TBMM
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
TOLGA BAYKAL CEYLAN’IN KAYBOLMASI OLAYINDAN HAREKETLE
GÖZALTINDA ĠKEN KAYBOLDUKLARI ĠDDĠA EDĠLEN KĠġĠLERĠN AKĠBETĠNĠN
ARAġTIRILMASI ALT KOMĠSYONU

“TOLGA BAYKAL CEYLAN” RAPORU
I-BAġLANGIÇ
TBMM Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu, 23‟üncü Dönem 5‟inci Yasama Yılı,
9 ġubat 2011 toplantısında “Tolga Baykal CEYLAN‟ın kaybolması olayından hareketle
gözaltında iken kayboldukları iddia edilen kiĢilerin akibetinin araĢtırılması” amacıyla
Komisyon BaĢkanı ve Mersin Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Zafer ÜSKÜL, Çorum
Milletvekili Murat YILDIRIM, Ġzmir Milletvekili Erdal KALKAN, Ġstanbul Milletvekili
Çetin SOYSAL ve Ġzmir Milletvekili ġenol BAL‟dan oluĢan bir Alt Komisyon kurulmasını
kararlaĢtırmıĢtır. ġenol BAL Alt Komisyondan daha sonra istifa etmiĢtir. Alt Komisyon, Prof.
Dr. Mehmet Zafer ÜSKÜL‟ün Alt Komisyon BaĢkanı olmasına karar vererek çalıĢmalarına
baĢlamıĢ, Komisyon çalıĢmalarına Mülkiye BaĢmüfettiĢi Mehmet FĠRĠK, Adalet MüfettiĢi
Mecit GÜRSOY ve Komisyon Uzmanı Kenan ALTAġ eĢlik etmiĢtir.
II. BAġVURUCU
TBMM Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu, gözaltında iken kayboldukları iddia
edilen kiĢilerin akıbetinin araĢtırılması ile ilgili olarak herhangi bir baĢvuruyu beklemeden
re‟sen konuyu inceleme kararı almıĢtır.
III. ĠNCELEMELERĠN AMACI
Ġncelemenin amacı; gözaltında iken kaybolan kiĢilerin akıbetinin araĢtırılması, bu tür
olaylara sebebiyet veren sorumluların tespit edilerek yasal müeyyide uygulanmasına yönelik
giriĢimlerde bulunulması, benzer olayların tekrar yaĢanmaması için duyarlılık oluĢturulması
ve bu duyarlılığın devamını sağlamak ile hak ihlallerinin yaĢanmaması için nelerin yapılması
gerektiğini belirlemek ve alınması gereken tedbirleri ortaya koymaktır.
IV. ĠNCELEMELERDE UYGULANAN YÖNTEM
Alt Komisyon, incelemelerinde;
a) Tolga Baykal CEYLAN‟ın annesi Kadriye CEYLAN ile avukatı ile olay tarihinde
Tolga‟nın en son görüldüğü yerdeki Jandarma görevlileri ile Komisyonda görüĢmek,
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b) Tolga‟nın son görüldüğü Demirköy, Ġğneada, Limanköy, Beğendik köyü ile
Bulgaristan sınırında incelemeler yapmıĢ, Tolganın irtibat halinde olduğu vatandaĢlardan bilgi
almak,
Yöntemlerini uygulamıĢtır.
V. OLAYIN OLUġ ġEKLĠ
07.08.2004: Tolga Baykal CEYLAN‟ın tatil amacıyla iğneadaya gitmek için
ikametinden ayrılıyor.
07.08.2004 : Ġğneada otobüs garındaki kahvehanede Selçuk ġENGÜL ile tanıĢıyor.
07.08.2004 : Ġğneada‟ya ulaĢtığını telefon ile annesine bildiriyor ve Selçuk‟a ait Mert
Gölündeki çadırda kalıyor.
08.08.2004 : Selçuk‟a ait kahveye gelerek internet olup olmadığını araĢtırıyor ve
Orhan UYANIK‟a yönlendiriliyor. Uzman jandarma çavuĢ Altan APAK tarafından
durdurularak kimlik kontrolü yapılıyor. Köy muhtarı ile jandarma arasında yapılan görüĢme
neticesinde Ġğneadaya bırakılması hususunda mutabakata varılınca, o sırada orada bulunan
zabıta Turgut TURAK tarafından Ġğneada meydanına bırakılıyor. Orhan UYANIK‟ın
kahvehanesine geliyor. Gece kalmak için çadıra dönüyor.
09.08.2004 : Sabah saatlerinde köy azası ile karĢılaĢıyor ve Ġstanbul‟a döneceğini
söylüyor, öğlen saatlerinde annesini arayarak iyi olduğunu bildiriyor. Orhan UYANIK‟ın
kahvesine gelerek annesine iletilmek üzere not bırakıyor.
10.08.2004 : Gergin bir sesi tonu ile annesini arayarak 779 01 69 nolu telefonu
bildiriyor. Bu tarihten sonra annesi ile bir daha görüĢmüyor. AkĢam saatlerin de Beğendik
Köyü çobanı Göksel YAVUZ ile köy limanı inĢaatının güneyinde görüĢüyor. Çobana
bulundukları yerin Bulgaristan olup olmadığını soruyor. Balıkçı barınağında Vahdettin
YAVUZ‟un teknesinin yanında poĢet içerisinde ıslak vaziyette tiĢört ve iç çamaĢır bulunuyor.
12.08.2004 : Kadriye CEYLAN Demirköy Ġlçe Jandarma Komutanlığını arayarak
ihbarda bulunuyor.
14.08.2004 : Kadriye CEYLAN oğlu hakkında bilgi almak için iğneada beldesine
geliyor.
16.08.2004 : Selçuk ġENGÜL Ġğneada Jandarma Komutanlığına gelerek Tolga
hakkında bilgi veriyor.
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17.08.2004 : Kadriye CEYLAN bulunan eĢyaların oğluna ait olduğunu beyan ederek
eĢyaları teslim alıyor.
19.08.2004 : Tahkikat evrakları Demirköy Ġlçe Jandarma Komutanlığına iletiliyor.
23.08.2004 : Evraklar Demirköy Cumhuriyet BaĢsavcılığa gönderiliyor.
VI. YAPILAN ĠġLEMLER
Alt Komisyon kurulduğu gün itibariyle çalıĢmalarına baĢlayarak 09 ġubat 2011 günü
Kırklareli Cumhuriyet BaĢsavcılığı ile irtibata geçerek olay ile ilgili bilgi almıĢtır. Demirköy
Cumhuriyet BaĢsavcılığının Tolga Baykal CEYLAN‟ın kaybolması olayından ötürü 2004
yılında 2004/232 SoruĢturma Numarası ile inceleme baĢlattığının öğrenilmesi üzerine,
dosyanın tamamı incelenmek üzere istenmiĢtir. 14 ġubat 2011 tarihinde Kırklareli
Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından gönderilen Tolga Baykal CEYLAN‟ın kaybolması ile
ilgili soruĢturma dosyası Komisyona ulaĢmıĢtır. Dosyanın incelenmesi sonucunda 10.10.2006
tarihinde Demirköy Cumhuriyet BaĢsavcılığının 2004/232 SoruĢturma nolu dosyaya 2006/111
Karar no ile “..kayıp Ģahsın eĢkal bilgilerine uyan herhangi bir ceset bulunmadığı,yapılan
çalıĢmalarda kayıp Ģahsın öldürüldüğüne iliĢkin herhangi bir iz ve delilin elde edilemediği
anlaĢılmıĢtır. Kaybolan Ģahsın kendisinden en son haber alındığı tarih itibari ile reĢit olduğu,
reĢit bir kimsenin ikametini serbestçe seçebileceği, herhangi bir kimseden izin almadan yurt
içinde seyahat edebileceği, bunun dıĢında mevcut soruĢturma dosyası kapsamında suç ve suç
unsuru olabilecek herhangi bir delil, iddia ve ihbar bulunmadığı” gerekçesiyle KovuĢturmaya
Yer Olmadığına Dair karar verildiği görülmüĢtür.
Alt Komisyonun çalıĢmalarına baĢlamasına müteakip Demirköy Cumhuriyet
BaĢsavcılığı da Tolga Baykal CEYLAN‟ın kaybolması ile ilgili olarak 14 ġubat 2011
tarihinde 2011/41 SoruĢturma Numarası ile yeni bir soruĢturma baĢlatmıĢtır.
Komisyonun çalıĢmalarının seri olması ve yazıĢmalar ile vakit kaybedilmemesi adına
ĠçiĢleri

Bakanlığı

MüsteĢar

Yardımcısı

ile

yapılacak

çalıĢmalarda

bilgi

akıĢının

hızlandırılmasına yönelik Komisyonda görüĢme yapılmıĢtır.
10 ġubat 2011 tarihinde ĠçiĢleri Bakanlığına yazılan yazıda Alt Komisyonun
incelemelerine esas olmak üzere, Tolga Baykal CEYLAN ile ilgili olarak;
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a. Kolluk birimlerince, kaybolduğu 7 Ağustos 2004 tarihinden önce gerek yerleĢim
yerinin bulunduğu gerekse okuduğu yerde herhangi bir takip, durdurma, gözlem altına
/gözaltına alma veya benzer bir uygulama yapılıp yapılmadığının,
b. 7 Ağustos 2004 tarihi ve sonrasında, kolluk birimlerine Ģahıs ile ilgili herhangi bir
bildirim, ihbar ve Ģikâyetin söz konusu olup olmadığının ve bu ihbar, bildirim sonrasında
kiĢinin takibi, durdurulması, gözlem altına/gözaltına alınması veya benzer bir uygulamaya
tabi tutulup tutulmadığının,
Bildirilmesi istenmiĢtir.
Ayrıca;
7 Ağustos 2004 tarihinde ve sonraki iki yıl içinde,
a. Ġğneada Jandarma Karakol Komutanlığında görevli olan rütbeli/rütbesiz personelin
isim listesi, adresleri ve halen görev yaptıkları yer adreslerinin, emekli ya da terhis oldularsa
kimlik bilgilerinin,
b. Ġğneada Jandarma Karakol Komutanlığı personelince Tolga Baykal CEYLAN‟ ın
Limanköy adlı yerleĢim yerinde durdurulup gözaltına alınıp alınmadığı ile 07-10 Ağustos
tarihleri arasında Ġğneada Jandarma Karakol Komutanlığı veya Jandarma Komutanlığının
baĢka unsurlarınca herhangi bir arama, durdurma ve trafik kontrolü, kimlik sorma iĢlemlerinin
yapılıp yapılmadığının,
c. Ġğneada Jandarma Karakol Komutanının Tolga Baykal CEYLAN ile belirtilen tarih
ve sonrasında herhangi bir görüĢmesinin ve temasının olup olmadığının,
Bildirilmesi,
- Ġğneada Jandarma Karakol Komutanlığında Altay isimli uzman jandarma
personelinin halen nerede görevli olduğu ile Tolga Baykal CEYLAN‟ın annesi ile yaptığı
telefon görüĢmesine ait bilgilerin gönderilmesi,
- Deniz kenarında Jandarma tarafından bulunduğu söylenen ve sonrasında aileye
haber verilerek teslim edilen elbiselerin kimin tarafından nerede bulunduğunun bildirilmesi,
- Tolga Baykal CEYLAN‟a ait nüfus kayıtlarında yerleĢim yeri adresi olarak Sofya
Ģeklinde herhangi bir kayıt iĢleminin yapılıp yapılmadığı ile yapıldıysa bu iĢleme esas teĢkil
eden evrakı müsbitenin bildirilmesi ve gönderilmesi,
ĠstenmiĢ,
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-

Orhan UYANIK isimli Ģahsın belirtilen tarihte Jandarma komutanlığının resmi

veya gayrı resmi haber elemanı veya haber kaynağı olup olmadığının,
-

Tolga Baykal CEYLAN‟ın kaybolması olayı ile ilgili olarak Bakanlığınızca

bugüne kadar yapılan iĢlemlerin neler olduğunun,
Komisyonumuzla paylaĢılması istenmiĢtir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmiĢtir.
Yine aynı gün MĠT MüsteĢarlığına, Tolga Baykal CEYLAN ile ilgili olarak;
MüsteĢarlık birimlerince herhangi bir istihbarat, bilgi, kayıt ve benzeri iĢlem yapılıp
yapılmadığı, yapıldı ise yapılan iĢlemlerin neler olduğunun Komisyona bildirilmesi
hususunda yazı yazılmıĢtır. Bu yazı da ilgili kurum tarafından “MüsteĢarlığımız kayıtlarında
yapılan inceleme neticesi, ilgi yazıya konu Tolga Baykal CEYLAN ile ilgili olarak herhangi
bir bilgiye rastlanılmamıĢtır.” ġeklinde cevaplandırılmıĢtır.
16 ġubat 2011‟de Tolga Baykal CEYLAN‟ın annesi Kadriye CEYLAN ile Avukatı
Komisyona davet edilerek kendilerinden olay ile ilgili bilgi ve belge alınmıĢtır.
Komisyonda ki toplantı Ģu Ģekilde geçmiĢtir.
“BAġKAN – HoĢ geldiniz.
Biz, geçen hafta, Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu olarak bir Alt Komisyon
oluĢturduk. 5 kiĢilik Alt Komisyonumuza Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan
siyasi partilerin gruplarının sayısına oranlı üye seçiliyor; 3 AK PARTĠ milletvekili, 1 CHP
milletvekili, 1 MHP milletvekili seçmemiz gerekiyordu, bu seçimi yaptık. AK PARTĠ‟den
ben Zafer ÜSKÜL, Ġzmir Milletvekilimiz Erdal KALKAN, Çorum Milletvekilimiz Murat
YILDIRIM seçildiler. Cumhuriyet Halk Partisinden Ġstanbul Milletvekilimiz Çetin SOYSAL,
Milliyetçi Hareket Partisinden de Ġzmir Milletvekili ġenol BAL Hanım seçildiler ancak ġenol
Hanım istifa etti ertesi günü. Biz 4 dört kiĢi olarak bu çalıĢmayı sürdüreceğiz.
Gazetelerden de öğrenmiĢsinizdir, Tolga Baykal CEYLAN‟ın kaybolması olayından
baĢlayarak gözaltında kaybolanların akıbetinin incelenmesi için kuruldu bu Alt Komisyon.
Sadece sizin oğlunuzun olayıyla ilgili değil, öbürleriyle de ilgileneceğiz, zaman elverdiği
ölçüde tabii. Bizim de görevimiz 12 Haziran‟da sona erecek, Komisyon olarak ama hemen
çalıĢmaya baĢladık. 3 uzman bizim Alt Komisyonumuza destek veriyorlar: Adalet
Bakanlığından Komisyonumuzda görev yapan Mecit GÜRSOY arkadaĢım, kendisi savcı ve
Adalet MüfettiĢi, ĠçiĢleri Bakanlığından Mehmet FĠRĠK Bey, Mülkiye BaĢmüfettiĢi;
Komisyonumuzun uzmanı Kenan ALTAġ bu çalıĢmaları bizimle birlikte sürdürecekler.
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Bu çerçevede, önce tabii ki sizi dinlememiz uygun olacak. BaĢtan sona, çok içinde
olduğunuz için herhâlde her Ģeyi anımsıyorsunuz, ayrıntılı biçimde bize anlatırsanız bize yol
gösterecektir.
KADRĠYE CEYLAN– Bu Komisyonun kurulmasından çok memnunum. TeĢekkürler
ediyorum. ĠnĢallah baĢarıya ulaĢır diyorum. Kayıp Tolga Baykal CEYLAN‟ın annesiyim.
Oğlum 7 Ağustos tarihinde Ġğneada‟ya gitmek üzere evden ayrıldı ama bunun
öncesinde, bir-bir buçuk ay kadar önce yeni tanıĢtığı birilerinden burayı öğrenmiĢ, ben onu
gitmekten vazgeçirmiĢtim, tedirgin oldum ve vazgeçirdim. Bildiğimiz bir yer değildi, hiç
tanıdığımız da yoktu orada. Üstelik de oğlum düĢük Ģeker (insülinoma) gizli Ģeker hastasıydı
ve vazgeçmiĢti. Sonra, bir buçuk ay kadar sonra geldi “Orada ġeker Baba diye birisi varmıĢ.”
dedi, öyle demiĢler ona. Hem kamp, tatil yapabiliyormuĢ hem de çalıĢabiliyormuĢ, iĢ
veriyormuĢ o kiĢi onlara. Onlar demiĢler ki “Biz orada olacağız, sen gel.” demiĢler ve gitti
fakat Ģart koĢtum ben ona, para yoktu, sadece 30 milyon onda vardı, 20 bende vardı; 50
milyonla gitti. Ġki gece kampta kalıĢ, gidiĢ-dönüĢ yol ve cumartesi akĢamı, pazar günü yemek
parası vardı, ancak onu karĢılıyordu elindeki para. Pazartesi günü gelmek üzere söz verdi ve
gitti, böyle anlaĢtık, baĢka türlü göndermeyeceğimi söyledim “Tamam” dedi. Pazartesi günü,
gittiği gün akĢam aradı “Geldim, merak etme.” diye, pazar günü aramadı, pazartesi günü aradı
“Anne, bir gece daha kalacağım. Burada birileriyle tanıĢtım, beni evlerine davet ettiler.” dedi.
Yine ben birazcık kızdım, sitem ettim ve telefonlarını istedim kaldığı kiĢilerin, “Bilmiyorum”
dedi. “Onlardan alırım ve sana veririm. ĠĢten çıkmıĢ olursan da mesaj çekerim onların
telefonundan.” dedi. Yanında telefon yoktu oğlumun. Gece ikiye kadar telefon bekledim
gelmedi. Sabah erkenden iĢ yerine gittim, telefon çaldı: Bir ses, kısılmıĢ bir ses, önceki gün
çok neĢeliydi oğlumun sesi, kısılmıĢ ve uzaktan bir ses “Yaz, 779 01 69…” 9‟u söylerken
telefon meĢgule düĢtü. O telefonu aramaya çalıĢtım ben Kırklareli‟nin koduyla, hep hata sesi
aldım, sürekli. 118‟den sordum, o bölgede öyle bir numara yokmuĢ, 779‟lu. Ankara‟da bir
yer, doğuda bir yer ve Çatalca‟nın Binkılıç köyü diye bir yer söylediler bana. ġöyle
düĢündüm: Geliyordu, rahatsızlandı, bir yerde indi diye düĢündüm ve Çatalca‟nın Binkılıç
köyünü aradım. Söyledim onlara bu telefonu ve ilgilendi komutan, sürekli anons ettirdi
akĢama kadar o köyde, ben de anons seslerini telefonda duydum. AkĢamüstü bana döndü ve
dedi ki “Burada aramayın, bence Ġğneada‟nın dıĢına çıkmayın, Ġğneada‟ya geri dönün.” dedi.
Yeniden ben Ġğneada‟yı aradım.
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BAġKAN – Kimi aradınız Ġğneada‟da?
KADRĠYE CEYLAN – Ġğneada‟dan jandarma karakolunu aradım, Altan Uzman
ÇavuĢ olduğunu söyleyen bir kiĢi bana oğlumu tarif ettirdi. Evden çıkarken ne vardı?
Valizinde ne vardı? BaĢka çantası var mıydı? Giderken giydiği kıyafetleri söyledim,
valizindekileri söyledim. “BaĢka neleri vardı?” diye sordu, benim hatırlamadığım Ģeyleri de
bana hatırlattı “CD‟si falan var mıydı valizinde?” dedi. Vardı, evet, götürmüĢtü. Onları
söyledim. “Kitap var mıydı” dedi. Vardı, Ġngilizce bir kitap götürmüĢtü, onları söyledim.
“BaĢka nesi vardı?” dedi. “Hani, kol çantası, bel çantası gibi…” dedi bana. Evet, omza asılan
küçük çanta da vardı yanında, içine cüzdan falan koyduğu, onu söyledim. “Ġçinde ne vardı
onun?” dedi. “Cüzdanı vardı, kimliği vardı.” dedim. “Kimlik olarak ne vardı yanında?” Ben
yine duraksadım, “Öğrenci kimliği, öğrenci pasosu mu?” diye sordu bana jandarma, “Evet, o
da vardı.” dedim. “BaĢka nesi vardı?” diye sorunca “BaĢka bir Ģeyi yoktu” dedim. “Pasaportu
var mıydı?” dedi. Onu alırken görmemiĢtim oğlumu. Bir pasaportu vardı oğlumun, 2002‟de
günü geçmiĢti bu pasaportun, hiç kullanmadan. “Alıp almadığını bilmiyorum. Eve bakıp size
söylerim, olabilir.” dedim ve telefonumu aldı “Biz size dönelim. Ben burada bir vukuat,
herhangi bir duyum almadım ama bir de komutanıma sorayım.” dedi. Yarım saat kadar sonra
beni aradı “Evet, tarifinize uygun kiĢi… Komutanımla konuĢtum, Mustafa BaĢçavuĢ, büyük
ihtimalle bu tarif ettiğiniz kiĢi… Komutanım onu garajın orada görmüĢ, otobüse binmiĢ,
gitmiĢ oğlunuz. Hatta sormuĢ „Sen yabancısın burada ne yapıyorsun? Kimsin?‟ diye
komutanım, o da „Ben buraları gezmeye geldim, Ģimdi gidiyorum komutanım.‟ demiĢ ve
otobüse binmiĢ, gitmiĢ.” Telefonda bana bunları söyledi. Bunun üzerine, ben inandım ve
Kırklareli‟nden itibaren Demirköy de dâhil, bütün emniyet müdürlüklerini ve jandarma
komutanlıklarını Ġstanbul‟a kadar olan telefonla aradım. Oğlum için endiĢeli olduğumu, oraya
tatile gittiğini, oradan ayrılmıĢ olduğunu, “Bir vukuat olursa bana haber verir misiniz?”
diyerek aradım. ÇarĢamba günü iĢ yeri telefonum çaldı, sürekli çaldı kapandı, sürekli çaldı
kapandı. En sonunda, proje müdürüm filan da oradaydı hatta, ben hep çok tedirgin bir Ģekilde
bekleyiĢte olduğum için onlar da baĢındaydı telefonun. On beĢ-yirmi dakika kadar telefonda
bir ses dinletildi bana. Yüksek sesle birisi bağırıyordu, kısık sesli birisi cevap veriyordu.
Sesler çok net değildi, yüksek volümlüydü, konuĢmalar anlaĢılmıyordu. Ben “Tolga…
Tolga…” diye bağırdım sürekli, on beĢ dakikayı aĢkın bir süre oldu bu ve kapatıldı telefon.
PerĢembe günü, bizim…
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BAġKAN – Ġçeriği neydi o konuĢmaların?
KADRĠYE CEYLAN – Ġçeriğini duymadım, sesler boğuktu ama yüksek sesli bir ses
vardı bağırarak konuĢan, bir de kısık bir ses vardı.
PerĢembe günü de yine iĢ yerine gittim ve ben, bana verdiği o telefonu bulmaya
çalıĢıyordum hâlen Binkılıç köyünden, Binkılıç köyüdür diye düĢündüğüm için. Daha sonra,
cep numaralarıyla çevirdim o vermeye çalıĢtığı numarayı. Her bir cep numarasından “Böyle
bir kiĢiyi tanımıyoruz.” cevabını aldım ve bizim, evde kullandığımız bir cep telefonumuz
vardı, Tolga onu götürmemiĢti yanında. O telefon çaldı. Kendisini gazeteci olarak tanıtan
Ģahıs Ahmet KAPLAN, Tolga‟yı aradığını söyledi. Ben ona “Siz nereden arıyorsunuz? Oğlum
için endiĢeliyim. Ġğneada‟ya gitmiĢti, dönmedi ve siz nereden tanıyorsunuz?” dedim. Adam
dedi ki: “Ben Ġstanbul‟dayım, gazeteciyim, oğlunuzu tanımıyorum. Bir arkadaĢım, oğlunuzla
Ġğneada‟da tanıĢmıĢ, uzun sohbet etmiĢler, arkadaĢım beni arayarak „gazetede bu çocuğa bir iĢ
bulalım, verelim, ondan faydalanalım, çok kültürlü, entelektüel, o da bizden faydalansın‟
dedi.” Ben de oğlumun Ġğneada‟ya gittiğini ve geri gelmediğini, çok endiĢeli olduğumu, “O
arkadaĢınızla görüĢebilir miyim?” diye söyledim ona. Dedi ki bana “O arkadaĢım Ģu anda
hatta, konferans görüĢmedeyiz .” dedi ve seslendi “Abdülgani Ağabey, orada mısın?” diye.
Ses devreye girdi “Buradayım” diye. Ben sordum ona “Oğlumla nasıl tanıĢtınız? Oralı
mısınız?” “Oğlunuzla orada tanıĢtım. Ġstanbul‟da ikamet ediyorum. Ben orada çekim
yapıyordum, kamerama takıldı oğlunuz. Farklı bir tip olduğu için de tanıĢtım. Orhan
UYANIK‟ın kahvesinde oturduk, gece bire kadar sohbet ettik.” dedi. “Hangi gündü bu?”
dedim. “Pazartesi günü gecesiydi.”dedi. Yani jandarma pazartesi günü ayrıldı diye ısrar etti
bana ama pazartesi gecesi oğlum oradaymıĢ ve bu Ģekilde söyledi. “Ben ayrıldım, Orhan
UYANIK daha iyi bilebilir, oğlunuz oradaydı ben ayrıldığımda.” dedi. Orhan UYANIK‟ın
numarasını istedim ben. Orhan UYANIK‟ın oralı bir kahveci olduğunu, orada bir kahve
iĢlettiğini söyledi. Telefonunu istedim, “Yanımda yok Ģimdi, evde. Eve gittiğim zaman
ulaĢtırırım.” dedi. Ahmet KAPLAN‟a ulaĢtıracakmıĢ, gazeteci arkadaĢına, gazeteci arkadaĢı
da bana söyleyecekmiĢ. “Tamam” dedim ve cuma günü telefon bekledim, gelmedi telefon. Bu
arada, sık sık Ahmet KAPLAN adlı Ģahsı aradım, “O arkadaĢınız size telefon numarasını
verdi mi?” diye, vermemiĢ. Sonra, cumartesi günü, Ģirketin arabasını alarak -bir formen ve
eĢi- Ġstanbul Çatalca‟dan baĢlayarak karakollara, emniyete fotoğraflarını dağıtarak yola çıktım
Ġğneada‟ya gitmek üzere. Bu arada, Kastro diye bir yer var, oraya geldiğimizde bu Ahmet
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KAPLAN‟ı yeniden aradım, o arkadaĢından telefonu alabilmek için, dedi ki “Abdülgani
Ağabey çok prensiplerine bağlı, henüz uyanmamıĢtır, uyandırırsam kızar. ġimdi ben size
numarasını vereyim de siz bir arayın, evdedir Ģimdi.” dedi. Ben aradım, bana numarayı verdi,
Orhan UYANIK‟ın numarasını. ġunu gördüm: Oğlumun bana vermeye çalıĢtığı numara
Orhan UYANIK‟ın cep telefonu numarasıydı. Bunlar hep savcılığa verdiğim...
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Kodu neydi?
KADRĠYE CEYLAN – 543 ya da 542 olması lazım. Savcılığa verdiğim belgelerde de
hepsi var, Demirköy Savcısına.
BAġKAN – Peki, Kastro‟ya neden gittiniz?
KADRĠYE CEYLAN – Oradan kıyıdan gidiyorum. ġimdi, Binkılıç‟ta 779‟lu numara
vardı, o karakoldan baĢladım fotoğrafını dağıtmaya, kıyı boyunca gidiyordum.
BAġKAN – Yol Kastro‟dan geçmez.
KADRĠYE CEYLAN – Geçmiyor, evet.
BAġKAN – Ama oraya indiniz mi, Kastro‟ya?
KADRĠYE CEYLAN – Ġndik, indik.
BAġKAN – Orası tatil yeri, oturulmayan bir yer.
KADRĠYE CEYLAN – Evet, evet. Ben tatil yeri… Bir de Ģöyle söylemiĢti jandarma
bize… “Oğlum oradan ayrılmıĢ olsaydı, otobüse binmiĢ olsaydı eve gelirdi.” dedim ben,
“Parası yoktu.” O da dedi ki: “Gençtir bu, macera arıyordur, size yalan söylüyordur,
arkadaĢlarıyla tatil yapmıĢtır.”
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Kaç yaĢındaydı sizin oğlunuz?
KADRĠYE CEYLAN – Yirmi dört.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Peki, öyle bir kamp var mıymıĢ orada? Ġğneada‟da
böyle bir kamp organize edilmiĢ mi?
KADRĠYE CEYLAN – O kampı buldum ben, çadır yeri.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Var mıymıĢ?
KADRĠYE CEYLAN – Var fakat çadırı iĢleten kiĢi de, orada kalan kiĢiler de oğlumun
fotoğrafını tanımadı hiç kimse. Oğlum dikkat çeken birisiydi.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Yani büyük bir kamp mıydı o?
KADRĠYE CEYLAN – Yok, çok büyük bir kamp değil, çok yerli bir kamp; çok
büyük, lüks bir yer değil. Civar köylerin geldiği bir yer.
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BAġKAN – Peki, Kastro‟dan Kıyıköy‟e o zaman geçtiniz, oradan devam ettiniz.
KADRĠYE CEYLAN – Evet, devam ettik.
BAġKAN – Karakollara uğrayarak gidiyorsunuz.
KADRĠYE CEYLAN – Uğrayarak gidiyoruz.
BAġKAN – Kimse görmemiĢ.
KADRĠYE CEYLAN – Hayır, kimse görmemiĢ, bilgi yok, resmini bırakıyorum ve
Ġğneada‟ya kadar vardık. O arada Kastro‟da Orhan UYANIK‟ın numarasının oğlumun bana
vermeye çalıĢtığı numara olduğunu görünce ben ilk Orhan UYANIK‟ın kahvehanesine gittim,
onu buldum. Ona sorduğum ilk soru Ģuydu: “Oğlum sizin evinizde mi kalıyordu?” dedim. O
kahvenin önünde oturuyordu, “Orhan UYANIK siz misiniz?” dedim, “Evet, benim.” dedi,
“Oğlum sizin evde mi kalıyordu?” dedim. O zaman silkindi, adam biraz tedirgin oldu, “Hayır,
bende kalmıyordu.” dedi, Ģöyle eliyle gösterdi, “ġurada bir çadırda kalıyordu.” dedi. Ona da
söyledim oğlumun eve dönmediğini, bana bir numara vermeye çalıĢtığını, telefonun
kapatıldığını, kodunun olmadığını ve “Bu numara sizinmiĢ.” dedim, “Ben oğlunuza bu
numarayı vermedim, nereden bulmuĢ?” dedi bize. Çadıra götürmesini istedik biz kendisinden,
çadıra gittik, iki çadırdan birine oğlumun fotoğrafını gösterdik, kimse tanımadı ve jandarmaya
gittik. Biz biraz bekledik jandarmayı, Altan Uzman ÇavuĢ geldi, dedi ki: “Az sonra
komutanım da gelecek, oğlunuz buradan ayrıldı, burada aramayın, boĢuna zaman
kaybediyorsunuz.” Ģeklinde söyledi yine bize. Komutanı geldi, yine aynı Ģekilde söyledi. Ben
de dedim ki: “Yanılıyorsunuz, oğlum pazartesi günü gecesi buradaydı.”
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Komutanı dediğiniz Mustafa BaĢçavuĢ.
KADRĠYE CEYLAN – Evet. “Buradaydı.” dedim.
BAġKAN – Peki, bütün bu olanları, telefon görüĢmelerinizi, telefon numaralarını
anlattınız mı jandarmaya?
KADRĠYE CEYLAN – Evet, anlattım.
BAġKAN – Bir tutanak tutular mı?
KADRĠYE CEYLAN – Tuttuklarını söylediler. Bana da bir Ģey imzalattılar ama
örneğini istedim, vermediler.
Ve anlattım ona, onlar ısrarla Ģunu söylediler: “Biz günü yanılmıĢız, hani, pazartesi
değil de salı günüydü galiba, salı günü ayrıldı oğlunuz, iĢte, gördük garajın orada, burada
aramayın.” dediler. Bu telefonu çok ilginç bulduğumu söyledim, Ģüpheli bulduğumu
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söyledim, Orhan UYANIK‟ın da “Bu telefon numarasını oğlunuz nereden almıĢ, ben
vermedim.” dediğini söyledim ve de “Oğlum kayıp diye ben baĢvurmak istiyorum, bunun için
ne yapmam gerekiyor? Yani bu Ģüpheli bir Ģey benim için.” dedim. “Tamam, biz sizin
ifadenizi alacağız ve bunu bildireceğiz” dedi bana. Yazdı, imzaladım. Okumama bile fırsat
vermediler yalnız, “Bize güvenmiyor musunuz?” deyip elimden aldı tutanağı okurken,
örneğini istedim vermedi ve de “ġimdi ne yapmayı düĢünüyorsunuz?” dediler bize, ben de zaten niyetim oydu, elimde hazırladığım fotoğraflı yazı vardı oğlumun hakkında- “Köyleri
dolaĢacağım ve de köy muhtarlarına bu yazıyı bırakacağım, dükkânlara bırakacağım.” dedim.
Dediler ki bize: “Bence, hava da kararıyor, boĢuna vakit kaybediyorsunuz, oğlunuz ayrıldı
buradan, biz gördük garajın orada, köylere gitseydi muhtarlar bize haber verirlerdi, kesinlikle
haber verirlerdi çünkü bizim onlara talimatımız var. Yabancı görüldüğü zaman -burası sınır
bölgesi- bize bilgi vermeleri konusunda kesin talimatımız var, eğer oğlunuz oralarda
görülmüĢ olsaydı bize bilgi verirlerdi.” dediler ve gitmememize ikna ederek bizi engellemiĢ
oldular. Bu 14 Ağustos 2004‟te oraya gittim.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Bunun üzerine siz gitmediniz mi?
KADRĠYE CEYLAN – Gitmedik, geri döndüm.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Daha sonra gitmediniz mi?
KADRĠYE CEYLAN – Evet, daha sonra… ġimdi, cumartesiydi, pazar, pazartesi günü
ben yine iĢ yerime gittim ve ilk iĢim AKUT‟u aramak oldu. Bir Ģey hissetim, sadece histi bu,
oğlum oradaydı. AKUT‟un arama yapmasını istedim ve ardından muhtarlıkları aradım, bütün
muhtarlıkları. AKUT‟u aradım, peĢinden Kırklareli Alay Komutanını aradım, bana Alay
Komutanının Sislioba köyüne gitmiĢ olduğunu söylediler orada. Daha sonra Ġnternet„ten
numaralarını bularak bütün köy muhtarlıklarını aradım. Sislioba köyüne ulaĢamadım, sürekli
hata sesi aldım, diğer bütün köylere ulaĢtım. Bu arada rastgele evlerin numaralarını da
çevirdim insan bir Ģey görmüĢ olabilirler belki diye. Beğendik köyünü en son aradığımda
Beğendik köyünün muhtarının oğlu olduğunu söyleyen bir Ģahıs çıktı. Beğendik köyü
muhtarının numarasından -o numarayı da Ġnternet„ten buldum- Erkan adlı Ģahıs, söylediğimde
bana dedi ki: “Evet, akĢam saatleriydi -bakkal iĢletiyorum burada- elinde su ĢiĢesi olan bir
genç bize doğru geldi.” 3-4 arkadaĢ onun bakkalının önünde oturuyorlarmıĢ, bira içiyorlarmıĢ.
Bunlardan birisi Zabıta Turgut diye birisi, belediyede çalıĢıyor; birisi Metin Abaküs, birisinin
de ismini hatırlamıyorum ama yazdıklarım arasında var. “Muhtemelen bu sizin oğlunuz.”
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dedi. “Sonra ne oldu?” dedim, “Biz ona bira söyledik, biz içiyorduk.” dedi. Oğlum “Ġçki
içmiyorum ben.” demiĢ ve oğluma soda söylemiĢler, soda içmiĢ. OturtmuĢlar oğlumla, biraz
sohbet etmiĢler, nereli, ne iĢ yapıyor, çalıĢıyor mu, öğrenci mi, onları konuĢmuĢlar ve de
jandarmaya haber vermiĢler. “Jandarmaya haber verdim.” dedi, “Jandarmanın talimatı var
öncelerden, biz jandarmaya haber veriyoruz,” dedi. “Peki, sonra?” dedim, “Jandarma bize
„Getirin Ġğneada‟ya‟ dedi, arkadaĢın arabası vardı, ben bakkalı bırakamadım, diğer 3
arkadaĢım onu götürdüler.” dedi, oğlumu.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – Beğendikten?
KADRĠYE CEYLAN – Evet, Beğendik‟ten. “Peki, bu hangi gün oldu?” dedim, “Bu
yaklaĢık bir hafta filan oluyor.” dedi bana. Yani jandarmanın “Ayrıldı.” dediği günlere denk
geliyor. 16‟sında bu konuĢma gerçekleĢti, bir hafta kadar öncesi, en son 10‟unda ben oğlumun
sesini duydum. 14‟ünde jandarmaya gittiğimde jandarma neden köylere gitmemi engelledi
ikna ederek? “Öyle bir Ģey olsaydı haber verirlerdi bize.” dedi ama… Haber vermiĢler zaten
ve de bırakmıĢlar, arabalarına bırakıp, jandarmanın dediği yere bırakılmıĢ oğlum. Sonra ben
oğlumun resmini faksladım onlara teyit için. Belediyeye faksladım belediyede çalıĢtığı için
Turgut Zabıta, “Evet, buydu.” dedi. Bunu neden gizledi? Ġlk Ģüphe burada oluĢtu bende.
Ve ısrarla AKUT‟u aradım ben bölgede araması yapması için. Belki vurdular, belki
baygın düĢtü bir yerde, belki yaralı diye aklıma geldi. AKUT arama yapmayı kabul etti ancak
jandarma “Hayır, buradan ayrıldı.” diyor ısrarlı.
BAġKAN – AKUT‟ta kiminle görüĢtüğünüz?
KADRĠYE CEYLAN – Mahmut YILDIRIM ya da Mehmet YILDIRIM. Onların da
hep numaraları var savcılara verdiğim dosyada.
Ve altı-yedi defa AKUT‟la bir telefon trafiğimiz oldu, altı-yedi defa AKUT Kırklareli
Alay Komutanlığını, Demirköy Savcılığını, Ġğneada Jandarma Komutanlığını aradı izin
çıkarabilmek için arama yapmak için. Altıncı ya da yedinci görüĢmede cep telefonum çaldı,
Ġğneada Jandarma Karakolundan Altan Uzman ÇavuĢ beni arıyordu, dedi ki: “Burada, kıyıda
bazı çamaĢırlar bulduk, bir çadırda da bir valiz bulduk. Gelin, bunları teĢhis edin.” diye
çağırdı beni. Ben komĢumun arabasına binerek Ġğneada‟ya gittik.
BAġKAN – Onlarla birlikte mi?
KADRĠYE CEYLAN – Birlikte, evet. Bütün konuĢmalara onlar da Ģahit.
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Gittik, oturduk. Altan Uzman ÇavuĢ elinde iki tane poĢetle geldi. Aygaz poĢeti ve
yepyeni poĢetler, hiç kırıĢıksız poĢet. O içeriye girdiğinde içeriye bir küf kokusu geldi, nem
kokusu da geldi daha poĢetleri açmadan. PeĢinden de bir er valiz getiriyordu. Önce poĢetin
birisini açtı, içinden atlet ve külotu aldı elleriyle. Ipıslak, atletin arkasında, külotta sarartılar
var ve de sanki çillenmeye baĢlamıĢ gibi ve de bir nem kokusu var, küf kokusu var. Rutubetli
ve nemli, karanlık bir yerde ıslak bir çamaĢır bekler kokar, o Ģekilde bir koku. Ben tanımıĢtım
zaten oğlumun çamaĢırlarını diğer poĢeti açmadan önce. Sonra diğer poĢeti açtı, ben bir Ģey
söylemedim. O elindeki ıslakları ben aldım. Diğer poĢeti açtı, içinden kuru bir tiĢört çıkardı,
oğlumun evden çıkarken giydiği tiĢört ve de kat yerleri belli, katlanmıĢ konulmuĢ. TiĢörtü
aldım, ter ve ten kokusu vardı. Dedim ki: “Bu atlet ve külotu nerede buldunuz?”, “Deniz
kenarında bulduk.” “Neden bu kadar ıslak?”, “Deniz dalgası çarpıyordu.” “Bu neden kuru?”,
“Biz kuruttuk kan lekesi var mı?” diye dedi. “Ama bu ıslanmıĢ ve kurumuĢ bir çamaĢır değil.”
dedim, “Kat yerleri belli ve oğlumun ter kokusu var.” Muhtemelen onu çıkardı, katladı, valize
koydu, öyle bir çamaĢırdı. Atlet ve külotsa ıslaktı, evet ve nemliydi ve “Ağustos ayında
çamaĢır bu Ģekilde sararır mı, küflenir mi, yaz, açık havada?” dedim, bir Ģey söylemedi. Ve
“Bu deniz suyu değil, kesinlikle deniz suyu değil, iyot kokmuyor.” dedim ve çamaĢırların
suyunu emdim, tatlı suydu. “Bu bir senaryo.” dedim, külot ve atleti tanıyayım ve -tiĢörtü o
yüzden bu çamaĢırların yanına konulmuĢ- “Oğlun yurt dıĢına gitti…” Çünkü oğlum
söylüyordu “Ben bu ülkede yaĢamak istemiyorum, yaĢanmaz bu ülkede.” Ekonomik olarak
zor durumdaydık, üniversitede olaylar olmuĢtu. Herkese söylüyordu bunu.
Ġnanmadığımı söyledim ve bunun deniz suyu olmadığını söyledim, “Tetkik edilmesini
istiyorum.” dedim. Sonra valizi açtılar bir Ģey söylemeden. Sadece bakıĢtılar üçü birden
birbirleriyle, en uzun boylusu çok tedirgin bir Ģekilde dıĢarıya çıktı gitti. Valizi açtılar, valizin
içindeki Ģeyleri çıkardılar “Bu oğlunuzun mu, oğlunuzun mu?” diye, hepsi oğlumundu. Eksik
olan, deniz havlusu, mayosu, ayakkabıları, pasaportu, cüzdanı, öğrenci kimliği, bunlar eksikti.
BAġKAN – Pasaportu evde bulamadınız mı siz?
KADRĠYE CEYLAN – Bulamadım.
BAġKAN – Yani almıĢ yanına?
KADRĠYE CEYLAN – AlmıĢ, evet.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – Nerede? Bulunduğu yeri gösterdiler mi size?
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KADRĠYE CEYLAN – Hayır. “Bulunduğu yeri görmek istiyorum.” dedim, “Savcı
götürecek sizi.” dedi. Sonra “ġimdi size bunları bir tutanakla teslim edelim” dediler. Ben
“Neden eldiven kullanmıyorsunuz? Ben oğlum kayıp diye geldim size cumartesi günü.
Bunlarda delil olabilir, neden eldiven kullanmıyorsunuz bunlara bakarken?” dedim, “Bazen
kullanıyoruz ama Ģimdi kullanmıyoruz. Size bunları bir tutanakla teslim edeceğiz.” dedi.
“Hayır, bana teslim edemezsiniz, bunları savcılığa vermenizi istiyorum. Hemen Ģimdi
savcılığa verelim. Nerede bulduysanız, nasıl bulunduysa, hangi çadırda valizi bulduysanız,
bunları nerede bulduysanız.” dedim, “Savcının haberi var, savcı sizden bunları isteyecek,
kendisi isteyecek. Size vereceğiz, savcının haberi var.” dedi ve çamaĢırları tutanakla bize
verdi.
Tabii, bir de poĢet vardı. PoĢetin üzerinde bir Ģeyle kesilmiĢ X iĢaretleri, harfler. Öyle
zannediyorum ki oğlum bir Ģeyle, poĢetin üzerine kesici bir Ģeyle bir Ģeyler yazmaya çalıĢtı.
Bu, yanında götürdüğü, içine benim simit, poğaça gibi Ģeyler koyduğum poĢetti ve üstüne bir
Ģeyler yazmaya çalıĢmıĢ. PoĢetin, çamaĢırların, tiĢörtün arkasında da sümük gibi bir Ģey vardı.
“Tetkik edilmesini istiyorum.” dediğimde “Savcının haberi var, sizden isteyecek.” diyerek
tutanakla bana teslim etti. Ve ben o çamaĢırları aldım, Ġstanbul‟a geri geldim, dört gün filan
savcının beni çağırmasını bekledim, çağırmayınca aradım. Savcılıkta hiç kimsenin haberi
yoktu bu durumdan, haberi yoktu ve ben, bu arada, o gün savcılığa baĢvurduğumda,
BaĢbakanlık, ĠçiĢleri Bakanlığı, DıĢiĢleri Bakanlığı… Pardon, çamaĢırlar bulunduğu gün
DıĢiĢleri Bakanlığına jandarmanın iddiası üzerine bir yazı yazdım, “Jandarmanın iddiası var,
Bulgaristan‟a geçmiĢ olduğunu söylüyorum oğlumun -önce yüzerek dedi, sonra kayıkla dedihemen arama yapılmasını… Oğlum rahatsızdı.” diye bir yazı yazdım ve Konsolosluğu
aradım,

Bulgaristan‟daki

Türk

Konsolosluğunu.

Bir

hanım

çıktı,

ona

anlattım,

ilgileneceklerini söyledi. Daha sonraki gün de kendisi arayarak Bulgar devletine, hükümetine
haber verdiklerini ve aramaya baĢlandığını söyledi. DıĢiĢleri Bakanlığımıza da telefonu açtım
önce, sonra dilekçe istediler benden, dilekçeyi faksladım, oğlumun kimlik kartının
fotokopisini ve de resmini faksladım. Bir süre sonra DıĢiĢleri Bakanlığı…
BAġKAN – Sizde var mıydı ki fotokopisi?
KADRĠYE CEYLAN – Vardı, vardı.
BAġKAN – Önceden?
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KADRĠYE CEYLAN – Kimlik kartı. Oğlumun nüfus kâğıdını biz evde kaybetmiĢtik,
bulamamıĢtık. Fotoğrafı değiĢecekti, küçüklük fotoğrafı vardı. O gittikten sonra, ben temizlik
yaparken… Yatağın altında bir halıfleks var, onun yanına kaymıĢ, duvarın kenarındaki ağaçla
halıfleksin arasına kaymıĢ. Oğlum öğrenci kimliğini götürmüĢtü.
Ve hemen o gün yine BaĢbakanlığa, DıĢiĢleri Bakanlığına, ĠçiĢleri Bakanlığına,
Genelkurmay BaĢkanlığına, hepsine dilekçe yazdım, Kadıköy Postanesinden de postaladım.
DıĢiĢlerinden bana gelen yazıda o tarafta herhangi bir kayık vesaire görülmediği, böyle bir
Ģahsın o topraklarda görülmediği hiç kimse tarafından, legal ya da illegal yollardan ikamet
etmediği, baĢvuru yapmadığı Ģeklinde bir cevap geldi hemen o tarihlerde.
Genelkurmaya yazdığım cevabın üstünde, zarfın üstünde çok koyu kıvamlı, kan lekesi
gibi bir Ģeyle geldi zarf bana. Elime bulaĢtı. Posta kutusu gibi kullandığımız bir yer var evde,
oturduğum evin giriĢinde, oraya bırakılmıĢ, böyle ellerime bulaĢmıĢtı.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Genelkurmaydan gelen cevapta?
KADRĠYE CEYLAN – Evet. O zarf da duruyor. O zarfın da ben tetkik edilmesini
istedim savcılıktan, almadılar bile.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Nasıl? Elinize ne bulaĢtı ondan?
KADRĠYE CEYLAN – Çok koyu kıvamlı, kan gibi bir Ģey.
BAġKAN – Kırmızı, öyle mi?
KADRĠYE CEYLAN – Evet. Ben çünkü oralara dilekçe yazmıĢtım.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Bir tehdit filan mı içeriyor acaba sizce?
KADRĠYE CEYLAN – Bilmiyorum. O zamanlar böyle Ģeyleri idrak edecek durumda
değildim. Sonra geliĢmeler… Zaten ben bilmiyordum Türkiye‟de bir kaybedilme olgusunun
olduğunu bile ama, ancak bir Ģey vardı ki jandarmanın orada çeliĢkili ifadeleri var, orada bir
Ģeyler oldu.
Ben Ģöyle diyordum: “Oğlumu sorgularken oğlum tepki mi verdi? Birkaç tane
vurdular, iĢte, öldü ya da bir Ģey oldu.” Ģeklinde aklıma bir Ģeyler geldi ama daha sonraki
senaryolardan bunun çok bilinçli hazırlanmıĢ bir Ģey olduğunu düĢündüm.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Organizasyon.
KADRĠYE CEYLAN – Evet.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Peki, oğlunuz siyasetle ilgili miydi?
KADRĠYE CEYLAN – Oğlum siyasetle ilgili değil ama bireysel olarak tepkiliydi.
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BAġKAN – Nasıl birisiydi? Ġçine kapalı mıydı, arkadaĢları var mıydı?
KADRĠYE CEYLAN – Tolga içine kapalıydı biraz.
BAġKAN – Sizinle iliĢkisi nasıldı anne-oğul olarak?
KADRĠYE CEYLAN – Anne-oğul olarak biz ikimiz birbirimize çok bağlıyız. Zaman
zaman tabii tartıĢmalarımız oluyor. Biz çok zor durumda yaĢıyorduk, yaĢamaya çalıĢıyorduk.
Evimizde hiçbir Ģey yoktu. Ben çalıĢmıyordum önceden, eĢim evi terk ettikten sonra
çalıĢmaya baĢladım.
BAġKAN – Baba yaĢıyor mu hâlâ?
KADRĠYE CEYLAN – YaĢıyor.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Babayla ilgisi var mı?
KADRĠYE CEYLAN – Hayır. Baba, askerî liseden ayrıldı oğlum, istemedi orada
okumak, bilim adamı olmak istiyordu ve ayrıldığı için Tolga‟ya maddi manevi çok eziyet
yaptı, hiçbir ihtiyacını karĢılamadı.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Tolga ne iĢ yapıyordu?
KADRĠYE CEYLAN – Öğrenciydi.
Daha sonra o çamaĢırları alıp savcılıktan bana arama olmayınca ben savcılığı aradım.
Kimse haberdar değildi.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – Bir dakika… ġöyle: ġeyden baĢlamamız lazım,
Beğendik köyünden bakkalın önünden alınıp jandarmaya geliyor çocuk. Bundan sonrası,
önemli olan ondan sonrası kayıp, yani orada kesiliyor.
KADRĠYE CEYLAN – Yok, ondan sonrası da var.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – Anladım da yani o son görüldüğü yer bakkalın önü ve o
bakkalın arabasıyla veyahut da oradaki, Beğendik‟teki çocukların arabasıyla oğlunuz Tolga
götürülüyor, Ġğneada Karakoluna götürülüyor. BaĢka nereye götürülecek?
KADRĠYE CEYLAN – “ArkadaĢlar teslim etti.” dedi.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – Evet, Ģimdi ondan sonrasını izleyelim biz sizden.
KADRĠYE CEYLAN – Savcılığın haberdar olmadığını anlayınca ben çamaĢırları
alarak kendim Ġğneada‟ya gittim. Yine 2 kiĢiyle birlikte gittim, bu sefer baĢka arkadaĢlarla
gittim. Ġki üç saat savcı beyi bekledik ve savcıya anlattım bu Ģeyleri ve ben unutabilirim diye
de hep, bütün konuĢmaları, kiĢilerin numaralarını da alarak notlar etmiĢtim. Onları da
kendisine verdim. ÇamaĢırları vermek istediğimde, “Bunlar ne olacak?” dedi. “Jandarma
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deniz dalgası çarpıyordu diye iddia etti. TiĢörtün arkasında bir leke var, bunda sarartılar var,
belki bunlarda bir el izi var, o yüzden tetkik edilmesini istiyorum. Ben bunların mutlaka tetkik
edilmesini istiyorum, yoksa Bakanlığa götüreceğim.” dedim. O zaman aldı ama valizi almadı;
aletli, külotu aldı ve poĢeti aldı. “PoĢetin de tetkik edilmesini istiyorum ben, bunda harfler
var, bir Ģey yazmaya çalıĢmıĢ oğlum, yazmaya çalıĢırken kesilmiĢ bu.” dedim, “Deniz suyu
olduğunu jandarma iddia ediyor, deniz suyu değil bu.” dedim. TiĢört tetkik edilmedi ve gelen
cevaptaysa “Türkiye‟de deniz suyu tahlili yapılmamaktadır.” diye bir cevap geldi.
Ardından…
AVUKAT EREN KESKĠN – “Laboratuarın imkânları dâhilinde deniz suyu analizi
yapmak mümkün olmamıĢtır.” diyor.
KADRĠYE CEYLAN – Ardından, bir süre sonra ben orada oğlumla tanıĢtığını
söyleyen kiĢilerle temasa geçtim. Gazeteci olduğunu söyleyen kiĢinin ofisinde görüĢmek
istediğimi söyledim. Abdülgani SARI diye birisi, kendisini sinema sanatçısı olarak tanıttı.
Orhan UYANIK‟ın kahvehanesinde oğlumla sohbet ettiğini söyleyen kiĢi. Onunla görüĢmek
istediğimi söyledim Ahmet KAPLAN‟ı arayarak. Oraya gittim yine yanımda bir komĢumla
beraber, eĢi olduğunu söyleyen bir kadınla beraber geldiler. O adam da çok tedirgindi, hiç
oturmadı yerinde, hep böyle havalara baktı ben sorarken, “Oğlum ne anlattı size, neler
konuĢtunuz?” filan derken. Ve görüntüleri istedim ondan, “Kamerama takıldı.” demiĢti çünkü
oğlum orada, “Öyle dikkat ettim, dikkatimi çekti.” demiĢti. O zaman bana “Siz yanlıĢ
anlamıĢsınız, görüntü yok.” dedi ve yanındaki hanım da dedi ki: ”Oğlunuzun örgütle
bağlantısı var mıydı? Onun okulda bir hocası varmıĢ, onunla haberleĢmeye çalıĢmıĢ. O hocası
kim, biliyor musunuz?” Ģeklinde sorular sordu. “Bilmiyorum.” dedim. Ve dedi ki: “Bu
konuyu bence kurcalamayın.”
BAġKAN – Kim dedi?
KADRĠYE CEYLAN – Kadın, Yunanlı diye tanıttı adam, karım diye tanıttı bu kadını.
Kadın bana “Bu konuyu kurcalamayın bence, baĢınıza iĢ açarsınız.” dedi. Sonra Ahmet
KAPLAN da dedi ki: “Onlar orada bir Ģey yaptılar, kimsesizler mezarlığına gömdüler
çocuğu.” O mezarlık nerede dedim ben, bulayım dedim, o mezarlık nerede. O zaman
bakıĢtılar “Bilmiyor musunuz siz kimsesizler mezarlığı diye bir Ģey” dedi. Bilmiyorum nerede
olduğunu dedim. “O her yerde olur, nereye gömerlerse orası kimsesizler mezarlığıdır” dedi.
Ardından, on-on beĢ gün kadar sonra, Demirköy Cumhuriyet Savcısı Ģöyle bir Ģey söyledi,
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beni aradı ve dedi ki:” Müjde, oğlunuz yaĢıyor.” Ben çok sevindim buna, nasıl haber aldınız
filan dedim. “Oğlunuz Amerika‟da yaĢıyor” dedi. Nasıl ulaĢtınız bu bilgiye dedim. “Kanal
D‟de yayınlanmıĢ.” dedi. “Amerika‟dan pankart açmıĢ, size seslenmiĢ „Anne seni seviyorum‟
gibi bir Ģeyler yazmıĢ. Ben bantları istedim, teĢhis için sizi çağıracağım” dedi. Onun
çağırmasını beklemeden ben Kanal D‟den aldım o bandı ve CD‟ye döküp izledim. Oğlumun
on sekiz on ondokuz yaĢındaki hallerinde bir genç, top sakallı, baĢında kep var ve Ģöyle bir
yazı yazmıĢ: “Anne seni çok özledim. Tolga” ve etrafında kalpler var. Oğlumun hazırlamaya
çalıĢtığı bir site vardı ve o sitede de hep kalp resimleri vardı. Tekrar tekrar izledim, oğlum
değildi ama oğluma benzetmeye çalıĢmıĢlar, çok benzetmeye çalıĢmıĢlar.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Yazı oğlunuzun yazısına benziyor
muydu?
KADRĠYE CEYLAN – Yazıyı benzetemedim.
AVUKAT EREN KESKĠN – Ben bir Ģey söyleyebilir miyim. Burada da bir kriminal
rapor var yine emniyetin. “Ortam aydınlatması yeterli olmaması nedeniyle bir karĢılaĢtırma
yapılması mümkün olmamıĢtır.” diye buna da rapor vermiĢler.
BAġKAN – CD‟yle ilgili?
AVUKAT EREN KESKĠN – Evet.
BAġKAN – Siz benzetemediniz oğlunuza?
KADRĠYE CEYLAN – Oğlumun on sekizli yaĢlı hallerinde benziyordu ve benim
basına verdiğim fotoğraf, o fotoğraftı, hazırlık okurken çekilmiĢ fotoğrafıydı.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Eski resmi yani.
KADRĠYE CEYLAN – Eski resmini ben basına vermiĢtim Hürriyet gazetesine. Yeni
hâli değildi, yeni hâli kısa saçlı. O da kısa saçlıydı ama sakalsız filandı ve daha yapılıydı o.
BAġKAN – Bu görüntüler montaj mı sizce peki?
KADRĠYE CEYLAN – O görüntü, orada bir genci çekmiĢ olabilirler bilmiyorum,
oğluma benzetmiĢ ama benzetmeye çalıĢtıkları bir gerçek.
BAġKAN – Kanal D neden böyle bir Ģey yapsın ki?
KADRĠYE CEYLAN – Bilmiyorum, Kanal D‟ye dıĢarıdan gelmiĢ.
AVUKAT EREN KESKĠN – Böyle bir amaçla yayınlamıyor zaten, sanıyorum seçim
çalıĢmaları nedeniyle bir politikacının konuĢmaları sırasında çekilmiĢ yani.
BAġKAN – Dolayısıyla, rastlantı.
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AVUKAT EREN KESKĠN – Tamamen Amerikan seçimleri üzerine.
KADRĠYE CEYLAN – Jandarma bana giysileri teslim ettiğinde Hürriyet gazetesiyle
görüĢtüm oğlum kayıp diye ve Hürriyet gazetesi benden bir fotoğrafını istedi. O an ben
oğlumun hazırlık okurken onsekiz yaĢındaki fotoğrafını verdim Hürriyet gazetesine. Hürriyet
gazetesindeki fotoğrafına benzetmeye çalıĢmıĢlar Kanal D‟deki görüntüyü. Oysaki oğlumun
son hâli öyle değildi, orada zayıf daha uzamıĢtı oğlum ve daha yapılıydı.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Öyle mi düĢünüyorsunuz? Orası bir kurgu, o kurgunun
içerisinde yaĢıyor ve orada olduğuna dair bir görüntü yaratarak hayatını devam ettiriyor.
KADRĠYE CEYLAN – Evet, aynen öyle. Ben de biliyorum ya oğlum hep yurt dıĢına
gitmekten bahsediyor, evet bu bunu yaptı kanaati olsun diye bende.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Aslında sizinle iletiĢim kurmak istese bunu gerek yok.
KADRĠYE CEYLAN – Evet, onu o kadar yazana kadar oğlum benimle iletiĢim kurar
ve mail atar, telefon açar, onu o Ģekilde yapana kadar. Nerede olursa olsun. Ġkincisi, oğlum
beni hiçbir Ģeyden habersiz bırakmaz. Üçüncüsü, oğlum Amerika‟ya gidip tek baĢına
yaĢayamaz, benden ayrı yaĢayamaz çünkü onun bayağı bir panik atakları filan vardı.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Peki, oğlunuzla ilgili sizce siyasi olarak bir çizgisi
mutlaka vardır ama birtakım ideolojik faaliyetlerin içerisinde olmadığını söylediniz.
KADRĠYE CEYLAN – Oğlum sadece demokrat, oğlum hümanist, oğlum tepkili.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Olumsuzluklara karĢı bir tepkisi var diyorsunuz.
KADRĠYE CEYLAN – Evet, haksızlığa karĢı tepkili, adaletsizliğe, mesela
üniversitede baĢörtülü arkadaĢları 1999‟da kampüsten dıĢarıya çıkarılmıĢlar. BaĢörtülü
arkadaĢları için, benim yaĢam Ģeklim o yaĢam Ģekli değil, Tolga da öyle büyümedi ama Tolga
demokrat, o baĢörtülü arkadaĢları için bildiri hazırlıyorlar bu zihniyeti kınayan, üniversiteyi
faĢizmle suçlayan, üniversitenin baskıcı yönetimini suçlayan, rektörü de suçlayan bir bildiri
dağıtıyorlar ve polis gözaltına alıyor oğlumu.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Hangi üniversiteydi?
KADRĠYE CEYLAN – Ġstanbul Teknik Üniversitesi.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Hangi bölüm?
KADRĠYE CEYLAN – Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Hep Ġstanbul‟da mı oturuyordunuz?
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KADRĠYE CEYLAN – Hayır, 2000‟de ben Ġstanbul‟a geldim. Oğlum, 1997-1998‟de
yurtta kaldı, üniversiteyi kazandı geldi ve biz Balıkesir‟de ikamet ediyorduk eĢimin
memuriyeti dolayısıyla. O, 1997 senesinde bizi bırakıp terk etti. Oğlum üniversiteyi
kazanmıĢtı yurda geldi, ben orada kaldım.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Daha önce nerede yaĢıyordunuz? Yine Balıkesir‟de
mi?
KADRĠYE CEYLAN – YanlıĢ hatırlamıyorsam 1989‟dan itibaren orada, daha önce
Çaycuma, Ankara Sıhhiye‟de çalıĢtı Hıfzısıhha‟da eĢim, KurucaĢile‟de oturduk, Bartın‟da
çalıĢtı.
BAġKAN – Peki, bu olayları yaĢadınız, siz bu kadar yıldır uğraĢıyorsunuz, eĢiniz bu
olayla hiç mi ilgilenmedi?
KADRĠYE CEYLAN – Hiç ilgilenmedi.
BAġKAN – Sizinle hiç mi görüĢmedi?
KADRĠYE CEYLAN – Hiç görüĢmedi. Hiç sormadı. Kayınvalidemlerle biz
haberleĢtik, onlara haber verdim ulaĢın söyleyin diye, hiç ilgilenmedi.
BAġKAN – Peki, eĢiniz savcılıkla, karakolla, polisle de hiç irtibat kurmamıĢ mı?
KADRĠYE CEYLAN – Hayır. DNA testi istedim ben cesede, o zaman bile gelmedi,
polisi kandırdı. AsayiĢ ġubesinde, Gayrettepe‟de, EĢref ġahin ilgileniyordu kayıp dosyasıyla
ilgili, oraya da ben baĢvurmuĢtum oğlum kayıp diye. YaklaĢık bir ay kadar sonra Kıyıköy‟de
bir ceset bulunuyor, kumun üzerinde bir ceset. Oğlunuzun kayboluĢ tarihiyle örtüĢüyor, gelin
bu cesedi teĢhis edin dediler bana. Sonra da onu Ġstanbul Adli Tıbba getirdiler. Oğlumun
boyuna yakın bir ceset, tabii tanınmayacak hâlde bir ceset. Kafa derisi yüzülmüĢ,
süngerleĢmiĢ, yer yer bütün derileri yüzülmüĢ bir ceset. Ben ağzına filan bakamadım,
teyzemin oğlu vardı, dedim ki diĢlerine bakın. Oğlumun bir diĢi üstten çıkmıĢtı ve açtıklarında
ağzını, kaplama diĢleri olduğunu görüyorlar cesedin ve de bir haç var cesedin üstünde, bir de
numara ve bir de mayo. Mayo, oğlumun mayosu. Sonra ben DNA testi istedim. DNA testinde
babasının telefonunu verdim savcılığa ve Gayrettepe ġubesindeki polis memurlarına. Onu
aradılar, geleceğim demiĢ, gelmedi. Sonra benimle yapın diye ısrar ettim. Test sonuçları
burada, negatif çıktı. Adli Tıptaki doktordan da o cesedin zaten olamayacağını, elli yaĢlarında
bir adama ait olduğunu öğrendim otopsiyle ilgilenen hekimden.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Yani, mayoyu giydirmiĢler.
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KADRĠYE CEYLAN – Evet, mayoyu giydirmiĢler.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – Yani, mayo oğlunuzun mayosu, kesin eminsiniz.
KADRĠYE CEYLAN – Evet ve sonra da o mayo kayboldu ortalıktan.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Peki, bir Ģey soracağım. ġimdi, bu kadar senaryo
içerisinde oğlunuza dönük böyle bir Ģeyi niçin yapmıĢ olabilirler hiç düĢündünüz mü?
KADRĠYE CEYLAN – Bir: Oğlumun kimliğiyle birileri bir Ģey yaptı, JĠTEM; MĠT;
birileri bir Ģey yaptı. Çünkü alay komutanı ve jandarma bana Ģöyle bir Ģey de söylemiĢti:
“Oğlunuz zaten yurt dıĢına giriĢ çıkıĢ yapıyormuĢ pasaportuyla.” Pasaport günü geçti 2002 hiç
kullanılmadan dediğimde, onlar beni yalanlayan bir Ģey söylediler. “Oğlunuz bu pasaportla
Mersin Kapısından, Edirne Kapısından, bir kapı daha söylediler, giriĢ çıkıĢ yapmıĢ zaten Ģu
tarihlerde, Ģu tarihlerde” dediler. Sonra ben Ġstanbul Gayrettepe Emniyet Amirliğine geldim,
bunu söyledim, jandarmanın dediğini, onlar baktılar ve oğlumun pasaportuyla hiç giriĢ çıkıĢ
yapılmadığını gördüler.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Daha önce giriĢ çıkıĢ yapmıĢ mıydı?
KADRĠYE CEYLAN – Hayır, hiç yapmadan pasaportun günü dolmuĢtu 2002‟de.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Oğlunuz duyarlı ama böyle masum eylemlerin içinde
yer almıĢ yani böyle olağanüstü büyük Ģeylerde yer almamıĢ anladığım kadarıyla yani masum
talepler, normal Ģeyler. ġimdi, o anlamda da bir özelliği yok, yasa dıĢı bir örgüt, bilmem ne,
onun yöneticisi falan filan.
KADRĠYE CEYLAN – Albay bir Ģey daha iddia etti bana. “Mart nisan aylarında
oğlunuz Bulgaristan‟da görülmüĢ sizin” dedi. “Resmî yollardan değil illegal yollardan
geçiyormuĢ zaten, görülmüĢ, uzun saçlı, saçları bağlı, orada Bulgar askerleri görmüĢler, Türk
askerlerine söylemiĢler böyle bir Ģahsı” dedi. Ama, bu mümkün değildi, oğlumun orada
görülmesi için evden ayrılmıĢ olması lazım, oğlum evden hiç ayrılmadı ki ve uzun saçlı
değildi.
AVUKAT EREN KESKĠN – Bu arada ben yine bir Ģey söyleyeyim. Ben bu davaya
çok geç dâhil oldum yani yeni vekâletini aldım sayılır Kadriye Hanım‟ın. Nüfus bilgilerinde
Bulgaristan‟da ikamet ettiği yazılı. Bunun üzerine biz bir baĢvuru yaptık ĠçiĢleri Bakanlığı
Nüfus ĠĢleri Genel Müdürlüğüne, bu bilginin nereden geldiğini, dayanak bilgi ve belgesinin
ne olduğunu sorduk. Bize, bir iki yazıĢmadan sonra net bir cevap verildi ki böyle bir Ģeyin
olmadığı, yerleĢim yerinin Bulgaristan Sofya olarak görülmesinin nedeninin geçici Ģerhiyle
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konsolosluk Ģubemiz tarafından KPS‟ye kaydedilmiĢ olmasından kaynaklanmıĢ olabileceğinin
akla geldiği ve Bulgaristan‟a sorduklarını –onu bırakacağım zaten- orada ikamet etmediğini
yani, geçiĢ yapmadığını, hepsini yazılı olarak bize bilgi verdi Bakanlık.
KADRĠYE CEYLAN – Ama, bu düĢüm nüfus kütüğüne nasıl yapıldı?
BAġKAN – Onları biz de araĢtırırız.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Bu savcılığa vermiĢ olduğunuz yaklaĢık
yirmi sayfa yazıda “Oğlum Tolga akĢam saatlerinde valizini hazırlamaya baĢladı” diye
baĢlamıĢsınız. Siz bu notları olay olduktan sonra unutmamak için mi tuttunuz, yoksa evden
ayrıldığı andan itibaren mi baĢladınız tutmaya?
KADRĠYE CEYLAN – Hayır, olay olduktan sonra unutmamak için.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – ġimdi, o notların sonunda bir Ģey var,
onu da açıklığa kavuĢturmamız lazım. Az önce “YaklaĢık on beĢ yirmi dakika bana ses
dinletildi” dediniz, buradaki notta “bir buçuk iki dakika” diyor. Hangisi acaba?
KADRĠYE CEYLAN – Yok, bir buçuk iki dakika değil, on beĢ yirmi dakika olması
lazım.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Yani “Bir-bir buçuk dakika sonra telefon
sertçe kapandı. Telefon geldi, açtığımda bağırtılar vardı, bir-bir buçuk dakika sonra telefon
sertçe kapandı”
KADRĠYE CEYLAN – On beĢ.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Onu on beĢ olarak mı kabul edeceğiz
yani burada çeliĢki var. Bir de komutan size “Oğlunuz otobüse binip gitti” mi dedi çünkü
burada diyorsunuz ki.
KADRĠYE CEYLAN – “Garajın orada gördük, bindi gitti” dedi.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Buradaki ifadenizde de “Ben oğlunuzla
görüĢtüm, ne yapıyor burada diye sormuĢ komutan, oğlunuz da komutanım akĢam gideceğim
dedi” Ģeklinde beyan var çünkü farklı Ģeyler de o açıdan, açıklığa kavuĢturmak adına.
KADRĠYE CEYLAN – Hayır, otobüse binmiĢ gitmiĢ, otobüs bekliyormuĢ orada,
otobüs gidecekmiĢ, binmiĢ gitmiĢ, bana bunu söylediler.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Tamam, buradaki ifadede bir yanlıĢlık
var. Sizin yazdıklarınızda o Ģekilde geçiyor da ben o açıdan çeliĢkiye düĢtüm.
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KADRĠYE CEYLAN – Ben yanlıĢ yazmıĢ olabilirim belki, orijinallerini ben onların
çabuk çabuk notlar aldım her yaptığım Ģeyi, daha sonra temize çekerek savcı beye verdim.
Belki temize çekerken yanlıĢ yaptım çünkü gerçekten çok kötüydüm, orijinallerini ben size
getireyim isterseniz.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Bu fotokopi aynı zaten. Bir de Orhan
UYANIK‟ın “Size arayıp ulaĢamadım” diye bir beyanı var, siz de “Mümkün değil”
demiĢsiniz.
KADRĠYE CEYLAN – Hep telefonum açıktı.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Devamlı açık olduğu için, arasa mutlaka
ulaĢır diyorsunuz.
KADRĠYE CEYLAN – Madem oğlum size “Ben arayamıyorum, sen ara” diye not
bıraktı, niçin bu notu bıraktı dedim ve “Bilmiyorum” dedi. Madem böyle bir not bıraktı,
neden beni aramadınız dedim “Aradım, ulaĢamadım” dedi.
BAġKAN – Peki, sonuç olarak sizin anladığım kadarıyla bazı tahminleriniz var,
birkaç senaryo var, Ģunlar olabilir diye düĢünüyorsunuz. Onları biz bir sırayla anlatır mısınız,
nedir?
Bir, dediniz ki gizli servisler oğlumu ortadan kaldırıp onun kimliğini, pasaportunu,
vesairesini kullanmıĢ olabilirler mi, yanlıĢ mı anlamıĢım?
KADRĠYE CEYLAN – Birileri, bilmiyorum kimler, kötü niyetli birileri, ya oğlumun
kimliğiyle kötü bir iĢ yaptılar, peĢine gizli servis düĢtü ve bu Ģekilde bir Ģey yaĢadı. Bir
ihtimal bu.
BAġKAN – BaĢka ihtimal geliyor mu aklınıza?
KADRĠYE CEYLAN – Ġkinci ihtimal, ya oğlumun tepkileri birilerinin gözüne battı,
güvenlik güçlerinin, oğlum oraya götürüldü, sivil uzantıları, orada birilerine teslim edildi, bu
olabilir. Ardında ne var onu bilmiyorum ama bütün belgeleri ben karıĢtırdım oğlumun her
Ģeyini, CumhurbaĢkanına yazdığı mektubu buldum. O mektuptan sonra oğlum biraz
korkmuĢtu zaten. NeCDet Sezer vardı o zaman CumhurbaĢkanı “Sen bu ülkeyi
yönetemiyorsun, çekil git der gibi bir mektup yazdım ama Ģimdi ayvayı yedim galiba, bir
sinirle gönderdim” demiĢti.
BAġKAN – GöndermiĢ mi o mektubu?
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KADRĠYE CEYLAN – Evet, göndermiĢ. Ġkincisi, o kampüs içine oğlum alınmadı,
saldırıya uğradı, kayıt olmaya çalıĢırken Ģifresini girdiğinden sürekli önüne baĢka siteler
geliyor, porno siteler, farklı siteler. Onlar kendileri kayıt olabiliyorlardı okulda, derslerini
kendileri seçiyorlardı, Ģifreleri vardı. Oğlum Ģifresini girdiğinde üniversitesinin sitesine
gireceği yerde hep böyle farklı siteler çıkıyormuĢ kendiliğinden. Bilgi iĢleme haber veriyor,
bilgi iĢlem gelmiĢ bakmıĢ düzelmiĢ ama iki üç gün bu Ģekilde uğraĢtı Tolga.
BAġKAN – Peki, bilgi iĢlem bunu normal olarak mı değerlendirmiĢ?
KADRĠYE CEYLAN – Hayır “Allah Allah” demiĢ ve gitmiĢ. Dördüncü gün yine aynı
Ģey oluyor, yine bilgi iĢleme haber veriyor. Bilgi iĢlemde diğer gördüğü kiĢi değil bir baĢka
kiĢi geliyor, haber verip “Sen otur bekle geliyorum.” diyor. Oturduğunda birisi hıĢımla giriyor
bilgisayarın yanına, Tolga‟ya “Sen kimsin ulan çık dıĢarı, çık dıĢarı” diye bağırmaya baĢlıyor,
yakasına yapıĢıyor, boğazına sarılıyor ve kimliğini istiyor. Tolga kimliğini vermek istemiyor
“Sen kimsin” diyor ve de güvenliğe bildiriyor.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Üniversitede mi oluyor?
KADRĠYE CEYLAN – Üniversitede evet. Güvenliğe bildiriyor, güvenlikten o kiĢinin
kim olduğunu öğrenmiĢ, bilgi iĢlemde çalıĢan Ġbrahim ÇAPAR diye birisiymiĢ ve savcılığa
Ģikâyete gidiyor oğlum. Biraz zaman sonra oğlum kaybedildi ve savcılıktan da takipsizlik
yazısı geldi, kaybolduktan sonra oldu.
BAġKAN – O kiĢi hakkında takipsizlik kararı çıktı.
KADRĠYE CEYLAN – Evet. Ben onu da Demirköy Savcılığına gönderdim, onunla da
ilgili hiçbir Ģey olmadı.
BAġKAN – Sizin var mı ekleyeceğiniz bir Ģeyler.
AVUKAT EREN KESKĠN – Ben Ģöyle düĢünüyorum: ġimdi tabii, Tolga Baykal
CEYLAN olayı, diğer kayıplara göre çok farklı yani biz daha kesin mesela Cemil
KIRBAYIR‟da çok daha net fikirlere varabiliyoruz ama burada baĢka türlü ve çok karıĢık bir
olay söz konusu. Benim görüĢüm Ģu: Bir kere, jandarmanın her hâlükârda bir ilgisi, en
azından ihmali ki ben daha çok olduğunu düĢünüyorum, savcılığın da çok açık bir ihmali
olduğunu düĢünüyorum. Ben hani böyle bu kadar derinlere gitmeden, Tolga‟nın kimliğini
düĢündüğüm için Ģey aklıma geliyor, Ģeker hastası ve çok çabuk bayılabilen bir çocukmuĢ
yani gözaltına alınmıĢ, kesin ben de buna inanıyorum yani bir Ģekilde en azından araĢtırmak
için almıĢlardır jandarma bölgesinde ve orada eğer fenalaĢtı, hatta böyle bir ölüm hâli gibi bir
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Ģey çöktüyse ve orada bir iki tokat olabilir, sistemli bir iĢkence belki olmamıĢtır ama orada
ölüp korkup bu Ģekilde bir Ģey mi düĢündüler çünkü bir senaryo olduğu kesin yani
bilmiyorum yeniden araĢtırma yapılabilir mi ama örneğin deniz suyunun tahlil edilememesi
çok garip yani bu kadar tekniğin ilerlediği bir coğrafyada. Diğer ekspertiz raporları da zaten
son derece eksik, yani iyi bir araĢtırma yapılmamıĢ, hep üstünkörü ve emniyet tarafından
yapılmıĢ bunlar. Onun için, gerçekten Ģüpheli bir olay olduğunu düĢünüyorum ve kesinlikle
jandarmanın bir rolü olduğunu düĢünüyorum bu olayda.
BAġKAN – Biraz anlatır mısınız Ģekerle ilgili sorununu. Ne zamandan beri o
rahatsızlığı vardı? Baygınlık geçirdi mi hiç Ģekeri düĢtüğünde? Hangi yaĢtan itibaren çıktı
ortaya bu.
KADRĠYE CEYLAN – On yedili yaĢlardan sonra çıktı.
BAġKAN – Nasıl yaĢıyordu?
KADRĠYE CEYLAN – Düzenli beslenerek, diyetle.
BAġKAN – Hayır, bu Ģekerin düĢüĢünü nasıl yaĢıyordu? Hiç sizin önünüzde oldu mu
mesela, gözlemlediğiniz oldu mu?
KADRĠYE CEYLAN – Önce korku, ellerinde titreme, sinirlilik, baĢ ağrısı, uyku,
uyuma eğilimi ve çok korku.
BAġKAN – ġeker düĢtüğü zaman bunlar olmaz.
KADRĠYE CEYLAN – Oluyordu, bayılıyordu.
BAġKAN – Ben Ģeker hastasıyım, Ģeker düĢtüğü zaman insan hakikaten bir kere
terler.
KADRĠYE CEYLAN – Terliyor, kalbi çarpıyor aĢırı.
BAġKAN – Hâlsiz kalır, bir Ģeyler yemek için can atar, yememiĢse düĢer bayılır ve
tedbir alınmazsa, bir yarım saat içinde de ölüm gerçekleĢir.
KADRĠYE CEYLAN – Yok hayır, ölüm yok.
BAġKAN – Yani, Ģekerin düĢmesinin etkisi bu. Ben bunu kendim de yaĢadığım için
çok iyi biliyorum. Bir yarım saat içinde Ģeker 30‟lara düĢmüĢse ve hâlâ düĢmeye devam
ediyorsa, önlem alınamamıĢsa, hasta ölür.
KADRĠYE CEYLAN – 45‟lere düĢüyordu.
BAġKAN – Tabii Ģimdi Eren Hanım‟ın söylediği böyle bir Ģeyi akla getirebilir, orada
böyle bir Ģey yaĢadıysa.
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AVUKAT EREN KESKĠN – Yani, bunu da düĢünüyorum ben açıkçası.
BAġKAN – Onun Ģeker hastası olduğunu bilmiyorlarsa ki bilmiyor olabilirler, onlar
da telaĢa kapılmıĢ olabilirler, ölüm orada gerçekleĢmiĢ olabilir, ondan sonra bundan nasıl
kurtuluruz belki.
KADRĠYE CEYLAN – Okulda bayılmaları var açlıktan.
BAġKAN – Peki, ne yapılmıĢ bayıldığı zaman.
KADRĠYE CEYLAN – Ama, o zamanlar bilinmiyordu Ģeker olduğu, hep sinirsel
olduğu düĢünüldü.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Hiç hastane raporu aldı mı?
KADRĠYE CEYLAN – Çapa‟da yapıldı tetkikleri, OGT testi filan, rapor almadı,
diyetle tedavi yapıyordu belli bir yaĢa kadar, sonra ilaç olacaktı.
BAġKAN – Yani, çok kritik bir nokta bu Ģeker.
KADRĠYE CEYLAN – Zaten hep baĢta psikolojik diye bir Ģey yaptık çünkü kendine
geldiğinde çok sinirli oluyordu, panik atağı baĢlamıĢ oluyordu, korku oluyordu, baĢ ağrısı
oluyordu.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – ġimdi, bu Beğendik köyünden karakola gitmiĢ, ondan
sonrası için size herhangi bir beyanda bulunuldu mu?
KADRĠYE CEYLAN – Sadece savcılıkta çıktı ortaya. Jandarma bana kesinlikle
söylemedi.
BAġKAN – ġimdi, sizin söylediğiniz bütün bu isimler dosyada yer alıyor. Dolayısıyla,
biz bütün o isimlerle ilgili bir incelemeyi yapıyoruz zaten Ģu anda. Biraz beklememiz
gerekecek, yazdığımız yazıların cevaplarının bize gelmesi gerekiyor. Ondan sonra bir
program yapıp gideceğiz oraya, oradaki insanlarla da görüĢeceğiz, yeri görmeye çalıĢacağız.
Tabii, bu arada aynı kiĢiler orada görevde olmayabilir, baĢka yerlere tayin edilmiĢ olabilirler
bir kısmı, onların izleri bulunacak vesaire, bir zaman alacak bunlar ama bütün bunları
yapacağız.
KADRĠYE CEYLAN – Ben Bartın‟da yaĢıyorum. Burada bir numara var, bu telefonla
aynı numara tarafından birkaç kere arandı ve de bir numara daha aradı, o numarayı ben
aradığımda resmî numara ibaresi çıkıyor.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Bu uğraĢmaların sonucunda herhangi bir tehdit ya da
bırakın türü size bir Ģey söylendi mi?
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KADRĠYE CEYLAN – Sadece takip edildim, evime girildi kapı, kilit zorlanarak ben
Ġğneada‟ya gittiğimde. Döndüğümde evime girilip Tolga‟nın CD, kasetlerinin aranmıĢ
olduğunu gördüm ve iki tane ölü güvercin balkonuma atıldı, yara filan hiçbir Ģey yoktu
güvercinlerde.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Mesaj olabilir diyorsunuz yani bırakın, unutun,
uğraĢmayın falan gibi mesajlar geldi mi?
KADRĠYE CEYLAN – Ve de takip oldu.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – DüĢündünüz.
KADRĠYE CEYLAN – Yani, düĢündüm, oldu, olduğu için düĢündüm.
BAġKAN – Peki, oğlunuzun olaylardan önce, Ġğneada‟ya gitmeden önce takip
edilmesi gibi bir Ģey yaĢadınız mı hiç?
KADRĠYE CEYLAN – Evet, bizim bu okuldaki saldırıdan sonra oğlum kaybedilene
kadar, oraya gidene kadar, ilkokulla benim evim karĢı karĢıya ve bir ara sokak orası Ġstanbul
Gültepe‟de, evimizin önüne her gün resmî bir polis arabası, ama her gün. Orası polisin
durduğu bir yer değildi.
BAġKAN – Okul nedeniyle geliyor olabilirler mi?
KADRĠYE CEYLAN – Yok hayır hayır, sonra hiç gelmedi.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Oğlunuz kaybolunca gelmedi.
KADRĠYE CEYLAN – Kayboldu ve gelmedi.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Ama, daha önce geliyordu sık sık.
KADRĠYE CEYLAN – Evet, sık sık değil her gün.
BAġKAN – Ne kadar süre?
KADRĠYE CEYLAN – Ġki üç ay sürdü bu. Ondan önce orada biz hiç araba
görmüyorduk. Bilmiyorum belki tesadüf belki baĢka bir Ģey.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Arabanın plakasını alma imkânınız oldu mu?
KADRĠYE CEYLAN – Araba resmî polis arabası, bildiğimiz polis arabası ve her gün
farklı plaka.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – Daha önce Ġğneada‟ya gitti mi oğlunuz?
KADRĠYE CEYLAN – Hayır, hiç gitmedi.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – Nereden eminsiniz?
KADRĠYE CEYLAN – Çünkü benim yanımda, birlikte yaĢıyoruz.
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ERDAL KALKAN (Ġzmir) – Ama çok enteresan yani Ģimdi oğlunuz oradan Beğendik
köyüne gidiyor ve bu köy sınır köyü yani oğlunuzun karĢıya geçme temayülü var gerçekçi
olursak.
KADRĠYE CEYLAN – Birileri Beğendik köyüne bırakmıĢ da olabilir oğlumu. Ben
zaten söylüyorum, belki birileri oğlumu “Seni geçireceğiz” diye kandırdı, oraya götürdü ve
orada yok edildi. Çünkü otobüs iĢletmelerine ben oğlumun fotoğrafını götürdüm, oraya giden
Ģirkete, hem Ġstanbul Otogara hem Ġğneada‟daki o garaja sordum, görmedik, tanımıyoruz
dediler ve kayıt tutmuyoruz dediler.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – Efendim, zaten onları araĢtırmaya gerek yok çünkü
Beğendik‟ten tekrar Ġğneada‟ya gelmiĢ.
BAġKAN – Ama, sonuç olarak Ġğneada‟ya geri getirildiği açık, demek ki geçmemiĢ
karĢıya.
ÇETĠN SOYSAL (Ġstanbul) – Veya geçmeyi baĢaramadı.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Ayrılırken yakın arkadaĢları var mıydı? Hiç o
arkadaĢlarıyla paylaĢmıĢ mı Ġğneada‟ya gideceğini? Öyle bir bilgi geldi mi?
KADRĠYE CEYLAN – Hiç gelmedi.
BAġKAN – Peki, teĢekkür ederiz. Bu bilgileri aldık, bundan sonra çalıĢmalarımızı
sürdüreceğiz, devam edeceğiz.
Size Allah sabır versin. ĠnĢallah, bir sonuca ulaĢırız. En azından, elimizden geleni
yapacağımızdan emin olun. Bütün iĢi gücü bıraktık, bu iĢlerle artık uğraĢıyoruz.
KADRĠYE CEYLAN – Ben BaĢbakanımıza da söyledim yani oğlum bulunmalı, ölü
ya da diri.
BAġKAN – ĠnĢallah baĢarırız.
KADRĠYE CEYLAN – Ben sizlere teĢekkür ederim ve kolay gelsin diyorum.
BAġKAN – Sağ olun.”
Kadriye CEYLAN‟a ait telefonun kim tarafından arandığı hususunun tespiti açısından
1 Mart 2011 tarihinde Bilgi Teknolojileri Ve ĠletiĢim Kurumu Telekomünikasyon ĠletiĢim
BaĢkanlığı‟na yazı yazılarak 11 Ağustos 2004 tarihinde (0 216) 340 ---- ve (0 216) 340 ---numaralı telefonları arayan numaralar ile arama saatinin ve süresinin tespit edilmesi
istenmiĢtir. Bu yazıya verilen cevap ise “Telekomünikasyon ĠletiĢim Daire BaĢkanlığı
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03.07.2005 tarihli ve 5397 sayılı Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
kurulmuĢ ve 23.07.2006 tarihinden itibaren faaliyete baĢlamıĢtır.
Talep edilen hususun BaĢkanlığımız faaliyete baĢlamadan önceki döneme iliĢkin
olması nedeniyle herhangi bir iĢlem yapılmamıĢtır.” Ģeklindedir.
Tolga‟nın yerleĢim yerinin Sofya olarak bildirilmesi üzerine de DıĢiĢleri Bakanlığına
yazı yazılarak “ĠçiĢleri Bakanlığınca verilen bilgilere göre, Tolga Baykal CEYLAN‟ın nüfus
bilgilerinde yer alan yerleĢim yeri “Sofya/Bulgaristan” bilgisinin Bakanlığınızdan alınan
“dıĢiĢleri.rar” adlı sıkıĢtırılmıĢ dosyanın içindeki “DıĢiĢleri Bakanlığı_5txt” adlı dosyanın
479.042‟nci satırında yer aldığı bildirilmiĢtir.
Tolga Baykal CEYLAN„a ait nüfus kayıtlarında yerleĢim yeri adresi olarak
Sofya/Bulgaristan Ģeklinde yer alan iĢleme esas teĢkil eden evrakı müsbitenin gönderilmesi ile
iĢlemi yapan memur ve iĢleme onay veren amirin ad, soyad ile iletiĢim bilgilerinin
gönderilmesi” istenmiĢtir. Konu ile ilgili gelen cevabi yazıda “Kadriye CEYLAN isimli
vatandaĢımız 18.08.2004 tarihli örneği iliĢik ilk dilekçesiyle oğlu Tolga Baykal
CEYLAN‟dan 10.08.2004 tarihinden itibaren haber alamadığını, oğlunu Bulgaristan sınırına
yakın Beğendik Köyü yakınlarında görenlerin olduğunu belirterek, akıbetinin araĢtırılmasını
talep etmiĢtir. Bu konuda, Kadriye CEYLAN ile vekili tarafından verilen diğer dilekçelerin de
örnekleri keza ekte takdim kılınmıĢtır.
Ġlgili temsilciliklerimizce kayıp vatandaĢımız Tolga Baykal CEYLAN hakkında 2004
ve 2009 yıllarında iki kez Bulgaristan resmi makamları nezdinde akıbet tahkiki yapılmıĢ olup,
her iki defa da adı geçenin Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarından geçmediği, Bulgaristan‟da
ikamet etmediği ve herhangi bir adres kaydının bulunmadığı cevabı alınmıĢ ve bu cevaplar
zamanında anne CEYLAN‟a yazılı olarak ulaĢtırılmıĢtır.
Öte yandan, Kimlik PaylaĢımı Sistemi (KPS) kayıtlarımızın incelenmesinden, akıbet
tahkiki yapılan adı geçen vatandaĢımız hakkında Sofya Büyükelçiliğimizce “Geçici” Ģerhi ile
kayıt yapıldığı, adres beyanına dair herhangi bir bilginin ise kaydedilmediği anlaĢılmıĢtır.
KPS‟ye yapılan geçici kayıt esasen, adı geçenin ileri bir tarihte olası bir baĢvuruda bulunması
halinde dosyasına kolaylıkla ulaĢılabilmesi amacını taĢımaktadır. Bununla birlikte, söz konusu
bilgi giriĢinin anılan nüfus müdürlüğü tarafından Tolga Baykal CEYLAN‟ın yakınlarından
birinin beyanına istinaden yapılmıĢ olması ihtimali de kuvvetle muhtemel görülmektedir.
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Diğer taraftan, anne CEYLAN‟ın vekili tarafından 26.01.2010 tarihinde verilen
dilekçenin ekinde yer alan nüfus kayıt örneğinde Sofya/Bulgaristan olarak görünen yerleĢim
yerinin 19.09.2007 tarihinde beyan üzerine el yazısı ile kaydedildiği görülmektedir. Ancak,
Sofya Büyükelçiliğimizin kayıtlarında bu hususta bir yazıĢmaya rastlanamadığından, bu
beyanın ne Ģekilde elde edildiği anlaĢılamamıĢtır.
KurucaĢile Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen söz konusu nüfus kayıt örneğinde
Tolga Baykal CEYLAN‟ın yerleĢim yerinin Sofya/Bulgaristan olarak görünmesinin
nedeninin, “Geçici” Ģerhiyle anılan Büyükelçiliğimiz tarafından KPS‟ye kaydedilmiĢ
olmasından kaynaklanmıĢ olabileceği akla gelmektedir.
Öte yandan, Tolga Baykal CEYLAN‟ın akıbeti hakkında Bulgaristan DıĢiĢleri
Bakanlığından en son olarak alınan cevabi Nota ile Sofya Büyükelçiliğimizce yapılan gayri
resmi çevirisinin bir örneği ihtiyaten iliĢikte sunulmuĢtur. Söz konusu Nota ile tercümesi
Kadriye CEYLAN‟a da yazılı olarak iletilmiĢtir.” denilmektedir.
15 Mart 2011 tarihinde Tolga Baykal CEYLAN‟ın kaybolduğu tarihte görev yapan
Mustafa BEYCUR, Hakan YELEP, Fatih CAN, Ġsmail BAYRAM, Okan ÇELĠK, Erkan
ÇELĠK, Altan APAK ve Zeynel TUNÇ Komisyona davet edilerek görüĢme yapılmıĢtır.
Bu görüĢmeler aĢağıdaki Ģekilde gerçekleĢmiĢtir:
“BAġKAN: Mehmet Zafer ÜSKÜL (Mersin)
ALTAN APAK
BAġKAN – HoĢ geldiniz.
2004 yılı Ağustos ayının baĢlarında, Ġğneada da, Tolga Baykal CEYLAN‟ın
kaybolduğu bilgisi bize ulaĢtı. Siz, 8 Ağustos 2004 günü kendisiyle karĢılaĢmıĢsınız,
görüĢmüĢsünüz. Olayın en baĢından Tolga Baykal CEYLAN‟la ilgili olarak bütün bilgileri
bizimle paylaĢmanızı rica ediyoruz.
Buyurun.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Ġğneada Jandarma
Karakol Komutanlığında Önleme Müdahale Manga Komutanı olarak görevliydim. YanlıĢ
hatırlamıyorsam, bir haber geldi çarĢıda yabancı bir Ģahıs var diye. Ġğneada beldesi küçük bir
belde, 5-6 bin nüfuslu bir belde, yabancılar hemen tanınıyor ve hemen haber veriliyor.
Beldede polis de olmadığı için herkesi tanıyorum. Ondan önce üç sene çalıĢtığım için beldede
dolayısıyla herkesi tanıyorum. “Ne tarafa doğru gidiyor?” dedim. “Beğendik köyüne doğru
30

TBMM
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
gidiyor.”dediler. “Tamam” dedim. Karakol Komutanıma “Komutanım Beğendik köyüne
doğru yabancı bir Ģahıs gidiyormuĢ. Emriniz ne?” dedim. “Git, bak bakalım Altan kimmiĢ,
sorgula.” dedi. “Emredersiniz” dedim. Bir askerî araç hazırladım. Askerî aracımla beraber
gittim. Kendisini Beğendik köyüne doğru giderken gördüm.
BAġKAN – Neyle gidiyordu? Araçla mı gidiyordu?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yaya gidiyordu.
BAġKAN – Yakın bir köy mü? Yaya gidilebilecek kadar yakın bir köy müydü?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Ġğneada beldesi ile arası
13 kilometre yani uygun bir yürüyüĢle iki saatte gidebilir.
“Merhaba. Nereye gidiyorsun?” dedim. “Geziyorum” dedi. “Ġsmin ne?” dedim. Tolga
dedi.
BAġKAN – Resmî miydiniz, sivil miydiniz?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Ben resmîydim,
görevliydim, Karakol Komutanının emriyle görevlendirildim.
“Kimliğini alayım” dedim. “Kimliğim yok.” dedi. “Peki ne var üstünde?” dedim.
“Öğrenci kimliğim var.” dedi. “Olur, ver .”dedim. “Pasom var.” dedi. “Ver, o da olur.” dedim.
Öğrenci kimliğini aldım, TC kimlik numarası yazıyordu üzerinde. Harekât merkezini cep
telefonumdan aradım. Harekât merkezi il jandarmanın 156‟sı oluyor. “TC kimlik numarası
vereceğim, Ģahıs sorgulayacağım.” dedim. “Tabii” dediler. Herhangi bir suç unsuru yok.
“Nereye gidiyorsun Tolga?” dedim. “Geziyorum.” dedi. Elinde de yanlıĢ hatırlamıyorsam
Ģöyle bir A4 kâğıdında, Ġğneada beldesinin, Beğendik köyünün, Sislioba köyünün haritası.
“Ġleride Bulgaristan sınırı var. Piyadeler de var sınırı koruyan. Piyadelerden ziyade Bulgar
askerleri var, tehlikeli olabilir. Birkaç saat sonra hava kararacak. Ġstersen geri dön.” dedim.
“Hee” dedi hani asker olduğunu öğrenince. “Tamam” dedi, kenara çekildi. Yol da dar ve
virajlı. Askerî araçla, orada hava alanı yolu diye tabir edilen bir yer var, daha geniĢ bir yol,
geniĢ olduğu için insanlar hava alanı yolu diyor, oradan, 200-300 metre ileriden döndüm
geldim. Ağacın dibinde oturuyor. “Beldeye mi gideceksin? Niye oturuyorsun?” dedim. “Biraz
rahatsızım.” dedi. “Beldeye gideceksen götüreyim seni. Gelmeyeceksen, Beğendik köyüne
gideceksen sen bilirsin ama uzak, beldeye gideceksen götüreyim.” dedim. “Tamam, o zaman
gidelim” dedi. Askere arka kapıyı aç dedim. Bu sırada yanımda iki tane askerim var, Ģoför bir
de arkada devriye çıkarken olur, muhafız var. Bindi, beldeye giderken sorular sordum tabii
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kendisine. “Nerden geldin?” Ġstanbul‟dan geldiğini, gezmeye geldiğini söyledi. Yine yanlıĢ
hatırlamıyorsam iki gün önce geldiğini söyledi. “Nerede kalıyorsun?” diye sorunca çadırda
kaldığını söyledi. “Kimin çadırında kalıyorsun?” gibi asayiĢle ilgili, yabancı olduğu için
onunla ilgili bilgiler edinebileceğim sorular sordum. Selçuk ġENGÜL‟ün çadırında kaldığını
söyledi. Selçuk ġENGÜL de Ġğneada beldesinde otogarda kahvehane iĢletiyor Ġğneada
beldesinden bir vatandaĢ. Ben, direkt, bunu aldım, beldenin orada, otogarın içerisinde Selçuk
ġENGÜL‟ün kahvesinin oraya bıraktım. Bununla ilgili, Tolga Baykal CEYLAN‟la ilgili tüm
görüĢmüĢlüğüm bu kadar.
Birkaç gün sonra, belki beĢ, altı gün sonra bir bayan geldi karakola oğlum kayıp diye.
Sanırım öncesinden de telefonla aramıĢtı ama ben hatırlayamadım.
BAġKAN – Pardon, oraya geçmeden önce, bu ilk ve son görüĢmeniz oldu öyle mi?
Bir daha hiç karĢılaĢmadınız.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Evet, bir daha hiç
karĢılaĢmadık.
BAġKAN – Jandarma karakolundan Tolga‟yla görüĢen bir tek siz mi oldunuz?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Evet, ben varım. Karakola
gitmedik zaten hiç.
BAġKAN – BaĢka hiç kimse karĢılaĢmadı mı onunla?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hayır, karĢılaĢmamıĢlar;
karĢılaĢsalar zaten bana da söylerlerdi, karĢılaĢmamıĢlardır. KarĢılaĢmaları için karakola
götürmem lazımdı. Ben zaten karakola götürmedim onu. Ġğneada beldesinin merkezinde
bulunan otogarın içerisindeki kahvehanenin oraya bıraktım. Yani Ģöyle iki dönümlük bir alan
içerisinde bir yer orası.
BAġKAN – Peki yani siz sürekli olarak karakolda bulunuyor muydunuz? Sizin
bilginiz dıĢında karakola gitmiĢ olabilir mi?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Olamaz, ben zaten
lojmanda oturuyordum. Karakolda o gün nöbetçiydim. Bu mevzunun yaĢandığı gün
nöbetçiydim. Karakol Komutanın talimatıyla çıktım.
BAġKAN – Ertesi gün gitmiĢ olabilir mi?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Gelseydi yine haberim
olurdu ama, mutlaka haberim olurdu efendim.
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BAġKAN – Peki, devam edin, buyurun.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Bir bayan geldi “Benim
oğlum kayıp.” dedi. Nasıl yani? Ama bundan öncesinde de buna benzer haberler geliyordu.
Örneğin, isim uyduruyorum “Benim oğlum Altan Apak oraya tatile gelecekti. Böyle birisini
tanıyor musunuz? Oralarda gördünüz mü?” diye bazen arayanlar oluyordu. Otellerde,
pansiyonlarda, kayıtlı otellerde kimlik sorgusu yapıyorduk. Yapığımız kimlik sorgusunda da
bazen kontrol ediyorduk gelmiĢ ya da gelmemiĢtir diye. Bir bayan geldi “Benim oğlum
kayıp.” dedi. “Oğlunuz kim?” dedik. Ya yalnızdım bunu söylerken, belki de karakol
komutamın da vardı yanımda, tam hatırlamıyorum. “Tolga.” “Fotoğrafı var mı Tolga‟nın?”
Bende bir çağrıĢım yaptı Tolga deyince. “Var.” Evet, ben bunu gördüm, o fotoğraftaki genci
gördüm. Tolga‟ya, Beğendik köyüne giderken rastladığımı, kimliğini sorduğumu, annesine
anlatıyorum bunları. Niçin geldiğini sordum, nereden geldiğini sordum. BTĠK sorgusu
sonucunda aranan Ģahıslardan olmayıĢı, sabıkasız oluĢu. Tarif ettim, Beğendik tarafına giderse
sıkıntı yaĢayabileceğini, birkaç saat sonra havanın kararacağını. Sonrasında, dönüĢte ağacın
kenarında oturuyordu. Beldeye gidecekse alıp götürebileceğimi söyledim. Tabii dedi o da,
aracıma geldi. Getirdim, otogarda bulunan Selçuk ġENGÜL‟ün kahvehanesinin önüne
bıraktığımı söyledim. Kadriye Baykal CEYLAN‟ın müracaatıyla birlikte tahkikata baĢladık
tabii, oğlunun kayıp olduğunu söyledi çünkü.
BAġKAN – Peki, biraz geriye dönelim. Siz, köye doğru giderken yolda rastladınız.
Orada pasosunu size gösterdi.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Öğrenci kimliği ve pasosu
vardı.
BAġKAN – Daha oradayken siz telefon ettiniz Alo Jandarma‟ya, onunla ilgili bilgileri
orada aldınız. O sırada, sizin bir Ģoförünüz var, bir de muhafızınız var. Onların isimlerini
hatırlıyor musunuz?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – ġoför Emre GÜNGÖR,
muhafız da Salih diye bir askerdi sanırım ama öğrenebilirim, Ģu an hatırlayamadım, biraz
heyecandan Ģu an hatırlayamadım.
BAġKAN – Onlar herhâlde sizin konuĢmanızı izlediler değil mi orada?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii, tabii, tamamen
izlemiĢlerdir. Zaten aracı da durdurduk.
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BAġKAN – Onlar da indiler araçtan.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Muhafız olan indi, Ģoför
olan inmez de muhafız olan iner benimle beraber, ben de indim çünkü araçtan.
BAġKAN – O da yanınızdaydı.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii o da yanımdaydı.
Tüm olanlara da bu ikisi Ģahittir zaten, bu anlattıklarıma. Bilmiyorum ifadeleri alındı mı ama
Ģahittir, tamamen Ģahittirler.
BAġKAN – Zaten Ġğneada merkeze de onlarla birlikte döndünüz.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii, otogarın oraya
beraber götürdük.
BAġKAN – Bıraktığınıza da onlar tanık.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii, yine onlar
yanımdaydı. Birisi Emre GÜNGÖR, eminim; ötekisi Salih olabilir. O zamanki devriye
kâğıdım, hizmet kâğıdı, onlar incelenirse ismi çıkacaktır askerin.
BAġKAN – Peki, devam edin Ģimdi kaldığınız yerden.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Bu olaya istinaden
tahkikata baĢladık.
BAġKAN – Kim yürütüyordu tahkikatı? Siz mi yürüttünüz?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Karakol Komutanının
emirleri doğrultusunda, savcılık emirleri doğrultusunda yürüttüm tahkikatı.
BAġKAN – Siz yürüttünüz.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yani tamamen ben
yürüttüm diyemem çünkü Karakol Komutanı da var o karakolda.
BAġKAN – Karakol Komutanı birisine emrediyor herhâlde Ģunu tahkik et diye.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii emir de veriyor,
kendisi de yapıyor aynı zamanda.
BAġKAN – Kimdi Karakol Komutanı o zaman?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Mustafa BEYCUR.
Yine Erkan ÇELĠK uzman çavuĢ var, o da benimle beraber aynı karakolda görevli. O
benden rütbece büyük, ben onun yardımcısı gibi bir konumdayım. Savcılıktan gelen emirler
doğrultusunda, Karakol Komutanımızın bana verdiği emirle soruĢturma yürütüldü.
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BAġKAN – Savcılık, sizin savcılığa bildirmeniz üzerine mi soruĢturma açtırdı? Nasıl
oldu? Savcının haberi nereden oldu?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Onu, muhtemelen,
Karakol Komutanım ilçe jandarma komutanına, o da savcılığa bildirmiĢtir. Rütbe olarak ben
savcıyla konuĢamıyorum, öyle bir durum. Karakol Komutanım vasıtasıyla savcıyla
konuĢuyorum.
BAġKAN – Onu bilmiyorsunuz siz, nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Sonra, savcılıktan
size, Karakol Komutanına talimat geldi.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii, onun verdiği
talimatlar, Karakol Komutanının çocuğun bulunması ile ilgili verdiği talimatlar üzerine
harekete geçtik tabii annenin müracaatıyla birlikte. Sonrasında ben Tolga‟nın fotoğrafını
çoğalttım, renkli, siyah beyaz çoğalttım, avcılar kulübüne, orman iĢletmeye, ormancı
iĢçilerine -Ġğneada‟sı beldesi orman beldesi diye bilinir, orman iĢçiliğiyle geçinen bir belde,
halkın çoğunluğu orman iĢçiliğiyle geçinir- onların bulundukları kahvehanelere dağıttım
fotoğrafları. Beğendik köyündeki sınır takımına, Sislioba köyündeki sınır takımına, belde
içerisindeki diğer kahvehanelere, otogara vesaire yani Tolga Baykal CEYLAN‟ın görülmüĢ
olabileceği her yere dağıttım fotoğrafı. Bunun üzerine bize haberler gelmeye baĢladı “Biz de
gördük Tolga‟yı Ģurada” diye. Örneğin, Selçuk ġENGÜL, biz daha ona gitmeden fotoğraflarını dağıttıktan sonra bunun kahvehanesine de astım- sanırım aynı gün içinde olması
lazım yanlıĢ hatırlamıyorsam, geldi “Benim çadırımda kalmıĢtı komutanım” diye. Beğendik
köyünden… Tabii bu sırada Ģöyle olaylar da yaĢanıyor, çeĢitli haberler de duymaya baĢladık,
Tolga‟nın gittiği yerlerle ilgili. Örneğin, hani ben bunu bırakmıĢtım -o güne dönelim- ben onu
bıraktıktan sonra, Selçuk‟a Ġnternet‟e girebileceği bir yer olup olmadığını sormuĢ. Tabii,
bizim -bunları bire bir, hani indik artık, vatandaĢın içine indik- bulmamız gereken bir insan
var. “Ġnternet‟e nerede girebilirim?” demiĢ. Orhan UYANIK isimli yine Ġğneada beldesinde
bir vatandaĢ var. Sanırım, Ģu anda vefat etmiĢ, öğrendiğim kadarıyla. “Orhan UYANIK‟ın
kahvehanesinde Ġnternet‟e girebilirsin.” demiĢ. Yine aynı gün Orhan UYANIK‟ın
kahvehanesine gitmiĢ Tolga. Tabii bunları hep yaptığımız araĢtırmalar sonucunda ortaya
çıkartıyoruz. Fotoğrafını dağıttık, etrafa haber bıraktık, her yere. Evet, gelmiĢ Orhan
UYANIK‟a. Orhan UYANIK demiĢ ki benim Ġnternet‟im bozuk mu demiĢ, öyle bir Ģey
demiĢ. Bir market var onun yanında, Eren Market mi, Edin Market mi, Ģu an hatırlayamadım
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tam olarak. Orada var demiĢ Ġnternet. Tolga oraya gitmiĢ. Oradaki market iĢleticisi de hani
biraz artık ters mi davranmıĢ, hani “Yok Ġnternet.” demiĢ herhâlde. Ondan sonra tekrar Orhan
UYANIK‟ın yanına gelmiĢ, Orhan UYANIK‟a “Ġnternet‟e gireceğim ama izin vermediler.”
demiĢ. “Limanköy‟de var.” demiĢ. Limanköy köyü de Ġğneada beldesinden 5-6 kilometre
uzaklıkta bir köy. Sonrasında oraya gitmiĢ.
BAġKAN – Hangi tarafta, Bulgaristan‟a doğru mu, ters tarafta mı?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – ġöyle söyleyeyim:
Aslında Bulgaristan tarafında ama…
BAġKAN – Ġçeride mi?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Biraz daha deniz
kenarında.
Yani Bulgaristan‟ı kuzey olarak nitelendirirsek Ġğneada beldesine göre, bu
kuzeydoğuda, deniz kenarında. ĠĢte oradan nasıl geldi gitti, orasını tespit edemedik tabii.
Ondan sonraki gün, ondan sonraki güne geçiyorum efendim, bu Beğendik köyüne
gitmiĢ. Beğendik köyünden, Ģu an ismini hatırlayamıyorum ama belediyede sanırım çalıĢan
birisinin otomobiliyle mi, bizi aramıĢlar bunlar yani muhtemelen diyelim ki Karakol
Komutanını aramıĢlardır, ben onun için aramıĢlar diyorum. Tabii bunlar arkadaĢlarımla
konuĢmalarımdan da var. Ġsmini Ģu an hatırlayamadığım Ġğneada beldesinden birisinin
otomobiliyle beldeye getirilmiĢ, çarĢı merkezine bırakılmıĢ. Bu ertesi gün oluyor, benim onu
bıraktığımın ertesi günü oluyor. Birkaç gün sonra, yine Ģu an ismini hatırlayamadım, bir tane
çoban görüyor bunu.
BAġKAN – Ġğneada‟da mı?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hayır efendim, Beğendik
köyünde.
BAġKAN – Yine köye gitmiĢ.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Evet efendim, köye
gitmiĢ. Bu Beğendik köyündeki çobana onun anlamadığı dilde bir Ģeyler söylüyor. O da “Ben,
senin söylediklerini anlamıyorum, dilinden anlamıyorum.” diyor. Ona “Burası neresi?” diyor,
“Burası Beğendik köyü.” diyor. Türkçe söylüyor Tolga bunu ona. “Peki, orası neresi?” diyor.
“Orası bizim köyümüz değil.” diyor. “Orası Bulgaristan Rezova köyü.” diyor. Bulgaristan
demiyor galiba, Rezova köyü…
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BAġKAN – Ne kadar mesafede Beğendik köyü sınıra?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – 500 metre, 450-500
metre…
BAġKAN – O kadar…
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Çok yakın bir köy.
BAġKAN – Arada bir dere mi var?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Evet efendim, bir dere var
ama o da belime kadar su, çoğu zaman ki yaz ayında belime kadar yoktur bile.
BAġKAN – Atlansa geçilecek yani karĢıya.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hayır, biraz uzun tabii,
böyle 8-10 metrelik bir geniĢliği var ama derinliği belime kadar geçmez bile yaz aylarında, kıĢ
aylarında biraz yüksek.
Yine iĢte o Beğendik köyünden aĢağı doğru iniyor. Beğendik köyünde bir tane liman
var. VatandaĢların, Beğendik köylü vatandaĢların kendi yaptığı bir liman. AĢağıdaki limana
doğru iniyor. Tabii, onların konuĢmaları geçiyor arasında ama Ģu anda hatırlayamıyorum.
BAġKAN – Beğendik köyü de deniz kenarında mı?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Evet efendim, deniz
kenarında, tabii tam deniz kenarında, denize sıfır bir köy değil.
BAġKAN – Biraz içeride…
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Gene 200 metre kadar
içeride, denizden içeride bir köy, biraz böyle rüzgâr almayan bir tarafa yapmıĢlar köyü; öyle
diyelim. Burada da o vatandaĢla konuĢuyor Tolga. Tabii, yaptığımız araĢtırmalar derinleĢtikçe
baĢka baĢka Ģeyler çıkıyor. Bu olaylar yaĢanırken belki bir hafta sonra olabilir, belki, hani
ayın 7‟si olarak kabul edersek Tolga‟nın kayboluĢunu -ki sanırım 7‟sinde Ġğneada‟ya
gelmiĢti- 8 olarak düĢünürsek kayboluĢunu, 15-16‟sı, belki 17‟sinde Beğendik köyünden bir
vatandaĢ geldi karakola “Benim teknem kayıp.” diye. Bu biraz ilginç tabii. Yani teknesi
birkaç gün öncesinden kaybolmuĢ aslında ama arkadaĢlarım aldı balığa gittiler diye gelmemiĢ
karakola. Teknesini bulamayınca, köyde de sorup araĢtırıp olmadığını duyunca bize geldi. O
gün benim baĢka bir görevim mi vardı, yanlıĢ hatırlamıyorsam, Erkan ÇELĠK Uzman ÇavuĢ
görevlendirildi o tekneyle ilgili Karakol Komutanı tarafından. O gitti orada Tolga‟ya ait bir
eĢyalar bulmuĢ, sanırım tiĢört bulmuĢ, kahverengi bir tiĢört…
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BAġKAN – Nerede bulmuĢ?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Teknenin yani hani
teknenin suya indirildiği yer diyeyim. O daha iyi bilir, tabii ben Ģey yapamadım bunu,
teknenin suya indirildiği yerde bulduğunu… Biz de sorduk, neredeydi eĢyalar? “Teknenin
suya indirildiği yerdeydi.” gibi söylemiĢti bize de. Ondan sonra tekne kayıp tabii. Biz
araĢtırmaya devam ettikçe… Tabii, Erkan Uzman ÇavuĢ o eĢyaları aldı geldi karakola.
BAġKAN – Bu size tuhaf gelmedi mi? Yani bir kayığı alıyor, varsayım olarak, denize
açılacak, anlaĢıldığı kadarıyla, herhâlde niyeti Bulgaristan‟a geçmek.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii, biz de öyle
düĢündük direkt.
BAġKAN – Ama tiĢörtünü, çamaĢırlarını vesaireyi bırakıyor.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii, biz de direkt öyle
düĢündük aslında.
BAġKAN – Niye bırakıyor? Biraz tuhaf değil mi?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Belki ıslanmıĢ olduğu için
bırakmıĢ olabilir diye düĢündüm ben de. DeğiĢik, ilginç gerçekten. Belki ıslanmıĢ olduğu için
bırakmıĢ olabilir.
BAġKAN – ġimdi böyle diyorsunuz da o zaman bunu düĢündünüz mü, araĢtırdınız
mı, neden bu böyle oldu?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii araĢtırdık. ġu da
olabilir: Bir akĢam Orhan UYANIK‟ın kahvehanesinden ayrılırken Orhan UYANIK‟tan uzun
kollu bir Ģeyler almıĢ, hava soğuk diye istemiĢ kendisinden. Hani, belki de o eĢyalarla gitti,
onu da bilemiyorum. Hani, biz, öyle düĢündük çünkü. Belki de sadece bu eĢyası değildi,
çadırdan bahsedeyim. ġeyin çadırı var, Selçuk YÜKSEL isimli vatandaĢ kahvecinin çadırı
var. Oradaki eĢyaları Selçuk‟un ibaresiyle biz gittik aldık.
BAġKAN – Orada mı bırakmıĢ bunları?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Çadırda kalmıĢ.
BAġKAN – Çadırda kalmıĢ.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii, bir kısım eĢyalar
çadırda. Selçuk‟la beraber ben gittim aldım onları. Selçuk‟a da dedim ki eminsin değil mi, bu
onun çantası? Evet, onun çantası. Aldım geldim, karakolda açtım. Kadriye Hanım‟ı aradım
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“EĢyalarının içinde bunlar bunlar var mı?” diye. “Evet” dedi. TeĢhis eder misiniz dedim,
karakola gelir misiniz? “Evet” dedi.
BAġKAN – Neler vardı çantada?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – DeğiĢik eĢyalar.
BAġKAN - Tutanak tutuldu mu?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii tabii, tutanak
tuttum, tuttum, Ģu an hatırlayamıyorum ama teslim ettiğime dair o eĢyaların hepsine tutanak
tuttum. Ama beldeye gelirken belli ki hani öyle birkaç parça eĢya vardı yanında, yedekleri de
vardı. Belki de hani biz öyle düĢünüyoruz tabii. Hani karĢıya geçmek maksadıyla geldiği
zaman o aĢağıda ıslandığı eĢyaları da mı bıraktı orada, terledi de mi bıraktı onları orada,
orasını da tabii tespit edemedik yani.
BAġKAN – Peki.
Sonra bütün bunları araĢtırdınız, eĢyaları çadırdan aldınız, tutanak tuttunuz, sonunda
ne sonuca vardınız?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yani Ģu kanaate vardık
biz: Yapılan araĢtırma sonucunda, iĢte Tolga‟nın elinde bir haritayla oralarda gezmesi,
Beğendik köyüne gitmesi. Hatta iki kere gitmiĢ, dediğim gibi, bir kere gidiyor, köy muhtarı,
Ġğneada beldesinden birisiyle geri göndermiĢ onu. Sonra bir kere daha gidiyor, bu çobanın
onu görmesi orada. Çoban da diyor ki -çobanla diyaloğlarını da Ģu an hatırlamıyorum, o da
tutanakla tanzim edilmiĢti, okumuĢtum onu ama Ģu an hatırlayamıyorum- mutluydu diyor, çok
mutluydu diyor, aĢağıya inerken de gülerek indik falan diyor. ġu kanıya vardık biz: KarĢıya
geçmiĢ olma ihtimali bize daha kuvvetli geldi.
BAġKAN – Savcılığa böyle mi yazıldı sonuçta karakoldan? Çünkü siz savcılık talebi
üzerine bir soruĢturma yaptınız, bir araĢtırma yaptınız, sonra da savcılığa bildirdiniz herhâlde.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii, bu Ģekilde yani
tahkikat evrakımız bu Ģekilde bildirildi savcılığa. Tabii, bir süre sonra bildirildi, hemen
bildirilmedi, o gün yapılan bir tahkikat değil çünkü bugün Orhan UYANIK geldi, benim
kahvehaneme geldi, muhabbet ettik, konuĢtuk diye. ĠĢte ertesi gün Selçuk ġENGÜL geldi,
daha sonraki gün Beğendik köyünden hani onu arabayla getirenlerden geldi. Böyle bir hafta
içinde. Zaten savcıyla görüĢtüğümüzde de kendisi evrakları muameleten gönderin demiĢti.
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Karakol Komutanı da bana öyle demiĢti “Altan, evraklar muameleten gidecek, dikkatli bir
araĢtırma yapalım.” diye.
BAġKAN – Siz orada ne kadar görev yaptınız?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Ben, efendim, 2001-2005
yılları arasında görev yaptım.
BAġKAN – Dört yıl görev yaptınız.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Dört yıl görev yaptım.
BAġKAN – Dört yıl içinde muhtemelen baĢkaları da oradan Bulgaristan‟a geçmek
istemiĢtir.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii, çok defa oldu.
BAġKAN – Ġyi kötü bir deneyiminiz var.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Evet efendim.
BAġKAN – Bulgaristan‟a geçmek isteyen genç bir insan, elinde bir çantası var, çok az
eĢyası var ama üzerindeki tiĢörtü bile çıkartıp öyle gidiyor. Bu tuhaf gelmiyor mu size?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii ki biraz tuhaf.
BAġKAN – Neden bunu yapsın ki, neden bıraksın, iki üç parça eĢyasını neden bırakıp
gidiyor, orada ihtiyacı olmayacak mı, gittiği yerde? Parası var mıydı?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Bilmiyorum. Annesinin
beyanına göre, 50 lira vermiĢ annesi yanlıĢ hatırlamıyorsam.
BAġKAN – Peki, orada bir süre kalmıĢ etmiĢ, o konuda bir fikir edinemediniz mi yani
ne kadar para harcamıĢ, harcamıĢ mı, harcamamıĢ mı?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii tabii, ona sordum,
çadırdan para almamıĢ örneğin. Selçuk ġENGÜL, çadır parası almamıĢ.
BAġKAN – Bu normal bir uygulama mı, çadır parası almamak?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Beraber gezmiĢler Selçuk
ġENGÜL‟ün beyanında, hep beraber gezmiĢler, birkaç tane pansiyon bakmıĢlar. Selçuk da
“Ġstersen, benim çadırım var, çadırımda kalabilirsin.” demiĢ, o da kabul etmiĢ.
BAġKAN – O çadır iĢletmecisi değil mi, Selçuk?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Efendim?
BAġKAN – Çadır iĢletmecisi…
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UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yok değil, kahvehane
iĢleticisi kendisi. Onun da beldede bir tane çadırı var, öyle eĢ dost, akrabaları geldiğinde
ikamet ettirdiği bir çadırmıĢ orası. Ben, bunları daha sonra öğreniyorum.
BAġKAN – Yani ticari olarak kullanmıyor onu.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hayır, hayır.
BAġKAN – Peki yani bunun parasının olup olmadığını araĢtırdınız mı? Böyle Ģüpheli
birisi geliyor, Bulgaristan‟a gitme ihtimali olabilecek diye düĢünüyorsunuz.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii, Ģöyle: Dediğim
gibi, annesi “50 lirası var.” dedi ya cebinde…
BAġKAN – Annesinin beyanından sonra da siz soruĢturma baĢlattınız. “50 lira parası
var.” diyor annesi.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Evet. Tabii, çadıra para
almamıĢlar.
BAġKAN – Bir küçük çantası var, birkaç eĢyası var ama 50 lira parayla, onun da bir
kısmını harcamıĢ olabilir Ġğneada‟da kaldığı süre içinde…
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Muhtemelen yeme içme
masrafları…
BAġKAN – Herhâlde bir kısmını da harcadı yani 25-30 lira para. Buna rağmen her
Ģeyini bırakıp gidiyor. Bu biraz akla yatmıyor yani burada bir çeliĢki yok mu?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yani Ģöyle bir hani her
Ģeyini bırakıp gidiyor, orasını tabii ki ben de bilmiyorum, tabii ki araĢtırdık. Neden bırakıyor
bunu?
BAġKAN – Çantasını kalmıĢ, tiĢörtünü de çıkartmıĢ, denizin kenarında bırakmıĢ.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii, tiĢörtünü ve atletini
bırakmıĢ denizin kenarında.
BAġKAN – Atletini de bırakmıĢ yani Ģimdi hava soğuk olsa, kazak ödünç alsa bir kiĢi,
atletini bari çıkartmaz.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – ĠĢte belki yanında baĢka
eĢyaları vardı.
BAġKAN – Çıkartsa bile koyar sandala kurutur.
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UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – ĠĢte belki baĢka eĢyaları
varsa…
BAġKAN – Ne gibi? Ama öyle olsa onu gören olurdu, size bildiren olurdu.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Ama var bildiren, yanında
hani eĢya olabileceğine dair bir iz Ģöyle var: Bunu aĢağıya, limana doğru inerken gören çoban,
onun elinde bir poĢet olduğunu görüyor ama poĢetin içine bakmıyor tabii. Belki eĢya vardı,
onu da bilemiyorum.
BAġKAN – Ne kadar bir poĢet? Yani çantasını bırakıyor, bir küçük poĢet… Ben
olsam çantamı alır giderdim yani poĢetle gitmezdim.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Belki de oraya yürüyerek
gideceği için çanta ağırlık yapar diye düĢünmüĢ olabilir mi? O da olabilir.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Tabii, üzerinden bir hayli zaman geçmiĢ
fakat olayın olduğu günlerde annesinin günlük olarak tuttuğu notlar var kaybolmasından
itibaren. ġimdi, 11‟inden sonra, annesi, çocuğu araĢtırmaya baĢlıyor, karakolu da arıyor. Sizin
karakoldan da sizin Tolga‟yla görüĢtüğünüze dair annesine bilgi veriliyor. Siz 11‟inden önce
Tolga‟yla görüĢtüğünüzü ve çadırda kaldığını öğrendiniz Tolga‟dan.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – ġimdi, kaybolduğundan 11‟inde haberdar
oluyorsunuz fakat ilgili çadıra 16‟sında gidiliyor. Böyle bir kaybolma olayında ilk yapılacak
iĢ, çadırda da kaldığını biliyorsunuz, çadıra gitmek değil midir?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hani annenin sadece
telefon ile müracaatı olduğu için çocuk da reĢit zaten…
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Ama neticede bir kayıp yani kayıp
olduğunu illa bir telefonla, yazılı olarak müracaat etme Ģeklinde bir usul Ģartı yok ki.
Kaybolduğundan haberdar oluyorsunuz “Oğlumdan haber alamıyorum.” diyor 11‟inde size
anne. Siz bu çocuğun çadırda kaldığını biliyorsunuz. Öyle bir bilgi almıĢsınız.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Selçuk ġENGÜL‟ün
çadırında kaldığını öğrendik.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Biliyorsunuz ama 16‟sına kadar çadıra
gidip gerçekten orada mı değil mi diye bir araĢtırma yapılmıyor. Bu gecikmenin sebebi nedir?
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UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hani telefon ihbarının,
telefonda annenin müracaatındaki müracaat değil de hani sadece bilgi almak olabilir.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Yani telefonla gelen müracaatlar kabul
edilmiyor mu?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yok, yok, öyle bir durum
da yok aslında, öyle bir durum da yok. Hani kayıpla ilgili ifadenin alınması gerekiyor, hani bir
bilgi almamız gerekiyor. Tabii Ģu an hatırlayamıyorum, o an neler oldu, neler yaĢandı, o anı
hatırlayamıyorum yani Ģu an hatırlamıyorum ama muhtemelen sormuĢuzdur. Çadıra gitmedim
tabii, beldede belki sordum. Tabii hatırlayamıyorum ama Ģu anda, geçmiĢ zaman…
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Bu tür bir Ģeyin ilk anda düĢünülmesi
gerekiyordu ama değil mi? Yani bu olaydan haberdar olduğunuz an hemen gidip çadırda bir
araĢtırma yapılması gerekiyordu, oradaki insanlarla görüĢmeniz gerekiyordu.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yani annesini davet ettik
isek annesi gelene kadar hani tabii ufak tefek araĢtırmalar yapılabilir, annesi gelene kadar ama
aradaki zamanda neler yapıldı Ģu an hatırlamıyorum, yedi sene geçmiĢ.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – ġimdi, bir de Ģey benim dikkatimi çekti.
Bunun adli bir olay olduğu belli, bir kayıp olayı var, öldürülmüĢ olabilir, kaçırılmıĢ olabilir.
En önemli delil unsuru olarak çocuğun eĢyalarını buluyorsunuz fakat bunu annesine teslim
ediyorsunuz. Bu biraz tuhaf değil mi? Normalde bunu bir delil olarak değerlendirip savcılığa
teslim etmeniz gerekmez mi?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Bunlar savcılığa bildirildi,
savcılık talimatı…
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Savcılık size teslim edin, annesine teslim
edin mi dedi?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Evet.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Ama teslimat ayın 17‟sinde, siz evrakı
savcılığa 23‟ünde teslim etmiĢsiniz.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Doğrudur, hani daha
detaylı araĢtırma yapılabilmesi için, Selçuk‟un ifadesinin alınması, diğerlerinin gelmesi, bizim
araĢtırmalarımız…
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ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Ama size müracaattan sonra da siz teslim
ederken annesi size demiĢ ki “Bunun savcılığa verilmesi gerekmiyor mu, bu elbiselerin?” Siz
de “Hayır, gerek yok, savcılık gerekirse sizden ister.” demiĢsiniz.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hayır efendim, demedim.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Daha sonra annesi savcılığa müracaat
ettiğinde “Bizim bu olaydan haberimiz yok.” Ģeklinde bir bilgi alınmıĢ. Peki, niye bir tutanak
tutmadınız? Bu önemli bir olay, yarın öbür gün bu bizim baĢımıza sıkıntı açar diye
düĢünmediniz mi?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yani savcının emirleri
doğrultusunda…
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Savcının talimatıyla teslim edildiğine
dair ben tutanak göremedim dosyada ki annesi de ısrarla belirtiyor yani “Bu elbiseleri niçin
siz savcılığa vermiyorsunuz?” diyor, siz de “Gerek yok, savcılık gerekli görürse sizden alır.”
diyorsunuz.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – ĠĢte o kelimeyi yani
“gerek yok” kelimesini savcılığın talimatıyla söylemiĢizdir buna zaten. Yoksa, ben, savcıya…
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Siz tam emin misiniz savcılığın size
böyle bir talimat vermesinden?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii ki yani yoksa
savcılığa gönderirdik “Savcılık gönderin bana.” derdi, savcılığa gönderirdik.
BAġKAN - Demese göndermeyecek misiniz?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Göndereceğiz tabii ki,
tabii ki göndereceğiz.
BAġKAN - Bir delil bulduğunuzda, savcı hiçbir Ģey demedi, siz soruĢturma evrakınızı
tamamladınız, elinizde delil var ama evrakla birlikte o delilleri göndermiyorsunuz savcılığa.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – ġöyle: Evraklar ayın
23‟ünde gidiyor ya, demek ki savcı bey o sırada “Annesine teslim edin.” dedi ise normal
olarak annesine teslim edilmiĢtir.
BAġKAN – Der mi bir savcı bunu?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yani demiĢ demek ki
teslim etmiĢiz yoksa hani savcılığa tahkikat evrakları gidiyor…
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BAġKAN – Dediyse bunun da kanıtının olması lazım yani ya yazılı verecek bu
talimatı ya da telefonla söylediyse bile bu herhâlde orada yazılacak, kime telefon ettiyse
komutana bildirilecek, ondan sonra bir iĢlem yapılacak. Söz konusu olan delil çünkü.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – ġöyle söyleyeyim o
zaman: Delilleri hani savcının talimatıyla vermediğimizi düĢünelim, tahkikat dosyası savcının
önüne gittiği zaman beni arayıp “ArkadaĢ, delilleri annesine vermiĢsin, bana gönderecektin.”
derdi çünkü savcı talimatıyla annesine verdik.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) - ġimdi, bu olaydan sonra bir ceset bulunuyor Deniz‟de.
Siz o zaman orada mıydınız?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Oradaydım. Kıyıköy
taraflarında bir ceset bulundu, evet, Kıyıköy taraflarında bir ceset bulundu sanırım.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – Orada yani o cesetteki mayonun Tolga‟nın mayosu
olduğunu söylediler, burada anne… Buna Ģahit oldunuz mu?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yok. Cesedin bulunduğu
yere ben gitmedim. O cesedin bulunduğu yere, Kıyıköy taraflarına Erkan Uzman ÇavuĢ‟la
Mustafa BaĢçavuĢ kendisi gitti. Bilmiyorum onu yani. Hani öyle bir Ģey geçtiğini duymadım
ben, öyle bir konuĢma.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Siz yine Tolga‟nın annesiyle görüĢürken
Tolga‟nın annesi Beğendik köyüne gitmek istediği zaman “Oraya gitmeyin.” türünde bir
beyanda bulunmuĢsunuz.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Neden demiĢim ki? Ben
demedim öyle bir Ģey.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – ġimdi Ģöyle yani siz tabii dememiĢ
olabilirsiniz de bu notlar günlük olarak yani unutulmaması için tutulan notlar. Biraz belki
hafızanızı zorlarsanız acaba bu tür bir konuĢma geçmiĢ olabilir mi?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Dediğim gibi, zaten
üzerinden yedi yıl geçmiĢ ama hani Beğendik köyünde, Sislioba köyünde saklanacak bir Ģey
yok ki her yere gidebilir, ben gitme desem de gidebilir annesi çünkü Beğendik köyü 11, 12,
sanırım 13 kilometre bir mesafede, gidebilir yani. Ben böyle bir Ģey demedim, demiĢ olsam da
kendisi gidebilir. Neden gitmesin yani? Ben engellemedim ama kimseyi.

45

TBMM
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Mesela “ĠĢte orası küçük bir köy, oraya
bir yabancı gitse bize haber verirler.” demiĢsiniz. Fakat Beğendik köyündeki kiĢiler de
“Tolga‟yı görüldüğü için jandarmaya haber verdik.” diyorlar.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Nasıl yani?
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Siz, Ģimdi, Kadriye CEYLAN‟a “Oraya
gitmeyin, Tolga oraya gitmemiĢtir, Tolga oraya gitse bize haber verirler.” demiĢsiniz. Hâlbuki
böyle bir haber size verilmiĢ yani Beğendik köylüleri tarafından.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Ġlk geldiği zamanlarda
dendi ki hani “Köyde bir genç var yabancı.” Ama bu konuĢmayı benimle yapmadı onlar yani
köydekiler bu konuĢmayı benimle yapmadılar yanlıĢ hatırlamıyorsam.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Yani jandarmaya bilgi verilmiĢ, burada
iĢte bir yabancı var…
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii, tabii. Ġsmi ne?
Muhtar sanırım “Kimliğin falan var mı arkadaĢ?” demiĢ, çay içmiĢler oralarda.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Yani sizin, Kadriye CEYLAN‟a Mesela
“Ġnternet‟i oranın bozuk, Tolga oraya gitmiĢ olamaz.” demiĢsiniz. Fakat Ġnternet‟in bozuk
olmadığına dair yine köylülerin beyanı var. Yani Kadriye CEYLAN‟ın acaba oraya gitmesini
güvenlik gerekçesiyle istememiĢ olabilir misiniz?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yoo, hani güvenlik
gerekçesiyle istememem gibi bir durum da imkânsız. Beğendik köyüyle sınır artı 400 metre
kadar bir mesafe yani hiçbir sıkıntı yaĢamayacağı bir yer, gayet normal gidebilir. Yani öyle
bir Ģey olmadı, böyle bir durum. Yani onu engellemedim, böyle hiçbir Ģekilde engellemedim.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Peki, yine Kadriye CEYLAN‟a oğlunun
Ģu an büyük bir ihtimalle Bulgaristan‟da, Finlandiya yollarında merak etmeyin türü bir
beyanda bulundunuz mu?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Ben mi bulunmuĢum?
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Evet.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hayır, bulunmadım. Yani
neden söyleyeyim böyle bir Ģeyi? Belki Ģunu söylemiĢ olabiliriz efendim…
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Yani hani belki rahatlatmak için yurt
dıĢında baĢına bir iĢ gelmediği söylemiĢsinizdir.
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UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hani Ģunu söylemiĢ
olabiliriz: Tahkikat evrakının sonucu itibarıyla edindiğimiz kanıya istinaden hani
“Bulgaristan‟a geçmiĢ olma ihtimali var.” demiĢizdir ama bir annenin çocuğu kaybolmuĢ,
kendisine böyle hitap etmek… Yapmadım yani yapmam da, böyle hitap etmedim.
BAġKAN – Kadriye CEYLAN‟la kimler görüĢtü karakolda?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hepimiz görüĢtük
efendim.
BAġKAN – Hepiniz derken…
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Mustafa BEYCUR, Erkan
ÇELĠK, Altan APAK.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Bir de “ġimdi o para mevzunu
hatırlamıyorum.” dediniz de az önce…
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Annesinden aldığı 50 lira
mı?
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Annesinden aldığı 50 lira.
ġöyle bir konuĢma geçmiĢ aranızda: “Ben çadırda birlikte kaldığı arkadaĢlarla
görüĢtüm, 40 milyonu varmıĢ.” türü bir Ģey söylemiĢsiniz. Bunu hatırlıyor musunuz?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hatırlamıyorum,
dememiĢimdir zaten yani toplam cebindeki parayı nereden görebilirim ki?
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Hayır, siz, gördüm demiyorsunuz zaten.
“Çadırda birlikte kaldığı arkadaĢlarıyla ben konuĢtum, 40 milyonu varmıĢ.” demiĢsiniz
Kadriye CEYLAN‟a.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hayır, demedim. Çadırda
beraber kaldığı arkadaĢları kimlermiĢ, onu da bilmiyorum yani beraber kimseyle kalmıyordu
ki o çadırda.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Yani sizin o Ģekilde bir beyanınız olmuĢ
Kadriye CEYLAN‟a.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hayır, hayır, ben öyle bir
beyanda bulunmadım. Tolga çadırda, Selçuk‟un çadırında tek baĢına kalıyormuĢ.
BAġKAN – Selçuk da kalmıyor mu orada?
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UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hayır efendim, Selçuk‟un
kendi evi var, barkı var. Selçuk‟la beraber, Selçuk‟un ifadesini aldığımızda çıkıyor bunlar
ortaya.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Kahveci zaten, beldede
kahveci. Selçuk‟la beraber kalmıyor.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – ġimdi, Selçuk‟un çadırının olduğu
yerde baĢka çadırlar var mı, orada kalanlar var mı?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii tabii, var.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Yani o bölgeye Tolga gittiğinde bu
insanlar onu görür mü?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yani görür mü? Tabii ki
görür. ġöyle görür: Mert Gölü, çadırlar bölgesi denilen bir yer bura. YanlıĢ hatırlamıyorsam,
bu çadır da o çadırlar bölgesinin en üstünde bir yerdeydi yani Ģöyle bir, hafif bir ormanlık
alan, en üstte bir tane çadırdı yanlıĢ hatırlamıyorsam.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Siz yani kolluk olarak burada
Tolga‟nın konaklayıp konaklamadığı konusunu araĢtırdınız mı?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii araĢtırdık.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Tespitleriniz ne?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – O zaman Ģöyle bir
araĢtırma yaptık. Yani bu çadırdaki çocuğu, annenin müracaatıyla birlikte, burada bir çocuk
kalıyordu, Tolga, gören eden var mı, bilen var mı Ģeklinde araĢtırma yaptık ama kimse
görmediğini söyledi.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Kimse görmediğini söyledi.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yani görselerdi zaten
mutlaka ifadesini alırdım, mutlaka müracaatını alırdım, tutanağa geçerdim.
BAġKAN – Peki, Ģimdi, bir çadır bölgesi var, hafif bir yamaç, en üstte olduğunu
hatırlıyorsunuz.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – En üstte içerde bir yerde,
evet efendim.
BAġKAN – O en üste gitmek için birçok çadırın arasından geçmesi gerekiyor
yukarıya doğru.
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UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yok, öyle değil, öyle
değil efendim. Bir yol iniyor aĢağıya, ana bir yol, yaklaĢık bu yolun 10 metre içerisinde
çadırlar baĢlıyor, 50 metre içerisine kadar. Yani buradan…
BAġKAN – O yoldan mı çıkıyor yukarıya yani yukarıdaki çadırına?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Evet efendim, Ģöyle:
ġurası Sislioba‟ya giden yol, burası Demirköy ilçesinden gelen yol, dört yol, burada bir
mezarlık var. Bu, mezarlıktan bir 40-50 metre kadar uzakta bir yer. ġöyle: Hani yoldan 10
metre, Ģurası 10 metre kadar, sonra çadırlar baĢlıyor, yaklaĢık Ģöyle 50 metre kadar mesafe
içinde sürekli aĢağıya kadar…
BAġKAN – Peki, Ģimdi, ne kadar mesafeli bu çadırlar?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Bu çadırlar 10 metre…
BAġKAN – Nasıl görmez yani oraya gelip gittiğini mümkün mü görmemesi?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hani geceleyin geliyor ise
çocuk görmezler.
BAġKAN – Canım, giderken görür.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Zaten iki gün kalmıĢ
öğrendiğimiz kadarıyla.
BAġKAN – Gelirken görmezse giderken görür. Orada bir ıĢık yakacak, ıĢığı görür.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii. Zaten iki gün
kalmıĢ öğrendiğimiz kadarıyla.
BAġKAN – Orada birisinin kaldığını Ģu çadırlarda kalan insanların fark etmemesi
mümkün değil.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii ama dikkat
etmeyebilirler, hani burası kalabalık bir çadır bölgesi olduğu için. Hafta sonu gelenler de var,
hemen çadırını koyuyor iki tane genç, Mert Gölü‟nde balık tutuyor, denizde balık tutuyor,
yüzmeye geliyor. Kimse kimseye dikkat etmez. Orada kimlik kontrolü yapılıyordu sadece
bizim tarafımızdan.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – ġeker hastası olduğunu biliyor
muydunuz?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Annesinin beyanıyla
öğrendim.
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MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Daha önce bilmiyordunuz.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hayır efendim,
bilmiyordum.
BAġKAN – Bir saniye… Bununla ilgili bir soru sorayım. Ġlk köye doğru giderken siz
otomobille ona ulaĢmaya çalıĢtınız.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Evet efendim.
BAġKAN – Orada durdunuz, konuĢtunuz.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Ġleriden, havaalanı
yolundan döndüm.
BAġKAN – Biraz fenalaĢmıĢtı “Kenarda oturuyor.” dediniz.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – “Biraz rahatsızım.” Dedi.
BAġKAN – Neydi rahatsızlığı?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Sormadım onu.
BAġKAN - Bir Ģey söyledi mi?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yok, söylemedi de
sormadım da.
BAġKAN – GörünüĢü nasıldı yani rahatsızlığını belirten bir Ģey var mıydı, halsiz
miydi, aç bir insan gibi miydi?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Değildi de hani böyle
hani aç gibi, böyle rahatsız olsaydı ben anlardım. Hani böyle herhangi bir insan burada
geziyor yani. Defalarca insanlara yardım ettim böyle. Öyle rahatsız gibi olsa anlardım ama
tabii “Ben rahatsızım.” deyince, rahatsızdır yani. “Beldeye gideceksen götüreyim
rahatsızsan.” dedim.
BAġKAN – Yani size söylemedi ama siz de hissetmediniz.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yok.
BAġKAN – Yani ayağına diken batmıĢ olabilir, ondan da rahatsız olabilir insan da
yürürken.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii, orman yürüyüĢü
yapıyoruz; tabii olabilir.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Tolga ile ilk karĢılaĢmanız birisi
telefonla ihbar ediyor, komutan seni görevlendiriyor öyle mi?
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UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – YanlıĢ hatırlamıyorsam,
evet.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Ġlk karĢılaĢtığın yer neresi?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Beğendik yolu.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK –Saat kaç gibi karĢılaĢtın?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Öğleden sonradır.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Bu Beğendik yolu dediğin çarĢı içi
mevkiine ne kadardır?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – ÇarĢıdan, oradan itibaren
baĢlıyor Beğendik yolu.
BAġKAN – Hayır, sizin ona rastladığınız mesafe ne kadar merkeze?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Beğendik yolu üst viraja
doğru rastladım, belki 4 kilometre vardır; yani yanlıĢ hatırlamıyor isem.
BAġKAN – Yani havaalanı yolunu da bildiğinize göre aĢağı yukarı tahmin
edebilirsiniz diye sordum.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Anladım. Havaalanı
yoluna göre hesaplarsak, tabii 5 kilometre havaalanı yolu falan 3,5-4 kilometredir sanırım;
tabii, afakî Ģu anda, tam Ģey yapamıyorum.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – Yani köye gidiyordu?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii, köye gidiyordu,
görüntü öyleydi. Yani beldeden çıkmıĢ, köye gidiyordu.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Mustafa BaĢçavuĢun talimatı
üzerine gittiğini söylüyorsun. Yani normal bir önleyici kolluk devriyesi yaptığınız bir sırada
doğrudan karĢılaĢtığın, Ģüphelenip, yani iĢte, makul Ģüphe çerçevesinde durdurduğun bir adam
değil.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yani Ģöyle: Hani zaten
ben yanlıĢ hatırlamıyor isem bu Ģekilde olay. Ama Karakol Komutanının talimatıyla çıktığım
kesin.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Kadriye CEYLAN ile ilk
karĢılaĢman ve onunla ilk görüĢmen 16‟sında “Çocuğum kayıp.” Ģeklinde geldi, o gün müdür?
Yani o tutanaklardaki gün mü? Ondan önce herhangi bir görüĢmen oldu mu?
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UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Karakola geldiği zaman,
müracaatını aldığımız zamandır.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Ondan önce telefon görüĢmesi?..
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – “Oğlum Tolga” dedi ama
hani Tolga, defalarca kimlik sorguladığım için kaç tane Tolga sorguladım tabii.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Gelmeden önce telefon görüĢmesi
yaptınız mı?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hatırlamıyorum ki, yani
yaptım desem… Bilemiyorum yani, yapmıĢ olabilirim.
BAġKAN – Bu olay sıradan bir olay değil.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Evet değil.
BAġKAN – Oradaki karakola her gün “Benim çocuğum kayboldu.” diye baĢvurmuyor
insanlar. Dolayısıyla hatırda kalabilecek bir olay. Üstelik komutanınız size talimat veriyor
“Git, soruĢtur” diyor. Arkasından anne geliyor “Çocuğum kayıp, bulun.” diyor. Arkasından
araĢtırma yapıyorsunuz. Dolayısıyla o kadar da sıradan olay bir olay değil bu. Unutulması bu
kadar basit bir olay değil.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Üzerinden çok zaman
geçtiği için hatırlayamıyorum Ģu anda.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Baktığınızda olayla ilgili,
16‟sından sonraki her yapılan Ģeyin bir tutanağı var. Ama ondan önceki yapılanlarla ilgili
hiçbir Ģey yok. Yani iĢte, Ģurada kaldı deniliyor, oraya gidip bakmıyorsunuz. KiĢiyi
durduruyorsun, bir iĢlemler yapıyorsun; onunla ilgili herhangi bir tutanak yok.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Var, ayın 9‟unda tanzim
ettiğim bir tutanak var.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – O tutanak nedir? Bizde yok.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – ĠĢte, yaptığımız
araĢtırmalara dair tanzim edilmiĢ bir tutanağım var 16‟sından önce yanlıĢ hatırlamıyorsam.
Görmem lazım, tahkikat dosyasını da görmeden direkt geldiğim için bilemiyorum.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Dosyada her Ģey 16‟sından sonra
baĢlıyor. 16‟sından önce hiçbir Ģey yok.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Tabii, dosya ne ise doğru.
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MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – 9‟unda herhangi baĢka bir tutanak
falan diyorsun Ģu anda. Yani…
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Belki ay değiĢiktir, hani
hatırlayamıyorum.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – ġahıs diyor ki, geliyor “Evet, ben
bunu hatırlıyorum. Bu geldi bana.” diyor; hemen bunun tutanağını tutuyorsunuz. Ama kiĢiyle
ilgili olarak 8‟inde Mustafa BaĢçavuĢuna bir telefon geliyor senin anlatımına göre, bunun
üzerine sen Ģahsı almaya gidiyorsun, sorgulamaya gidiyorsun. Yani kimlik sorgulaması
anlamında nedir, ne değildir diye gidip, bakıyorsun. Bunlarla ilgili herhangi bir tutanak yok o
arada yani. Bu, normal midir?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yapılan ihbar “Orada
yabancı bir Ģahıs var.” denildiği için normal. Defalarca gidiyorum bu tür ihbara. “Burada
yabancı bir Ģahıs var.” denildiği zaman hemen giderdim.
BAġKAN – Arkasından bir tutanak düzenleyip komutanınızın önüne koymuyor
musunuz?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yo, hayır. Kimlik
sorgusunda Ģayet aranan Ģahıslardan değilse, sabıkalı değilse, tertemiz bir insan…
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – O gün karakolda kimler vardı
hatırlayabiliyor musun?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Mustafa BaĢçavuĢ vardı.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Erlerden kimler vardı?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hepsi vardı; yani o günkü
kadronun, 8-10 kiĢilik bir asker kadrosu ve hepsi oradaydı.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Gözaltına alma iĢlemleri, adli
iĢlemleri kim yapıyordu onu hatırlayabiliyor musun?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Biz yapıyorduk. Olaya
kim müdahale ederse, gözaltına alınacak bir durum var ise savcının talimatıyla, diyelim ki
kavga var ve savcı bey talimat verdi “ġu Ģahsı, iĢte öbürünü hayati tehlike geçirecek derecede
yaraladığı için gözaltına alın.” Olaya müdahale eden ben isem ben yapardım tüm iĢlemleri,
Erkan uzman çavuĢ ise Erkan uzman yapardı.
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MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – 11‟inde Kadriye CEYLAN ile
“Çocuğumdan haber alamıyorum. Oraya geldi. Siz gördünüz mü?” Ģeklinde bir telefon
görüĢmesi hatırlıyor musun?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Galiba böyle bir görüĢme
yapıldı galiba, evet.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK –O telefon görüĢmesinde ne
konuĢuldu?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Oğlunun ismini söyledi
sanırım. Ama tabii, yani bir tane Tolga sorgulamamıĢımdır. O zamanki kayıtlar harekât
merkezinden alınırsa, mutlaka eminim ki, çok Tolga sorgulamıĢımdır, çok kiĢi
sorgulamıĢımdır. Çünkü yaz mevsimi…
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Senin sorgulama yaptığını
söylediğin tarih 8‟i.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Evet efendim.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Bu, 11‟inde olan bir olay. Yani,
muhtemelen 50-55 saatlik bir süre sonrasında yani. O arada yani onlarca, yüzlerce Tolga‟yı
sorgulamıĢ olabilir misin? Çünkü “Çok fazla insan değildi. Biz her tarafı tanıyorduk.”
diyordun baĢtan.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – ġöyle olabilir: Evet, etrafı
tanıyorduk. 3 kiĢiyiz, etrafı tanıyorduk. Hani annesine “Evet görmüĢ olabiliriz ama gelin
karakolumuza, fotoğrafını getirin.” gibi bir görüĢme geçmiĢ olabilir aramızda. Yani bunları da
Ģöyle söylüyorum, annesiyle görüĢmüĢ olma ihtimaline binaen söylüyorum bunları.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Yani telefonda “ĠĢte, çocuğunuzun
üzerinde kimliği yoktu. Pasosu, tiĢörtü Ģöyle miydi, iĢte çantası Ģu renk miydi?” falan gibi bir
görüĢme olmadı mı?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hatırlayamıyorum onu.
“Oğlum Tolga kayıp.” Böyle bir görüĢme olmuĢ olabilir ama hani üstünde Ģu vardı, bu
vardı gibi değildir. Ama Ģeyi söylemiĢimdir, örneğin hani kimliğini sorduğumu belki de
getirin fotoğrafını görelim. ġayet benim sorguladığım Tolga sizin getireceğiniz fotoğraftaki
Tolga ise…
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MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Beğendik Köyü yolunda
karĢılaĢtığında Tolga‟da çanta, vesaire falan o tip bir Ģey var mıydı? EĢyasının içerisinde falan
öyle kontrol gibi bir Ģey yaptın mı?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yok yapmadım ama
sanırım elinde bir harita vardı.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Harita vardı. BaĢka bir Ģey yoktu?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Su vardı galiba bir de
elinde. Galiba su vardı.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – ġimdi, yine annesinin tuttuğu
günlüklerde Ģöyle bir Ģey var: Bu eĢyaları bulduğunuz ve teslim ettiğiniz anı biraz hatırlamaya
çalıĢırsanız. Diyor ki: “Altan uzman çavuĢ iç çamaĢırlarını gösterdi. Sarı renkliydi ve küf
kokuyordu. Ġç çamaĢırlarının yanında olduğunu söylediği tiĢört ise kuruydu ve hiç ıslanmamıĢ
gibiydi. Yakası düğmeliydi. Altan uzman çavuĢ “TiĢörtü kendilerinin kurutmuĢ olduğunu,
diğer eĢyaları ise muhafaza ettiklerini söyledi.” Hatırladınız mı böyle bir olay? Yani iç
çamaĢırları ıslak, tiĢört kuru. Siz onu kurutmuĢsunuz, düğmelemiĢsiniz.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK –Hayır, tabii ki, öyle bir Ģey
yok. Beğendik Köyü‟nden gelen eĢyaları Erkan uzman çavuĢ getirdiği için bir poĢet içinde
geldiğini biliyorum ama eĢya kurutmadım. Yani kurutmam için bir sebep yok. Niye
kurutayım ki birinin eĢyasını durup dururken; yani…
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Peki, annesi niye böyle bir Ģey yazmıĢ
olabilir o zaman?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Bilmiyorum, annesiyle
görüĢmek lazım. Neden yazdı acaba? Neden kurutayım ki, bir poĢet içinde gelmiĢ eĢya. Erkan
uzman çavuĢ getirmiĢ, ben neden kurutayım; yani…
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Mesela, diyor ki: “ĠĢte, yakası
düğmeliydi. „Ben kapatmıĢ olabilirim. Oğlunuz gibi ben de titizim.” demiĢsiniz; böyle bir
konuĢma geçmiĢ.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yok, hayır.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – “Eldiven niye kullanmıyorsunuz?” diye
size bir soru sormuĢ. Hani eĢyalara dokunurken parmak iziniz çıkmasın diye.
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UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Parmak izi çıkmaz
eĢyaya.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Siz de “Normalde kullanırız ama Ģu an
yok.” türü bir konuĢma geçmiĢ.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Yok…
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Yani, bunların hiçbiri olmadı diyorsunuz.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ

ALTAN APAK – Hayır, böyle

dememiĢimdir kesinlikle.
BAġKAN – Ne oldu peki? Yani Ģimdi, bakın, Kadriye CEYLAN bir Ģeyler anlatıyor.
Aranızda geçen konuĢmaları anlatıyor. Siz de diyorsunuz ki “Hayır, ben bunları söylemedim.”
Ne konuĢtunuz peki, siz anlatın? Kadriye CEYLAN ile baĢtan sona ne konuĢtunuz? Telefonla
ne konuĢtunuz? Kendisi geldiğinde ne konuĢtunuz?
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – BaĢlangıçta, 11‟inde bir telefon
görüĢmesi oldu mu olmadı mı?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Oldu.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Olduysa o görüĢmede neler oldu?
O telefonla bir defa mı görüĢtünüz? Daha sonra tekrar bir görüĢme oldu mu olmadı mı?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Kendisine dedim ki
sanırım orada: “Tolga diye birisini sorguladım. Tolga diye birini tanıyorum ama gelin,
müracaatınızı alalım. Bir de fotoğrafını getirin, benim gördüğüm Tolga ile sizin Tolga‟nız
aynı Tolga mı?” Yani Kadriye Baykal CEYLAN geldiği zaman da hani eĢyaları muhtemelen
tek baĢıma değilimdir ona teslim ederken, diğer komutanlarımdan da vardı herhalde ama “Bu
eĢyalar oğlunuza mı ait?” diye söylediğimi hatırlıyorum. Açtı, baktı “Evet, oğluma ait.” dedi.
Çantayı çıkarttık. Çadırdan getirmiĢtik çünkü çantayı. CD vardı örneğin.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Teslim tutanağında bir tek sizin imzanız
var.
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Ben teslim ettiysem
doğrudur. Evet, doğru, doğrudur. BaĢka eĢyalar da vardı ama Ģu an hatırlayamıyorum yani
teslim tutanağında neler teslim ettiğimi. Hepsini sormuĢumdur ama “Bunlar oğlunuza mı ait?
Siz mi koydunuz çantasına? BaĢkasına ait olabilir mi?” diye sorduğumu hatırlıyorum
annesine. Hepsinin kendisine ait olduğunu söyledi.
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MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Pasaport falan var mıydı
çantasında?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Ġlk karĢılaĢtığımızda
mı?.. Bilmiyorum… Paso, hani öğrencilere indirim belgesi yerine geçen paso ve Ġstanbul
Teknik Üniversitesi miydi, üniversite öğrenci kimlik belgesi vardı. Pasaport görmedim.
BAġKAN – Pasaportla ilgili bir konuĢma geçti mi?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hayır, hiç geçmedi. Ġlk
defa Ģimdi geçti pasaportla ilgili bir konuĢma.
BAġKAN – Peki, baĢka bir Ģey konuĢmadınız Kadriye Hanımla? Bu kadar kısa…
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Hayır. Yani, bunlardan
ibaret konuĢtuklarım. Çocuğunun eĢyalarına aittir konuĢtuklarım. BaĢka konuĢacak bir Ģey
yok. Çocuğu kaybolmuĢ bir anne, zaten üzgün.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – Bulgar güvenlik kuvvetlerine bir Ģey sordunuz mu?
UZMAN JANDARMA I. KAD. ÇAVUġ ALTAN APAK – Mustafa BaĢçavuĢ
Beğendik‟teki Bulgar takımını aradı, orada bir üsteğmen vardı. O üsteğmen Bulgar
askerleriyle görüĢmüĢ galiba, çünkü onlar karĢılıklı görüĢüyorlar. Yani onlar konuĢmuĢlar.
Onlar kendi aralarında. Biz konuĢmadık, ben konuĢmadım Bulgar askeriyle birebir, öyle bir
Ģeyim de yok, konuĢmak gibi bir yetkim de yok.
MUSTAFA BEYCUR
BAġKAN – Mustafa BEYCUR hoĢ geldiniz;
Sizin Karakol Komutanı olduğunuz dönemde Tolga Baykal CEYLAN kayboluyor.
Nedir sizin bize bu konuda verebileceğiniz bilgiler? En baĢtan, nasıl haberiniz oldu, ne gibi
iĢlemler yaptınız?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Annesinin müracaatı, karakola
gelmesiyle haberimiz oldu.
BAġKAN – Ġlk kez öyle mi haberiniz oldu?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Evet; yani tabii ki, daha
sonradan bağlantı kurduk da Beğendik Köy Muhtarı‟nın jandarma karakol santralını arayarak
“ĠĢte, böyle bir Ģüpheli Ģahıs var; gelip bakarsanız.” Zaten Beğendik Köyü, Bulgaristan ile
sınır köyümüz hem kaya sınırı var hem deniz sınırı var. Zaman zaman da göçmen kaçakçılığı
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oluyordu zaten, özellikle de yaz döneminde nüfus artıĢı nedeniyle. Muhtar da buna istinaden
Ģüpheli gördüğü için Ģahsı bildiriyor karakola.
BAġKAN – Tarihi hatırlıyor musunuz?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Tarihi net hatırlamıyorum.
BAġKAN – Peki.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Muhtar karakola mı bildiriyor?
156‟yı mı arıyor.
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Hayır, hayır. Jandarma
karakollarında 156 olmuyor zaten. Dâhili hattı, normal hattımızı arıyor. Daha sonra, iĢte, ben
devriyeyi yönlendirdim. Devriye, nöbetçi astsubay Altan uzman çavuĢtu. O zaman da biz üç
kiĢi çalıĢıyorduk; Karakol Komutanı olarak ben, Erkan ÇELĠK uzman çavuĢ ve Altan APAK
uzman çavuĢ. Altan APAK uzman çavuĢu gönderdim.
ĠĢte, Ģahsı arabaya alıyor Tolga Baykal CEYLAN‟ı, terminale bırakıyor. Tabii, ben
bunları bilmiyorum. Altan uzman çavuĢun devriyede söylediği Ģeyleri söylüyorum ben size.
Bu Ģekilde oluyor. Daha sonra, iĢte, yani annesinin müracaatıyla da böyle bir olay olduğunu
daha sonradan öğreniyoruz.
BAġKAN – Peki, size bir rapor verdi mi? Muhtar aradı. Ondan sonra, siz devriye
çıkardınız.
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Evet, Altan APAK uzman
çavuĢu.
BAġKAN – Ve yanında Ģoförü ve bir er; üçü gittiler.
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Evet.
BAġKAN – Döndüklerinde size bir rapor verdiler mi?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – ĠĢte “Böyle böyle bir Ģahsı aldım
komutanım, terminale bıraktım.” Böyle bir beyan.
BAġKAN – Nerede almıĢ?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Beğendik yolunda aldı
biliyorum, aldığını söylemiĢti.
BAġKAN – Sonra?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Sonra terminale bırakıyor. Zaten
terminalden sonraki zamanlarda da çocuğu gören, orada yaĢayan, belediyede görevli zabıta
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Turgut görüyor daha sonra. Ondan sonra Orhan UYANIK var, o dönemde kahveciydi, Ģu
anda rahmetli olduğunu biliyorum. Ondan sonra Turgut Bey‟in oğlu görüyor. Bu çocuk daha
sonraki zamanlarda Limanköy‟e gidiyor; yani Altan uzman çavuĢun bıraktıktan sonraki
dönemlerde, mesela Limanköy‟de kütüphane var. Kütüphanede o dönemde bilgisayar da
vardı, internette iĢte Ġğneada köylerinin çıkıĢını araĢtırıyor.
BAġKAN – Nerede?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Limanköy‟de.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Ġnternette öyle bir Ģey araĢtırdığını kim
dedi size?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Limanköy‟deki muhtar ve zaten
muhtar sorumlu kütüphaneden. Limanköyü Muhtarı –Ģu anda bilmiyorum kim muhtar dayani o muhtara da sorulduğunda söyleyebilir yani.
BAġKAN – Sonra?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Annesi geldi…
BAġKAN – Gelmeden önce…
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR- Bırakıldı, terminale bırakıldı.
BAġKAN – Ondan sonra siz izlemediniz?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Evet, annesi gelene kadar.
BAġKAN – Anne gelmeden önce telefon edip bilgi istemedi mi hiç?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Hayır, ben hatırlamıyorum.
BAġKAN – Peki, geldi anne…
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Annesinin ifadesini aldık.
Ġfadesine müteakiben sanıyorum Sedat savcıydı, Sedat savcıya bildirdim; böyle böyle bir
kayıp Ģahıs beyanı var. Savcı bey de iĢte “Ġfadeleri alın, araĢtırın. Evrakları muhaberatla
gönderirsiniz” Ģeklinde söylemiĢti.
BAġKAN – Sonra…
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Sonra iĢte, daha sonradan…
BAġKAN – Bunlar sözlü mü oluyor? Yani yazılı bir Ģey vermiyor mu savcılık size?
Talimat vermiyor mu?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – ġu andaki 2004‟te zaten görüĢme
talimatı var. 2005‟ten sonra görüĢme talimatı var savcı beylerle, savcı hanımlarla
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görüĢtüğümüz. Ne talimat vermiĢse, Ģu anda talimatını yazıyoruz, yazılı hâle getiriyoruz ama
2004‟te öyle bir Ģey yoktu. Sadece sözlüde kalıyordu.
BAġKAN – Telefonla görüĢüyordunuz “araĢtırın” diyordu. AraĢtırıyordunuz.
JANDARMA

BAġÇAVUġ

MUSTAFA

BEYCUR

–

AraĢtırıp,

evrakları

tamamladıktan sonra gönderin Ģeklinde söylüyordu. Daha sonra araĢtırdık, ifadeleri aldık.
BAġKAN – Kim aldı, kime görev verdiniz? Bizzat mı yaptınız o iĢi, yoksa…
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Bizzat yapmadım, Erkan ÇELĠK
uzman çavuĢa verdim bildiğim kadarıyla ifade alma iĢini. Altan uzman çavuĢa verdiğimi
hatırlamıyorum ama araĢtırma tutanağını biz kendimiz yaptık. Bu iĢte, Beğendik‟e gelip
gittiğini, Limanköy‟e gelip gittiğini, ondan sonra Ģahısların gördüğünü; o Ģekilde tutanak
tuttuğumuzu hatırlıyorum.
BAġKAN – Sonra?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Bu evrakları tamamladıktan
sonra zaten tahkikat evraklarını savcılığa…
BAġKAN – Gönderdiniz. Peki, o arada çadıra gidilmiĢ, eĢyaları alınmıĢ.
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Ondan benim haberim yok.
BAġKAN – Karakola getirilmiĢ.
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Ondan benim haberim yok.
Çadırdan değil, benim bildiğim kadarıyla Ģeyden alınıyor, sahilden alınıyor. Sahilde zaten o
çocuğun kaybolduğu günlerde bir tane kayık kayboldu. Beğendik Köyü‟nden Gökhan isminde
bir çocuk da zaten hava kararma vakitlerinde Tolga Baykal CEYLAN‟ı deniz kenarında,
Beğendik‟te görüyor deniz kenarında ve aynı gün bir tane de kayık kayboluyor.
BAġKAN – Ama orada da tiĢört, atlet mi bulunuyor?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Evet, öyle biliyorum ben.
BAġKAN – Ne olabilir orada? Size göre ne olmuĢ olabilir?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Bilmiyorum, karĢı yere geçmiĢ
olabilir. TiĢörtünü bırakması, yani…
BAġKAN – Yani kayığı da aldıysa, tiĢörtüyle, atletini niye çıkartıyor ki? Hangi
saatlerde görülmüĢ orada? AkĢamüzeri…
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – AkĢam, hava kararma vakti; yani
altı da olabilir.
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BAġKAN – Yani diyelim ki, havanın kararmasını bekledi. Bindi kayığa, karĢıya
geçecek hava karardığında. Hava da nispeten gündüze göre daha serin olacak ama soyunuyor
biniyor kayığa. TiĢörtünü, atletini çıkartıyor, sahilde bırakıyor. Bu, tuhaf değil mi? Bunun
üzerinde durmadınız mı hiç?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Üzerinde zaten araĢtırma yaptık.
ĠĢte, herhangi bir Ģey olabilir diye, ormanda bir Ģey olmuĢ mu veya denizde boğulmuĢ olabilir
mi? Mesela, denizde boğulanların cesetleri beĢ gün sonra, altı gün sonra çıkar. Denizde
boğulma olayları, denizden çıkma olaylarında öyle oluyor yani..
BAġKAN – BeĢ altı gün sonra ancak çıkıyor ceset.
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Evet. Hatta dönemimde de biz
Ģey yapmıĢızdır yaklaĢık bir ay sonra falan Kıyıköy kenarında yaklaĢık bir 20 kilometre falan
var, öyle bir buluntu ceset oldu. Onu da araĢtırdık, hatta belki de bizim Tolga Baykal
CEYLAN geçerken denizde boğulmuĢ olabilir diye ona da baktık. Hatta onu adli tıbba da
gönderdim, Ġstanbul Adli Tıbba da göndermiĢtim.
BAġKAN – Peki, Tolga CEYLAN değil miydi o?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Hayır, annesini de zaten savcılık
kanalıyla irtibata geçildi, annesinin adli tıbba gitmesi sağlandı bildiğim kadarıyla o dönemde.
BAġKAN – Siz gittiniz mi, gördünüz mü o cesedi?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Tabii, ben bizzat kendim gittim.
BAġKAN – Tolga‟ya ait bir Ģey var mıydı üzerinde?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Bildiğim kadarıyla yok. Tolga‟yı
görmedim ben zaten, hiç görmedim.
BAġKAN – Hiç görmediniz.
Peki, Ģimdi, evrak bir yandan hazırlanıyor, bir yandan sahilde tiĢört ve atlet bulunuyor,
bir yandan da çadırdan bir çanta içinde eĢyalar karakola getiriliyor. Normal olarak siz bunları
herhâlde delil olarak değerlendirirsiniz değil mi?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Tabii ki.
BAġKAN – Evrakla birlikte savcılığa gönderirsiniz.
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Evet.
BAġKAN – GönderilmemiĢ.
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JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – GönderilmemiĢse de savcı beyin
talimatıyla ailesine teslim edilmiĢtir Sayın Vekilim. Büyük bir olasılıkla öyledir ki, tahkikat
evraklarında da var.
BAġKAN – Deliller teslim edilir mi?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Savcı beyin talimatı.
BAġKAN – ġimdi, Ģey yok. Birisi kayıp. Geride ne var? Çantası var, bir iki eĢyası var.
Deniz kenarında bıraktığı atleti, tiĢörtü var. Kayıpla ilgili bir de daha önce görevlendirdiğiniz
bir kiĢi kimliğini görüyor. Not aldı mı almadı mı o da belli değil. Çünkü size verilmiĢ bir
rapor yok o konuda. Ama sonuçta, kaybolduğu ihbarından sonra sadece birkaç giysi var, bir
çanta var. Bu, delil değilse ne delil olabilir ki? Nereden hareket edeceksiniz araĢtırma yapmak
için, soruĢturma yapmak için?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – ĠĢte, Sayın Vekilim, savcı beyin
talimatıyla biz bildiğim kadarıyla annesine teslim ettik kıyafetleri.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Savcıyla Karakol Komutanı sıfatıyla
bütün görüĢmeleri siz mi yapıyorsunuz?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Evet ben yapıyorum.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Peki, bu olayda da öyle mi oldu?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – ġimdiki dönemde mesela ben
olay olmuĢsa, rütbeli gönderdiğimde, rütbeli, olay yerinden bizzat savcımı arıyor, savcımın
talimatını alıp ona göre iĢlem yapıyor.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Az önce Altan Bey, yani “Bizim
muhatap olma yetkimiz yok.” dedi de. Bu olay olur olmaz siz savcıya bilgi verdiniz mi?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Annesi karakola geldiğinde
ifadesini aldık.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Peki, jandarmanın harekete geçmesi için
illa Ģahsın karakola gelmesi mi gerekiyor? Yani 11‟inde annesi bu çocuğun kayıp olduğuna
dair karakolu arayıp bilgi vermiĢ fakat iĢlemler 16‟sında baĢlatılıyor. 11‟inden 16‟sına kadar
kaybolan bir beĢ altı gün var. Yani bu süreç içerisinde hiçbir iĢlem yapılmıyor. Mesela, o
çocuğun çadırda kaldığını bilmenize rağmen 16‟sına kadar çadırına gidip, çadıra bile
bakılmıyor.
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JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Hayır ben bilmiyorum çadırda
kaldığını.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Siz derken jandarmayı kastediyorum.
Yani bunlar biraz böyle size eksiklik gibi gelmiyor mu?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Sonuçta karakolda, santraldeki
görevli er. Er bana böyle böyle bir kayıp Ģahıs, Ġstanbul‟dan veya iĢte Ankara‟dan birisi aradı.
Böyle birisi kayıp Ģeyinde bulundu, eĢkâli Ģudur falan Ģeklinde bir açıklama yapmıĢsa tabii ki,
aramamız gerekiyor. Sözlü veya yazılı Ģeyler de ihbar yerine geçiyor zaten, araĢtırmamız
gerekiyor.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Yani ayrıntılı bir görüĢme yapılmıĢ.
Çocuğun bulunan kıyafetlerle ilgili bilgiler verilmiĢ.
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Hayır, hayır, hepsi geldikten
sonra oldu. Telefonla olmadı. Yani benim rütbelim de dâhil, ben de dâhil görüĢmemiz olmadı.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – EĢyaları da teslim ederken “Savcı
talimatıyla” diye bir ibare yok. Yani eĢyalar annesine 17‟sinde teslim ediliyor, fakat savcının
talimatıyla teslim edilir Ģeklinde bir tutanak gözükmüyor. Savcı bey size “EĢyaları teslim
edin.” diye bir talimat verdi mi, hatırlıyor musunuz?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Öyle hatırlıyorum.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Verdi.
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Tabii ki, yoksa ben ona elbiseleri
niye vereyim ki? Bunda çocuğun DNA‟sı da vardır, kılı vardır. Savcı bey düĢünememiĢ
midir? Belki düĢünmüĢtür ama o anda eksik talimat vermiĢtir veya biz de düĢünememiĢ
olabiliriz yani. Ama talimatı olmadan da teslim edemeyiz zaten.
ġu anda zaten bu tür Ģeyleri, tereddütleri ortadan kaldırmak için de savcının Ģu andaki
her Ģeyini, ne söylemiĢse onu biz kâğıda yazıyoruz. Artı, tahkikat evrakının ekinde
gönderiyoruz, onaya müteakip bir sureti bize geliyor.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Mustafa Bey, annenin beyanına
göre 11‟inde bir telefon görüĢmesi oluyor Altan uzmanla ve diyor ki: “Benim çocuğum en son
oraya gelmiĢti. Ben çocuğumdan Ģu anda haber alamıyorum, çocuğuma ulaĢamıyorum. Adı
Tolga.” diyor ve iĢte çocuğundan bahsediyor ve o telefon görüĢmesinde, annenin beyanlarına
göre “ĠĢte, üzerinde Ģusu var mıydı? Kimliği yerine pasosu var mıydı? ġöyle miydi böyle
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miydi?” ĠĢte, üzerindeki tiĢörtün rengi, vesaire onlardan bahsediliyor ve daha sonra diyor ki:
“ġusu da var mı?” Annesinin hatırlamadığı belli eĢyaları da soruluyor kendisine. ĠĢte “Biz
bunu 8‟inde kimlik sorgulamasını yaptık.” vesaire falan söyleniyor. Daha sonra, kimse gördü
mü görmedi mi meselesi konuĢuluyor ve daha sonra annenin beyanına göre yarım saat sonra
bir telefon görüĢmesi yapılıyor. Bu telefon görüĢmesinde “Evet, bu bahsettiğiniz kiĢiyi
komutanım görmüĢ.” Ģeklinde bir beyanda bulunuluyor. Bundan haberiniz var mı? Yani
komutanım dediği Altan‟ın siz olmanız lazım. Siz diyorsunuz ki “Ben Tolga ile hiç
görüĢmedim.”
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Hayır hiç görüĢmedim.
Annesiyle de zaten karakola gelene kadar telefon görüĢmem de olmadı. Karakola geldi hatta
makamda ifadesini aldım.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Yani böyle bir olay olması
durumunda Altan‟ın “Bir bayan beni aradı. Çocuğunun kaybolduğunu söyledi. Komutanım,
bu çocuk da iĢte, siz köy muhtarının araması sonucunda, Beğendik Köy Muhtarının araması
sonucunda görevlendirdiniz ve ben de gittim Beğendik yolunda kimlik sorgulamasını yaptım.
Herhangi bir Ģey bulamadığım çocuktu bu.” Ģeklinde size bilgi vermesi gerekmez mi?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Tabii ki, o Ģekilde bilgi verdi
bana.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Ama siz 16‟sından sonra, anneden
sonra öğrendim diyorsunuz. Yani bu telefon görüĢmesi, anneyle olan telefon görüĢmesinden
size bahsetti mi?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Beğendik Muhtarının karakolu
aramasıyla bir Ģahsın, böyle böyle Ģüpheli bir Ģahsın dolaĢtığını, devriye istediğini ben o
Ģekilde öğreniyorum. Daha sonra yani anne bizim rütbeliyle görüĢtü mü görüĢmedi mi ondan
bilgim yok.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Peki, normalde size bilgi vermesi
gerekiyordu.
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Tabii ki.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Neticede siz oranın komutanısınız.
Yürütülen bir soruĢturma var, safahatından size bilgi verilmesi gerekiyor.
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Tabii.
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ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – O zaman bu bilgi akıĢında bir eksiklik
var anladığım kadarıyla.
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Olabilir.
BAġKAN – Hiç karakola gelmedi mi?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Hayır kesinlikle.
BAġKAN – Hiç gelmedi, eminsiniz?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Gelmedi kesinlikle.
BAġKAN – Siz yokken gelmiĢ olabilir mi?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Hayır. Zaten 3 kiĢiyiz.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Ama bilgi verilmemiĢ olabilir.
BAġKAN – Olabilir yani, dıĢarı çıkmıĢ olabilirsiniz.
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Hayır, o dönemin askerleri de Ģu
anda zaten kayıtlarımızda, hizmet defterlerimizde vardır. O dönemin erbaĢ ve erlerine de
sorulabilir.
BAġKAN – Soracağız tabii de yani sonuç olarak size de sormamız gerekiyor…
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Hayır, kesinlikle almadık.
BAġKAN – Çünkü bilgi her zaman verilmeyebiliyorsa, gelir bir çay içer orada, siz
dıĢarıda olabilirsiniz, bırakırlar, gider, o anlamda soruyorum, yani bilginiz oldu mu olmadı
mı? Sizin bilginiz dâhilinde karakola getirilmedi yani?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Hayır, getirilmedi.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Yine, daha sonra huduttaki
teğmenle bir görüĢmeniz oluyor, bu Ģahıs için karĢı tarafla bir görüĢür müsünüz Ģeklinde…
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Annenin müracaatına istinaden
karĢı taraf da böyle bir kayıp da olduğu için, zaten telefon görüĢmeleri bu tür durumlarda
oluyor, göçmen kaçakçılığı olaylarında da oluyor. Yani sınır karakolunda Emre Üsteğmen
vardı o dönemde sanırım, karĢı tarafla görüĢmesi oldu.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Emre Üsteğmen, evet, Bulgar
makamlarıyla görüĢtüm, Bulgaristan‟a Demirköy Sınır Kapısı‟ndan geçmiĢ Ģeklinde bir
beyanı…
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Hayır, hayır, öyle bir Ģey
hatırlamıyorum.
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MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Tutanaklarda bunlar var.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – Demirköy‟de sınır kapısı da yok. Var mı Demirköy‟de
sınır kapısı?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Demirköy‟de sınır kapısı yok.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – Yani benim bölgem olduğu için biliyorum, Demirköy‟de
sınır kapısı yok, nereden çıkıyor?
BAġKAN – Sınır kapısından değilse de sınırdan geçmiĢ olabilir.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – Geçemez.
BAġKAN – ġimdi görüĢtü “geçmiĢ” diyor. Oradaki, sınırdaki görevli kiĢi Bulgar
makamlarıyla görüĢüyor…
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – GörüĢtü, zaten görüĢme benim
yanımda oldu, karĢı taraf sınır karakollarıyla konuĢma oldu, “Hayır, böyle bir Ģey olmadı.”
dendi. Öyle hatırlıyorum, belki de tutanakta da öyle geçmiĢ de olabilir.
BAġKAN – Yani karĢıya geçmediği bilgisi o Ģekilde geldi.
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Evet, o Ģekilde geldi.
BAġKAN – Peki.
ADALET

MÜFETTĠġĠ

MECĠT

GÜRSOY

–

Bakın,

Baykal

CEYLAN‟ın

Bulgaristan‟da ikamet ettiği, bu kiĢinin 10/08/2004 tarihinde Dereköy Gümrük Kapısı‟ndan
Türkiye'ye geçiĢ yaptığını, adı geçen kiĢinin falanca olduğu, yani bu tür bir tutanak var.
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Tamam, hatırladım. Emre
Üsteğmenin yanına gittim, yanımda oldu zaten bizzat görüĢme.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Biraz önce diyorsunuz, “Telefonda
görüĢtük, böyle bir geçiĢ olmadığını söylediler.” diyorsunuz, Ģimdi tutanakta bu nasıl oluyor?
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – ġimdi, isim benzerliği var,
muhtemelen isim benzerliğidir o.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – ġimdi Dereköy‟den pasaportla geçebilirsiniz. Yani bu
Dereköy çok da uzak bir yer, bu Demirköy‟le hiç ilgisi olmayan bir yer.
JANDARMA BAġÇAVUġ MUSTAFA BEYCUR – Zaten Ġğneada‟yla Kırklareli 100
kilometre, sınır da herhâlde bir 15 veya 20 kilometre olması gerekiyor gümrük kapısına.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – Yani gidip o kayıtlardan pasaportla geçmiĢse bulunur
zaten.
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ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Yok, o tür bir geçiĢ yok.
FATĠH CAN
BAġKAN –HoĢ geldiniz.
Biz Tolga Baykal CEYLAN‟ın kaybolması olayını inceliyoruz Siz de 17 Ağustostan
itibaren Ġğneada‟da görev yapmıĢsınız. Bu konularda bazı bilgilere sahip olduğunuzu
düĢünerek, bu bilgileri bizimle paylaĢmanızı istiyoruz sizden. Tolga Baykal CEYLAN‟la ilgili
olarak, göreve baĢladığınız andan itibaren bildiklerinizi bize bir özetler misiniz?
JANDARMA ÜSTÇAVUġ FATĠH CAN –Benim bir bilgim yok. Ben oraya tayin
olmadan olmuĢ bir olay. Ben sadece, yani diğer arkadaĢların bununla ilgili yapmıĢ oldukları
konuĢmalarından, duyumlardan biliyorum, bayanı da bir defasında karakola müracaat için
gelmiĢti veya ikinci defası olabilir, yani daha öncesinde müracaatta bulunmuĢ, bu Ģekilde
tanıdım, bir konuĢma da geçmedi aramızda bu konuyla ilgili olarak. Tek benim hatırladığım,
iĢte, arkadaĢlarımın yapmıĢ olduğu iĢlemle ilgili olarak, bir gazete haberi vardı, iĢte, bizim
aradığımız Ģahıs gazeteye haber olmuĢ, biz de bunu savcılığa delil olarak gönderdik.
BAġKAN – Ulusal bir gazetede mi?
JANDARMA ÜSTÇAVUġ FATĠH CAN – Ulusal gazete, yanlıĢ hatırlamıyorsam
Hürriyet olabilir
BAġKAN – Karakola getirildiği konusunda bir duyumunuz oldu mu?
JANDARMA ÜSTÇAVUġ FATĠH CAN – Hayır, kesinlikle. Yani karakola davet
edildi mi, geldi mi gelmedi mi yani Ģimdi Ģöyle: Bulunduğum dönemde olabilir, benim
dıĢarıda olduğum dönemde olabilir, devriye faaliyetim esnasında gelmiĢ veya çıkmıĢ olabilir,
yani birebir ben karakoldayken karĢılaĢmıĢ veya tesadüf etmiĢ de değilim.
BAġKAN – Hayır, konuĢulmuĢ olabilir, geldi karakola vesaire diye.
JANDARMA ÜSTÇAVUġ FATĠH CAN – Hayır, hayır.
BAġKAN – Öyle bir Ģey duymadınız.
JANDARMA ÜSTÇAVUġ FATĠH CAN – Hayır.
ERDAL KALKAN (Ġzmir) – ġimdi, muhtar yabancı bir Ģahsın Beğendik köyünde sizin de tabii duyumlarınıza baĢvurdu, görmemiĢsiniz- bulunduğunu söylüyor, sonra devriye
göreviyle çıkıyor Altan Bey, iĢte, Beğendik köyünün 4‟üncü kilometresinde falan çocuğa
rastlıyor, alıyor bunu terminale bırakıyor.
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ġimdi, normal uygulamada -siz komutansınız- bu böyle mi olur, yoksa karakola
çağrılıp da “Kimsin, nesin, ne arıyorsun?” Çünkü oraya giden adam yabancı biriyse ve
değiĢikse mutlaka sınırı geçecektir ya da insan kaçakçılığı vardır ya da maceracıdır, Ģudur
budur. Yani normal olarak bu ihbardan sonra jandarmanın bunu alıp karakola götürüp hüviyet
tespiti yapıp ne aradığını sorması gerekmiyor mu?
JANDARMA ÜSTÇAVUġ FATĠH CAN – Hayır, Ģimdi uygulama Ģöyle: Teknoloji
günden güne geliĢiyor. Eğer ki orada vatandaĢla karĢılaĢtığımızda imkânlar neyse, telefon
veya telsizin çektiği bir yerse veyahut kimliğini beyan edemeyen bir Ģahıssa, orada
köylülerden, vatandaĢtan, kimliğini beyan edemeyen Ģahıs için biz muhtara “Bunu tanıyor
musun?” veya azası veya köyden bizim birebir muhatap olduğumuz, kendimize yakın
bulduğumuz Ģahıslara sorarız. “Evet, komutan, tanıyoruz.” Derse, onun beyanına istinaden
iĢlem yaparız.
Artı, dediğim gibi o anki muhabere Ģartları neyse, telefon veya telsizle sorgulama
yaptırıp karakola bile götürmeden eğer ki sorgulamasında bir problem yoksa eğer götürülür,
yani kimliğini beyan edememiĢse karakola davet edilir, 1774 sayılı Kimlik Bildirme
Kanunu‟na göre cumhuriyet savcısına bildirilir, ona göre iĢlem yapılır. Burada, iĢte, karakola
davet edilip edilmeme aĢamasını bilmediğim için, yani farklı bir Ģey söylemek istemiyorum.
OKAN ÇELĠK
BAġKAN –Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonunun
Alt Komisyonu Tolga Baykal CEYLAN‟ın kaybolması olayını araĢtırıyor. Siz de o kaybolma
olayının ertesinde herhâlde orada göreve baĢladınız Ġğneada‟da. Sizin de bilgilerinize
ihtiyacımız var, bizimle paylaĢırsanız memnun olacağız. Göreve baĢladığınız andan itibaren
Tolga Baykal CEYLAN‟la ilgili olarak tanık olduğunuz neler oldu orada, neler yapıldı, neler
konuĢuldu, anlatır mısınız bize.
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – ġimdi, dosya muhteviyatında
olması lazım, Orhan UYANIK diye bir Ģahsın ifadesini aldık, onu hatırlıyorum. Orhan
UYANIK, o zaman iĢte, Tolga Baykal CEYLAN‟ın kendi yanına geldiğini, orada iĢte
Ġnternet‟e bağlanacağı bir yer olup olmadığını falan sormuĢ, oradan bir tane markete
yönlendirilmiĢ, market ilgilenmemiĢ, bu ifadeyi hatırlıyorum, ondan baĢka da bir Ģey yok.
BAġKAN – Sonra ne oldu? Yani ifadeler alındı, iĢlemler herhâlde devam etti daha
sonra.
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UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – ĠĢlemler devam etti.
BAġKAN – Nasıl devam etti?
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – Sürekli araĢtırma yapılıyordu, zaten
dosyadan da anlaĢılacağı gibi…
BAġKAN – Kim yapıyordu araĢtırmayı?
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – Yani karakolda o anda kim
görevliyse o personel araĢtırmayı yapıyordu.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Siz dâhil oldunuz mu araĢtırmaya?
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – Evet.
BAġKAN – Belli bir kiĢiye verilmez mi bu araĢtırma? Her gün değiĢir mi bu
araĢtırmayı yapacak kiĢi?
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – Her gün değiĢme değil de
karakollar çok büyük bir yapılanma olmadığı için zaten 5 tane rütbeli. YanlıĢ hatırlamıyorsam
o anda 5 kiĢi olmamız lazım orada, ben de zaten olayın ertesinde gelmiĢtim. Yani o anda
zaten 5 kiĢilik ekipten ayrı ayrı görev veremezsiniz. Yani faili meçhul olayların dosya sayısı
bellidir veya kayıp müracaatlarının sayısı bellidir, aynı zamanda adli evraklar vardır…
BAġKAN – Peki, siz ifade aldığınıza göre, öncesinde olaylarla ilgili tutanakları
vesaireyi de görmüĢsünüzdür herhâlde değil mi?
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – Yani o anda ifade almadan önce,
Ģahsı karakola davet etmeden önce, kayıp Ģahıs için davet edildiğini, ifadeyi zaten Erkân
uzman çavuĢla birlikte aldık, ondan bilgi almıĢtım, “Böyle böyle bir kayıp Ģahıs var, onunla
ilgili tanıkların ifadesini alacağız.” dedi. Zaten bir kiĢinin ifadesini aldım.
BAġKAN – Peki, bu çocuk kaybolmadan önce hiç ifadesi alındı mı acaba karakolda?
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – Çocuğun mu?
BAġKAN – Evet.
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – Yok. Yani benim bildiğim
kadarıyla yok.
BAġKAN – Hiç gelmemiĢ karakola yani?
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – Öyle bir Ģey duymadım, karakola
gelmemiĢ.
BAġKAN – Peki.
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UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – Bir de efendim Ģöyle bir Ģey var.
Bu çocuğun karakola gelmesi için bir sebep yok.
BAġKAN – Bu kanaate nasıl vardınız siz, sebep olmadığı kanaatine?
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – Yani bir suçtan… Biz mesela
kimlik sorgulaması yaparız normal günlük görevlerimizde, bir suçtan aranıyorsa savcıya bilgi
veririz, savcı talimatları doğrultusunda hareket ederiz.
BAġKAN – ġimdi, bu çocuk Ġğneada‟ya gelmiĢ, Beğendik köyüne gitmek istemiĢ,
birkaç defa da gitmiĢ galiba, orada muhtar karakolu aramıĢ, “Burada bir yabancı genç
dolaĢıyor.” diye, sonra muhtar köyden birkaç kiĢi alıp bu çocuğu Ġğneada‟ya getirmiĢ
otomobille. Normal olarak muhtarın bu baĢvurusu üzerine, bu çocuk alınıp köyden Ġğneada‟ya
getirildiğine göre, normal koĢullarda karakola götürülmesi lazım. Yani bir Ģüphesi var ki
muhtarın haber veriyor karakola. Oraya niye gider insanlar, yabancı birisi, Beğendik köyüne?
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – Yani her türlü amaç için gitmiĢ
olabilir. Geziye gidebilir, sınır köyüdür…
BAġKAN – KarĢı tarafa geçmeye gidebilir.
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – Yani daha önce de karakolun
geçmiĢine bakılırsa geçiĢte yakalanan Ģahıslar var.
BAġKAN – Böyle bir durumda, böyle bir Ģüpheyle bir muhtar karakola bilgi
verdiğinde, bu çocuk alınıp Ġğneada‟ya da getirildiğine göre, karakola götürülmesi ve orada
ifadesinin alınması gerekmez mi? Siz karakol amiri olsaydınız ne yapardınız?
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – Ben ne yapardım diye bir Ģey yok.
Ben kendi baĢıma hareket edebilen bir insan değilim zaten.
BAġKAN – Komutan siz olsaydınız…
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – Savcıya bilgi verirdim, savcının
talimatları doğrultusunda, her türlü hareketimizi savcının talimatıyla yapıyoruz zaten efendim,
yani kendi baĢımıza kesinlikle Ģu anda bir yetkimiz yok, o zaman da yoktu. Yani direkt bir
olaya müdahale ettiğimizde bile, biz, anında, hemen, birinci öncelik kendi amirimize, kendi
amirimiz o anda savcıya bilgi verecekse savcıya bilgi verir veya “Sen bilgi ver.” diyorsa
direkt biz savcıya bilgi veririz. Savcıların zaten nöbetçi savcı listesi vardır asayiĢ
karakollarında…
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BAġKAN – Peki, siz komutan olsanız, muhtar telefon etti “Böyle bir yabancı
dolaĢıyor burada, bunu Ġğneada‟ya gönderiyorum.” dedi.
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – Savcıya bilgi verirdim.
BAġKAN – Siz ne dersiniz ona? “Getir Ģehirde bırak.” mı dersiniz, yoksa “Karakola
getir.” mi dersiniz? Hangisi daha normal?
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – Vallahi, Ģimdi bu yorum sorusuna
girer, bilmiyorum ne kadar doğru olur yorum yapmak.
BAġKAN – Peki, yorum yapmayın o zaman.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – ġimdi, sizin aldığınız ifade de Ģöyle bir
Ģey var. Orhan UYANIK diyor ki: “Kahvehanesinde çalıĢtığı bir kiĢiye bir not bırakmıĢ.”
Fakat siz bu ifadede ne o notu soruyorsunuz ne de o kahvehanede çalıĢan kiĢinin ismini. Yani
bunu merak etmediniz mi o an? Çünkü neticede bir insan arıyorsunuz, kayıp, bir not bırakmıĢ,
o notu hiç merak etmediniz mi? “Ne bırakmıĢ, kime bırakmıĢ?” diye bir soru yok Orhan
UYANIK‟a.
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – ġimdi, efendim, olayın üzerinden
yedi yıl geçmiĢ, tam olarak anımsayamıyorum da hani, ifadeyi aldığımı hatırlıyorum, yani
ifadede bulunduğumu daha doğrusu, ama tam detayları hatırlayamıyorum.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Ama normalde böyle bir soru sorulur
değil mi? Yani Ģu an ifade alsanız, kayıp bir Ģahıs olsa…
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – Dosya muhteviyatında yok mu peki
bu?
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Sizin sorunuzda yok. Dosyanın
muhteviyatı değil de siz o an onu sormamıĢsınız Orhan UYANIK‟a.
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – Onu anımsayamıyorum iĢte. Dosya
muhteviyatında varsa, olması lazım, muhtemelen almıĢızdır diye hatırlıyorum.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Erler arasında bu konu konuĢuluyor
muydu, tanık oldunuz mu?
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – ġimdi Ģöyle: Erlerle sohbet etme
Ģansımız yoktu. Zaten yoğun bir karakol, yazlık bir karakol, sezonda kalabalık olan bir yer.
Böyle oturup sohbet etme Ģansımız yok. Bir de askerî kurallar çerçevesinde, iĢ gereğinden
baĢka oturup sohbet etme Ģansımız yok. Onun için pek bilgi elde edemedik.
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ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Diğer rütbeli personelle konuĢtuğunuzda
böyle bir Ģey gündeme geliyor muydu?
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ OKAN ÇELĠK – ġimdi, Ģöyle bir Ģey var: Olay yeni
bir olay olsa, anımsayabiliriz de. Muhtemelen konuĢmuĢuzdur belki de, bilmiyorum.
ERKAN ÇELĠK
BAġKAN – HoĢ geldiniz Erkan Bey. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġnsan Haklarını
Ġnceleme Komisyonunun kurduğu Alt Komisyon Tolga Baykal CEYLAN‟ın kaybolması
olayıyla ilgili bir araĢtırma yapıyor. Siz de o dönemde Ġğneada Jandarma Karakolu‟nda
görevliydiniz. Bu nedenle sahip olduğunuz bilgileri bizimle paylaĢmanızı istiyoruz. Onun için
sizi davet ettik. BaĢtan itibaren, olaydan ilk haberdar olduğunuz andan itibaren geliĢmeleri
bize anlatır mısınız?
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Biz annesinin karakola
müracaat ettiği andan itibaren öğrendik. Yani fotoğraflı ve telefon numaralarının yazılı olduğu
afiĢler hazırlatmıĢtı. Ondan öğrendik Ģahsın Ġğneada‟ya geldiğini. Üç dört gün önce bir
arkadaĢımız -Altan Uzman ÇavuĢumuz- kimlik sorgusu yapmıĢtı zaten. Ama daha sonra
fotoğrafı görünce onun olduğunu anladık biz. Kimlik sorgusundan sonra öğrendik. Tabii, daha
sonra yaptığımız tahkikatta, Beğendik Limanında da orada olayın tespit tutanağında
geçmiĢimdir zaten. Tahkikatı ben yaptım, oradaki Beğendik Limanı‟ndaydım, Ģahıs “Kayık
kayboldu” dediğinde. Oradaki iç çamaĢırlarını, poĢeti bulan da benim zaten. Ondan sonra
savcı beye ilettik durumu.
BAġKAN – PoĢeti anlatsanıza bana. Nedir o poĢet ve iç çamaĢırı dediğiniz Ģeyler?
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Ġç çamaĢırı, beyaz slip
don, hatırladığım kadarıyla, bir de atlet vardı üst tarafında.
BAġKAN – Bir poĢetin içinde mi?
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – DıĢarıdaydı
zannedersem. Tam olarak hatırlamıyorum ama bir de poĢet vardı. Bir de Ģambrel deniyor ona,
ĢiĢme lastik, denizlerde çocuklarda kullanılıyor, bir de onun poĢeti vardı, dıĢ kabı yırtılmıĢ.
Yani sandalın bulunduğu yerde.
BAġKAN – Yeni bir Ģambrel mi?
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UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Ģambrel normal açılan,
denizlerde çocuklar batmasın diye normal Ģambrel var ya, onun kabı var. Yani zannedersem
Ģambrel alınmıĢ malzemecilerden, ĢiĢirilmiĢ, poĢeti orada bırakılmıĢ.
BAġKAN – PoĢet dediğiniz o mu?
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Yok, bir de ayrı elbise
poĢeti vardı, normal bir poĢet vardı. Markasını hatırlamıyorum Ģu anda.
BAġKAN – Önemli değil. O çamaĢırlar poĢetin içinde miydi?
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Değildi, dıĢarıdaydı.
BAġKAN – PoĢet boĢtu o zaman.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Evet.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Siz mi poĢete koydunuz o eĢyaları?
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Evet, poĢete koyduk.
Orada talimat aldık savcı beyden. Biz ama kayıp Ģahıs Tolga‟yla ilgili herhangi bir Ģey
yapmıyoruz o zaman, çalıntı bir kayık olayı.
BAġKAN – Kayığı araĢtırıyorsunuz siz.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Tabii, yani dedik iĢte,
burada bir kayık olayı var, yani çalıntı olayı, hatta yanında böyle böyle bir Ģeyimiz var. Ġp,
taĢla vurularak kıyılmıĢ Ģekildeydi yani. Normal herhangi bir bıçak ya da kesici bir Ģeyle
kesilmiĢ gibi değildi sandalın ipi. Tarif ettik “Tamam, siz onları getirin, muhafaza altına alın,
karakola getirin.” dedi. Biz daha sonra yaptığımız araĢtırmalarda, annesi müracaat etti bize,
kayıp Ģahıs olduğunu öğrendikten sonra annesine gösterdik, savcı beyin talimatıyla annesine
teslim ettik onu. Hatta Selçuk diye bir Ģahsın çadırından da çanta çıktı o Ģahsa ait, orada
kalmıĢ.
BAġKAN – Onu kim buldu? Kim aldı?
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Onu Altan Uzman
ÇavuĢum aldı. Selçuk denen Ģahıs kendisi gelip söyledi.
BAġKAN – Haber verdi.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Tabii yani bu Ģahıs
benim çadırımda kalıyordu dedi fotoğrafı görünce, ondan sonra karakola bilgi geldi zaten.
BAġKAN – Ondan sonra da Altan ÇavuĢ gitti, çantayı aldı, karakola getirdi.
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UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Karakola getirdi ve
annesine bilgi verdik zaten bunlar sizin oğlunuza mı ait diye. Yani bizde gözaltına alma,
herhangi bir Ģey yok, sadece kimlik sorgusundan sonra… Dosya içeriğinde vardır. Bu Ģahıs
üç, dört gün Ġğneada bölgesinde gözüküyor. En son, kayığın kaybolduğu sabahı yani akĢamı,
bir gün önceki akĢamı da orada Göksel Yavuz diye bir çocuğun ifadesi olması lazım, orada
görmüĢ onu yani fotoğraftan tanıdı. Hatta bir gün önce de Beğendik köyüne gitmiĢler, bira
içmiĢler. Köy merkezinde zabıta Turgut adlı Ģahıs onu getirmiĢ oğluyla beraber Ġğneada‟ya.
BAġKAN – Onun getirileceği köyden size telefonla bildirildi mi, karakola?
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Bildirildi. Yani
bildirilmiĢ, komutanımız dedi daha sonra, Mustafa BaĢçavuĢumuz söyledi.
BAġKAN – Niye karakola götürmemiĢler?
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Daha önceden kimlik
sorgusu yapılmıĢ, aranan Ģahıs değil. Ġsteyen istediği yere gidebilir. Sadece kara sınırları
içerisine girmediği sürece suç iĢleyemez yani kanunda belli. Orası da köy yeri. Karakola
telefon açıldı, böyle, böyle bir Ģahıs diye söylenmiĢ Mustafa BaĢçavuĢuma.
BAġKAN – Herhâlde Ģüpheli bir Ģahıs olduğu için söyleniyor.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Evet, Ģüpheli bir Ģahıs
var burada diye. Mustafa BaĢçavuĢ da adı nedir diyor. Tamam, biz onun sorgusunu yaptık,
herhangi aranan bir Ģahıs değil diye söyleniyor o zaman.
BAġKAN – KeĢke alsaymıĢsınız karakola. Madem o kadar Ģüpheli ve sivil kiĢiler onu
Ġğneada‟ya getiriyor. Ne yapmaya gittin oraya diye bir sormak için.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – ġimdi, bakın, ben orada
çalıĢırken sınır geçiĢleri çok oldu.
BAġKAN – Aklınıza gelmedi mi bunun da sınırı geçmek isteyebileceği?
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Ama onu bilemeyiz yani
sınırı geçip geçmeyeceğini.
BAġKAN – Bilemezsiniz de sorarsınız, karakola davet edip bir sorarsınız.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Bizim orada çalıĢtığımız
yer turistik bir yer, yazın 20-25 bin kiĢinin olduğu, 3 kiĢiyle çalıĢtığımız dönemdi zaten o
dönem yani karakolda 3 kiĢinin çalıĢtığı, çok yoğun olduğu dönem. Sadece yaptığımız kimlik
sorgusu, aranan suç kaydı var mı yok mu Ģeklinde.
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BAġKAN – Böyle yaparak o sınırdan yasa dıĢı geçiĢleri önlemek mümkün mü?
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Sınırı biz korumuyoruz,
piyade takımı var, piyade karakolları var sınırda.
BAġKAN – En azından onlara haber verdiniz mi peki? Böyle Ģüpheli birisi dolaĢıyor,
muhtar bize haber verdi…
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Ama orada Ģüpheli bir
kiĢi değil, orada sürekli var.
BAġKAN – Muhtarın Ģüpheli dediği birisi bu, herhangi birisi değil. Herkes hakkında
size Ģüpheli diye telefon geliyor mu? Gelmiyor.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Ediliyor. Burada
hareketlerinden Ģüphelendiğimiz biri var diye söyleniyor, muhtar sürekli bilgi veriyor bize.
BAġKAN – Tamam, orada 100 kiĢi varsa, birisi hakkında diyor ki burada
hareketlerinden Ģüphelendiğimiz birisi var.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Ya da yabancı birisi var
burada diye söylenir karakola sürekli yani sürekli telefon gelir orada. Yirmi dört saat yazın
karakolu ararlar.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – ġimdi, bu kayıp kayıkla birlikte orada bir de Ģambrel
poĢeti var, bir de elbiseler var. Bu elbiseleri poĢete koydunuz, karakola getirdiğinizde,
annesine sorduğunuzda, “Bu elbiseler Tolga‟ya ait” mi? dedi.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Tam hatırlayamıyorum
onu.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Yani kayıp kayığın yanında bulduğunuz elbiseleri
poĢetlediniz, karakola getirdiniz, bunu tespit etmek için annesine sordunuz.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Annesi orada yoktu o
zaman.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Hayır, daha sonra sorduğunuzda.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Oğluma aittir diye
söyledi zannedersem, biz de savcı beye bilgi verdik. ġimdi tam hatırlamıyorum ama tahkikat
evrakında olması lazım.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Annesine teslim ettiniz mi? Elbiseleri ne yaptınız?
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UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Zannedersem annesine
teslim edildi.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Tespit ettikten sonra annesine teslim ettiniz.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Evet yani savcılığın
talimatıyla.
BAġKAN – Herhâlde bir tutanak tuttunuz, dosyaya koydunuz.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Dosya içeriğinde olması
gerekiyor. Yani ben Ģu anda tam olarak dosyayı hatırlamıyorum, yedi sene geçti üzerinden.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Onları siz buldunuz değil mi? Yani kayığın yanındaki
elbiseleri.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Tabii, orada olay tespit
tutanağında, krokide bellidir zaten, tahkikata ben gittim.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – ġimdi, anlamak açısından soruyoruz.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Doğrudur, oraya ben
gittim zaten ihbar geldikten sonra.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Beğendik Köyü Muhtarı diyor ki:
“Böyle birisi var. DıĢarıda da birileriyle bira içiyorlar.” Telefon ediyor, Ģüpheli bir Ģahıs
diyor. Karakol Komutanı “Biz bu Ģahsın daha önceden zaten sorgusunu yaptık. Aranan
Ģahıslardan değil, haberimiz var.” diyor. Buna rağmen, Beğendik Köyü Muhtarı, zabıtayla bu
Ģahsı Ġğneada‟ya getiriyor. Bu normal mi yani? Getirdiğinde de karakola getirmedi
diyorsunuz.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Zabıtayla getirilmiyor
yani ben getirildi diye bir Ģey demedim yani getiriyor diye bir Ģey söylemedim.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Belediyede çalıĢan birisiyle yani.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Tamam, o anda ben
Ġğneada‟ya gideceğim mi ne demiĢ, zabıta arkadaĢ da “Ben de Ġğneada‟ya gidiyorum,
gidecekseniz götürebilirim.” demiĢ. Hatta çocuğu da varmıĢ yanında, zabıtanın çocuğu.
BAġKAN – Yardımcı olmak için…
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Evet, yardımcı olma
amaçlı olarak yani muhtar bunu al götür sen oraya gibi bir Ģey değil yani.
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MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Tutanaklarda sanki öyle anlaĢılıyor
da.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Yok.
KOMĠSYON UZMANI KENAN ALTAġ – Kıyı köyde bir ceset bulunmuĢtu değil
mi?
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Doğrudur.
KOMĠSYON UZMANI KENAN ALTAġ – Bu cesedi siz mi görmeye gitmiĢtiniz?
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Benle Mustafa
BaĢçavuĢum görmeye gitti.
KOMĠSYON UZMANI KENAN ALTAġ – Peki, cesedin üzerinde herhangi bir
kıyafet var mıydı?
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Evet.
KOMĠSYON UZMANI KENAN ALTAġ – Ne vardı?
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Zannedersem ya mavi
ya lacivert mayo vardı. Sağ kolunda altın bileklik, boynunda altın zincir ve haç vardı.
Tahkikat dosyasını isterseniz oradan, faili meçhul dosyalardan bulabilirsiniz. Çünkü 6
kilometre yürüdüm -bunu hiç unutmuyorum- o sıcakta, Limanköy ve Beğendik arasını 5 defa
turladım o kayığı bulmak için, 2004 yılında komutanlarımızın yaptığı baskıdan hariç, basına
çıktığından dolayı. Yani o yaz dönemini hiç unutmuyorum. Onun için de yani oraya da
yürümek için… Mustafa BaĢçavuĢum da Ģahittir, dedik ki artık, kim olursa olsun yani buradan
gidiĢ yeri de yok. Ceset vurdu dediler, gidelim biz de…
KOMĠSYON UZMANI KENAN ALTAġ – VatandaĢ bulmuĢ cesedi, siz onu teĢhise
gittiniz. Öyle mi oldu?
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – VatandaĢ buluyor,
Kıyıköy karakolu bize haber verdi. Biz daha önceden, ceset çıkabilirse diye… Dediler ki
burada bir ceset var.
BAġKAN – Kıyıköy‟e yakın bir yer mi orası? Cesedin çıktığı yer.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Cesedin çıktığı yer,
Panayır diye bölge var, Kıyıköy jandarmasının bölgesi yani onların bölgesi. Biz de o kadar
dedik, öyle bir umut var mı… Zannedersem Kıyıköy jandarma da annesini çağırdı teĢhis için.
Tam olarak hatırlamıyorum o bölgesini.
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BAġKAN – Siz gittiniz, gördünüz.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Biz gittik bizzat.
BAġKAN – Ne gibi bir iĢlem yapıldı orada?
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Kıyıköy yaptı onu,
bizimle alakası yok.
BAġKAN – Anladım da yani bilginiz var mı diye soruyorum. Ne yaptılar, ne ettiler?
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Onu Ģey yapamam,
zaten olay yeri inceleme birimleri geldi o zaman. Dosyanın içinde hepsi var zaten.
BAġKAN – Siz sadece gördünüz.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Biz gördük zaten…
BAġKAN – Sizi niye çağırdılar? Tolga mıdır, değil midir diye mi çağırdılar?
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Olabilir mi acaba diye.
Yani biz arıyoruz çünkü ceset var mı, bir de sandal kayıp. Acaba vurur mu denize eğer
öldüyse. Kaçmaya kalkıĢtıysa belki ölür yani kıyıya vurur, belki bizim midir diye. Zaten biz
ailesine haber verdirdik Kıyıköy‟e.
BAġKAN – Ama siz herhâlde Tolga Baykal CEYLAN olmadığını tespit ettiniz.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Yok, bulunmadığını
değil, biz bilmiyoruz ama. Cesedin kafasında saç yoktu. Organların çoğu, baĢ tarafı filan
yenmiĢti, burnu, kulakları, balıklar tarafından.
BAġKAN – Yani tanınmaz durumdaydı.
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Evet.
BAġKAN – Ne kadar denizde kalmıĢtı o ceset, siz tahmin edebilir misiniz yani
deneyimlerinizden?
UZMAN JANDARMA II. KAD. ÇAVUġ ERKAN ÇELĠK – Bizim kaldığımız
bölgede boğulmalar oluyordu, beĢ gün denizin içerisinde ceset kalıyordu, balıklar kulak ve
dokuları yemeye baĢlıyordu. DeğiĢiyor havanın durumuna göre, yaz ve kıĢ sezonuna göre.
ZEYNEL TUNÇ
BAġKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġnsan Hakları Ġnceleme Komisyonunun Alt
Komisyonu Tolga Baykal CEYLAN‟ın kaybolmasıyla ilgili bir araĢtırma yapıyor. Siz de
Ġğneada‟da görev yaptınız. Gerçi onun kaybolduğu dönemde yapmadınız, daha sonra yaptınız
ama belki konuĢulmuĢtur, bir Ģeyler olmuĢtur, bazı bilgileriniz olabilir diye sizi de buraya rica
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ettik, geldiniz, sağ olun. Bu konuda eğer bizimle paylaĢabileceğiniz bilgiler varsa sizi
dinlemek istiyoruz.
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ ZEYNEL TUNÇ – Ben olayın olduğu tarihte askerî
okulda öğrenciydim yani Ġnternet‟ten araĢtırdım olayı. Bana evrak gelince, ben çağrıldığımı
öğrenince Ġnternet‟ten araĢtırdım ne olayı diye, bilmiyorum, merak ettim hem de. Olayın
olduğu tarihte askerî okulda öğrenciydim. Yalnız, daha sonra görev yaptığımız dönemde
orada faili meçhul olaylara belirli, üç aya bir tutanak tutuyorlar hep araĢtırıldı, edildi diye.
Onunla ilgili tutanak tutum mu onu da hatırlamıyorum yani. Ben normalde Demirköy
merkezde görevliydim, oraya yazları yoğun olduğundan, geçici görev için bazen on beĢ
günlüğüne, yirmi günlüğüne gidiyordum, o arada tutanak tuttum mu, tutmadım mı
hatırlamıyorum.
BAġKAN – Bu üç aylık tutanaklar genelde otomatik böyle?
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ ZEYNEL TUNÇ – O tarz olur. Normalde vatandaĢa
sorup tutuyoruz. Mesela, ben oranın yabancı personeliyim, benim Ġğneada‟da toplam dört yıl
içinde çalıĢtığım gün altmıĢ günü geçmez. Ġki kere geçici görevle gittim. Hani, personel eksik
olduğundan, izne ayrıldığından, ondan dolayı gittim Sayın BaĢkanım. Gittiğimiz dönemde de,
biz, orada mesela ne oluyor, üç aya bir tutanak tutuluyor, savcılıktan araĢtırılması isteniyor
adli bir görev olarak. Ġstendiğinde biz kendimize düĢen nedir? Mesela gidiyoruz, köylülere
soruyoruz, iĢte, hani, neticede burada kaybolmuĢ, böyle böyle, zamanında bir vatandaĢ
kaybolmuĢ Ģu tarihte, herhangi bir duyduğunuz var mı?
BAġKAN – Yeni bir Ģey var mı, yok mu diye soruyorsunuz.
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ ZEYNEL TUNÇ – Yeni bir Ģey var mı, iletiĢimi olan
köyde biri var mı? Neticede buraya gezmeye geldiğine göre tanıdığı biri de olabilir diye
değerlendirip o tarz sorular soruyoruz.
BAġKAN – Anladığım kadarıyla sizin bulunduğunuz dönemde bu konu çok da öyle
fazla konuĢulmamıĢ. Zaten belki yazın yoğundu da…
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ ZEYNEL TUNÇ – KonuĢulmadı. Ben Ģu an
araĢtırma tutanağı tutup tutmadığımdan bile emin değilim, hatırlamıyorum çünkü fazla bir
faili meçhul olay olmadığı için orada, nasıl diyeyim bir iftira olayı vardı, biri Ģikâyet etmiĢ
hususi, öyle iki tane olay olduğu için, ufak tefek olay olduğu için, hani bu olayı da kısmen
hatırlıyorum. Toplantıda iĢte “Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, araĢtırabilir miyiz?” diye
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konuĢuluyor bunlar tabii kendimizce. Bunları aydınlatmak baĢarı bizim için. O tarz bilgim
yani baĢka da olayla ilgili bir Ģeyim yok. Tutanağı da…
BAġKAN – Hâlâ da yok bir bilgi?
UZMAN JANDARMA ÇAVUġ ZEYNEL TUNÇ – Yani bu çok konuĢulan bir Ģey
değil yani sadece benim duyduğum, Ġğneada‟da vatandaĢa sorduğumda, “O çocuk biraz geldi
buraya o zaman, anormal bir çocuktu.” Hani nasıl diyeyim, hareketlerinde böyle rahat insan
tavrı yoktu. Muhtemelen yurt dıĢına gitmiĢtir diye… Hatta bir arada televizyonda çıktı,
Amerika‟da seçim vardı, bizim aklımıza o zaman düĢtü o iĢ, hani Obama‟nın seçildiği
dönemde, iĢte “Anne, seni çok seviyorum. Tolga” diye bir pankart açmıĢ diye bir söylenti
oldu. Bunu da ben Demirköy‟den duydum. Neden? Hani Ġğneada‟da çalıĢmıyordum ama
neticede Ġğneada bize bağlıydı, olayın aydınlatılması açısından faydalı bir bilgi, araĢtırılması
gerekliydi. Hatta arkadaĢlar yazı filan yazmıĢlar o dönem, cevap gelmiĢ, hani net anlaĢılmıyor
onun olup olmadığına dair diye. Bu tarz yani, benim bildiğim bu kadar. Net bildiğim hiçbir
Ģey yok yani bu olayla ilgili kendi adıma.
HAKAN YELEP
BAġKAN – Hakan Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġnsan Hakları Ġnceleme
Komisyonunun Alt Komisyonu olarak biz Tolga Baykal CEYLAN‟ın kaybolması olayıyla
ilgili bir araĢtırma yapıyoruz. Siz Tolga Baykal CEYLAN‟ın kaybolduğu sırada Ġğneada‟da
görevli değildiniz.
UZMAN JANDARMA IV. KAD. ÇAVUġ HAKAN YELEP – Evet. Ben yaklaĢık bir
yıl sonra, 5 Eylül 2005 tarihinde orada göreve baĢladım.
BAġKAN – Dolayısıyla tabii ki öncesiyle ilgili tanıklığınız olamaz ama karakolda
konuĢulmuĢtur, daha sonra bazı iĢlemler yapılmıĢ olabilir, bildiğiniz kadarıyla bize bir
anlatırsanız.
UZMAN JANDARMA IV. KAD. ÇAVUġ HAKAN YELEP – Sayın BaĢkanım, ben
orada göreve baĢladığımda kayıp Ģahıs olarak Tolga Baykal CEYLAN‟ın dosyası vardı ve
araĢtırılmaya devam ediliyordu. Tabii ben de karakolda göreve baĢladığım için
araĢtırmalarımıza devam ettik fakat çok farklı bilgilere ulaĢamadık. Zaten Tolga‟nın
kaybolduğu zamanda görev yapan arkadaĢlar konuya birebir vâkıf oldukları için onlar ağırlıklı
olarak ilgilendiler. Fakat ben de orada görev yaptığım için de elimden geldiği kadar onların
yanında araĢtırmalara devam ediyordum. Zaten yapılabilecek hemen hemen her Ģey yapılmıĢtı
80

TBMM
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
yani gören Ģahısların ifadeleri alınmıĢtı, o sırada görev yapan arkadaĢlarımız, bütün sahil
boylarını, anlattıklarına göre, ormanların içlerini, her tarafını aramıĢlar, aranmıĢ yani sürekli
olarak. Çok fazla değiĢik bilgiye ulaĢamadan bir sonuca ulaĢamadık.
BAġKAN – Galiba yurt dıĢına gittiği kanaati oluĢmuĢ.
UZMAN JANDARMA IV. KAD. ÇAVUġ HAKAN YELEP – Yani ben o dosyayı
incelediğim kadarıyla, dosyayı ben de inceledim göreve baĢladıktan sonra. ĠĢte, Beğendik
köyündeki kayığın kaybolması, Beğendik köyünde iĢte “Burası Bulgaristan mı?” diye
sorması, daha sonra dedesiyle yaptığı bir telefon görüĢmesi var “Ben sınırdayım, Ģansımı bir
daha deneyeceğim.” Ģeklinde konuĢmaları, bütün Ģeyler Bulgaristan‟a geçtiği kanaatini
uyandırdı bizde. Yani daha sonra da zaten 2006 yılında savcılık kovuĢturmaya yer olmadığına
karar verip kayıp Ģahıs olarak aranmasına devam edilmesi Ģeklinde bir karar verdi. Ben 2009
yılına kadar orada dört yıl boyunca görev yaptım.
BAġKAN – O karardan sonra da nasıl arayacaksın ki, yani sokağa çıkıp her gün
arayamazsın bu çocuğu, üç ayda bir bulunamamıĢtır diye bir zabıt tutup gönderiyorsun.
UZMAN JANDARMA IV. KAD. ÇAVUġ HAKAN YELEP – Beğendik köyüne
zaman zaman gittiğimizde tekrar Ģahıslarla görüĢüyorduk ama hemen hemen aynı Ģeyleri
söylüyorlardı. Orhan UYANIK geçen sene zannedersem vefat etti, Orhan UYANIK ile
görüĢüyorduk, onun kahvesine gitmiĢ, iĢte orada Ġnternet‟e falan girmiĢ, onunla da görüĢtük.
Ben oradan ayrıldıktan sonra Orhan UYANIK Bey vefat ettiler. Aynı Ģeyleri yani dosya
kapsamındaki aynı Ģeyleri söylüyorlardı.
BAġKAN – Yeni bir Ģey yok.
UZMAN JANDARMA IV. KAD. ÇAVUġ HAKAN YELEP – Evet.”
Bu görüĢmelerin ardından Alt Komisyon 24-26 Mart 2011 tarihleri arasında
Demirköy‟e giderek çalıĢma yapmıĢtır. 25 Mart 2011 günü Pınarhisar Ceza Ġnfaz kurumunda
tutuklu bulunan olayın tanıklarından Selçuk ġENGÜL ile bulunduğu kurumda görüĢme
yapılmıĢtır. Bu görüĢme aĢağıda ki Ģekildedir.
SELÇUK ġENGÜL
BAġKAN - Tolga‟yla ilgili olarak bildiklerini bize anlatırsan memnun olacağız.
SELÇUK ġENGÜL - Ben Selçuk ġENGÜL. 1968 doğumluyum. Babam emekli.
Emekli olduktan sonra Ġğneada‟ya gelmiĢ. 2 tane kardeĢim vardı ikiz, 1 tane de en ufak
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kardeĢim vardı, o evlatlıktaydı. KardeĢlerim ikiz olduğu için, askere gittikleri için, babam da
yaĢlı olduğu için, yanlarında bulunmak için Ġğneada‟ya gelmiĢtim,
BAġKAN – Hangi yılda?
SELÇUK ġENGÜL - 1992 yılında geldim Ġğneada‟ya. Ġğneada sakin, güzel, iĢte iĢ
yoğunluğu da var, orman iĢi de var. Babamın yanında belirli bir süre kaldım, kalırken oraya
alıĢtım. DıĢarıda kötü alıĢkanlıklarım da vardı, madde bağımlısıydım. Ġstanbul‟da
bulunduğum sürece, burada bu kötü alıĢkanlıklarımı bırakmak zorunda kaldım. Çünkü
devamlı bir Ģeyi bulduğunuz yerle bulmadığınız yer arasında belirli bir uzaklık olduğu için
ister istemez zor oluyor, hiç değilse aramak zorunda da kalmıyorsunuz, ancak Ġstanbul‟a
gittiğim zaman iĢte maddeyi kim kullanıyorsa, hangi arkadaĢımı tanıyorsam ona sorardım. O
gibi sebeple maddeden uzaklaĢtım. Bu arada dükkân açtım. Garajın içinde küçük bir çay
ocağım vardı. Burayı iĢletirken bir akĢamüstü, küçük de bir yer, kapıdan içeriye, elinde çanta
birisi girdi ama bu resimdeki çocuk değil yani o çocuk ama saçlarıyla sakalı yok.
BAġKAN – TıraĢlı.
SELÇUK ġENGÜL - Evet. TıraĢlı bir Ģekilde böyle. Dedi: “Kolay gelsin.” “Sağ olun,
teĢekkür ederim.” Dedim. Ben de temizliğimi yaptım, bardaklarımı yıkıyorum, iĢte çamaĢır
suyundan çıkardım, duruluyorum. “Kolay gelsin. Pansiyon bulabilir miyiz burada, nerede
bulabilirim?” dedi. “Meydana in, çarĢıya,

oradan sağ tarafa doğru yürü, yanına kahve

gelecek, orada sor -bekâr, tek insan olduğu için- onlar verebilir.” dedim. Bu gitti, aradan onon beĢ dakika olmadı tekrar geldi, “Bulamadım, yoklarmıĢ orada.” dedi. “O zaman beĢ-on
dakika bekle, ben kapatırım, beraber gidelim.” dedim. ĠĢimi bitirdim ben, beraber gittik.
Baktım ben de bulamadım, pansiyonun olduğu yerlerden doğru yürüyoruz artık.
BAġKAN - Yani “Bulamadım.” derken boĢ yer yok.
SELÇUK ġENGÜL - BoĢ yer değil, kiĢiyi bulamadık. Kahvede bu kiĢiyi bulamadık
yani pansiyonu olan kiĢiyi, oradan, kiĢiyi hani arıyoruz ya kiĢinin evinin önünden deniz
boyuna doğru yürüyoruz, göl tarafına doğru gidiyoruz. Neyse oradan DSĠ‟nin oraya kadar
geldik, yaz günüydü. Bakkalın önünden geçerken dedim ki: “Bira içer misin?” Ben Ģimdi
yorgun olduğum için bir-iki tane bira içeyim. “Hayır, teĢekkür ederim.” dedi. “Allah, Allah
bira da içmiyor, içki de almıyor falan, iyi.” dedim, geldik o DSĠ‟nin sahil kısmına, orada
oturuyoruz, benim aklıma geldi çadır. Bir arkadaĢım hayvan almıĢtı, keçi, ufak, yuvarlak
etrafını çevirip bir tane çadır kurmuĢtu yanı baĢına, beri tarafı da biraz, 500 metre ilerisi de
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çadır yani durduğun yerden görebiliyorsun çadırları. Yazın insanlar çadır kuruyor. “Çadır
var.” dedim. Zaten gece dokuz buçuk, on civarıydı, yarım saat geçse en fazla on buçuk, o
civar. Yarım saat orada dursak veyahut da biraları içerken, iki tane birayı içerken en geç on
bir. “Yatar mısın?” “Tabii.” dedi. “O zaman gel, gidelim.” dedim. Bulunduğumuz yerden de
çadırın yeri bir sigara içimidir, o kadar da yakın çadır bölgesine, denizle arası, o kadar
mesafesi var. Neyse, geldik, “Ben de kalayım.” dedim, beraber çadırda kaldık.
BAġKAN – Çadır senin arkadaĢının yani?
SELÇUK ġENGÜL - ArkadaĢımın çadırıydı. Onun ufak hayvanları vardı, keçileri
vardı, keçilerin yanında, evine gidiyordu, çadır bulunsun hani, bir Ģey olmasın gibilerine,
neyse ben sabahleyin kalktım…
BAġKAN – ġimdi, o arada konuĢtunuz herhâlde niye geldi, ne yapmaya geldi?
SELÇUK ġENGÜL - KonuĢuyoruz ama öyle bir Ģey… Bu Ģimdi konuĢtu, okudu,
Ġnternet aradı… Ġnternet üzerine biraz yoğunluk gösteriyor. Ġnternet o zaman da bir tane
“Orhan Abi” diye bir abi vardı, Ģu anda rahmetli oldu, onun Ġnternet‟i vardı.
BAġKAN – Tatile mi gelmiĢ oraya, ne yapmaya gelmiĢ?
SELÇUK ġENGÜL - Yani tam olarak bana hiçbir bilgi vermiyor. Pansiyon arıyor,
belki bir tatile geldi, benim kafamda tek iĢaret o. Onu da hiç sormadım kendisine. Pansiyon
arıyor, oralı değil, kendi evi yok, benim düĢüncem bir tek o oldu.
BAġKAN – Sonra gittiniz.
SELÇUK ġENGÜL - Sonra gittik kaldık, sabahleyin kalktık, ben kalktım, baktım bu
yok. Bu peçete gibi bir tane kâğıt, Ģu kadar bir Ģey bırakmıĢ, “Selçuk Abi, beni merak etme,
ben denize gidiyorum, kahveye gelir, görüĢürüz…” “Allah, Allah, adama bak ya, neyime
gerek, benim Ģimdi on sene, on beĢ sene, yirmi senelik arkadaĢım var, bir yere gitse not
bırakmaz.” dedim. Saat dokuz da olmuĢtu, geç de kalmıĢtım kahveyi açmak için. Gittim
kahveyi açtım, on buçuk, on bir gibi geldi çanta elinde. Nescafe içiyor, normal plastik
bardağın içine çay ocağından sıcak su, ĢaĢal su ĢiĢesi vardı, bizim sularımız kireçli olduğu için
Demirköy‟den bidonlarla su getiriyorum, bidonlarla böyle çay ocağına girerken kenarda,
oradan su dolduruyor, hani sağlığına da çok dikkat eden bir çocuktu. Sonra bu Liman köyüne
doğru giderken karakolda bir tane uzman çavuĢ bunu görüyor devriye gezerken, elinde çanta.
Diyor ki: “Nereye gidiyorsun?”
BAġKAN – Ġğneada‟nın içinde mi daha?
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SELÇUK ġENGÜL - Ġçinde. Liman köy civarına doğru giderken bunu görüyor.
Benim bu olaydan sonradan haberim oldu. Ondan sonra zaten çocuk ya kayboldu veyahut da
dıĢarı gidiyor…
BAġKAN – Alıp karakola götürmüĢ mü devriye gezen?
SELÇUK ġENGÜL - GötürmüĢ derken bana söylediği devriye gezen karakola bile
götürmüyor galiba, “Nereye gidiyorsun, kimliğini ver.” diyor. Kimliğini çıkarıyor, veriyor,
öğrenci kimliğini veriyor. “Burada ne arıyorsun?” diyor. “Garajda Selçuk Abi var, onun
çadırında kalıyorum.” diyor. “Bin bakalım, arabaya, nerede çadır?” diyor, götürüyor…
BAġKAN - Bunu Tolga mı anlattı sana?
SELÇUK ġENGÜL - Hayır.
BAġKAN - Yani böyle konuĢma olduğunu sen nereden öğrendin?
SELÇUK ġENGÜL - Uzman çavuĢtan.
BAġKAN - O söylüyor, evet.
SELÇUK ġENGÜL - Geliyorlar, çadıra bakıyorlar, kaldığı yere bakıyorlar, sonra da
bu çocuğu bırakıyor uzman çavuĢ. Ben de kahvedeyim. Ne bana geliyor, ne bir Ģey soruyor,
ne bir Ģey söylüyor. Sonra, çocuğun bir tane çantası var benim dükkânımda, o elbise çantaları
olur Ģöyle malzeme koyarlar, fermuarlı, Ģu kadar bir Ģey, içinde CD‟leri, iĢte birkaç tane
tiĢörtü, dükkâna bırakıyor, ondan sonra yok çocuk. ġimdi, son durak burası, hani normal
Çorlu, Burgaz gibi yer olsa diyelim ki gitti, bir tarafa gitti ama Ġğneada gibi yerden, Ģimdi
çantan senin garajda, yirmi dört saat kahve açık, otobüsler olduğu sürece kahve açık, çantanı
alıp gitmen lazım değil mi?
BAġKAN – Bir de otobüse binse senin haberin olacak zaten.
SELÇUK ġENGÜL - Yani ben arkadaĢıyım, en azından diyecek ki: “Ġyi günler,
Allaha ısmarladık arkadaĢım.”
BAġKAN – Sonra?
SELÇUK ġENGÜL - Sonra, geldiğinde bu annesine telefon açtı. Annesine telefon
açtığını da nasıl öğrendim? Çantası oradaydı, postane yakındı, annesine telefon açtı, “Annem
dırdır yapıyor, baĢımı ağrıtıyor filan.” dedi. Biraz konuĢmuĢ galiba annesiyle, tartıĢmıĢ.
Ondan sonra bu ayrıldı. Ondan sonra zaten görmedim ben bunu. Çantası dükkândaydı, ondan
sonra ben bunu görmedim. Sonra annesi telefon açtı, garaja telefon açtı birkaç gün sonra,
“Böyle, böyle” dedi…
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BAġKAN – Sana mı telefon açtı?
SELÇUK ġENGÜL - Bana telefon açtı ama oraya gelmeden, “Allah, Allah bu kadın
benim adresimi nasıl buldu?” dedim, “Hani çocuğuyla benim burada konuĢtuğumu nereden
biliyor?” gibi ben Ģimdi. “Çocuğu da söyleyebilir, iĢte ben Ġğneada‟dayım, böyle, böyle,
garajda bir ağabey var, onunla kalıyorum, bilmem ne.” diye çocuğu da söyleyebilir dedim,
öyle geldi aklıma. Sonra kadın bir-iki soru soruyor bana normal olarak, ben cevaplıyorum,
sorduğu soruları tekrar bana soruyor. “Abla, böyle, böyle.” diyorum. Tekrar sorunca benim
zoruma gidiyor Ģimdi, hani sanki insanı yargılarmıĢ gibi oluyor. Neyse ben kapattım telefonu,
sonra 1987 model bir ġahin otomobille bir hafta, on gün sonra tekrar geldi, tekrar öyle bir
görüĢtük, “ĠĢte, ne bileyim ben senin oğluma bir Ģey yapmadığını?” gibi, böyle bir tavrı vardı
kadının. Ondan sonra gazetelerde okuyorum.
BAġKAN – Çantayı ne yaptın?
SELÇUK ġENGÜL - Çanta dükkânımdaydı. Kadın, Ġğneada‟da kiĢiyi arama listesi,
resim dağıttı belediyeye gidip, “Oğlum kaybolmuĢtu.” gibi. Ama resim, tıraĢ olmuĢ… Ben
Ģimdi Ģu anda tıraĢ oldum, birileri gelip beni ziyaret edecek diye. Ama o resim kiĢiyi yeni tıraĢ
olmuĢ hâlde tanınacak kiĢi değildi yani.
BAġKAN - ġu mu?
SELÇUK ġENGÜL - Ha, bu tıraĢ olmuĢ hâli, bir de gazetede çıkıyor ya…
BAġKAN - Sakallı. Yani senin gördüğün bu hâli, değil mi?
SELÇUK ġENGÜL - Evet, evet. Normal, bu da olabilir yani ben böyle hatırlıyorum
ama Ģu saçları da bu kadar uzun değildi. Yani gazetedeki gibi değildi saçları uzun, sakalları
uzun, öyle bir resim değildi yani.
Çantayı anlatıyordum…Çocuğunu aramak istedi. Oradan bana uzman çavuĢ bu
olaydan sonra, aranmaktan sonra bana geldi, beni aldılar kahveden. “Selçuk, böyle böyle;
kaybolan bir insan var, sen tanıyormuĢsun.” dediler. ġimdi öyle bir Ģey ki hani, kim, ne, niçin,
niye kaybolsun gibi ben de ĢaĢırdım o anda. Böyle böyle” dediler belediyedeki çocuk.
“Tanıyor musun?” “Tanıyorum.” “Ne oldu, anlat bakalım, biz de bir Ģey bilmiyoruz.” “Böyle
böyle oldu iĢte, ben bir iki gün yatırdım, ondan sonra da bir tane de çantası vardı benim
dükkânımda.” Çocuk yok. Ben Ģimdi ifade verirken uzman çavuĢ dedi ki, o zaman bana
söyledi, “Selçuk, ben bu çocuğu aldım, devriye geziyordum.” dedi. Kırklarelili bir uzman
çavuĢ, Ģu anda ismi aklıma gelmiyor.
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BAġKAN-Altan…
SELÇUK ġENGÜL – Altan Uzman ÇavuĢ, evet efendim. Ben bunu aldım dedi.
Kimliğini ver dedim. Ne tarafa doğru… Elinde çanta dedi, yani buranın insanı olmadığı için.
Böyle, böyle… Nerede kalıyorsun. Bana öğrenci kimliğini verdi. Ben Ģimdi ifadeyi orada
verdikten sonra benle yüz yüze konuĢuyor uzman çavuĢ. Evet dedim komutanım. Böyle böyle
dedi. Çıkardı kimliğini verdi. Nerede kalıyorsun dedim. Böyle, garajda Selçuk Abi var,
çadırında kaldım dedi bana. Gittik çadırına da baktık dedi. Ben dedim, ben kahvedeydim bana
en azından bir haber verseydin, baĢkalarından duydum. Ben de onu, hani benim hakkımda
konuğum olduğunu uzman çavuĢ sonradan bana söylüyor, ifademi verirken söylüyor yani.
“Ama çocuğun bir suçu, günahı yok ki hani ben çocuğu alayım.” diyor, “Hani reĢit bir çocuk,
bir suçu, günahı da yok, öğrenci.” diyor yani.
BAġKAN – Karakola götürmemiĢ?
SELÇUK ġENGÜL – Yok, karakola da götürmemiĢ, hani, götürmeye de bir sebep yok
ki.
BAġKAN – Gerek yok…
SELÇUK ġENGÜL – Öğrenci kimliği de var. Bırakıyor.
BAġKAN – Sonra?
SELÇUK ġENGÜL – Sonra, çocuğun çantasını teslim ediyorum, ben de çantası var
diyorum.
BAġKAN – Kime teslim ettin?
SELÇUK ġENGÜL – Tabii, uzman çavuĢlara, karakol nöbetçilerine. Ġçinden, o anki
iĢte aklımda kalanlar, CD‟ler, tiĢört, bir iki parça eĢya vardı.
BAġKAN – Fazla bir eĢyası yoktu değil mi?
SELÇUK ġENGÜL – Yok…
BAġKAN – Parası, pulu var mıydı, hiç bahsetti mi?
SELÇUK ġENGÜL – Efendim, Ģimdi iki gün içinde inanın, kahveciyim, bir çay
parasını almamıĢımdır hani o kadarlık arkadaĢlığımızdan. Hani, suyu öyle doldurur, nescafe
içer, hani suyunu sıcak su yapar, para olayı hiç olmamıĢtır.
BAġKAN – Hayır, konuĢuldu mu?
SELÇUK ġENGÜL – Yok, yok, aramızda hiç para muhabbeti geçmedi. Hani, bir iki
gün kalacak gibi, öyle, aramızda hiç Ģey olmadı. Görmedim de, parasını da görmedim.
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BAġKAN – Peki, ne olmuĢ olabilir bu çocuğa?
SELÇUK ġENGÜL – Ben de ĢaĢırıyorum efendim. Benim Ģimdi düĢüncem, bu kadar
hani ben de diyorum, inĢallah çıkar da diyorum böyle Ģey olur, kendi kendime de
düĢünüyorum. Hani insanların Ģimdi… Bir insan suç iĢler, der ki efendim, ben bunu yaptım,
ben bunun cezasını çekiyorum ama bir insan suç iĢlemez, suçsuz yere bir ceza çekiyorsa, o
insan der ki vicdanen, iki sefer ceza çeker. ġimdi bu insan -demin ona geliyordum ya- gitse
çantasını alacak dükkândan. Hadi çekindi diyelim, o gün alındı, jandarma onu aldı, çantası
oradaydı ama alındıktan sonra geldi, bana da öyle hiçbir Ģey söylemedi. ġimdi o da var. Hani
bana dese ki beni jandarmalar aldı, böyle böyle, iĢte götürdüm, çadıra bıraktırdım, iĢte
söyledim seni dese, öyle de hiçbir Ģey demedi. Ondan ben hiçbir Ģey duymadım.
BAġKAN – Siz bir tek gece mi birlikte kaldınız?
SELÇUK ġENGÜL – Bir tek gece veyahut da iki gece, üç gece değil.
BAġKAN – Değil. Ġki de olabilir diyorsun.
SELÇUK ġENGÜL – Ġki de olabilir efendim.
BAġKAN – Ne olur peki, yani bir yorumun var mı?
SELÇUK ġENGÜL – Benim tahminim, oradan dıĢarı gittiyse, artık…
BAġKAN – Oluyor muydu öyle olaylar?
SELÇUK ġENGÜL – Oluyordu derken, Ģimdi…
BAġKAN – Duyuluyor muydu veya o niyetle gelenler oluyor muydu?
SELÇUK ġENGÜL – Oraya o niyetle gelenler, yabancılar bir iki tane oluyordu hani
sınır bölgesi olduğu için…
BAġKAN – Geçmek de kolay galiba?
SELÇUK ġENGÜL – Geçmekte kolay… Aslında değil de bunlar öyle zannediyor,
hani hudut bölgesi olduğu için kolay geçerim diyordur, bir de üniversite öğrencisi olduğu için,
beĢ-altı dil bildiği için karĢıya geçtiği zaman Türk olduğu anlaĢılmaz diyorum ben, karĢıya
geçebilir diyorum.
BAġKAN - KarĢıya geçme konusunu kendi aranızda konuĢtunuz mu?
SELÇUK ġENGÜL – Yok.
BAġKAN - Bahsetti mi?
SELÇUK ġENGÜL – Ben sonradan kendi yorumumu yapıyorum.
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BAġKAN -Sonradan kendi yorumunuzu yapıyorsunuz. ġimdi, Tolga, jandarma
tarafından kimlik sorulduktan sonra senin yanına geldiğini düĢünüyorsun. Öyle mi?
SELÇUK ġENGÜL – Tabii.
BAġKAN - Jandarma Tolga‟yı aldıktan ve Tolga‟yla kimlik sorduktan sonra senin
oraya geldi Tolga diyorsun.
SELÇUK ġENGÜL – Evet. Hiç de bir Ģey söylemedi bana. Yani çantasını bıraktı,
bana jandarma da aldı beni demedi. Hani kaldığımız çadır yerine götürüyor…
BAġKAN - Jandarma Tolga‟yı aldığında yanında çantası vardı?
SELÇUK ġENGÜL – Evet, çantası vardı.
BAġKAN - Çantasının içine bakmıĢlar mı, öyle bir Ģey söyledi mi?
SELÇUK ġENGÜL – Yok, baksalar da o kadar Ģey yapmamıĢlardır çünkü öğrenci
kimliğini verince sen çık diyor yani bir suç iĢlememiĢ adam, reĢit adam diyor. Benim göz
altına almama bir sebep yok ki diyor, hani Ģikâyet yok ki ben bıraktım dedi.
BAġKAN -Sonra senin oraya geldi bu çocuk…
SELÇUK ġENGÜL – Sonra geri geldi, çantasını iĢte… Annesine telefon açtı, çantası
oradaydı, ondan sonra çocuk kayboldu.
BAġKAN -Çantayı çadıra götürdünüz mü yoksa…
SELÇUK ġENGÜL – Yok, kendi taĢıyordu, kendi çantasıydı.
BAġKAN - Yani sürekli yanındaydı?
SELÇUK ġENGÜL – Sürekli yanında taĢıdığı çanta, kendi çantasıydı.
BAġKAN - Çanta, giderken de yanındaydı?
SELÇUK ġENGÜL – Tabii.
BAġKAN - Kahveye girerken de…
SELÇUK ġENGÜL – Evet.
BAġKAN – Orada bıraktı sonra?
SELÇUK ġENGÜL – Evet. En son kahvede bırakıyor çantayı.
BAġKAN – Peki, yurt dıĢına gidecek olan birisi, zaten üç tane eĢyası var, niye yanına
almıyor ki? Yük mü olur?
SELÇUK ġENGÜL – Bilmiyorum ki efendim, onu da bilmiyorum ne düĢündüyse.
BAġKAN - ġimdi bir de, Selçuk, sen daha evvel bir ifade vermiĢsin.
SELÇUK ġENGÜL – Evet.
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BAġKAN - ġimdi o ifadende diyorsun ki ben kayıp ilanını görünce jandarmaya gittim.
SELÇUK ġENGÜL – Tamam iĢte efendim, Ģimdi ben yine o aynısını söyledim, kayıp
ilanı derken, o zaman öğrendik zaten biz kaybolduğunu.
BAġKAN - Bir de jandarmayla birlikte çadırın oraya gidence malzemeleri bulduk
diyorsunuz, yani dükkânda malzeme var. Mesela, burada aynen Ģöyle diyor: “Bu sabah kayıp
ilanını görünce jandarmaya geldim –bu senin ifaden- jandarmayla birlikte benim çadırıma
gittik ve buradan jandarma birtakım malzemeler aldı. Bu malzemeler mavi bir sırt çantası
içerisindedir.” Böyle bir Ģey hatırlıyor musun? ġimdi çünkü farklı bir Ģey diyorsun da onu bir
açıklığa kavuĢturmamız lazım.
SELÇUK ġENGÜL – Yok, benim kahvemden ben götürdüm onu.
BAġKAN - Malzemeleri?
SELÇUK ġENGÜL – Tabii. O, o anki nöbetçilerin oradaki kendilerine pay çıkmasıdır,
bu her Ģeyde olur yani. Benim anlattığımdır. Ben Ģimdi bu çantayı veyahut da çadırın olduğu
yerde bir tane eĢya bile yoktu. Yani oradan eĢya almamız mümkün değil. Çanta benim
dükkânımdaydı, garajın içinde bir ufak çay ocağım vardır dört-beĢ masalık, orada olduğunu
biliyorum. Ben kendim getiriyorum, ben ifade verirken “Çantası da bende” diyorum. Burada
ifadeyi, benim söylediğim ifadenin birkaç cümlesini değiĢtirmiĢler.
BAġKAN - Böyle bir değiĢiklik neden yapılsın.
SELÇUK ġENGÜL – Yani yazan insanlar bunu kendilerine mal edebiliyorlar. ġimdi
bir insanı mahkûm da edebiliyorlar o karelerin içinde.
BAġKAN - O zaman sen çantayı teslim ettiğin tarihi hatırlıyor musun?
SELÇUK ġENGÜL – Çantayı ben olaydan… 2004 yazıydı, ama tam olay olarak hani
gün olarak hatırlamıyorum çünkü çalıĢtığım için, belirli bir yoğunluk olduğu için… 2004‟ün
yazı olması gerek.
BAġKAN – Aradan kaç gün geçmiĢ olabilir yani çantayı bıraktı, bir daha uğramadı
sana. Senin karakola götürdüğün tarihle, çantayı bıraktığın tarih arasında kaç gün geçmiĢ
olabilir, bir hafta filan mı?
SELÇUK ġENGÜL – ġimdi, efendim…
BAġKAN – Galiba, annesi gelince bu iĢ yeniden gündeme gelmiĢtir yoksa .....
bekleyecektin belki?
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SELÇUK ġENGÜL – Ben bekleyecektim. Sonra annesi gelmese… Yok, Ģey,
jandarma onu almasa yine benimle onun arkadaĢlığı belli olmayacak. Gelecek, ben ona
merhaba, merhaba, hiçbir Ģey olmayacak belki de ama o nasıl, bir türlü, bulunduğu yeri
bildirmiĢ telefonda annesine.
BAġKAN – Annesiyle nasıldı iliĢkisi, nasıl bahsediyordu annesinden?
SELÇUK ġENGÜL – ġimdi, bana dediği, benim her istediğim oldu gibi dedi, ailemde.
Kendi, sormadığım bir soruyu bile, hani kendi söyledi bana.
BAġKAN – Hani bir de demiĢ ki annem çok dırdır ediyor filan…
SELÇUK ġENGÜL – Ha, o konuyu Ģey olarak demiĢtir belki hani, neredesin… ĠĢte
aileler söyler ya. Birisi, kimi torununun, çocuğunun üstüne çok düĢer, çoluk çocuk o kadar
kendini dıĢa vurur, kimisi hiç düĢmez, hani çoluğu çocuğu hep yanındadır.
BAġKAN – Bu hangisine benziyordu?
SELÇUK ġENGÜL – Yani ben ne bileyim, ben hiçbir Ģey yapmadım. Bir tek yaptığı,
huylandığım hareketi, hep eli saçlarındaydı, hep söyle saçlarıyla oynuyordu, konuĢuyor, hep
saçlarıyla oynuyordu. Üniversitede okumuĢ bir çocuk, beĢ-altı dil bilen bir çocuk, gelsin,
Ġğneada gibi bir yerde kendini kaybetsin yani.
BAġKAN – Ve ĢaĢırdın bu iĢe?
SELÇUK ġENGÜL – Ben de ĢaĢırıyorum tabii.
BAġKAN – Peki, sonra neler konuĢuldu Ġğneada‟da? ġöyle kadın geldi, her yere
ilanlar astı, jandarma araĢtırma yaptı, duyulmuĢtur bu, herkes duymuĢtur.
SELÇUK ġENGÜL – Tabii, duyuluyor, televizyonlara çıkıyor, iĢte beni tanıyan
arkadaĢlarım “Annesi televizyonda senin ismini veriyor” diyorlar. Biz üzülüyoruz yani.
BAġKAN – Yani insanların tahmini ne genel olarak?
SELÇUK ġENGÜL – Tahmini, bulan gören de bir Ģey olsa söyler yani ama hiç de
öyle söylentiye denk gelmedim.
BAġKAN – Karadeniz çok can alır.
SELÇUK ġENGÜL – Deniz olarak mı?
BAġKAN – Deniz olarak.
SELÇUK ġENGÜL – Deniz olarak hareketlidir de Ģimdi öyle bile olsa, denize bile
düĢse, denizin bunu atması lazım.
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BAġKAN - Yani boğulan insanlar bir iki gün sonra da olsa çıkıyor mu, deniz atıyor
mu kenara?
SELÇUK ġENGÜL – Evet efendim.
BAġKAN – Öyle bir Ģey olmadı?
SELÇUK ġENGÜL – Yok efendim.
BAġKAN - Rahatsızlığından bahsetti mi sana?
SELÇUK ġENGÜL – Yok, ayaktaydı, normal olarak, öyle bir rahatsızlığından hiç
bahsetmedi. Hap kullanırken de görmedim, ilaç kullanırken de görmedim.
BAġKAN – Bu yurt dıĢına gitmiĢ olsa, bir annesine telefon etmez mi ben Ģuradayım
diye, annesinin bu kadar meraklı olduğunu bile bile.
SELÇUK ġENGÜL – Hocalarıyla Ġnternet‟ten konuĢuyordu bu çocuk benim tahminin
efendim. Bilgisayarı aradığında, iĢte, kiminle konuĢacağını, ne yapacaksın bilgisayarı
dediğimde, bilgisayarın üstüne çok düĢüyordu. Ya, bizim ülkemizdeki hocalarıyla
görüĢüyordu ya dıĢarıdaki insanlarla konuĢuyordu.
BAġKAN – Nerede kullandı bilgisayarı?
SELÇUK ġENGÜL – ĠĢte, o rahmetli Orhan Abinin oraya gitmiĢti o zaman, orada o
adam ona bir iki Ģapka vermiĢti. Onun küçük bir, elinde bilgisayar vardı, herkeste o tarihte
bilgisayar yoktu, hani bu kadar çok yoktu. Ona gitmiĢ, orada iĢte onunla beraber biraz
muhabbet etmiĢ.
BAġKAN – Rahmetli oldu, bilgi veremeyecek maalesef. Tahminin, geçti öbür tarafa
diyorsun.
SELÇUK ġENGÜL – Benim tahminim, ben öyle yorum yapıyorum efendim. ġimdi
bu tarafa gelse, çantasını alacak, bir de bana diyecek ki abi iyi günler…
BAġKAN – Not bırakan çocuk…
SELÇUK ġENGÜL – Yani not bırakan çocuk, o kadar kibar bir çocuk
BAġKAN - KarĢıya geçerken de öyle bir Ģey yapması gerekmez mi yani neticede
oradan da ayrılıyor?
SELÇUK ġENGÜL – ġimdi, öyle bir Ģey yapması gerekir de iĢte onun o anki
düĢüncesi nedir bilemem.
BAġKAN – Belki de öyle bir fırsatı buldu, çantayı bile düĢünmeden geçti.
SELÇUK ġENGÜL – Olabilir.
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BAġKAN – Bu iĢte yardımcı olan insanlar var mıdır?
SELÇUK ġENGÜL – Yok, yok efendim, Çünkü bu iĢte günahı, vebali var.
BAġKAN – Ama bu iĢi para için yapan insanlar her yerde var.
SELÇUK ġENGÜL – Yok, yok efendim. Yani ben biraz çevreciyimdir.
ArkadaĢlarımdan mesela gidenler olmuĢtur; sarhoĢtur, atlar karĢıya geçer ama yarın öbür gün
tekrar gelir yani.
BAġKAN – Kayıkla mı geçerler, nasıl geçerler?
SELÇUK ġENGÜL – Yok, öyle duymuĢumdur ben de kulaktan.
BAġKAN – Yani, yürüyerek mi geçiyorlar?
SELÇUK ġENGÜL – Normal, dereden karĢıya geçmiĢlerdir ama yarın öbür gün, iki
ay, üç ay sonra dönmüĢ gelmiĢlerdir yani.
BAġKAN – Ne anlatırlar, ne yapmaya giderler oraya?
SELÇUK ġENGÜL –ĠĢte, sarhoĢtuk o anda, geçtik derler, bir delilik yaptık gibi.
BAġKAN – Peki, kendileri mi dönüyor, yakalanıp mı dönüyorlar?
SELÇUK ġENGÜL – Yok, kendileri döner mi, yakalanıp dönüyorlar.
BAġKAN – Senin çadırının oraya jandarmayla birlikte gittiniz, kaybolduktan sonra.
SELÇUK ġENGÜL – Hayır efendim.
BAġKAN – Çadıra jandarmayla gitme olayı olmadı mı?
SELÇUK ġENGÜL – Hayır efendim.
BAġKAN – Çadırın olduğu yere gitmediniz jandarmayla.
SELÇUK ġENGÜL – Onlar Tolga ile beraber gitti.
BAġKAN – Yani seni götürmedi, kendisiyle beraber…
SELÇUK ġENGÜL – Hayır efendim. Kendisiyle jandarma gitmiĢ. Onu alan jandarma
yok mu efendim…
BAġKAN – Altan uzman.
SELÇUK ġENGÜL – Altan uzman, o alıyor götürüyor çadırın yanına, keĢif yapıyor.
Diyor ya, ben Selçuk abinin yanında kalıyorum diye. O zaman diyor, gel gidelim bakalım
diyor. Gidiyorlar, çadıra bakıyorlar, sağına soluna açıp bakıyorlar, burada mı kaldın diyorlar.
Burada kaldım diyor. Tamam deyip alıyorlar. Bakıyor ki doğru söylüyor, bırakıyor.
BAġKAN – Geri geliyor.
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SELÇUK ġENGÜL – Geri geliyor, bırakıyor. Artık çarĢıda mı bırakıyor. Bıraktıktan
sonra zaten yanıma geliyor benim o gün ama bana demiyor yani bana jandarma kimlik sordu
falan, öyle yaptı, böyle yaptı demiyor.
BAġKAN – Onu önemsememiĢ belki.
SELÇUK ġENGÜL – Önemsemiyor mu artık, ne yapıyorsa, belki de bana çekinir diye
mi söylüyor bilemiyorum.
BAġKAN – Bu Vahdettin YAVUZ‟un bir de kayığı kayboluyor, ondan bir bilgin var
mı o günlerde?
SELÇUK ġENGÜL – O günlerde değil de sonradan ben o adamla karĢılaĢtım. O adam
da ifade vermiĢ orada, hani kaybolan kiĢi. Galiba daha kayık bulunmamıĢ, kayığı soruyor
onlara bulundu mu, bulunmadı mı gibi. Yok diyor.
BAġKAN – Kaç gün geçmiĢti aradan?
SELÇUK ġENGÜL – Ben böyle üç ay, dört ay sonra adam geliyor hani, bir iĢi olur,
pazara gelir Ġğneada‟ya geldiği zaman, kahve, çay içer. Biz kahveci olduğumuz için veyahut
da istirahat saatimizdir, görmüĢüzdür, iĢte amca ne yapıyorsun, dayı ne yapıyorsun, o gibi
sorarız.
BAġKAN – Daha sonra jandarma o tutanakta, çadıra gittik, çadırda çantasını bulduk
diyor yani. Siz birlikte çadıra jandarmayla gitmediniz hiçbir Ģekilde, ne öncesinde, ne
sonrasında.
SELÇUK ġENGÜL – Yok, çanta benim kendi dükkânımdaydı. Jandarmaya ben teslim
ettim çantayı. Çadırda onun ne eĢyası vardı, ne baĢka bir Ģeyi vardı.
BAġKAN – Toplayıp çantasına, sırtında taĢımıĢ.
SELÇUK ġENGÜL – Yani sadece çantası vardı. O da küçük çantaydı.
BAġKAN – DıĢarıdan gelen insanlar kahvene gelip iĢte çay içiyorlardı. Böyle
jandarmanın zaman zaman kimlik sorma vesaire falan hiç aldığı insanlar oluyor muydu? O
Ģekilde onlardan görüĢtüğün oluyor muydu? ĠĢte jandarma bizi götürdü, nezarete attı, bekletti
falan diye söyleyen oluyor muydu?
SELÇUK ġENGÜL – Yok efendim. O konuda bizim orada hiç öyle Ģikâyet konusu
olmadı. Ha, mesela, öyle olmuĢtur ki, oturur mesela kiĢi, gelir böyle bakar yabancı kiĢi
aslında orada binası vardı. Kimliğini ver diyebilir,
BAġKAN – Yani öyle alıp karakola götürme olmuyor öyle mi?
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SELÇUK ġENGÜL – Yok, bakar, iĢte aynı bunun gibi, bilgisini sorar, tamam der, o
yine yerinde oturur, bırakır yani. Ama sonuçta görevlerini yapıyorlar. Ama öyle alıp götürüp
nezarette bekletme, yok öyle… Hiç Ģahit olmadım. Kendim de bazen alkol aldığım için
kendim bile gidiyordum. Hani Ģikâyetçi olacaksak biz oluruz yani. Çünkü ara sıra alkol
alıyoruz, içki içiyoruz…
BAġKAN – Sizi jandarma nezarete götürüyor muydu?
SELÇUK ġENGÜL – Tabii, biz bağırdığımızda alkollü gördüğü zaman biz kendimiz
gidiyorduk nezarete.
BAġKAN. – Deftere iĢliyor muydu içeriye alındığınıza dair?
SELÇUK ġENGÜL - Tabii, benim de adımı görebilirsiniz.
BAġKAN – Yani akĢam alıp sabaha kadar tutup bırakıyor muydu?
SELÇUK ġENGÜL –Evet, cezaevinde cezai iĢlemleri görebilirsiniz yani.
BAġKAN –Ġçeri aldığında muhakkak iĢte deftere yazıp çiziyor muydu? Yani
üzerindeki Ģeyleri çıkartıp onların kayıtlarını yapıyorlar mıydı?
SELÇUK ġENGÜL – Tabii, evet.
BAġKAN – Herhangi bir yakınınıza haber veriyordu yani.
SELÇUK ġENGÜL – Evet.
BAġKAN – Bu çocuğu jandarma almıĢ olsa, yani muhakkak içeriye de bu Ģekilde
alsaydı iĢlemlerini yapardı öyle mi?
SELÇUK ġENGÜL – Deftere iĢleme zorunluluğunda efendim, tabii.
BAġKAN – Yani iĢlerdi diyorsun.
SELÇUK ġENGÜL – Tabii.
BAġKAN – Hiç duydun mu öyle, içeri aldı bizi, ondan sonra da herhangi bir Ģey
yapmadı bıraktı denildiğini duydun mu?
SELÇUK ġENGÜL – Yok efendim.”
Bu görüĢmenin ardından Demirköy‟e gidilerek Demirköy Cumhuriyet Savcısı ile
yapılan soruĢturmanın Ģu an bulunduğu aĢama hakkında görüĢülmüĢtür. Çok ciddi ve ayrıntılı
bir soruĢturma yapıldığı müĢahede edilmiĢtir. Söz konusu soruĢturma kapsamında araĢtırma
yapmak, bilgi ve belge toplamak amacıyla tüm yurt genelinde 5 Subay, 7 Astsubay ve 6
Uzman Jandarma ÇavuĢ görevlendirilmiĢtir. Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığından; olay
tarihindeki sabit (ankesör dâhil) ve GSM numaralarının sinyal bilgileri istenmiĢtir. Ġlgili
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bankalar ve PTT Genel Müdürlüğü ile yazıĢmalar yapılarak Tolga Baykal CEYLAN'a yapılan
herhangi bir EFT/Havale iĢlemi yapılıp yapılmadığı araĢtırılmaktadır. BeĢiktaĢ Ġlçe Emniyet
Müdürlüğünden; Ģahsa ait pasaport ve baĢvuru belgeleri istenmiĢtir. Gelen cevabi yazıda
Ģahsın 18.04.2002 tarihinde TR-N-044149 seri numaralı pasaport alıĢ kaydının olduğu, Polnet
yolcu sorgulama ekranlarında yapılan tetkik neticesinde Ģahsın yurda giriĢ ve çıkıĢ yaptığına
dair herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiĢtir. Maltepe Askeri Lisesinden okuldan
ayrılıĢ nedeni, rehberlik ve psikolog görüĢme kayıtları ve parmak izi ile el yazısı örnekleri ile
yakın arkadaĢları ile takım ve bölük komutanları hakkında bilgi istenmiĢtir. ġahsın askeri
okulda okuduğu döneme ait Ģahsi dosyanın Milli Savunma Bakanlığı ArĢiv Genel
Müdürlüğünde olduğu bildirilmiĢ, bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı ArĢiv Genel
Müdürlüğünden kayıp Ģahsın askeri okuldaki öğrenci dosyası alınarak, bu dosya içerisinden
Ģahsa ait parmak izi kayıtları ve el yazısı örnekleri temin edilmiĢtir. Elde edilen parmak izi
kayıtları Polis-Jandarma veri tabanına giriĢinin yapılması ve mevcut veri tabanındaki
kayıtlardan sorgulanmak üzere özel kurye ile 23.02.2011 tarihinde ilgili birimlere
gönderilmiĢtir.
24.02.2011 tarihinde Polis-Jandarma veri tabanına parmak izlerinin giriĢi yapılmıĢtır.
J.Gn.K.lığı Kriminal Daire Parmak Ġzi Ġnceleme Laboratuarından kayıp Ģahsa ait herhangi bir
kayda rastlanılmadığı ve Ģahsın gönderilen parmak izlerinin mukayeseye elveriĢli olmadığı
bildirilmiĢtir. Adalet Bakanlığı kanalı ile; ABD‟den Ģahsın üzerine kayıtlı e-posta adresi ve
web sitelerine en son eriĢilme zamanları ile eriĢen bilgisayarlara ait IP numaraları, DıĢiĢleri
Bakanlığından; Sofya Bulgaristan adres bilgisinin kim tarafından ve hangi resmi belgeye
dayanılarak girildiği, Microsoft Türkiye Temsilciliğinden; Ģahsa ait hotmail e-posta adresine
en son eriĢilme tarihleri ve eriĢen IP numaraları sorulmuĢtur. Microsoft Türkiye Temsilciliği,
“tolgabaykaceylan@hotmail.com” adresinin Ģirket kayıtlarında yer almadığı, diğer adreslerin
doğru yazılıp yazılmadığının kontrol edilerek yeni bir talepte bulunulması halinde bu
bilgilerin Amerika‟dan temini için gerekli çalıĢmalara hemen baĢlanacağı ve bilgilerin en kısa
zamanda ulaĢtırılacağı, söz konusu adreslerin 365 gün boyunca kullanılmayınca otomatik
olarak ya da kullanıcı tarafından her zaman kayıtlardan silinebileceği bildirilmiĢtir. Ġstanbul
Teknik Üniversitesinden; Ģahıs ile ilgili tüm kayıtlar istenmiĢtir. Ġstanbul Teknik
Üniversitesi'nden gelen yazıda, Tolga Baykal CEYLAN‟ın Üniversitenin Fen -Edebiyat
Fakültesi Matematik Mühendisliği Programına 29.09.1997 tarihinde kesin kayıt yaptırmıĢ
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olduğu, iki dönem üst üste kayıt yenilemediği için 14.03.2005 tarihinde kaydının silindiği
belirtilmiĢtir. Babası Tahir CEYLAN ve dedesi Kadir CEYLAN‟ın ifadesinin alınması için
Banaz ve Ġzmir C.Savcılıklarına talimat yazılmıĢtır. Görevlendirilen personel tarafından UĢak
ili Banaz ilçesinde yapılan araĢtırma neticesinde araĢtırma tutanağı tanzim edilmiĢtir. Tolga
Baykal CEYLAN‟ın yengesi Rukiye CEYLAN ve amcası Fedayi CEYLAN ile yapılan
görüĢmede; Ģahsın kaybolmadan yaklaĢık 15-20 gün önce dedesinin yanına geldiğini, burada
yaklaĢık 10 gün kadar kaldığını, bu süre içinde konuĢmalarında yurtdıĢında yaĢamak
istediğini, arkadaĢlarının cuma namazına gidelim dediğinde ben Hıristiyanlığı seçtim, bu
nedenle cuma namazına gelemeyeceğini söylediği, Ġstanbul'da Musevi bir bayanla birlikte
yaĢadığını, bunu da annesi Kadriye CEYLAN‟ın bildiği Ģeklinde tutanak tutulmuĢtur.
28.02.2011 tarihinde babası Tahir CEYLAN‟ın ifadesinde oğlu Tolga Baykal
CEYLAN‟ın Balıkesir ili Burhaniye ilçesinde okulu bitirdiğini, girdiği bütün sınavları
kazandığını, ancak oğlunun asker olmasını istediği, üç ay kadar askeri lisede okuduğunu, eĢi
Kadriye CEYLAN‟ın oğluna çok düĢkün olması nedeniyle „çocuğu buradan al, o orada
yapamaz‟ gibi nedenlerle aralarında sık sık kavgaların olduğu, kendisinin de baskılara
dayanamayarak boĢ kağıt imzalamak suretiyle eĢine verdiği, eĢinin ise oğlunu askeri okuldan
aldığını, bu nedenle de aralarının açıldığını ve eĢinden uzaklaĢtığını, oğlunu eĢinin
kaybettiğini ve nasıl kaybettiğini bilmediğini beyan etmiĢtir.
Dedesi Kadir CEYLAN‟ın da ifadesi alınmıĢtır. Ġfadesinde torununun kaybolmadan
önce yanına geldiğini, yanında kalacağını söylediğini, kendisinin de sen bilirsin dediğini,
yaklaĢık 10-11 gün sonra gideceğini söyleyerek kendisinden 300 TL para aldığını, Türkiye‟de
yaĢamak istemediğini, yurt dıĢına gitmek istediğini söylediğini, Ġstanbul'a geldiğinde tekrar
arayarak biraz daha para istediğini, ĠĢ Bankası aracılığı ile 100 TL para gönderdiğini, parayı
aldığında arayarak teĢekkür ettiğini, kaybolmadan önce de arayarak Bulgaristan sınırında
olduğunu, sınırı geçtiğini sandığını, ancak geçmemiĢ olduğunu öğrendiğini, “akĢam tekrar
deneyeceğim” Ģeklinde söylediğini beyan etmiĢtir.
Ġstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden; olay tarihine ait hava tahmin raporları
istenmiĢtir. Gelen cevabi yazıda;
07.08.2004 tarihinde; hava durumu, günün minimum ve maksimum sıcaklıkları; gök
gürültülü sağanak yağıĢlı, 19/27 derece, rüzgâr kuzey ve doğu yönlerinden 3-5 bofor (Deniz
Rüzgârı Hızı), tahmini dalga yüksekliği 0,5-1,5 metre;
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08.08.2004 tarihinde; hava durumu, parçalı bulutlu, 17/28 derece, Rüzgâr
kuzeydoğudan 2-4 bofor (Deniz Rüzgârı Hızı), tahmini dalga yüksekliği 0,5-1,0 metre;
09.08.2004 tarihinde; hava durumu, çok bulutlu, 17/30 derece, rüzgâr kuzeybatıdan 24 bofor (Deniz Rüzgârı Hızı), tahmini dalga yüksekliği 0,5-1,0 metre;
10.08.2004 tarihinde; hava durumu, çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağıĢlı, 16/27
derece, rüzgâr kuzey ve batı yönlerden 3-5 bofor (Deniz Rüzgârı Hızı), tahmini dalga
yüksekliği 0,5-1,5 metre;
11.08.2004 tarihinde; hava durumu, parçalı bulutlu, 17/26 derece, rüzgâr kuzey ve
kuzeybatı yönlerden 2-4 bofor (Deniz Rüzgârı Hızı), tahmini dalga yüksekliği 0,5-1,0 metre;
12.08.2004 tarihinde; hava durumu, parçalı bulutlu, zaman zaman sağanak yağıĢlı,
17/30 derece, Rüzgâr doğu ve güneydoğu yönlerden 2-4 bofor (Deniz Rüzgârı Hızı), tahmini
dalga yüksekliği 0,5-1,0 metre;
13.08.2004 tarihinde; hava durumu, az bulutlu ve açık, 20/32 derece, rüzgâr kuzey ve
batı yönlerden 2-4 bofor (Deniz Rüzgârı Hızı), tahmini dalga yüksekliği 0,5-1,0 metre;
14.08.2004 tarihinde; hava durumu, çok bulutlu, akĢam saatlerinden itibaren sağanak
yağıĢlı, 18/34 derece, rüzgâr kuzey ve batı yönlerinden 2-4 bofor (Deniz Rüzgârı Hızı),
tahmini dalga yüksekliği 0,5-1,0 metre; olduğu bildirilmiĢ deniz ve hava durumunun
öğrenilmesi için 28.02.2011 tarihinde Seyir Hidrografi ve OĢinografi Dairesi BaĢkanlığına
yazı yazılmıĢ, 07-14.08.2004 tarihleri arasındaki hava ve deniz raporları ile rüzgâr durumu
raporları alınmıĢtır.
Kanal D ve CNN Türk Televizyonlarından; 3 Kasım 2004 tarihli görüntü kayıtları
istenmiĢ, bu görüntüler DVD ortamında HD kalitesinde temin edilmiĢtir.
Olay tarihinde Ģahısla irtibat kuran Abdulkani SARI, eĢi Maria SARI ve Ahmet
KAPLAN‟ın ifadesinin alınması için Sakarya ve Ġstanbul C.Savcılıklarına talimat yazısı
yazılmıĢtır. Gelen cevaplarda; Maria SARI; Ġstanbul ilinde oturduklarını, 2004 yılı 7-8-9-1013 Ağustos tarihleri arasında tatil amacıyla Ġğneada‟ya geldiklerini, eĢinin tanıdığı Orhan
UYANIK ve Ahmet KAPLAN‟ı tanıdığını ancak kaybolan Tolgayı tanımadığını, olayı eĢinin
anlattığı Ģekilde bildiğini, Kadriye CEYLAN‟ı ise bir defa yüzünü gördüğünü, eĢiyle
görüĢtüğü esnada yanlarında olduğunu Tolga Baykal CEYLAN‟ı birileri kaçırdı Ģeklinde bir
kelime kullanmadığını, Abdulkani SARI; o tarihte Türkiye Haber isimli gazetede muhabir ve
köĢe yazarlığı yaptığını, 10.08.2004 tarihinde tatil amaçlı Ġğneada‟da bulunduğunu
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Restorantta Orhan UYANIK ile tanıĢtığını, Orhan UYANIK‟ın iĢ yerinde bilgisayar
olduğunu, bir gün gittiğinde bilgisayarın baĢında bir gencin bilgisayarla uğraĢtığını gördüğünü
ve o zaman Tolga ile tanıĢtığını, Orhan UYANIK‟ın bu çocukta Ġstanbul‟lu diye söyleyerek
10-15 dakika sohbet ettiklerini Tolga ile görüĢmelerinin bu kadar olduğunu, Ahmet KAPLAN
ise kendisinin aynı yerde çalıĢtığı arkadaĢı olduğunu tatilden döndüğü esnada kendisini bir
bayanın aradığını oğlu‟nun kaybolduğunu bunu haber yapılmasını istediğini söylediği, daha
sonra Kadriye CEYLAN ile görüĢtüklerini, olayı anlattığı zaman kaybolan çocuğun Orhan
UYANIK‟ın iĢ yerinde tanıĢtığı Tolga olduğunu anladığı ve bildiklerini Kadriye CEYLAN‟a
da anlattığını, aralarında baĢka bir görüĢme geçmediğini beyan etmiĢtir.
Jandarma Kriminal Daire BaĢkanlığından; fotoğraf ve parmak izi kaydı istenmiĢ,
parmak izi, avuç izi ve fotoğraf verileri takip programı (PFT) veri tabanında 17 Mart 2010
günü saat: 09.00 itibariyle yapılan sorgulamada adı geçen Ģahsa ait herhangi bir kayda
rastlanılmadığı bildirilmiĢtir. Kırklareli Ġl Emniyet Müdürlüğüne sınır kapılarından Ģahsın
giriĢ/çıkıĢ iĢlemi yapması halinde bilgi verilmesi için talimat yazılmıĢ, Yurtiçinde kargo
taĢımacılığı yapan Ģirketlerden; Ģahıs, anne, baba ve dedenin olay tarihinden bugüne kadar ki
gönderileri hakkında bilgi istenmiĢtir. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge
Komutanlığı‟na Tolga Baykal CEYLAN‟nın kayıp olması ile ilgili yazı yazılmıĢtır.
Tolga Baykal CEYLAN‟ın yurt dıĢında aranmasını sağlamak amacıyla EGM Ġnterpol
Daire BaĢkalığına yazı yazılmıĢ, Kanal D Televizyon kanalından elde edilen yayın
görüntüleri, Ģahsa ait fotoğraf, Ģahsa ait yazılmıĢ not, Ģahsa ait Ġngilizce not, Ģahsa ait askeri
okulda alınan el yazı örneği, Ģahsa ait ĠTÜ'deki 01.03.1999 tarihli dilekçe ve Ģahsa ait ĠTÜ
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal durum fiĢi, Jandarma Kriminal Daire BaĢkanlığına
gönderilmiĢtir. Ġlgili kurum tarafından yapılan incelemede; Görüntülerin niteliği itibariyle;
a) Çekim yapan kamera ile belirtilen Ģahıs arasındaki mesafesinin uzak olduğu,
b) Belirtilen Ģahsın kameranın netlik alanı dıĢında olduğu,
c) Çekim yapan kamera ile Ģahıs arasındaki cam bölümde yansımalar oluĢtuğu, bu
yansımaların detay kaybına neden olduğu tespit edilmiĢtir.
Belirtilen Ģahsa ait görüntü kareleri tespit edilmiĢ ve iyileĢtirilmesi amacı ile
Intergraph Video Analyst )Analiz) ve Adobe Photoshop yazılımları kullanılarak sırasıyla
Resize, Deblur, Brightness/Contrast ve Shadow/highlight süzgeçleri uygulanmıĢtır.
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Söz konusu görüntülerden Ģahıs mukayesesine yönelik gerekli yüz detayı elde etmek
teknik olarak mümkün olmadığından, fotoğrafları gönderilerek “Tolga Baykal CEYLAN”
olduğu belirtilen Ģahıs ile görüntülerde yer alan Ģahsın aynı kiĢi olup olmadığının tespitine
yönelik talep edilen inceleme yapılamamıĢtır.
El yazısı incelemesinde;
Tolga Baykal CEYLAN‟ın mukayese yazıları arasında yapılan inceleme ve
karĢılaĢtırmada söz konusu yazıların Tolga Baykal CEYLAN‟ın el ürünü olup olmadığı
hususunda müspet veya menfi bir kanaat bildirmek mümkün olamamıĢtır Ģeklinde cevap
yazılmıĢtır.
ġahsın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden kayıtlarının araĢtırılması ile
ilgili yazılan yazıya verilen cevapta; 17.12.1998 - 19.12.1998 tarihleri arasında 98-12680
protokole kayıtla yatırıldığı ve annesinin isteği üzerine tanısı ertelenerek taburcu edildiği
bildirilmiĢ, bu yatıĢa ait 98-12680 protokole kayıtlı yatıĢ dosyasının incelenmesi sonucunda;
17.12.1998 tarihinde ayaktan tedavi ünitesine sinirlerinin çok bozuk olması ve dinlenmeye
ihtiyacının olması nedeniyle rapor alma isteğiyle baĢvurduğu, acilde yapılan psikiyatrik
muayene‟de konuĢma hacminin ve PMA‟nın artmıĢ olduğu, grandiyöz tavırlarının olduğu
tespit edilerek "ĠKĠ UÇLU MĠZAÇ BOZUKLUĞU- MANĠK APĠZOD" ön tanısıyla, ayırıcı
tanının yapılabilmesi amacıyla ikna edilerek hastaneye yatırıldığı, yakınlarından alınan
bilgiye göre son günlerde kendisini üstün görmeye baĢlayıp kimseyi beğenmediği, abuk sabuk
konuĢmalarının olduğu, uykusuzluk, aĢırı yemek yeme Ģikâyetlerinin olduğu, hastanede
yatarken yapılan psikiyatrik muayenede ise; bilincinin açık, koopere, özbakımı vasat, PMA
doğal, affekt sıkıntılı ve düĢünce içeriği ile uygun, yoğunlaĢma yeterli, yönelim düzgün,
kavrama yeterli, düĢünce amaca yönelik, çağrıĢımlar yavaĢ ve mantıklı, babasına karĢı
perseküsyon fikirlerinin olduğu tespit edilmiĢ, serviste kafasını duvarlara vurması nedeniyle
haloperidol Amp. 5 mg 2x2 IM baĢlandığı, ancak hastanede iki gece yattıktan sonra henüz
tanı için gerekli organik ve psikolojik incelemeler yapılmadan annesinin isteği üzerine taburcu
edildiği anlaĢılmıĢtır. Tolga Baykal CEYLAN‟ın Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟nde öğrenci
olduğu dönemde üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Psikologu ile
görüĢmeler yaptığı tespit edilmiĢtir. Ġlgilinin beyanına da baĢvurulacaktır.
ĠçiĢler Bakanlığı Kaçakçılık Ġstihbarat Harekât ve Bilgi toplama Daire BaĢkanlığından
15 ġubat 2011 tarihinde Tolga Baykal CEYLAN ile ilgili olarak 1 Ocak 2000 - 15 ġubat 2011
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tarihleri arasında KĠHBĠ Ģahıs programı üzerinde Ģahıs ile ilgili yapılan sorgulamalara ait
kayıt istenmiĢtir.
Kırklareli Valiliğince Türk –Bulgar Karma Hudut Komisyonu “A” bölgesi heyet
baĢkanlığına 18.02.2011 tarihinde mektup yazılarak kayıp Ģahıs ile ilgili araĢtırma yapılması
için mektup yazılmıĢtır.
Alt Komisyon Cumhuriyet savcılığında yaptığı görüĢmenin ardından olay tarihinde
Tolga Baykal CEYLAN ile görüĢen kiĢileri dinleyerek bilgisine baĢvurmuĢtur. Bu görüĢmeler
Ģu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir:
YAVUZ ARDA
BAġKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġnsan Hakları Komisyonu BaĢkanıyım ben,
Mersin milletvekiliyim. Baykal CEYLAN‟ın kayboluĢuyla ilgili Ģimdi senin bilgilerine de
ihtiyacımız var. Hangi biçimde, nasıl devreye girdin?
YAVUZ ARDA – Yani bu konuyla ilgili hiçbir Ģey bilmiyordum efendim. Beni
Uzunköy‟den jandarma aradı, karakola gel dedi. Ben de çalıĢıyordum, gittim. Tanımadım,
bilmiyorum, öyle Ģeyle karĢılaĢmadım. Koyulhisardere var, ben on bir ay orada görev yaptım.
Kapattılar onu. Onu kapatınca benĠ üç ay buraya verdiler, teskereme doksan, doksan iki gün
falan vardı, buraya verdiler. Burada nöbet falan tuttuk iĢte, böylece askerliğimizi bitirdik. ĠĢte
bu aileyle ilgili hiçbir haberim yoktu benim. Orada jandarmadan öğrendim. Ben tercümanlık
derken, ben Pomak‟ım. Normalde hani dedelerden kalma, Bulgarcaya çok az benziyor, çat
pat… Bana acemi birliğinde söylediler, yani yabancı dil bilen var mı? Ben Pomakça
biliyorum biraz, Bulgarcaya benziyor, belki de o yüzden beni o zamanlar vermiĢler ama.
Burada on bir ay kaldığımız sürece Sarpdere‟de sadece nöbet tuttum, devriye yoktu bizde. Üç
ay burada kaldım ama Bulgarlar ile herhangi bir irtibatım benim olmadı. Çünkü zaten onlarla
pek anlaĢamam, ona göre dilim dönmez. Ama su, ekmek gibi bazı Ģeyler uyuyor hafif Ģiveler.
Ama bu Ģahsı hiç görmedim, tanımıyorum.
BAġKAN – ġimdi, Yavuz, seni çağırma nedenimiz Ģu: Sen bu çocuğun yani protokol
görüĢmelerinde, karĢı tarafla olan görüĢmelerde Türkiye tarafına tercümanlık yaptın mı?
YAVUZ ARDA – Orada mı?
BAġKAN – Yani Bulgar yetkililerle görüĢürken sen tercümanlık yaptın mı?
YAVUZ ARDA – Orada hiç büyüklerle tercümanlık yapmadım.
BAġKAN – Buraya geldiğinde…
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YAVUZ ARDA – Burada da yapmadım,
BAġKAN – ġimdi sen hudut taburunda görevli teğmen karĢı tarafla telefon görüĢmesi
yaptığında, ya Tolga Baykal CEYLAN sizin o tarafa geçmiĢ mi, bir bakar mısınız dediğinde,
karĢı taraftan gelen görüĢmede sen tercümanlık yapmadın mı?
YAVUZ ARDA – Hayır.
BAġKAN – Kim yaptı?
YAVUZ ARDA – Bilmiyorum ki, ben hiç tercümanlık yapmadım yani.
BAġKAN – Daha önce bu konuda bir soruĢturmada bir Ģey sordular mı, tercümanlık
yaptın mı yapmadın mı diye bir Ģey sordu mu jandarma hiç?
YAVUZ ARDA – Nasıl yani, anlamadım.
BAġKAN – ġimdi Ģöyle, ben okuyayım, Ģöyle bir tutanak var. Piyade Sınır Takım
Komutanlığında görevli piyade teğmen Emre Turan…
YAVUZ ARDA – Tamam, o takım komutanıydı.
BAġKAN –Piyade astsubay Ayhan GÜNGÖR ve tercüman piyade er Yavuz ARDA
olarak burada yazılı.
YAVUZ ARDA – Tercüman olarak gözüküyorum, acemi birliğinde o Ģekil yazıldık.
BAġKAN – Bulgaristan kolluk kuvvetleriyle 18/08/2004 tarihinde Bulgar kolluk
kuvvetlerinin görüĢme talebine istinaden telefon görüĢmesinin gerçekleĢtiği, adı geçen Tolga
Baykal CEYLAN‟ın Bulgaristan‟da ikamet ettiğini, bu kiĢinin Dereköy Gümrük Kapısı‟dan
Türkiye‟ye geçiĢ yaptığını, 1.80 boylarında, Ģeker hastası olduğunu bildirdiklerini diye bir
tutanak var. Siz böyle bir görüĢme yaptınız mı?
YAVUZ ARDA – Yapmadım.
BAġKAN – Yapmadın böyle bir görüĢme, bu tutanak nasıl oldu? ġöyle biraz düĢün.
Yani olay seninle ilgili değil ama bizim buradaki o teğmen ve yanındakiler karĢı taraftaki
Bulgar teğmeniyle görüĢüyor ama dil bilmedikleri için yardım istemiĢler senden, öyle
diyorlar.
YAVUZ ARDA – Anladım da hiç böyle bir konuya girmedim efendim.
BAġKAN –Tercüme etmenden baĢka yapacağın bir Ģey yok zaten senin.
YAVUZ ARDA – Ama o Ģekilde anlatamam ki o kadar.
BAġKAN – Yani sen o kadar Bulgarca bilmiyor musun?
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YAVUZ ARDA – Bilmiyorum. Yani biz Pomak‟ız aslında da, dedelerden kalma, yani
aĢırı bir Ģey değil, yüzde 5-10…
BAġKAN – Yani hiç böyle bir görüĢme olmadı mı?
YAVUZ ARDA – Olmadı.
BAġKAN – Peki, bu iĢi yapabilecek baĢkası var mıydı birlikte?
YAVUZ ARDA – Yoktu.
BAġKAN – BaĢka hiç kimse yoktu.
YAVUZ ARDA – Yoktu.
BAġKAN – Nasıl haberleĢiyor bunlar karĢılıklı, nasıl anlaĢıyorlardı?
YAVUZ ARDA – Böyle bir konuyla hiç karĢılaĢmadım ki ben, onlardan bir istek
isteyip, yani sadece nöbet tutarken onlar fotoğraf çekti mi, no foto diyorduk, yani çekmesin,
yasakmıĢ falan, komutanımız öyle diyordu, o Ģekilde yani.
BAġKAN – Bunda da eminsin, kesinlikle hatırlamıyorsun. Hiç tercümanlık yaptın mı
askerlik hayatın boyunca?
YAVUZ ARDA – BaĢka yerde mi?
BAġKAN – Evet.
YAVUZ ARDA – Hayır.
BAġKAN – Hiç yapmadın.
YAVUZ ARDA – Hiç. Ben zaten ilkokul mezunuyum, çalıĢıyorum. Biz Pomak‟ız
zaten, Bulgarcaya çok benziyor, mesela geliyor, benzinlikte çalıĢıyorum ben, yazılarını bile
okuyamıyoruz yani biz, 20 lira verse anlıyoruz ama 50-100 verirlerse pek anlayamıyoruz.
NECDET TUTTUK
BAġKAN - Tolga‟nın hikâyesini bir de bize anlat bakalım. Epey anlattın gerçi, savcı
beye de anlattın herhâlde ama…
NECDET TUTTUK – Ben o dönemde muhtardım. Bir sene yaptım, istifa ettim. Beni
zaten zorla getirdiler. Benim kendi iĢlerim var, marketim var, otobüslerim var. Millet köy
odasında, köy kahvesinde, dediler böyle böyle bir Ģahıs var, sırt çantası var. Yabancı oldu mu
orada birisi zaten göze batar. Öyle bir Ģey olduğu zaman biz hemen Jandarma‟ya haber
veririz, böyle Ģüpheli yahut da bir Ģey görüldüğü zaman, hudut olduğu için bizim orası
jandarmaya haber verilir. Sonra baktım köy odasına. Gittik. Bir tane de emekli öğretmenimiz
vardı bizim onunla beraber gittik. Sorduk, kimliğin dedik, kimliğini görelim, sen kimsin
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mesela. Bir sırt çantası var. Tabii, hoca baktı, dedi ki, öğrenci kimliği var üzerinde. Hatta
kızdı bize niye kimliğime baktı diye. Ondan sonra Jandarmaya haber ettik. Jandarma gönder
muhtar sen dedi. Turgut vardı, gelmiĢti benimle önceden, bir arkadaĢ var, götürür müsün
dedim. Götürürüm dedi. Götürmese ben kendim arabamla götürecektim. 10 lira verdim
götürdü. Ġğneada‟ya bıraktım böyle. Sonra ben jandarmaya gittim. Jandarma dedi aranan bir
Ģahıs değil, böyle incelemiĢler, en ufak bir sorunu yok adamın. AraĢtırma yapmıĢlar. Otobüsle
Ġstanbul‟a gideceğini duydum ama gitmiĢ mi, gitmemiĢ mi bilemiyorum. Benim pek
Ġğneada‟ya çıktığım yok, kendi iĢlerim var.
BAġKAN– Köydeki öğretmenin adı neydi, hatırlıyor musun?
NECDET TUTTUK – Asım KOÇAK.
BAġKAN – Hâlâ köyde mi?
NECDET TUTTUK – ġimdi Ģu anda köyde duruyor, Ġstanbul‟da herhâlde. Yalnız
emniyetten falan aradılar, onun telefonu ben de yok da, onunla konuĢtular, görüĢtüler.
BAġKAN – Nereye gitti bu çocuk?
NECDET TUTTUK – Bilemiyorum, öyle bir durumu yoktu, çantası vardı, sonra yaz
sezonu, gelen giden çok oluyor.
BAġKAN – Peki, siz orada yabancıları hep bu Ģekilde bırakır mısınız?
NECDET TUTTUK – Böyle bırakırız değil. ġüphelendiğin zaman. O saatte ezan
karanlığı çökmüĢ, yabancı, sırt çantası var, Ģüpheli bir Ģey olduğu zaman askeriye haber
verirler yahut da jandarmaya haber verirler. Çünkü hemen tanırlar yabancı biri olduğu zaman,
köy halkından olmadığı zaman. Sonra yazın gelen giden çok oluyor. Benim marketim var, çok
insan gelip gidiyor. Ben Ģimdi herkese soramam ki. Ama onun saati geç olduğu için, o saatte
nerede kalacak.
BAġKAN – Tuhaf geldi size.
NECDET TUTTUK – Tabii, Ġğneada‟ya göndermek zorunda mesela.
BAġKAN – Sizin köyünüzde kalacak yer yok. Var mı yabancıların kalacağı yer?
NECDET TUTTUK – Var da, onu eğlendiremezsin. Köy odasının misafirhanesi var,
tanımadığın birini bırakamazsın orada.
BAġKAN – Pansiyon falan gibi yabancıların gelip kaldığı yer yok.
NECDET TUTTUK – Yok öyle. Yalnız köy odasının misafirhanesi var orada yatabilir
ama böyle tanıdık olursa. Bu Ģimdi çeker gider icabında.
103

TBMM
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
BAġKAN - Jandarmayı aradınız siz, dediniz böyle birisi var. Jandarma ne dedi?
NECDET TUTTUK – Gönder muhtarım Ġğneada‟ya dedi.
BAġKAN - ġöyle bir görüĢme aranızda geçti mi: Muhtar o adamı zaten biz daha önce
kimlik sorgusunu yaptık, o adam arananlardan falan birisi değil, biliyoruz biz onu.
NECDET TUTTUK – Öyle bir Ģey duydum.
BAġKAN - Hayır, telefonda sana ne dedi?
NECDET TUTTUK – Benimle konuĢmadı telefonda.
BAġKAN – Sen kiminle görüĢtün telefonda? Jandarmadan kimdi?
NECDET TUTTUK – Uzmanlardan hatırlayamıyorum.
BAġKAN – Senin tahminin ne muhtar?
NECDET TUTTUK – Tahminim, Ġğneada‟ya gitti, oradan da Ġstanbul‟a döneceğini
söylemiĢ. Ben fazla konuĢmadım. Kimliğine baktık o kadar.
BAġKAN – Ama sonraki geliĢmeleri duymuĢsundur, deniz kenarında çamaĢırları
bulunmuĢ, çantasını kahvede bırakmıĢ gitmiĢ.
NECDET TUTTUK – Yok, kahvede çantası mantası yok, öyle bir Ģey yok.
BAġKAN – Hayır, Ġğneada‟daki kahvede. Orada bir kayık kaybolmuĢ. O Ģikâyetçi
olmamıĢ.
NECDET TUTTUK – Kayığı kaybolan vatandaĢlar burada.
BAġKAN – Bunları siz konuĢmuĢsunuzdur aranızda.
NECDET TUTTUK – Yok, jandarma araĢtırıyor dedi.
BAġKAN –Bir tahminde bulunmuĢsunuzdur yani. Köyde insan ne konuĢacak, böyle
bir olay olmuĢ, jandarma arıyor Ģeklinde.
NECDET TUTTUK – Benim iĢim değil. Ben jandarmaya gönderdikten sonra fazla
araĢtırmam. Jandarma arıyordur, soruyordur.
BAġKAN - Tahkikat yapma anlamında söylemiyorum. Ġnsan otururken sohbetini
yapar bunun. Kahvede otururken konuĢulur. Ya duydun mu bak, birisi gelmiĢ, sonra da
kaybolmuĢ, çamaĢırı bulunmuĢ, kayık çalınmıĢ. Bunlar konuĢulur köylünün arasında,
insanların arasında.
NECDET TUTTUK – ġimdi efendim benim kendi iĢimden dolayı kahve hayatım yok
o kadar fazla. Kendi iĢimden baĢ kaldıramıyorum. Yalnız jandarmanın araĢtırdığını gördüm,
deniz boyunda araĢtırıyordu. Kayık kaybolmuĢ, çocuk kaybolmuĢ diye.
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BAġKAN – Kayıkla geçilme Ģansı var mı Bulgaristan‟a?
NECDET TUTTUK – Geçilebilir de, orası yakın, fazla mesafeli bir yer değil yani.
BAġKAN - Sen jandarmayla görüĢtüğünde burada böyle bir Ģahıs var dedin, onlar da
o Ģahsı muhtar bize gönder dediler. Sonra sen belediyenin zabıtasıyla karĢılaĢtın.
NECDET TUTTUK – Dedim bir vatandaĢ var, götürür müsün dedim, götürürüm dedi,
sonra ben gitmedim, onlarla yolladım.
BAġKAN – Hemen gittiler mi onlar?
NECDET TUTTUK – Tabii, gittiler ondan sonra.
BAġKAN – Yani, öyle senin marketin önünde bir iki bira içme olmadı.
NECDET TUTTUK – Yok, hemen çarĢıya indirmiĢler. Cemil‟in marketi var, orada
indirmiĢler. Çünkü adam da öyle Ģüphe uyandırmamıĢ.
BAġKAN – Cemil‟in marketine indirmiĢler, öyle mi?
NECDET TUTTUK – Yok, orada meydan var, meydanda indirmiĢler.
BAġKAN - Jandarma getir demiĢ, jandarmaya niye teslim etmemiĢler?
NECDET TUTTUK – Jandarma bize getirin teslim edin demedi, gönder onu biz Ģey
ederiz dedi. Sonra Ġnternet‟ten baktık, aranan bir Ģahıs değil dedi.
BAġKAN – Onu dedi mi sana telefonda?
NECDET TUTTUK – Bana demedi, öyle söylemiĢ.
BAġKAN - Sonra, biz onun sorgusunu daha önce yaptık, herhangi bir aranan Ģüpheli
Ģahıslardan değildir gibi telefonda bir görüĢme olmadı?
NECDET TUTTUK – Olmadı, benimle görüĢmesi olmadı.
BAġKAN - Diğer arkadaĢlara ne yaptınız diye sordun mu? ġimdi, Turgut tamam ben
götüreyim dedi. Götürdün mü, götürmedin mi? Ne oldu diye merak etmedin mi?
NECDET TUTTUK – ġimdi, öyle bir Ģey aklımdan bile geçmedi. Sonra gitmemiĢ
dedi, aranıyormuĢ falan dedi ondan sonra. Ġstanbul‟a gideceğini söyledi sabahleyin, gitmemiĢ
dedi Ġstanbul‟a. Otobüsle gideceğini söylemiĢ.
BAġKAN - Bu tür çok oluyor mu sizin bıraktığınız Ģüpheli, jandarmayla irtibata
girerek.
NECDET TUTTUK – Efendim, olmuyor da, yazın gelen giden çok böyle oluyor,
herkesi soruĢturamazsınız.
BAġKAN – Yani bir yazda kaç kiĢiyi haber verirsiniz mesela jandarmaya, ortalama?
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NECDET TUTTUK – ġimdi Ģüphelendiğin zaman, kim olursa olsun verirsin.
BAġKAN – Ama kaç tane oldu? Geçen yaz kaç tane oldu böyle olay? Üç mü, beĢ mi,
hiç mi olmadı?
NECDET TUTTUK – BeĢ de olur, on da olur…ġimdi benim ettiğim yok

ama

vatandaĢ, baĢkası, yabancı, köy halkından da olsa ihbar ediyor yani. Yahut da askeriyeye
haber veriyor, böyle böyle birisi var, asker gelir jandarmaya haber verir gelir alır, bırakmaz
orada.
VAHDETTĠN YAVUZ
VAHDETTĠN YAVUZ – Ben Vahdettin Yavuz.
BAġKAN – Ne iĢ yaparsın?
VAHDETTĠN YAVUZ – Biz hayvancılık yaparız. Koyun var, büyükbaĢ hayvan var,
yani epey bir hayvan var bizde. Ben de bir de balıkçılık merakı var, boĢ zamanlarımda bir
sandal yaptırdım, boĢ kaldığım zaman balık tutarım.
BAġKAN – Kaça yaptırdın o zaman?
VAHDETTĠN YAVUZ – 2 milyar lira. Babam istemiyordu, balığı çok sevmiyordu.
Harçlık topladım, biriktirdim, sandal yaptırdım. Bazen boĢ kaldığım zaman ağ atardım.
Satmak için de, bazen harçlık çıkardı. ĠĢte bu çocuk geliyor… Karada çekiliydi benim
sandalım, bağlıydı böyle, ızgara yapmıĢtım. Onu alıp gidiyor. Nereye gittiği belli değil.
BAġKAN – Nereden biliyorsun onun alıp gittiğini.
VAHDETTĠN YAVUZ – ġimdi onu iki gün önce bakkalın önünde gördüm. Dediler
bir yabancı çocuk var. ToplaĢmıĢ millet iĢte bakıyor ona. Köye gelmiĢ iki gün önce. Havada
böyle yıldızlara bakıyor, iĢte Ģu yön tayini diye, Ģu bilmem ne diye havada yıldızlara bakıyor.
Ondan sonra onu götürdüler Ġğneada‟ya. Aradan bir iki gün geçti, gittim ağ atmak için sandal
yok yerinde. Ġpi sökmüĢ. Sandalın arkasında böyle toka var, sökmüĢ ipi. Zaten ızgaranın
üzerinde böyle söktüğü zaman taa denize kadar kendi gidiyor sandal. Sandalın olduğu yerde
sandal yok, böyle atlet, fanila gibi çamaĢır vardı.
BAġKAN – Gördün mü sen onları?
VAHDETTĠN YAVUZ – Tabii. Onları ben sonra jandarmaya haber verdim, onlarla
beraber aldılar, baktılar.
BAġKAN – Sen dokundun mu?
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VAHDETTĠN YAVUZ – Yok, dokunmadım, almadım. Ġlk önce düĢündüm bizim
köyden belki arkadaĢlar böyle ağ atmak için alırlar, yani, baĢka yere çekerler. Bir aradım
oraları, yok. Dedim biri ölür, boğulur, baĢıma bela olur, sonra muhtara gittim, dedim ki,
muhtar, benim sandal yok, biri artık ne yaptıysa bunu söyleyeyim jandarmaya. Yani, adam
çıkar, boğulur, ölür bir Ģey olur, baĢıma iĢ alırım. Tamam dedi. Sonra jandarmaya haber
verdik.
BAġKAN – Kim haber verdi? Muhtar mı, sen mi haber verdin?
VAHDETTĠN YAVUZ – Muhtar haber verdi.
BAġKAN – O mu telefon etti?
VAHDETTĠN YAVUZ – Tabii. Aradık ondan sonra geldiler hemen, o sandalın
olduğu yere gittik, orada iĢte birkaç atlet filan vardı. Onları aldılar.
BAġKAN – ÇamaĢırlar ne durumdaydı? ÇamaĢır olarak neler vardı orada?
VAHDETTĠN YAVUZ – TiĢört gibi bir Ģey vardı. PoĢet içinde öyle tiĢört vardı.
BAġKAN – Hepsi poĢetin içinde miydi?
VAHDETTĠN YAVUZ – Bir tanesi yerdeydi, kayaların üstündeydi.
BAġKAN – Ġç çamaĢırı mı?
VAHDETTĠN YAVUZ – Böyle tiĢörttü.
BAġKAN – Ġç çamaĢırı yok muydu?
VAHDETTĠN YAVUZ – Bakmadım ben poĢete, onları jandarma aldı ne varsa. Öyle
birkaç Ģey, tiĢört gibi Ģeyler, artık, iç çamaĢırı var mı yok mu ona bakmadım.
BAġKAN – Peki, sen kayığını kızağa çektikten sonra küreğini alıp gitmez misin?
VAHDETTĠN YAVUZ – Onu yapıyoruz biz, bazen kilitliyoruz da, baĢkası almasın
diye, kilitlerdim de ama Ģimdi ben kilitlesem ne olacak, saklasam ne olacak, daha baĢka
arkadaĢların da kayıkları var. Adam onun küreğini alır, ona takar, öyle yapar. Kitlesen ne
olacak, herkesin kitlemesi lazım.
BAġKAN – Onun için bırakmıĢtın sen de küreği.
VAHDETTĠN YAVUZ – Derdim, ben kilitlesem o kilitlemiyor.
BAġKAN – Peki, sen Ģikâyetçi oldun mu, kayığım çalındı, kayboldu diye.
VAHDETTĠN YAVUZ – Ben oldum bir kere. Birkaç ay geçti aradan, ben, köye gelen
jandarma baĢçavuĢlarına derdim iĢte benim kayığım ne olacak, ben gideyim savcılığa. Ondan
sonra dedi araĢtırılıyor Ģu anda olay. Bir gün geldim savcılığa, aradan dört beĢ ay geçmiĢti.
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Efendim, benim kayığımı çaldılar, ben bunu babamın harçlığından biriktirip de yaptım. Bir de
kayıktan hariç ben ona 5-6 milyarlık ağ yaptım, ağ daha fazla para tutuyor. Ağları fareler
yedi, bir Ģeye yaramadı.
BAġKAN - Ağlar neredeydi, dıĢarıda bir yerde, öyle mi?
VAHDETTĠN YAVUZ – Tabii, ağlar da kayığın yanında, mesela, iĢime yarayanı üç,
beĢ ağı kayığın yanında tutarım, kalanı evin yanında durur. Lazım olanı götürürüm oraya,
getiririm. Sonra geldim iĢte dedim, savcı beyim, benim kayığı çalmıĢlar. Sen Ģimdiye kadar
niye gelmedin dedi. Bir daha da ben aramadım. ġimdi kayığın peĢine mi düĢeceğim, ne
yapabilirim.
BAġKAN – O kadar harçlığından biriktirip almıĢsın ya.
VAHDETTĠN YAVUZ – Ne yapalım, öyle oldu.
BAġKAN – Bir de, jandarmadaki ilk ifadende diyorsun ki, ben teknenin çalınmıĢ
olduğunu sanmıyorum. Belki dalgalar denize çekmiĢ olabilir.

Nasıl böyle bir kanaate

varıyorsun?
VAHDETTĠN YAVUZ – Dalga çekemez ki oradan, bağlıydı.
BAġKAN – Senin ifaden bu Ģekilde, altında senin imzan var. ġikâyetçi olmamıĢsın,
çalınmıĢ olduğunu zannetmiyorum demiĢsin, dalgalar çekmiĢ olabilir.
VAHDETTĠN YAVUZ - O Ģöyledir. Yani dalgalar çekti değil de, ilk önce dedim ki,
belki köyden bir arkadaĢ ağ atmak için almıĢtır…
BAġKAN - Yok, onu demiĢsin ama en son, ifadenin sonunda da Ģöyle demiĢsin. “Yani
ben kimsenin çaldığını düĢünmüyorum, dalgalar çekmiĢ olabilir.” dalganın çekmesi mümkün
mü?
VAHDETTĠN YAVUZ - Yok, yok. Dalga, kesinlikle… Orası zaten koy bir yer,
denize karĢı değil. Sandal da ta kenarda çekiliydi, bağlıydı.
BAġKAN - Bu Ģekilde niye söylediniz o zaman? Jandarma kendi mi yazmıĢ bunu?
VAHDETTĠN YAVUZ - Vallahi bilemiyorum, yani çalındığını… Onu bilemiyorum,
yani nasıl olmuĢ o bilmiyorum. Yalnız Ģöyle: Ġlk önce ben düĢündüm, burada baktım, olduğu
yerde kayık yok. BaĢka kayık çeken yerler var, belirli yerlere çekilir kayık, birkaç yer var.
Dedim, biri belki ağ atmıĢtır, oraya çekmiĢtir. Gittim oraya baktım, yok. Bir yer daha var,
oraya baktım, yok. Ondan sonra anladım, dedim, bu kayığı çaldılar.
BAġKAN -Çok rastlanan bir olay mıdır burada kayık çalınması, köyünüzde?
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VAHDETTĠN YAVUZ - Yok.
BAġKAN - Daha önce hiç oldu mu?
VAHDETTĠN YAVUZ - Hayır
BAġKAN - Ġlk defa senin baĢına mı geldi?
VAHDETTĠN YAVUZ – Evet benim baĢıma geldi.
BAġKAN - Hâlâ bir haber yok herhalde, öyle mi?
VAHDETTĠN YAVUZ – Haber yok.
BAġKAN - Sen ilk elbiseleri gördüğün zaman, kayığının olmadığını gördün, orada
elbiseler var, niye hemen jandarmaya haber vermedin de birkaç gün sonra gittin, o an neden
gitmedin?
VAHDETTĠN YAVUZ - Ben elbiseleri gördüm, bir saat sonra jandarmaya haber
verdim. Birkaç gün sonra değil, bir saat sonra. Baktım, aradım. Kayığa da bir baktım, gittim
muhtara, ondan sonra o gün hemen jandarmaya haber edildi. Aynı gün, hem de bir saat arada
vardı belki. Ben en çok, biri dedim boğulur, baĢıma iĢ alırız, o yüzden hemen dedim haber
edeyim, bu ne olduysa bulunsun, çıksın.
BAġKAN - Korktun biraz yani. Doğru, haklısın.
VAHDETTĠN YAVUZ - Dertsiz baĢımı derde sokarım, adam boğulur orada, sonra
bize hesap sorarlar.
BAġKAN - Sizin oralarda birisi denizde boğulursa cesedi ne zaman çıkar? Kıyıya ne
zaman vurur, kaç gün geçer aradan ortalama?
VAHDETTĠN YAVUZ - Bizim orada oldu, birkaç gün aradılar, iki üç gün, ondan
sonra köyden biri buldu. En fazla bir hafta içinde çıkar.
BAġKAN - Peki, çok teĢekkürler.
GÖKSEL YAVUZ
BAġKAN -Tolga‟yı arıyoruz. Bildiklerini bize anlatır mısın onunla ilgili?
GÖKSEL YAVUZ - Ben iĢte o zaman gördüm, o zaman çobanlık yapıyordum köyde.
BAġKAN - Nerede gördün?
GÖKSEL YAVUZ - Beğendik‟te, köyde. AkĢamüstü sıralarıydı, hayvanları
götürüyordum eve. Ormandan biri çıktı birden. Korktum. Geldi yanıma, yabancı dilde bir
Ģeyler konuĢtu benimle. Ne diyorsun falan dedim ben buna. Ondan sonra baĢladı bu benimle
Türkçe konuĢmaya. Dedi, Ġğneada‟dan geliyorum, çadırım var falan dedi. Orada iĢte liman
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vardı bizim karĢıda. KarĢısı Bulgaristan mı diye sordu. Sonra, yok, değil dedim, köyün limanı
dedim. Nereden gidebilirim diye sordu. Gösterdim yolu. Gittim zaten, köydekilere, muhtara
söyledim.
BAġKAN - O da köye mi geldi?
GÖKSEL YAVUZ - Yok. Ondan sonra iĢte, hava karardığında amcamın sandalı alıp
kaçıyor.
BAġKAN - En son sen mi gördün o zaman?
GÖKSEL YAVUZ - Ben gördüm.
BAġKAN - Tabii oralar her taraf ağaçlık.
GÖKSEL YAVUZ - Evet. Yağmur yağıyordu zaten o gün, ıslanmıĢ. Elinde de bir
poĢet vardı, bir tiĢört bir de simit vardı, iki tane.
BAġKAN - Nasıl simit?
GÖKSEL YAVUZ -Normal. Sonra sandalın yanında bana tiĢörtü gösterdiler,
üstündeki tiĢörttü.
BAġKAN - Jandarmaya da anlattın mı o zaman?
GÖKSEL YAVUZ - Anlattım, evet. Hemen sonra ifade verdik zaten. Amcam da gitti
iĢte… Ondan sonra beni gene çağırdılar ifade verdim.
BAġKAN - Bu bindi sandala, Bulgaristan‟a mı geçti?
GÖKSEL YAVUZ - Yani, tiĢörtü falan orada olduğuna göre, gitmiĢtir yani. Sandal
zaten denizin boyunda kızaktaydı, ipi söksek kendi gelir denizden.
BAġKAN - O kadar kolay mı çözülür?
GÖKSEL YAVUZ - Dalga almasın diye bayağı bir bağlıyor amcam ama taĢla ezmiĢ
ipi, öyle koparmıĢ.
BAġKAN - Neresinden ezmiĢ?
GÖKSEL YAVUZ - AĢağıda bir yerde.
BAġKAN - Neresine bağlıydı ip sandalın?
GÖKSEL YAVUZ - TaĢlara bağlanıyor zaten normalde. TaĢa sarıyor deniz almasın
diye. Oradan bir parça taĢla vura vura ezmiĢ böyle, ip kesme değildi. Normal çakı gibi bir
Ģeyle kesse, kesme belli olur.
BAġKAN - Çözme de değil diyorsun. Ama senin amcan her defasında taĢla ezmiyor
değil mi ipi?
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GÖKSEL YAVUZ - Yok. Çözüyor da, herhalde bulamamıĢ. Üstten bağlıyordu,
kopartmıĢ.
GÖKSEL YAVUZ - Ben sormadan o kendi çok iyi yüzüyorum dedi. Sandalları gördü,
bunlar köyden mi dedi.
BAġKAN - Jandarmadaki ifadende diyorsun ki: “Ben kendisine yüzmeyi biliyor
musun?” dedim, bana yüzmeyi bilmediğini söyledi.
GÖKSEL YAVUZ - Hayır, o kendi dedi.
BAġKAN - Yani konu açıldı, ben yüzmeyi bilmiyorum mu dedi.
GÖKSEL YAVUZ - Aradan Ģimdi bayağı bir zaman geçti. ġimdi hatırladıklarımı
söylüyorum ben.
BAġKAN - Bir de simit olduğu söyleniyor. Gördün mü simiti?
GÖKSEL YAVUZ - Evet, evet. PoĢet vardı. Bak, Ģimdi aklıma geldi mesela. Yedi
sene geçmiĢ aradan, on dört yaĢındayım o zaman. ġu an 21 yaĢındayım.
BAġKAN - Aklına gelen ne Ģu an?
GÖKSEL YAVUZ - Simit vardı iĢte. Dedim, simit var yanında. ĠĢte denize falan
girersem dedi…
BAġKAN - Boğulmayayım diye…
GÖKSEL YAVUZ - Evet. Bir de normal, yemek için de iki tane simit vardı.
Sandalları gördü zaten. BaĢtan sordu, karĢısı mı Bulgaristan dedi, sandalların orasını
gösterdi. Bir iki liman evi var orada, yeni yapılıyor. Yok, değil dedim. Liman oluyor orası
dedim, köyün limanı. Sonra ben iyi kürek çekerim dedi, sandallardan bahsetti iĢte.
BAġKAN - Üzerinde gördüğün tiĢört ile kayığın oradaki tiĢört aynıydı diyorsun öyle
mi?
GÖKSEL YAVUZ - Aynıydı.
BAġKAN - Peki o an poĢetin içerisinde yedek bir elbise falan var mıydı?
GÖKSEL YAVUZ -Tek tiĢört vardı, üzerindekini herhalde çıkarmıĢ oraya koymuĢ,
poĢettekini de giymiĢtir.
BAġKAN - Ama poĢetin içerisinde herhangi bir Ģey olduğunu gördün mü?
GÖKSEL YAVUZ - Sade onları gördüm. Normal bir poĢetti. Bir gri tiĢört vardı.
TURGUT TURAK
BAġKAN – Bilgilerinizi bizimle paylaĢır mısınız.
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TURGUT TURAK-Efendim, bilgim, iĢte tarih olarak bir Ģey söyleyemem. O
Beğendik Köyü‟ne arkadaĢlarla gezmeye gittiğimizde muhtar bize, bana yani, iĢte geldiniz, bu
arkadaĢı da Ġğneada‟ya bırakır mısınız dedi. Ben de bırakabileceğimizi söyledim ama
jandarmanın haberi olup olmadığını sordum. O da jandarmaya haber verdiğini, isimden
bakıldığını, bir problem olmadığını, bir araç gelirse onunla birlikte Ġğneada merkezine bırakın
diye söylenmiĢ. Biz de dönüĢte, iki arkadaĢ, bir de ben arabaya atlayıp getirdik, çarĢıda
bıraktık onu.
BAġKAN -Ondan sonra…
TURGUT TURAK -Hiç… Sadece bir hafta falan sonra resimlerini görmeye baĢladık
kahvelerde kayıp ilanlarıyla. BaĢka bir bildiğim yok.
BAġKAN -Ne olmuĢ olabilir?
TURGUT TURAK -Hiçbir Ģey… Hiçbir tahminim yok efendim, yani yedi sene de
geçmiĢ. Yedi sene içinde ne olur, ne biter, onu da bilemem ki. Biz sadece, iĢte, Ġğneada‟nın
yerlisi olduğumuz için, köylere gezmeye de gidiyoruz biz boĢ zamanlarımızda, dostlarımız,
arkadaĢlarımız var. ġimdi yaz, ağustos ayı da Ġğneada‟nın popüler olduğu, 15-20 bin nüfusa
çıktığı bir zaman. Çocuk yolunu kaybetmiĢ olabilir dedik ama özellikle de sordum yani
muhtara, dedim ki, jandarmanın haberi var mı, yok mu? Çünkü sınır bölgesi olduğumuz için
bu Ģeylere çok hassasiyetle davranıyoruz biz. Jandarmanın haberi olduğunu, bir problem
olmadığını, sadece bir araçla Ġğneada‟ya merkeze bırakılması söyledi.
BAġKAN -Kaç dakika sürer Beğendik Köyü ile Ġğneada arası?
TURGUT TURAK -On dakika. Siz giderseniz on dakikada, biz yedi dakikada, beĢ
dakikada gelebiliriz yani 12 kilometre bir yol merkeze.
BAġKAN -Yolda konuĢtu mu hiç?
TURGUT TURAK -Hiç konuĢmadı efendim. Çok böyle sakin ve titrek bir yapısı
vardı. Bir sırt çantası vardı kendinde. Hiç böyle, bir muhabbet etmedi yani. Zaten sormadık
da. En nihayetinde gideceğimiz yer Ġğneada‟ydı, Ġğneada‟ya bırakıp kendi evlerimize gittik.
BAġKAN -Kim kim bıraktınız?
TURGUT TURAK -Metin ABAKOS, Mehmet KIVILCIM, üçümüz.
BAġKAN -Onların da herhalde sizin gibi, daha sonrasıyla ilgili bilgileri yoktur değil
mi?
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TURGUT TURAK -Bilemiyorum ama zannetmiyorum. Çünkü bir baĢkası olsaydı da
yine aynı Ģey olacaktı, getirip bırakacaktık.
BAġKAN -Peki, ilanlar asıldı, kayıp diye. Ġğneada‟da konuĢuldu mu bu olay?
TURGUT TURAK -Ġğneada‟da kayıp olduğunu, Beğendik‟te bir sandalın kaybolduğu
konuĢuldu. Beğendik‟ten geçtiği… Tabii ki sandal kaybolduğu için böyle bir varsayım olmuĢ
olabilir, böyle bir çalkantılar oldu yani, öyle bir duyumlar aldık.
BAġKAN – Nereye geçtiği?
TURGUT TURAK -Geçecekse bile en yakın yer Bulgaristan olur, baĢka nereye
geçebilir?
BAġKAN - Tahminler o Ģekilde.
TURGUT TURAK -Tahmin olarak tabii, kimse görmedi ki, bizim tarafımızdan kimse
görmedi. Biz sadece Beğendik‟ten alıp Ġğneada‟ya on dakika içinde bıraktığımız bir insan.
BAġKAN -Saat kaçtı?
TURGUT TURAK -Efendim, saati hiç bilmiyorum ama akĢam karanlığına yakın bir
zamandı. Zaten 9‟da falan hava kararıyor ağustos ayında, günler uzun olduğu için. O
zamanlardır yani öyle bir, gece saati falan değildi yani.
BAġKAN -Siz getirdiniz, Ġğneada‟da merkezde mi bıraktınız?
TURGUT TURAK -Merkezde. Bizim zaten ufak bir merkezimiz var. IĢık Market
denilen bir yer var, onun önüne bıraktık oraya.
BAġKAN -ġahıs yani Ģuraya gideceğim, buraya gideceğim diye bir Ģey söylemedi
öylemi?
TURGUT TURAK -Hiçbir Ģey demedi efendim.
BAġKAN -O saatte Ġğneada‟nın dıĢına herhangi bir otobüs var mıydı?
TURGUT TURAK -Yok efendim.
BAġKAN -Yani Ġğneada‟dan baĢka bir yere çıkma ihtimali yok.
TURGUT TURAK -Ancak özel bir araba tutarsa onunla çıkabilir veya bir baĢkası
bizim gibi aĢağı gidiyorsa, rica ederse ancak o Ģekilde gidebilir ama bir vesait bulamaz yani o
saatlerde.
BAġKAN -Bu çok sık yaptığınız bir Ģey midir, Ģüpheli Ģahısları getirip bırakmak?
Yani Ģahsınızı demeyeyim de, köyde böyle bir uygulama çok sık yapılır mı?
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TURGUT TURAK -Efendim, orası sınır bölgesi olduğu için yabancı gidebilir, araç
yoktur, kaybolmuĢ da olabilir, geziyor da olabilir.
BAġKAN -Hayır, durumundan Ģüphelendiğiniz için alıp götürüp bıraktığınız veya
bırakılan bir Ģahıs oluyor mu?
TURGUT TURAK -ġimdi ben mesela öyle durum Ġğneada‟da da olsa, durumundan
Ģüphe ettiğim birini karakol komutanlığına söylerim yani ama ondan öyle bir tepki almadım
ki. Sadece biz oraya gezmek maksadıyla gittik, muhtar da tanıdık olduğumuz için, benim de
belediye elemanı, yani tanınan bir insan olduğumuz için bize rica etti, alır mısınız dedi.
BAġKAN -ġimdi, muhtar nasıl olsa siz oraya gideceksiniz, ben jandarmayla da
görüĢtüm, bu çocuğu götürür müsünüz dedi ve siz de çocuğu getirdiniz ama jandarmayla
görüĢtüğünü biliyordunuz muhtarın ama siz çocuğu jandarmaya getirmediniz. Bu normal mi?
TURGUT TURAK -Normal. Yani ne yapabilirim?
BAġKAN -Jandarmaya götürüp jandarmaya teslim etme gibi bir Ģey düĢünmediniz.
TURGUT TURAK -DüĢünmedim çünkü muhtar teslim ediyor bana, bir baĢkası teslim
etmiyor ki çocuğu. Muhtara da özellikle soruyorum yani.
BAġKAN -Yani muhtar size bunu alın, jandarmaya teslim edin, jandarma bu çocuğu
bekliyor demedi.
TURGUT TURAK -Hayır. Dese zaten direkt jandarmanın önüne götürürdüm, teslim
ederdim yani.
BAġKAN -Peki, teĢekkür ederiz.
METĠN ABAKUS
BAġKAN – Metin Bey buyurun, hoĢ geldiniz.
METĠN ABAKUS-Efendim, iĢte biz Beğendik‟e gezmeye gitmiĢtik. Beğendik
Muhtarı geldi, arkasında o çocuk. “Yabancı bir çocuk var köyde, bunu Ġğneada‟ya kadar
götürür müsünüz?” dedi. Turgut Bey‟e diyor yani, araba onun. Turgut Bey de sordu ona:
“Jandarmanın haberi var mı?” O da “Jandarma da bir sorun yok, götürün çarĢı meydanına
bırakın.” dedi. Biz de getirdik, IĢık Marketin önünde indirdik. Ondan sonra bir daha da
Tolga‟yı görmedim, en son orada gördüm. Hiç konuĢmadı, ağzını açmadı. Sesini dahi
duymadım. Öyle bir Ģüpheli hâli de yoktu. Sakin bir yapısı vardı.
BAġKAN -Beğendik muhtarının marketinin önünde çocukla birlikte bir bira içme gibi
bir Ģey oldu mu?
114

TBMM
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
METĠN ABAKUS -Yok. Ben içki kullanmıyorum zaten.
BAġKAN –Tolga içti mi?
METĠN ABAKUS -Yok, ben görmedim.
BAġKAN -Sınırı geçmek için kullanılan bir yer midir orası?
METĠN ABAKUS -Yok efendim. Orada zaten yanı baĢında askeriye var. Kimse
giremez ki dere boyuna.
BAġKAN -Üç kiĢi miydiniz o zaman? Bir de Tolga, dört kiĢi oldunuz. Aracı Turgut
Bey mi kullanıyordu?
BAġKAN -Zaten Turgut Bey‟in arabası. Bir de Mehmet KIVILCIM var, o da burada.
MEHMET KIVILCIM
BAġKAN - Mehmet Bey, buyurun.
Biliyorsunuz, Tolga‟yı bulmaya çalıĢıyoruz.
MEHMET KIVILCIM-ġimdi, Ģöyle oldu: Turgut, ben, Metin ağabey bir gün gittik
Beğendik‟e. Orada muhtar dedi ki: “Turgut, Ġğneada‟ya giderken bu arkadaĢı al.” Turgut da
dedi ki: “Jandarmanın haberi var mı?” “Tamam, ben jandarmaya bildirdim, jandarma da dedi
ki, gelen bir arabaya bindir, Ġğneada‟nın çarĢısına bıraksınlar.” dedi. Biz de aynı o Ģekilde,
aldık geldik üç arkadaĢ, Tolga‟yı da çarĢıya bıraktık, bir daha da ondan baĢka bir bilgim yok.
BAġKAN – Bir daha görmediniz mi, karĢılaĢmadınız mı?
MEHMET KIVILCIM - Hiç, hiç.
BAġKAN – Siz ne iĢ yaparsınız?
MEHMET KIVILCIM - Orman iĢi.
BAġKAN – Yazın da çalıĢıyor muydunuz o günlerde?
MEHMET KIVILCIM - Tabii, çalıĢıyorduk ama o mıntıkada değil.
BAġKAN - Pikniğe mi gitmiĢtiniz oraya?
MEHMET KIVILCIM - Gezmeye gittik öyle. Herhangi bir iĢimiz yoktu.
BAġKAN - Arabada herhangi bir Ģey konuĢtunuz mu?
MEHMET KIVILCIM – Hayır. Öyle bir ağırbaĢlı çocuk ki, böyle, ağzını açmadı
Ġğneada‟ya kadar. Zaten duydum, üniversite talebesiymiĢ. Sadece bir tane sırt çantası vardı,
çantada ne olduğunu bile görmedim, fermuarı çekikti. BaĢka bir Ģey yok.”
Bu görüĢmeleri takiben Ġğneada‟ya geçilerek Tolga‟nın dolaĢtığı yerlerde inceleme
yapılmıĢ, ardından Limanköy, Beğendik köyü, kayığın kaybolduğu Beğendik Köyü liman
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inĢaatı sahası, kaldığı çadıryeri ile sınıra sıfır noktasındaki Beğendik Sınır Takım
Komutanlığında temaslarda bulunularak olay mahalli görülmüĢ vatandaĢlardan da bilgi
alınmıĢtır. Ġğneada Jandarma Komutanlığı da ziyaret edilerek 2004 yılındaki nezaret defterleri
incelenerek bir nüsha alınmıĢtır.
5 Mayıs 2011 tarihinde Bulgaristan heyeti ile görüĢme yapan Üsteğmen Emre
TURAN ve Astsubay Ayhan GÜNGÖR ile görüĢmeler yapılmıĢtır. Bu görüĢmeler Ģu Ģekilde
gerçekleĢmiĢtir:
EMRE TURAN
BAġKAN – Emre Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġnsan Haklarını Ġnceleme
Komisyonu Tolga Baykal CEYLAN‟ın akıbetini araĢtırıyor. Siz Ġğneada‟da görev yaptığınız
sırada annesinin baĢvurusu üzerine konuyla ilgilenmiĢsiniz. Biraz o günleri hatırlamaya
çalıĢarak yaĢadıklarınızı bize anlatabilir misiniz. Nasıl oldu?
EMRE TURAN – O dönemde, 2003-2005 yılları arasında Ġğneada‟da Beğendik
Karakolu‟nda Karakol Komutanı olarak görev yapıyordum. Jandarmanın, gelen bir ihbar
üzerine bizden bilgi istemesi üzerine, bizim karĢı karakolla bir askerî telefon hattımız vardı,
Bulgar Karakolu‟yla. Jandarmanın bilgi istemesi üzerine biz de üst makamlara bilgi vererek,
onların emrini alarak bir telefon görüĢmesi yaptık karĢı tarafla, yani jandarmanın elindeki
bilgileri teyit maksadıyla.
BAġKAN – Kimler vardı bu konuĢmada?
EMRE TURAN – O konuĢmada benim tercüman askerim vardı.
BAġKAN – Adını hatırlıyor musunuz?
EMRE TURAN – Hatırlamıyorum. Takım astsubayım, bir de Ġğneada Jandarma
Karakol Komutanı, yanlıĢ hatırlamıyorsam, yani yedi yıl geçti, çok net hatırlamıyorum
açıkçası, sadece jandarmanın elindeki verileri karĢı taraftan teyit etmek üzere, yani oradan
cevabını almak üzere bir aracılık faaliyeti gerçekleĢtirdik. Hatırladıklarım bu kadar.
BAġKAN – O konuĢmayı da hatırlayabiliyor musunuz, karĢı tarafla konuĢmayı?
EMRE TURAN – Hatırlamıyorum. Yani çok uzun zaman geçti, hatırlamıyorum,
sadece konunun Tolga Baykal CEYLAN‟la alakalı olduğunu hatırlıyorum, onun kayıplık
durumuyla alakalı olduğunu hatırlıyorum, ama kolluk kuvveti olmadığımız için ileri
derecedeki araĢtırma konusunda söz bir Ģey hatırlamıyorum.
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BAġKAN – Ama herhâlde Bulgar yetkililere Tolga Baykal CEYLAN‟la ilgili bir
bilgileri olup olmadığını sormuĢsunuzdur.
EMRE TURAN – Evet, jandarmanın elindeki verilere göre, onlardan bilgileri
dâhilinde teyit istedik, yani jandarmanın elindeki verileri teyit maksadıyla.
BAġKAN – Jandarma, anlaĢıldığı kadarıyla Tolga Baykal CEYLAN‟ın Bulgaristan‟a
geçmiĢ olabileceğini düĢündüğü için böyle bir görüĢme yapıldı.
EMRE TURAN – YanlıĢ hatırlamıyorsam o Ģekilde bir talep üzerine, evet.
BAġKAN – Onlara sordunuz, “Bu kiĢiden bilginiz var mı?” diye, ne dediklerini
hatırlamıyorsunuz.
EMRE TURAN – Hatırlamıyorum.
BAġKAN – Peki, yanınızda sizin astsubayınız vardı, bir de er vardı, er tercümanlık
yaptı.
EMRE TURAN – Evet, Bulgarca bilen askerimiz.
BAġKAN – Ne ölçüde biliyordu Bulgarcayı?
EMRE TURAN – Lisans düzeyinde bir bilgisi olma ihtimalini düĢünmüyorum, yoktu,
yani bir üniversite mezunu değildi. YanlıĢ hatırlamıyorsam Trakyalı bir askerdi, yöresel lisan
olarak Bulgarcayı, yani en azından temel Ģeyleri, karĢı tarafla, Bulgaristan tarafıyla
konuĢabiliyordu. Çünkü benim karakolum resmî görüĢme, protokol karakoluydu, bütün, her
iki tarafın da makamlarıyla resmî görüĢmeler benim karakolum aracılığıyla yürütülüyordu.
Mektup alıĢveriĢleri, protokoller…
BAġKAN – O dönemde çevirileri hep aynı er mi yaptı?
EMRE TURAN – Terhisler dolayısıyla değiĢti askerlerimiz.
BAġKAN – Peki, Yavuz Arda olabilir mi?
EMRE TURAN – Ġsmi yabancı gelmiyor, yani çok geçmiĢ zaman ama, olabilir.
BAġKAN – Ama anlaĢıldığı kadarıyla bir baĢkası da olabilir diyorsunuz o dönemde
kimlerin görev yaptığına bağlı olarak?
EMRE TURAN – Bizim tuttuğumuz bir telefon görüĢme kayıt defteri vardı, oraya
gerekli bilgileri yazmıĢtık.
BAġKAN – Yazdınız, o zaman onu oradan öğrenebiliriz demek ki.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – ġimdi, siz sınır karakolusunuz ve
Bulgaristan‟la yapılan görüĢmeler sizin vasıtanızla yapılıyor. Böyle bir durumda siz,
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tercümanı gelen askerler arasından mı seçiyorsunuz, yoksa özel bir görevlendirme oluyor mu?
Sınırlar için soruyorum.
EMRE TURAN – Özellikle bizim karakola personel gönderilirken o vasıflı personel
gönderiliyordu.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Yani gönderilen kiĢiler bu amaç için
gönderiliyor?
EMRE TURAN – Evet.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY –Biz o askerle de görüĢtük, kendisi bize
kesinlikle böyle bir tercümeyi yapabilecek kadar Bulgarca bilmediğini ve böyle bir olay
hatırlamadığını söyledi. Artı, hiçbir tercümanlık olayına da katılmadığını iletti bize. Böyle bir
Ģey mümkün olabilir mi?
EMRE TURAN – Bütün görüĢmelerimizi biz o dönemde tercüman aracılığıyla
yaptığımız için, yani belki isim konusunda yanılıyor olabilirim, yani çok geçmiĢ bir dönem,
yani o personel olmayabilir.
BAġKAN – Tutanak var, tutanak tutmuĢsunuz, orada Ġğneada Jandarma Karakol
Komutanı Mustafa BEYCUR, onun imzası var, Altan APAK‟ın imzası var, o da uzman
jandarma çavuĢ, o da jandarma karakolunda, Murat URHAN‟ın imzası var, o da jandarma
çavuĢ, yani bunlar tercümeyi piyade eri Yavuz ARDA‟nın yaptığını o tutanakta belirtmiĢler.
Yavuz Arda da diyor ki: “Hayır, ben böyle bir tercüme iĢi yapmadım, zaten Bulgarca bilgim
de buna yeterli değil, ben pomağım, birkaç kelime bilirim, ama tercüme yapacak kadar
Bulgarca bilgim yok, ayrıca da böyle bir eylemin içinde de olmadım.”
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Yüzde 5 gibi ancak bilirim Ģeklinde
bir ifadesi var.
BAġKAN – Tabii, bu tutanakta sizden kimsenin imzası yok, değil mi?
EMRE TURAN – Evet.
BAġKAN – Jandarma tutmuĢ bu tutanağı.
EMRE TURAN – Jandarmanın tuttuğu bir tutanak diye hatırlıyorum.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Ama sizin beyanınıza göre tutulan bir
tutanak var. Er de “Kesinlikle ben böyle bir görüĢme yapmadım.” diyor, “Hiçbir Ģekilde ben
Bulgar makamlarıyla muhatap olmadım, böyle bir telefon görüĢmesi olmadı.” diye bir beyanı
var. Yani çok net.
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MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – ġimdi, Emre Bey, huduttaki
görüĢmeler, oradaki mülki makamların baĢkanlığında yapılan görüĢmelerdir. Olan olaylarla
ilgili olarak, siz sınır karakolu olarak karĢı tarafa, yani herhangi bir olay olduğunda,
durumuna göre bayrağı çekersiniz, karĢı taraftan da vereceğiniz bir mektup varsa konuyla
ilgili olarak görüĢme talebinde bulunursunuz. Bu Ģekilde bir iĢlem yapılması gerekir ki, siz
kendi baĢınıza bu konuyla ilgili bir iĢlem yaptığınızı söylüyorsunuz ve bu anlamda bir hudut
görüĢmesi yani kaymakamın baĢkanlığında veya birinci derecedeki sınır makamları veya
ikinci derecedeki sınır makamlarının baĢkanlığında bir görüĢme değil de böyle bir görüĢmeyi
tercih ediyorsunuz. Burada Ģu anda da “Tam hatırlamadık.” diyorsunuz.
Bu makul bir davranıĢ mıdır?
EMRE TURAN – O dönemde konuyla ilgili üst komutanlığımızı bilgilendirmek ve
onların emirlerini almak suretiyle gerekli görüĢmeyi yaptık.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Ama mülki makamların haberi yok.
Sınırdan sorumlu olan mülki makamın, kaymakamın, valinin bu konuda bir haberi oldu mu?
Yani onların talimatı doğrultusunda mı görüĢme yaptınız?
EMRE TURAN – Üst makamları yani bizim bölük komutanlığını, tabur komutanlığını
bilgilendirdik. Onlar da mutlaka daha üst makamlarla ve hudut makamlarıyla yani mülki
amirlerle görüĢmeyi müteakip, onayı almayı müteakip bize müsaade yani o görüĢmeyi
yapmamız için onay verdiler, vermiĢlerdir. Çünkü, iĢleyiĢ bu Ģekilde.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Bunun belgesi var mıdır?
Doğrudan senin yapman lazım bunu.
EMRE TURAN – Yok, benim Karakol Komutanı olarak yazıĢma yapma yetkim yok.
Hudut makamı olarak, benim Karakol Komutanı olarak yazıĢma yani takım seviyesinde,
takım komutanlığı, karakol komutanlığı seviyesinde yazıĢma yapma yetkim yok.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – YazıĢma yapmıyorsun ama
doğrudan görüĢme yapıyorsun.
EMRE TURAN – Aldığım emir gereği yapıyorum.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – “GörüĢmeyi de hatırlamıyorum.”
diyorsun.
EMRE TURAN – Evet.
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BAġKAN – Sözlü o zaman. Öyle mi? Siz sözlü olarak mı, telefonla mı bildirdiniz
görüĢme isteğini?
EMRE TURAN – Bölük ve tabur komutanımı konu hakkında bilgilendirdim, böyle
böyle bir durum olduğu söyledim. Onlar da gerekli yerlere bilgi verip, onay alıp, bize
görüĢmenin yapılmasına dair müsaade ettiler diye hatırlıyorum.
BAġKAN – Bunlar sözlü oldu anladığım kadarıyla, telefonla.
EMRE TURAN – Evet ama üst makamla yani tabur seviyesindeki diğer makamlarla
yazıĢmanın olup olmadığını bilmiyorum çünkü bizim yetkimizin dıĢında bir olay. Biz
uygulayıcı, icracı makam olduğumuz için herhangi bir yazıĢma ve de bunların takibi gibi bir
yetkimiz ve sorumluluğumuz yok.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Daha önce bu tip görüĢmeler
yapıyor muydunuz? Yani jandarma bölgesinde herhangi bir olay olduğunda kolluk size gelip
“KarĢı tarafa bizden geçen olabilir.” veyahut da “Köylünün koyunları otlarken karĢıya
geçmiĢ, bu konuda bir görüĢme yapalım.” dediğinde telefonla mı görüĢüyordunuz? Aynı
Ģekilde mi davranıyordunuz? Hatırlıyor musunuz öyle bir olay?
EMRE TURAN – O Ģekilde bir hudut vakası olmamıĢtı, olduğu zaman da bir protokol
kapsamında yapıldı ama o dönemde hudut vakası olmadı diye hatırlıyorum.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Tolga Baykal CEYLAN‟la ilgili
olarak annesi 16‟sında çocuğunun tamamıyla kayıp olduğu konusunda jandarmaya
baĢvuruyor ve jandarma da aynı tarihte çocuğun eĢyalarının bulunduğuna dair bir tutanakla,
belli eĢyaları ve bavulunu, valizini anneye teslim ediyor. Ama sizden karĢı tarafa geçip
geçmediğiyle ilgili konuyu görüĢmeniz konusunda 24‟ünde talepte bulunuyor. Daha
öncesinde herhangi bir görüĢmeniz oldu mu?
EMRE TURAN – Kiminle?
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Jandarmayla, bu konuyla ilgili
olarak.
EMRE TURAN – Olmadı.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Yani karĢı tarafa geçtiği konusunda
kanaat getirilmiĢ olsa o gün gelmeleri gerekmez miydi jandarmaya?
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BAġKAN – Telefon görüĢmesi 17-18 Ağustos 2004 tarihinde yapılıyor. Tutanak
24‟ünde tutulmuĢ ama telefon görüĢmesi 17 ve 18; demek ki iki gün görüĢmüĢsünüz, hem
17‟sinde hem 18‟inde.
EMRE TURAN - Jandarmayla mı?
BAġKAN – Hayır, karĢı tarafla, Bulgar makamlarıyla.
EMRE TURAN – Ben tek görüĢmeyi hatırlıyorum ama ikinci görüĢme olup
olmadığından tam emin değilim açıkçası çünkü aradan çok uzun bir süre geçti, yedi sene gibi
uzun bir süre geçti.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – ġimdi, kayıp bir genç var. Sizin bu
tutanaktan sonra bununla ilgili soruĢturmanın mecrası değiĢiyor, bunun kaybolmasından
ziyade Bulgaristan‟a geçtiği yönünde kuvvetli bir düĢünce ortaya çıkıyor fakat bu görüĢmenin
içeriğinde

görüĢmeyi

yapan

asker

görüĢmeyi

hatırlamıyor,

görüĢmede

Tolga‟nın

Bulgaristan‟a geçtiğinin görüldüğünü söyleyen gümrük memuru olarak isim verilmiĢ
tutanakta, öyle bir insan gümrükte çalıĢmıyor. Böyle bir sıkıntılı durum var. Yani bu tür Ģeyler
çok rastlanan Ģeyler midir? GörüĢme olması fakat bunların daha sonra dayanaksız olması…
ġu ana kadar bu tür bir Ģeyle karĢılaĢtınız mı hiç?
EMRE TURAN – Yok, karĢılaĢmadım.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Bu çocuğun geçtiğine dair gümrükteki
bir çalıĢanın ismi veriliyor sizin beyanınıza göre yani sizin tercümanınızın size aktardığını siz
jandarmaya aktarıyorsunuz. Bu isimleri, çocuk size iletti mi? O konuda hafızanızı biraz zorlar
mısınız?
EMRE TURAN – Bir ismin bize iletildiğini ve bu ismin de aslında orada
çalıĢmadığını biliyorum yani ismi aldım ben karĢı taraftan net olarak, onu jandarmaya ilettik
bu jandarmayla görüĢmemiz esnasında. Jandarmanın daha sonraki araĢtırması üzerine tabii
bizden çıktığı için olay bize bilgi olarak geldi. Gümrükte aslında böyle bir Ģahsın
bulunmadığına dair haber verdiler sadece bilgilendirme babında.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Peki, bu çocuğun Bulgaristan‟a geçtiğine
dair Bulgar makamları size bilgi ilettiği zaman Bulgar heyeti herhangi bir araĢtırmaya
giriĢmiyor mu? Neticede, bu gayri yasal olarak yapılan bir geçiĢ. Bunun bulunması, sınır dıĢı
edilmesi yönünde bir çalıĢma yapılıyor mu?
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EMRE TURAN – Karakol Komutanı seviyesinin çok üzerinde bir durum Bulgar
makamlarının oraya yasa dıĢı geçiĢ sonucunda sınır dıĢı edilmesi veyahut da Türk
makamlarına iade edilmesi gibi bir uygulama bilmiyorum. Bizi çok aĢan bir konu.
BAġKAN – Bulgar makamlarıyla görüĢmeyi siz mi istediniz önce? Yani jandarmanın
talebi üzerine siz mi Bulgar makamlarıyla görüĢmek istediniz? Yoksa Bulgar makamları mı
sizinle görüĢmek istedi?
EMRE TURAN – Maalesef hatırlamıyorum.
BAġKAN – Ama Ģimdiye kadar anlattıklarınızdan sanki Ġğneada Jandarma Karakol
Komutanlığından size geldiler, böyle böyle bir olay var, bir kayıp var, karĢıya geçmiĢ olabilir
mi dediler. Onlar size bilgi verdi, değil mi? Onun üzerine siz mi talep ettiniz yoksa onlar fark
etti de onlar mı sizi aradı?
EMRE TURAN – Jandarmanın bizden talebi üzerine bizim üst makamlara iletmemiz
sonucunda alınan müsaade, onay üzerine görüĢmüĢ olabileceğimizi değerlendiriyorum.
BAġKAN – Ama tuttukları tutanakta öyle demiyor. Bakın “Beğendik Piyade Sınır
Takım Komutanlığında görevli Piyade Teğmen Emre TURAN, Piyade Astsubay Ayhan
GÜNGÖR ve tercüman piyade er Yavuz ARDA tarafından Bulgaristan kolluk kuvvetleri ile
17-18 Ağustos 2004 tarihleri arasında Bulgar kolluk kuvvetlerinin görüĢme talebine istinaden
telefon görüĢmesinin gerçekleĢtiği…” Yani, onlar görüĢme talebinde bulunmuĢ olsa ve siz
görüĢseniz jandarma Karakol Komutanının orada olmaması gerekir o sırada, değil mi
mantıken?
EMRE TURAN – Doğru söylüyorsunuz ama Ģu anda açıkçası kafamda
canlandıramıyorum.
BAġKAN – Yani bu tutanakta bir sorun var gibi görünüyor da. Burada iki gün
görüĢme yapıldığı söyleniyor, birinci gün sizi aramıĢlardır “GörüĢme yapmak istiyoruz.”
demiĢlerdir, acaba siz ertesi gün için mi “Peki, yarın görüĢelim.” dediniz. Ama onun üzerine,
sizin Ġğneada Jandarma Karakol Komutanlığını arayıp “Yarın Bulgar makamlarıyla
görüĢeceğiz, görüĢmek istiyorlar, siz de gelin.” demeniz gerekiyor bu durumda onların bu
görüĢmede hazır bulunması için.
EMRE TURAN – Belki o aradaki süre bizim üst komutanlığa bildirip, sıralı
amirlerden müsaade almak için, onay almak için geçen bir süre olabilir.
BAġKAN – Bir günde olabilir diyorsunuz.
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EMRE TURAN – Olabilir yani Komisyona da yanıltıcı bir bilgi vermek istemiyorum
çünkü çok geçmiĢ zaman, benim ağzımdan çıkacak her kelime, yanlıĢ veya doğru, sizi olumlu
veya olumsuz yönlendirecek, hatırlamadığım için de net bir Ģey de söyleyemiyorum bazı
konularda açıkçası.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Böyle bir izin alınırken mutlaka bu yazılı
oluyor, değil mi? Yani sözlü olarak iĢlemler yürütülmüyor bildiğim kadarıyla. Bu görüĢmede
de yazılı olarak bir izin alındı mı?
EMRE TURAN – YazıĢma prosedürü bölük ve daha üst makamlarda yürütülüyor yani
takım seviyesinde, karakol seviyesinde.
ADALET MÜFETTĠġĠ MECĠT GÜRSOY – Peki, görüĢmenin içeriği bir tutanakla
yazı altına alınmıyor mu? O an görüĢtünüz diyelim, sadece “GörüĢme yapılmıĢtır.” deyip
kapatıyor musunuz yoksa “GörüĢme yapılmıĢtır, Ģu, Ģu konular konuĢulmuĢtur.” diye bir
tutanak tutuluyor mu?
EMRE TURAN – O kayıt defterinde, telefon görüĢme kayıt defterinde konuĢma
konusu yazar.
BAġKAN – Ġğneada Jandarma Karakol Komutanı orada, onlar da tanık olduklarını bu
tutanakta belirtiyorlar da sizin imzanız yok, sizden kimsenin imzası yok bu tutanakta yani bu
görüĢmenin bir tutanak düzenlenerek kayda geçirilmesiyle ilgili belgede sizin de imzanız
olması gerekmez mi? Çünkü asıl konuĢan sizsiniz karĢı tarafla. Sizin imzanızın olması
gerekmez mi? Siz, anlaĢıldığı kadarıyla Ģunları Ģunları söylüyorlar demiĢsiniz, onlar bunu
tutanak hâline getirmiĢler.
EMRE TURAN – Bu tutanaktan, bu tutanağın tutulduğundan açıkçası haberim yok.
BAġKAN – Yani jandarmayla iĢ birliği yapıyorsunuz, gayet makul tabii iĢ birliği
yapmanız çünkü onlar Tolga Baykal CEYLAN‟ı arıyorlar. O çerçeve içinde siz bir görüĢme
yapıyorsunuz, jandarma Karakol Komutanı bu iĢle ilgili uzman jandarma çavuĢ orada, 1 tane
daha jandarma çavuĢ var, tanık oluyorlar konuĢmalara, bir tutanak tutuluyor konuĢmanın
içeriğiyle ilgili, siz imzalamıyorsunuz. Öyle mi olur uygulamada? Mantıken sanki sizin de
imzanızın orada olması gerekirmiĢ gibi geliyor bana veya siz bir tutanakla konuĢmayı tespit
edersiniz, sonuçta yanınızda sizin astsubayınız var, bir de tercüman var, üçünüzün imzaladığı
bir tutanak olur, o tutanağın bir kopyasını jandarmaya verirsiniz. Öyle yapılmamıĢ.
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EMRE TURAN – Defterdeki kayda binaen yani oradaki görüĢmelerimizin kayıt altına
alınmasına binaen öyle bir harekette bulunmamıĢ olabiliriz ama bu tutanağın bizim jandarma
bilgi paylaĢımı sonucunda tutulmuĢ olabileceğini değerlendiriyorum.
BAġKAN - Yani, anlaĢıldığı kadarıyla, siz telefonda görüĢmeyi yaptınız, onlar o
sırada orada olabilir ama siz kendi defterinize kaydettiniz, onlar da kendi tutanaklarını
tuttular.
EMRE TURAN – Yani o defteri bütün bu tür görüĢmelerde titizlikle tuttuğumu
hatırlıyorum o dönemde.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK

– Bu defterin adını tam

hatırlayabiliyor musunuz? Bir kütük Ģeklinde miydi yoksa sadece sizin kırtasiyeden alıp
üstüne yazdığınız bir defter miydi?
EMRE TURAN – Resmî, mühürlü bir defter.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Muhakkak arĢivde vardır o.
EMRE TURAN – Mutlaka. Eğer herhangi bir yangın ve benzeri Ģeyle
karĢılaĢmadıysa. Çünkü iki ülke arasındaki bir telefon görüĢmesini kayıt altına almak için
kullanıldığı için bu muhafaza ediliyordur. 2005 yılında ben oradan ayrıldım, aradan altı, yedi
sene geçti. Ondan sonra tabii ki ne olduğunu bilmiyorum açıkçası.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Yine o günlerde denizden bir
Ģahsın tekneyle karĢı tarafa geçmiĢ olması durumunda, siz akĢam görebilir miydiniz? Yani o
teçhizatınız var mıydı orada? Böyle bir Ģey olsa görme ihtimaliniz nedir?
EMRE TURAN – Gece görüĢ dürbünlerimiz var. Çok açıktan geçen, çünkü bu gece
görüĢ dürbünlerinin mesafeleri var, eğer Karadeniz açığından yani uluslararası sulardan,
Bulgar karasularına yakın -oranın özel bir statüsü var çünkü - o Ģekilde göremeyiz, özellikle
zifirî karanlıkta çünkü elimizdeki gece görüĢ sistemleri ay ve yıldız ıĢığından faydalanarak
gerekli görüĢü sağlıyor, onların eksik olduğu gecelerde görüĢ çok sınırlı veya hiç olmayacak
Ģekilde olur. Bir de açıktan geçtilerse görme ihtimalimiz olmaz, o da zaten deniz sınırı söz
konusu olduğunda Sahil Güvenliğin yetkisine girer.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Ama belli, 6 veya 12 mil gibi bir
kara sınırı içerisinden çıkıp sonra gitme ihtimalî olur mu orada? Hemen Beğendik köyünün
500 metre ilerisindeki balıkçı barınağının oradan bir tekneyle gittiğini farz edersek… Orası
aĢağı yukarı nedir? 1- 1,5 mil ya var ya yoktur, değil mi? Yani sizin tam o sıfır noktasıyla
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Beğendik köyünün Ģu andaki liman inĢaatı arası o kadardır. Böyle bir Ģeyde 12 mil açığa gidip
tekrar oradan gitmesi mantıklı mıdır? Böyle bir Ģey olabilir mi orada?
EMRE TURAN – Zannetmiyorum. Yani o dönemden hatırladığım kadarıyla, birkaç
defa da benzer Ģekilde sınırı yasa dıĢı geçmek üzereyken Ģahıslar yakalandı, yabancı uyruklu
Ģahıslar. Bu tür durumlarda Ġğneada‟dan veyahut da köyden mutlaka muhbirler aracılığıyla
bize bilgi gelir yani gözden kaçmıĢ olamaz, illa ki, hayvanlarını otlatan bir çoban vasıtasıyla,
bir balıkçı vasıtasıyla illa ki birileri olayı tespit eder ve bize bilgi gelir yani oradan geçmiĢ
olabileceğini zannetmiyorum.
MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK - Size bu konuda herhangi birisinin
sınırı geçme giriĢimi var gibisinden bir ihbar o dönemde yok.
EMRE TURAN – Hayır.
AYHAN GÜNGÖR
BAġKAN –Ayhan Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġnsan Haklarını Ġnceleme
Komisyonu Tolga Baykal CEYLAN‟ın akıbetini araĢtırıyor. Sizin de bilginize baĢvurma
ihtiyacı duyduk çünkü sizin birliğinizde Bulgar makamlarıyla bir telefon görüĢmesi olmuĢ.
Önce kendinizi tanıtıp, ondan sonra hatırlayabildiğiniz kadarıyla bize anlatır mısınız.
AYHAN GÜNGÖR – Ben BaĢçavuĢ Ayhan GÜNGÖR efendim. 1977 doğumluyum.
2002-2005 yıllarında Kırklareli Demirköy Beğendik Karakolunda takım astsubayı olarak
görev yaptım. 2004 yılında, bu olayla ilgili anlatabileceğim, sadece böyle bir Ģahsın karĢıya
geçtiğini ve bunun üzerine jandarmanın bizimle irtibata geçtiği, çünkü o bölgede askerî hat
olarak sadece bizde mevcut olduğundan, jandarma ve bizim üst komutanlığın müsaadesiyle
karĢı tarafla yapılan telefon görüĢmesi oldu.
BAġKAN – Kimler vardı o telefon görüĢmesi yapılırken?
AYHAN GÜNGÖR – Telefon görüĢmesinde, o dönemde teğmen olarak Emre
TURAN vardı, ben vardım, bir de tercümanımız piyade er Yavuz ARDA vardı. Bu kadarını
hatırlayabiliyorum.
BAġKAN – Jandarma Karakol Komutanlığından kimse yok muydu?
AYHAN GÜNGÖR – Ġnanın, onu ben hatırlamıyorum, daha önce verdiğim ifademde
de söyledim, Mustafa BaĢçavuĢum o gün orada mıydı veya telefonla mı böyle bir Ģey istendi;
onu hatırlamıyorum.
BAġKAN – Peki, o görüĢmenin içeriğini hatırlıyor musunuz?
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AYHAN GÜNGÖR – GörüĢmenin içeriği personelin…
BAġKAN – Bir kere, önce Ģunu sorayım: GörüĢmeyi siz mi istediniz, Bulgar tarafı mı
istedi?
AYHAN GÜNGÖR – O kadarını hatırlamıyorum çünkü yedi yıl oldu, eğer tutanak
elinizde mevcutsa bana bir hatırlatma yapabilirse…
BAġKAN – Sizin tuttuğunuz deftere yazdığınız tutanak Ģu an elimizde değil. Ġstedik…
AYHAN GÜNGÖR – Hayır, jandarmanın tutmuĢ olduğu tutanak.
BAġKAN – Jandarmanın tutmuĢ olduğu tutanakta “Bulgar kolluk kuvvetlerinin
görüĢme talebine istinaden telefon görüĢmesinin gerçekleĢtiği…” diyor.
AYHAN GÜNGÖR – Ġnanın, hatırlayamıyorum. Onlar mı istedi, biz mi aradık bu
esnada çünkü o telefonlar Ģöyle: Takım komutanı varken zaten takım astsubayı iĢtigal etmez
olayla emir-komuta gereği.
BAġKAN – Peki, tek bir görüĢme mi oldu iki gün görüĢme mi oldu?
AYHAN GÜNGÖR – Ġnanın bilmiyorum. Kaç sefer görüĢüldüğünü bilmiyorum.
BAġKAN – Peki, görüĢmenin içeriğiyle ilgili olarak ne hatırlıyorsunuz?
AYHAN GÜNGÖR – GörüĢmede, Ģahıs Dereköy tarafından geçti diye biliyorum.
Tekrar oradan geri gönderildi diye biliyorum ama tam hatırlayamıyorum. ġu tutanağı
okuyabilirsem eğer hatırlamama yardımcı olur belki.
Dereköy‟den karĢıya mı bu tarafa mı geçtiğiyle ilgili bir konuĢma yapıldı ama tam
olarak konuya hâkim değildim çünkü netice itibarıyla o an için belki orada olmayabilirim, ne
bileyim, üzerinden yedi yıl geçti, tam olarak, hafıza olarak hatırlamayabilirim ama bununla
ilgili bir görüĢme yapıldı tabii Bulgaristan hudut polis karakoluyla.
BAġKAN – Oradan, Beğendik köyünden Bulgaristan tarafına kayıkla geçmek kolay
bir iĢ mi?
AYHAN GÜNGÖR – Nisan ayındaki suların durumuna göre değiĢir. Akıntı çok
fazlaysa…
BAġKAN – Ağustos ayı.
AYHAN GÜNGÖR – Ağustosta normal geçilebilir, geçilebilecek pozisyonda en
azından.
BAġKAN – AkĢam karanlığında bir kiĢi kürek çekerek gidecek. Ne kadar zamanda
gidebilir aĢağı yukarı oraya?
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MÜLKĠYE BAġMÜFETTĠġĠ MEHMET FĠRĠK – Liman inĢaatının olduğu yerden
karĢı tarafa.
AYHAN GÜNGÖR – Liman inĢaatının olduğu yerden yaklaĢık bir, bir buçuk saat
sürebilir.
BAġKAN – AkĢam karanlığında da geçilebilir.
AYHAN GÜNGÖR – Evet.
BAġKAN – Siz sürekli gözlüyor muydunuz denizi?
AYHAN GÜNGÖR – Tabii ki.
BAġKAN – Sürekli?
AYHAN GÜNGÖR – Evet.
BAġKAN – Yirmi dört saat, hiç ara vermeden.
AYHAN GÜNGÖR – Kuledeki gözetleyicilerimiz falan mevcut olduğundan dolayı
gözetleme iĢini yapıyorduk.
BAġKAN – Görmeme ihtimali olabilir mi?
AYHAN GÜNGÖR – Eğer Ģahıs ileriden… Gece göremeyebiliriz belki de. Yani, açık
olarak, ileriden geçmiĢse görülmeyebilir.
BAġKAN – Küçük bir kayıkla cesaret edebilir mi oraları bilmeyen birisi açıktan
gitmeye?
AYHAN GÜNGÖR – ġahsın cesaretine kalmıĢ bir durum, yapabilir de yapamayabilir
de. Sonuçta, karar verecek olan o adam.
BAġKAN – Böyle olaylar oldu mu sizin görev yaptığınız dönemde? Geçmeye
çalıĢanlar, yakalananlar oldu mu?
AYHAN GÜNGÖR – Tabii mülteci vardı, yakalandı, teslim ettik.
BAġKAN – Kayıkla mı geçmeye çalıĢıyorlardı?
AYHAN GÜNGÖR – Hayır, yaya olarak.
BAġKAN – Dereden mi geçmeye çalıĢıyorlardı?
AYHAN GÜNGÖR – Evet. Dereye yakın bir yerde biz tespit etmiĢtik, kolluk
güçlerine teslim etmiĢtik.
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VII. TAHLĠL, DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ
1. Tolga Baykal CEYLAN 7 Ağustos 2004 tarihinde Ġstanbul‟dan Kırklareli ili
Demirköy ilçesi Ġğneada Beldesine gitmiĢ ve 8 Ağustos 2004 tarihinden itibaren kendisinden
ailesi haber alamamıĢtır.
2. Komisyon BaĢkanlığımızca, 9 ġubat 2011 Kırklareli Cumhuriyet BaĢsavcısı Bülent
BĠNGÖL ile görüĢülerek Tolga Baykal CEYLAN ile ilgili olarak Demirköy Cumhuriyet
BaĢsavcılığının yürüttüğü soruĢturma dosyasının tamamı incelenmek üzere istenmiĢ ve
soruĢturma dosyası Komisyona ulaĢmıĢtır. Dosyanın incelenmesi sonucunda 10.10.2006
tarihinde Demirköy Cumhuriyet BaĢsavcılığının 2004/232 SoruĢturma nolu dosyaya 2006/111
Karar no ile “..mevcut soruĢturma dosyası kapsamında suç ve suç unsuru olabilecek herhangi
bir delil, iddia ve ihbar bulunmadığı” gerekçesiyle KovuĢturmaya Yer Olmadığına Dair karar
verildiği görülmüĢtür. Ancak bu dosya içeriğinde araĢtırmaya muhtaç bazı konular olduğu
görülmüĢ ve bu hususlar ilgili BaĢsavcılığa iletilmiĢtir. Demirköy Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Tolga Baykal CEYLAN‟ın kaybolması ile ilgili olarak 14 ġubat 2011 tarihinde 2011/41
SoruĢturma Numarası ile yeni bir soruĢturma baĢlatmıĢtır. Söz konusu soruĢturma kapsamında
araĢtırma yapmak, bilgi ve belge toplamak amacıyla tüm yurt genelinde (5) Subay, (7)
Astsubay ve (6) Uz.J.ÇvĢ. görevlendirilmiĢtir.
3. Tolga Baykal CEYLAN‟ın annesi Kadriye CEYLAN ile Avukatı Eren KESKĠN‟in
16 ġubat 2011‟de Komisyona davet edilmiĢ ve Ģahıslar özetle; Tolga‟nın tatil için Ġğneadaya
gittiği ve kendisinden 08.08.2004 tarihinden itibaren haber alınamadığı, en son Jandarma
tarafından alındıktan sonra bir daha kendisine ulaĢılamadığı ve sonrasında birtakım
senaryolar, uydurma bilgi ve belgeler ile Tolga‟nın yurtdıĢına kaçtığına inandırılmak
istenildiklerini ifade etmiĢlerdir.
4. Ġğneada beldesi garaj mevkiinde bulunan garaj kahvehanesinin o tarihte iĢletmecisi
olan Selçuk ġENGÜL ile 25 Mart 2011 tarihinde Kırklareli/Pınarhisar cezaevinde
gerçekleĢtirilen görüĢmede; Tolga‟nın, annesinin Ġğneada‟da dağıtmıĢ olduğu kayıp
ilanlarından sonra kaybolduğunu öğrendiğini,

çocuğun garajdaki çay ocağına geldiğini,

kalacak yer ve internet sorduğunu, bir arkadaĢına gönderdiğini ancak onu bulamaması üzerine
saat 22.00 civarında tekrar geri geldiğini, kendisinin Mert gölü civarında bir çadırı olduğunu
isterse orada ücretsiz kalabileceğini söylemesi üzerine birlikte çadırda kaldıklarını, sabah
kalktığında Tolga‟nın bir kağıda “-Selçuk abi denize gidiyorum, kahvede görüĢürüz !” diye
128

TBMM
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
not bırakmıĢ olduğunu ve 11:00 civarında Tolga‟nın çay ocağına geldiğini elbise ve eĢya
çantasını çay ocağına bıraktığını, annesiyle telefonda görüĢtüğünü ve -annem dırdır yapıyor,
baĢımı ağrıtıyor! dediğini, Jandarma ile arasında geçen kimlik sorgulaması iĢleminden
bahsetmediğini, çadırda denize giderken not bırakan çocuğun Bulgaristan‟a gitmek istese
çantasını almak için geleceğini ve kendisine veda edeceğini, Tolga‟nın kaybolduğunu
öğrendikten sonra çay ocağında bulunan elbise çantasını Jandarmaya teslim ettiğini ifade
etmiĢtir.
5. 10 ġubat 2011 tarihinde MĠT MüsteĢarlığına ve ĠçiĢleri Bakanlığına yazı yazılarak
çok yönlü bilgi ve belge istenmiĢ ĠçiĢleri Bakanlığından ve MĠT MüsteĢarlığından alınan
bilgilere göre; Tolga Baykal CEYLAN ile ilgili olarak,
a. 7 Ağustos 2004 tarihinden önce,
Gerek yerleĢim yerinin bulunduğu gerekse okuduğu yerde herhangi bir takip,
durdurma, gözlem altına/gözaltına alma veya benzer bir uygulama yapılmamıĢtır.
b. 7 Ağustos 2004 tarihi ve sonrasında,
Ġğneada Jandarma karakolunun telefonuna gelen bir ihbar sonucunda Tolga Baykal
CEYLAN 8 Ağustos 2004 tarihinde saat 15.00 sıralarında Ġğneada beldesinde durdurularak
kimlik sorgusu çerçevesinde 156 Jandarma imdat telefonu aranarak bilgisayar sorgulaması
yapılmıĢ ve Ģahıs bırakılmıĢtır.
Jandarmaca yapılan (GBT) sorgulaması sonucunda aranan Ģahıslardan olmadığı tespit
edildiğinden Ģahıs ile ilgili olarak herhangi bir iĢlem yapılmamıĢtır. Jandarmaca Ģahıs mevcut
bilgi ve incelemelere göre gözaltına alınmamıĢ ve hakkında herhangi bir adli veya idari iĢlem
yapılmamıĢtır.
6. Aynı gün (8 Ağustos 2004 günü) saat 22.40 sıralarında, Bulgaristan sınırına sıfır
noktasında bulunan Beğendik köyü muhtarı Necdet TUTUK, köylerinde, Tolga Baykal
CEYLAN adında yabancı birisinin olduğunu jandarmaya telefon ile bildirmiĢ, Karakol
Komutanı, muhtara, Tolga‟dan daha önce haberdar olduklarını, üniversite öğrencisi olduğunu,
Ġğneada beldesi ve köylerini gezmek için geldiğini, aranan Ģahıslardan olmadığını söylemiĢtir.
Beğendik köyü muhtarı Necdet TUTUK, jandarmanın talebi üzerine, o gün köylerine
piknik için gelen ve araçları olan Turgut TURAK, Mehmet KIVILCIM ve Metin
ABAKOZ‟dan Ģahsın Ġğneada beldesine götürülmesinde yardımlarını talep etmiĢ ve Turgut
TURAK, talebin muhtardan gelmesi ve Jandarmanın da Ģahıstan haberdar olmasından dolayı
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Ģahsı alarak Ġğneadaya getirmiĢ ve belde merkezinde yer alan IĢık Marketin önünde Belde
Meydanına bırakmıĢtır.
7. Tahminen 11-12 Ağustos 2004 tarihinde saat 18.30 sıralarında çobanlık yapan
Göksel YAVUZ, Tolga Baykal CEYLAN‟ı Beğendik köyüne 500 metre kala Beğendik köyü
liman inĢaatının üst tarafında görmüĢ ve Tolga, çobana anlamadığı bir dilde bir Ģeyler
söylemiĢ, çobanın "Senin söylediklerini anlamıyorum" demesi üzerine, "Burası neresi" diye
sormuĢ ve "Beğendik köyü" cevabını almıĢtır. Tolga Baykal CEYLAN‟ın tekrar “ġu karĢıdaki
köy neresi” diye sorması üzerine Göksel YAVUZ “Orası Bulgaristan'ın Rezova köyü” diye
cevap vermiĢ ve daha sonra Tolga Baykal CEYLAN Beğendik köyü Liman inĢaatı tarafına
gitmiĢtir.
8. Tahminen 11–12 Ağustos 2004 tarihinden sonra Tolga‟yı gören olmamıĢ ve
kendisinden bir daha haber alınamamıĢtır.
9. 10–12 Ağustos tarihleri arasında alınan meteoroloji verilerine göre Ġğneada‟ da,
 10.08.2004 tarihinde; Hava durumu, çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağıĢlı,
16/27 derece, Rüzgâr kuzey ve batı yönlerden 3-5 bofor (Deniz Rüzgârı Hızı),Tahmini dalga
yüksekliği 0,5-1,5 metre
 11.08.2004 tarihinde; Hava durumu, parçalı bulutlu, 17/26 derece, Rüzgâr kuzey
ve kuzeybatı yönlerden 2-4 bofor (Deniz Rüzgârı Hızı),Tahmini dalga yüksekliği 0,5-1,0
metre
 12.08.2004 tarihinde; Hava durumu, parçalı bulutlu, zaman zaman sağanak
yağıĢlı, 17/30 derece, Rüzgâr doğu ve güneydoğu yönlerden 2-4 bofor (Deniz Rüzgârı
Hızı),Tahmini dalga yüksekliği 0,5-1,0 metre
ġeklindedir.
10. 16 Ağustos 2004 günü saat 12.30 sıralarında Beğendik köyünden Vadettin
YAVUZ isimli Ģahıs karakola müracaat ederek Beğendik köyü Liman inĢaatının olduğu yerde
kendisine ait olan beyaz renkli siyah kuĢaklı 4 metre uzunluğundaki kürekli balıkçı kayığının
yerinde olmadığını belirterek kayığının bulunduğu deniz kenarında, yerde ıslanmıĢ gri renkli
yakalı bir tiĢört ile ıslanmıĢ alt ve üst beyaz iç çamaĢırının olduğunu bildirmiĢtir.
11. Tolga Baykal CEYLAN'ın annesi Kadriye CEYLAN 16 Ağustos 2004 tarihinde
Demirköy-Ġğneada J.Krk.K.lığına müracaat ederek oğlunun kayıp olduğunu bildirmiĢtir.
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Aynı gün saat 13.40 da Ġğneada Jandarma Karakol Komutanlığında görevli bulunan
Uzm.J.ÇvĢ. Altan APAK tarafından Kadriye CEYLAN aranarak oğluna ait olduğu iddia
edilen bir çantanın Selçuk ġENGÜL tarafından karakola getirildiği ile deniz kenarında, yerde
ıslanmıĢ gri renkli yakalı bir tiĢört ile ıslanmıĢ alt ve üst beyaz iç çamaĢırının olduğu
bildirilmiĢ ve teĢhis için davet edilmiĢtir.
12. Deniz kenarında bulunan ve Jandarmaya teslim edilen elbiseler ile Selçuk
ġENGÜL‟ ün teslim ettiği çanta yapılan teĢhis sonrası 17 Ağustos 2004 günü anne Kadriye
CEYLAN‟a bulunduğu hali ile teslim edilmiĢtir. Kadriye CEYLAN‟ın, eĢyaların kendisine
değil de Cumhuriyet BaĢsavcılığına teslim edilmesi isteğine rağmen, eĢyaların üzerinde
herhangi bir adli tıp incelemesi yapılmadan doğrudan kollukça Kadriye CEYLAN‟a teslim
edilmesi bir eksiklik oluĢturabilecek niteliktedir.
13. Tolga Baykal CEYLAN‟ın Kimlik PaylaĢım Sisteminde adresinin SofyaBulgaristan olarak güncellendiği tespit edilmiĢ bu güncellemenin 2007 yılında Türkiye‟nin
Sofya Büyükelçiliği Burgaz BaĢkonsolosluğunca “Ģifahi beyan üzerine” yapıldığı ve yapılan
iĢlemin mutat bir uygulama olduğu belirtilmiĢtir. Ancak bu iĢlemin yapılabilmesi için DıĢ
temsilciliklerimizce yurt dıĢında yaĢayan Türk VatandaĢları için beyan üzerine bir formun
(ADRES BEYAN FORMU (B) ) doldurulması ve bu form üzerinden elektronik sisteme veri
giriĢinin yapılması gerekmektedir. ĠĢleme esas teĢkil eden evrak olmadan bu iĢlemin yapılmıĢ
olması bir eksikliktir ve iĢlemi yapan memur ile iĢleme onay veren amirin bu eylemi disiplin
hukuku bakımından, DıĢiĢleri Bakanlığınca ayrıca idari olarak incelenmeye muhtaçtır.
14. Tolga Baykal CEYLAN‟ın Bulgaristan ĠçiĢleri Bakanlığının kayıtlarında resmi
yollardan Bulgaristan topraklarına geçmediği, Bulgaristan'da ikamet etmediği ve her hangi bir
adres kaydı bulunmadığı hususları öğrenilmiĢtir.
15. Ġğneada Jandarma Karakol Komutanlığında görevli olan rütbeli/rütbesiz personelin
isim listesi, adresleri ve görev yaptıkları yer adresleri ile kimlik bilgileri temin edilmiĢ ve bu
kiĢilerden dönemin Karakol Komutanı ile Tolga B. CEYLAN‟ın kimlik sorgusunu yapan
uzman çavuĢ baĢta olmak üzere olay sırasında ve sonrası iki yıl içinde görev yapan 8 rütbeli
personelin 15 Mart 2011 tarihinde Komisyonda bilgisine baĢvurulmuĢtur. Personelin
ifadesinde öne çıkanlar, Tolga‟nın hiçbir Ģekilde karakola getirilmediği, gözaltına alınmadığı
sadece durdurulduğu Beğendik köyü yolunda 08.08.2004 tarihinde kimlik sorgulamasının
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yapıldığı ve aranan Ģahıslardan olmadığının anlaĢılması üzerine hakkında baĢkaca bir iĢlem
yapılmadığı Ģeklindedir.
16. 25 Mart 2011 tarihinde Komisyon baĢkanı Prof Dr. M. Zafer ÜSKÜL
BaĢkanlığında Demirköy Ġlçesinde Kaymakamlık toplantı salonunda olaydan bilgisi
olan/olabilecek kiĢilerden 7 kiĢinin ifadelerine baĢvurulmuĢ ve 26 Mart 2011 tarihinde de
Ġğneada beldesinde olayın geçtiği, Tolga‟nın görüldüğü ifade edilen yerlerden Ġğneada
Merkez, Liman köy, Beğendik köyü ile sınırın sıfır noktasında inceleme yapılmıĢ, Jandarma
Karakolundaki dönemin belgeleri incelenmiĢtir.
Kaymakamlıkta görüĢülen Ģahıslardan;
Piyade er Yavuz ARDA, kendisinin tutanakta belirtilen Ģekilde bir görüĢmede
tercümanlık yapmadığını zaten Bulgarca bilgisinin (%5) gibi çok az olduğunu, belirtilen
telefon görüĢmesinde tercümanlık yapmadığını, askerlik müddetince de hiç tercümanlık
yapmadığını, askerlikte sadece nöbet tuttuğunu belirtmiĢtir.
Beğendik Köyü Muhtarı Nevzat TUTUK, Tolga‟nın ezan vakti köye geldiğini
kendisine köyde yabancı birinin olduğunun bildirilmesi üzerine öğrendiğini ve bu durumu
jandarmaya telefon ile bildirdiğini, Jandarma‟nın da Ġğneada‟ya gönderin dediğini, kendisinin
de o gün köylerine gezmek için gelen Ġğneada Belediyesinde görevli Turgut TURAK ile
gönderdiğini ve Turgut‟un da Ģahsı Ġğneada‟da belde meydanında IĢık Marketin önüne
bırakmıĢ olduğunu sonradan öğrendiğini ifade etmiĢtir.
Beğendik Köyünden Vadettin YAVUZ, kendisine ait sandalın beğendik köyü liman
inĢaatının bulunduğu doğal koyda kıyıda bağlı olduğunu, balığa çıkmak istediğinde sandalın
yerinde olmadığını ve sandalın olduğu yerde atlet ve iç çamaĢırı olduğunu fark ettiğini bunun
üzerine durumu muhtara anlattığını ve muhtarın dükkanından jandarmayı aradıklarını,
olaydan 3-4 ay sonra da savcılığa bildirdiğini, elbiseleri bulduktan, gördükten sonra aynı gün
en fazla 1 saat içinde Jandarmaya haber verdiklerini ifade etmiĢtir.
Beğendik köyünden Göksel YAVUZ Tolga‟yı hayvan otlattığı sırada akĢamüzeri
ormandan karĢısına çıkması üzerine gördüğünü, Ġğneda‟dan geliyorum diye söylediğini ve
kendisiyle yabancı bir lisanda konuĢtuğunu, Tolga‟snn elinde bir poĢet taĢıdığını, yağmurun
yağmakta olduğunu Tolga‟nın burası Bulgaristan mı diye sorması üzerine -Hayır Beğendik
Köyünün arazisi. dediğini, Köyün limanını ve sandalları göstererek orası Bulgaristan mı diye
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sorması sonucunda da -köyün limanı olduğunu söylediğini, daha sonra sandalın yanında
bulunan tiĢörtün Tolga‟nın üzerindeki tiĢört olduğunu ifade etmiĢtir.
Ġğneada Belediyesi Zabıta memuru Turgut TURAK, Beğendik köyüne gezmeye
gittikleri bir gün muhtarın köyde olan bir Ģahsı Ġğneada‟ya bırakıp bırakamayacağını
sorduğunu kendisinin de dönüĢte bırakabileceğini söylediğini, durumdan Jandarmanın haberi
olup olmadığını sorması üzerine haberlerinin olduğu problem olmadığı cevabını aldığını ve
Tolga‟yı arabaya aldığını yolculuk esnasında aralarında hiç konuĢma geçmediğini ve Ģahsı
akĢam karanlığına yakın bir zamanda tahminen 21:00 sularında Ġğneada merkezinde IĢık
marketin önünde indirdiklerini, yolculuk esnasında beraberlerinde Metin ABAKOS ve
Mehmet Kıvılcım adlı arkadaĢlarının da olduğunu ifade etmiĢtir.
Beğendik köyünden Metin ABAKOS, Beğendik‟e iki arkadaĢıyla birlikte gezmeye
gittiklerini, Beğendik muhtarının bir çocuğu Ġğneada‟ya götürürmüsün diye Turgut Bey‟e rica
ettiğini, Turgut‟un da jandarmanın haberinin olup olmadığını sorduğunu var cevabını aldıktan
sonra çocuğu alıp Ġğneada‟ya getirdiklerini, yolculuk sırasında tolga‟nın hiç konuĢmadığını,
Ġğneada‟ da IĢık marketin önünde indirdiklerini ifade etmiĢtir.
Ġğneada’dan Mehmet KIVILCIM, Beğendik köyüne 3 arkadaĢ gezmek için
gittiklerini, akĢam sırasında muhtarın bir Ģahsın Ġğneada‟ya götürülmesini istediğini,
kendilerinin de kabul ettiklerin ve Ģahsı Ġğneada‟ya getirdiklerin, Merkezde IĢık marketin
önünde indirdiklerini ifade etmiĢtir.
17. 5 Nisan 2011 tarihinde, Beğendik sınır takım komutanlığında dönemin görevli
personelinden takım komutanı Üsteğmen Emre TURAN ve astsubay Ayhan GÜNGÖR,
Jandarmanın tuttuğu tutanakta yer alan, Bulgar makamlarından gelen talep üzerine
gerçekleĢtiği belirtilen ve Tolga Baykal CEYLAN‟ın Bulgaristan‟da ikamet ettiği, 10.08.2011
tarihinde Dereköy sınır kapısından Türkiye‟ye geçiĢ yaptığı, Ģeker hastası olduğunu
bildirdikleri Ģeklinde yer alan tutanakta yer verilen ve yaptıkları belirtilen telefon görüĢmesi
ile ilgili olarak Komisyonda dinlenilmiĢlerdir. Ġfadelerinde her iki Ģahıs karĢı taraf sınır polisi
ile Jandarmanın elindeki bilgiler sonucunda Jandarmanın talebi üzerine bir telefon görüĢmesi
gerçekleĢtirildiğini ancak telefon görüĢmesinin içeriğini aradan zaman geçtiği için tam
hatırlayamadıklarını ifade etmiĢlerdir. Tutanakta adı geçen piyade er Yavuz ARDA kendisinin
askerde hiç tercümanlık yapmadığını zaten Bulgarca‟yı % 5 gibi çok az konuĢabildiğini,
askerde sadece nöbet vs askeri iĢler yaptığını ifade etmiĢtir. Jandarmanın tuttuğu tutanakta yer
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alan bilgiler görüĢmeyi yapan kiĢilerce onaylanmamıĢ ve bu görüĢmenin Bulgar
makamlarının Tolga‟nın Bulgaristan‟a giriĢ-çıkıĢı yaptığı bilgisi üzerine onlardan gelen bir
telefon görüĢmesi sonucunda alındığı bilgisinin tam tersi olarak Jandarma tarafından piyade
sınır takım komutanlığı vasıtasıyla karĢıya böyle bir Ģahsın giriĢ yaptığı bilgisi sorulmuĢtur ve
görüĢme içeriği görüĢmeyi yapanlarca da tam olarak hatırlanmamaktadır. Ayrıca daha sonra
gümrük kapılarından bu Ģekilde Bulgaristan‟dan bir giriĢin olup olmadığı araĢtırılmıĢ Tolga
Baykal CEYLAN‟ın yasal yollardan Ülkemize çıkıĢ-giriĢ yapmadığı anlaĢılmıĢtır.
SONUÇ
Yukarı yer verilen inceleme bilgileri ve ifadeler değerlendirildiğinde; Tolga Baykal
CEYLAN‟ın, 08.08.2004 tarihinde Ġğneada-Beğendik köyü yolunda durdurularak kimlik
sorgusunun yapıldığı ve bu sorgulama sonucunda aranan Ģahıslardan olmadığı anlaĢıldığından
hakkında baĢkaca bir iĢlem yapılmadığı, Jandarma veya diğer güvenlik güçlerince hiçbir
zaman ve Ģekilde gözaltına/gözlem altına alınmadığı, dolayısıyla gözaltında kaybedilmesi gibi
bir olgunun Ģu aĢamada olduğunu söylemek mümkün değildir.
Komisyonumuzca, Tolga Baykal CEYLAN‟ın
 Etrafındaki kiĢilere sıkça yurt dıĢına çıkmak istemesini dile getirmesi,
 Ġğneada‟ ya gitmesi ve orada sınıra çok yakın olan köylerden Beğendik ve
Limanköy‟de keĢif olarak tabir edilebilecek eylemlerde bulunması,
 Buralarda bulunan kiĢilere sınırı ve Bulgaristan‟ ı sorması,
Verileri değerlendirildiğinde Bulgaristan‟a geçme isteğinde olduğu ancak bu isteğini
gerçekleĢtirmiĢ olup-olmadığı ile gerçekleĢtirmiĢ ise nasıl gerçekleĢtirdiği net olarak -Ģimdilik
kaydıyla - ortaya koyulamadığını için kaybının ve akıbetinin ne olduğuna tam olarak
ulaĢılamamıĢtır.
Ancak Tolga Baykal CEYLAN‟ın kaybolması olayından itibaren dönemin Jandarma
karakolunda görevli personelin olaya sıradan bir sınır geçme ve kayıp olayı olarak
değerlendirmeleri sonucunda adli iĢlemlerin ifasında gösterilen dikkatsizlikler nedeniyle aile
de haklı olarak bazı Ģüpheler oluĢmuĢtur.
Komisyonumuz bu aĢamada, elindeki verilerin değerlendirilmesi sonucunda, Tolga
Baykal CEYLAN‟ın gözaltında kaybolmadığına ancak bu güne kadar ailesi ve çevresinden
hiçbir kiĢiyle temas kurmaması gerçekliği karĢısında da normal asayiĢ olayı olarak
değerlendirilmesi gereken bir kayıp olayı ile karĢı karĢıya olduğumuz sonucuna ulaĢmıĢtır.
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