu anda siz İç Tüzük’ü çiğniyorsunuz.
BAŞKAN – Bizim usulümüz öz geçmiş okunmadan başlangıçta görüntüleri aldınız, bütün
kameraman arkadaşlara teşekkür ediyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu tarzı da usul hâline getirdiniz Sayın Başkan.
Burada konuşmamızı engelleyerek, söz vermeyerek neyi gizlemeye çalışıyorsunuz, söyleyin.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Ne alakası var Allah aşkına ya, ne alakası var
engellemeyle?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Oturumu açmadan önce söz verseydiniz. Geçen
oturumda konuşmadık mı Selçuk bey, konuşmadık mı? Vicdanınıza söyleyin.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Vekilim, konuşacağız, şimdi Sayın Genel Müdür girdi diye kusura
bakmayın...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hayır, vicdanınıza söyleyin. Sayın Genel
Müdürden rica ederiz on dakika sonra girer, on dakika sonra girerdi Sayın Genel Müdür.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – WhatsApp konusunu konuşalım ama Sayın Genel Müdürü
dinleyelim, konuşalım.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ama on dakika sonra girebilirdi.
BAŞKAN – Sayın Sezgin Tanrıkulu...
Lütfen arkadaşlar, sükûneti muhafaza edelim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sükûneti bozan, usulü bozan da sizsiniz Sayın
Başkan.
BAŞKAN – Efendim, herkes görevini biliyor, ben de görevimi biliyorum.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Sayın Başkan, Meclisteki tüm komisyon çalışmalarında da komisyon
toplantısı başlarken komisyon üyeleri toplantı başlamadan evvel usulle ilgili söz alıp konuşur. Bu
uygulama zaten var, bütün Komisyonlarda var. Şimdi, şurada on dakikalık karşılıklı bağırmanın,
konuşmanın hiçbir anlamı da olmadı kameraların önünde. Üç dakika Sezgin Bey düşüncesini ifade
etseydi şimdi konuğu dinlemeye başlamıştık.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Kendi usulsüzlüğünüzü kayıt altına almak
istemiyorsunuz, mesele bu.
BAŞKAN – Şimdi, Zeynel Bey, burada bir kişiye söz verildiği zaman burada 15 üyesi var
Komisyonumuzun...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Söz isteyen yok Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; söz isteyen sadece benim.
BAŞKAN – Öyle bir şey yok, herkesin ışıkları yanıyor, öyle şey olur mu!
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sadece ben söz istedim Sayın Başkan, bir
faraziyeden hareket etmeyin.
BAŞKAN – Tamamen Tüzük’e uygun olarak hareket ediyorum ve usulle ilgili taleplerinizi...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – İç Tüzük’e aykırı davranıyorsunuz.
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BAŞKAN – Bakın, siz de vardınız, perşembe günü tam bir saat bu konuları görüştük, tam bir saat
görüştük.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Konuğumuza hürmeten bu talebimi kesiyorum,
konuğumuza hürmeten, size değil ama sizin bu tutumunuza değil.
BAŞKAN – Efendim, beni sevmek, takdir etmek durumunda değilsiniz ama burada ben Anayasa
ve İç Tüzük’e göre bu toplantıyı yönetiyorum.
Teşekkür ediyorum.
Şu anda Sayın Belma Satır Hanım konuğumuzun öz geçmişini okuyor.
Buyurun Belma Hanım.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, Komisyonun bir üyesi olarak her Komisyonun ilk dakikalarında bu tarz
konuşmalardan ve bu tarz ses tonundan rahatsız olduğumu Komisyonun bir üyesi olarak bildirmek
istiyorum. Her toplantının başında aynı tartışmadan rahatsız olduk. Geçen sefer aldığımız kararları
uygulayacağız, söz hakkı verilecek ama lütfen ve lütfen birazcık önce Komisyon üyelerine, ondan
sonra misafirlerimize, ondan sonra da burada bulunan diğer uzmanlara saygı rica ediyorum.
Sayın Valim, hoş geldiniz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bakın, hangi manada söz verdiniz Sözcüye. Bu
eleştiriyi bize yapacak biz de ses çıkarmayacağız.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ben eleştiri yapmıyorum.
BAŞKAN – Efendim, ben şu anda Belma Hanım’a söz verdim, size söz vermedim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Niçin söz verdiniz siz? Eleştiri yapsın diye mi
söz verdiniz?
BAŞKAN – Efendim, siz bunları bağırarak söyleme hakkına sahip değilsiniz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Müsaade ederseniz Sayın Tanrıkulu, siz üyesiniz biz
de üyeyiz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sizin bu haksız tutumunuzu kınıyorum, haksız
tutumunuzu kınıyorum.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Biz de sizi kınıyoruz. Her toplantının başında bizi...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sadece ve sadece konuğumuzun...
BAŞKAN – Efendim, Tüzük’e göre söz almadan konuşulmaz, söz vermedim size.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, bana söz vermediniz ama bakın...
BAŞKAN – Evet, söz vermedim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Tanrıkulu, her toplantımızın başında...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bana söz vermediniz...
BAŞKAN – Şu anda Belma Hanım’a söz verdim konuşuyor.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – ...ama bakın, bizi eleştiriyor ve buna karşı bizim
söz söyleme hakkımız yok.
BAŞKAN – Sizi Tüzük’e uymaya davet ediyorum, sizi hukuka uymaya davet ediyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben sizi davet ediyorum.
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MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her toplantının
başında çalışma performansımızı düşürecek bu ses tonunuzdan rahatsız olduğumu tekrar zabıtlara
geçiriyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Müdahale etmeyecek misiniz?
II.- ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI
A) GÖRÜŞMELER
1.- Emniyet Eski Genel Müdürü Celalettin Lekesiz’in 15 Temmuz darbe girişimine ve Fetullahçı
terör örgütüne ilişkin bilgi vermesi
BAŞKAN – Belma Hanım, öz geçmişi okuyalım lütfen.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Valim, hoş geldiniz.
Celalettin Lekesiz, 1962 yılında Yozgat Yerköy’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yerköy’de
tamamladıktan sonra 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.
1987 yılında Kırşehir Valiliğinde kaymakam adayı olarak meslek hayatına başladı. 2005-2009 yılları
arasında Amasya Valiliği, 2009-2014 yılları arasında Hatay Valiliği yaptı. 15 Eylül 2014 tarihinde
Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Celalettin Lekesiz 7 Eylül 2016 tarihli Kararname’yle merkez
valiliğine atanmıştır.
Sayın Valim, Komisyonumuza hoş geldiniz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Belma Hanım.
Sayın Lekesiz, tabii, çok kısa bir öz geçmiş okudu arkadaşımız. Elbette ki sizin çok daha uzun
kamu bürokrasisinde tecrübeniz var, mülki idare amiri olarak.
Efendim, biz neyi araştırıyoruz? 15 Temmuz kanlı darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı terör
örgütünün hem bu darbe girişimi hem de bu örgütü tüm yönleriyle araştırmak bizim Komisyonumuzun
görevi ve burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında Meclisimizin görevlendirdiği bir
Komisyonumuz, gururla, bütün siyasi partilerin ortak önergeleriyle kurulmuş bir Komisyonuz.
Soruşturma yapmıyoruz, yargılama yapmıyoruz, araştırma yapıyoruz ve araştırmayla Fetullahçı
terör örgütünün bu kamu bürokrasisine, Silahlı Kuvvetlere, Emniyete, yargıya nasıl sızdılar, nasıl
kendilerini belli etmeden böyle bir darbe girişimi noktasına kadar gelindi, bunu tüm yönleriyle araştırıp
Komisyonumuz sonuçta bir rapor hazırlayacak. Bu raporu Meclis Başkanlığımıza sunacağız, alınacak
önlemleri de içerecek bu rapor. Dolayısıyla, bu konuda tabii, Emniyet Genel Müdürü olarak 2014’ten
sonra görevde bulunmanız nedeniyle çok değerli bilgilere sahip olduğunuzu biz düşünerek sizleri
davet ettik. Daha önce Ankara Valisi ve Ankara Emniyet Müdürünün de bu Komisyonumuzda bilgisine
başvurduk. İlk yirmi dakika sözünüzü kesmeden, herhangi bir soru sorulmadan sizi serbest olarak
konuyu anlatıp bu konuda açıklamalar yapmaya davet ediyoruz. Daha sonra da arkadaşlarımız ve ben
sırayla size soru yöneltip konuyu aydınlatmaya çalışacağız.
Diğer konuklarımıza da açıklamaya çalıştım. Tutanağa tam geçtiği için –burada tam tutanak
tutuluyor ses kaydıyla beraber- onun için önce cevap verilen konuları tekrar etmenize gerek olmadan
“Cevap verdim” diyebilirsiniz. Cevap verip vermemekte serbestsiniz ama konuların vuzuha kavuşması
için buraya geldiniz, teşekkür ederiz, cevaplayacağınıza biz inanıyoruz.
Söz sizde, buyurun Sayın Lekesiz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Zatıalinizi ve Komisyonun değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum.
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Efendim, uygun görürseniz önce kısaca birkaç cümleyle örgütle ilgili bir değerlendirme yapıp
ondan sonra da 15 Temmuz gecesine ilişkin yaşadıklarımızı Komisyonla paylaşmayı arzu ediyorum.
Efendim, Batı dünyası, malumualiniz, Orta Doğu’da aşağı yukarı 10-15 kişiyi yönetmek suretiyle
son yüz yıldır Orta Doğu’nun tamamını yönetti. Halklarla uğraşmadı, kitlelerle uğraşmadı, örneğin
Kaddafi’yi, örneğin Hüsnü Mübarek’i, örneğin Saddam’ı, benzeri şahısları yönetmek suretiyle, 10-15
kişiyi yönetmek suretiyle Orta Doğu’nun tamamını yönetti. Bu örgütün, FETÖ örgütünün dışarıyla
bağlantısını biraz böyle değerlendirmekte yarar olduğunu düşünüyorum edindiğim tecrübeler,
gördüklerimin ışığında, çerçevesinde. Bu bir kişiyi yönetmek suretiyle Türkiye’nin kurum ve
kuruluşlarını, hatta tüm toplumsal dinamiklerini yönetme, teslim alma projesinden başka bir şey değil.
Gelmiş geçmiş en büyük taşeron örgütlerden birisi olduğunu değerlendiriyorum. Gizliliğe son derece
riayet eden, nerede olurlarsa olsunlar delil üretmemeye dayalı, her bir üyesinin, deyim yerindeyse,
cebinde 5 tane, 10 tane, 15 tane, ne kadar ihtiyaç duyuluyorsa kimlik taşıdığı, ihtiyaca göre o kimliği
taşıdığı bir örgüt.
Bu örgütün kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmesini ta belki 1966-67’li yıllardan örgütün liderinin
İzmir’e yerleştiği günlerden itibaren ele almak lazım. O günlerden itibaren bir plan program dâhilinde
kamu kurum ve kuruluşlarına sızmaya başladığını görüyoruz. Artık örgüt kamu kurum ve kuruluşlarında
bir noktaya gelmişti ki gücü kendisine vehmetmeye başladı. Özellikle, 10 Eylül 2010 referandumundan
sonra, bir genç delikanlının bindiği güçlü motoru olan bir otomobil, işte birkaç saniye içerisinde araç
100 kilometre sürati buluyor, anında frene basıyor, ABS fren, şu bu filan, delikanlının motorun gücünü
zannetmesi gibi bu örgüt de devletin, toplumun tüm sosyal ve fiziki enerjisini, gücünü, kudretini
âdeta kendi gücü zanneder gibi bir vehme kapıldı. Bu, Türkiye’nin belki de devlet kademelerinin, tüm
toplumsal kesimlerin bunlardan dezenfekte edilmesine ilişkin sürecin başlamasına yönelik iyi de bir
başlangıç oldu. Arkasından, Gezi olaylarında bunların rollerini görüyoruz, arkasından 17-25 Aralıktaki
oynadıkları rolü detaylarıyla biliyoruz. Örgüt gerek kurumlara yerleşirken yerleşmeyeceği kurum
olmayacağını değerlendiriyorum ben. Siyasi partiler, toplumsal dinamikler, resmî kurum ve kuruluşlar,
kamu kurum ve kuruluşları, kendisine göre bir ehem mühim sıralaması yapıp, öncelik sıralaması yapıp
hemen her kimlik altında değişik kurumlara yerleştiğini, yerleşebileceğini değerlendiriyorum.
Tüm bunları yaparken mukaddes kavramlar setine sığınır bu örgüt, “demokrasi” der, hak ve
özgürlüklerden bahseder, hukukun üstünlüğünden bahseder, hakka hukuka, temel haklara, özgürlüklere,
benzeri evrensel kavramlara sık sık atıf yapar ama ilgili kurumlara sızdıktan sonra, orada belli bir güce
ulaştıktan sonra bu kavramları tanımaz. Genel yapısı budur. Kamuoyunda tanınmış, kamuoyunda itibar
gören, kamuoyunun büyük çoğunluğunun itibar ettiği, itimat ettiği kişilerle ilişki yönetimine en üst
düzeyde dikkat eder, özen gösterir, bunları kendi gazetelerinde çalıştırmaya, bunları vitrine koymaya ve
bunlar aracılığıyla “Bende ürkecek, çekinilecek bir şey yok.” diye topluma, toplumun tüm kesimlerine
güven telkin etmeye özel özen gösterir.
Bu örgütün devlet açısından, toplum açısından, toplumsal bütünlüğümüz açısından, yaşadığımız
coğrafya açısından ne anlam ifade ettiğini, nelere yol açabileceğini az çok bildiğimiz için Emniyet
Genel Müdürlüğünde bizler 15 Temmuza gelmeden önce epeyce ciddi çalışmalar yaptık kısaca bunları
paylaşmak isterim.
Takdir edersiniz ki tedbir tedaviden ucuzdur. İster eğitim hizmetleri, ister sağlık hizmetleri
hangi işi yaparsanız yapın zamanında önlemleri almak tedaviyle uğraşmaktan daha ucuzdur, daha
kolaydır, daha rasyonel olanıdır. Dolayısıyla, biz İçişleri Bakanlığında Emniyet Genel Müdürlüğü
olarak 2014 yılından sonra 17-25 Aralıkta örgüt Türkiye’nin o gününe ve geleceğine ilişkin haddini
aşan cüretini ortaya koyduktan sonra bunlarla ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları kısaca
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paylaşmak gerekirse: Bunların ileri gelenlerinden 1.859 kişiyi -15 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla bu
rakamları Komisyonumuza arz ediyorum, birinci sınıf Emniyet müdürü de var, ikinci sınıf da var, tüm
rütbeler de var, polis memurları da var- mevcut mevzuat çerçevesinde ya emekli ettik ya ihraç ettik,
çok az bir bölümünü de ihraca ve emekliliğe mevzuat gereği uygun olmayanları da başka kurum ve
kuruluşlara gönderdik. Bu kişilerle ilgili, bu emekli edilen, ihraç edilen 1.859 kişiyle ilgili kamuoyunun
da yakından tanıdığı birkaç ismi izninizle paylaşmak isterim: Örneğin Ramazan Akyürek, örneğin
Muammer Buçak, örneğin, Recep Güven, örneğin Cihangir Çelik, Anadolu Atayün, Ercan Taştekin,
Mutlu Ekizoğlu, Yurt Atayün, Gürsel Aktepe, Nazmi Ardıç ve benzeri isimlerin de olduğu 1.859 kişiyi
kurumdan uzaklaştırdık. Takdir edersiniz ki bu saydığım isimler başta hukuksuz dinleme faaliyetleri
olmak üzere örgütün toplumu maniple etme, istediği şekilde dizayn etme, siyaset kurumu mensuplarını,
bürokrasidekileri, iş dünyasını şantaj yoluyla istediğini yaptırma, dize getirmeye yönelik pek çok
operasyona imza atmış isimlerdir. Sadece kendi kurumumuzda bu 1.859 kişiyi ihraç etmek veya
çıkarmakla yetinmedik, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğünde kurduğumuz bir büro aracılığıyla adli
mercilerle de en üst düzeyde, maksimum düzeyde bir koordinasyon içerisinde azami akılcı, rasyonel
bir üslup içerisinde çalışmalarımızı yürütmeye, yönetmeye çalıştık. Bu çerçevede, o tarihten sonra ülke
genelinde 848 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 5.742 kişi gözaltına alındı. Bu rakamları yine
15 Temmuz tarihi itibarıyla arz ediyorum. Bu 5.742 gözaltının 1.554’ü Emniyet mensubuydu, geriye
kalan 4.188’i de toplumun diğer kesimlerindendi. Bunların 1.465 tanesi tutuklandı. Diğer taraftan yine
15 Temmuza gelinceye kadar FETÖ terör örgütüyle irtibatlı olduğunu değerlendirdiğimiz 649 tane
holding, şirket, vakıf, dernek, özel okul, dershane, yurt, özel hastane ve benzeri kurumlara operasyon
yapıldı. Bunlardan 609 tanesine kayyum atında, 38 tanesine el konuldu, 2 tanesine de devir ve satış
yasağı konuldu. Yine benzer şekilde, örgüte finans sağladığını düşündüğümüz, destek olduğunu
düşündüğümüz 850 tane akaryakıt istasyonu denetlendi ve bunlardan 268 tanesine resmî işlem yapıldı.
Yine bunlarla yapılan mücadele çerçevesinde 80 ilde 1.426 tane yine -15 Temmuz 2016’ya kadar- özel
eğitim kurumuna operasyonlar yapıldı, denetlemeler yapıldı, çalışmalar yapıldı. Kendi teşkilatımız
mensuplarından 5.379 kişiye 823 tane soruşturma açıldı, bunların sonucunda da az önce verdiğim
kişilerin ihracı yapıldı, benzeri işlemler tesis edildi.
Bunları şunun için Komisyonumuzla paylaşmakta yarar görüyorum, 15 Temmuz 2016’ya
gelindiğinde özelde Emniyet teşkilatını, genelde de toplumu hareketlendirebilecek, toplumu 15 Temmuz
gecesi benzeri hâllerde örgütün istediği şekilde sevk ve idare kabiliyeti, kapasitesi kazandırabilecek
olan önde gelenlerinin pek çoğu gözaltına alınmıştı, meslekten ihraç edilmişti, tutuklanmıştı veya ilgili
mahkemeler tarafından, yargı mercileri tarafından arandığı için yurt dışına kaçmıştı. Dolayısıyla, 15
Temmuza gelene kadar olan hususun böylece altını çizmekte yarar olduğunu değerlendiriyorum.
Şimdi, izninizle kısaca 15 Temmuz gecesinde neler olduğunu paylaşmak istiyorum. 15 Temmuz
gecesi hiç şüphesiz başta siyaset kurumu olmak üzere toplumun değişik kesimleri, odalar, borsalar, sivil
toplum örgütleri, diğer kurum ve kuruluşlar, hatta tek tek bireyler dahi kendisi resen değişik çabanın,
çalışmanın içerisinde olmuştur, benim biraz sonra bahsedeceğim çalışmaların aynısını veya benzerini
yapmışlardır, bu benim biraz sonra söyleyeceklerim o çalışmaları onların da yapmadığı anlamına hiç
kuşkusuz gelmez. Emniyet olarak biz ne yaşadık, neler yapmaya çalıştık ben onları sizlerle paylaşmaya
çalışacağım.
Hiç şüphesiz, örgütün, 15 Temmuzun amacı meşru otoriteyi ortadan kaldırıp, devleti, Hükûmeti
ele geçirip yabancı güçlerin egemenliğine bırakmak, Orta Doğu yeniden dizayn edilirken Türkiye’yi bir
aktör olarak oyun dışına çıkarmak, ülke topraklarının bir kısmının Suriye’deki PYD/YPG’nin işgaline
zemin hazırlamak, anayasal düzeni değiştirmek, ülkede bir kaos ve iç çatışma yaşatarak, Allah korusun,
ülkeyi Suriye gibi yönetilemez bir noktaya getirmek idi. Sayın Cumhurbaşkanımızın televizyonlarda
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vatandaşları uyarması, demokrasiye sahip çıkmaya davet etmesi, Sayın Başbakanımızın şahsında
Hükûmetimizin dirayetli duruşu, halkla bütünleşen kuşatıcı, kapsayıcı, kucaklayıcı ve yönlendirici
açıklamaları, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ortaya koyduğu güçlü irade, siyasi parti liderlerinin
ve siyaset kurumunun yaptığı açıklamalar, darbeye zamanında bir bütün olarak karşı çıkılması ve
milletimizin canı pahasına tankların önüne geçmesi ve nihayet polis teşkilatının ilk saatlerden itibaren
son derece kararlı bir şekilde demokrasinin, meşru otoritenin yanında 81 ilde yer alması darbe
kalkışmasının başarısız olmasında etkili olmuştur.
Bendeniz o gün, Sayın Bakan da 15 Temmuz günü sabahtan Erzurum’a gittiği için, o akşam
çocuklarımla, ailemle bir akşam yemeği yiyebileyim diye dokuz buçuk gibi akşam eve geçtim.
Bir beş altı dakika sonra Ankara Emniyet Müdürümüz aradı -zannediyorum eve geçtikten beş on
dakika sonraydı- “Genelkurmay tarafından silah sesleri geldiğine ilişkin duyumlar aldık, bakıyoruz,
bilginiz olsun efendim.” dedi. Biraz sonra İstanbul Emniyet Müdürümüz aradı, “Boğaz Köprüsü’nün
kapatıldığına ilişkin bilgiler geldi.” dedi. “Neyin nesiymiş bu? Bir bomba filan mı var? Kaldı ki öyle
bir şey olsa dahi bizim haberimizin olması lazım.” dedim. “Hemen bakıyoruz, gelişmeleri ben arz
edeceğim.” dedi. Bir üç beş dakika sonra üzerimizden oldukça blast etkisi yapan malum bir uçak geçti.
Bunun üzerine, ben Ankara’dan bir arkadaşı aramadan birkaç arkadaş aradı, “Efendim ‘Tatbikat var.’
diyorlar.” dedi. “Bu, tatbikata çok benzemiyor.” derken -saatini tam hatırlamıyorum, lütfen mazur
görün- ekranlarda -bu arada sofraya da oturmuştum- İstanbul’daki Boğaz Köprüsü’nü gördüm. O arada
bir uçak daha geçti. Yemekte, ben sofradan bir lokma dahi almadan, eşime, çocuklarıma “Bu, paralel
çetenin bir darbe girişimi. Siz devam edin, ben çıkıyorum.” dedim. Üstümü başımı giydim, bir taraftan
arkadaşları aradım, “Kriz merkezini hemen oluşturun. Tüm genel müdür yardımcıları, tüm daire
başkanları çok süratle, ivedi kriz merkezine gelsinler, ben de hemen geliyorum.” dedim. Bu arada Sayın
Bakanımızı aradım, ulaşamadım, telefonu kapalıydı; sonradan anladım, uçağa binmiş. Öyle anlaşılıyor.
Sayın Başbakanımızı aradım; koruması telefonla görüştüğünü, kendilerinin bize hemen döneceklerini
belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım, Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşamadım. Cumhurbaşkanlığı
Koruma Başkanını aradım: “Sayın Cumhurbaşkanımızın emniyeti nedir? Böyle bir gelişme var.” diye.
Güvende olduklarından bahsetti. Tüm bunları yaparken bir taraftan takdir edersiniz ki kriz merkezine
doğru yol alıyordum. Aşağı yukarı saat 22.15 gibi “acil” kodlu olarak Emniyet Genel Müdürlüğünün
kriz merkezinde toplantıya başladık. Toplantıya Ankara Valimiz ve Ankara Emniyet Müdürümüz
de geldi. Korkunç bir yoğunluk, telefonlar hiç durmuyor. Şu anda burada olduğu gibi bir insicam
içerisinde, ahenk içerisinde bir toplantı yapmanın güçlüğünü hissedersiniz. Ankara Valimiz bir yere
telefon açıyor, dışarı çıkıyor, tekrar geliyor; Ankara Emniyet Müdürümüz, diğer arkadaşımız filan…
Giriş, çıkış, herkes ne icap ediyorsa onu yapıyor ama esas itibarıyla toplantıda “Arkadaşlar, bu, çok açık
ve net, paralel çetenin bir darbe girişimidir. 5 genel müdür yardımcımız şimdi vereceğimiz emirleri 81
il emniyet müdürümüze derhâl, behemehâl sözlü olarak iletsin. 15’ini, 20’sini bir arkadaşımız arasın,
15’ini, 20’sini bir arkadaşımız. 81 il müdürümüzü bölüşsün ve arasın.” diye arkadaşlara bir talimat
verdim. Arkadaşlarımıza 81 il emniyet müdürüne iletilmek üzere verilen talimatlar özetle şunlardı:
“Bu, FETÖ terör örgütüne mensup askerler tarafından yapılan önce bir durum tespiti, bir darbe
girişimidir. Darbe girişimine kesinlikle karşı çıkılacak ve gerekiyorsa silahla direnilecektir. Bir tek
polis memuru dahi darbeci askerlere teslim edilmeyecek; tam tersine, proaktif davranılacak, mümkünse
askerin 81 ilde garnizonları kuşatılacak ve dışarıya çıkıp haksız, hukuksuz müdahalelere yeltenmesine
müsaade edilmeyecek, müsamaha gösterilmeyecektir.” dedik. “O arada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, MİT, TRT,
Emniyet binaları ile diğer kritik binaların etrafı sarılacak ve bu alanlara girişlere kesinlikle izin
verilmeyecektir. Zorlanması hâlinde ‘Şartlar oluştu, silah kullanılacaktır.’” dedik. “Emniyet genel
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merkezindeki 40 kadar daire başkanlığındaki tüm personel, raporlu olanlar dâhil, derhâl, behemehâl
görev başı yapacaklar ve Türkiye genelinde depoların tamamı açılıp uzun namlulu silahlar personele
dağıtılacak ve silahla direnilecektir.” dedik. “İllerde jandarma ve diğer askerî birliklerin komutanlarıyla
görüşülecek ve kendilerine askerin sokağa çıkması hâlinde tüm polislerin kesinlikle silahla karşı
çıkacağı, darbe kalkışmasına destek vermemeleri ve doğacak sonuçlardan kendilerinin sorumlu
olacakları açık ve kesin bir dille ifade edilecektir. Tüm Türkiye genelinde, izinli, istirahatli polisler
göreve çağrılacak, hiçbir polis darbecilere teslim olmayacak ve teslim edilmeyecek, tankların şehir
meydanlarına inmesini engellemek için başta çekiciler ve diğer büyük araçlarla olabildiğince yollar
kapatılacak, şehir merkezlerine inmesi olabildiğince engellenecektir. Darbe girişimine teslim olmaya
eğilimli olan personelimiz olursa derhâl gözaltına alınacaktır.”
Bu yukarıda saydığım 11 emir, 5 genel müdür yardımcısı tarafından 81 il emniyet müdürüne sözlü
olarak açık ve kesin bir dille iletildi. Aşağı yukarı saat 22.30 itibarıyla yukarıda bahsettiğim bu 11 emir,
81 il emniyet müdürüne sözlü olarak saat 22.30 itibarıyla iletilmişti. Saat 23.00 itibarıyla da yazılı
olarak bunların hepsi iletildi.
İzninizle, saat 22.40-24.00 arasında gerçekleşen iş ve işlemleri süratle paylaşmak istiyorum:
Yukarıda belirtilen emirler il emniyet müdürlerine sözlü olarak açık ve kesin bir dille iletildi.
Aynı emirler il emniyet müdürlüklerine e-postayla da yazıldı. Depolarda bulunan tüm uzun menzilli
silah, mühimmat ve teçhizat personele dağıtıldı. Henüz teslim alınmamış olan 10 zırhlı taktik araç ilgili
firmadan alınarak Ankara’da göreve sevk edildi.”
Bu arada şunun altını çizmek isterim: Başta Özel Harekât personeli olmak üzere polisin imkân
ve kabiliyetinin hemen tamamına yakını terörün yoğun olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerindeydi dolayısıyla hem askere mukavemette bulunabilecek, müdahalede bulunacak zırhlı
araçlar açısından hem de Özel Harekât personeli açısından oldukça yetersiz bir kapasite vardı.
Dolayısıyla, bu aldığımız 10 tane zırhlı taktik araç o gece son derece kritik roller oynadı. Bunlar, henüz
şartları ikmal etmemesine rağmen, tamamlanmamasına rağmen, o gün icabını takdir etme keyfiyeti
içerisinde hemen alınıp üzerine silahların montajı filan ivedi bir şekilde yapılıp kullanılan araçlar.
Mevcut personel kritik tüm binalara görevlendirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenliğini
sağlamak amacıyla Koruma Başkanı ve Koruma Daire Başkanı arandı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın
otelden ivedi olarak tahliye edilmesinin, başka bir bilinmeyen yere götürülmesinin uygun olacağı
belirtildi. Denizli ve çevre illerden Marmaris’e 100 polis görevlendirildi, komşu iller teyakkuza
geçirildi. Başta Eskişehir yolu olmak üzere ana güzergâh ve yollar büyük araçlarla kapatıldı. Tankların
şehir girişlerini olabildiğince engellemek için tedbirler alındı. Bu arada, ilgili daire başkanlarımız, genel
müdür yardımcılarımız, herkes bir görev üstlendi ve STK’larla, sivil toplum örgütleriyle, odalarla,
siyaset kurumu mensuplarıyla, belediye başkanlarıyla irtibata geçip Akıncılar Hava Üssü’ne, Atatürk
Havalimanı’na, ilgili yerlere vatandaşları yönlendirmeye çalıştı. Bu kapsamda, Akıncılar Hava Üssü’ne
3 bin kadar vatandaş yönlendirildi. Özel Harekât polisleri görevlendirilerek Akıncılar Hava Üssü
akaryakıt pompası deposu etkisiz hâle getirilerek uçakların oradan iniş kalkışlarına mâni olunmaya
çalışıldı ama depoda daha önce depoladıkları 7 bin ton kadar akaryakıt mevcut olduğu için en azından
sabaha kadar istediğimiz sonuç alınamadı. Devlet büyüklerinin Ankara’ya gelme ihtimaline binaen
yollara polis ekipleri yerleştirildi. Vatandaşın havaalanına yönelmesini sağlamak için Büyükşehir,
Altındağ, Pursaklar Belediye Başkanları aranarak yardım istendi. 15 bin kadar vatandaş Esenboğa
Havaalanı’na gitti. Havaalanı Koruma Müdürüne talimat verilerek kule güvenliği sağlandı. Hemen
hemen mezun olmak üzere olan ancak hemen resmî anlamda mezun olmamış olan 4.500 Özel Harekât
polisi adayı, Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nden 2 bin özel harekâtçı, 1.300 normal kadrolu personel
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olmak üzere 7.800 personel çevre illerden Ankara’ya intikal ettirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne
de 1.729 Özel Harekât polisi takviye olarak görevlendirildi, gönderildi. Darbe girişimcilerinin işgal
ettikleri yerlerde çatışmaya girildi. Antalya ilinde özel eğitimde bulunan 3 bin personel Antalya
sokaklarında görevlendirildi. Genelkurmaydaki dost unsurlarla irtibat kurularak sadece savaş anında
kullanılacak hava, pist ve heliport alanları öğrenilerek önlemler alındı. Ayrıca, Uşak, Kütahya, Afyon
ve Sivrihisar’daki hava pistlerinin kullanımı engellendi. Diyanet İşleri Başkanlığıyla irtibat kurularak
ülke genelinde sela okunması hususu paylaşıldı. Genelkurmay Başkanlığı karargâhında etkisiz hâle
getirilen askerî personelle irtibat kuruldu ve operasyon birimleri bilgilendirildi. Bu arada, meslekten
emekli ettiğimiz -Emniyet teşkilatından- ihraç ettiğimiz FETÖ/PDY mensubu kişilerin Emniyet
Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı etrafında hareketlendikleri anlaşıldı. Sayın Başkanım,
saygıdeğer üyeler; bunu daha sonraki günlerde gördük ki hemen hepsinin saat sekiz buçuktan itibaren
darbeden haberleri var. Aileleriyle kendi içlerinde vedalaşıyorlar, silahlarını kuşanıyorlar. Millî
İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, yine Emniyetin KOM
Daire Başkanlığı, Emniyetin TEM Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü
gibi kritik önem arz eden yerlerin etrafında, daha önce ihraç edilmiş, atılmış, emekli edilmiş Emniyet
mensuplarının, her birinde de 25-30’unun, hazır olduklarını, konuşlandıklarını görüyoruz. Daha sonra,
o gece bunların 3’ünü, İstihbarat Dairesi Başkanlığı etrafındakileri yakaladık. Kamuoyuna da yansıdığı
için ifadelerini burada paylaşmakta hiçbir şey yok. Kendilerinin İstihbarat Dairesi Başkanlığını teslim
almak üzere geldiklerini ifade ettiler. Askerlerle irtibat hâlinde çalışıyorlar. İstihbarattaki log kayıtlarına,
oradaki bilgisayar kayıtlarına zarar verilmemesi üzerine de kendi aralarında bir taraftan da byLock’tan,
başka şeylerden haberleşiyorlar, yazışıyorlar.
Darbenin ilk saatlerinde aşağı yukarı -yanlış hatırlamıyorsam- saat 23.00’e yaklaşırken Bursa İl
Jandarma Komutanının darbeyi destekleyen konuşmalarından bahsedildi, arkadaşlar tarafıma ilettiler,
hiç tereddüt etmeden gözaltı yapın dedim. Takip edebildiğim kadarıyla ilk gözaltına alınan kişi buydu.
Bursa Jandarma Komutanının çantasından, ilk kez, darbe planları, buna ilişkin evraklar, resmî belgeler
elde edildi. Bursa İl Jandarma Komutanından elde edilen darbe belgelerinde 81 ilde sıkıyönetim
komutanı olarak yer alan isimler ortaya çıktı, arkadaşlar “Ne yapalım?” diye sordular, “Bunları 81 il
valiliğine, emniyetine süratle intikal ettirin ve açık, net talimattır, bu listelerde sıkıyönetim komutanı
olarak adı geçen kişilerin derhâl gözaltı işleminin yapılması talimatını il müdürlerimize iletin.” dedik
ve çok süratli bir şekilde bu il jandarma komutanının üzerinde çıkan 81 ildeki sıkıyönetim komutanı
olarak görevlendirilmiş kişiler gözaltına alınmaya başlandı. Daha sonra, darbe planında yer alan
sözde sıkıyönetim komutanları vakit geçirmeksizin aynı gece, 15 Temmuz gecesi İçişleri Bakanlığına
bildirildi ve listedeki jandarma komutanları, askerler Bakanlık onayıyla görevden alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü teslim almak üzere gelen 100 silahlı darbeciyle silahlı çatışmaya
girildi ve tankların üzerine benzin dökülerek yakılacağı tehdidiyle 2 tanka el konuldu ve vatandaşların
da desteğiyle darbeci askerler yakalandı, 5 polis şehit oldu, 133 polis yaralandı.
Ele geçen darbe planlarında isimleri yer alan kişilerle iltisaklı yargı mensubu ve diğer kişilerin
pasaportları yurt dışına çıkmaları, kaçmaları ihtimaline binaen bilgi sistemi üzerinden o gece iptal
edildi.
Ankara Adliye binasının güvenliğini sağlamakla görevlendirilen polisler tarafından oraya gelen 2
tane tanka el konuldu.
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Eskişehir, Çankırı, Kütahya, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Afyonkarahisar, Bursa, Düzce, Karaman,
Konya, Nevşehir, Samsun, Zonguldak, Kırşehir, Amasya olmak üzere, tüm buralardan yine 1.336
personel teçhizatlarıyla birlikte Ankara iline çağrıldı ve bir emniyet genel müdür yardımcısı tarafından
Ankara ilindeki stratejik noktalarda görevlendirildi.
Darbe için 58. Topçu Tugayından 80 asker ve füze rampalarıyla birlikte verilen, bunun, askerlerin,
bir tepeden itibaren emir komuta zinciri içerisinde yapıldığını içeren sahte talimatla Ankara’ya doğru
yola çıkan bu zırhlı araçlar Temelli yakınlarında polisler tarafından durdurularak etkisiz hâle getirildi.
Yine, Eskişehir ilinden Ankara iline sevk edilen ve Polatlı ilçesinde hareket hâlinde olan darbeci
askerlere polisler tarafından müdahale edilerek yakalama işlemi yapıldı.
Gölcük ve Aksaz’da darbeye katılmak amacıyla görevlendirilmiş ve limandan ayrılan savaş
gemilerinden 2’si hariç diğerleri ikna edilerek geri döndürüldü.
Verilen talimatlarla müteyakkız hâle gelen Emniyet teşkilatımız… Az önce saydığım, başta Sayın
Cumhurbaşkanımızın konuya ilişkin açıklaması, iradesi, Hükûmetimizin konuya ilişkin çok açık
ve net duruşu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ortaya koyduğu güçlü irade, siyasi partilerin genel
başkanlarının yine ilk andan itibaren açıklamaları, darbeye karşı duruşları ve halkımızın, Emniyet
teşkilatının duruşuyla darbeciler püskürtülmüş ve derhâl gözaltına alınma işlemleri yapılmıştır.
22.40’da başkentte Genelkurmay Başkanlığı çevresinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri
alındı. Jetler oldukça alçaktan uçuş gerçekleştirdiler. Polis ile darbeci askerler arasında çatışma başladı.
Genelkurmay kavşağında bekleyen polislere Sikorsky’ler ateş açtı, polisler karşılık verdi.
Saat 23.00’te Sayın Başbakanımızla bendeniz görüşebildim. Sayın Başbakanımıza ülke genelindeki
durumu arz ettim ve Emniyet teşkilatının tamamına sonuna kadar silahla direnilmesi talimatını ve diğer
talimatları verdiğimizi arz ettim. Kendileri de o talimatın geçerliği olduğunu, darbecilere hiçbir şekilde
taviz verilmemesi gerektiğini, devlet hâkimiyetinin ve meşru otoritenin idame ettirilmesi ve darbecilere
karşı mecbur kalındığında silah kullanılması talimatını verdiler.
23.02’de İçişleri Bakanımız uçaktan inmişlerdi, onunla telefonla görüştük. İçişleri Bakanımız da,
Sayın Efkan Ala da aynı şekilde, darbecilere karşı silahlar ve kararlılıkla müdahale edilmesi talimatını
verdi.
23.08, askerî uçaklar tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi hedef alınarak
bombalandı, Havacılık Dairemizde görevli 7 personelimiz şehit oldu, 4 personelimiz yaralandı.
23.10’da Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım olayları “kalkışma” olarak niteledi ve Türk ordusu
içerisinde bir grubun darbe girişiminde bulunduğunu belirterek Türk halkını duyarlı olmaya davet etti.
Bir süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan tüm partiler de darbe girişimini
kınayan açıklamalarda bulundu.
23.45, darbe girişimi yapanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gazetecilerle iletişim için kullandığı
e-posta hesabından kontrolü tam olarak ellerine aldığı yönünde mesaj gönderdiler.
23.50, TRT merkezi darbeciler tarafından ablukaya alındı.
00.03, askerî uçaklar tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı
tesisleri bombalandı. Burada 43 Özel Harekât personelimiz şehit oldu, 2 tane, her biri 1 tona yaklaşan
ağırlıkla lazer güdümlü füzeyi, orada kendilerine verilen emirle göreve çıkmak üzere hizmet binasının
önünde, aldıkları profesyonel eğitim gereği bir disiplin dâhilinde araçlara binmek üzere olan Özel
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Harekât personelinden 43’ü şehit oldu. Zaten aşağı yukarı orada toplam 85 personel vardı. Tamamına
yakını terörün yoğun olduğu bölgelerde olduğu için bu 85 kişi de uzun zamandır orada görevli olup
istirahat amacıyla buraya gelen personeldi. Bunların 43’ü orada şehit oldu.
00.05, darbe girişiminde bulunan askerler tarafından TRT spikerine yurtta sulh konseyi imzasıyla
darbe bildirisi okutturuldu.
00.26, Sayın Cumhurbaşkanımız FaceTime görüntülü cep telefonuyla TV’de yaptığı açıklamada
darbe girişimine sert şekilde karşı çıktı, halkı ve tüm kurumları direnişe çağırdı. O ana kadar az sayıda
vatandaş bayraklarıyla sokakta darbecilere karşı mücadele verirken Sayın Cumhurbaşkanımızın
konuşmasından sonra halk yoğun bir şekilde sokağa dökülmeye başladı.
00.30, Sayın Cumhurbaşkanımız Marmaris’ten İstanbul’a hareket etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın
İstanbul’a hareketi akabinde konaklanan otele darbeciler tarafından gerçekleştirilen saldırıda çatışma
çıktı, 2 polis şehit, 25 polis ve 1 özel güvenlik görevlisi yaralandı.
00.44, helikopterler tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliye bölgesine yönelik saldırılar başlatıldı.
Bu arada, o bölümü atladım, Emniyet Genel Müdürlüğü kriz merkezinde işleri koordine edip ülke
genelinde sürecin sağlıklı yönetilebilmesine ilişkin, sevk ve idareye ilişkin bir sistem kurulduktan
sonra, ki saat on bir-on bir on beş civarıydı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Fahri Kasırga’yla
konuyu bir değerlendirmek, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenliği olmak üzere, sürecin sağlıklı
yönetilebilmesine ilişkin Külliye’ye geçmemizin yararlı olacağını değerlendirdik ve Ankara Valimiz,
Ankara Emniyet Müdürümüz Külliye’ye geçmek üzere hareket ettik. Yolda bir bölgede çatışma
ortamında kalınca tekrar Emniyet Genel Müdürlüğüne dönmek zorunda kaldık fakat Külliye’ye
geçmemizin sürecin sağlıklı yönetilmesi açısından bir zaruret olduğunu değerlendirip tekrar yola çıktık
ve Külliye’ye gittik. Külliye’de görevlilere talimatlar verdik, örneğin Cumhurbaşkanlığı binasının
ışıkları yanıyordu ve Koruma Başkanlığına derhâl ışıkların söndürülmesi, Külliye binasının havadan
yapılacak saldırılara karşı hedef olmaktan çıkarılması talimatını verdim. Benzeri değerlendirmeler
yaptık ve süreci oradan yönetmeye başladık ama oraya gidince gördük ki Sayın Fahri Kasırga da
sürecin daha ilk saatlerinden itibaren darbeciler tarafından evinden alınmıştı.
00.54, Ankara MİT binasına askerî helikopterler tarafından yoğun ateş açıldı ve karşılık verildi.
Bu binaların tamamına da Genel Müdürlüğümüz tarafından kendi personellerine ilave olarak takviye
kuvvetler görevlendirildiğini başta arz etmiştim.
01.01’de Ankara Emniyet Müdürlüğü helikopter ve tank atışına yoğun şekilde maruz kaldı, 5 şehit,
133 yaralı var. İlk etapta zırhlı personel taşıyıcıyla gelen askerler tarafından ele geçirilmeye çalışılan
Ankara Emniyet Müdürlüğüne yönelik bu girişim vatandaşların ve polisin karşı koymasıyla engellendi.
01.10, televizyon yayınlarını ve iletişimi kesmek için helikopterler tarafından TÜRKSAT uydu
istasyonu vuruldu. Bu esnada yolda bulunan Emniyet mensupları tarafından bilahare istasyon kontrol
altına alındı ve daha sonra Özel Harekât unsurlarının katkısıyla da darbecilerin elinden kurtarıldı.
Burada da 2 şehit, 2 yaralı var.
Burayı izninizle birkaç cümleyle açmak isterim. TÜRKSAT aracılığıyla tüm iletişimi darbeciler
kendi lehine yönetebilmek için buraya önem veriyorlardı. Buraya da takviye kuvvet görevlendirdik
burayı ele geçirmeleri hâlinde olup bitecekleri tahmin etmeye çalışarak. Ancak, görevlendirdiğimiz
personel gidinceye kadar buraya girmişlerdi fakat TÜRKSAT’ı çalıştıracak sistemi istedikleri gibi
işletecek teknik elemanlar henüz gelmemişti. Buraya, sözlerimin başında belirttiğim, henüz resmî
işlemleri tamamlanmamakla beraber, çorbanın taştığı yerde kepçenin fiyatı sorulmaz anlayışıyla o
aldığımız 10 tane zırhlı taktik araçlardan 1 tanesini 10 kadar Özel Harekât personeliyle TÜRKSAT’a
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gönderdik, o arkadaşlar çatışmayla burayı tekrar aldılar. Biraz sonra helikopterlerle yukarıdan gelip ateş
açıp, tekrar buraya indirip ele almak istediler. O zırhlı aracın gerek helikoptere gerekse helikopterden
oraya indirmek istediklerine müdahale etmesi, mücadele etmesi sonucunda inemediler ve ayrılmak
zorunda kaldılar. Gölbaşı girişlerinde de -biliyorsunuz, TÜRKSAT, Gölbaşı’ndan Haymana yoluna
doğru gidişte- polislerin yol araması sırasında “Biz TÜRKSAT personeliyiz.” diyen 3 kişi kimlik
sorulması sonucunda kimliklerini gösteremediler ve yapılan incelemede birisinin Cihan Haber
Ajansının, birisinin Samanyolu okullarının, birisinin de daha önce TÜBİTAK’ta tamamen elektronik
sistemler üzerine uzman oldukları anlaşıldı ve bu kişilerin asker yukarıdan, karadan aldıktan sonra
TÜRKSAT’ı, tüm iletişimi darbeciler lehine yönetmek üzere oraya gittikleri anlaşıldı.
01.20’de, aşağı yukarı 01.20’den itibaren ülkemizin her tarafında camilerden sela okunmaya
başlandı.
01.54’te İstanbul Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal etmek isteyen 61 darbeci
polisler tarafından gözaltına alındı.
01.55’te darbeci askerler İstanbul Valiliğini işgal etti. Silahlarıyla kabul salonunda dolaşan ve
tedbir almaya çalışan darbeci askerler polisin yaptığı operasyonla etkisiz hâle getirildi.
02.30, Emniyet Genel Müdürlüğü binasına indirme yapmak için 2 kez girişimde bulunan askerî
helikopterler açılan yoğun ateş sonucunda inemeden uzaklaştırıldı.
Yine 02.30’da İstanbul’un her noktasında darbecilere müdahale eden polis, gecenin en önemli
operasyonlarından birisini Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirdi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’a geleceği bilgisini alan polis darbecilerin elindeki kuleyi almak için
harekete geçti ve Özel Harekât polisleri Atatürk Havalimanı’ndaki kuleyi darbeci teröristlerden
operasyonla geri aldı.
02.30 yine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girmeye çalışan FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 3’ü
rütbeli 13 asker gözaltına alındı.
02.38, Genelkurmay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında toplanan vatandaşın üzerine
helikopterden ağır silahlarla ateş açıldı.
Bu arada bir hususu -biraz sonra belki gelecek ama- önemine binaen paylaşmakta yarar görüyorum:
Şu anda Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı yapan Arif Çetin Paşa o zaman Jandarma Genel
Komutanlığında Kurmay Başkanıydı, o gece operasyonlar olur olmaz beni en çok arayanlardan
biriydi. Tabii, her arayan takviye kuvvet istiyor, her arayan ilave kuvvet istiyor; o da birkaç defa
aradı ısrarla, istedi. Neticede anlaşıldı ki tüm FETÖ’cü Ankara’daki Jandarmadaki subaylar Jandarma
Genel Komutanlığı karargâhına girmişler, aşağı yukarı toplamda 260 kişi filan. Bunlar darbenin bir
emir komuta zinciri içerisinde yapıldığı izlenimi verecek şekilde Jandarma Genel Komutanı namına
81 ildeki Jandarma komutanlıklarına ve tüm ilçelere genelgeler geçiyorlar, talimatlar geçiyorlar.
Dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığına bir operasyon yapılıp oradaki unsurların bertaraf edilmesi,
bu yaptıkları hukuksuzluğa mâni olunması hâli 81 ilde Jandarmanın darbecilere destek vermemesi,
verememesi açısından fevkalade önemliydi.
Bir hususun daha altını çizmekte yarar var: “İç güvenlik paketi” adı altında 2015 yılında geçen yasa
sonucunda sivilleşme, demokratikleşme konusunda Jandarmayla ilgili önemli hükümler getirilmişti
malumuâliniz ve o çerçevede İçişleri Bakanımızla konuyu tüm boyutlarıyla tezekkür edip, değerlendirip
Müsteşarımızla, Bakan Yardımcımızla beraber, zaten pek çok il Jandarma komutanı ve kritik yerlerdeki
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görevlilerle ilgili tasarruflar yapılmıştı. Dolayısıyla, o gece taşrada Jandarma teşkilatlarının darbeye
destek verememesinin önemli sebeplerinden bir tanesi de budur. Bunun altını çizmekte yarar olduğunu
değerlendiriyorum.
02.50’de Türkiye Büyük Millet Meclisine havadan asker indirme girişimleri başarısızlıkla
sonuçlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisine de takviye kuvvet verdik. O akşam Koruma Başkanı
Nurullah Bey’e “Bunlar havadan sizin oraya adam indirmeye kalkışabilirler, hiç gözünüzü kırpmadan
bunları tarayın.” diye bu konuda talimatım var idi ve onlar da onu yerine getirdiler, inmeye çalışanlara
aşağıdan -sizler de, Mecliste olanlarınız yakından takip etmiştir- tarayınca indirme işlemini
gerçekleştiremediler. Bu sefer F16’larla maalesef, Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladılar.
02.54’te vatandaşımızın gerçekten çok büyük desteği, 50 kadar da Emniyet personelinin de onlara
yardımcı olması sonucunda TRT kontrol altına alındı. Burada 3 polis yaralandı, 69 gözaltı yapıldı.
03.00’te Ulus’ta bulunan Türk Telekom binası da Emniyet mensupları, toplam 10 Özel Harekât
personeli tarafından yapılan operasyonla 29 subay burada gözaltına alındı. Bu da önemli operasyonlardan
bir tanesiydi o gece itibarıyla. Buranın, Türk Telekom binasının ele alınması Ankara’daki tüm iletişimin
yönetilmesi açısından önemliydi. Özel Harekât orada da başarılı bir operasyon yaptı o gece.
Yine 03.00’te Ankara’ya gelmek üzere yola çıkan füze bataryalarını taşıyan konvoy il girişinde
sadece bir polis başmüfettişi ve ona yardımcı olan 3-4 trafik görevlisi tarafından engellendi. Gerçekten
bu, detaylarıyla bilinmesi, teşekkür edilmesi, tebrik edilmesi, takdir edilmesi gereken bir iş. Bu polis
başmüfettişimiz uzun yıllar trafik görevi icra etmiş bir arkadaş, dolayısıyla, bir yol nasıl açılır veya bir
yol trafiğe tank da olsa, top da olsa nasıl tamamen engellenir, tıkanır, tüm detaylarını bilen bir arkadaş.
Orada tırları falan yola çekip, kapatıp bu gelen füze bataryalarını taşıyan konvoyun geçememesini
sağlayıp başlarındaki binbaşı ve onun mahiyetindeki 59’u rütbeli 25 er ve erbaşı da silahlarından
arındırarak 1 polis başmüfettişi, 3 kadar da trafik görevlisi bunları teslim aldı, silahlarını da teslim aldı,
adamları da gözaltına aldı.
03.40, Cumhurbaşkanlığı ATA uçağı Atatürk Havaalanı’na indi.
04.07, Sayın Cumhurbaşkanımız Atatürk Havalimanı’nda kendisini karşılayan kalabalığa hitaben
“Milletin üzerinde hiçbir güç yoktur. Bu bir ayaklanma, vatana ihanet hareketidir. Bunun bedelini çok
ağır ödeyecekler.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
05.10’da polis müdahalesiyle askerlerden arındırılan CNN Türk ve Kanal D yeniden yayına
başladı.
06.40, darbe girişiminde İstanbul boğaz köprüsünü kontrol eden askerler teslim olmak zorunda
kaldı. Yaklaşık 50 asker polis tarafından gözaltına alındı. Çıkan çatışmalarda İstanbul Emniyet
Müdürümüzün koruması şehit oldu, 2’si polis 34 şehit, 165 yaralı var. Orada İstanbul Emniyet
Müdürümüzün çalışmaları gerçekten çok takdire şayandır ve tüm çalışma arkadaşlarımızın, aynı şekilde
sivil halkın da orada oynadığı rol gerçekten, Türkiye açısından kritik, hayati derecede önemlidir.
07.48, İçişleri Bakanlığımızca 29’u albay, 5’i general toplam 34 rütbelinin görevden uzaklaştırıldığı
kamuoyuna açıklandı.
07.52, Genelkurmay karargâhından çıkan bir tank barikat olarak bekleyen kamyonlara ateş açtı.
08.04, -tabii, 16’sına geldik hâliyle- İstanbul Harbiye Orduevi ve TRT Radyo binası polis
kontrolüne geçti.
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08.10, Jandarma Genel Komutanlığı operasyonu bitti ve az önce bahsettiğim o tüm Türkiye’ye
genelge gönderen, hukuksuz talimatı gönderenlerden yaklaşık 20’si ölü olarak, diğerleri de yaralı
ve sağ olarak ele geçirildi, gözaltına alındı. Bu, o akşam, 15’i akşamı “Hazırlanın, Jandarma Genel
Komutanlığına gidiyorsunuz.” diye talimat verdiğimizde -bizzat benim verdiğimde- Özel Harekât
personelinin göreve gelmek üzere Gölbaşı’nda çıktığı zaman şehit edildiği an işte bu göreve gelmek
içindir, Jandarma Genel Komutanlığına operasyon düzenlemek içindir. Arkadaşlarımızdan 43’ü orada
şehit oldu, geriye kalan 40 kadarı Jandarmaya geçti ve Jandarmada ilk saatlerden itibaren sabaha kadar
çatıştılar, sabah 08.10’da aldılar.
08.46, darbe girişiminde bulunanlara yönelik tüm ülke genelinde gözaltılar yoğunlaştı.
08.55’te Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi Akar kurtarıldı.
09.33, İstanbul’da polise yönelik saldırıda bulunan Kuleli Askerî Lisesi’nden 80 öğrenci gözaltına
alındı.
09.45, Genelkurmay Başkanlığındaki 200’e yakın er, erbaş silahsız olarak teslim alındı.
09.56, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe açıldı.
10.07, Genelkurmay Başkanlığından çıkan toplam 933 er, erbaş ve rütbeli personel gözaltına
alındı ve ayın 16’sında sabah 08.30’dan itibaren Jandarma Genel Komutanlığının artık kontrolün ele
alınmasından itibaren orada görevli Özal Harekât personelimizi Akıncı Hava Üssü’ne görevlendirdik,
yönlendirdik. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Akıncı’da operasyon çalışmaları başladı ve akşam
saatlerinde de oradakilerin tamamı teslim alınarak aşağı yukarı tüm direnç unsurları, merkezleri bir bir
kontrol altına alındı.
Benim özetle paylaşacaklarım bunlar. Tabii, o gece Türkiye’nin en uzun gecesi, polisin de, deyim
yerindeyse, en zor gecesiydi. Sorularınız varsa ben cevaplamaya çalışayım.
Bu vesileyle, ben o gece şehit düşen tüm polislerimiz ve sivil vatandaşlarımızı, askerlerimizden yine
darbeye karşı çıkıp şehit düşen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum; gazilerimize
Allah’tan sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bir kez daha, o darbeyi önlemede emeği geçen
herkese şükranlarımı, teşekkürlerimi bu vesileyle arz ediyorum.
Teşekkür ederim.
Buyurun efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Lekesiz.
Emniyet Genel Müdürü olarak özellikle 15 Temmuz öncesi ve 15-16 Temmuz darbenin bastırılma
süreciyle ilgili değerli bilgiler verdiniz.
Şimdi, efendim, tabii, değişik sorular mutlaka yöneltilecek. Ben hemen en son açıklamanızdan
hareketle bir şey sormak istiyorum, sanıyorum çok merak edilen de bir konu: Genelkurmay Başkanı
kurtarıldı, 16’sı saat 08.55; Sayın Lekesiz, Genelkurmay Başkanı nasıl kurtarıldı, bir operasyon mu
yapıldı, yoksa ikna yöntemi mi? Yani bu konuda bilgileriniz varsa aydınlatırsanız seviniriz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Bunun detayları efendim bende
yok ama darbenin ilk saatlerinden itibaren aynı yerde muhafaza edilmiş olan diğer kişiler, Genelkurmay
İkinci Başkanı Sayın Yaşar Güler, Sayın Fahri Kasırga, ondan sonra kuvvet komutanları ve benzer
kişilerin kurtarılmasına ilişkin çalışmaları biraz biliyorum. Akıncı Hava Üssü’ne hepsini götürmüşlerdi,
Akıncı Hava Üssü’nden takviye gelenlerle beraber, yanlış hatırlamıyorsam, 300 kadar Özel Harekât
personeliyle Akıncı Hava Üssü’nü kuşattık. Akıncı Hava Üssü’nde de yine yanlış hatırlamıyorsam
500 kadar darbeci vardı. Darbecilerden kendi özel kuvvetlerinde yetişmiş olanlar da epeyce orada
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kalabalıktı. Artık kontrol epeyce ele geçtiği için Eskişehir’den kalkan uçaklar orayı yukarıdan, havadan
epeyce bir dövdüler, yumuşattılar. Daha sonra karadan bizim 300 kadar Özel Harekât personelimiz,
başlarında da Özel Harekât Daire Başkanımız Turan Aksoy arkadaşımız olmak üzere orayı kuşattılar.
Özel Harekât Daire Başkanımız “Bu 300 kişiyle ben bunları rahatlıkla kontrol altına alırım, içeridekileri
de kurtarırım.” dedi ama çatışma çıktığı zaman ne olacağını takdir edersiniz ki kestiremiyorsunuz.
O ana kadar devlet ricalinden herhangi bir kimsenin burnu bile kanamadan, deyim yerindeyse yüze
yüze kuyruğuna geldiğiniz bir sorun var; doğrudan müdahale ettiğinizde burada Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreteri, Genelkurmay İkinci Başkanı, diğer kontrol altında tuttuklarının hayatıyla ilgili farklı
gelişmeler olabilir. Bunlar tartışıldı, değerlendirildi ve neticede çok şükür hepsi de sağ salim olarak
ellerinden alındı. Uzun bir süreç.
BAŞKAN – Ama iç tarafta nasıl bir işlem yapıldığını o zaman siz bilmiyorsunuz anladığıma göre,
değil mi? “300 kişiyle yapılan operasyon sonucu.” diyorsunuz.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Genelkurmay Başkanımız gelirse ona da…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Evet, operasyon sonucu hepsi
de sağ salim alındı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sizin sorunuza bir ek yapayım mı Başkanım? Çünkü önemli bir
şey sordunuz siz.
Burada şöyle bir şey var: 08.55’te Sayın Hulusi Akar’ın kurtulduğu söyleniyor. Hande Fırat’ın
kitabında, 61’inci sayfada Kara Kuvvetleri Komutanıyla birlikte Ertuğrul Gazi Özkürkçü isimli
Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Generalin akşam saat 18.00’de kurtulduğunu söylüyor. Yani,
Hulusi Akar sabah 08.00’de kurtuluyorsa akşam 18.00’e kadar arada geçen on saatte kimse kurtulamıyor.
Bu durumda, Hulusi Akar’ın kurtulup kurtulmadığıyla ilgili ciddi soru işaretleri var. Yani, siz buna da
bir cevap verebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu yüzden diyoruz ki Sayın Genelkurmay Başkanımız
gelsin. Eminim makul bir açıklaması vardır, bir önyargıyla sormuyorum ama arada on saat var. Bakın,
18.00’de bu Ertuğrul Gazi Paşa kurtuluyor, Sayın Genelkurmay Başkanı 08.55’te kurtulduğunu
söylüyor ve daha da kötü olan, yanında darbeci Mehmet Dişli’yle gidiyor.
BAŞKAN – Dokuz saatlik bir şey var orada diyorsunuz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Evet yani Çankaya’ya giderken yanında darbeci Mehmet Dişli
var. Götüren helikopter pilotu da darbecilikten tutuklanıyor. Bunlar çok büyük soru işaretleri.
BAŞKAN – Bu konuda bir açıklamanız, Sayın Lekesiz…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Bu konu da benim kapsama
alanım dışında efendim, teşekkür ederim; görevimiz dışında.
BAŞKAN – Peki, Sayın Lekesiz, şimdi, başlangıçta şöyle bir şey söylediniz: Yani, önceden tedbir
almanın öneminden bahsettiniz. Güvenlik yasa paketine atıfta bulundunuz 2015 yılında çıkan ve buna
dayalı olarak da 1.859 rütbeli-rütbesiz polis hakkında işlem yapıldığını, bunların da fevkalade önemli
olduğunu, bunlar yapılmasa daha olumsuz sonuçlara işaret ettiniz. Daha sonra da diğer personel sayısı,
onlara girmiyorum. Tabii, ister istemez şöyle bir şey akla geliyor Sayın Lekesiz: Saat 09.35’te, hani,
o gün İçişleri Bakanımız da Erzurum’da olduğundan “Evimde çocuklarımla bir yemek yiyeyim.”
diye, size göre erken sayılan –geç vakitlere kadar çalıştığınızı biliyoruz- bir vakitte, Ankara Emniyet
Müdürünün telefonu üzerine hareketlenmeden bir bilgi sahibi oldunuz. Şimdi, Genel Müdür olarak
Emniyet İstihbarat da size bağlı ve önceden bu kadar kişinin ihraç edilmesi, açığa alınması veya
uzaklaştırılması, başka görevlere verilmesi safhalarında da istihbari çalışmalarınız var ki bunları
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yaptınız. Acaba o gün bu hareketlenmeden istihbarat makamları, gerek Emniyet İstihbarat size bağlı
olarak gerek Millî İstihbarat size bu hareketlenmeyle ilgili, en azından şüphelenildiği, böyle bir tehlike
olduğu gibi bir bilgi verdi mi, paylaştı mı? Bu konuda ne dersiniz?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Bunlar kamuoyuna yansıdı
efendim. Maalesef önceden haberimiz olmadı. Bendenizin de haberi olmadı ama ben şahıs olarak
bunların Silahlı Kuvvetler içerisinde epeyce bir kapasiteye ulaştıkları endişesiyle darbe yapabilecekleri
endişesini taşıyanlardandım fakat o gün şu saatte şöyle bir darbe yapacaklar diye elimizde maalesef bir
bilgi yoktu.
BAŞKAN – Bir de şunu sorayım: Tabii, soru çok ama ben arkadaşlarımız sorduktan sonra, kalan
olursa tekrar tamamlamak istiyorum.
Malum, bütün kamuoyunun şu anda yakından bildiği ve Fetullahçı Terör Örgütü’nün, işte, Fetullah
Gülen’le birlikte fotoğrafları olan, yakın ilişkisi bilinen Adil Öksüz olayı var ve sonradan bazı isimler
daha Akıncı Hava Üssü’nde görüntülerle ortaya çıktı. Tabii, Adil Öksüz yakalandı. Efendim, tarla
bakmaya gittiğini söyledi. Daha sonra mahkemeye de sevk edildi. İşin adli boyutu elbette farklı. Bu
kişi serbest kaldı, şu anda da hâlâ aranıyor bizim bildiğimiz. Şimdi, kamuoyunda şöyle bilgiler de
dolaşıyor: Emniyet içindeki… Yani, adli süreç ve serbest kalmasını ayrı tutarak soruyorum. Tabii, orada
da aydınlanması gereken şeyler var. Biz araştırma komisyonu olarak bunları da soruyoruz, araştırıyoruz
ama Adil Öksüz’ün serbest bırakıldıktan sonra kaçma, kaçak durumunda Emniyet Genel Müdürlüğü
personelindeki, sonradan da açığa alınan, ihraç edilen, belki onlarla irtibatlı, kendisine yardım edildiği
veya Adil Öksüz’ün bir türlü oradan kaçırılması noktasında iş birliği yapanlar oldu mu? Bunlarla ilgili
sizin 15 Temmuzdan sonra soruşturma, açığa alma, ihraç gibi birtakım idari işlemleriniz veya adliyeye
intikal ettirdiğiniz dosyalar oldu mu?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Buna ilişkin efendim somut bir
tespitimiz yok. Bu konuyla ilgili istihbarat birimimizden, terörle mücadele birimimizden özel bürolar
oluşturduk. İhmali olanlar var mı veya bu aranılan şahsın firar etmesinde kastı olanlar var mı, irtibatlı
olanlar var mı ve bu şahıs nerededir diye özel büro kurduk. Ben ayrıldığım tarih itibarıyla elimize
net, somut, müşahhas bir bilgi intikal etmedi. Yardımcı olanlar olmuş olabilir mi? Bu, soruşturma
derinleştikçe ortaya çıkacak, olabilir, o kapıyı kapatmamak lazım.
BAŞKAN – Bu cevabınızdan hareketle, şimdi, önleyici şeye siz işaret ettiniz, tedbir ve bir kısmını
aldınız. Burada Fetullahçı Terör Örgütü’nün örgütlenmesi, işlemesi, yapılanması faaliyetleriyle ilgili 15
Temmuz öncesi bir rapor hazırladınız mı? Bu bir. Eğer böyle bir rapor çalışmanız varsa, e 15 Temmuzu
yaşadık, bir darbe girişimi oldu ve şu anda artık idari, adli önlemler safhasındayız- bunu test etme
imkânı buldunuz mu? “Yani, biz zaten bir rapor hazırlamıştık, bekliyorduk da.” demin cümlenizin
arasında söylediniz. “Şimdi de gördük ki bizim hazırladığımız raporla örtüşen bir girişim oldu.”
diyebiliyor musunuz veya böyle bir rapor yok mu? Bunu da söylerseniz diğer sorulara geçebiliriz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Efendim, o zamanki İçişleri
Bakanımız Sayın Efkan Ala’yla en önemli gündem maddelerimizden bir tanesiydi bu FETÖ terör
örgütüyle mücadele. Çok rahatlıkla söyleyebilirim, 15 Temmuza gelindiğinde kurum ve kuruluşlar
içerisinde FETÖ’yle ilgili mücadeleyi en üst düzeyde yapan kurumlardan bir tanesi Emniyet Genel
Müdürlüğüydü. Her şey sonuçlarıyla ölçülür, etkileriyle ölçülür. Dolayısıyla, 15 Temmuz gecesine
baktığımız zaman, zaten Emniyet teşkilatı 81 ilde bu darbe girişimine sonuna kadar direnmiş, üst
düzeyde bir tane dahi daire başkanı, genel müdür yardımcısı veya işte, il müdürü filan darbeye destek
vermemişse bu zaten başlı başına İçişleri Bakanlığında, Emniyet Genel Müdürlüğünde o ana kadar olan
kararlılıktaki rasyonaliteyi ve işin isabet derecesini gösterir.
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Elbette Sayın Bakanla çok şeyler paylaştık. Sayın Bakan devletin işleyiş mekanizması içerisinde
bunları elbette değerlendirmişlerdir, takdir etmişlerdir. Bize emirler verdi, gereğini yaptık. Zaten onun
iradesi olmasa, Hükûmetin konuya ilişkin kararlı iradesi olmasa takdir edersiniz ki bu bahsettiğim
1.859 kişinin ihracı, diğerleri, benzerleri kolay olmazdı.
BAŞKAN – Ama öyle bir rapor ve mukayese edecek, hani, alınması gereken tedbirlerle ilgili bir
raporunuz…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Elbette bu çalışmalar oluyordu,
haftalık gelişmeler. Bunları düzenli olarak Sayın Bakana arz edilirlerdi. Zaten bahsettiğimiz o ülke
genelinde 848 tane adli mercilerle en üst düzeyde bir koordinasyon içerisinde operasyon yapıldı, 5
bin kusur kişi gözaltına alındı, bunun şu kadarı polis, şu kadarı toplumun diğer dinamiklerinden filan
derken bunların hepsi Sayın Bakanın talimatları çerçevesinde kurulan büro aracılığıyla yapıldı ve
haftalık da Sayın Bakana bunların sonuçlarını arz ederdik.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Rapor var yani.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Bir dosya hâlinde rakamları arz
ederdik “Şu kadar gözaltı oldu, şu kadar tutuklu oldu, şu kadar operasyon yapıldı, önümüzdeki günlerde
şu operasyonları yapmayı planlıyoruz.” diye.
BAŞKAN – Bunu o zaman yazılı olarak istersek bize herhâlde -siz şimdi ayrıldınız- alabiliriz diye
düşünüyoruz.
Bir de şu an sunumu yaptığınızı yazılı olarak elinizde bize takdim edecek misiniz? Onu çoğaltıp
biz üyelerimize sunalım.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Bunlar benim tespitlerim ama
zannediyorum, büyük bir ihtimalle Bakanlıkta vardır genel müdürlükte, yazılı olarak oradan istenilirse
yardımcı olunabilir.
BAŞKAN – Yok, tutanaklara geçti zaten hepsi de ama yazılı varsa da çoğaltabiliriz diye onun için
söyledim. Peki, onu yazıyla isteriz.
Teşekkür ediyorum ben.
Şimdi arkadaşlarımıza sırayla söz veriyorum.
Sayın Zeynel Emre Bey, buyurun.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Teşekkür ederim.
Sayın Lekesiz, hoş geldiniz. Verdiğiniz bilgiler için de teşekkür ederiz.
Şimdi, sizin anlatımlarınızdan sırayla notlar aldım, ona göre bazı sorular size yöneltmek istiyorum.
Birincisi, “Gezi’de oynadıkları rolü biliyorduk.” dediniz. Burada FETÖ’yü kastederek
söylüyorsunuz zannederim. Bu konuda bildiklerinizi anlatabilir misiniz, somut olarak hangi pozisyonda
nasıl etkileri oldu?
İkincisi, “17-25 Aralıkta haddini aşan işler yaptılar.” dediniz yine anlatırken. Şimdi, baktığımızda,
17-25’ten çok önce de aynı yapının hâkimlerinin, savcılarının çok sayıda operasyon yaptığı, işte,
gözaltılar, tutuklamalar yaptığı ve bunların birçoğunun da bugün bakıldığında kumpas olduğu ortaya
çıktı ve çok ciddi sayıda insan da buradan mağdur oldu. Bu mağduriyetlerden öte, bir de bugünden
baktığımızda, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısını değiştirmeye, dönüştürmeye çalışılan
adımların ilk aşamalarının da o zaman daha bu yargı operasyonlarıyla yapıldığını görüyoruz. Bunlarla
ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani “17-25’te haddini aşan işler yaptılar.” dediniz. Bu yaptıkları işler,
onların haddini aşan işler değil miydi, ne dersiniz bu konuda?
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Şimdi, ben sizin anlatımlarınızı dinleyince aslında öğrendiğiniz dakikadan itibaren elinizden geleni
yaptığınızı görüyorum. Hani “Şunu niye yapmadınız?” diyeceğim bir şey yok, yapmışsınız elinizden
geleni ama öte yandan da şöyle bir durum var, bu da dikkat çekici açıkçası çünkü sizin öz geçmişinize
baktığımda oldukça başarılı bir öz geçmişiniz var. 40’lı yaşlarda vali olmuşsunuz, 7 Eylül 2016 tarihinde
de en son Emniyet Genel Müdürü olarak görev yapmışsınız. Yaşınız itibarıyla da baktığımızda, aslında
en verimli, en tecrübeli denilebilecek pozisyondasınız ve şu anda da Türkiye’nin güvenlik açısından
ciddi riskleri var. Merkez valiliği, bizim anladığımız kadarıyla, sorduğumuz kadarıyla çok aktif bir
görev değil, çok fazla önemli pozisyon, ya da önemli demeyeyim ama belki de çok icracı bir pozisyon
değil. Dolayısıyla, bu kadar tecrübeye rağmen ve o gün de baktığımızda -ondan önce de yaptığınız bazı
önlemler, operasyonlardan bahsettiniz- neden merkeze alındınız, bu konuda ne dersiniz?
Şimdi, akışı anlattınız bize. O akışla ilgili bugüne kadar da bazı bilgilere sahip olduk yani yazılan
çizilenlerden. Geçtiğimiz hafta Başbakanlık Müsteşarlığının, Müsteşar Yardımcısının burada sunumu
oldu ve burada şunu söylediler: “Sayın Başbakan 21.30-21.35 gibi Tuzla’daki konutuna geçtiğinde
olayı aşağı yukarı öğrendik ya da gelişmelerden haberdar olduk.” gibi bir beyanları oldu. Genelkurmay
Başkanının o esnadaki, tabii, durumu itibarıyla ulaşamıyorlar. Ondan sonra ilk olarak ulaşması gereken
ilk isimlerden biri de sizin olmanız gerekir diye düşünüyorum çünkü İçişleri Bakanı da uçakta, ona
da ulaşamıyorlar. Siz “İlk görüşmeyi 23.00’te yaptım.” dediniz Sayın Başbakanla, öyle not aldım.
Arada bir buçuk saatlik gibi bir zaman var, bu önemli bir zaman dilimi. Neden sizinle bu konuda bir
görüşmesi, konuşması olmadı?
Bir diğer nokta, Sayın Efkan Ala burada Komisyonumuza geldiğinde biz sorduk “Darbe öncesi
herhangi bir istihbari bilginiz var mıydı?” diye. “Gelen istihbari bilgiler geliyordu yani darbe
teşebbüsünde, darbe girişiminde bulunacakları yönünde ama şu gün şu saat özelinde bir istihbari
bilgimiz yoktu.” dedi. Bu istihbari bilgiler de muhakkak sizlere de geliyordur. Yani, en son gelen
istihbari bilginin içeriği neydi, nasıl bir istihbari bilgi gelmişti?
Yine, son olarak da şunu ifade edeyim: Şimdi, her geçen gün yeni bilgilere sahip oluyoruz,
yazılan kitaplar, açıklamalar vesaire. Şimdi, MİT Müsteşarının daha öncesinden, öğlen 3 buçuk-4 gibi
MİT Müsteşarlığına gidip bilgi veren bir binbaşından bahsediliyor ve oradan bilgilerin doğrulanması
sonrasında Genelkurmaya gidip bilgi verildiği ve Genelkurmayın da bazı önlemler alabildiğini görüyoruz
yani, işte, uçuş yasağıyla ilgili bazı tedbirlerin alındığını… Ki bunlar darbe girişiminin başarısızlığa
uğratılmasında da bugünden baktığımızda yani şu ana kadarki bilgilerimizle yorumladığımızda önemli
gibi görünüyor. Şimdi, öte yandan, şu da var: Aynı bilgiler Emniyet Genel Müdürüyle paylaşılsaydı siz
de belki o saatte –işte “Dokuz buçukta öğrendim, yemekten kalktım, evden çıktım.” dediniz- çok daha
erken önlemler almaya başlasaydınız belki daha az zayiatla da bu iş atlatılabilirdi diye düşünüyorum.
Ne dersiniz bu konularda?
Teşekkür ederim.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Ben teşekkür ederim efendim.
Uygun görürseniz, niçin merkeze alındınız filan… Bunların gerekçesini hiç araştırmadım,
araştırmam. Tıpkı vali yapılırken, genel müdür yapılırken filan kendi meslektaşlarımın içerisinde en
iyisi ben olup onun için benim atanmadığım gibi, alınırken de -demokratik ülkelerden bu işler böyledirortaya çıkan iradeye saygı gerekir. Zaten oraya da ayrılmak üzere gelmiştik. Nasıl her yeni eskirse, her
gelen gidecekse bu kural nerede olursanız olun değişmez. Dolayısıyla konuya ilişkin hiçbir gerekçe
aramıyorum.
Gezi’deki rolleri… Gezi’de çok yoğun şekilde “tweet” attıklarını belirledik Emniyette. Gezi
olayları sırasında olayların kışkırtılması…
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kimlerin “tweet” attığını Sayın Genel Müdür?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – …sokak gösterilerinin
yoğunlaşması için bu, FETÖ’ye mensup kişilerin çok yoğun sosyal medyada olayların derinleşmesine
yönelik çalışmalar yaptıklarını belirledik.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Onu isteyebilir miyiz acaba Emniyetin öyle bir çalışması varsa.
Benim hatırladığım kadarıyla FETÖ’nün bütün kanallarında “Camiye girdiler, içki içtiler.” falan yayını
yapılıyordu. Yani Gezi zamanında benim hatırladığım…
O “tweet”ler neyse, onu Sayın Genel Müdür bize iletsin.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – O zamanki bütün manşetler, Zaman gazetesinin,
Bugün gazetesinin, bütün emniyet kadroları…
BAŞKAN – Müsaade edin, cevap versin. Ama onları da not alalım, evet.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Efendim, çok özel bir örgütten
bahsediyoruz, çok komplike, karmaşık süreçleri yöneten, çok farklı kimliklere giren, rollere bürünen bir
örgütten bahsediyoruz. Görünen yüzüyle şöyle şöyle yaparken görünmeyen yüzleriyle de farklı işleri
yapabilmeleri mümkün. Bizim Emniyet Genel Müdürlüğü olarak bu yönde tespitlerimiz vardı. 17-25’le
ilgili filan, konuşmamda da bahsettim, orada ifade haddini aşmış olabilir, o ayrı bir konu. Fakat her
yerde yapmaya çalıştıkları budur; “hak”, “doğruluk”, “dürüstlük”, “demokrasi”, “özgürlükler”, “insan
hakları”, benzeri kavramlara sığınarak yaparlar yaptıkları operasyonların hepsini. Böyle, meşru bir
zemine oturtarak yaparlar ama kendileri bir güce ulaştıktan sonra da başka kimseyi tanımazlar. 17-25’te
yapmaya çalıştıkları da buydu. Bunun altını çizmek için söyledim.
“İstihbarat geldi mi?” Gelmediğini söyledim efendim.
“Sayın Başbakana 23.00 gibi ulaştığınızı söylediniz.” dediniz. Doğru, Sayın Başbakanın koruması
bana döndü. Sayın Başbakanla doğrudan görüşmedik ama o zamana kadar kendi korumasıyla sürekli
irtibat hâlindeydik. Hava yolunu tercih etmesi gerektiği, kara yolunu mu tercih etmesi gerektiği
konusunda sürekli koruma Başkanıyla görüşmelerimizi ben ve arkadaşlarım yapıyorduk Sayın
Başbakanımızın güvenliği açısından. Telefonla görüşmemizde saat, yanlış hatırlamıyorsam 23.00 veya
23.01’di.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Sayın Mehmet Erdoğan, buyurun efendim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Hoş geldiniz Sayın Valim.
Ben, tabii, sorularımı tek tek sorayım çünkü biraz fazlaca sorum var, müsaade ederseniz, bu
konuyla ilgili. Onlara tek tek cevap alırsak…
Öncelikle bir üzüntümü dile getirmek istiyorum. Sunumunuzda dediniz ki: “Ben evden çıkarken
özel kaleme bütün genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının kriz merkezine gelmesini
emrettim.” Ama o gece boyunca yanınızda hiç bulunmayan ve şu anda hayati tehlikesi devam eden
çalışma arkadaşınız Terörle Mücadele Daire Başkanından hiç bahsetmediniz. Sayın Turgut Arslan’ın
hayati tehlikesi hâlen devam ediyor. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bundan hiç bahsetmemenizden
üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum.
Sayın Valim, sizi, tabii ki herkes Emniyet Genel Müdürü olarak tanıyor ama biz mülki idare amiri
olarak sizin İçişleri Bakanlığında Personel Genel Müdürlüğü yaptığınızı da biliyoruz. İçişleri Personel
Genel Müdürüyken bu yapının, bu Fetullahçı yapının farkında mıydınız?
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Sizin Genel Müdürlüğünüz döneminde mesleğe alınan mülki idare amirlerinden 15 Temmuz
sonrası ihraç edilen var mı? Varsa kaç kişi var?
Gene, Emniyet Genel Müdürüyken Emniyet personeli hakkında yaptıklarınızı anlattınız, ihraç
edilenleri, hakkında soruşturma açılanları, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilenleri. Ama bu dönemde
bu Mülki İdare Amirliği mesleğiyle ilgili de Sayın Bakana herhangi bir öneriniz oldu mu? Mülki idare
amirleri Emniyet personelinden daha mı önemsiz ve etkisiz eleman? Birinci sorum bu.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Lekesiz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Teşekkür ederim efendim.
Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Sayın Turgut Arslan bizim çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz
bir çalışma arkadaşımız. Onunla ilgili bölüm olayların gidişini, seyrini, safahatını, akıbetini, 15
Temmuzdaki darbe kalkışmasına ilişkin süreci etkileyen bir yönü olmadığı için burada ben zikretmedim.
Yoksa elbette olaya muttali olduğumuz andan itibaren bizim en yakın, sabah akşam beraber çalıştığımız
üç beş daire arkadaşımızdan bir tanesiydi.
Bu vesileyle, hatırlattığınız için ben teşekkür ederim.
Bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Kendisine Allah’tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum. İnşallah
sağlığına kavuşacak o da. Oldukça iyi giden bir seyri var hastalığının.
Efendim, bu, “Sizin Personel Genel Müdürlüğünüzde iken aldıklarınızdan daha sonra şimdi atılan
var mı, ihraç edilen var mı?” Olabilir. Ama camiadakilerin hepsi, Sayın Vekilim, siz dâhil, bendeniz
2003, 2004, 2005’in Temmuzuna kadar Personel Genel Müdürü iken bu örgütle nasıl mücadele ettiğimi
en azından duymuşsunuzdur. Bu örgüt mensuplarıyla neler yaptığımı, yaşadığımı en azından haricen de
olsa, uzaktan da olsa duymuşsunuzdur.
Bizim o zaman kaymakam adayı olarak aldıklarımızdan atılmış olanlar olabilir mi? Olabilir. Niçin
olabilir? O zaman “ByLock” diye bir şeyin farkında değildik, o zaman bilmem filanca operasyonlar
aydınlatılmamıştı filan. Bugün dahi kaymakam adayı alabilirsiniz, hâkim adayı alabilirsiniz, bilmem ne
yapabilirsiniz ama henüz ortaya çıkmamış, yapılmamış operasyonlar, elde edilmemiş bilgiler, belgeler
belki üç ay sonra, belki beş ay sonra ortaya çıkar ve bugün aldığınız bir adamın, hâkim adayının
veya işte subay adayının, kaymakam adayının veya komiser adayının FETÖ’yle irtibatlı olduğunu
öğrenebilirsiniz. Ama bugün elde edilen bilgiler, ortaya konulan kararlılık tüm bunların sonucunda,
elde edilen havuzun, envanterin sonucunda bu risk daha minimize edilmiştir.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Evet, teşekkür ediyorum.
Sunumunuz sırasında, gene, örgütün ekonomik yapısına birtakım müdahaleleriniz, operasyonlarınız
olduğunu belirttiniz. Bu yaptığınız operasyonların mali büyüklüğü, boyutu hakkında bir bilgi verebilir
misiniz?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – O konuyu MASAK çalıştığı
için elimizde bir şey yok, en azından benim elimde yok şu an itibarıyla.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Evet.
Emniyet Genel Müdürüyken askerler, yargı mensupları, mülki idare amirleri ve benzeri diğer
kurumlar hakkında istihbarat çalışması yapıp ilgili kurumlara gönderdiniz mi? Yoksa istihbarat yetkiniz
sadece kendi kurumunuz, kendi personelinizle sınırlı mıydı?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Devletin işleyişi içerisinde ne
icap ediyorsa o yapılmıştır efendim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Böyle bir cevap olur mu ya!
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Sayın Başkan, rica ederim yani, sayın milletvekilimizin sorusuna bu cevap…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Evet, cevap vermek istemiyor demek ki.
Kemalettin Özdemir’i tanıyor musunuz? Kendisiyle hiç görüştünüz mü? Özellikle bu, son yıllarda
kendisinin cemaatten ayrıldığını, FETÖ’den ayrıldığını iddia ederek Emniyet içerisinde bir KÖZ grubu
oluşturduğu konusunda değişik rivayetler var. Bu konuda bir değerlendirme yapar mısınız?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Kemalettin Özdemir’i
tanımam. Hiçbir zaman yüz yüze gelmiş değilim. Emniyet Genel Müdürü olduktan sonra kişiyle ilgili
bilgiler edindim. Bu kişi Emniyetin eski imamı. Son zamanlarda da bunda da yine FETÖ’nün parmağı
olabilir, manipülasyonları olabilir. Emniyet içerisindeki tesanüdü, birliği, beraberliği bozmaya yönelik
“Şunlar şuncu, bunlar buncu.” diye değişik spekülasyonlar yapılabilir. Bunlara meslek mensuplarının
itibar etmemesi ve kendi içerisinde tesanüdü, dayanışmayı… Polislik mesleği nasıl bir profesyonelliği
gerektiriyorsa o standartları taşımaları gerekir, erişmeleri gerekir. Bu tarz değerlendirmelere itibar
etmemeleri gerekir. Hukuk neyi gösteriyorsa herkes devletin, hukukun emrinde, onu bilmeleri gerekir.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Darbenin FETÖ işi olduğunu biraz önce sunumunuzda hemen
anladığınızı ifade ettiniz. Bunu nasıl anladınız? Bu konuda önceden bir duyumunuz mu vardı? Yoksa
FETÖ’nün böyle bir girişimde bulunacağı konusunda bir şahsi değerlendirmeniz mi vardı? Bu konuda
bizim bugüne kadar dinlediklerimiz içerisinde en hızlı karar veren devlet yetkilisi sizsiniz FETÖ işi
olduğu konusunda yani bu işin. Hatta derdest edilen paşalar bile, bu, kendilerine derdest edenlere “Siz
kimsiniz?” diye o yapılanı merak ederken sizin bu kadar hızlı karar vermenizi sağlayan neydi?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Efendim, çok şükür –
paylaşımlarım sırasında bahsettim- bizim özel kalemimizden, sağımızdan solumuzdan, atadığımız
insanlardan FETÖ’cü filan bu anlamda çıkmadı, il müdürlerimizden. Az önce bahsettim, İçişleri
Bakanlığının, başta Sayın Bakan olmak üzere konuyla ilgili yaptığı mücadeledeki isabet ve kararlılıktan
bahsettim. Bu az çok bu mücadeleyi yürütenlerin, yönetenlerin konuya vâkıf olduğunu gösterir.
Eğer 15 Temmuz gecesi de 1.859 kişi atılmasaydı -sivil ayaklarındaki, iş dünyasında, sivil toplum
örgütlerinde bu kadar kişi- 848 operasyon yapılmasaydı o gecenin çok daha hareketli olacağı ve lider
kadro pozisyonundaki 1.859 kişinin Emniyetteki diğer unsurları da hareketlendirebileceği son derece
açık. Bunların hiçbirini yapamadılar. Demek ki bunun şeyi açık. O günkü o mücadeleyi yürütenler
en azından bu konuda duyarlı kişiler, başta Sayın Bakan olmak üzere. İşimiz güvenlik. Güvenlik
konusunu görüşürken de şuralarda şuralarda sorun olabilir. Bu adamlar bir darbeye kalkışabilirler.
Ağır ağır alanları daralıyor. Kaybedecekleri bir şey kalmıyor. Şu operasyonla, casusluk operasyonuyla
İzmir’de üstlerine gidiyorsunuz. 2010 KPSS operasyonlarıyla şurada bunları fâş ediyorsunuz, bunların
soruları çaldığını, şunu bunu. Her taraftan sıkıştırmaya başlayınca bir taraftan Orta Doğu’nun sınırları
değişirken Türkiye’nin birilerine göre oyun dışında kalması, içine kapanması gerekiyor. Bir taraftan da
FETÖ’nün kaybedeceği bir şey kalmayınca, gelişmeyi görünce “Bu FETÖ’nün işi, paralelcilerin işi.”
demek bana göre oldukça açıkta olan bir şeydi zaten.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tabii, çok açıklamadınız ama…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Önemli bir şey sordunuz da, bir bilgi vereyim: Yıldıray
Gidirişlioğlu Özel Kalem Müdürünüz müydü?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Evet.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – “ByLock” kullanıcısı olduğu Yeni Şafak gazetesinde haber
olarak var.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Beş gün kadar çalıştım…
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Zaten sorunun devamında var.
Bu değerlendirmelerinize ve iki yıllık mücadelenize -bu, 17-25 Aralık sonrası siz göreve
geldiniz- rağmen 15 Temmuz sonrası size çok yakın çalışan daire başkanı ve il müdürü seviyesinde
de görevden almalar oldu. Bu işle ilgili iki yıllık bir mücadelenizden sonra birçok bilgiye de muttali
olduğunuz, elbette bununla ilgili istihbari çalışmalar yaptığınız, başka araştırmalar yaptığınız hâlde çok
yakınızdakileri gerçekten fark edemediniz mi, yoksa bunları önceden fark ettiniz ama bunlar hakkında
işlem yapmanıza engel olan mı oldu?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Hiçbir şekilde engel olan
olmadığı gibi, tam tersine, bu konuda Bakanlıkta açık, net bir irade vardı, onu altını çizerek birkaç
defa söyledim. Başta Sayın Bakan olmak üzere, Müsteşarımız, Bakan Yardımcımız, tüm çalışma
arkadaşlarımız, İçişleri bu konuda son derece hassas. Çalışma arkadaşlarımızdan da bahsettiğinizin
haricinde bir kişi çıkmadı. O arkadaşla da çalışma süremiz yaklaşık beş gün falan. Tam hatırlamıyorum…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yıldıray Gidişlioğlu’yla?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Doğru.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Özel Kalem Müdürünüz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Evet. Yanlış hatırlamıyorsam
beş gün kadar bir çalışma süremiz var.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – İlk göreve geldiğinizde mi, sonra, ayrılırken mi?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Yok, ayrılırken değil. En az bir
sene olmuştur onunla çalışma. Tarihini hatırlamıyorum.
Az önce bahsettim, bugün istihdam ettiğimiz bir kişinin üç ay sonra, altı ay sonra filanca
operasyonla ortaya çıkacak yeni bilgiler, belgeler, şahit dinlemeleri, tanık dinlemeleri falan sonucunda
örgütle irtibatı ortaya çıkabilir ve bugün yapılan taramada elde ettiğimiz istihbarat bilgilerinde “Bu
kişinin ilgisi yok.” diye size söylenilen kişinin yarın ilgisi çıkabilir. Buna şaşırmamak gerekir. Maalesef
böyle bir durum var.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Çok merak ettiğim bir konu da, burada…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Yıldıray Gidişlioğlu dediğiniz
kişi de diğerleri gibi, cemaziyelevveli araştırılarak, taranarak alınmıştır ama ona rağmen böyle, eldeki
bilgilerle, örgütle irtibatı tespit edilemeyenler olabiliyor mu? Olabiliyor. Ama bir şekilde, iki ay sonra,
beş ay sonra yeni bilgiler elde edilince ne olduğu…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu bilgiyle mi uzaklaştırdınız yani?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Yok, böyle bir bilgi yoktu,
başka sebeple uzaklaştırmıştık.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sebebi söyleyebilir misiniz?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Yok.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sela konusunda önceden bir değerlendirme yapılmış mıydı?
Yani, bu sela konusu benim çok ilgimi çekiyor. Herkes, bu, sela konusunda çok, hani, önemli bir buluş
olarak… Bu darbenin, 15 Temmuz gecesinin en önemli buluşu sela okunmasıydı herhâlde. Bugünkü
teknolojide, televizyonlar, sosyal medya vesaire varken bu sela fikrinin hemen, akşamın erken saatinde
kimin aklına ilk geldiğini ve bunun nasıl gündeme geldiğini gerçekten merak ediyorum. Bir bilginiz
varsa onu öğrenmek istiyorum.
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EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Bu, ortak aklın bir sonucu.
Konuya ilişkin değerlendirmeler yapılırken arkadaşlarımızdan, daire başkanlarımızdan falan birisinin
fikri. Genel kabul görmesi sonucunda da Diyanetle irtibat kuruldu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sunumunuz sırasında, doğu ve güneydoğudan o gece çok sayıda
personeli çektiğinizi, Ankara’ya, İstanbul’a ve başka önemli kritik noktalarda görevlendirdiğinizi
söylediniz. Bu, oldukça riskli bir iş. Buna nasıl cesaret ettiniz? O bölgeden başlayabilecek sıkıntılar
olamaz mıydı? Eğer o bölgeden böyle bir sıkıntı başlasaydı ne yapacaktınız?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Sıkıtılar olabilir miydi?
Öncelikle, hepimiz çok iyi biliyor ki herhangi bir risk almamak en büyük risktir, riske girmemek en
büyük risktir. Öyle bir gece yaşıyorsunuz, ya Türkiye’nin tamamı gidecek, Allah korusun, birilerine
teslim edilecek veya güneydoğuda bir senedir, son bir yıldır yapılan kararlı mücadeleden sonra gelinen
ortama ilişkin -ne diyelim- on beş, yirmi günlük müdahaleyle tekrar düzeltilecek bir olumsuz gelişme
olacak. Bunlardan birisini tercih etmek durumundasınız. Dolayısıyla, Türkiye’nin elden çıkmasındansa
güneydoğudaki yeniden bir asayiş bozukluğu gibi bir riski rahatlıkla göze aldık.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yine, sunumunuz sırasında bahsettiğiniz 58. Topçu Tugayı,
Eskişehir’den gelen birliklerin ve Polatlı’daki birliklerin Polatlı’da Emniyet tarafından durdurulduğunu,
bunların ağır silahlarla donanımlı olduğunu belirttiniz. Emniyetin elinde o kadar ağır silahlar yok. Bu
işi nasıl başardınız, onu da birazcık açabilirseniz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Efendim, bunun bir tane
örneğini verdim. Örneğin, terörle mücadelede görev yapan bir uzman, yolu trafiğe kapatıp onları
engelleyemeyebilir de trafikte çalışmış birisi, yol nasıl açılır, nasıl kapatılır, onun da yılları orada geçmiş,
bu işte daha uzmanlaşmış, daha maharet sahibi hâline gelmiş. Trafikçi arkadaşların, diğerlerinin de
destekleriyle yaptıkları, yolun tamamen içinden çıkılmaz hâle getirilmesi suretiyle yapılan engellemeler.
Bu süre içerisinde, kişi de kaybettiği düşünce selametini yeniden yakalama imkânı buluyor, yeniden
aklıselime geliyor. Yolu kapatıyor, aradan geçen bir saatlik süre içerisinde de o polis müfettişi, o
emniyet görevlisi “Bak arkadaş, senin duyguların kabarmış. Seni birileri yanlış yönlendirmiş. Sen
yanlış yapıyorsun, hukukun dışına çıkıyorsun. Bunun sonu şuraya gider. Ülke şuraya gider. Sakin bir
kafayla düşün şöyle. Şuraya bir otur bakalım.” diyor falan derken böyle, arkadaşlarımızın, çok, ikna
ettiği ve engellediği ağır silahlar oldu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – O gece MİT Müsteşarıyla görüşmek istediniz mi? Görüştünüz
mü ya da görüşebildiniz mi? Eğer aramadıysanız niye bu aramaya ihtiyaç duymadınız, niçin aramadınız?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – O gece, MİT Müsteşarıyla
epeyce defa görüştük, karşılıklı paylaştık, değerlendirdik.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Saat kaçtan itibaren?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Tam hatırlamıyorum, kayıtlarda
vardır.
Onların da yardım talepleri oldu, onlara da yardım, takviye gönderdik. Epeyce görüşmemiz oldu.
Ülke genelini paylaştık, neler yapabileceğimizi paylaştık. Gelişmeleri nasıl daha iyi yönetebileceğimize
ilişkin değerlendirmelerimiz oldu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyoruz.
Şimdi, Selçuk Özdağ Bey, buyurunuz.
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SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Lekesiz, hoş geldiniz.
Uzun yıllardır devlet kademelerinde çalışıyorsunuz. Bu devlet kademelerinde çalışırken Türkiye’nin
tabii ki bu, cemaat haritasını da az buçuk biliyorsunuz. Bunlarla ilgili olarak, idarecilikleriniz esnasında
bilgi sahibi miydiniz ve bunların ileride böyle bir şeye evrileceklerini, böyle bir darbe yapabileceklerinin
hiç emaresini gördünüz mü? Ve aynı zamanda, siz Emniyet Genel Müdürlüğünüze geldiğinizde, bu
şahıslar, genellikle, bu cemaat, bu Fetullahçı terör örgütü, yargı, Emniyet, askeriye, medya ve de
sermayede güçlü olmaya çalışmışlar. Sizinle görüştüler mi bunların imamları veya yetkilileri, sizinle bir
teşrikimesaiye, diyaloğa giriştiler mi? Bunların, şehirlerdeki imamlarıyla ilgili bir bilginiz var mıydı?
Uzun süre valilik yaptınız. Birinci sorum bu.
İkinci sorum: Türkiye’de PKK’yla otuz beş yıldır mücadele veriyoruz dolaylı ve dolaysız
olarak. Dolaylı olarak 350 milyar dolarlık bir harcamamız var, 1 trilyon dolarlık bir harcamamız var.
Genellikle, istihbaratımıza bu yapı hâkim olmuş. Bir rivayete göre, 7 bin kişilik istihbarat örgütünün
6.500’ünün bunlardan müteşekkil olduğu söyleniyor. Acaba, PKK’yla olan mücadelemizde veya
illegal sol örgütlerle mücadelemizde mücadelemizi sabote etmiş olabilirler mi gerek Jandarma gerekse
de Emniyet? Aynı zamanda, akamete uğratmış olabilirler mi, sadece sabote etmek değil de akamete
uğratmış olabilirler mi?
Bir diğer husus, Muhsin Yazıcıoğlu, Hrant Dink, Rahip Santoro, Uludere olayı, bazılarına göre,
Paris’teki cinayetlerle ilgili bu yapının şöyle veya böyle irtibatlarının olduğu, iltisaklarının olduğu
söyleniyor, rivayet ediliyor. Sizin, bunlarla ilgili bir bilginiz var mı? Yapabilirler mi, böyle bir yapıya
sahipler mi? Çünkü Emniyetin içinde de oldukça güçlüler. İşte, Reyhanlı’da saldırı oldu, biliyorsunuz,
bir patlama oldu. Cilvegözü Hudut Kapısı’nda oldu, Ankara Merasim Sokak’ta oldu, Ankara
Kızılay’da oldu, Ankara Tren Garı’nda oldu, Ankara Kumrular Sokak’ta oldu. Bombalı saldırılarla,
çok ciddi şekilde, bizim turizmimize, ekonomimize zarar verdiler, Türkiye hakkında olumsuz bir algıyı
oluşturmak istediler gerek DAEŞ örgütü gerekse PKK gibi örgütler. İstihbarat neden bunlar hakkında
tam bilgi sahibi olamadı?
Bir de darbeyi niye haber alamadık gerek MİT gerek Emniyet? Acaba haber aldık da birileri
bildirmedi mi? 1971 Muhtırası’nda, biliyorsunuz, dönemin MİT Müsteşarı Fuat Doğu Paşa, dönemin
Başbakanına haber vermedi. 1980 Muhtırası’nda Sayın Demirel haberdar olamadı, bütün siyasi parti
liderlerinin dahi haberi olmadı. Bu konuda, acaba, sizin aklınıza şüpheler geliyor mu? Birilerinin haberi
vardı, bildirmediler mi, yoksa hakikaten bu yapı, çok derin bir yapı, yabancı istihbarat güçleriyle çok
irtibatlı, bunlar mı çok mahirdiler, biz mi acaba, bu noktada, çok maharetli değildik? Bunları sormak
istiyorum.
Bir de Polis Kolejine geliyorlar gençler, sonra Polis Akademisine terfi ediyorlar. Bunlar çok uzun,
meşakkatli bir yolculuktan sonra Emniyet Müdürü oluyorlar, Emniyet amiri oluyorlar. Zeki çocuklar.
Genellikle, yanılmıyorsam eğer, üniversite sınavlarından ilk 3 binlerden, ilk 5 binlerden eleman
alıyorsunuz. Böyle zeki çocukların akıllarını bir kişiye ipotek etmelerini neye bağlıyorsunuz? Bizim
mi eğitim sistemimizde bir problem var, yoksa bunlar dışarıda, sokakta çok daha ciddi bir eğitim mi
alıyorlar? Böyle zeki adamlar nasıl olur da akıllarını bir kişiye ipotek edebilirler, vicdanları hür olmaz,
akılları hür olmaz, irfanları hür olmaz? Bunu da bir söyler misiniz, eğitim sistemimizde bir problem
mi var?
Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Lekesiz.
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EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Evet, efendim, ben teşekkür
ederim.
Efendim, bendeniz, Emniyet Genel Müdürü oluncaya kadar, bunların darbe yapma aşamasına kadar
işi getirebileceklerini şahsen hiç aklıma getirmemiştim. Ama Emniyet Genel Müdürü olduktan sonra,
bunlarla ilgili bilgilerimin… Ki bunları tanıdığını, bildiğini, bunların neler yapabileceklerini az çok
bildiğini zannedenlerdendim; Emniyet Genel Müdürü olduktan sonra gördüm ki bunlar, tanıdığımızın,
tahmin ettiğimizin çok ötesinde, çok tehlikeli bir örgüt. “Türkiye” diye bir kaygıları yok, “hukuk” diye
bir kaygıları yok, kendi mensuplarının haricinde başkalarıyla ilgili “hak, hukuk” diye, “özgürlük” diye
bir dertleri yok.
Meslek hayatım boyunca, bunların, bahsettiğiniz anlamda imamlarıyla falan, “Şu, şu ilçenin
imamı; bu, buranın imamı.” falan diye bir tanışıklığım, görüşmem falan olmadı ama Emniyet Genel
Müdürü olduktan sonra, bunlara ilişkin, 81 ilin imamı, ilçelerin imamı, uluslararası bağlantıları,
tüm bunlara ilişkin kapsamlı çalışmaları başlattık. Yani, “2014 yılından itibaren, teşkilatta kaç tane
FETÖ’cü var?” örneğin bunun çalışmasını istedim. Çalışmayı, aşağı yukarı her üç ayda bir güncelledik.
Biz, bunların, hem sayısı hem rütbeleri itibarıyla kaç kişi, nedir, ne değildir, önümüzde bulunsun, üst
makamlara buna ilişkin önerileri, değerlendirmeleri yapalım diye envanterlerini çıkardık, imamlarını
çıkardık, uluslararası bağlantılarını ortaya koymaya elimizden geldiğince çalıştık. Bunların hepsi,
devletin kendi kurullarında, kurumlarında, ilgili mekanizmalarında değerlendirildi, tartışıldı. Bu
bahsettiğim operasyonlar yapıldı tüm bu bilgilerin çerçevesinde, o 848 operasyon yapıldı, bilmem ne
kadar soruşturma açıldı. Tümü, bu çalışmaların sonucunda oldu.
“’İstihbarata bunlar sızmış. 7 bin kişiden 6.500’ü bunlarmış.’ falan filan bunlar doğru mu?”
Maalesef doğru. “Bunlar, kendileri ayrıldıktan sonra falan PKK’yla veya kendileri varken de PKK’yla
falan mücadeleyi sabote etmiş olabilirler mi?” Benim hiç şüphem yok.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Elimizde bilgi var mı, done var mı?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Benim şüphem yok derken, tüm
bunları, örgütün neler yapmış olduğunu, dinlemeler, haksızlıklar, hukuksuzluklar, filancanın arsasını
elinden zorla alma, filancanın arsasını yeşil alan yaptırıp belediyede arkasından örgüte geçirince ticari
alana çevirme, akla hayale gelen, gelmeyen her şeyi yaptıklarını görünce, neler yapabileceklerini veya
yapmayacaklarını az çok öngörebiliyorum.
Dolayısıyla, DHKP-C’yle bağlantıları, DHKP-C’yi manipüle etmeleri, terör örgütlerinin içerisine
girmeleri, yönlendirmeleri, onlara eylem yaptırmaları, bunların hepsini yapmışlar mıdır? Bu soruya
“evet” diyorum.
Dolayısıyla, bahsettiğiniz, Rahip’in, Hrant Dink’in öldürülmesi falan, Türkiye’yi hareketlendirmeye,
Türkiye’nin sosyal ve fiziki enerjisini heder ettirmeye yönelik, Türkiye’nin iç karışıklığını sağlamaya
yönelik bu tür cinayetlerin falan hepsine, geldiğimiz noktadaki, elimizdeki bilgilerden sonra tekrar,
derinlemesine, bu gözle bakılmasında yarar var.
Darbeden haberdar olmadık efendim, tekrar söylüyorum, keşke olabilseydik. Bunda iki şey var,
Emniyet açısından söylüyorum: Bir, örgütün çok gizli çalışan bir örgüt olması. Örgüt mensupları
birbirini tanımıyor, hücreler hâlinde çalışıyorlar. Bunların hepsini biliyorsunuz, ben vaktinizi almamak
için detaylara girmiyorum. Mesela, Bursa’dan Silahlı Kuvvetlere, mülki idare amirliğine, polisliğe,
subaylığa eleman hazırlayan bir danışmanlık firmasına bir operasyon yaptık. Çıkan belgelerde
örneğin şunlar vardı: Bu birimlere yerleştirilecek gençlere özel eğitim veriyorlar, daha bir başka özel
eğitim veriyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki: “Yarın siz bu birimlere müracaat ettiğinizde güvenlik
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bürokrasisi sizinle ilgili tahkikat yaptığında bizimle ilgili hizmetle ilgili -kendilerini “hizmet” diye
de adlandırıyorlardı malum- en ufak bir kırıntı dahi bulamamalılar.” Bunun için gençlere verdikleri
talimatlar var. Bir: “Kiraladığınız ışık evlerinde kesinlikle hizmetle irtibatlı birisinin adına ev
kiralamayacaksınız.” İki: “Hizmetten olan bir adamdan ev kiralamayacaksınız.” Üç: “Elektrik, su,
bilmem ne aboneliğinizi hizmetle ilgili bir kişi adına katiyen yaptırmayacaksınız.” Dört: “Kredi kartı,
sosyal medya, e-mail şu bu filan katiyen kullanmayacaksınız.” Çünkü buralarda iz bırakılıyor. Yarın
kendileriyle ilgili bir şey olduğunda, oralardan güvenlik bürokrasisi takip ettiğinde bir şekilde örgütle
irtibatlarına ulaşır endişesini taşıdıkları için bunları kullanmayı yasaklıyor. Başka ne diyor? “Bu
evlere giriş çıkışlarda yoğunluğa dikkat edin -öğrenci giriş çıkışlarına dışarıdan başkalarının dikkatini
çekeceği için- ve ‘Şu adreste İngilizce kursu verilir.’ veya ‘Matematik kursu verilir.’ gibi ilanlar
yapıştırın.” diyorlar. Başka ne diyorlar öğrencilere? Akla hayale gelmeyecek dergi benzeri şeylere
abone olunmasını, kapının önünden mümkünse bir gün, iki gün, üç gün alınmamasını, apartmanın diğer
sakinlerinin bunların FETÖ’yle bağlantılı olabileceğine ilişkin akıllarına hiçbir şey gelmemesini, öyle
bir kanaat taşımamalarını sağlayacak şekilde dergilere abone oluyorlar, iki, üç günde almayıp kapının
önünde beklettiriyorlar. Başka ne diyorlar? “Bir yerde buluşacaksanız toplu gitmeyin, ayrı ayrı gidin.”
diyorlar. Başka ne diyorlar? “Eğer hizmettense amcanız, dayınız, halanız, teyzeniz filan ‘Kandildi,
bayramdı, seyrandı onun için aradım.’ diye dahi aramayın. Eğer hizmetle, cemaatle irtibatı varsa
amcanızı, dayınızı, halanızı, kardeşinizi, şunu kimseyi aramayın.” diyorlar. Böyle bir örgüt. Gençleri
böyle hazırlıyorlar.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Benim aklıma şey geldi Sayın Genel Müdürüm. Efendim,
genellikle örgütlerin içerisinde devlet istihbaratları eleman yerleştirirler. Millî İstihbarat Teşkilatı
yerleştirir, Jandarma yerleştirir, siz yerleştirirsiniz. Bu yapının içinde hiç adamınız yok muydu sizin ve
siz en azından bu darbe olduktan sonra kendi insanlarınızı, istihbaratçılarınızı bir kontrol etme lüzumu
hissetmediniz mi? Bu benim çok dikkatimi çekiyor.
Bir diğer husus da 17-25 Aralık sonrası o temizliği yapmasaydınız, “Emniyetteki 1.859 üst rütbeli
kişiyi tasfiye ettik.” dediniz, bu 15 Temmuz nasıl olurdu, daha mı kanlı olurdu? Bu benim dikkatimi
çekiyor.
Bir de size soracağım bir soru daha var, özür dilerim de. Bir itham var sizinle ilgili, şöyle bir itham
var. Avaz Türk’te yayınlanmış, haberiniz oldu mu bilmiyorum. Şöyle diyorlar, 10 Eylül 2016. “Emniyet
Genel Müdürlüğünde Celalettin Lekesiz döneminin terfi lekesi.” Haberiniz oldu mu? Olduysa bir şey
yaptınız mı? “Temizlenecek gibi değil.” diyor. “Celalettin Lekesiz döneminde geçtiğimiz yıl terfi verilen
isimlerden 380’e yakın kişinin FETÖ üyeliğinden ihraç edildiği, bir kısmının da tutuklandığı ortaya
çıktı. Lekesiz yönetimindeki Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ‘yle ilgili mücadele konusunda
yavaş davranmaktan öte, FETÖ mensuplarını korumakla suçlanıyordu. FETÖ’yle alakası olmayan
116 kişinin terfileri engellendi. 2010-2015 arası komiser yardımcılığı sınavlarında 4 bin civarında
FETÖ’cü sınavlar kazandı. Bunlara hiç dokunulmayıp FETÖ’yle ilişkisi olmayan 300’ü aşkın komiser
yardımcısının rütbelerinin sökülmesi, son operasyonlarda da rütbesi sökülen bu isimlerin FETÖ’yle
ilişkisinin olmadığının, sadece 15-16’sının FETÖ’yle ilişkisinin tespit edilmesi Lekesiz dönemi
üzerinde büyük şaibe oluşturdu.” gibi bir haber yapmışlar. Haberiniz olmadıysa en azından haberiniz
olsun ve “Ne söyleyeceksiniz?” diye sordum.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Anladım.
Efendim, teşekkür ederim. Doğrusu bundan haberim yoktu ama Emniyetin içerisinde de, dışarıda
da buna benzer spekülasyonlar her zaman yapılır, yapılıyor. Bu işin özü şu efendim: Terfi ettirirken
-benim zamanımda bir sefer, 2015 yılında terfi edildi- personelin kurumsal hafızasındaki bilgileri
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alıyorsunuz. Şimdi, Emniyet Genel Müdürlüğü Terfi Kurulu Emniyet Genel Müdürünün Başkanlığında
genel müdür yardımcıları, ilgili daire başkanları ve seçimle gelen 2 de il emniyet müdüründen
müteşekkil 18 kişilik bir komisyondur. Terfi ederken kriterler var, puanları var performansına bağlı
olarak filan ama bizim FETÖ’yle irtibatı olan bir kişi dahi terfi edemesin diye ekstradan yaptığımız
özel çalışmalar var. Terfi edenlerle ilgili, tamamıyla ilgili, listeye girenlerle ilgili istihbarattan rapor
istedik. Alt devrelerine sorduk, üst devrelerine sorduk, yan devrelerine sorduk amirlerine sorduk,
personeldeki kurumsal hafızadaki kişiye ilişkin kayıt nedir bunlara baktık. Yapılan operasyonlarda bu
kişinin adı geçiyor mu; FETÖ’yle irtibatı, iltisakı olduğuna dair bağlantılar geçiyor mu bunlara baktık.
En az 10 kalemden bunların FETÖ’yle irtibatı olup olmadıklarına ilişkin değerlendirmeler yaptık.
Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda FETÖ’yle irtibatı olduğu konusunda şüphe olan bir kişiyi
dahi terfi ettirmedik, ettirmemiz mümkün değil. Ancak, bundan bir-bir buçuk yıl önce terfi ettirdiğiniz
kişilerin zamanında byLock olmadığı için, bundan bir bir buçuk yıl önce terfi ettirdiğiniz kişilerle
ilgili 2010 KPSS operasyonundaki bugün sahip olduğunuz bilgiler, belgeler olmadığı için, filanca
operasyondaki bilgiler belgeler elinizde olmadığı için terfi ettirdiğiniz o kişilerin bu yapıyla bağını
kavrayamıyorsunuz. İstihbarat öyle bir bilgi veremiyor, diğerleri veremiyor, personel veremiyor, şu
veremiyor, amiri veremiyor, müdür veremiyor. “Artık bunun demek ki irtibatı yok.” diyorsunuz. Tam
tersine terfi etmeli diye önünüze raporlar geliyor. Bu durumda yapılacak başka bir şey yok. Bunlar
bugün de olabilir. Şimdi terfi edenlerden de yarın başka deliller, belgeler ortaya çıkınca yapıyla irtibatlı
olanlar maalesef çıkabilir, temenni etmiyoruz ama çıkabilir.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Emniyette istihbaratınız yok muydu bu örgütün içerisinde. Onu
sormuştum hatırlarsanız eğer. İyi sorguladınız mı?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Geçmişte nasıldı bilmiyorum
da son iki yıldır filan içlerinde adam yerleştirmeye epeyce çalıştık.
BAŞKAN – Peki, teşekkür.
Sayın Ravza Kavakcı, buyurun efendim.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
Sunumunuzun başında 1966’lı yıllardan itibaren kamu kurumlarına bu örgüt mensuplarının yavaş
yavaş yerleştiklerini ifade ettiniz. Biz daha önce burada hem Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bu örgütün
yerleşmesiyle, sızmasıyla alakalı hem de Emniyetteki sızmalarıyla alakalı uzmanlar dinledik. Sizin
belirleyebileceğiniz şu seneden itibaren -Emniyet için sadece söylüyorum- aktif oldukları bir tarih var
mı? Mesela şöyle, Emniyetteki bazı arkadaşlarla sohbetimizde şöyle cümleler kullanılıyor: “İşte şu
sene mezun olanlara çok dikkat etmek lazım.” gibi. Sizin buna benzer bir tespitiniz var mı?
İkinci soru olarak da Emniyet Genel Müdürlüğü vazifenizi teslim ederken devir teslim töreni
esnasında şöyle bir ifadeniz yansıdı doğruysa eğer: “Bütün illerde 15 Temmuzda büyük bir direnme
ve kahramanlık olduğuna dair ama bazı istisnalar olabileceğine dair.” Bu istisnalar nelerdir ve bununla
alakalı gerekli girişimler yapıldı mı eğer tereddüt edenler var idiyse?
Son soru olarak da şunu merak ediyorum: 17-25 Aralık süresi akabinde büyük bir temizlik yapıldı.
Demin siz de ifade ettiniz, rakamları da bizlerle paylaştınız. Peki, bu süreç içerisinde bu temizlik
yapılırken bu personelin yurt dışı bağlantılarıyla alakalı da bir çalışma yapıldı mı? Bununla alakalı
bilgi ve görüşlerinizi rica edeceğim.
Teşekkür ederim tekrar.
BAŞKAN – Ravza Hanım, teşekkürler.
Buyurun Sayın Valim.
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EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Teşekkür ederim efendim.
Efendim, bununla ilgili net bir tarih söylenemeyebilir, bilemiyorum ama benim kendi tespitlerime
göre 1966 yılında İzmir’e tayin olduğu andan itibaren okullarla, öğrencilerle, üniversite öğrencileriyle
yoğun irtibat içerisine örgüt liderinin girdiğini görüyoruz ve o saatten itibaren artık resmî kurumlara
ağır ağır sızmaların başladığını söylemek mümkün diye değerlendiriyorum.
81 ilde 15 Temmuz gecesi tüm Emniyet teşkilatı yoğun direndi. İstisnalar olmuş olabilir mi?
“Olabilir.” dediniz diyorsunuz. Bunlar en azından o benim görevde olduğum dönem itibarıyla darbeyle
mücadelenin seyrini, safahatını, akıbetini etkileyebilecek güçte, kuvvette değildi. Ne olmuştur? Filanca
ilde filanca şube müdürü veya bir başkomiser veya bir polis memuru “Ya, asker güçlü, direnmeyelim.”
filan demiştir. Bunların tamamıyla ilgili de zaten soruşturmalar, işlemler başlatılmıştı.
Bir de “yurt dışı bağlantıları” filan dediniz. Yurt dışı bağlantıları tabii biraz daha bizi aşan
boyutlar. Özellikle Millî İstihbarat Teşkilatının görev alanına giriyor. Bizim de şüphesiz konuya ilişkin
çalışmalarımız vardı.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Emine Hanım, buyurun.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Hoş geldiniz Sayın Müdürüm.
Şimdi, bu 15 Temmuz sabahı yani 16 Temmuz 08.17’de Anadolu Ajansı’na verdiğiniz bir
demeçte “Beştepe’deki Jandarma Genel Komutanlığı isyancıların kontrolüne geçti ve buradan 81 ilin
jandarmasını sevk ve idare ederek darbeyi gerçekleştirme çabasındaydılar.” diyorsunuz. Burada 81
ili kontrol edecek gücü nasıl elde ettiler? Hepimiz gelip gelip bunu soruyoruz. Yani gerçekten hangi
kurumda olursa olsun bu güç fark edilmeden nasıl bu kadar bu hâle geldi? Çok şükür edemediler, o
ayrı bir konu.
Yine, gelen konuklarımız arasında Genelkurmay eski başkanlarımız oluyor. Israrla bize
söyledikleri “Karargâh dışında istihbarat yapma yetkimiz yok.” diyorlar. Tabii, istihbarat denince de
Emniyet, MİT ve Jandarma geride. Peki, yine bu yapılanmadan bu 3 birimin de hiç mi haberi yoktu?
İstihbarat koordinasyonunda bir problem olduğu açık. Bunun nedeni nedir? Asker tarafı diyor ki: “Bize
bilgi gelmiyordu.”, işte İstihbarat tarafı diyor ki: “Biz biliyorduk ama işte belli şeyleri paylaşıyorduk.”
veya nedir, burada bu kopukluk, koordinasyon eksikliği nereden kaynaklanıyor?
Bunu şunun için soruyorum: Teşhis olarak soruyorum ki önümüzdeki dönem için tedbire
yönelik bir bilgi altyapısı oluşsun diye. Selçuk Özdağ Vekilimizin söylediği bu Avaz Haber’deki şeyi
tekrarlamayacağım ama yine aynı o haberde şu var: Bu sürecin yaşanmasında Personel Dairesi Başkanı
Eyüp Kınacı’nın rolünün olduğu iddia ediliyor. Sizce bir rolü var mı? Çünkü onun 2 yeğeni de -hatta
üst düzey emniyet müdürleri- şu anda ihraç edilmiş, görevden alınmış durumda.
Diğer bir sorum da: Yurtta sulh konseyi ama sivil ayağıyla ilgili isimler veya bir bilginiz var mı?
Bir de Atatürk Havalimanı’ndaki Kulenin tekrar kontrole alınmasıyla ilgili bilgi verdiniz. Ben
birinci ağızdan dinlediğim için bunu da burada paylaşmak istiyorum. Kule tamamen isyancıların
kontrolü altındayken -bizim MKYK üyemiz kendisi anlattı- bir milletvekilimizle birlikte halktan da
5-10 kişiyi alarak Kuleye gidiyorlar. Orada birkaç polis var, tabii ki yeterli değil. Dolayısıyla, hiçbir
şey yapamıyorlar. Bu 2 kişinin liderliğinde tamamen halkın Kuleye girmesiyle kontrol altına alınıyor ve
zaten ondan hemen sonra da ışıkları görünce Cumhurbaşkanımızın uçağı da havaalanına iniyor. Bunu
direkt kendisinden dinlediğim için de sizinle de paylaşmak istedim.
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Bir de Başbakanımızın, güvenli olduğu için havayolunu tercih etmesi gerektiğini veya önerdiğinizi
söylediniz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Yok. Affedersiniz, kesiyorum.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Öyle değil miydi?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Tam tersini söyledim.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Havayolunu kullanma… Ben yanlış anladım.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – “İstanbul içerisinde özellikle
havayoluyla transferi yapmayın.” dedim Koruma Başkanına.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Tamam, özür dilerim, ben yanlış anladım.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Estağfurullah.
(Oturum Başkanlığına Başkan Vekili Selçuk Özdağ geçti)
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Çünkü, evet, havaalanlarında da problem vardı.
Bir de 11 Eylül 2014’te Bursa Hâkimiyet gazetesinde çıkan bir haber var: “Aldığım maaşı hak
ettiğimi düşünmüyorum.” demişsiniz Hatay Valiliğinden Emniyet Genel Müdürlüğüne atandığınızda.
Neden böyle düşündünüz? Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılırken de böyle bir duyguya kapıldınız
mı?
Teşekkür ederim.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Evet efendim, teşekkür ederim.
Son sorunuzdan başlayayım izninizle.
Bu Hatay Valiliğinden ayrılırken basın mensuplarıyla sohbet sırasındaki bir sözde, aldığım maaşı
hak ettiğimi düşünmüyorum diyorum. Bu, insanın kendi iç dünyasında yaşadığı bir husus. Bu şöyle:
Kamu görevlileri üç yüz altmış beş gün maaşından yakınır. Bendeniz bu durumu ahlaki bulmam, doğru
bulmam. “Maaşından üç yüz altmış beş gün yakınana kadar, aldığım maaşı hak ediyor muyum diye
kendini sorgula.” derim çalışma arkadaşlarıma. Bu değerlendirmeyi belki ben eksik ifade ettim, belki
yanlış anlaşıldı ve onun özü oydu.
“Atatürk Havalimanı’nın alınmasıyla ilgili…” Bunlar bizim resmî kayıtlarımızda olan şeyler,
ekranlara da yansıyor zaten bir bölümü, Özel Harekâtın yaptığı operasyonun bir bölümü farkındaysanız.
Elbette “Bunların tamamını polis yaptı.” diye söylemiyoruz; sözlerimin başında da söyledim, halk,
başta Sayın Cumhurbaşkanımızın o güçlü iradesi, Sayın Başbakanımızın, Hükûmetin duruşu, Meclisin
duruşu, tüm siyasetin duruşu ve toplum hep beraber bu darbeyi püskürttü.
“Personel Dairesi Başkanı FETÖ’cü müydü?” Başta İstihbarat Başkanlığı olmak üzere bana
bu şekilde intikal eden bir bilgi gelmedi. Ben geldiğimde, Genel Müdür olduğumda, 17-25 sonrası
Emniyetin içerisindeki temizlikler yapılmış ve bu atamalar yapılmıştı, ben gelmezden hemen önce bu
atamalar yapılmıştı. Bu arkadaşla ilgili değişik spekülasyonlar yapıldı ancak İstihbarattan “Bu arkadaş
böyle.” diye bir şey bana intikal etmedi. Bu anlamda itibar ettiğim, güvendiğim çok insana da sordum,
“Bu arkadaş, Personel Dairesi Başkanı FETÖ’cü.” diye bilgi vermediler.
“Jandarmadan taşraya talimat…” Bunun detaylarını anlattım Sayın Vekilim. Genel Komutanlıktan
emir komuta zinciri içerisinde yapılan bir darbe girişimi imiş gibi tüm Jandarma teşkilatına talimat
gönderiyorlardı. Oraya operasyon yapıldı ve o operasyonla da o talimatın gitmesine engel olduk.
BAŞKAN – Tamam mı Emine Hanım.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Tamam.
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BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
Mihrimah Belma Satır Hanımefendi, İstanbul Milletvekili.
Buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok teşekkür ediyoruz açıklamalarınız için.
Benim de sorularımın birçoğu soruldu, kısa bir iki şeyi de ben sormak istiyorum izninizle.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Estağfurullah.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Konuşmanızın bir yerinde “Silahlı Kuvvetlerin darbe
yapacağını düşünüyordum.” dediniz. Asker, Türk Silahlı Kuvvetleri gerekli ihtimamı gösterip kendi
içindeki bu FETÖ’cü personeli temizlemekte bir zafiyet mi yaşadı? Çünkü, bildiğiniz gibi, bu darbeyi
asker yaptı, asker içindeki hainler yaptı; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya Çevre Bakanlığı veya
Gümrük Ticaret Bakanlığındaki personel yapmadı, askerin içindeki vatan hainleri yaptı. Burada askerin
üst kademesinin veya görevli birimlerinin bir zafiyeti olduğunu düşünüyor musunuz?
Yine biraz evvel söylediğinizi teyiden soruyorum: “Birbirlerini tanımıyorlardı.” dediniz. Yani
1 dolarlar falan biraz işin şeyi galiba. Birbirlerini tanımadıkları için darbe girişimi o gece inkıtaya
uğramış olabilir mi?
Bir konuşmanızda “FETÖ terör örgütünün yaptığı darbe girişimi, esas itibarıyla Türkiye’yi terbiye
etme operasyonuydu.” diyorsunuz ki güzel bir ifade olduğunu düşünüyorum ben de. Bir başka görüş de
darbenin Türk ordusunu direkt hedef alındığını söylüyor. Buna göre, darbenin asıl hedefi sizce kimdi?
Bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz? Birinci sorum bu. Bunlara cevap verirseniz diğer iki tane
çok küçük sorum var, onları da soracağım.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Efendim, 17-25’i polis yapmıştı
fakat 15 Temmuzda da Türkiye’nin bu belayı defetmesinde polis gerçekten çok aktif rol aldı, görev
aldı. Demek ki polisin içerisinde çok ciddi çalışmalar yapıldı, tasarruflarda bulunuldu ki iki sene kadar
önce Türkiye’nin başına yeni bir gaile açan bir teşkilat, iki sene sonra tam tersini yapıp Türkiye’nin
medeniyet yürüyüşüne devam edebilmesi için doğru yerde yer alıp doğru rol oynadı. Dolayısıyla,
Emniyet açısından ben konuyu böyle değerlendirebilirim.
“Silahlı Kuvvetler bu anlamda mücadele yaptı mı, yapmadı mı?” konusunu ben sizlerin,
kamuoyunun takdirine bırakıyorum.
Bunlar hücre tipi çalışıyor Sayın Milletvekilim. Hücre tipi çalışıyorlar, gizlilik, mahremiyet esas,
üçerli, dörderli kişiler. Her geçen gün yeni bilgiler elde ettikçe bunların çalışmaları, birbirleriyle yataydikey ilişki yönetimleri filan daha iyi ortaya çıkacak ama bugünkü bilgilerimiz, üçerli, dörderli hücreler
hâlinde çalıştıkları.
“Bu, Türkiye’yi terbiye etme operasyonu muydu?” Evet. Türkiye yer altı kaynaklarını
değerlendirdikçe, Türkiye yer üstü zenginliklerini, potansiyelini aktive ettikçe, Türkiye daha iyiye
gittikçe, insan kaynaklarını geliştirdikçe, bölgesel ve küresel düzeyde söz sahibi olmaya talip oldukça
bu tür gelişmeler olabilecektir, buna açık olmak lazım. Bu da onlardan bir tanesiydi. Bugün hepimiz
biliyoruz, Orta Doğu’da, hemen güneyimizde sınırlar çiziliyor. Sınırlar çizilirken Türkiye’nin oyun
dışında kalmasında yarar olduğunu değerlendirenler ve örgütün kendisi de “Artık kaybedecek bir şeyim
yok.” diye, son kozunu oynadı diye değerlendiriyorum.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Teşekkür ediyorum.
Küçük bir sorum daha var.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Satır.
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MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Genel Müdürüm, yaklaşık iki yıl Genel Müdürlük
yaptınız. Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve bunun benzeri birkaç kişinin bir yıl içerisinde 110 defa yurt
dışına çıktığı tespit edildi. Adil Öksüz’ünki kesin, 110 defa çıkmış. Bu kadar yoğun giriş çıkışlar,
İstihbarat Dairesi Başkanlığı açısından sorun teşkil etmez mi, dikkat çekmez mi? Bununla ilgili
düşünceniz nedir?
Üçüncü sorumu da sorayım: İstihbarat Dairesi Başkanlığı bünyesinde 7 bin istihbaratçının
yaklaşık 6.500’ünün FETÖ mensubu olduğuna dair haberler çıktı. Bu mümkün müdür? Rasyonel bir
tespit midir?
Kısmen cevap verdiniz ama Sayın Bakan Efkan Ala döneminde, sizin de içinde bulunduğunuz
heyet bu temizliği yapmasaydınız, bu kadar FETÖ’cü emniyet mensubunu ihraç etmeseydiniz,
görevden almasaydınız, yerlerini değiştirmeseydiniz o gece akıbetimiz ne olurdu?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sağ olun efendim.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – “Adil Öksüz niçin takip edilmedi
bu düzeyde bir adamdı da?” Konunun münhasıran incelenmesi, tahkik edilmesi lazım, konuyla ilgili
derinlemesine bir inceleme yapılması lazım.
“6.500-7.000 kişi değişti, 7 bin kişilik teşkilatta 6.500 kişi değişti. Değişmeseydi ne olurdu?”
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – 6.500 kişi FETÖ’cü biliniyor.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – “Yaklaşık yüzde 95’i değişti,
değişmeseydi filan ne olurdu?” diyorsunuz. Allah korusun, bugün, Suriye gibi bir hâl olurdu Türkiye’de.
Şahsi kanaatim, Emniyetin içerisindeki değişiklik olmasa idi, Emniyettekiler de o gece destek
verirdi, darbeciler başarılı olabilirdi –bilemiyoruz- darbecilerin başarılı olmaları hâlinde on-on beş
gün içerisinde tüm Türkiye, hem Silahlı Kuvvetlerden hem Emniyetten hem toplumdan hem siyaset
kurumundan darbeyi bunların yaptığı netleşince kimse bunu kabullenmezdi ve yeniden direniş başlardı,
Allah korusun, Türkiye bir iç savaşa girerdi, çok kan dökülürdü.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Şu anda Emniyette veya içinde bulunduğunuz diğer
kurumlarda kripto FETÖ’cüler hâlâ var mıdır?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – “Olabilir mi?” Olabilir. Yeni
bilgiler, yeni belgeler ortaya çıktıkça bunlar da ortaya çıkacaktır.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili.
Buyurun Sayın Tanrıkulu.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Lekesiz, hoş geldiniz. Ben de teşekkür
ediyorum.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Sağ olun efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şunu öncelikle ifade edeyim de: Konuşmanızın
bir yerinde Gezi’yle ilgili tespitlerde bulundunuz. Yani kayıtlara geçmesi açısından söylüyorum. Bir
kez, o “tweet” hesaplarıyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü yani her “tweet”’i izliyor, neredeyse
suç duyurusunda bulunuyor. “Tweet”’lerle ilgili olarak göz altına alınan onlarca insan var. Bu “tweet”
hesaplarıyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı herhangi bir işlem oldu mu?
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EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Bizim bu konuda yaptığımız
tespitler var efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Suç duyurusunda bulundu mu acaba?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Suç oluşturacak, belki suç
duyurusunda bulunmayı gerektirecek nitelikte paylaşımlar olmayabilir ama Gezi’ye destek verdiklerine
ilişkin tespitlerimiz var.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – O tespitler yazılı olarak var mı, Komisyon istese
ulaşabilir mi acaba?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Onu Emniyet Genel
Müdürlüğünden istemeniz…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hayır, siz Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığınız
için soruyorum yani.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Ben bir şey söyleyemeyeceğim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Burada bir iddia ortaya koydunuz da, bu iddianın…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Ama Gezi’yle ilgili
çalışmalarının, paylaşımlarının olduğunu biliyoruz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Biliyorsunuz, peki.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Yani şu görüşlerimi söylemek
durumundayım: Ben yani Gezi sırasında Divan Oteli’nin önünde polisin, güvenlik güçlerinin çok
haksız muamelesine tabi oldum. Onun bütün kayıtları ve görüntüleri var. Sağ gözümde yüzde 80 görme
kaybı oluştu, hastaneye kaldırıldım ama hiçbir polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunmadım.
Benim hakkımda suç duyurusunda bulundu sahte tutanakla polis müdürleri. Tutanağın sahte olduğu
CD kayıtlarıyla ortaya çıktı. Benim söylemediğim sözleri kayıt altına alıp polise mukavemet ve hakaret
ettiğim iddia edildi. Sonra, bilirkişi raporuyla, o sözleri söylemediğim de ortaya çıktı. Sağ gözümde
yüzde 80 görme kaybı oluştu. O polis müdürü İstanbul Güvenlik Şube Müdürüymüş, şu anda FETÖ
terör örgütünden ihraç edildi ve hapiste olması lazım bildiğim kadarıyla. O dönemki bütün emniyet
müdürleri İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ve vali dâhil olmak üzere şu anda tutuklular ve dolayısıyla,
bunu yani bu girişimi herhangi bir şey olmadan, bu şekilde, orada bulunan bütün insanları töhmet
altında bırakıcı, oraya belli duyarlılıklarla gelmiş, çevre duyarlılığıyla gelmiş, gerçekten demokratik bir
Türkiye için gelmiş bütün insanları töhmet altında bırakıcı sözlerinizi kabul etmediğimi -kendim dâhil
olmak üzere, oradaydım- belirtmek isterim çünkü tespitlerinizin bir dayanağı yok anladığım kadarıyla.
İkinci olarak da şunu söyleyeceğim: 2015 Askerî Şûrası’ndan önce, Genelkurmay Başkanlığından
veya kuvvet komutanlıklarından size -Genelkurmay Başkanlığı olması lazım- Askerî Şûra’yla ilgili
olarak Emniyet Genel Müdürlüğünün atanacaklar konusunda bir çalışma yapıp yapmadığı veya bir
tespiti olup olmadığı konusunda bir talep geldi mi veya bu talep gelmeden siz herhangi bir biçimde
-2014’teki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar gibi- komutanlıklara gidip, Genelkurmaya gidip
elinizdeki tespitleri paylaştınız mı?
BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Tanrıkulu.
Var mı sorunuz?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bir sorum daha var bu sorudan sonra, evet.
BAŞKAN – Buyurun.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – 2014 Şûrası’nda Mehmet Kılıçlar “Ben gittim.”
dedi burada, hepimiz tanık olduk. 2015 Şûrası bakımından siz böyle bir şey yaptınız mı? Onlar talep
gelmeden gitmişler. Talep size Genelkurmaydan gelebilir, öyle aktarıldı bize burada bilgi olarak
devletin işleyişi bakımından. Çünkü Genelkurmay Başkanlığının istihbarat alabileceği iki kaynak var;
Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT. “Biz onlardan istediğimiz zaman bize bilgi vermek zorundalar veya
onlar da bizimle paylaşmak zorundalar.” Böyle karşılıklı veya sizin tarafınızdan 2014’teki gibi bir bilgi
aktarımı oldu mu FETÖ’cü örgütlenmenin ordudaki ayakları için ve askerî şûra öncesinde?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Konuyla ilgili efendim ne icap
ediyorsa yapılmıştır.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Efendim, böyle, ne icap ediyorsa değil de…
Şimdi, bu bir cevap değil, kusura bakmayın yani.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – O zaman cevap olarak kabul
etmeyeceksiniz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hayır, şöyle bir şey: Yani, somut bir şey soruyorum.
Emniyet Genel Müdürlüğü 2015 Askerî Şûrası öncesi Genelkurmay Başkanlığına elindeki…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, 241 insan ölmüş, rica ederim ya.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu bir cevap değil yani.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürün takdirine bırakalım.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Estağfurullah.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hayır, yeni Emniyet Genel Müdürü burada paylaştı.
“Elimizdeki tespitlerle 2014’te gittik, bildirdik.” dedi ama şunu da söyledi: “Bizim verdiklerimiz, bunlar
olmasın dediklerimiz oldu, olsun dediklerimiz olmadı; şimdi, olmasın dediklerimizin tümü darbeci ve
hapisteler.” 2015 öncesi bu görevde olan, eş değer görevde olan sizsiniz; kendisi Ankara Valiliğine
atanmış, siz de Hatay Valiliğinden Emniyet Genel Müdürü olmuşsunuz. Yani, bu işleyişi Komisyon
bilmese ve siz paylaşmasanız nasıl öğreneceğiz, nasıl bu Komisyon işlev görecek? İşte, diyorsunuz ki
“Gereği neyse yapılmıştır.” Ben somut bilgiyi soruyorum.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Sayın Milletvekilim…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sizin başında birinci dereceden sorumlu
olduğunuz yerle ilgili olarak.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Genel Müdür.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Kurumlar kendi aralarında
yapılması gerekeni yaparlar. Emniyet Genel Müdürlüğü de o çerçevede kendi üzerine düşen sorumluluk
neyse yerine getirmiştir efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Benim kişisel görüşüm şu, onu da söyleyeyim:
Yani, devlet zaten bu açıklamalarla bu noktaya taşınmış. Sonuç itibarıyla, maalesef, bu açıklamalarla
taşınmış. Gereği yapılmış, yapılmış ama bir cemaat devlette, kamuda gücünü kullanarak darbe yapacak
aşamaya gelmiş. Gereği yapılmışsa niye o zaman bu örgüt emniyet içerisinde, ordu içerisinde bu
kadar çok güçlendi ve darbe yapacak arayışa geldi, bunu soruyoruz. Yani, burada medeni bir biçimde
cevap almaya çalışıyoruz ya da görüşlerinizi öğrenmeye çalışıyoruz. Burası milletin Meclisi, burada
saklanacak bilgi yok. Zaten darbe girişimi yapılmış, hepsi hapisteler; çekindiğiniz, korkacağınız
herhangi bir şey de olmaması lazım bu saatten sonra.
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Bir de, efendim, bu Binbaşı H. A’nın kim olduğu konusunda bilginiz var mi Emniyet Genel
Müdürü olarak?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Binbaşı?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Binbaşı H.A.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Darbeyi MİT’e ihbar eden.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Efendim, saat 14.45 itibarıyla…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Yok efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Peki, yani Emniyet Genel Müdürü olarak böyle
bir çalışma yapmayı, bu giden şahsın… Çünkü 15 Temmuzdan eylül ayına kadar da görevdesiniz,
yaklaşık kırk beş gün, istihbarattan ve emniyetten siz sorumlusunuz o tarih itibarıyla hem hiyerarşi
hem de bu darbenin açığa çıkarılması konusunda. Yani, bu H.A’nın kim olduğu konusunda devletin
resmî birimi Emniyet çalışma yapmayacaksa… Jandarma yapmaz çünkü Yenimahalle Emniyet Genel
Müdürlüğü sınırları içerisinde. Doğrudan doğruya sizin yapmanız lazım bu H.A’nın kimliği konusunda.
14.45’te gitmiş, sonuçta 18.00’de de MİT tarafından bilgi birinci elden Genelkurmay Başkanına
bildirilmiş. H.A’nın kimliği konusunda yani FETÖ’cü müdür, başka bir şey midir, manipüle mi etmiş,
gerçek bilgi mi vermiş? Darbe konusunda kritik bilgi. Bununla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü
veya sorumlusu olduğunuz birimler kimlik konusunda bir araştırma yaptı mı?
(Oturum Başkanlığına Başkan Reşat Petek geçti)
BAŞKAN – Tamam mı Sayın Tanrıkulu sorular?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Soruları sordu da Sayın Genel Müdür bir takdir hakkı kullandı,
Sayın Tanrıkulu bir yorum yaptı.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – “Devlet gereğini yapmıştır.” Gereğini yaptığı için
de zaten darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık.
BAŞKAN – Sayın Lekesiz, vereceğiniz cevap var mı efendim?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Efendim, teşekkür ederim
Sayın Vekilime. Sorusuna ilişkin cevabı verdiğimi düşünüyorum.
Binbaşı H.A’yla ilgili efendim doğrusu şu anda bir çalışma yapılıp yapılmadığını hatırlayamadım,
yapılmıştır diye değerlendiriyorum.
BAŞKAN – Başka var mı sorunuz?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, ben sorularıma aslında buraya
gelen kamu görevlilerinin, sorumluluk sahibi kamu görevlilerinin bu Komisyonda açıklıkla görüşlerini
paylaşması gerektiği görüşündeyim ancak “Ne gerekiyorsa yapılmıştır.” cevabı geçirdiğimiz tehlike ve
karşı karşıya kaldığımız tehlikenin vahameti konusunda bence doğru değil. Açıklıkla cevap verilmesi
lazım ama “Gereği neyse yapılmıştır.” bilgisi bugüne kadar geldiğimiz bu kötü durumun da bir
çerçevesini ortaya koyuyor, sizin şahsınızdan bağımsız olarak söylüyorum.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Estağfurullah.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum, tutanaklara geçmiş oldu.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu Komisyondaki bu tarz bürokrasinin siyasetçiye tutumları bu
Komisyonun soruşturma komisyonuna dönüşmesinin gerekçesini oluşturmaktadır. Yani, buraya gelip
konuşmamak ya da gelmemek ya da “Yazılı sorulara cevap vereceğim.” tarzı bu Komisyonu işlevsiz
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hâle dönüştürür. O zaman soruşturma komisyonu kurulması gerekir. Bunu bir kere daha vurgulayıp
kayıtlara geçiriyorum çünkü günü geldiği zaman Türk milleti adına gerçekleri çıkarmak için soruşturma
komisyonuna dönüşmemiz gerektiğinin bir ispatıdır bu olaylar.
Teşekkür ederim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Yargı devam ederken soruşturma komisyonu açamayız.
BAŞKAN – Evet, kendi görüşünüz olarak kayıtlara geçmiştir.
Aykut Bey, buyurun, söz sizde.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Değerli Komisyon üyeleri, yani şimdi ben 15 Temmuz gecesini
hatırlıyorum. Biz Meclise geldik, bomba 10 metre yana düşmüş olsa benim çocuğum babasız, eşim
dul kalacak. Onun için, böyle herhangi biri gibi sormuyorum. Burada canına kastedilmiş biri olarak
soruyorum. Anlıyorum, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sayın Lekesiz’e veya herhangi bir
konuğa nezaketsizlik etmemiz düşünülemez ama tarihe “Büyükler, küçüklerden daha iyi düşünür;
soğuk havalarda, sıcak havalardan daha çok üşünür.” tarzında bir yaklaşım… Sayın Lekesiz değil,
benim gözümde Efkan Ala ve Süleyman Soylu cevap veriyor şu an itibarıyla ve ben canına kastedilmiş
biriyim. Beni ilgilendirmez siyasi, şu, bu… Elbette ki politik bir yanım var ama ben bunu öğrenmek
zorundayım. Kime soracağım? Emniyet Genel Müdürü, Genelkurmay Başkanı, İçişleri Bakanı ya da
kime soruyorsak bilmiyor. “Aa, nasıl olmuş?” “Rapor var mı?” “İşte, sorunuz.” “Ya, siz Emniyet Genel
Müdürüsünüz.” “Sorunuz.” Elbette ki soracağım. Yani, Genelkurmay başkanları geldi, dedi ki: “Bizim
istihbarat yapma şansımız yok. İki kurum istihbarat yapar, biz kışlanın dışına çıkamıyoruz. İki kurum;
MİT ve Emniyet. Sonra onların söylemediği de Jandarma Genel Komutanlığının istihbarat meselesi
varmış.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bu ifadeden de çok tatmin olmadık ama.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hangisinden?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yani, bu sadece…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, tatmin olmadıysak onlara da soracağız.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sorduk yani bu ifadeleri kanun hükmü değil ya da
yani…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Jandarma Genel Komutanlığı da İçişleri Bakanlığına bağlı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yo, yo, Belma Hanım, onu…
BAŞKAN – Evet, Aykut Bey sözünü tamamlasın arkadaşlar. Bakın, Aykut Bey diyecek ki hep bana
geldiğinde sözüm kesiliyor. Aykut Bey lütfen sözünü tamamlasın.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Buna hiçbir itirazım yok. Bakın, bizim şöyle bir kaygımız yok:
Şu kurum, bu kurum, bilmem ne. Dürüst, namuslu, temiz insanlar; benim pusulam o yönde. Bunu
söylemişse, onun dışında istihbarat yapıyorsa o zaman orada şunu sorsaydınız: “Kardeşim, madem
böyle bir şey yapılmıyor, Bülent Arınç’ın evinin önünde subayın ne işi vardı, adres yutan subayın? Onu
sorsaydınız da Bülent Arınç’a suikast meselesi doğru mu, öğrenseydik mesela.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Biz sormamız gereken soruları sorduk.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çünkü Bülent Arınç’a suikast meselesi üzerinden gidildi, ordunun
kozmik odası basıldı. Hani, sorulacak onca soru varken muhatabı ben değilim. Yani, haklısınız, eğer
böyle bir şey diyorsa da gelsin hesap versin Genelkurmay başkanları. Ama, şunu söylüyorum: Sonuçta
ben sivil bir parlamenterim. Bütün bu arkadaşların maaşını ödeyen halk beni seçmiş göndermiş, bu
insanlar vergi veriyor.
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BAŞKAN – Parlamenterlerin hepsi sivil zaten Aykut Bey.
Buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim, aksini söylemedim ki. Ben de parlamenterim. Bütün
kuşlar kanatlıdır.
Yani, şimdi, şunu anlatmaya çalışıyorum: Şimdi, bakın, çok önemli yani şimdi Sayın Lekesiz buraya
geldi. Eğer bu sorulara cevap alamazsak da şeyi toplayıp gidelim. Şimdiye kadar biz Komisyonda
ilerleyemiyoruz. Basın gayret gösteriyor, işte, içinden bir şey çekmeye çalışıyor, insanları aydınlatmaya
çalışıyor; Komisyonun havası da şu basın mensuplarının çalışması üzerine. Kimse bir şey söylemedi
ki, hiç kimse hiçbir şey söylemiyor. Çok net bir soru soruyorum: Siz, Sayın Lekesiz, Genelkurmaya
ordudaki FETÖ’yle ilgili yapılanma konusunda bir rapor verdiniz mi?
BAŞKAN – Evet, Sayın Lekesiz, cevabınızı alalım.
Buyurun.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Efendim, aynı soruya aynı
cevabı vermek durumundayım: Devlet olmak neyi icap ettiriyorsa onun gereği yapılmıştır Sayın
Vekilim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Evet, o devlet olmanın gereği dolayısıyla da ben Mecliste
bombalandım. O kutsal devlet nasıl yerleştirdiyse ben de bombalandım yani. O devlet benim devletim,
ben de milletim o zaman yani ne diyebilirim?
Şimdi, şu açıdan, kayıtlara geçsin: Anladığım kadarıyla, Genelkurmaya bir rapor sunulmamıştır,
sunuluyorsa buraya göndersinler ve bu en hafif ihtimalle görevi suistimal suçudur çünkü böyle bir
şey… Yani, normalde 2004 tarihinden sonra, MGK kararından sonra, siyaseten de 17-25’ten sonra, bu
kadar takip edilmesi gereken bir suç örgütünün imamı serbest bırakılıyor, bütün ordu ele geçiriliyor,
bilmem ne. Youtube’daki yayınlardan izliyorum, vallahi bir tek biz bilmiyormuşuz darbe olacağını,
işin içindekiler bayağı biliyormuş, bayağı bayağı herkes biliyormuş darbe olacağını. Bir tek Emniyet
Genel Müdürlüğümüz ile Millî İstihbaratımız bilmiyormuş. Saat dokuz buçuk, on bir olmuş, Sayın
Cumhurbaşkanımız da eniştesinden öğrenmiş. Sonuçta geldik 246 tane can gitti, paramparça olmuşlar.
Ben tankın altındaki görüntüde “Ağabey, çek, tankı çek.” diyor, benim içim gitti ya, paramparça insanlar.
Benim seçmenim olmuş olmamış önemli değil ama şunu söyleyeyim: Bu darbe girişiminin kendisine
zarar vereceğine inanan askerden, polisten benim seçmenim var, aktif olarak çatışmış. Bunlara da hiç
ihtiyacım yok, kendim geldim Meclise ya, kendim geldim.
BAŞKAN – Bütün vatandaşlarımızın tepkisi, evet.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim, şunu anlatmak istiyorum: Benim meşru bir hakkım
var, bunu öğrenmek istiyorum. Ama yine söylüyorum: Bir gizli el bu darbenin gerçeklerinin açığa
çıkmasını engelliyor. Bugün Emniyet Genel Müdürü bu cevapları veriyorsa bu Hükûmetin sorunudur.
Sayın Başbakan bu cevapları vermiyordur, Sayın İçişleri Bakanı bu cevapları vermiyordur. Böyle
bir şey varsa gereğini yapsınlar, cevabı verecek bürokratı göndersinler, Genel Müdür Yardımcısını
göndersinler çünkü Celalettin Bey’in döneminde ciddi bir şekilde poliste yapılanma devam ediyor.
Emniyetten en kritik kurum, en ağır silahları alan kuruma bilgi gitmiyor. Mehmet Dişli, Mehmet
Partigöç gibi darbenin önündeki generaller terfi ediyor bu sayede. Genelkurmay MİT’i suçluyor, MİT
ona bir şey demiyor, o ona bir şey demiyor. Bir darbe gerçeği ortaya çıkıyor.
Şimdi “FETÖ’yle en üst düzeyde mücadele.” Yani, ben bunu samimi görmüyorum, kayıtlara
geçsin istiyorum ve eğer Cumhuriyet Başsavcılığı da bu şeyi izliyorsa bu konuda bunu soruşturmaya
dâhil etmelerini rica ediyorum. Soruşturma sadece Bank Asya’da hesabı olan, 9’uncu sınıfın 4’üncü
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derecesindeki bir öğretmenle gitmez, soruşturma böyle gider. Yani, Emniyet Genel Müdürlüğünde
bu araştırma yapılmış mı? MİT Müsteşarlığında yapılmış mı? Niye yapılmamış? Her şeyi biliyorlar.
Gezi’de “tweet” atılmış. Ben size 2 tane Zaman gazetesi manşeti gönderdim.
Gezi’de ben parktaydım, 11 milyon insan vardı. İyi niyetle çıktık. Öyle bizim Fetullah’la falan
işimiz olmaz, bizim başka devletlerle işimiz olmaz. 11 milyon insana bir anda bilmem ne şeyi söyleniyor,
bir anda Samanyolu televizyonunda o bed sesli bir adam sabahtan akşama kadar “Camide içki içtiler,
yok bilmem ne yaptılar, yok şunu yaptılar.” diye iftira atıyordu, şimdi siyasal konjonktür değişti diye…
Ya, yazıktır, orada o gençlere yazık ya. Kötü niyetle çıkmadılar ki. Ha, dükkân yağmalayan, bilmem
ne işine girmiş bir sürü şey de vardı ama 11 milyon insanın tamamına bu şey yapılamaz. O insanlar da
demokrasi için sokağa çıktı ama bizde öyle bir hava oluşuyor ki benim taraftarım çıktıysa…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yakıp yıktılar, Beşiktaş’taki Başbakanlık ofisine
saldırdılar. Bu nasıl bir demokrasidir, anlamıyorum yani.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Haklısınız, bakın, şunu söylüyorum: 11 milyon insanın tamamı
Başbakanlık ofisine saldırsaydı Başbakanlık ofisi dayanamazdı.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ya, o günleri hepimiz yaşadık.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Belma Hanım…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Arabalarımızı taşladılar. Yani, yapmayın Allah aşkına.
BAŞKAN – Aykut Bey, toparlıyoruz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bakın, şu haksızlığı yapmayın: Halkın…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Başkanım, bunlar da zapta geçsin, lütfen yani. Gezi
olaylarında Başbakanlık ofisini bombaladılar, bizim arabalarımızı bombaladılar, köprüler kapandı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, rica ederim, ne demek “Bombaladılar.” ya?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Aynen öyle, aynen öyle. Ben köprüye girecektim, benim
aracım küçücük çocuklar -sizin masum dediğiniz çocuklar- silahladılar. İsterseniz…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şikâyetçi oldunuz mu efendim? Eğer böyle bir şey yapıldıysa
bu ahlaksızlıktır.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yanımdaki korumayla beraber… Demek ki size başka
şey yaptılar, bize başka şey. Biz bunları yaşadık.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bakın, Belma Hanım… Ben bitiremedim ki ya.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Başbakanlık ofisine gitmedi mi bu insanlar?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim ama siz söz alın da ben…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ama öyle bir anlatıyorsunuz ki sanki biz farklı dünyada
yaşıyormuşuz gibi.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ama, bakın, şimdi… O zaman şöyle derim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Lütfen yani aklımızla da alay etmeyiniz. Siz de biz de
İstanbul’daydık o günlerde.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hanımefendi, siz, beyefendinin cevap vermemesini savunmak için mi
bu kadar…
BAŞKAN – Aytun Bey, sorun yok ki. Bakın, Aykut Bey’in sözünü kesmedim ama yedi dakika
hakikaten sadece…
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MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hayır, ben, Aykut Bey’in Gezi olaylarını çiçek böcek
muhabbetine çevirmesindeki rahatsızlığımı ifade ediyorum. Bu kadar basit.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir vicdan varsa -vicdan omuzda mıdır- böyle bir yerine koyup
insanın… Ya konuşamadım ki, ne desem…
BAŞKAN – Şimdi, bakın, hiç sözünüzü kesmedim, lütfen. Yedi dakika…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – O zaman konuşmalarınızı müdahale edilmeyecek
şekilde yapın.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim, o zaman bana izin verin, okuyayım yani.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Karşınızdakiler de saf değil yani.
BAŞKAN – Belma Hanım, bir saniye…
Bakın, sırf bu sözleri bir itiraz, eleştiri olarak söylememeniz için de ben burada dakika tutuyorum.
Yedi dakika hiç sözünüzü kesmedim. Bir soru sordunuz, araştırma komisyonuyuz, konuğumuz cevabını
kendine göre verdi. “Efendim, yetersiz.” dediniz, yorumunuzu da yaptınız yedi dakika. Ben de size
başka sorunuz var mı Aykut Bey diye soruyorum. Başka sorunuz yoksa, sizden sonraki üyemize söz
vereceğim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Başkan, meseleyi germemek istiyorum ama bilirsiniz ben
gözümü de budaktan sakınmam. Germemi istiyorsanız gererim.
Ben Belma Hanım’a hiçbir zaman nezaketsizlik etmeyeceğim ama…
BAŞKAN – Ama burada gerçekten, siyasi bir propaganda niyetine soru sormadan…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben siyasiyim. Propaganda yapacağım. Eşyanın tabiatına aykırı
bir şey…
BAŞKAN – Ama beş dakika yine onu da yaparsınız. Yedi dakika ben sizin sözünüzü kesmedim.
Rica ediyorum, sorunuz varsa konuğumuza sorun Aykut Bey, buyurun, yoksa da devam edelim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O ricayı o zaman kabul edeyim.
Sadece şunu söyleyeyim: Yani Belma Hanım bir sürü şey söylediği için de bir cevap hakkım doğdu.
Halkın bir kısmının sokağa çıkmasını kutsayıp diğer kısmına “terörist” derseniz bu halkı bölersiniz.
Böleriz, hep beraber böleriz.
Bakın, biz nezaketle ve saygıyla… Hatta içinde bizim de tabanımızdan -belki sizin kadar olmasa
bile- bu darbeye müdahale eden, Gezi Parkı’na çıkan 11 milyon insanı… Köprüde bilmem ne olmuş.
Umarım ki Belma Hanım ondan şikâyetçi olmuştur. Bekliyorum yani böyle bir şikâyeti var mı diye
silahlı bilme ne falan filan.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Kabataş gibi oldu.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – İçinde, evet, hiç tasvip etmediğimiz şeyler de oldu ama düşünün
ki 1 milyon insan sokağa çıkmış. Bu kitleyi provoke etmek isteyen bir sürü şey de işin içine girdi.
Bunların detaylarını anlatmayacağım. Orada duyduğumuz, şüphelendiğimiz. Oradaki gençler güvenlik
önlemi almak zorunda kaldı. Oraya bira servisinden uyuşturucu servisine kadar dışarıdan müdahalelerin
de bilincindeyiz.
Bunu niye söyledim? Sayın Genel Müdür getirip getirip darbe konusunda meseleyi Gezi’ye
bağlayarak siyasi göz kırpmalar içerisinde bulundu ve sorularımıza hiçbir cevap vermedi.
BAŞKAN – Tutanaklara geçmiştir.

44

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu-

8 . 11 . 2016

T: 13

O: 1

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kayıtlara geçmesi açısından şunu söylüyorum: En kritik
pozisyonda olan Emniyet Genel Müdüründen darbeyle ilgili bu Komisyon bilgi alamamıştır ve bu
konudaki belgeler hakkında da bir bilgi verilmemiştir. Eğer bu Komisyonun bundan sonra olacak kötü
olaylara engel olma gibi bir görevi varsa Sayın Emniyet Genel Müdürünün bu beyanları dolayısıyla da
bu görev yerine getirilmemiştir.
Adliyedeki adli görevlilerin bu tip görevi ihmal, suistimal, hatta belki daha ileri boyutlardaki
suçlarda da soruşturma başlatması hukukun gereğidir.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Tabii, arkadaşlar, hep hatırlatıyoruz, soruşturma komisyonu değiliz. Bunu böyle deyince, gelen
konuğumuzun konuşmasını istemiyor veyahut da FETÖ gerçeklerinin ortaya çıkmasını istemiyor
şeklinde, hiçbir arkadaşımızın böyle bir niyeti bu Komisyonda ben olmadığını ifade etmek istiyorum,
bu bir.
İkincisi: Hakikaten Gezi olaylarını burada getirip tam da olayımızla alakası olmadan yorum ve
siyasi bir değerlendirme olarak ortaya konduğu zaman karşıdaki arkadaşlarımızın da her arkadaşımızın
yorum yapma durumu doğar.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, biz başlatmadık ama.
BAŞKAN - Biliyorsunuz Gezi olayları nedeniyle cumhuriyet savcılarınca açılmış kamu davaları
vardır, hazırlanmış polis elbiseleri, birtakım araç gereç hazırlanıp orada provoke edilmiş bir olay vardır.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu alçaklar cezalandırılsın istiyoruz.
BAŞKAN - Onun için, burada, sokağa çıkmanın bir kısmını meşru bir kısmını gayrimeşru görmek
gibi bir yorumlama yapmak veyahut da tam konumuzla doğrudan irtibatı olmayan bir konuda soru
sormak yerine böyle yorum yapıldığı zaman her bir arkadaşımız soru sorabilir.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Genel Müdürün değerlendirmesi ortaya
koydu, biz görüşlerimizi ortaya koyamaz mıyız?
BAŞKAN – Ben bu açıklamayı yapmış oluyorum.
Sayın Hüseyin Kocabıyık Bey’e…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Aynı devlet memuru sizde de var. Burası Türkiye
Büyük Millet Meclisi. Gerçeği ortaya çıkarmak için buradayız.
BAŞKAN – Efendim, bakın, konuğumuza yönelik beşer dakika her üyemizin hakkı var. Bunda da
toleranslı davranıyoruz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir çocuğu götürmüşler linç edilmiş. Bu linç üzerinden böyle
bir suçlama yapılsa siz, ben razı olur muyuz? Gezi’nin içinde üç beş tane kim olduğu belli olmayan…
Yazık günah ya.
BAŞKAN – Efendim, suçlar şahsidir. Eğer masum insanlara şu anda bile -biliyorsunuz darbeyle
ilgili de burada sanıyorum hepimiz hemfikirizdir- darbe soruşturmasında bile olayın ilk bastırılma
anındaki karşılıklı müsademe ve fiilî mukavemet bastırma dışında işkence, kötü muameleyle bir
sorgu, bir ifade alma, hepsine buradaki heyetin hepsi karşıdır. Biz bunu hukuk devleti kabul edemeyiz.
Sorgunun, soruşturmanın da tamamen usul ve kanun çerçevesinde yapılması konusunda da ben hemfikir
olduğumuzu düşünüyorum.
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O bakımdan, suçların şahsiliği ilkesi bağlamında da hiçbir kişiye kendi işlemediği bir suçtan
dolayı yanlış muamele yapılması taraftarı değiliz. Ama yapanlar hakkında da adli makamların harekete
geçtiğini ifade ettim.
Teşekkür ediyorum.
Hüseyin Bey, buyurun.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Şimdi, aslında çok kısa bir soru soracaktım ama küçük bir
açıklama ben de yapayım tartışmanın ışığında.
BAŞKAN – Evet, 17.50, buyurun.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Şimdi, aslında, hem Aykut Bey’e hem Sezgin Bey’e de hak
veriyorum. Buraya gelen konuklar, bürokratlar veya olmayanlar Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu
kurumuna –bu bir kurumdur, görevi üç aydır beş aydır ama o süre içerisinde bir kurumdur ve Türkiye
Büyük Millet Meclisini temsil eder, aynı saygınlığa sahiptir- bildiklerini anlatmalılar. Buraya gelen
genelkurmay başkanları her şeyi biliyorlar, biz burada izledik onları, bildikleri hiçbir şeyi söylemediler.
Aynı şekilde başka bürokratlar da söylemiyorlar. Dolayısıyla hak veriyorum. Ama şimdi konuğumuza
bir haksızlık yapılıyor ve ben rahatsız oldum hakikaten. FETÖ bağlamında Gezi olayına değindi ve
dedi ki orada, o sanıyorum kaçtı dikkatinizden: “Bunların bir tane yüzü yok.” Orada Zaman gazetesinde
Gezi’ye karşı bir tavır takınır ama işte tweetlerde başka bir… Ve başından beri Genel Müdür bir şeyin
altını çiziyor. Bu örgüt nevi şahsına münhasır bir örgüt, bildiğimiz örgütlerden değil.
Gezi’yi topyekûn ilzam edici veya oraya katılanları bağlayıcı bir şey söylemedi. FETÖ
bağlamında… Yanılıyor muyum?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Doğrudur efendim, doğrudur.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Söylesin, ben de gidip hesap sorayım.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – FETÖ’yle ilgili kısmını söylüyor yoksa genel bir şey
söylemiyor.
Şimdi benim sorum çok basit. Bizim Komisyonumuzun kurulma amaçlarından bir tanesi, hem
15 Temmuz oluş nedenlerini araştırmak hem de böyle bir vakanın bir daha olmaması için alınacak
önlemler. Şimdi bu bağlamda soruyorum. Mesela 15 Temmuzda, evet, polis teşkilatımız çok önemli rol
oynadı. 15 Temmuz öncesi, 15 Temmuz gecesi tecrübelerinizin ışığında Polis Salahiyet Kanunu’nda
bir değişiklik yapma lüzumu var mı sizce? Böyle muhtemel önümüze çıkacak bir hadisede daha iyi
mücadele etmek için Polis Salahiyet Kanunu’nda bir tahkimat yapmak lazım mı bunu soracağım.
Tabii, bu soruya da şu çerçevede cevap verin: Olağanüstü hâlin filan olmadığı normal bir dönem
için söylüyorum. Polisi ilgilendiren kanunlarda, Polis Salahiyet Kanunu’nda bir değişiklik, bir tahkimat
gerekiyor mu? Sorum bu.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Bu 15 Temmuz öncesi ve 15
Temmuz bir daha tekrarlayamasın, öyle bir ihtiyaç var mı 2559’da, Polis Vazife Salahiyet Kanunu’nda
bir değişikliğe. Onu mu kastederek soruyorsunuz sayın vekilim?
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Evet, yani. O geceyi yaşadınız. Polisin imkânlarını gördünüz.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Tarihsel süreci de dikkate alarak.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Buraya gelen arkadaşlardan dinledik, kendimiz o gece gördük.
Polis hakikaten çok kahramanca mücadele etti. Millî mücadele ruhuyla kavga etti ve mücadele etti.
Ama böyle kurumsal, çok böyle organize bir biçimde de mücadele olmadı yani. Ama büyük bir ruhla
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mücadele ettiği için başardı. Böyle bir hadise olduğu andan itibaren, polisin öyle yetkileri olsun ki
organize olabilsin, hızlı bir şekilde müdahale edebilsin ve yaptığı müdahale meşru olsun, yasal olsun.
O anlamda sordum. Tabii demokratik çerçevede.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Lekesiz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Gayet tabii, gayet tabii…
Efendim, teşekkür ederim.
Öncelikle 2559’da da belki Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda değişiklik yapıp istihbarat
kurumlarını -polisinki dâhil- gözden geçirmek lazım. Ortada bir vakıa var. Gerekçeler sonucu
değiştirmez. Şunun için bilgi alamadık, şunun için haberimiz olmadı filan diye bir sürü şey sıralanabilir.
Bu sıralanan gerekçelerin pek çoğu da kabul edilebilir, izah edilebilir gerekçeler olabilir ama sonucu
değiştirmez. Sonuç, zamanında bu darbenin olacağının bilgisini alamadık. O zaman ortada bir soru
var demektir. İstihbarat kurumlarını masaya yatırmak lazım nerede sorun var diye. 2559’da yani Polis
Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda bir değişiklik derseniz en başta ele alınması gereken bence budur.
Onun ötesinde, bu örgütle mücadele için müstakil bir, işi sadece bu olan bir yapı kurmakta… Bu
kırk senenin sonucu olan bir şey. Kırk senenin sonucunu bir kuruma görev yükleyerek, diğer kuruma
görev yükleyerek çözmek zordur. Bu ekonomik boyutu olan, sosyal siyasal boyutu olan, ulusal,
uluslararası boyutu olan çok kapsamlı bir iş.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Polis teşkilatı içinde mi genel idare içinde mi?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Genel idare içerisinde işi
sadece bu olan, işin uluslararası boyutunu yönetecek olan, işin finans boyutunu yönetecek olan, işin
adli boyutunu koordine edecek olan, işin idari boyutlarını irdeleyecek olan, iletişim boyutunu, mali
boyutunu yönetecek olan ve İçişlerinden, Dışişlerinden, askerden, Maliyeden, SPK’dan, şuradan
buradan, iletişim uzmanlarından oluşacak bir stratejik yol haritasıyla bunlarla mücadele edip ulusal ve
uluslararası boyutlarının sinir sistemini felç edecek operasyonlar yapacak bir birime ihtiyaç olduğunu
değerlendiriyorum ben.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Teşekkür ederiz.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Sayın Zekeriya Birkan, buyurun.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Değerli Başkanım, değerli Komisyon üyeleri; tabii, birçok soru
soruldu. En son biz düğmeye bastığımız için…
Ben de bir konuyu merak ediyorum. 2 tane sorum olacak. Bir tanesi şu: Siz konuşmanızın ilk
bölümünde, bu darbenin neden olduğu noktasında, gerekçeleri noktasında bir örgütün iç dinamiklerinin,
köşeye sıkışmışlığının, bir de Orta Doğu’daki yeni düzenin ve buna bu konuda da buraya müdahil olan
dış güçlerin Türkiye’yi enterne etmek istediği yönünde beyanlarınız oldu. Tabii, ben de hukukçuyum,
aynı zamanda sosyal hayatın içinde olan da birisiyim.
Şimdi, istikrarlı bir dönemle beraber, koalisyonların ardından 2002’den sonra istikrarlı bir döneme
girdik. Ciddi anlamda büyüme olayları var. 2008 krizinden çok büyük yara almadan çıktık ve hemen
ardından toparlayarak büyümeye devam ettik ve arkasından da 7 Şubatta MİT krizi çıktı, 7 Şubat MİT
krizinin arkasından çözüm süreciyle ilgili birçok manipülasyonlar, KCK krizi derken -birçok kriz daha
var o dönem gündemde- yine, arkasından devam ediyoruz, Gezi olayları başladı.
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Şimdi, Gezi olaylarının tarihi de ilginç bir tarih. Osmanlı’nın son dönemini de katarsak son
yüz elli yıllık dönemde yani cumhuriyetin kurulduğundan beri Osmanlı’nın da son dönemini alırsak
ekonomik göstergelerin en iyi olduğu dönem. IMF’ye borcun son taksitinin ödendiğinin haftasında
Gezi olayları çıkıyor. Mayısın ilk haftasında da işte 3’üncü havalimanı, 3’üncü Boğaz köprüsü, büyük
çevre yatırımları milyar dolarlık ve Türkiye için ben şahsen –katılmayabilir bazı arkadaşlarımız amastratejik öneme sahip nükleer santral anlaşmaları gibi stratejik önemi haiz birçok adım atılıyor ve
ekonomik anlamda da göstergelerin en iyi olduğu dönem ve Gezi olayları başlıyor, nedenini, niçinini
tartışmıyorum. Gezi olayları haziranda başlıyor, ağustos, eylül devam ediyor, arkasından 17-25 Aralık
olayları başlıyor ve arkasından da bugünkü 15 Temmuz darbesine geliyoruz.
Benim sormak istediğim şey şu: Yani burada, tabii ki, emniyetin istihbaratı var, jandarmanın
istihbaratı var, MİT’in istihbaratı var. Evet, istihbarat belki bilgi almış olabilir ama bilgiyi almak sadece
ham bilgi değil ama böyle bir sosyolojik anlamda psikolojik, tarihsel süreçte baktığımız zaman analiz
yapılıyor mu, analiz mi yapmadık? Yani bu süreci izlediğimiz zaman, bir yol var, yani şu an bakınca
görüyoruz bunu, bu konuda bir analiz eksikliğimiz var mı? Bir sorum bu.
Diğer bir sorum da şu çok Değerli Müdürüm: Siz devlette uzun yıllar görev yaptınız, Emniyet
Genel Müdürü olarak da görev yaptınız ve çok çalkantılı bir dönemde müdürlük yaptınız. Tabii ki,
emniyetin ilk başından bugüne kadar gelinen süreci de biliyorsunuz.
Şimdi, biz buraya adım adım geldik. Yani bir günde bu FETÖ’cü çete devleti ele geçirmiş değil,
bazen çok yavaş, bazen hızlı ama adım adım geldik biz buraya. Bu adım adım gelişte özellikle devletin
kritik noktalarını oluşturan emniyet, MİT -ne bileyim- askeriye gibi kurumlarda bu çocuklarımızın
eğitiminde -polis kolejlerinin, askerî liselerin- burada bir eksikliğimiz var mı sizce? Yani geçen bir
emniyet müdürümüz yanılmıyorsam KPSS’nin ve şeyin dahi değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.
Ben yanlış hatırlamıyorum değil mi Başkanım?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Öyle, öyle.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – En önemli yer orası.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) - Çünkü sistemin bir tane şeyini, yani bir supabı, bir taneyi ele
geçirince, sızınca birçok sıkıntı birden başlıyor yani. Bu noktada bizim sizce geldiğimiz nokta itibarıyla
-polis kolejleri kapatıldı, askerî liseler kapatıldı- alınan önlemler yeterli mi, bir öneriniz var mı?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani personel alım kaynakları ne?
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) - Evet.
Tekrar teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Zekeriya Bey, tam da süreye uydun, beş dakikada bitti.
Sayın Lekesiz, buyurun.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Ben teşekkür ederim.
Efendim, “Analiz eksikliği var mı?” Maalesef var. Meseleleri pek çok boyutuyla, analitik
boyutlarıyla ele alıp tahlil yapacak, meselenin siyasal, toplumsal, ekonomik, sosyolojik boyutlarıyla
derli toplu ortaya bir şey koyacak bir analiz eksikliği var mı? Var. O yönde çalışmalar var mı? Emniyet
Genel Müdürlüğünde başta istihbarat birimi olmak üzere, Terörle Mücadele Daire Başkanlığında, başka
ilgili bir-iki daire başkanlığında analiz büroları da böyle kurduk, çalışmaları bu yönde yürütüyorlar.
Polislerin demokratik değerleri özümsemesini, hukukun üstünlüğü ilkesi içerisinde hareket
etmesini, meşru otoriteye bağlı olarak çalışmasını 15 Temmuz gecesi gördük. Bu sınırlar içerisinde
hareket etti. Sorunlar hâlâ var mı? Olabilir. Bunların da giderilmesi için, Batı toplumlarında olduğu
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gibi polisliğin kişilere, gruplara, şunlara bunlara bağlı olmaktan çıkıp bir profesyonel meslek hâline
gelmesi için daha yapılması gereken çalışmalar var mı? Evet, var. Bunun için çalışmalar Emniyet
Genel Müdürlüğünde devam ediyor, çok objektif kriterler dâhilinde performanslar, terfilere ilişkin
çalışmalar, kurallar, bir dönüşüm içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü. Özellikle bu FETÖ’nün ortaya
çıkmasından sonra yeni oluşumların tekrarlanmaması… Yani bir sorunu çözmeniz önemli ama daha
önemlisi onun tekerrür etmemesini sağlayacak önlemleri almak. Emniyet Genel Müdürlüğünde iç
güvenlik paketiyle o çalışmaların temelleri atıldı, kendi iç düzenlemeleriyle de bu çalışmalar yürüyor.
Umuyorum, temenni ediyorum, bahsettiğiniz endişeleri giderici çalışmalar kısa zamanda sonuçlanır.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
2 ışık yanıyor. Aytun Bey, siz hiç hakkınızı kullanmadınız değil mi?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır.
BAŞKAN – Tamam o zaman siz öncelikle buyurun. Mehmet Bey çünkü soru sordu, ek bir şey
söyleyecek sanıyorum, onun için ışığını yaktı.
Buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Hoş geldiniz Sayın Genel Müdür.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Sağ olun efendim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Ne zaman göreve başlamıştınız?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – 2014 yılının Eylülüydü efendim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Efkan Bey’le birlikte miydi?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Evet.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Şimdi, ne zaman görevden ayrılmak zorunda kaldınız, yani görevden
alındınız?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – 2016’nın Eylülü.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Efkan Bey’le aşağı yukarı aynı sürede?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Doğru.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Bunu neye bağlıyorsunuz?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Hiçbir şeye bağlamıyorum,
hiçbir şeye bağlama ihtiyacı da doğrusu duymuyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Başarısızlığa mı? FETÖ konusundaki çalışmalarınız başarısız olabilir
mi?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Hiç öyle değerlendirmiyorum.
BAŞKAN – Geç geldiniz için bugün toplantıya, açıklanan konulardı ama tekrar oluyor.
Buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Şimdi, o zaman üstüne durmayacağım cevap verdiyseniz.
Darbeci askerlere silahlı olarak mukavemet eden sivil unsurlar oldu mu?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – 15 Temmuz akşamıyla ilgili mi
kastediyorsunuz?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Evet.
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EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Benim bilebildiğim kadarıyla
olmadı efendim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Tabii, ben de bürokratım, saygım var ama Emniyet Müdürü “Bilebildiğim
kadarıyla” diyorsa hep Bülent Arınç’ın lafı aklıma geliyor: “Bu orduyla iyi bari savaşa girmemişiz.”
Şimdi, iki, “SADAT” adlı şirketin silahlı elemanlarının o gece darbecilere karşı silah kullanması
söz konusu oldu mu olmadı mı?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Kimin dediniz, affedersiniz?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – “SADAT” adlı silahlı eğitim veren, koruma yetiştiren, askerî eğitim
veren bir özel şirket var.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Özel güvenlik şirketi.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Özel güvenlik şirketinin de ötesinde bir şirket. Bu şirketin silahlı
elemanları o gece darbecilere karşı silah kullanması söz konusu olmuş mudur?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Bilgim yok efendim bu konuda.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Benim soracak başka sorum yok.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Mehmet Bey, bir tamamlayıcı sorunuz mu vardı?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Evet.
BAŞKAN – Mehmet Bey, buyurun, tamamlayalım.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ederim.
Şimdi, Sayın Genel Müdürüm, 2013 görevde yükselme sınavı var emniyetin, kendi teşkilatı içinde
komiser muavinliği sınavı yaptığı. Bu sınavdaki soru hırsızlığı çok konuşulan bir konu. Bu konuda neler
yaptınız? Sizin döneminizde bununla ilgili birtakım incelemeler yapıldığını biliyoruz ama detayları
konusunda bilgimiz yok. Bunlardan bu sınav yolsuzluğuna bağlı olarak rütbesi iptal edilen var mı?
Bir de tabii, bizim Komisyon olarak yaptığımız çalışmalara katkı olsun diye bir arkadaşımız bir
soru göndermiş. “Bu cemaat yapılanmasını bir savaşçı karınca sürüsüne benzetebilir miyiz?” diyor.
Buna benzetirsek…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Affedersiniz, neye benzetebilir
miyiz?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – “Savaşçı karınca sürüsünün yapılanmasına benzetebilirsek
cemaat yapılanmasını, bununla ilgili alınacak tedbirler konusunda bir öneriniz var mı?” diyor. Bu
yapının kamudan temizlenmesi konusunda başta emniyet olmak üzere bir öneriniz var mı?
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Lekesiz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Efendim, onun rakamlarını
verdim, 800 küsur, bu soru çalmalarla ilgili; sadece komiser yardımcılığı değil, akademideki soruların
çalınması, kolejdeki soruların çalınması gibi pek çok konuyla ilgili dünyanın soruşturması bir taraftan
adli, bir taraftan idari anlamda yürüyor. Maalesef bunların hepsini yapmışlar. Şehit çocuklarını dahi
şeylere almamışlar, acımamışlar.
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Bir örnekle izninizle şöyle yapayım, çok zamanınızı almıyorsam: Şimdi, şehit çocukları bizim
akademinin sınavlarında en yüksek puanı alanın yarısı kadar puan alırsa şehit çocukları da ilgili
mevzuat gereği kazanmış sayılıyor. Şehit çocuklarının dahi girmesini istemedikleri için, kendilerinden
adam girmesini istedikleri için, soruları kendi adamlarına veriyorlar ve o kadar zor soruyorlar ki, kendi
içlerinde de bunu dağıtıyorlar, “Sen 98’ini yapacaksın.”, “Sen 99’unu.” Bunları söylerken de bu kişiler
birbirinden haberli değiller. Kimisi 97’sini, kimisi 85’ini yapıyor, en son geçer not diyelim ki 70, 70’e
geliyor. 70’den sonra da ola ki, annesi, babası bunlardan 3’ünü, 5’ini filan göndermezse diye, bir 3-5
kişiye de yedeklerden alınma olacağı için kimisine 69 tanesini yaptırıyorlar, kimisine 68’ini, kimisine
67’sini, kimisine 66’sını.
Şimdi, en yüksek yapan kişi örneğin 100’ünü de yaptıysa şehit çocuğunun girebilmesi için 50
soruyu doğru yapabilmesi gerekiyor. Ama öyle sorular soruyorlar ki -adamlarına da verip ezberlettikleri
için- şehit çocuğunun o sorulardan 50’yi alabilmesi tamamen imkânsız, şehit çocuğunun alabilmesi de
imkânsız, başkasının alabilmesi de imkânsız. 67’lerde filan doğru sorular bittikten sonra diyagrama
baktığınızda, birden bire doğru soruyu bilenlerin puanı 28’e düşüyor, ondan sonra 27, 26 filan diye
gidiyor, arada bir uçurum var. Bunları ilgili bilirkişilere filan da tespit ettirdik, kesinlikle arada böyle
uçurumun olması hâli anormalliği gösterir, bir organizasyonun varlığını gösterir diye değerlendirmeler
yaptılar.
Affedersiniz, ikinci sorunuzu kaçırmışım Sayın Erdoğan.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, bir arkadaşımızın iddiası şu: Bu cemaat yapılanmasını
savaşçı karınca sürüsüne benzetiyorlar, “Onların teşkilatlanması gibi, dolayısıyla bunlarla savaşmak
zor.” diyor. Sizin de bu konuda iki yıllık bir tecrübeniz var Emniyet Genel Müdürü olarak, yani
öncekilerde, elbette Vali olarak işte Personel Gelen Müdürü olarak da tecrübeleriniz var ama özellikle
17-25 Aralık sonrası göreve geldiğiniz için o zamanki yegâne işiniz bu yapılma mücadeleydi, birinci
öncelikli işiniz. Bu tecrübelerinizden istifadeyle bu yapının durumunu çözmek ve başta emniyet olmak
üzere kamudaki yapılanmasını yok etmek için önerileriniz nelerdir?
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Efendim, az önce kısmen
cevap vermiştim, bu yapıyla mücadele için müstakil, işi sadece bu olan, işi başka hiçbir şey olmayan
bir kurumun kurulması gerekir. Muhtemeldir ki, bununla mücadelede sonuç alınması… Kırk yıllık
bir çalışma var. Devletin, toplumsal dinamiklerin, odaların, borsaların, şunların bunların bunlardan
dezenfekte edilmesi hâli biraz zaman alacaktır diye değerlendiriyorum. Dolayısıyla işi sadece bu olan,
iletişim boyutuyla, ekonomi boyutuyla, mali boyutuyla… “Bu işin tekrar olmaması için alınması
gereken önlemler dizisi nedir?”e ilişkin yapacağı raporlarla, hazırlayacağı raporlarla filan bir kurum
kurmakta yarar olduğunu düşünüyorum ben.
“Kısa vadede neler yapılabilir?” denilirse, tüm kurumlara alınan şeyler, ta, ilkokuldan itibaren
çok kapsamlı bir şekilde ele alınmalı, incelenmeli. Memur alımları çok titizlikle yapılmalı, çok özenle
yapılmalı, en ufak bir şeye bu konuda müsamaha göstermemeli.
İkincisi de, şu anda KHK’larla yapılmakta olan, bunlarla bir şekilde irtibatı çıkanların ihraç
edilmesine, devlet memuriyetinden atılmasına ilişkin hükümler kalıcı hâle getirilmeli ve bundan
sonraki süreçte de bir şekilde bu örgütle irtibatlı, iltisaklı olduğu ortaya çıkanların tespiti hâlinde hiç
tereddüt göstermeksizin bunların görevlerine son vermek lazım, onu hissetmeleri lazım.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
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Sayın Mehmet Metiner, buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir şey sorabilir miyim?
Sayın Genel Müdür…
BAŞKAN – Bir saniye, mikrofonunuzu açalım.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - KPSS ve diğer sınavlarla ilgili çalışmalar ilk defa ne zaman başlatıldı?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Çalışmalar” derken?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Yani soruşturmalar?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – 2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
ben başvurdum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – 17-25 Aralıktan sonra başladı.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Emin değilim de, herhâlde 1725’ten sonra efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Sayın Metiner, buyurun.
MEHMET METİNER (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sadece bir şeyi merak ettim Sayın Genel Müdürüm, belki siz cevap vermek istersiniz: 15 Temmuzda
bir darbe kalkışması oldu, hem demokrasimize yönelik bir darbe hem de ülkemizi işgale yönelik bir
darbe girişimi. Milletimiz meydanlara indi, bu darbeci hainlere, alçaklara karşı vatandaşlarımızın
silah kullanmalarında yasalarımız açısından ne sakınca var acaba? O akşam silah kullananları
görmüş olsaydınız ne yapardınız, doğrusu çok merak ediyorum. Yani siz de direnmemiş olsaydınız,
vatandaşlarımız da sokaklara çıkmamış olsaydı darbe girişi başarılı olacaktı ve bugün Meclis de
kapanmış olacaktı, hiçbirimiz burada bulunmayacaktı. Yani, darbecilere karşı, o alçak hainlere karşı
vatandaşlarımızın silahlı direnişleri meşru değil midir, direnme hakları yok mudur, doğrusu çok merak
ediyorum.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Öyle bir değerlendirme filan
yapmadım, öyle bir kanaat de taşımıyorum. Sadece, sayın milletvekilimiz bir soru sordu, “Öyle bir
müdahale oldu mu, bilgim yok.” dedim ama Türk Emniyet teşkilatı olarak başından sonuna kadar silah
kullanılmasını ve meşru otoriteye, demokrasiye karşı yapılan bu saldırının sonuna kadar püskürtülmesi
talimatını verdim.
BAŞKAN – Teşekkürler.
Burhanettin Bey, görmemişim, kusura bakmayın.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Başkanım, kayda açısından bir cümle söylemek
istiyorum, dosya numarası kayda girsin diye sadece.
BAŞKAN – Buyurun.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – KPSS’yle ilgili ilk şikâyeti ben yaptım, 2011
yılında yaptım, müşteki olarak Ankara Adliyesine. Daha sonra 2015/382 no.lu esasla dava açıldı, dava
hâlen derdest, davanın müdahillerinden bir tanesi de benim. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Burhanettin Bey, buyurun.
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BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Sayın Lekesiz, üç saat on beş dakika oldu tabii, iki kere de
söz istedim, iki kere kapattınız Başkanım yani.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Onlar kendiliğinden kapanıyor.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Biz sizi de yorduk ama size ben çok kısa bir soru soracağım.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Estağfurullah, buyurun.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – 15 Temmuz akşamı saat dokuz otuz sularında Ankara
Emniyet Müdürünün sizi bilgilendirmesiyle, Genelkurmay kavşağında silahlı çatışma olduğunu
öğrendiniz. Tabii, yıllardır da Fetullahçı Terör Örgütüyle de bir mücadeleniz var. Ne zaman bu olayı
Fetullahçı Terör Örgütünün gerçekleştirdiğine dair bir kanaat oluştu sizde? Bunu cevaplarsanız ikinci
sorumu soracağım.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – O soruyu cevapladım.
BAŞKAN – Onu esasen cevapladı, “Saat dokuz otuzda yemekte duyunca karar verdim.” dedi.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Neye… Somut bir şey isteyeceğim, onun için soruyorum
yani.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Efendim, bunların böyle bir şey
yapabileceklerini öngörüyordum ben.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Öngörüyordunuz, evet.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Arkasından, Müdür Bey
“Genelkurmaydan çatışma, silah sesleri geldi.” dedi, İstanbul’da şey kapanmış, hemen arkasından uçak
tepenizde uçunca filan “Bu bunların işi.” dedik. 30 Ağustos da yaklaşıyor, neleri kaybedebileceklerini
gördüler. İzmir casusluk operasyonunun aşağı yukarı yüzde 99 küsuru boş, yapay. Doğru denilebilecek
belki yüzde 0,5’lik bölümü vardır. Üzerine hep yapay bir şeyleri kurgulamışlar. Silahlı Kuvvetler ve tüm
kurum ve kuruluşlardaki gelecekte bir göreve gelme ihtimali oldukça yüksek olan bürokratik kadroların
tamamının tasfiye edilmesini, yerine de kendi adamlarının gelmesini amaçlayan bir operasyon, bir
organizasyon. Şimdi, buna karşılık tersine operasyonlar yapılmaya başlandı. Şu operasyon yapıldı, bu
operasyon yapıldı, en son, yanlış hatırlamıyorsam, altıncı ayda İzmir casusluk operasyonuyla ilgili
Silahlı Kuvvetlerden 10 kadar generali de kapsayan gözaltına alma, ifade verme işlemleri başlayınca…
Erbabı bilir, onlar bizim ne yapmak istediğimizi biliyorlar. Bu onlar açısından çok önemli bir işaret
fişeğiydi. Artık, bir çeşit, kılıçların çekildiğini fark ettiler, öyle söyleyeyim.
2010 KPSS yedinci dalgaya geldi, şöyle yapıyorlar, bunların eşleriyle ilgili Silahlı Kuvvetlerde
çalışanlar çok, onlarla ilgili gelişmeler var, arkasından İzmir casusluk operasyonu filan bunun tarihi
başka zaman mıydı neydi, onu bilmem, o da ayrıca araştırılmalı ama tüm bu gelişmeleri görünce,
30 Ağustosta artık çok şeylerin kaybedilebileceğini değerlendiler ve 15 Temmuzda yaptılar diye
düşünüyorum. Elbette, Orta Doğu’daki gelişmeleri göz ardı etmemek lazım.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Sayın Lekesiz, sizden önce dönemin Jandarma Genel
Komutanını dinledik. O da olayı anlatırken yine aynı saatleri veriyor. Dokuz otuz sularında bir
düğündeydim, düğünden ayrılırken arabama dönemin Konya Jandarma Bölge Komutanı binince bu
organizasyonun Fetullahçı Terör Örgütü tarafından yapıldığını tespit ettim. Çünkü, YAŞ kararlarında
bunu terfi ettirmeyecektik, elimizde istihbarı bilgiler vardı.” diyor. Siz de tabii, Emniyet Genel Müdürü
olarak da Jandarma Genel Komutanı kadar elinizde istihbari bilgiler vardı, kişilere hâkimdiniz. Bölge
somut bir şey söylemeniz mümkün mü? Yani, “Ahmet’i orada gördüğüm zaman, olayın içerisinde, bunu
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Fetullahçı Terör Örgütü yapmıştır dedim. yani, kırk yıllık süreçten geldiler, bunları bir şey yapacaktı,
bunu Fetullahçı Terör Örgütü yaptı.” şeklinde değil de Jandarma Genel Komutanımızın söylediği gibi
siz de somut bir örnek verebilir misiniz?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Yok efendim, öyle somut
bir şey yok. Kişilere bağlı olarak bir şey yok, sadece uçaklar, Boğaz Köprüsü’nün kapatılması,
“Genelkurmay’dan silah sesi geliyor.” diye üç dört olayı alt alta, üst üste koyunca bu onların işi diye
değerlendirdim.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – İkinci sorum Sayın Lekesiz şu: Tabii, bizim
Komisyonumuzun adı Fetullahçı Terör Örgütünün her yönüyle araştırması ve alınması gereken tedbirler,
önlemler. Yani biz bir klasörler hazırlayacağız ama sadece bu terör örgütünü ortadan kaldırmak değil,
devletimizin bekası açısından bir daha böyle bir yapılanma olmaması adına, geleceğe bir not düşme
adına şöyle çok öz bir şey -yani, klasörün sonuna öz bir şey yazmamız gerekiyor- bu konuda bir şey
söylemeniz mümkün mü? Çok şeyler söylediniz, biz algıladık hepsini yani ama ben aynı zamanda
profesörüm. Bir araştırma yaparsınız, bilimsel yöntemleri uygularsınız, bir de sonuç yazarsınız. O 3
cümleyi okuduğunuz zaman 500 sayfaya da hâkim olursunuz. Yani, bize söyleyeceğiniz sonuç bir şey
mümkün mü?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Efendim, bunun bir daha
olmaması için bireysel doğrulardan çok kurumsal doğrulara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
Dolayısıyla, stratejik bir yol haritasının oluşturulması için bu yapıyla ilgili ciddi bir stratejik yol
haritasının hazırlanması lazım. Bunlar çocukluktan itibaren bu çocukların beynini nasıl ifsat ediyorlar?
Ne diyorlar da bu körpe dimağları kendilerine bu denli bağlıyorlar? Adam general oluyor, adam vali
oluyor, adam milletvekili oluyor, şu oluyor, bu oluyor hâlâ gelen emri doğru mu değil mi tartışmaksızın,
sorgulamaksızın; hukuka, Anayasa’ya şuna buna uygun mu değil mi diye değerlendirmeksizin gelen
emri otomatik uygular hâle geliyor. Tüm bunların iyi analiz edilmesi lazım, tartışılması lazım ve bir
stratejik yol haritasıyla ta çocukluk çağlarından itibaren branş branş, devlet memurluğuna alma, sivil
toplum örgütlerinde neler yapılmalı, güvenlik bürokrasisinde neler yapılmalı, uluslararası boyutta ne
yapılmalı, o stratejik yol haritasında bunların hepsinin yol alması lazım. yoksa, günü birlik, aklımıza
gelen, perakende, ayaküstü doğrularla, çok stratejik çalıştıkları anlaşılan bu örgütle mücadele etmenin
zor olacağını düşünüyorum. Günlük, lokal sonuçlar alınabilir ama uzun vade için böyle bir devlet
aklının olduğu yol haritasına ihtiyaç var diye değerlendiriyorum.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Peki, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Bitti değil mi Burhanettin Hocam.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Teşekkür ediyorum, sağ olun.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Selçuk Bey, buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Lekesiz zaten sorularımıza cevap verdi, bir soru sormak
için söz istemedim, sadece bir konuya açıklık getirmek için söz istedim Sayın Başkandan. Teşekkür
ediyorum söz verdiği için de.
Gezi olayları birkaç veçheli olaylar yani birkaç cephesi olan olay. Önce iyi niyetle çıkılan,
“çevre, çevre” denilen, aynı zamanda “tabiat” denilen, “kültürel varlıklarımızı koruma” denilen bir
hareket olarak başladı. Daha sonra bu evrildi. Burada sizin de biraz önce söylemiş olduğunuz gibi,
başka saikler ve başka unsunlar girmeye başladı. Neydi? “Fetullahçı Terör Örgütünün dahi buraya
müzahir olduğunu gördük.” dediniz. Başka illegal örgütler de girdiler buraya ve ardından da bu mesele
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bir hak arama meselesi olmaktan çıkıp biraz önce sizin söylediğiniz, Fetullahçı Terör Örgütü adına
söylemiş olduğunuz gibi, iktidarı terbiye etme noktasına veya Türkiye’ye bir gözdağı verme noktasında
birilerinin de parmağının olduğu noktaya doğru evrilmeye başladı ve en son, Taksim Platformu’nun
istemiş olduğu şeyler şunlardı biliyorsunuz: Sayın Bülent Arınç Başbakana vekâlet ediyordu, Sayın
Başbakan yurt dışındaydı o zamanlar.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CELALETTİN LEKESİZ – Bir tanesi de bendenizdim
efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir, üçüncü havalimanının yapılmaması, üçüncü boğaz köprüsünün
yapılmaması, HES’lerin derhâl inşaatlarının durdurulması, termik santrallerin durdurulması gibi
Türkiye için –biraz önce Zekeriya Birkan vekilimin de söylemiş olduğu gibi- hayati önemi haiz olan
meseleleri durdurma adına böyle bir talepte bulundular. Aynı zamanda da çevreyle ilgili de bir kanun
tasarısı Meclisteydi, biliyorsunuz, onun da derhâl kaldırılmasını istediler. O nedenle, burada, sonuçta
baktığımız zaman, Taksim Platformu’nun bu olayların arkasında Türkiye’nin büyümesini istemeyenlerin
de elinin olduğunu tahmin ediyorum ben ama iyi niyetli olarak burada “çevre” diyenleri tenzih ederim;
iyi niyetli olarak burada tabiat varlıklarını korumak, en azından silüeti korumak, görselliği korumak
adına yola çıkan insanları tenzih ederim. En demokratik haklarını kullanmışlardır ama bu demokratik
haklar daha sonra… Türkiye’de bankalar, otobüs durakları çok ciddi şekilde tahrip edildi. Rakam 200
milyon liraydı Türkiye’nin tamamında ama Türkiye’nin algısında da benim tahminim, en aşağı 50-60
milyar dolarlık bir algıya mal oldu. Türkiye yatırım yapılmayacak ülke gibi takdim edildi, Türkiye
gidilmeyecek ve gezilmeyecek ülke gibi takdim edildi. Burada zaman zaman yaptığımız legal, meşru
işler birileri tarafından da istismar edilebiliyor, bunu da gördük. O nedenle de açıklama yapma lüzumunu
hissettim. İnşallah arkadaşlarım da alınmamışlardır.
Teşekkür ederim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Birkaç cümle de ben söyleyeyim.
BAŞKAN – Bir saniye… Aytun Bey, konuşacak.
Buyurun Aytun Bey.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, bunların büyük bir çoğunluğuna katılıyorum Selçuk Bey ama
mesele şu: Devletin görevi, buradan yola çıkarak insanların demonstrasyon hakkını, gösteri hakkını
elinden almak değil, devletin görevi, gösteri yapmak isteyen, demokratik hakkını kullanmak isteyen
insanların arasına bu tür ajanların, casusların ve kötü niyetli kişilerin girmesini engellemektir. Bu
ayrımı iyi koymamız lazım. Ayrıca, devlet yönetimi mazeret üretme yeri değildir. Hakikaten ben de
oraya birçok karanlık güçlerin katıldığı konusunda sizinle hemfikirim ama buna devleti yönetenler
izin vermeyecek. İşiniz bu. Bu, muhalefetin işi değil. Oraya ajan giriyorsa, oraya casus giriyorsa,
oraya terörist giriyorsa bunu engellemek görevi de devletin -sizin biraz önce söylediğiniz gibi- meşru
güvenlik güçlerinindir. Yoksa bu ülkede hiç kimse sokağa çıkamaz hâle gelir. Bir zaman sonra neye
benzer bu: “Okullar olmasaydı biz Millî Eğitimi ne güzel yönetirdik.”e dönüşür. Bu, aradaki ince
hassasiyete dikkat çekmek istedim. Bu şey tartışmasını da -tabii kimsenin söyleyeceği lafa karışmak
haddim değil ama- çok buranın konusu görmüyorum aynı zamanda.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Sezgin Bey, buyurun.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, ben ilk günden itibaren oradaydım.
İstanbul vekiliyim, ikinci bölge milletvekiliyim. Yani, ortalama olarak da, İstanbul’da olduğum
zamanlarda da Gezi Parkı açıkken günde 2 kere oradan geçerdim, evimin yakınlarında çünkü.
Dolayısıyla, o yakınlık nedeniyle oradaydım aynı zamanda. Şunu ifade etmek istiyorum: Hüseyin Avni
Mutlu Diyarbakır Valisiyken ben de Diyarbakır Barosu Başkanıydım, Efkan Ala’dan, Sayın İçişleri
Bakanından sonra geldi, kendisiyle tanışırdım, bir hukukum vardı. Yani sadece milletvekili hukuku
değil, İstanbul Valiliği sırasında da kendisine ulaşma imkânım vardı. Umarım o kayıtlar ortaya çıkar
yani, o kayıtlar mutlaka bir yerde tutulmuştur, bizi dinleyenler var çünkü, Sayın Valiyi de dinlemişlerdir.
İlk günden itibaren Sayın Valiyi uyardım ve düşüncelerimi söyledim ve olayın nereye de evrilebileceği
konusunda düşüncelerimi söyledim. Kabul etmedi ve sonuçta, bir çevre duyarlılığından, gerçekten de
yurttaş duyarlılığından, toplantı ve gösteri özgürlüğüne müdahaleden, haksız müdahaleden… Kepçeyle
yatırılan çadırların yakılmasını hatırlayın, başka bir noktaya taşındı ve daha sonra da Hüseyin Avni
Mutlu “Biz bu olayı idare edemedik ve yanlış yaptık.” dedi.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi nerede peki?
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani ben haklı, haksız bir şey söylemiyorum. Bu
tespitleri başından beri yaptık.
BAŞKAN – Aldık, tutanaklara geçmiştir.
Ravza Hanım, diyecek misiniz bir şey?
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Lütfen.
BAŞKAN – Artık bitiriyoruz arkadaşlar, diğer konuğumuz da geldi.
Buyurun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Evet, ben, aslında, bahsedecektim, sonra mevzu kapandı
diye bahsetmeme kararı vermiştim ama şimdi açıldığı için tekrar kayıtlara geçsin diye ben de şunu
ifade etmek istiyorum. Demin şöyle bir ifade söylendi: Sanki başta protesto olarak başlayan Gezi’ye
katılanlar sanki terörist ilan edilmiş; diğerleri şöyleydi, onlar böyleydi gibi. Böyle bir şey kesinlikle söz
konusu değil. Burada bizim dikkati çekmek istediğimiz yani benim dikkat çekmek istediğim, Fetullah
Gülen’in birçok olayda olduğu gibi bunu da nasıl kendi tarafına ortalığı karıştırmak adına yonttuğuydu.
Şimdi bir arkadaşım biraz evvel bana gönderdi, bir taziye mesajı, Berkin Elvan’ın vefatı üzerine
Fetullah Gülen’in yayınladığı bir taziye mesajı. Müsaadenizle, çok kısa, hemen onu paylaşmak
istiyorum: “Sağduyu ve uzlaşıyla örgülenmesi gereken devlet aklının öfke ve kine mağlup olduğu zor
günler geçirmekteyiz. Bu nefret atmosferi, toplumun muhtaç olduğu sevgi, sükûnet ve birbirini anlama
çabasını ortadan kaldırmakta, yukarıdan aşağıya doğru çatışmacı bir üslubu telkin etmektedir. Bir AVM
inadıyla başlayan hadiseler teskin edileceğine kutuplaştırıcı bir dille körüklenmiş ve bugüne kadar bir
çok gencimizin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. 15 yaşındaki küçük Berkin Elvan bu atmosferin
son kurbanı.
Elvan ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler, bugüne kadar pek çok acıyla dağidar olmuş ama
temkin ve teyakkuzunu korumayı başarmış Alevi kardeşlerimize sabrı cemil niyaz ederim.
			

Fetullah Gülen”

diye bir ilan yayınlanmış. Burada tabii ki Berkin’in kimliği, ailesinin kimliği, masum her vatandaşın
böyle bir şekilde ölmesi bizim karşı çıkacağımız, hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir şey ama ara
satırları okuduğunuzda burada da bir provokasyon unsuru görebiliyorsunuz. Sadece paylaşmak istedim.
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BAŞKAN – Açıklama için teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar ve değerli konuğumuz Sayın Celalettin Lekesiz Bey, davetimize icabet edip
katıldığınız için size teşekkür ediyoruz.
Biz araştırma komisyonu olarak FETÖ isimli bu terör örgütünü her yönüyle araştırmaya
devam edeceğiz. Arkadaşlar, bir soruşturma komisyonuna dönüşeceği şeklinde zaman zaman
bireysel açıklamalar oluyor. Biz araştırma komisyonuyuz. Türkiye Büyük Millet Meclisinde İç
Tüzük hükümlerine göre soruşturmanın hangi şartlarda, nasıl kurulacağı bellidir. Bizim soruşturma
komisyonuna dönüşme gibi bir şeyimiz bu aşamada söz konusu değildir. Araştırma komisyonunun da
nasıl faaliyet gösterdiği yine İç Tüzük 105 ve devamı maddelerde bellidir. Bu hususu da açıklayarak
konuğumuza teşekkür ediyorum.
Arkadaşlarımıza ara ihtiyacı var mı diye soruyorum; değilse -arada ihtiyacını görüyor arkadaşlardiğer konuğumuz hazır, devam edeceğim.
Evet, teşekkür ediyorum Sayın Lekesiz.
Bir yanlış anlaşılma olmasın. Bu Komisyonun dönüşmesi diye Tüzük anlamında bir şey yoktur
arkadaşlar.
Sayın Galip Öztürk’ü davet edelim arkadaşlar.
2.- Galip Öztürk’ün 15 Temmuz darbe girişimine ve Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi vermesi
BAŞKAN – Sayın Galip Öztürk, sizi alalım karşıya, koltuğa.
Buyurun, hoş geldiniz.
Değerli arkadaşlar, usulümüz gereği ilk önce Sayın Galip Öztürk’ün çok kısa bir öz geçmişini
okuyacağız. Daha sonra usulümüz hakkında bilgi verip…
Komisyonumuzun Sözcüsü Belma Satır Hanımefendi, buyurun efendim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Öztürk, hoş geldiniz Komisyonumuza.
Galip Öztürk 1965 yılında Samsun’da doğdu. İlköğretimini Çarşamba’da tamamladıktan sonra
13 yaşında İstanbul’a gitti. 1992 yılının Kasım ayında Metro Turizmi kurdu. Kara yoluyla yolcu
taşımacılığı sektöründe birçok mesleki sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Büyük İstanbul Otogarı
ile Kayseri Otobüs Terminalini işleten, Samsun, Havza ve Çarşamba terminallerinin de sahibi olan
Galip Öztürk günümüzde farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri barındıran iktisadi teşekküllerin
yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Komisyonumuza hoş geldiniz.
GALİP ÖZTÜRK – Çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben tekrar teşekkür ediyorum.
Şimdi usulümüz şöyle: Tabii, biz Galip Öztürk’ü niye çağırdık? Araştırma Komisyonumuzun
görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilen görev, 15 Temmuz darbe girişimini ve bu
girişimi yapan Fetullahçı terör örgütünü tüm yönleriyle araştırmak. Bununla ilgili uzmanlarımız ve
Komisyon üyelerimiz çalışma yaparken… Bu örgütün kamuda görevleri var, Silahlı Kuvvetlerde,
yargıda, Emniyette, diğer bölümlerde; bir de bu silahlı terör örgütünün finans kaynakları var; bir
kısmı, himmet, bağış, yardım, zekât, sadaka, fitre gibi çalışmaları biliniyor. Ama bunun yanında bazı
iş adamları hakkında da şantaj, baskı, yargı baskısı veya değişik baskılarla kendilerinden bir anlamda
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tehditle, zorla para alındığına dair de bilgiler var. Bunlardan sizin de medyada, kamuoyuna intikal
eden, yargıya intikal eden davalarda isminiz geçtiği için bunu bizzat sizden dinlemek için davet ettik,
hoş geldiniz.
Usulümüz, başta sözünüzü kesmeden bu konudaki yaşadıklarınızı mümkünse en kısa şekilde
-zaman da hayli ilerledi- bir özet açıklamanız. Daha sonra Komisyon üyesi arkadaşlarımızın size
yönelteceği sorulara da tekrara kaçmadan kısa, öz cevaplar verirseniz seviniriz.
Sayın Galip Öztürk söz sizde, buyurun.
GALİP ÖZTÜRK – Öncelikle gazi Meclisimizin sayın vekillerini bu ulvi görevde bulundukları
için tebrik ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.
Millî iradenin en üst temsilcileri olarak, asker, polis –takip ettiğim kadarıyla- siyasetçi, bürokrat,
gazeteci dinlendi Komisyonunuzda ama ben halktan gelen bir köy çocuğu olarak, Anadolu’dan
gelmiş, İstanbul’da iş yapmış, Türkiye’nin dört bir yanında şirketleri olan, işleri olan, yatırımları olan,
bugün doğrudan ve dolaylı 35 bin kişinin istihdamının sağlanmasına sebep olan bir kardeşiniz olarak
karşınızdayım.
Burada, bugüne kadar Komisyona katılan arkadaşlarımızın dışında, sokaktan gelmiş yani ticaretin
içinden gelmiş bir insan olarak -bir bürokrat, bir siyasetçi kimliği olmayan- bu malum örgütle ilgili
yaşadığım olumsuz belli bir süreç var. Bu süreçle alakalı anlatabileceğim, dinleyebileceğiniz kadar
anlatabileceğim bilgiler var. Ayrıca, Sayın Komisyon üyelerimizden şunu rica ediyorum: Herhangi
bir soruyu Galip Öztürk hakkında olumlu veyahut olumsuz, basına yansımış veyahut yansımamış
veyahut piyasada duyum olmuş herhangi bir soruyu bana sormaktan imtina etmesinler çünkü bütün
sorulara açık yüreklilikle cevap vereceğim. Yalnız bir şartla, bir ricam var: Samimiyetimden şüphe
etmeden dinlerseniz çok daha memnun olurum, aynı zamanda Komisyona katkım daha fazla olur diye
düşünüyorum.
Tabii, söz bana verildiği için şimdi benim konuya bir yerden başlamam lazım -ki konu da örgüt
konusu olduğu için- öz geçmişimi okudunuz. Yirmi iki yıl, yirmi dört yıl belki, 1991 yılında ilk
çocuğumu Fatih Kolejlerine vererek tanıştığım bir hizmet hareketi. Bu hareketin o günkü yapısı, devlete,
millete, vatana faydalı çocuklar yetiştiren bir yapı olarak gördüğümüz için kendi çocuklarımı, ilk 5
çocuğumu -bu arada ayrıca 9 çocuk babasıyım- bu hizmet hareketinin yani o günkü hizmet hareketinin,
bizim doğru bildiğimiz hizmet hareketinin okullarında okutma fırsatım oldu. Ta ki 2009’lu yıllara
kadar işte bu kurbandı, himmetti -bunun karşılığını ne sayarsanız sayın- yurt yapımlarına yardımdı,
okullardaki eksik sınıfların tamamlanmasıydı… İlk yıllarında daha çok ihtiyaç sahibiydiler, bu kadar
ticari işletmelere nüfuz etmemiş bir yapıdan bahsediyorum çünkü o gün bana göre gerçekten bir hizmet
hareketi olduğuna inanıyorum hâlâ.
Yıllar tabii böyle geçti. Bizim bu yapıyla ilgili kafamızda bazı şüpheler oluşmaya başladı. Ben
-2009 yılındaki Türkiye gündemini takip ettiğim kadar bir iş adamı olarak- 2009 yılında kozmik odaya
girildiği güne kadar yaptıkları her hareketi desteklemiş bir arkadaşınız, bir vatandaş, bir iş adamı
olarak da karşınızdayım ayrıca. Maddi ve manevi yanlarında olmuş, onları desteklemiş, basınlarını,
televizyonlarını izlemiş, yanlarında olmuş, Türkiye’ye hizmet ettiklerini zannettiğim bir yapı. Kozmik
oda, benim için, bir iş adamı olarak sanki bunun doğru olmadığı, Türkiye’nin gizli bilgilerinin kimlerin
eline geçeceği, yabancı servislere acaba servis edilip edilmeyeceği şüphelerim uyandığında devletteki
kadrolaşmalarını incelemeye ve araştırmaya başladım. Çünkü ben bir iş adamıydım, bu ülkenin millî
menfaatleri için çalışan, daha çok insana iş, istihdam sağlamaya çalışan bir insan olarak, çok doğal
hakkım olarak da ülkemin nereye gittiğini kendim de izlemek istiyordum.
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Tabii, yıllarca benimle ilişkide olan imamlar vardı. Bunların başında, son Kuzey Irak imamı;
Twitter’da da birkaç özel yazışmamızın bir kısmını paylaştım, daha genişini de davacı olduğum
dosyada savcılıklara intikal ettirdim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Affedersiniz kaçırdım. Kuzey Irak imamıyla ne zaman temasa geçtiniz?
Ne iş yapardı o?
GALİP ÖZTÜRK – Kuzey Irak imamı, İstanbul’da Fatih Kolejlerinin ilk kurulduğu yıllarda yani
hizmet hareketinin İstanbul’da büyümeye başladığı yıllarda kolejin müdürüydü, sonra bölge müdürü
oldu, daha sonrasında da kendisinin iş adamlarıyla kurabildiği temasla kendisi Kuzey Irak’a tayin oldu
ve sonra Irak imamı olarak görev yaptı.
BAŞKAN – Orada bir virgül koyalım Sayın Öztürk.
Bütün konuklara bir görüntü alma imkânı tanıyorduk, başlangıçta olmamış. Arkadaşlar, sizden
özür diliyorum, kamera bir dakika görüntü alıp çıkacak.
GALİP ÖZTÜRK – Buyursunlar, benim için mahzuru yok.
BAŞKAN – Sayın Öztürk, kaldığınız yerden buyurun.
GALİP ÖZTÜRK – Kaldığım yerden devam etmeden önce Sayın Başkanım müsaade ederseniz,
dün akşam Aytun Bey’in programını izledim, tamamına katılmasam da bu Komisyonun çalışmalarıyla
ilgili çok önemli, güzel şeyler söylediler, kendisini tebrik ederim.
BAŞKAN – Galip Bey, isterseniz gündeme ilişkin...
GALİP ÖZTÜRK – Evet, gündemle ilgili konuşayım Başkanım, devam ediyorum.
Bu arada, yine benim konuşmamda eksik bıraktığım yerler olursa Aytun Bey’in sorduğu gibi
sorabilirler, benim için mahzuru yok.
BAŞKAN – Yok, daha sonra soruyla onları tamamlarız. Siz galiba Irak’taki bir örgütün bir
okulunda kalmıştınız.
GALİP ÖZTÜRK – Talip Büyük’le nasıl tanıştığımı sormuştu sayın vekilim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – İsmi var mı?
GALİP ÖZTÜRK – İlk çocuğumu okula verdiğimde Fatih kolejlerinin müdürü olarak tanışmıştım
ve yirmi dört yıldır ilişkim devam eder. Kendisinin bu kaçak olduğu dönemde benim de sürgünde
yaşadığım dönemde kendisiyle “twitter”dan yazışmalarda da bulundum. Kendisinin bana kumpas
kurulduğunu beyan eden yazışmalarımız da var, onu da mahkemeye sunacağız, mahkeme dosyamız
var, oraya da sunuyoruz. Talip Büyük Hoca’yla Irak’ta da ilişkilerimiz devam etti. Ben Kuzey Irak’ta
da bir kız koleji, bir erkek koleji olarak 2 tane lise yaptırdım kendilerine. Tabii, benim sadece hizmet
hareketine yaptığım yardım değildi, ben 139’uncu yılında Kızılaydan Merhamet Madalyası almış
4’üncü kişiyim, bilmiyorum daha sonra herhangi birisine böyle bir madalya verdiler mi, takip edemedim
son beş altı yılı. Ayrıca, Millî Eğitime onlarca okul, Diyanet İşlerimize yurtlar, camiler inşa etmiş bir
kardeşinizin. Yardım derken, insana yatırım yapan herkese yardım eden yanımla alakalı kendim de bu
sonuçlarda ceza çekmiş oldum.
Bizim ilişkilerimiz nerede koptu? Devletteki örgütlenmelerini, yapılanmalarını, devletin gizli
bilgilerini ele geçirdiklerini bir iş adamı olarak gözlemledikten sonra ilişkilerime ara vermiştim ve bu
söylemlerde de bulunduğum için hakkımda İstanbul Organize Şubesinde bir dosya açmışlardı. Geçmişe
dayalı da eleştirel bir yanım olduğu için hep bizi zaten bir dosyayla götürüvermişler. Ben bu dosyaların
ciddiyetini 2010’lu yıllarda anladım. Bana o dönem Afrika sorumlusu olan Ahmet Kara ve İstanbul’da
yine şu anda Afrika’da görevli olan Murat Yıldırım adında 2 imam geldi. Beykoz’da evimde misafir
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oldular, onların teşhislerini de bekçilerimiz, benim olmadığım dönemde kendilerinin şu anda savcılık
dosyasında teşhisleri de yapılmış, herhâlde hukukumuz da gereğini yapacaktır diye düşünüyorum.
Ahmet Kara’nın teklifi bana şuydu: 8 milyon dolarlık Afrika’da bir okul yatırımı istiyorlardı. Ya ben
8 milyon dolara hangi okulu yapacaksın, üniversite mi yapacaksınız Ahmet Bey? Ya, bu biraz fazla
ama yine de siz bu projeyi bana gönderseniz, bir ilgileneyim, bir bakayım, belki yapabileceğimiz bir
şeyler olur dediğimde, Ahmet Kara beni biraz ikna etmeye çalıştı yani bu işlerin böyle olmadığını, artık
benim de Türkiye’de hızlı büyüyen bir yapıda iş adamı olduğumu, kendilerine bu konuda sorgulamadan
yardım yapmamın daha doğru olacağını söylediler bana. Ben bunlardan hep daha fazla şüpheler
duymaya başladığımda polisten baskılar almaya, tehditler almaya başladım. Yaptığımız yabancı ortak
görüşmeleri, SPK’da çıkartılan zorluklar... O dönemde 6-7 tane halka açık şirketimiz var. Baskılar
görmeye başladığım dönemdi, Samsun’dan o günün siyasetçisi 1-2 arkadaşımızın da tavsiyesiyle
ben bu hizmetin polisleri, bu kadar yıllardır emek verdiğiniz, para verdiğiniz, her şeylerine tamam
dediğimiz insanların benimle uğraştığına dair bilgiler alıyorum, bunlardan çok rahatsız olduğumu
söylediğimde, o günün Samsun İmamı Bilal Karaduman... Çünkü gözlerimle de şahit oldum, Samsun’a
gittiğimde bürokratlarımız da yanlarında çok saygıyla duruyorlardı. Tabii, ben sıkıntılarımı ve bana
yansıttıkları sorunları anlattım, bankalarla olan, finans kuruluşlarıyla olan ilişkilerimizi bozduklarını,
bunların doğru olmadığını, bu çocukların yetişmesinde amacımızın milletin iradesine veyahut da
ticaretine karışmak değil namuslu çocuklar olarak vatana, millete, devlete hayırlı evlatlar yetiştirmek
amaçlı olduğunu ama bugün gördüğüm kadarıyla kendilerinin hiçbir eleştiriye yakın olmadıkları ve
benim de bu zorluğun içinde olduğumu belirttiğimde, Sayın Bilal Karaduman... Ve o günlerde Samsun
Canik Başarı Üniversitesinin inşaatına başlayacakları bir dönemdi. Galip Bey, gel sen bu hayırlardan
vazgeçme, sen bunları niye yapıyorsun? Hayır için yapıyorsun. Doğrudur kardeşim, hayır için
yapıyorum ama yani yetiştirdiğimiz çocuklardan ben zorluk çekiyorum. Siz beni tehdit ediyorsunuz
biraz bu şantaja giriyor, sen abilerinle, hocalarınla bir görüşsen sonra gelsen de biz de desek ki ya
bir yanlış var, bizimle uğraşmıyorsunuz diye düşünsek dediğimde, kendisi abileriyle, imamlarıyla,
kendisinden daha üst rütbedeki arkadaşlarıyla görüştüğünü, Galip Öztürk’le herhangi bir ilişkileri
olmadığını, bu kaba inşaatın tutarı olan 4 milyon 650 bin TL’yi vermem karşılığında bana herhangi
bir sıkıntı olmayacağını... Çünkü verdiğim paraların artık hangi hatamı, suçumu, hangi başarıda elde
ettiğim gayrimeşru bir parayı kapatacağım söylentilerine gidecek kadar aciz durumlarla iftiralarla
atmaya başlamışlardı. Ben biraz hayır biraz zorunlu olarak, makbuzunu isterim diyerek Samsun’daki
Canik Başarı Üniversitesine 4 milyon 650 bin TL o gün verdim, kaba inşaat karşılığı. Sonra 2’nci
aşamasında ince işleriyle, spor salonlarıyla...
BAŞKAN – Makbuz aldınız mı?
GALİP ÖZTÜRK – Bir kısmını aldım Sayın Başkanım, bir kısmını gönderdiler makbuzların o
dönem. Sonra ekstra paralar istedikleri dönemlerde İstanbul’daki imamlar, o gün bizde bulunan Ömer
Bilgiseven adında bir arkadaşımız, “CEO”luğumuzu yapıyordu, o da bu hizmet hareketiyle ilişkili,
bana “Galip Bey kardeşim, hani ben burada çalışıyorum ama hani bu arkadaşlarla iyi geçinsek iyi
olur, ben sana İstanbul bölgenin imamlarını getireyim.” dedi. Birkaç arkadaş getirdi, hepsinin ismini
bilmiyorum, Ömer’di, Ergun’du falan, soy isimleri de benim için çok önemli değildi, yaptığım işler
hayırdı. İstinye’de bir okul yapmamı talep ettiler benden. Ben de tabii neden olmasın yaparız, madem
burada ihtiyaç var dedim. Üniversiteye giden çocukların, Anadolu’dan gelen çocuklarımızın zorda
kaldığını, yurt ihtiyacı olduğunu söylediklerinde bunu da ben millî bir görev addettim çünkü 13
yaşından beri yaptığım ticarette kazandığım paranın minimum yüzde 30’unu hayır işlerine, öğrenci
işlerine, eğitim işlerine harcamayı zaten kendim başında kabullenmişim, bunu da ülkeme hizmet olarak
sayıyordum. Bu okulu da yapabileceğimi söyledim. Bu okul 6,5 milyon TL’lik bir okuldu. Kendi inşaat
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şirketimiz olduğunu, Samsun’daki gibi paranın nereye gittiğini bilmediğim... Hangi parayı, benim
paramı nasıl harcadınız onu da bilmiyorum ama bu okulu kendim yapayım, kendim teslim edeyim inşaat
şirketim üzerinden dediğimde, önce böyle biraz biz ekiplerimizi, proje ekiplerimizi gönderdik, 300-500
yüz bin lira da altyapı çalışması yaptık. Gerçekten orada öyle bir ihtiyaç... Yapmayı düşünüyorlardı
diye biliyorum ki sonra yapmadılar, bunun yalan olduğunu da anlamış olduk. Bir bahçe düzenlemesi
yaptırdılar bize yani. O okulu, o yurdu da yapmadılar bahsedilen yurdu, sonra takip ettim. Tabii, bu
okulun parası benim bunlarla alakalı biraz sona gidişimin yani bu mahkeme süreçlerini, algı süreçlerini
hızlandırdıkları, polisin hakkımda gazetelere, polis muhabirlerine verdiği asılsız haberler, “Bu kadar
parayı bu kadar kısa sürede nasıl kazandı, hangi ticari yöntemle kazandı?” algılarıyla kendilerinden
kopacak olduğum ve eleştiriler oluşturduğum dönemlerde imamlar ile polisler ve yargı arasında bir
çatışmaları oldu benimle alakalı. Ben de böyle bir parayı ödemeyeceğimi... O dönemde Van’da deprem
oldu, tam deprem dönemi, Bayrampaşa’da bir imam-hatip lisesi, Samsun’da bir imam-hatip lisesi ve
bir de Van’da bir imam-hatip lisesi imzası atmıştım Millî Eğitimimize. Kendileri bu baskılarla bana
gelirken Sezgin Yılmaz adında bir mimar arkadaş yine bu hocaları bana getiren, imamlar adına para
toplayan, esnafı gezen, tahsilatçı bir arkadaşımız, bir gece beni aradı, ocak ayıydı Sayın Başkanım.
“Galip kardeşim, sizin bu parayı vermenizde yarar var, sizin için çok iyi olur, hani siz çok iyi bir
kardeşimizsiniz, yıllardır hizmete emeğiniz var ama burada içimizde belli çelişkiler oluştu, lütfen bu
6,5 milyonu verin.” diye birkaç telefon açtı. Sonra, 2 milyon 750 bin TL’ye kadar indiler Başkanım.
Okul olmadığını anladık, bunun karşılığında yurt yapılmayacağını zaten anlamıştım o zaman. Benim
mimar Sezgin Yılmaz’la en son telefon konuşmamda bana “Organizedeki polisleri durduramıyoruz.”
deyince... Benim ne bu yaşam tarzıma ne millet iradesinin böyle yok edildiği bir anlayışa boyun eğmem
mümkün değildi çünkü hayatında hiç haram kazanmadığını düşünen, hayır yaptığını düşünen bir insan
olarak böyle bir şantaja boyun eğmeyi düşünmedim çünkü artık iş tehdit ve şantaj boyutunun ötesine
doğru gidiyordu yani imamlar, hocalar… “Zaten siz Afrika’daki okulu da yaptırmamışsınız, ondan
dolayı sıkıntılar oluşmuş, emniyette; orada, ‘Bu okulu yaparım, buraya bir yardım yaparım.’ demiş,
yapmamışsınız, bari bu 2 milyon 750 bini verin de sizi şimdilik kurtaralım.” Nasıl yani Sezgin, şimdilik
beni nasıl kurtaracaksın kardeşim? Ben o zaman yani bir gayriyasal yani gücünü yasadan almayan bir
örgüte o zaman para vermiş olurum. Bunu kesinlikle yapmayacağım, böyle bir parayı ödemeyeceğim.
Bunun karşılığında da 3 tane imam-hatip lisesi yaptırdım, bunların 3’ünün maliyeti yaklaşık 30
milyonu bulacak ama 3 milyon yerine 30 milyonu en azından Millî Eğitimimizin ve devletimizin, millî
irademizin kontrolünde olan bir yere yatırım yapağım. Bu 3 milyonluk bütçeyi de sizden sildim ve
oraya ayırdım dedim. Bu ocak ayı dönemiydi.
Yaşadıklarımı tam anlaşılır olarak anlatmak istiyorum ki burada çok hassas ve önemli, ne kadar
hızlı çalıştıklarını, nasıl bir örgüt olduklarını daha iyi anlatabilmek için detayları da anlatmak istiyorum.
MİT krizi oldu. Sayın MİT Müsteşarımız Hakan Fidan’ın 7 Şubatta ifadeye çağrılma olayı
olduğunda ben bunlara, bir altı-sekiz aydır, bir yıldır ki 2009’dan beri zaten temkinli yaklaştığım bu
gruba karşı çok ağır eleştirilerde bulunmaya başladım, tepkiler göstermeye başladım, çevremdeki eski
siyasetçi olsun, iş adamı arkadaşlarımız olsun, yöneticilerimiz olsun beni defalarca uyardılar “Ya,
Galip Bey, ne olur bunların hakkında konuşma, senin bildiğin gibi değil.” falan dediler, “Ya, nasıl
benim bildiğim gibi değil? Bunlar bizim çocuklarımız. Yani bunlar devlette görev yapıyorlarsa benim
irademe sahip olamazlar hem devleti idare etmesi gereken bir millî yapı var, milletin iradesi var, o da
Meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisine gitsinler, orada istediklerini yapsınlar. Bunlar siyasetçi mi
ki? Siyasetçilerimizin talimatıyla çalışan devlet memurları olmalı bunlar.” söylemlerim… Yedi gün
sonra, Amerika’da o gün iş sahibi olan, hâlâ işleri orada ama kendisi Amerika’ya gidemeyen –orayı da
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anlatacağım, dramatik- arkadaşım 14 Şubatta beni aradı. Pensilvanya’dan Abdülselam Yılmaz… Öyle
bir şey, ismi de var dosyada, sizlere de gönderdim. Dedi ki: “Ağabey, Pensilvanya’dan bir arkadaşımız
geldi, lütfen bu konuştuklarını, çok önemli…
BAŞKAN – İsmail Tüysüz mü?
GALİP ÖZTÜRK – İsmail Tüysüz, evet.
Savcılıkta da ifadesi var, savcılığımız da çağırdı, ifadesini…
BAŞKAN – Bize gönderdiğin açıklamada geçtiği için söylüyorum.
GALİP ÖZTÜRK – İsmail Tüysüz bana Türkiye’yi terk etmem gerektiğini, benim için çok iyi
şeyler olmayacağını, artık kalemimi kırdıklarını, bu kararın da Pensilvanya’da alındığını söylediğinde
aradan yedi gün geçmişti. Yani ben bardağı taşıran son damlayı MİT kriziyle başlatmıştım. 24 Şubatta
Cumhuriyetköy’deki evimden -Beykoz’da- Polonezköy’e otelime giderken kameralar, onlarca, yüzlerce
polis bir terör örgütü liderini gözaltına alır gibi bizi gözaltına aldılar.
BAŞKAN – 2012 mi Galip Bey?
GALİP ÖZTÜRK – 24 Şubat 2012.
Ama, bunun bir on beş yirmi gün öncesinde yanımızda çalışan eski siyasetçi, grupta, yönetim
kurullarımızda bulunan Sayın Mustafa Baş da grubumuzda çalışıyordu. 14 Şubattan sonra, 16-17
Şubat gibiydi, Sayın Mustafa Baş’ı Ankara’dan Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığından Ankara’ya
davet ederek Metro grubundaki şirketlerden bir an önce istifa etmesini, kaçmasını… Bu benim
haberim olan kişi, onlarca yöneticimiz o gün istifa ederek kaçtı. Ama, Sayın Mustafa Baş’ın neden
ismini zikrediyorum? Çünkü, o gün Ankara’ya çağrılıp bizzat özellikle “Sayın vekilim, siz 4 dönem
vekillik yaptınız. Galip Öztürk’le alakalı çok büyük sıkıntılar olacak, bu yangının içinde olmayın, bir
an önce orayı terk edin.” diyor. Sayın Mustafa Baş sağ olsun, bu birinci görüşmeyi gelip bana anlattı.
Kendileriyle mücadele ettiğini, çok uğraş verdiğini, işte bu Ahmet Pek’in başkanlığında –bildiğiniz,
o günkü zat, ben de kendisini tanırdım- bir emniyetçi grubun, o günkü emniyetçi grubun kendisine
buradan uzaklaşması gerektiğini söylediğini ve benim için büyük bir tehlike olduğunu ama “Sen biraz
daha sabret ama…” bana, “kaç” demiyor. Kendisi direkt bir haftada yönetimlerden çıktı, gitti, ayrıldı.
Ondan sonraki bir haftada da yine 22 Şubatta Ankara’ya çağırdılar Sayın Mustafa Baş’ı. Yine Ahmet
Pek ve ekibinin olduğu bu istihbarat dairesi “Biz imamlarımızı ikna edemedik Mustafa Bey, lütfen bir
daha Metronun etrafından geçmeyin çünkü bu ateşin içinde yanarsınız.” diyorlar ama Mustafa Baş bu
haberi bana getiremeden, getireceğini varsayarak… Sayın Mustafa Baş bu haberi bana getiremedi.
23’ü akşamı evine gelmiş çünkü 24’ü sabahı zaten bana operasyon yaparak gözaltına aldılar. Gözaltına
beni imamlar mı aldı, öğretmenler mi aldı, polisler mi aldı, polis müdürleri mi aldı, talimat verdi yoksa
militan Muammer Akkaş mı aldı…
BAŞKAN – Bir yarım saatimiz doldu Galip Bey, hatırlatayım, devam edin ama… Yarım saatiniz
doldu, süreden haberiniz olsun.
Buyurun.
GALİP ÖZTÜRK – Siz uygun gördüğünüz kadar konuşacağım efendim, yani ben anlatabilirim,
soru da gelirse cevaplarım ama anlatmamı istediğiniz kadar anlatabilirim.
BAŞKAN – Soru bölümüne de geçeriz ama bu bölümü tamamlayın isterseniz.
GALİP ÖZTÜRK – Evet, burayı tamamlayayım çok önemli çünkü.
BAŞKAN - Yani sizi aldılar gözetim altına, oradan devamla…
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GALİP ÖZTÜRK – Beni gözaltına aldılar, şirketten de kalmış, istifa edip kaçmamış birkaç
yöneticiyle beraber 10-11 kişi bizi gözaltına aldılar, Beşiktaş’ta özel yetkili mahkemeye çıkardılar ve
bu mahkemenin başında, bu mahkemenin savcısı Sayın Muammer Akkaş’tı bu dosyayı hazırlayan.
Muammer Akkaş’ın kendisine beni dört gün Emniyette tutup tutuklama gerekçesinin olamayacağını
söylediğimde “Tutuklayıp tutuklamayacağımızı görürsünüz.” dedi ve nedenlerini sorduğumda, siparişle
bir borsa raporu hazırlatmış kendileri. Bir de on sekiz yıl önce –o zamana göre on sekiz, şimdi yirmi yılı
geçti- yani 1996 yılında amcamın damadının adının karıştığı, o damadı ve adının karıştığı cinayetteki
insanları da tanımadığım, sadece bir defa gidip 2000’li yıllarda ifade verdiğim, akrabalarımdan
kaynaklanan bir davada beni sonradan yaptıkları dinlemelerde, adımın hiç geçmemesine rağmen,
“Burada kastedilen Galip Öztürk’tü.” deyip bazı eklemelerle 19. Ağır Cezada devam eden, benimle de
yakından uzaktan alakası olmayan bir davadan ve örgüt kurmaktan Muammer Akkaş beni tutukladı.
Cezaevine girdiğimde, burada daha enteresanı başlıyor, bu örgütün neler yapabileceği, hangi
alanlarda, hangi koşullarda yürüyebildiğini gösteren olay yaşadım. Gözaltına alındık, tutuklandık. İlk
bana teklif edilen avukat Cemalettin Mutlu’ydu, eşim dostum, akrabalarım tarafından da tavsiye edilen
çünkü o günkü FETÖ’cü grup tarafından bana tavsiye edilen avukat Mutlu Ekizoğlu’nun avukatı, aynı
zamanda Yıldırım Demirören’in avukatı. Cezaevine girdiğimde hakkımda en çok aleyhte yazı yazan,
gazete sayfalarından kanlar akıtan bu basın mensupları bir yapının tetikçiliğini yapıyordu, ben bunları
görüyordum ama yapabilecek hiçbir şeyim yoktu çünkü devlet olmuş bir yapıyla karşı karşıya olduğumu
görmüştüm, sadece Allah’a sığınmaktan başka hiçbir şey yapamayacaktım. Hiçbir suç unsurunun
olmadığını iddia ettiğim ve hiçbir suç unsurunun olmadığı 22 tane SPK suçlamasının tamamından
beraat ettiğim, Muammer Akkaş’ın 19 tane uydurma eyleminden beraat ettiğim; beraat etmediğim, hâlâ
yargıda olan, 3 tane davadan ceza aldığım ve şu anda yeniden yargılamalarımın devam ettiği davadan
bana yine bir Fetullahçı avukat gönderilmişti. Cezaevinde ilk ziyaretçim Cemalettin Mutlu’ydu. O
gün bu operasyonu yapan Mutlu Ekizoğlu’nun avukatıydı bana gelen, kendisi de Samsunlu, Kavaklı.
Bana dost, hemşehri ve bir Samsunlu, gurur duyduğu bir iş adamı edasıyla yaklaştı ve cezaevinde
yaptığımız üçüncü görüşmeden sonra benim bu yapıyla ilgili geçmişimi anlattığımda, gelecekte de
bunlara ömrümün sonuna kadar içeride kalsam dahi para vermeyeceğimi anlayan Cemalettin Mutlu
benim içeriden çıkamayacağımı, bunun zor olacağını söyleyerek, avukatlığımı da bırakarak gitti.
Bununla da kalmadılar. Cemalettin Mutlu’yla rakamları konuşmamıştık ama onlarca milyon dolardan
bahsediyordu. Sonra, Ankara grubundan yine kızlarıma avukatlarım aracılığıyla görüş günlerinde bu
Talip Büyük hocanın bizi tanıdığını, bu hizmet hareketine yıllarca yardım ettiğimizi “Kızım, bunlar sizin
hocalığınızı yaptılar. Lütfen, bize bir avukat grubu göndersinler de biz bu mağduriyetten kurtulalım
çünkü bize avukat değil, ilişki lazım çünkü avukat tutmak için suç işlemek lazım. Ben suç işleyerek
girmediğim yerden bana bu ilişkiyi sağlayın.” diye kendi çocuklarımdan rica ettiğimde onlar da Talip
Büyük’ten rica ederek İstanbul’da bir toplantı yaptılar. Ankara’dan bir avukat grubu göndererek 60
milyon dolar verirsem çıkabileceğim söylendi bana.
BAŞKAN – 60 milyon dolar.
GALİP ÖZTÜRK – 60 milyon dolar istediler efendim, evet.
Ömrümün sonuna kadar içeride kalsam…
BAŞKAN – Onların isimlerini hatırlıyor musunuz?
GALİP ÖZTÜRK – Onların isimlerini yargıya, savcılığa verdik efendim, avukatlarım o konuda
çalışmalar yapıyor çünkü çok sayıda para isteyen, bu işle ilgili aracılık eden avukat sayısı çok olduğu
için, şimdi hangisinin hangisi olduğunu karıştırmamak için… Bunları savcılık dosyalarına zaten
iletiyoruz.
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Tabii, bu arada çok büyük bir tesadüf oldu. Bu 19 eylemi yaparken bana çocukluk arkadaşım Ankara
bölge komutanlığı yapmış Jandarma Yarbay Mehmet Tekin yine “Bunların baskısıyla katil olmamak
için bıraktım kardeşim, hamallığa razıyım.” diyerek birkaç yıl öncesinden istifa edip benim yanımda
çalışan, bir beylik tabancası olan bir arkadaş. Şirketin arabasında kolçağın altına beylik tabancısını
koymuş, ben de ara sıra diyorum ki: “Mehmet, kardeşim, bunu buraya koyma ya. Bak, ben silah
sevmiyorum, burada başımıza bela olacak, zaten bak sıkıntılarımız var, bunlar bizimle uğraşıyorlar, şu
beylik tabancanı beline koy.”, “Ne olacak başkan? Bu benim silahım, bu benim arabam.”
BAŞKAN – Bu cezaevine girmeden önce.
GALİP ÖZTÜRK – Tabii, tabii.
O silahı da operasyon döneminde Mehmet Tekin beline koyarken organize polisleri eline vurarak,
emekli yarbayımızın eline vurarak elinden alıyorlar, diyorlar ki: “Galip Öztürk hakkında bir ifade
vermen gerekiyor komutan.” O da diyor ki: “Her ifadeyi veririm Galip Öztürk hakkında, nasıl bir insan
olduğunu size anlatayım. Çok yanlış yapıyorsunuz.” “Hayır, öyle değil.” “Bu silah benim rızam dışında
Galip Öztürk’ün arabasında bulunuyordu yani elimden zorla aldı.” diye ifade istiyorlar. Sayın Mehmet
Tekin’in de bu konuda davası var, dava dilekçesi var ve şahitleri de var. Yine şoförümüz, korumalarımız,
güvenlikçi ekiplerimiz de bu konuda şahitler kendilerine. Bu silahı özel yetkili mahkemeye almadılar
Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Galip Bey, şöyle bir şey yapabiliriz: Tabii, olayları yaşayan sizsiniz, detaya indiğiniz
zaman da hayli uzuyor. Mesela, yarbayla ilgili bu bölümü söyleyip arkadaşları aydınlatacak noktalara
işaret ederek… Saat de süratle ilerlediği için söylüyorum, daha sorular soracağız. Önemli satır başlarıyla
geçebilirseniz seviniriz. Siz özetlemeyi en iyi yaparsınız.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Sizi, kurumunuzu en fazla etkileyen, bu örgütün yöntemlerini
en fazla göz önüne seren satır başları.
GALİP ÖZTÜRK – Bir defa, herkesin benim gibi yapmadığını düşünüyorum çünkü bunlara karşı
bu direnişi gösteren iş adamlarımızın yüzde 99’unun ya bunların taleplerini kabul ettiğini, zorla olan
taleplerini kabul ettiğini ve bugün mahkemelerin karşısına çıkacak yüzlerinin olmadığını düşünüyorum,
bir kısmının da bu malum yapıyla yani bu terör örgütüyle birlikte ortak kazançlar elde ettikleri için
de ortaya çıkamadıklarını düşünüyorum. Ama, ben hayatımda hiç devlet bankasından kredi almadım,
altyapı, yol inşaatı almadım, devlet ihalesi almadım, hiçbir devlet bankasıyla çalışmadım, bir siyasi
destek almadım; sadece kendi mücadelemle ticaret yaptım. Milyar doların üzerinde de bir büyüklüğü
yöneten bir kardeşinizim. Onun için, bu kadar kısa olarak değil de daha anlatılır bir dille anlatırsam
iyi olur. Yani, bunlar -ne kadar magazinel bir iddianame demeyeceğim buna- bir iftiranameyle beni
suçladılar ve bunu piyasada algı yaratabilmek için… Şurada isimleri saymak istiyorum: Benim
dosyamda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Sayın Gürsel Tekin’in, Sayın Haluk Koç’un, Sayın Süheyl
Batum Hoca’nın -kızımın da hocasıdır- Sayın Deniz Baykal’ın, Cihan Paçacı’nın, Meral Akşener’in,
Mehmet Ağar’ın, Danıştay Genel Sekreteri Hüseyin Poroy’un, Samsunlu Eski Bakan Sayın Suat
Kılıç’ın isimleri geçmesine rağmen iddianamede, bunlar sadece… Ben Türkiye’nin en büyük otobüs
filolarından birisine sahibim. Yani, Süheyl Hoca, bir seçim döneminde… Tarık Cengiz o dönem bizim
şirketlerimizde yönetim kurulu üyesi. Bunları örnek olsun diye anlatıyorum. Algıyla ne kadar insanları
yok edebileceklerini de anlatmak istiyorum. İnsanlarımızın korkuları vardı yani benim…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bunlar dinlemelerde falan mı?
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GALİP ÖZTÜRK – Evet efendim, dinlemelerde falan. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,
SPK Başkanımız Vahdettin Ertaş, Beykoz Belediye Bakanı Yücel Çelikbilek, Meclis Plan ve Bütçe
Komisyonu eski Başkanımız Mustafa Açıkalın, eski milletvekili Fatih Öztürk, Başbakanlık eski
Müsteşar Yardımcısı Abdülkerim Emek, Mustafa…
BAŞKAN – Bunlar dinlemelerde…
GALİP ÖZTÜRK – Hayır, bunlar yargılandı efendim; bunları, örgüt üyem olarak yargılananları
sayıyorum.
BAŞKAN – Sizi örgüt üyeniz olarak yargılandılar.
GALİP ÖZTÜRK – Evet efendim, örgüt üyem olarak yargılananları sayıyorum.
DSP Milletvekili Tarık Cengiz…
Yalnız, bunlar, bütün siyasi partilerimizin içine nüfuz etmiş, bütün siyasi partilerimizin içinde
kendilerine rakip gören, her yerimize, her tarafımıza sızmış tehlikeli bir örgütten bahsediyoruz. Onun
için, eğer konuları anlatırsam ne kadar vahim olduğunu daha iyi anlayacağınızı düşündüğüm için bu
silah davasının ne kadar dramatik olduğunu anlatmak istiyorum müsaade ederseniz Sayın Başkanım.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bence soru-cevap yapalım.
GALİP ÖZTÜRK – Tabii, buyurun efendim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Çünkü, esasen mahiyeti belli oluyor hadisenin; tarzları, yapılış şeyleri…
Bir mafyatik örgüt gibi.
BAŞKAN – Galip Bey, arkadaşlarımızın söylemek istediği, birlikte söylediğimiz şu: Tabii, bir
kısmı hem sizin yazdığınız, bize avukatınızın yazdığı dilekçeden hem de kamuoyunda da biliniyor.
Yazdığınız dilekçede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığınız ama bugün için bunu yapan
FETÖ’cü hâkimlerin kimi tutuklu ve/veya hepsi tutuklu yargılandıkları, kaçak oldukları bir safhada şu
anda yeniden yargılama talebinizin de kabul edilmiş olması… Bu, hukuki süreç, orası devam edecek
ama bu işin kumpas yönü ve FETÖ’nün, Fetullahçı terör örgütünün kendisine şantaj, baskıyla nasıl para
temin ettiği yönünde önemli şeyler burada yazılı. Bunu biz siz gelmeden bütün üyelerimize dağıttık,
avukatınızın verdiğini de.
GALİP ÖZTÜRK – Evet, o bilgi notu efendim.
BAŞKAN – Şimdi, biz bu safhadan sonra şöyle yapalım… Tabii, siz dolusunuz bu konuda.
18.35’ten 19.20 oldu saatimiz, yaklaşık kırk-kırk beş dakikayı geçti. Sorular yöneltelim, arkadaşlarımız
bu konuda sorular yöneltsinler. O sorulara cevap olarak zaten konu aydınlanacaktır.
GALİP ÖZTÜRK – İlaveleri ben söylerim efendim, evet, sorulara istinaden.
BAŞKAN – İlk soru Sayın Hüseyin Kocabıyık.
Buyurun Hüseyin Bey.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Galip Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler
için.
Ben, bu FETÖ terör örgütünün… İşte, yaşadığımız bir tarih var, hepimiz bir dönem sizin gibi
onlara sempatiyle baktık ama belli bir tarih geldi. İşte, siz diyorsunuz: “Kozmik Oda’ya girmelerinden
sonra ben bunlardan şüphe ettim.” Herkesin böyle bir şeyi var yani…
GALİP ÖZTÜRK – Kırılma noktamız var hepimizin, evet.
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HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Fakat, mesela, yakın zamana kadar ben hep bu FETÖ meselesini
bir güvenlik koduyla düşündüm yani güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden, yer yer casusluk
işlerine giren, demokrasi düşmanı falan. Bu arada bir şey hep söylenir oldu: Bu öyle bir örgüt ki
insanları hipnotize ediyor falan. Ben böyle parapsikolojik kitaplar falan okudum son dönemlerde. Sonra
bir şeyin farkına vardım, boş bir şeyle uğraşıyorum. Bu örgüt kimseyi filan hipnotize etmiyor. Bizim
hipnoz dediğimiz şey bu örgütün parasal gücü. Parasal öyle bir güce sahip ki ve bunun yarattığı öyle bir
görüntü var ki, bir azamet var ki insanlar bundan etkileniyor. İşte, iyi niyetli insanların önüne Türkçe
Olimpiyatları gibi olağanüstü bir organizasyon koyuyor, koyabiliyor filan.
GALİP ÖZTÜRK – Şov yapıyorlar.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Başka şeyler yapıyor. Mesela, Amerika’da bir şehrin maketini
yaptılar ya, bir şehrin. İstanbul’un maketini yapıp kocaman bir alanda bunu gösterdiler.
Şimdi, bu hipnoz dediğimiz şey parasal güçleri bunların. Bizim Komisyonda, bugüne kadar, daha
çok işin, hani bunların yarattığı güvenlik tehdidi, işte yaptıkları darbe, bir silahlı güce evrilmeleri,
devleti ele geçirme teşebbüsleri filan, ağırlıklı olarak bu konular üzerinde durduk. Belki bu saatten
sonra, belki sizin buraya gelip bu açıklamalarda bulunmanızdan sonra bu örgütün parasal, finans gücü
üzerinde de durmak lazım, oraya yönelmek lazım. Zaten bizim Aykut Bey o konuda zaman zaman bize
kapılar açıyor gerçekten ve ben bunun çok önemli olduğunu düşünmeye başladım.
Şimdi, sizin kişisel trajediniz ayrı bir şey. Geçen gün ben sizi gazetelerde izliyordum üçüncü sayfa
haberleri olarak ve hakkınızda da -doğrusunu isterseniz- bende olumsuz bir kanaat vardı gazetelere
bağlı olarak. Geçen gün, ben bütün bu FETÖ hikâyesini de yaşadıktan sonra bir televizyon kanalında
izledim tesadüfen. Hakikaten, şok oldum denir ya, anlattıklarınız… Televizyonda sanki daha iyi,
daha rahat anlattınız. Biraz heyecanlısınız galiba? Ortada FETÖ örgütünün bir başka boyutu, bir para
devşirme yöntemleri var ve bu yöntemin içinde zaman zaman şantaj ve tehdit de var. Siz görebildiğim
kadarıyla bunun en somut tanığısınız, mağdurusunuz. Benim sorum bu girizgâhtan sonra şu… Sormayı
önceden tasarladığım bir soru ama siz de bir şey dediniz: “Bunlar birçok insandan bu yöntemle para
devşiriyorlardı ama konuşmuyorlar, problem etmiyorlar.” Bu yöntem yani sizin tabi tutulduğunuz bu
yöntem gerçekten yaygın mı yani bildikleriniz var mı başka? Varsa bunları burada söyler misiniz? Yani,
yaygın bir yöntem mi bu?
GALİP ÖZTÜRK – Evet efendim, bu çok önemli bir soru. Teşekkür ediyorum Sayın Vekilim.
Tabii, başından sonuna iyi ve kötü gördüğüm dönemlerde de içlerinde ve ilişkilerinde olduğum
için hangi dönemde iyi yöntemle yaklaşıyorlar, hangi dönemde kötü yöntemle yaklaşıyorlar… Bana
göre, Türkiye’deki iş camiasının yüzde 80’ine nüfuz etmiş durumda olduklarını düşünen birisiyim.
Yani, para kazanan, orta ve üst düzey para kazanan tüm iş adamlarımızın minimum yüzde 80’ine, belki
daha fazlasına nüfuz etmiş durumda olduklarını biliyorum çünkü ben bunlardan sadece bir tanesiyim.
Konuşan, cezasını yatan, şanslarımla sayın, pratik zekâmla sayın, bunlardan uzaklaşmış, devletin,
milletin, millî iradenin yanında durmaya devam etmiş, “Bu ülkede, bir imamın yöneteceği ülkede
çocuklarımı bırakmayacağım.” söylemleriyle kendime cesaret toplamış bir kardeşiniz olarak şunu
söyleyebilirim ki her yöntemle para alıyorlar. Yani, kestiğimiz kurbanın derisinden de para alıyorlar,
ihaleden de para alıyorlar. Kendilerine yakın olmayan insanları… Tüm illerde imamları, öğretmenleri
ve oradaki bürokratik yapılarıyla kendilerine bir pay çıkartarak bundan pay sahibi olarak büyüyorlar.
Ve birçok iş adamımızın -başında da söylediğim gibi- burada veyahut mahkemelerimizde olamayışı,
gerçek yüzlerini ortaya koyamayışı tamamen hâlâ korkuya dayalı veyahut da bir ihalede kendilerinden
aldıkları destekle alakalıdır. Ben, bugüne kadar, bu yapı ve benzeri hiçbir yapıdan destek almadığım için
karşınızdayım. Bana göre -isim söylemeye gerek yok, Türkiye’nin en büyüklerinden başlarsak- Koç,
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Sabancı dâhil, devletimiz -inşallah, araştırma komisyonumuz soruşturma komisyonu olur- herkesin
bunlara bir şekilde destek olduğunu, bunların bize, bizim ülkemizin millî değerlerine verdiği zarara
bedel ödediğini hep beraber göreceğimizden benim bir iş adamı olarak hiç şüphem yok. Bunu açık
yüreklilikle söylüyorum ki çevremde bunlarla ilişki kurmayıp bunlara ama az ama çok para vermemiş
iş adamlarının da hangi hâllere düştüğünü, tek kişilik örgütlerle otuzar yıl, kırkar yıl cezaevlerinde
yattığını bildiğim, yattığım dönemlerde de şahit olduğum birçok olay var ve bu olaylardan da yola
çıkarak gelişlerini hangi dönemde iyi niyetle, hangi dönemde polisi, savcıyı, yargıyı kullandıklarını
da çok iyi bildiğim için… İki ortağın birisi Hizmet Hareketi’ne yakınsa diğer birisinin onunla çok iyi
ilişki, kardeşane ilişki kurmadığı sürece bir çıkar amaçlı suç örgütü olarak… Hatta, tek kişilik çok
örgütler gördüm Silivri’de yatarken. Örnekler de size çıkartıp, bulup gönderebilirim. Bunlar da yirmi
beşer, otuzar yıl cezalar almış insanlardı. Bu tür insanlarımız hâlâ mağdurdur. Ben sadece şans eseri,
dualarla kendini siz yüce Meclis üyeleri, sayın vekillerim aracılığıyla kendini ifade etme fırsatı bulan
istisnai bir insanım yani öyle düşünüyorum.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bir şey soracağım: “Mutlu Ekizoğlu” dediğiniz kişi emniyet
müdürü mü?
GALİP ÖZTÜRK – Organize Şube Müdürüydü o dönem, Fetullah’ın militanlarındandır.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Şimdi nerede?
GALİP ÖZTÜRK – Şimdi cezaevindedir kendisi. Muammer Akkaş kaçak, militan bir savcı.
Kendisine “militan” dediğim için de aynı zamanda Tekirdağ’da yargılanıyorum, ona da tekrar ifade
vermeye gideceğim.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Ben şeyi soracağım Galip Bey: İmam, polis, savcı ve mahkeme;
4 tane süreç. Burada patron kim?
GALİP ÖZTÜRK – Bu yetmiyor efendim. Bununla şunu süslüyorlar: Operasyonu yaptıkları
anda daha mahkeme karar vermeden, polis, imamların hazırladığı, polislerle beraber hazırladığı, polis
şeflerinin, üst düzey polis şeflerinin bile haberi olmadan hazırlanan dosya herkesin imzasıyla basının
önüne kadar gidiyor. Bir de basın algısı yaratıyorlar yani yerel ve ulusal haber niteliği taşıyan tüm
argümanları kullanıyorlar. Bunların, benim gibi, hizmet sektöründe bulunan iş adamları için de en
tehlikeli boyutu… Kendimizin, mahkemede, bir şekilde, ama er ama geç, eninde sonunda adalet yerini
bulacak deyip hakkımızı arayabileceğimizi, hakkımızı elde edeceğimizi biliyoruz ama kamuoyunda,
burada “Ölüm Makinesi Çankaya Mektubu” diye bir manşet var. Bu gördüğünüz siyahlık gazetenin
üzerindeki… Gerçek gazetede bu sayfadan kanlar akıyor. Sadece bir otobüsümüzün kazasından
yola çıkarak tanımadığım insanların öldürülme olaylarını, hiç alakanız olmayan insanların benim
operasyonumu başlatmalarını da Eskişehir’de bir 3 kişilik, çıkar amaçlı insanları dinlerken oradan
bağlantı kurarak buraya kadar getirip Bolu’da hiç girmediğim bir ihaleden dört yıl sonra, ihaleden
yedi ay sonra, ihaleyi alan kişiyle konuştuğum bir telefon konuşmasından yola çıkarak bu ihaleye
senin grubuna ait bir şirket… “Yönetimlerinde yoktun, tamam ama bu şirkette sen ortaktın, bu ihaleye
girilmemesinin sebebi sensin.” diye dört yıl ceza aldırdılar. Yani çok bir şey ifade etmiyor bugünkü
şartlarda çünkü sizlere anlatacaklarımın tamamı iddia ama bu iddialarıma 20. Ağır Cezadan bir karar
aldım. Sunduğumuz deliller ile daha davacı olduğumuz dosya ortada olmadan, gizlilik içerdiği için
savcılıktan bu dosyayı almadan verdiğimiz ek bilgilerle aldığımız karar şu, eğer müsaade ederseniz
okuyayım: “Hükümlü Galip Öztürk FETÖ/PDY terör örgütüne daha önce verdiği maddi desteği
çekmesi üzerine adı geçen terör örgütünün hedefinde olduğunu, FETÖ/PDY terör örgütünün Emniyet
ve yargı içinde bulunan mensupları vasıtasıyla düzenlenen kurmaca delillerle mahkûm edildiğine dair
nedenler hükümlü vekilin dilekçesi ve ekte gösterilmiş bilgiyle doğrulayacak olarak açıklanmıştır.”
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BAŞKAN – Yeniden yargılamaya gerekçe bu.
GALİP ÖZTÜRK – Benim bütün iddialarımın tamamı bu mahkemeye sunulmadan ek bilgilerle
savcılığa gizlilik soruşturmasının dışında kalan ek bilgileri vererek aldığımız ve kanıtladığımız, ispat
ettiğimiz FETÖ/PDY terör örgütünün yani bu acımasız örgütün, bu insanlık dışı örgütün Galip Öztürk’e
kumpas kurarak bunları aldığı için hakkımda verilmiş müebbet hapis kararının kaldırılmasına ve
yeniden yargılanmama yol açan bir karar bu. Sayın Başkanım, bu kararın çok enteresan bir yanı var,
beni 19 tane eylemden, örgütten tutukluyorsunuz, sonra tutuyorsunuz on sekiz-yirmi yıl önceki bir
davaya dâhil edip saçma sapan dinleme kayıtlarıyla, 3 tane hırsız ifadesiyle kendilerinin bir hırsıza
yazdırdıkları -Cumhurbaşkanlığıyla- mektup karşılığında müebbet hapis verdiriyorsunuz ama Galip
Öztürk’ü tutuklamıyorsunuz. Burada aranızda hukukçu olan büyüklerimiz de arkadaşlarımız da olabilir,
bir insana müebbet hapis verip tutuklamıyorsanız bir hesabınız vardır demektir ve bu davada…
BAŞKAN – Daha doğrusu, şöyle değil mi, tutuklu yargılanırken müebbet hapis cezası veriliyor,
hükümle birlikte tahliye ediliyorsunuz, doğru mu?
GALİP ÖZTÜRK – Hayır efendim, bu davada ben başka davadan soruşturma, işte, örgüt
kurmak, 19 tane eylem, bunlardan beni tutuklayamayınca, tutukluluğumu tutamayınca çünkü bu başka
mahkemede görülüyordu… Bu kararı veren Müşteba Özbek de şu anda örgüt yöneticisi olmaktan,
üyesi olmaktan cezaevinde zaten; o gün Organize polislerinin, işte, Mutlu Ekizoğlu’nun gönderdiği
polis şeflerinin, mahkeme salonunda mahkeme başkanının yüzünden terler akarak bana müebbet hapis
cezası verdi. Ama aynı talimatı verenler tutuklanmamı istemiyorlardı çünkü Galip Öztürk nasıl olsa
diğer uydurma 19 eylemden dışarıya çıkacak, sonra bir pazarlık mevzumuz kalsın, bizi açığa vermesin,
bize ihtiyacı kalsın, hâlâ para almaya devam edelim diye böyle bir acımasız, böyle bir, hesabı tam
yapan bir örgüt. Hatta, buna paralel bir şey daha söylemek istiyorum, 17-25 Aralık olduğu günden
sonra o günkü Sayın Başbakanımız çıktı “Ya, yok mu bunları anlatacak insanlar? Yok mu bu tehlikeyi
benden başka gören?” derken ben bunları yaşamış bir insan olarak çıktım “Konuşacağım.” dedim.
“Ben konuşacağım.” demeye kalmadı Sayın Başkanım, zaten Sızıntı dergisinin başındaki Mehmet Ali
Şengül’ün oğlu, Fetullah Gülen’in selamıyla, babasının selamıyla bir 3 kişilik ekip hâlinde geldiler
-dosyamın bir kısmı not olarak sizde de vardır- “Galip Bey, sen bu dönemde konuşma, önümüzde
dönem var ama biliyoruz, SPK’da 22 tane dosya açılmış, işte, sana müebbet hapis verilmiş, on bir
buçuk yıl örgütten ceza almışsın. Bunların tamamı abilerimizin haberi olmadan aşağıda olmuş. Bu
konuları çözeceğiz ama lütfen bu dönemde sus ki -Hoca Efendi’nin selamı var- önümüzdeki dönemin,
yeni Türkiye’nin önemli iş adamlarından olmak istiyorsan bu sözlerimize itibar et.” dediklerinde ben
Amerika’dan Humeyni gibi ülkemize gelecek bir hocanın benim ülkemi yönetemeyeceğini, bunun
tamamen karşısında olacağımı, 9 çocuğumu böyle bir imamın yöneteceği ülkede yaşatmayacağımı,
bunun için de bu konuda onlara söz veremeyeceğimi söylediğimde bu toplantıların dozu arttı ve çok
gelmeye başladılar. Ben bunu devlet… O gün İstanbul’da, 17-25 Aralıktan sonra sağlam kaldığını
düşündüğüm birkaç polis müdürümüzle istişare ettim. Onlar, o arkadaşlarımız yani devlete hizmet eden,
gerçekten millî duruşlu, milliyetçi ve sosyalist çocuklar o gün görevi ele almışlardı, Allah onlardan razı
olsun hâlâ da. O gün Emniyete gittiğimde milliyetçi ve sosyalist çocuklar, bu kardeşlerimizin içerisinden
örgüt mensubu olmayacağına inandığım, daha önce örgütten dolayı zarar görmüş olduğuna inandığım
birkaç Emniyet müdürümüzle görüştüğümde bana “Galip Bey, senin gibi bir iş adamına, bu kadar ceza
yatmış, devletin yanında durmuş, bunlardan korkmayıp paraları vermemiş, dik durmuş adam arıyoruz,
bulamıyoruz. Sen mutlaka ve mutlaka çıkıp bunu millî basınla paylaşmalısın. Sen bu ülkeye gerçek bir
iş adamı gibi hizmet etmelisin. Bunların tekliflerini Yargıtayda görülecek dosyan sürecinde biraz salla.
6 Martta murafaan var, zaten dosyadan beraat alman yüzde yüz çünkü biz dosyalarını hukukçularımıza
incelettik, bunlar bu yapının sana verdiği cezalardır. Gel sen devletin tarafında ol.” dediler. Zaten ben
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bunu istiyorum ama acaba sahibim olacak mı diye düşünmüştüm. Sağ olsun, ellerinden gelen psikolojik
desteği bana verdiler, ben de bu örgütün tekliflerini reddettim. 6 Marttaki murafaada çok önemsiz bir
şeyden dosyamı geri gönderdiler. Dosyayı geri gönderince… Aradılar beni dosya gelmeden efendim,
dosyanın geri gönderileceğini yani 6 Martta murafaada dosyanın İstanbul’a gönderileceğini on beş gün
öncesinden imamlar getirdi verdi bana. O karar yani dosyanın geri geleceği karar ve ondan sonra onay
kararı da bana tekrar gönderildi. Yani o kadar enteresan çalışıyorlar ki Yargıtay 1. Cezada daha önce
Fetullah Gülen’i serbest bırakıp bugün neden tutuklanmadığını bir vatandaş olarak anlayamadığım
Şerafettin Bey vardı, sanıyorum birkaç üyesiyle beraber bu dosyalarımızı onayladılar. Bunlar benim
bir vatansever, bu ülkesini seven, milletini seven bir iş adamı olarak yapmam gereken işlerdi ama
bir karşılığı vardı. Geçmişte bana “Kardeşim, konuşma, sus.” deyince “Ellerinden geleni artlarına
koymasınlar.” demiştim, o gün aynı söylemlerde bulundum Sayın Başkanım ama bunun da cezasını iki
yıl yurt dışında sürgünde kalarak, Gürcistan’da da yine ülkemi…
BAŞKAN – Peki, yeniden bir soruyla devam edelim çünkü bu bölüm bayağı anlaşıldı Sayın
Öztürk.
Aytun Bey bir soru yöneltecek.
Aytun Bey, buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Teşekkür ederim.
Doğrusu, buraya çağrıldığınızı duyunca işin bu tarafını düşünmemiştim ve hakikaten işin mali
yönünün ne kadar önemli olduğunu ve esasen, gelmenizin şu anda çok yararlı olduğunu düşünüyorum
yani fikrimi değiştirdim.
Şimdi, size ben kısa soru sormak istiyorum. Öncelikle, bu kadar büyük bir örgüte bu kadar
direnmenin de bir cesaret meselesi olduğunu söylemem lazım çünkü darbe yapabilecek kadar büyük
bir örgüt, işte, sebebi ne olursa olsun, 17-25 Aralığı organize edecek kadar büyük bir örgüt. Şimdi, size
birçok imam gelmiş gitmiş. Bu imamların yanında hiç siyasi gördünüz mü?
GALİP ÖZTÜRK – Tabii, şimdi, “17-25 Aralık öncesi ve sonrasıyla alakalı.” dedi sayın vekilim.
17-25 Aralıktan sonra herhangi bir siyasiyi bunlarla ilgili aracı olarak görseydim bunu çok önceden
paylaşırdım. Kesinlikle, 17-25 Aralık öncesi siyasetçiler, iş adamları, bürokratlar, herkes bunların
yardım almaları konusunda zaten orta yerde vardı, bunu hepimiz biliyoruz, bütün kamuoyu da biliyor
ama 17-25 Aralık sonrası herhangi bir siyasetçinin imamlarla birlikte bana gelerek herhangi bir teklifte
bulunması söz konusu değil.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, her ne kadar 17-25 Aralık -hepimizin farklı bir miladı var, o
tartışmayı açmak istemiyorum- milat kabul edilmiş olsa dahi oraya girişi hazırlayan bir süreç var. Bir
sürü insan, bir sürü güç iş birliği yaptı ve 17-25 Aralık bazılarına göre milat oldu. Dolayısıyla, 17-25
Aralık öncesi size gelen ve bunların yanında gözüken siyasilerin ismini de cesaretle vermenizi temenni
ederim, isterim.
İkincisi, siz de iyi biliyorsunuz, bürokrat ayağını anlattınız gayet güzel yani bunlara destek veren
bürokratları çok net anlattınız. Âdeta bir mafyatik örgütlenme, tehditler, hatta onun da ilerisinde,
devletin içerisinde adamları var, bilmem işte, Genelkurmay Başkanının maruz kaldığı muameleye siz
de maruz kalmışsınız, hâkimi var, savcısı var, polisi var, iddianamesi var.
GALİP ÖZTÜRK – Benimkinde imamı, öğretmeni de var.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bunları gayet güzel anlattınız. Burada ama her zaman biliyoruz, yine bu
içten anlatımınıza dayanarak söylüyorum, siyasetçi ayağı da olmalı bunun, hayatın akışı böyledir. Bunu
da Türkiye öğrenmek ister diye düşünüyorum.
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Benim soracağım sorular bunlar.
Teşekkür ederim.
Yani açık yüreklilikle anlattıklarınıza da memnun oldum.
GALİP ÖZTÜRK – Tabii ama ben bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum: Tabii, isim vermekten
imtina edeceğim için değil ama benim miladım benim için kozmik oda olabilir ama halkın gözünde
benim miladım 17-25 Aralıktır. Çünkü bunu neden söylüyorum? 17-25 Aralıktan sonra bile benim
Twitter’daki paylaşımlarımda, çevremdeki söylemlerimde, basınla paylaşımlarımda ben her şeyi
paralele bağladığımı, her şeyi bu örgüte -ben bunlara ilk “örgüt” diyenlerden olduğumu düşündüğüm
için söylüyorum- bağladığımı söyleyen, paranoyak bir yaklaşımda bulunduğumu, 17-25 Aralıktan sonra
bana birçok arkadaşım, iş çevresinden, siyaset çevresinden de söylemiş olsa bile bana bunların yanında
olmam yönünde bir telkinleri olmamıştır. Onun için şu anda herhangi bir siyasi parti içerisinde aktif
görevi bulunan, vekilliği bulunan, bürokratlığı bulunan tanıdığım ve bana nüfuz eden herhangi bir vekil,
bakan olmamıştır. Onun için “Geçmiş geçmişte kalmıştır.” deyip önümüze bakmamızın lazım olduğunu
düşünüyorum. Eğer bugün benim bilmediğim ve devletimizin bildiği bir şey varsa o benim sorunum
değil. Ben, değerli üyeleriniz de sadece burada işin esasının bunların var olmasının, var olmaya devam
edebilmelerinin tek yolunun… O günkü Sayın Başbakanımızın dershanelerin kapanması gerektiği
konusunu söylediğinde alkış tutmuştum. Neden? Çünkü mali ayağın kırılmasıydı yani bir vücudun bir
ayağının kırılması dershanelerle başlayacaktı. Bu mali ayak bana göre çökertilmiş falan değil yani şu
anda hâlâ bu örgütün en ufak bir boşluk bulduğunda yani siyasi iradede, her ne kadar siyasetçilerimiz
arasında ufak tefek çelişki olsa bile 15 Temmuz ruhunun millette hiç çözülmeden devam ettiğini
görüyorum. İş yerlerimde sosyalist, milliyetçi, muhafazakâr, her kesimden insanın birlikte çalıştığı bir
kardeşiniz olarak söylüyorum. Millî bir iş adamı olduğunu ve herkese kapılarımın açık olduğunu, her
düşüncenin bizim ortak zenginliklerimiz olduğunu düşünen bir kardeşiniz olarak söylüyorum.
BAŞKAN – Toparlayalım Öztürk Bey, sorular gelecek daha.
Herhâlde bu konuda söyleyeceğinizi tamamladınız gibi, değil mi?
GALİP ÖZTÜRK – Evet, efendim.
Buyurun sorular…
BAŞKAN – Sayın Selçuk Özdağ, buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Öztürk, hoş geldiniz, aynı zamanda geçmiş olsun.
GALİP ÖZTÜRK – Sağ olun efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Siz önce bu cemaatle iyi geçiniyorsunuz, cemaat sizinle iyi
geçiniyor, siz cemaatle iyi geçiniyorsunuz.
GALİP ÖZTÜRK – Önce cemaatti diyorum efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Görünen kısmıyla “hizmet” diyorlar, “okul” diyorlar, çocuklarınızı
buralara gönderiyorsunuz fakat daha sonra sizinle problem başlıyor veya onların sizinle, sizin onlarla
probleminiz başlıyor. Bu problem devam ediyor. Konuşmanızda şuna atıfta bulundunuz, buna Sabancı
ve Koç da dâhil olmak üzere bu yapıya yardımcı olduklarını söylediniz.
Sadece siz miydiniz bu yapıya kafa tutan kişi? Tutmak isteyip de tutamayanların olduğunu biliyor
musunuz, Türkiye’de büyük iş adamlarının? Ve acaba bu adamlar korkularından dolayı mı sustular,
yoksa hakikaten bu yapıdan ciddi bir şekilde rant mı devşiriyorlardı? Yani alan memnun, veren memnun
muydu? O nedenle mi yürüyorlardı? Bir, bunu merak ediyorum.
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“Dershaneler” dediniz, dershanelerle ilgili kanun teklifi hazırlanırken arka planda çalışan
bir kardeşinizim, çalışan bir milletvekiliyim, sekiz ay kadar çalıştım; o zaman şöyle bir tespitte de
bulunayım: Dershanelerle ilgili beni televizyona davet ettikleri zaman her zaman genellikle AK PARTİ
milletvekillerini tek başına davet ederlerdi, o gün Meclise geldiğimde 2 milletvekilinin daha olduğunu
gördüm, 1 Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili ve 1 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olduğunu
gördüm. “Hayırdır?” dedim. “Efendim, dershaneleri soracağız.” dediler, “Olur, sorun.” dedim ve o
zaman dershanelerle mücadelenin doğru olduğunu anlattım ve orada ilginç bir şey, akşamleyin benim
haberimi vermediler. O gün tabii, kırılma noktalarından bir tanesiydi, diğer milletvekili arkadaşlarımızın
haberlerini vermişlerdi ve bir makas değiştirdiklerini gördüm. Bu tespiti yaptım. Birinci sorum oydu.
İkinci sorum: Efendim, Kanal A, 3 Kasım 2016… “FETÖ mağduru olan Galip Öztürk FETÖ’nün
kendisinden 60 milyon dolar istediğini söyledi. FETÖ’nün avukatı Yusuf Danyal’ın kendisine yaptığı
teklifi anlattı. ‘Yusuf Danyal o gün 10 milyon dolar karşılığında beni serbest bıraktıracağını söyledi.
Savcı Muammer Akkaş’ın odasına, yanıma gelerek benim avukatlığımı üstlenmek istediğini ve bu
davadan da beni kendisinin kurtarabileceğini, hizmet ile beni barıştırabileceğini teklif etti.’” Neticede
birileri sizi içeri atıyor, yine o birileri, aynı yapının içindekiler diyor ki: “Bu işi ben çözerim, bu konuda
ticari olarak anlaşalım.” Sonra bu miktar 60 milyon dolara kadar çıktı. Sual: Bu hadiseleri yaşamış
birisi olarak hâkim, savcı, avukat ve suçlu muamelesi yapılan mazlum kişiler dörtgenindeki rüşvet,
himmet kumpası hakkında ne söyleyebilirsiniz? Hem bir yandan rüşvet var bir yandan himmet var bir
diğer yandan da başka işler çevriliyor.
Üçüncü sorum: 31 Ekim 2016, beyanatınız şöyle: “FETÖ’yle alakalı olarak ‘Ben itirafçıyım.’
diyenler çok çelişkili konuşup hiçbir şey söylemiyorlar. Bu örgütle ilgili o kadar çok şey konuşuyorlar
ama hiçbir şey söylemiyorlar; sadece ama sadece konuşuyorlar. Örnek olarak söyleyecek olursak
Hüseyin Gülerce, bakıyorum, çok fazla bir şey söylemiyor.” Bugünden geriye doğru baktığımızda
itirafçıların fazla bir şey söylememelerinin sebepleri neler olabilir? Hüseyin Gülerce’nin niçin çok şey
söylemediğini söylüyorsunuz ve siz bir şeyler mi biliyorsunuz Hüseyin Gülerce ve itirafçılarla ilgili?
Dördüncü sorum: Size yakın kişilerden birisi var yanınızda, Mehmet Ayağ, FETÖ tarafından
yanınıza ajan olarak yerleştirildiğini açıklıyorsunuz. Bu kadar yakınınıza yerleşen ve sizden vazife
alan bir kişi hakkında kâfi derecede bilgi toplamadınız mı? Böyle mi işe başlattınız, yoksa hakikaten bu
yapıya o zamanlar güveniyor muydunuz, o zamanlar mı sizin yanınıza yerleştirdiler bu kişiyi?
Yine, bir yerde “Bize katıl, seni lider iş adamı yapalım.” diyor Fetullah Gülen ekibi size. Diğer
iş adamlarına da mı aynı şeyleri söylediler ve onlar bunu kabul ettiler mi? Biliyor musunuz, bilginiz
var mı? FETÖ’nün, iş adamlarını örgüte kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiğini söylediniz ancak
siz bu teklifleri kabul etmiyorsunuz. Sonra soruşturmalar başlatılıyor, suç örgütü kurmak iddiasıyla da
tutuklanıyorsunuz, biraz önce söylediniz. Bu iş dünyasıyla ilgili hangi münasebetlere şahit oldunuz?
Bu münasebetlerin nasıl cereyan ettiğini tahmin ediyorsunuz veya biliyorsunuz; bu münasebetler nasıl
cereyan ediyor?
Bir de Abdülkerim Emek, Erzurumlu olup Millî Görüş menşeli, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı
kendisi. Atanıyor şahıs, sonra FETÖ operasyonuna maruz kalıyor, görevinden alınıyor. Başbakanlığa
kadar uzanan FETÖ’nün bu münasebetleri hakkında bir bilginiz var mı? Başka iş adamları hakkında da
bilgi verirseniz memnun olurum.
Teşekkür ederim.
GALİP ÖZTÜRK – Ben teşekkür ederim Sayın Vekilim.
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Başta tabii, dershaneler konusunda söyleyeceklerimi söyledim, siz de açıklama getirdiniz. Bana
göre, dershaneler ihtiyaç olabilir ama böyle bir örgütü benim gibi öngörmüş bir iş adamı olarak, bu
bürokrasinin var oluşunun, devleti ele geçirmenin parayla ve ekonomik güçle olabileceğini öngörmüş
bir iş adamı olarak bu dershanelere karşı olmam sadece bundan ötürüdür. Sadece böyle bir örgütün
zamanla ortaya çıkacağı… Aynı zamanda, ben 2012’de tutuklanırken -sorularınıza cevap vermeden
onu söylemek istiyorum- Balyozun savcısı Hüseyin Kaplan Beşiktaş’ta -kuzenimle evli, teyzemin
kızıyla evli olan bir savcı daha sonra kaçak döneminde bana bir mektubu daha var, belki arkadaşlardan
okuyanlar, görenler olmuştur, bilmiyorum- beni Muammer Akkaş’tan rica ederek odasına alıp çay ikram
etti kendisi tutuklamaya sevk ettiği dönemde. Ben de “Hüseyin Kardeşim, hangi dosyalara bakıyorsun?”
diye sordum, o da bana “Balyoz dosyasına bakıyorum ağabey.” dedi. “Tabii, beni tutukluyorsunuz,
ben neden tutuklanacağımı biliyorum şimdi, yani hâkim biraz zorlanacak ama herhâlde bugün
tutuklayacaksınız. Bu içinde bulunduğun, hizmet ettiğin yapı -öğrencilik yıllarından beri yurtlarında
kalırken esnaf esnaf Eminönü’nde, Karaköy’de topladığı paraları anlatan bir arkadaşımızdı- ödül
olarak seni Balyoza savcı vermişler ama savcılık yaptın yani bu insanları suçladın -bu balyozu ben
takip ettiğimi söylemiştim- bir gün bunun karşılığında senin içinde bulunduğun yapının da terör örgütü
üyesi olarak yargılanacağını öngörüyorum. Yani takdir senindir kardeşim.” diye uyarıda bulunmuştum.
17-25 Aralık oldu, 15 Temmuz oldu Hüseyin Kaplan kaçak olduğu dönemde bana bir mektup yazdı
“Zamanın sizi haklı çıkarmasının derin üzüntüsü içerisinde kaçak, terörist bir savcı olarak bu satırları
yazıyorum.” diye başlayıp 3 kızına kimsenin bakamayacağını, kendisini tanıdığımı, hiçbir ticari
menfaat elde etmediğini ama benim uyarılarıma kulak asmamanın hatasını, üzüntüsünü belirten bir yazı
yazmıştı. Onun için, ben bunları -müneccim değildim yani ama- yaşayarak öngörüyordum, yaşayarak
görüyordum çünkü biz Balyoz, Ergenekon diyerek bir vesayeti ortadan kaldırırken gerçekten kozmik
odayla birlikte devletimizin başına yeni bir vesayet ve altından kalkamayacağımız bir zararı verdiğimizi
düşünen bir iş adamı, vatandaşım ben.
Burada Yusuf Danyal’ın bana gelmesi konusu şudur: Beni tutuklayan militan savcı Muammer
Akkaş -yine huzurlarınızda bunu söylemekten imtina etmiyorum, mahkeme kararı bu çünkü- bir ay
sonra serbest bırakmak zorunda kaldı. Kendisine bir yazı yazdım, suç işlediğini, SPK mevzuatına göre
beni tutuklatamayacağını, zaten sipariş bir SPK raporuyla bana bu suçlamaları… Sahibinin kendisinin
olmadığını ve devam eden bir davada şahit bile olmadığım, hayatımda bir defa, on iki yıl önce ifade
vermeye gittiğim bir davadan da beni tutuklu tutamayacağını, bir davalının iki mahkemeden aynı
konudan tutuklu olamayacağı dilekçemi kendisine sunduğumda ertesi gün benim gıyabımda Sayın
Muammer Akkaş yeni bir operasyon yaptı tutuklu olduğum dönemde. Huzuruna beni çağırıp dokuz
saat ifademi alırken “Sayın savcım, siz beni bu dilekçeme istinaden serbest bırakacaksınız bugün
sanıyorum, bu kadar hukuksuz davranamayacaksınız ama bu yeni uydurduğunuz eylemlerle mi
tutuklayacaksınız?” dediğimde bana “Biz devletiz, bana akıl verme, sen sus, dinle sadece.” demişti.
Yusuf Danyal da orada bizimle aynı odada, aynı havayı teneffüs eden ve gerçekten kapı önünde benden
10 milyon dolar karşılığında bu sorunu çözebileceğini söyleyen, çözüp çözemeyeceğini bilmediğim
bir arkadaştı. Zaten ilk tutuklanma nedenlerim ortadan kalktığı için başka davalardan da başıma bela
almamam için bunu burada kısa yoldan halledebileceğini söyleyen bir tane çantalı avukattı.
BAŞKAN – Şu anda onun hakkında bir adli işlem var mı? Bilginiz var mı?
GALİP ÖZTÜRK – Efendim, ben bu duyuruyu yaptım, tabii, kendisi benim hakkımda dava açtı,
ben de bu davayı kabul ettim, savcı beye ifade verdim. Yusuf Danyal hakkında atılmış “tweet”leri
kendimin attığını, bunu tamamen delilleriyle beraber savcılığımıza sunacağımızı anlattım. Böyle bir
davamız da devam ediyor.
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Hüseyin Gülerce meselesine gelince, bu çok önemli çünkü sizin sorunuzun en gündem
maddelerinden bir tanesi Sayın Hüseyin Gülerce.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Gülerce bana da kızmış, televizyonda geçen gün konuşma
yapmış. Ben ona sormuştum, Hakan Şükür’le ilgili bir “tweet” atmıştı “Hakan Şükür istifası AK
PARTİ’ye son uyarıdır, inşallah AK PARTİ bu mesajı alır.” diyerek. “Ben de hâlâ aynı düşüncede
misiniz? Bu “tweet”i niçin attınız?” dedim. O gün çok bozulmuş, bir televizyon kanalında da bana
sitem etmiş. Sonra da ben kendisini aradım, gerekli şeyleri söyledim ona.
Buyurun.
GALİP ÖZTÜRK – Ben o günlerde Gelir İdaresinde daire başkanı olan Gökhan Gül isminde bir
maliyeci arkadaş -şu anda da tutuklu, görevden alınan- vasıtasıyla Sayın Hüseyin Gülerce’yle Beyaz
TV’ye görüşmeye gittim. Kendisi o zaman bugün konuştuğu Hüseyin Gülerce değildi, etkili, yetkili
konuşuyordu hizmet hareketi adına. Yani ben başıma…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ne zaman?
BAŞKAN – Hangi yıl?
GALİP ÖZTÜRK – Tutuklanmalarım falan yok efendim, gözaltılarım yok, hiçbir şey yok; sadece
bana imamların yaptığı tehditler varken söylüyorum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Hangi sene?
GALİP ÖZTÜRK – Sene 2011’in sonları.
Sayın Hüseyin Gülerce’ye bu hizmet hareketinin polislerinin bana baskı yaptığını, ticari
ilişkilerimi engellediğini, SPK’da dosyalarıma engel çıkardığını, yabancı ortaklıklarımıza Millî
İstihbarat Teşkilatımız üzerinden kötü referanslar verdiğini, Hermes’ten çıkardığımız kredilerin
Türkiye’den gelen raporlara istinaden ortadan kaldırıldığını; işte, Bulgaristan’da elektrik santrallerimiz
var, turizm şirketlerimiz, otobüs işletmelerimiz var, herhangi bir bankayla, yabancı bankayla bile neden
çalışamadığımızı araştırdığımızda, hep Türkiye’den gelen istihbaratlar yönündeydi ve bana da bunların
sonunda bir operasyon yapma hazırlığı olduğu baskısı üzerimdeydi. Bu dönemde, Gökhan Gül bana
bunu Hüseyin Gülerce’nin çözebileceğini, ona gidip bu konuları bir anlatmamız gerektiğini, bunları
benim hak etmediğimi üst düzeyin bilmediğini anlatmıştı bana. Yani, Sayın Hüseyin Gülerce’ye de
ben Hizmet Hareketi’nin üst düzey idarecilerinden birisi olarak götürüldüm, ben kendisini tanımazdım.
Sadece basından, Beyaz TV’den, Zaman gazetesindeki yazarlığından, Fetullah Hoca’yla olan
arkadaşlığından ismini biliyordum. Sayın Hüseyin Gülerce’ye gittik, derdimizi, meramımızı anlattık.
Kendisi çayımızı kahvemizi ikram etti sağ olsun, kuruyemişlerimizi ikram etti, sonra da dedi ki:
“Galip Bey, bu söyledikleriniz çok vahim. Yani, eğer biz bu noktalara gelmişsek –‘biz’ dediği, hizmet
hareketinden bahsediyordu yani bu terör örgütünden- biz bu aşamalara gelmişsek o zaman yanlış
işler yapıyoruz. Ben bunu bir araştırayım, soruşturayım. Sonra sizi de bir araştırayım, sizinle alakalı,
geçmişinizle alakalı bilgileri alayım, sonra ben size döneceğim.” dedi. Gerçekten, sağ olsun, kendisine
yine buradan, huzurlarınızdan teşekkür ediyorum, beni, hizmet hareketinin içinde en iyi tanıdığım
olan Talip Büyük’ü de bulup Taksim’de bir otelde 2014 yılında… Yine ben, A Haber’de Sevilay
Hanım’ın programına katıldığımda oraya canlı yayınla bağlanmıştı. Orada da itiraf etti kendisi, bunları
kendisi söyledi yani, onun söylemlerinden. Sürpriz bir arkadaşıyla birlikte, Taksim’de bir otelde bana
kahve ısmarlamak istediğini söyledi. Ben de, akşam saatiydi, gittim. Sayın Hüseyin Gülerce’nin bana
söylediği “Talip Büyük’ten de seni dinledim, ufak tefek sıkıntılar, seninle ilgili algılar oluşmuş ama bu
bahsettiğin, sana baskı yapan, senin ticari faaliyetlerini engelleyen, yabancı ortaklıklarını engelleyen,
ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarına devlet adına rapor veren bizim polislerimiz değil.” dedi.
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“Yanlış olmasın hocam, devletin polisi niye uğraşsın? Ben millî bir iş adamıyım. Yani, sağcısıyla
solcusuyla, benim yanımda ‘Ben komünistim’ diyen de var, ‘Kürdüm’ diyen de var, ‘Türküm’ diyen de
var, ‘Milliyetçiyim’ diyen de var, ‘Muhafazakârım’ diyen de var. Ben millî bir iş adamıyım. Yani, neden
devletin polisi benimle uğraşsın? Çünkü ben millî bir adamım, benim siyasi bir tarafım yok. Benim
işim insanlara faydalı olmak, kazandığım paranın bir kısmını hayır işlerinde harcamak ve paylaşmak.
Şu anda da 1.700 tane çocuğa grup şirketlerimden burs veriyorum. Korkuyorum ki bu burslardan da
yargılanacağım eğer beni içeri alırsanız çünkü sizin imamlarınız ‘Bu bursların bir çoğunu, bir kısmını
neden bizim üzerimizden vermiyorsun?’ diye de bana baskı yapıyorlar.” dediğimde “Olmaz öyle şey,
bu Tayyip Bey’in polisleridir” dedi. “Ya, Tayyip Bey’in polisi olur mu kardeşim, Başbakanın polisi mi
olur? Devletin polisi olur yani. Demek ki sizin, bunların içinde, Hizmet Hareketi’nin yani bugün –o gün
benim örgüt olarak gördüğüm- sizin örgütünüzün polisleri var.” dedim. Hüseyin Gülerce, yorum katmam
gerekiyorsa, o gün muktedir bir adam olarak konuşuyordu yani bir tarafın adamı olarak konuşuyordu.
Bugün, 17-25 Aralıktan sonra ufak tefek çıkışlarında bakarsak sonraki dönemde dozunu düşürerek
belli bir sistemin, belli bir tarafın adamı olmaya çalışan, kimin gemisi kalkarsa ona binmeye çalışan bir
yazarımız olarak görüyorum. Yani, çok bilip çok konuşan ama bana göre Hüseyin Gülerce’nin bu örgüt,
bu yapı hakkında hiçbir şey söylemeyen bir adam olduğunu düşünüyorum.
BAŞKAN – Başka var mı soru?
GALİP ÖZTÜRK – Devam edeceğim efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – İş adamlarıyla ilgili soru sormuştum. İş adamlarına siz Koç’ları,
Sabancı’ları dâhil ettiniz, dediniz ki: “Onlar da bu yapıya yardımcı oldular.” Siz mücadele ettiniz,
başkaları etmedi gözüküyor. Niçin etmediler? Acaba al gülüm ver gülüm müydü, yoksa korktular mı?
GALİP ÖZTÜRK – Vallahi, Sayın Vekilim, çok zor bir soru çünkü ben bu soruya nasıl cevap
versem, hani, doğru da yanlış da anlaşılabilir.
BAŞKAN – Bildiklerimiz yani…
GALİP ÖZTÜRK – Benim korkmadığım, korkusuz davrandığım doğrudur ama şunu da
samimiyetle söylemek istiyorum: Eğer 17-25 Aralıkta dahi bu kadar güçlü olduklarını bilseydim,
350 tane generalin yaklaşık 200 tanesinin bu örgütün paşası olduğunu, generali olduğunu bilseydim
belki o gün de konuşmazdım, ben de konuşmayabilirdim, biraz kenarda durabilirdim. Yani, kahraman
falan değilim ama millî bir insan, bir iş adamı olarak memleketten gelirken Samsun’dan hiçbir şey
getirmediğime göre, Samsun’a da bir şey götürmeye niyetli olmadığımı düşünerek biraz diklendim, dik
durdum yani diklenmeyeyim dedim. Bu sınavı geçtim, huzurlarınızda bunları anlatma fırsatı buldum.
BAŞKAN – “Ama bu kadar güçlü olduğunu bilseydim belki…” diyorsunuz yani.
GALİP ÖZTÜRK – Efendim, gerçekten yani o günü tekrar yaşamak istemiyorum. Ben
korkabilirdim yani.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Affedersin Başkanım, özür dilerim.
Bu iş adamlarıyla çok samimisiniz, siz zengin bir iş adamısınız, Türkiye’nin önemli bir iş
adamısınız. Bu iş adamları zaman zaman gelip siz bu çıkışları yapınca “Ya, bize de böyle şeyler yaptılar
ama söyleyemiyoruz Galip Bey.” falan dediler mi, sohbetleriniz oldu mu? Birbirinizle diyaloglarınız
vardır mutlaka.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, Koç Fetullahçıdır de rahat etsin ya.
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GALİP ÖZTÜRK – Aslında efendim, ben zengin bir iş adamı değilim, parası olan fakir bir iş
adamıyım çünkü dağlarda yaşıyorum, tatilimi köyde yapıyorum. Onun için benim yatım, özel uçağım
falan yok. Gürcistan’da da yatırımlarım var. Otogarda kendime bir oda yaptım, o kadar da lüks, beş
yıldızlı oteller yaptım, hiçbirisinin kral dairesinde kalmadım ama sorduğunuz soruda haklısınız. Ben bu
kadarına cevap vermesem daha iyi olur çünkü bu devlet meselesi. Siz de araştırma komisyonusunuz.
İnşallah, bu Komisyon soruşturma komisyonu olur da orada da hiç cevabını vermeyeceğimiz soru
bırakmadan daha fazlasını da herkes söyler, ben de ondan sonra bir şeyler daha söyleyebilirim diye
düşünüyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
GALİP ÖZTÜRK – Gelelim Mehmet Ayağ konusuna efendim. Bu bir hikâyedir ve kısa dönemli
bir hikâye. Gürcistan’a gittiğimde, eski Edirne Milletvekili Ali Ayağ’ın oğlu, babasıyla da orada
tanışma fırsatı bulduğum; karısıyla çocuğuyla, orada ufak tefek işler yapan bir çocuk. Küçük bir
cezasından dolayı tesadüfen orada bulunuyor, ben de kendisini orada tanıdım. Ali Ayağ, sonradan
öğrendiğim, rahmetli Özal döneminde -kendi söylemlerinden söylüyorum- Balkanlar’daki Fetullah
Gülen hareketinin yapılanmasına öncülük ettiğini kendisinin söylediği, benim bilmediğim, sadece
kendi söylemlerinden duyduğum bir arkadaş ama geçmişte ben kendim de yardım ettiğim için bir
şüphe duymamıştım ta ki darbeden yetmiş gün öncesine kadar. Bu Mehmet Ayağ denilen, genç bir
kardeşimiz, yetenekli bir çocuk, oradaki şirketlerimin yani Gürcistan’da yaptığımız, şu anda yaklaşık
200-300 milyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin en tepesindeki arkadaştı. Babası, kayınpederi kızına
bir doğum günü yapıyorlardı. Ali Bey şeker hastası, o doğum gününde biraz yemeği fazla yiyince
şekeri kaçmış. Mehmet Ayağ’ın kayınpederi İsmail Türk, o da Meral Akşener Hanımefendi’yle beraber
hareket etmiş birisi. Beni onların siyasi görüşleri ilgilendirmiyor ama İsmail Türk, orada, benim
yanımda çalışan, kızı da yanımda çalışıyor, damadı yanımda çalışıyor. Kendisine Meral Akşener’in
bir proje olduğunu, kesinlikle kendisinin -FETÖ’cü olmayabilir ama- Milliyetçi Hareketi bölmeye
yönelik bir girişim olduğunu, bundan uzak durması gerektiği söylemleriyle sohbet ediyorduk. Ali Bey,
İsmail Bey’le sohbet ederken, kayınpeder ile Sayın Ali Ayağ bana çıkışarak “Sen çok ‘paralel, paralel’
safsatası yapıyorsun. Yakında ‘paralel’ ne, onu görürsün. Bir de, Meral Akşener’in bu memleketin
hangi makamına oturacağını da yakında göreceksin.” dedi. “Ya, Ali Ağabey, yanlış anladın.” deyince
“Hadi lan! ‘Paralel’ dediğin benim. ‘Paralel’ dediğin halk, o da benim.” dedi.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ne zaman oldu bu, tarih ne?
GALİP ÖZTÜRK – Bu, 15 Temmuzdan yaklaşık yetmiş gün önce oldu. “Paralel” dediğim halk,
o da Ali Ayağ ise o zaman benim için çok büyük bir tehlike olduğunu düşünerek oğlunun şirketteki
kendisine yakın kadrosuyla beraber 5 kişilik bir ekibini o gece işten çıkartarak ilişkimi kestim.
Yetmiş gün süreyle Mehmet Ayağ Gürcistan’ı terk etmedi, Gürcistan’da kalmaya devam etti. Ben
bu arada kayınpederiyle görüşmelerimi ve ilişkimi devam ettirdim; acaba ne öğrenebilirim, bunun
altında ne vardı diye öğrenmeye çalıştım. Sayın İsmail Türk bana aynen şöyle söyledi: “Galip Bey, ama
bildiğin gibi değil. Artık Türkiye Cumhuriyeti’nde farklı şeyler olacak, senin de buradaki mallarına el
koyacağını söylüyormuş Mehmet’in albayı.” Yani damadının, Türkiye’de Millî İstihbarata bağlı, Millî
İstihbaratın temsilcisi olduğunu söyleyen bir albayın komutasına geçtiğini anlamış oldum ve yaptığım
hareketle, Mehmet Ayağ’dan bu şekilde kazasız belasız kurtuldum.
Ben sonra araştırdım, göreve aldığı adamlardan bir tanesi, Ömer Göl, Batum Başkonsolosluğumuzda
çalışan, Fetullahçı terör örgütü tarafından oraya yerleştirilmiş bir kardeşimiz. Bir şirketimiz de, mağdur
oldu, bu çocuğu kurban kullandılar, bir şirkette iş verebilir miyim diye göreve getiren Mehmet Ayağ
grubun mali işlerinin başına getirmişti, onu da çıkartmıştım o gece. Bu arkadaşın Konsolosluktan atılma
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nedenini de, Zekeriya Öz ve Celal Kara’yı Gürcistan’da kapıdan alan Yusuf Danyal’ı Türk tarafından
teslim edip Gürcü tarafından da alan kişilerden birisi olduğunu daha sonra Konsolosluğumuzun ve
oradaki arkadaşlarımızın raporlarından öğrenmiş oldum. Yaptığım iş de biraz tesadüflerle ve biraz da
Ali Bey’in şekerinin çıkmasıyla onu da kazasız atlattık.
Abdülkerim Emek’le ilgili…
BAŞKAN – Ali Bey’in soy ismi neydi?
GALİP ÖZTÜRK – Ali Ayağ, eski Edirne Milletvekili.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – “Ali Ayan” değil mi o?
GALİP ÖZTÜRK – “Ayağ”, “ğ”yle sonu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – 1987 dönemi değil mi?
BAŞKAN – Mehmet Ayağ’ın kayınpederi, değil mi?
GALİP ÖZTÜRK – Mehmet Ayağ’ın kayınpederi İsmail Türk şu anda FETÖ soruşturmasından
kaçak. Kendisi Meral Akşener Hanımefendi’yle beraber FETÖ’cülerin kanallarında, kendisini
uyarmama rağmen Meral Akşener’in peşinden gidip…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bunlar hâlihazırda hepsi Gürcistan’da mı yaşıyorlar şu anda?
GALİP ÖZTÜRK – Hayır, hayır, Gürcistan’da değiller. İsmail Türk Balkanlarda yaşıyor. Ali
Ayağ’ı ben Konsolosa, Büyükelçiliğimize, bu konuları rapor ettirdim. Bunlarda Mehmet Ayağ’dan
davacı oldum. Ali Ayağ’dan da davacı oldum. Çünkü bu söylemleri söyleyen kişi 15 Temmuzu
biliyor olmalıydı. Korkularım da vardı. Türkiye’ye ortamın düzene girmesinden önce dönmeyi çok
düşünmediğim bir dönemde…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ali Ayağ Belediye Başkanlığı yaptı mı?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Belediye başkanlığı da milletvekilliği de yaptı.
GALİP ÖZTÜRK – Hayır, belediye başkanı adayı olmuştu ama milletvekilliği yaptı, AK PARTİ’den
Edirne Milletvekilliği yaptı. İkinci dönem mi, birinci dönem mi bilmiyorum ama bir dönem.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ali Ayağ ANAP’ın il başkanıydı. 1986-1987, ben o zaman
Edirne’de kaymakam adayıydım, ondan sonra milletvekili oldu.
BAŞKAN – Evet, Mehmet Bey buyurun, siz sorun.
GALİP ÖZTÜRK – Evet, Sayın Vekilimin bir sorusu kaldı, Abdülkerim Emek’i sordu. Eski
Başbakanlık Müsteşarımız Abdülkerim Emek kimdir? Benim o günlerde, 2010’lu yıllarda tanıştığım,
SPK’da kurul üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak SPK’ya şirketlerimizle ilgili sorunlarla gittiğimde
devletçi duruşuyla gördüğüm yani oradaki belli yapıların adamı değil, devletçi duruşuyla gördüğüm bir
arkadaştı. Daha sonra da kendisi Başbakanlık Müsteşarlığında geçmişti oradan. O vesileyle tanıyordum.
2012 yılında hangi nedenle oldu, bilmiyorum ama Abdülkerim Emek’in de kendilerinden olmadığını
ben bildiğime göre doğru yaklaşımla örgüt üyesi olarak bu iftiranamenin içine koyarak kendisinin de
yargılanmasına neden oldular. Daha sonrasında, 17-25 Aralık sonrasında kendisi Metro Holdingin
CEO’su olarak “Benim başımda işler var.”, savaşımın devam ettiğini söyleyip kendisine teklif ettiğimde
yönetim kurulu başkanımız olmuştu. Ne yazık ki çevresinden hangi kişilerle görüştüğünü bilmediğim
algılarla Sayın Abdülkerim Emek, benim Gürcistan’da sürgünde olduğum dönemde kendisi de istifa
ederek…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Galip Bey, “Ali Ayağ” mı dediniz?
GALİP ÖZTÜRK – “Ayağ” soy ismi.
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – “Ğ” var sonunda.
GALİP ÖZTÜRK – “Ğ” var sonunda efendim, evet.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Edirne Milletvekili.
GALİP ÖZTÜRK – Edirne Milletvekili eski, evet, Ali Ayağ.
Yani bana göre -tabii, vatandaş ve yaşamış kişi olarak söylüyorum- şu anda aranması gereken
kişinin Meral Akşener’in yanında bulunan kişiden daha çok Ali Ayağ olduğunu düşünüyorum çünkü
eski Kızılay Başkanımız Tekin Küçükali de bizim yönetimlerimizde bulunuyor. Kendisi, yine, ben
Gürcistan’dayken ve oğlu hakkında bu duyuruları yaptığımda, 8-9’lu yaşlarda Fetullah Gülen’le
çekilmiş çocuğun fotoğraflarını bulunca gelip Galip Bey bu davalarda vazgeçsin diye ricada bulunmuş.
Yani bu işlerin kendileri için iyi olmayacağını görebiliyor ama şu anda herhangi bir soruşturmaya dâhil
edilmediğini biliyorum. Ama ben kendilerinden davacıyım. Batum Başkonsolosluğumuz ve Gürcistan
Büyükelçiliğimiz üzerinden bilgi notu olarak şikâyetlerimi de gönderdim kendileri hakkında.
BAŞKAN – Evet, Mehmet Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Hoş geldiniz Sayın Öztürk.
GALİP ÖZTÜRK – Sağ olun, teşekkür ederim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tabii, şu Gürcistan’daki olay, bunlarla siz… Ne zaman siz
Gürcistan’daydınız ki, ne zamandan bu yana Gürcistan’da iş yapıyorsunuz, siz ne zamandan bu yana
Gürcistan’da iş yapıyorsunuz?
GALİP ÖZTÜRK – Evet, soru bu mu?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – İlk sorum bu.
GALİP ÖZTÜRK – Buna cevap vereyim mi?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Verirseniz devamında bir iki şey daha sormak istiyorum da.
GALİP ÖZTÜRK – Evet, o zaman cevap vereyim.
BAŞKAN – Tarih sadece, tarih soruyor, kısaca.
GALİP ÖZTÜRK – Gürcistan’da ben 2010’lu yıllarda iş yapma kararı almıştım. Orada ihtiyaç
olduğunu söyleyen Acara Hükûmetinden gelen temsilciler aracılığıyla Türkiye’de 9-10 tane otogar
işletmesi yaptığımızı bildiklerinden bize Batum’a bir şehirlerarası ve uluslararası bir otogar yapmamız
konusunda ricada bulunmuşlardı. Ben kendim hiç hayatımda Batum’a gitmeden, Batum’da bir gece
bile kalmamış bir insan olarak Batum’da bir otogar yapalım, en azından Karadeniz’in son noktası,
Doğu Karadeniz’den batıya gelen otobüslerimizin kalkış noktası; orada bir Türk otogarının yararlı
olacağının düşünüp bir karar almıştık. Cezaevinde olduğum süreç içerisinde bu otogarın inşaatı devam
etti ve bitti. Daha sonra, şehir içinde bir yatırım için alışveriş merkezi ve otel arsası diye, ileride yatırım
yapabileceğimizi düşündüğümüz bir arsamız vardı. 30 Ağustostan sonra gittim ki -3 Eylül 2014’te
Gürcistan’a gittim çünkü- uyarılar almıştım, dosyalarımın çok hızlı bir şekilde onaylanacağını, artık
başımın çaresine bakmam gerektiğini, bu, Fetullahçı çetenin devletten temizlenmeden geri gelmemin
uygun olmayacağını, benden destek isteyen polis müdürlerimiz dâhil, B planı olarak bana bunu yapmam
ve işlerimi bir süre uzaktan yönetmemi önermişlerdi. Ben de yirmi altı ay Gürcistan’da kaldım. On
yedi ayda 130 bin metrekare inşaatı bitirerek Batum’da 415 odalı bir 5 yıldızlı otel, bir AVM ve 2 tane
rezidans bloğu yaparak hizmete açtım.
BAŞKAN – Evet, Mehmet Bey, devam edin isterseniz. Birinci sorunun cevabı yetti.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bu, Mehmet Ayağ’la siz ne zamandan itibaren orada çalışmaya
başladınız?
GALİP ÖZTÜRK – Ben Mehmet Ayağ’la oraya gittiğimin üçüncü ayından sonra tanıştım.
Yanımda, önce asistan gibi başladı, sonra şirketlerin yönetimine koydum yetenekli bir çocuk olduğu
için.
BAŞKAN – Tamam, 2010 Aralık gibi yani, evet.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani, bu, son, 15 Temmuza yetmiş gün kala olan olay tamamen
bir tesadüf eseri.
GALİP ÖZTÜRK – Tesadüf efendim…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Doğum günündeki buluşmanız sırasında, bu, Türkiye’de
yaşanacak süreçle ilgili, özellikle Milliyetçi Hareket Partisine yapılacak operasyonla ilgili, tamamen
bu olay tesadüfi olarak mı gelişti?
GALİP ÖZTÜRK – Tamamen… Yetmiş gün öncesinde Mehmet Ayağ’ı uzaklaştırmamın… Ben
Türkiye’yi okumaya çalışıyorum ve kendim de Türkiye’nin o günkü şartlarında gelmeyi kesinlikle
düşünmüyorum ama Türkiye’de çözümün, millî iradenin bir araya gelmesiyle olacağını, ne milliyetçilerin
ne sosyalistlerin ne de muhafazakârların bölünmeden, birlik içerisinde, millî mutabakatla çözebileceğini
hem Ali Ayağ’a hem de siyasetle ve yazarlıkla uğraşmış İsmail Türk’e defalarca anlatmıştım.
Bu son sohbet, sohbet dışına çıkıp Sayın Ali Ayağ’ın şekerinin çıkmasıyla, bana yaptığı
söylemlerden, düşündüğüm düşüncelerin tehlikesinin çok yakınlara geldiğini görerek, korkarak
gönderdim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tamam teşekkür ediyorum.
Büyük ortakları bugün yurt dışına kaçmış bulunan Bolu’daki Highway yol üstü tesisleri yerinin
ihalesine girmemeniz için örgütün sizden bir ricası veya bir baskısı olduğunu veya siyasetçilerden veya
idari bir makamdan, işte, Karayolları vesaire gibi, size bir ricada bulunuldu mu?
GALİP ÖZTÜRK – Ricada bulunulmadı ama şöyle oldu: Ben ihaleye girdim. İhaleye iki girenden
birisiydim. Bir holding ve arkasında Fetullahçı yapının olduğunu o gün de bana söyledikleri bir yapı
vardı. Bizim teklifimizden çok daha farklı bir teklif vererek yani şaşırtmalı bir teklif vererek ihaleyi
onlar kazanarak aldılar ama haklı bir kazançla almadılar. O gün yaptıkları teklifin yani bizim, ihaleden
geri durmamızı sağlayan teklifin karşılığını Karayollarının, şu anda, aldığına inanmıyorum.
Komisyon üyeleri olarak, madem o teklifi sorduysanız, o teklif şöyle bir teklifti, şöyle açıklayayım
çünkü bu soru, sorunun cevabı tam verilmeli: 820 milyon, yirmi dokuz yıllığına Metro Grubu olarak
teklif verdiğimiz bir yeri 1 milyar 820 milyon teklif vererek aldılar. Yani, o zaman, devletin menfaatiyse
biz onların kendilerine “Hayırlı olsun.” dedik ama bir şaşırtmaca vardı, biz yirmi dokuz yıla belli
miktarlarla bu teklifi bölerek vermiştik ve eğer 4,5’ları yani cirodan payda 4,5’ları tutturamadığımızda
bile, o rakamın, taahhüt ettiğimiz rakamın tamamını yıl sonunda ödememiz gerekiyordu. Mevcut
işletmeci şirket, şu anda, sadece cirodan olan payları ödüyor ve yılın sonunda kendilerine düşeni de
yirmi dokuz yılın sonunda ödeyeceklerini öngörüyorlar. Yirmi sekiz yıl sonra, bıraktıklarında yani bir
yıl öncesinde bıraktıklarında hiçbir kayba uğramayacaklar. Tehdit değil ama telkinler aldık.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – “Samsun’da, bu örgütün imamının yanında saygıyla duran
bürokratlar gördüm.” dediniz. Bunları söyleme imkânınız var mı?
GALİP ÖZTÜRK – Yani, onu ben mi gördüm sadece? Yani, Türkiye’deki valilerin yüzde 95’inin
hepsi saygıyla duruyordu. Yani, onu geçsek daha iyi olur, bana göre.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Siz ne zamandan itibaren örgüt tarafından baskı görmeye
başladınız?
GALİP ÖZTÜRK – Ben, örgüt tarafından, 2010’dan sonra, kesin, Ahmet Kara’yla tanışmamdan
sonra çok ağır baskı görmeye başladım. Onun öncesinde, yine, söylemlerimden dolayı -ki kırılma
noktamı söylemiştim, kırılma noktam, devletin gizli bilgilerine girmeleri, onları ele geçirmeye
çalışmalarıydı- 2010’dan sonra bunu çok yoğun hissetmeye başladım. Gazetelerde, benim hak
etmediğim, hayatımda hiç bulaşmadığım, çok iğrenç dedikodularla benim hakkımda algılar üretilmeye
zaten başlanmıştı.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – İsmini bildirdiğiniz Samsun ve Irak imamları dışında tanıdığınız
örgüt imamları var mı? Bugün bunların durumu nedir? Bunlar hakkında bir adli takibat var mı? Bunlar
yurt içinde mi, yurt dışında mı şu anda?
GALİP ÖZTÜRK – Benim tanıdıklarımın tamamı ya kaçak ya cezaevinde. Bu işlerde, benim
işimde en çok başrol oynamış kişilerden birisi Talip Büyük, o da İngiltere’de bir iş kurmuş. Bunlar,
ekonomik boyutlarını yurt dışında büyütmeye devam ediyorlar. Artık öğretmenliğin dışında, kendi
imamlarını, başarılı imamlarını, ülke imamlarını belli ülkelerde destekleyerek -olayın o tarafını
da Komisyonumuzun incelemesinde yarar olduğunu düşünüyorum- iş adamı olarak belli ülkelerde,
Türkiye’de yaptıklarının aynısını İngiltere’de, Almanya’da, belli ülkelerde de şu anda yapıyorlar. Talip
Büyük de onların sermayesini İngiltere’de yöneten eski imamlardan birisidir.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Geçmişte örgüte çok yardım etmiş birisiniz, bunu kendiniz de
zaten bize dağıttığınız notlarda ifade etmişsiniz. Benim merak ettiğim bir konu da şu: Örgüt, kendisine
yardım eden firmaların desteklenmesi konusunda kendi müritlerine, mensuplarına bir talimat veriyor
mu? Mesela, sizin otobüs firmasını seyahat sırasında kullanmak gibi -bunu çoğaltabilirsiniz- böyle bir
talimatları var mı, onu merak ediyorum.
GALİP ÖZTÜRK – Bu, çok güzel… Bir dönem, yani, şirketi kurduğum yıllardan sonraki
dönemlerde, bu yapının öğretmenlerinin, imamlarının bizim seyahat şirketimizi yoğun kullandıklarını
biliyordum çünkü onlara yardım eden birisiydim ve sektörde kendilerine bağlı bir şirket yoktu. Her
defasında, bana geldiklerinde, Hoca Efendi’yle tanıştırma teklifinde bulunduklarında ben zaten
kazandığımın büyük bir kısmını yani hatırı sayılır bir kısmını hayır işlerine kullandığımı, Hoca
Efendi’nizle görüştüğümde -o gün biz gerçekten “Hoca Efendi” olarak biliyorduk- “Ben, bir yapının,
bir tarafın adamı olurum. Onun için, ben Kızılaya da, Millî Eğitime de, tüm, çocuk yetiştiren, insan
yetiştiren, kurumlara, yollara, köprülere, camilere, çeşmelere, belediye başkanlarına elimden geldiği
kadar, maddi imkânlarımız olduğu kadar yardım eden bir insanım. Onun için, benimle dostluk
kuracaksanız bu şekilde kurun.” demiştim.
Ama bu örneği bir örnekle anlatmak istiyorum. Şimdi yine o konuda çalışmalarımızı başlattık.
İzmir Emniyet Müdürlüğüne yazılı not olarak da gönderttim arkadaşlara. Geldiğimde, sektörde, bir ay
önce Pamukkaleden otobüs alan bir vatandaşın MAN bayisinde “Bir ay sonra Metro olmayacak.” diyen
şahsı arıyorum. MAN’ın CEO’su geldi, ona sordum, Tuncay Bekiroğlu’na, “Bayimiz biliyor ismini
ağabey. Ben de biliyorum ama kim olduğu belli değil. O isimde birini arıyorum, Uşak’ta çıkıyor.”
diyor. 155 tane otobüs satın almış. Sonra, şimdi, Temsadan da bayağı yüksek bir miktarda otobüs almış
-15 Temmuz öncesinden bahsediyorum- “Yakın dönemde, bir ay sürmez, Metro Turizm olmayacak.
Sektörde yerimizi almamız gerekir.” diye Pamukkaleye 155 tane otobüs satın aldıklarını tespit ettim.
Kişinin kim olduğunu hem polisimiz hem de biz araştırıyoruz. Sizin de kayıtlarınızda bulunursa iyi olur
diye düşünüyorum.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sorularımıza açık yüreklilikle cevap verdiğiniz için teşekkür
ediyorum.
GALİP ÖZTÜRK – Ben teşekkür ederim.
BAŞKAN – Mehmet Bey, teşekkürler.
Belma Hanım, buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel şeyler
anlattınız. Biz ara ara girdik, çıktık, onun için tekrara girmesin inşallah sorduğum sorular.
Çok kısa birkaç şey sormak istiyorum. Şimdi, çok ileriyi gören, iyi bir iş insanısınız, ciddi para
kazanmışsınız, kazandığınız bu paraları bir şekilde cemaat sizden tahsil etmiş. Bunların içerisinde
faturayla veya banka kanalıyla gönderdiğiniz meblağ var mı? Bu paralarla, sizden bir şekilde aldıkları
bu paralarla biliyoruz ki yurt dışındaki bazı seçimleri finanse ettiler, kendilerine şirketler kurdular, gizli
birtakım işler yaptılar. Birey olarak yani devlet memurlarını veya polis, Emniyet personelini finanse
ettiklerine, onlara direkt paralar verdiklerine dair bir bilginiz var mı? Büyük işleri söylemiyorum,
sadece “Şu generali de bu grup finanse ediyordu.” veya “Şu genel müdürü de bu grup her ay maaşa
bağlamıştı.” diyebilir misiniz? Birinci sorum bu. Lütfen, kısa kısa cevap verirseniz ben diğer sorularımı
da sorayım.
17-25 Aralıktan sonra biz Adalet ve Kalkınma Partisi olarak mücadeleye girdik. Ben geçen dönem
de milletvekiliydim, grup başkan vekiliydim, çeşitli yasalar çıkardık, kamuda temizlik yaptık, vesaire,
vesaire ama o günden sonra hâlâ onların televizyonlarına çıkan, onların basın kuruluşlarında beyanatlar
veren, bankalarının veya gazetelerinin önünde nümayiş yapan dostlarınızı veya partilileri uyardınız mı,
bir çalışma yaptınız mı bununla ilgili, bir de bunu sormak istiyorum.
Üçüncü bir sorum: Lütfen kusura bakmayın. Kamuoyunda medyada algınız çok parlak değil,
belki bu geçmişte yaşadıklarınızla ilgili. Şöyle bir intiba var sizinle ilgili: Bu bir menfaat çatışmasıydı.
Menfaatleri çatışınca bunlar birbirlerine düştüler. O nedenle sizin bu açıklamaları yaptığınız ve
pozisyonunuzu değiştirdiğiniz söyleniyor. Kendinizi ifade etmek açısından da, buna da bir cümleyle
cevap verirseniz memnun olurum.
Teşekkür ederim.
GALİP ÖZTÜRK – Sayın Vekilim, çok teşekkür ederim, sorunuz çok isabetli, güzel sorular.
Bugün tabii ki öncelikle bu Komisyonun huzurunda bulunmaktan onur duyuyorum. Öncelikle,
devletime hizmet etmek amaçlı buradayım ama ayrıca bu yapı tarafından hak etmediğim, fazladan
direndiğim için, yıllardır bana karşı yürüttükleri algının sahibinin ben olmadığımı da bu yöntemle bir
nebze anlatmaya çalışmak için buradayım. Bunları bir bana yapmadılar yani ben gerçekten bunlardan
birisiyim, ayakta kalmış, kalabilmeyi becermiş, bir kardeşiniz olarak buradayım. Bunları başaramamış,
şu anda aklımızda, fikrimizde çok yaklaşamayacağımız, adını bile telaffuz edemeyeceğimiz bir sürü
eylemin parçası olmuşlar ve o insanların birçoğu hâlâ cezaevlerinde varlar. Ben bunları tabii ki
biliyorum ve cezaevlerinde yattım, gördüm. Generallerimizle beraber yattım, albaylarımızla beraber
yattım ama bu sorduğunuz üç sorudan bir tanesine cevap veremem. Şu: Ben bir generalle ilişkilerini
bilebilecek nitelikte birisi değilim çünkü ben halktan bir iş adamıyım. Bunların imamı değilim, bunların
yapısının içerisinde değilim, sohbet toplantılarına gitmem. Ben hayırseverlik yapmaya çalışan, kendi
fazla parasını bazen parası olmayınca vadeli çek yazarak okullar, yurtlar yaptıran, camiler yaptıran,
köprüler yaptıran bir insanım yani. Benim bunların…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Onlara direkt verdiğiniz banka kanalıyla veya fatura
kanalıyla…
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GALİP ÖZTÜRK – 17-25 Aralıktan sonra bir mal sattım. Bank Asya’nın çeklerini bana getiren
arkadaşa “Ben bu çeklerle sana bu malı satmam.” dedim. Yani hiçbir zaman Bank Asya’yla çalışmadım
ama 17-25 Aralığa kadar da bu bankayla çalışmış, bu finans kurumuyla çalışmış hiçbir arkadaşımı
yadırgamıyorum. Sektörde de faiz oranlarının düşüklüğünden, o günkü şartların uygun oluşundan…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – 17-25’ten sonra bazı siyasileri veya diğer partili
arkadaşlarınızı uyardınız mı?
GALİP ÖZTÜRK – Uyardım efendim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Uyardınız.
GALİP ÖZTÜRK – Bütün hepsini uyardım. Çevremdeki tüm herkesi uyardım. Okullarından
almalarını uyardım.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çünkü biliyorsunuz birçok siyasi parti temsilcileri
bankaya para yatırdı, oraya gittiler, gazete önünde nümayiş yaptılar. Bu anlamda soruyorum. Uyardınız
mı?
GALİP ÖZTÜRK – “Ben bunlardan değilim Galip Bey. Bank Asya’ya para yatırdığım için
şu anda zor durumdayım.” diyen insanları dinleyecek durumda olmadığımı söylüyorum. Çünkü
yatırdıkları tarih Fetullah Gülen’in çağrı yaptığı Bank Asya’ya para yatırın dediği tarih. Bu benim
öz kardeşim de olsa, annem, babam da olsa onun yanında olmayacağımı her platformda söyledim.
Kesinlikle Bank Asya’ya 17-25 Aralıktan sonra bu çağrıyla para yatırmış hiç kimseyi masum olarak
addedemeyiz. Başka bankalardan kredi almış bu bankaya yatırmış, evini satmış bu bankaya yatırmış
benim akrabalarımdan da, uzaktan eş dost arkadaşlarımdan da var; hiçbirisiyle herhangi bir şekilde
ilişkimi devam ettirmiyorum.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok teşekkür ediyorum.
GALİP ÖZTÜRK – Ben teşekkür ederim.
BAŞKAN – Ravza Hanım, buyurun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Teşekkür ederiz geldiğiniz için ve verdiğiniz bilgiler için.
Sayın Başkanım, demin Hüseyin Gülerce’nin ismi geçti, vekillerimiz de bilgi verdiler, Selçuk
Başkanım da konuşmuşlar. Olmayan birisinin arkasından konuşmak hoş değil ancak bir televizyon
programında Komisyonumuz aleyhinde de konuşmuştur kendisi, hatta bana göre Komisyondan ve
Meclisi temsil eden bu Komisyondan özür dilemesi gerekir. Sonra ben linki inşallah gönderirim.
Hani daha fazla bir şey söylemeyeyim onun… Gayriciddi ve saygısızca ifadeler kullanmıştır. Onu da
Komisyonumuzun dikkatine getirmek istiyorum bu vesileyle.
Tekrar teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Biz bugün tabii ekonomik boyutunu da incelemek
istediğimiz için bu darbe girişiminin, sizin de katkınız bizim için kıymetliydi. Anlattıklarınızdan
birkaç husus dikkatimi çekti. Öncelikle bu kozmik oda olayının farkına vardığınızda, daha doğrusu
FETÖ’cülerin bununla alakası olduğunun farkına vardığınızda siz onlarla yollarınızı ayırdığınızı
söylediniz yanlış anlamadıysam. Bunu birçok kişi çok sonradan tespit etti. Siz o kadar erken bir
zamanda nasıl bu FETÖ bağlantısını tespit edebildiniz? Bunu sormak istiyorum.
İkinci olarak da yıllarca bu yapıyla sizin ifadenizle irtibatınız oldu, bunların içerisinde birçok
kişiyle teşrikimesainiz oldu. Siz ayrıldıktan sonra, özellikle 17-25’ten sonra bunların içinde olanları,
suça bulaşmış olanları -demin bir-iki isim gerçi siz ifade ettiniz ama- bunları bildirdiniz mi? Sonradan
takip etme imkânı oldu mu? Bu bilgileri paylaştınız mı?
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Son olarak da şunu sormak istiyorum: Geri dönüp baktığınızda bugünkü bildiklerinizle “Şu
noktada hata yaptım. Ben şu noktada onlardan kopmuş olmalıydım.” dediğiniz bir an var mı yada
dediğiniz hatıralarınız var mı?
Teşekkür ederim.
GALİP ÖZTÜRK – Sayın Vekilim, gerçekten çok güzel ve ağır sorular. Öyle bir noktadaydım
ki aslında itiraf etmem gerekiyorsa tüm malımı, mülkümü, her şeyimi, kazandığım her şeyi bir vakıf
yaparak onlara verebilecek kadar onları eğitimci ve bu ülkeye yararlı insanlar olarak görüyordum yani.
Benim böyle bir dönemim de var. Çünkü bizim millî değerlerimizin öne çıkması yani milletin iradesinin
Mecliste temsil edilemediğini düşünen bir aile yapısından gelen bir köy çocuğuyum ben. Yani her ne
kadar cahil ve fakir bir aileden geliyor olsam da verdiği oyların kendisini temsil edemediğini, bizi belli
bir yapıların idare ettiğini bize öğretmiş bir aileden geliyorum. Onun için, benim bunları görmem onlarla
kırılma noktam, ne diyebilirim çünkü tabii ki bir birikmişlik vardı. Ama o gün ben belli yapıların tavsif
edilmesi, devletin milletin iradesinin eline geçmesi, milletin seçtiği yüce Meclisin temsilcilerinin devleti
yönetebilmesi gerektiğine inanan bir kişi olarak, geçmişte de vesayetler altında olduğumuzu düşünerek
hatalı işler yapmış olabilirim belki ama bana göre hâlâ hata değil. O gün yine öyle düşünürdüm diye
düşünüyorum yani o gün hata yapmadığımı onların yanında olmakla diye düşünüyorum. Kozmik odaya
girildiğinde şu kanıya vardım: Daha büyük bir belayı başımıza sardığımızı, ülkemizin başına daha
büyük bir belanın devşirildiğini gördüm yani o artık bizim için kurtulması daha zor bir belaydı. Bu,
herhâlde gelişen ülkelerin kaderlerinde olan bir şey diye düşünüyorum. Biz de onun bir parçası olduk
ve sonuçta da…
BAŞKAN – Toparlayabilir miyiz Sayın Öztürk?
GALİP ÖZTÜRK - …şerden hayır çıkar misali 17-25 Aralık ve 15 Temmuzla beraber Türkiye
bizim hayal ettiğimiz noktaya geldi ki bugün bir araştırma komisyonunun önünde bir iş adamı olarak,
bir vatandaş olarak dertlerimi, algılarımı, yaşadıklarımı, zorluklarımı burada anlatma fırsatı buldum.
Ayrıca bu iradeye çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Galip Bey.
HAYATİ TEKİN (Samsun) – Sayın Başkan, izniniz olursa Samsun Milletvekili olarak bir şeyler
sormak istiyorum.
BAŞKAN – Pardon, yeni bastınız herhâlde, yeni gördüm düğmeyi.
Peki, iki dakikalık süreniz var, buyurun lütfen.
HAYATİ TEKİN (Samsun) – Teşekkür ederim.
Galip Bey, cesaretli sunumunuzdan dolayı Samsunlular adına teşekkür ediyorum.
Bahsettiğiniz konuda, uluslararası da ticaret yapan bir insan olarak, bu teşkilatın, “tezgâhın”
diyelim daha doğrusu, bir sümüklü imam tarafından kotarılmadığı kanaatindeyim. Biraz önce de sizin
bahsettiğiniz gibi, Güney Afrika’dan Kuzey Irak’a kadar, Balkanlara kadar yayılmış olan bu ekip
sadece bu imamın tezgâhı mıdır, arkasında Amerika, İsrail gibi güçler var mıdır? Ayrıca 17-25 Aralığın
seçilmesi doğru bir tarih midir? Siz “kozmik oda” diyorsunuz. Örneğin benim için 15 Temmuzdur. 1725 Aralık size neyi ifade ediyor?
Teşekkür ederim.
GALİP ÖZTÜRK – Esasında, tabii, Sayın Vekilim, çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Ama
benim için gerçek teşebbüs, Hükûmeti devirme teşebbüsü, belki alınan vekillerimiz olur mu bilmiyorum
ama, Gezi’yle başlamıştır diye düşünüyorum ve bahsettiğiniz konu üzerinden gittiğimizde bunu gerçek
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olarak görebiliyoruz çünkü eğer yabancı mihraklar bunun içinde olmasaydı, olduğunu düşünmeseydim,
kozmik odaya girilmesinde… Millî çocuklarımız kozmik odaya girseydi zaten rahatsız olmazdım. Tabii
ki bu cevabı verirken kozmik odaya girilmesinden rahatsız olan millî bir insan olarak eğer rahatsızlık
duymuşsam bunun arkasında bir Amerikan, İngiliz, İsrail lobisinin olduğundan hiç zerre kadar şüphem
yok.
HAYATİ TEKİN (Samsun) – Bundan sonraki süreçte Türkiye’nin önündeki ticari aktiviteyi kesmek
maksadıyla Amerika-İsrail ve FETÖ gücü hareket ederek Türkiye’nin ticari ve millî çıkarlarının önünde
bundan sonraki süreçte set oluşturup ülkenin ekonomisini geri götürmek için bir organize mücadele
içine girebilirler mi?
GALİP ÖZTÜRK – Evet, bu çok önemli bir soru. Bunun için çok teşekkür ederim.
Biz, tabii, ben hep millet olmaktan…
BAŞKAN – Bu tam bir konferans konusu. İki cümleyle kapatalım inşallah. Toparlıyoruz.
GALİP ÖZTÜRK – Konferans konusu ama ben kısa vereceğim Sayın Başkanım. Ben millî bir
iş adamı olarak milletimizin şu anda sadece… Onun için Komisyonunuza ayrıca ve ayrıca teşekkür
ediyorum; gerçekten askerle, polisle, bürokratla, siyasetçiyle ve gazeteciyle değil, halktan, bu örgütle
bire bir yaşantısı olan, bir deneyimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum yani.
Onun için, buradan şu çağrıyı yapmak istiyorum, yani bu Meclisin, milletin iradesinin yüce
Mecliste en üst temsilcileri olarak tüm vekillerimizin bu çağrıyı yapması gerektiğine inanıyorum: Biz
artık kısır döngüleri, siyasi görüşleri, fikirleri bir tarafa bırakarak millî mutabakat içinde olarak… Bizim
bir uğraştığımız Fetullah Gülen yapısı değildir; cumhuriyeti kurduğumuz günden beri ayağımıza bağlı
olan İngiliz prangasını, sizin “15 Temmuz” dediğiniz prangayı bana göre biz 15 Temmuzda kırdık, artık
millet olarak bunun arkasındayız, hiç şüpheniz olmasın.
Sayın vekillerim, Sayın Başkanım; onun için, millî iş adamlarımıza çağrılar yaparak daha çok
çalışmamız gerektiğini, bu ülkeye yatırım yapmaktan korkmamamız gerektiğini, kaybedecek şeyin
ülkemiz olduğunu herkese sizin de Meclisiniz aracılığıyla söylemenizi arz ederim.
Saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Galip Öztürk, çok teşekkür ediyoruz.
Arkadaşlar yarın saat 11.00’de toplanmak üzere…
GALİP ÖZTÜRK – Sayın Başkan, bir son söz olarak da şunu söyleyeyim: Hayati Tekin Vekilimin
söylediğine istinaden, bu örgütten alınan şirketlere talip olmaya korkan iş adamlarımız var. Bunlar yüce
Meclisimizin vekilleri tarafından cesaretlendirilmeli. Bunların tamamına millî iş adamlarımız talip
olmalı. Bunlar bir an önce TMSF’nin elinden satılarak devletin hazinesine kaydedilmeli ve bunlar millî
ekonomiye kazandırılmalı. Bu arada biz de eğer Allah nasip ederse Koza İpek Grubuna talip olduk.
İnşallah bu konuda satın alarak biz yönetmek istiyoruz.
BAŞKAN – Peki, tutanaklara geçmiştir.
Yarın saat 11.00’de toplanmak üzere kapatıyorum.
Kapanma Saati: 20.47
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