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13.AGIK CEZA MAIIKKMKSI BA$KANLIGINA

BESiKTAS/lSTANBUL

:01.04.2010 gun ve Hsas No:2008/209 sayili yazmiz.

N 209 esas savili daya dosyasimn JO.03.2010 Larihli 2010 212 degi^ik

Damsiav sakhnsi ile ilgili olarak. azmettirici olmak iddiasiyla herhangi bir ihbar veya sue

duyurusu yapihp yapilmadigmm. yapilmi§ ise akibetinin bildirilmesi ve bununla ilgili beige

orncklennin gSnderilmesi ilgi sayili yazi ile isienilmUiir.

Konu ile ilgili yapilaji ar§iv tetkikinde, bahse konu olay ile ilgili azmettirici olmak

iddiasiyla herhangi bir bilgi/belge>e rastlanilmami^ ancak, Alparslan ARSI.AN'in babasi idris
ARSI.AN'm 20,05.2006 larihinde Ankara Emniyet MttdUrlugu TEM §ube Mudiirlugiindc ahnan

ifadesinde, benzer konularda bilgi verdigi anla§ilmi? olup. bilgi edinme uitanagi yazimiz ekinde

Liondei'.M'nislir.

ar/ ederini.

4,Sinif KmniM'tAlutliirii

Kki: (1 ; adct (3) say fa Bilgi Epinrnc Tutanagi.



BILGI EDINME TUTANAGI

BILGI VERENIN

T.C. kimlik numarasi

Adi ve soyadi

Baba ve ana adi

Dogum yeri ve tarihi

Niifusa kayith oldugu yer

:30568191384

:Idris ARSLAN

:Mehmet-Akife

:Kigi-07.07.1955

:Bingol-Kigi-Nacakh Koyli

Ikametgah yahut mesken adresi:Dogukent Mahallesi 18.Sokak No:53 Elazig

I§yeri adresi :Milli Egitim Mudiirliigu Elazig

Varsa telefonu (Ev-i§-cep-irtibat):Ev:0424 224 92 87 I§:0424 238 50 24

Cep:0533 547 25 10

17.05.2006 GUNU SAAT:10.00 SIRALARINDA ILIMIZ CANKAYA

SIHHIYE SEMTI IHLAMUR SOKAK UZERINDE BULUNAN

DANI§TAY BINASINA GELEN BINGOL ILI KIGI ILCESI NACAKLI KOYU

NUFUSUNA KAYITLI, IDRIS VE PORSOR OGLU 1977-KIGI DOGUMLU

ALPARSLAN ARSLAN ISIMLi §AHSIN DANI$TAY 2.DAIRE BA§KANININ

ODASINA GIREREK TOPLANTI HALINDE BULUNAN DAIRE UYELERI

UZERiNE ELINDE BULUNAN GNF 823 SERI NOLU GLOCK AUSTRIA 9X19

MARKA SILAHLA ATE§ ETMEK SURETIYLE DANI§TAY 2-DAIRE

BA§KANI MUSTAFA BIRDEN, 2.DAIRE UYESI AYFER OZDEMIR, UYE

AYLA GONENC, TETKIK HAKIMI AHMET COBANOGLU ISIMLI

GOREVLiLERIN YARALANMASI, UYE MUSAFA YUCEL OZBILGIN'IN

OLDURULMESt EYLEMIILE ILGILI OLARAK ALPARSLAN ARSLAN'IN

BABASI IDRIS ARSLAN MUDURLUGUMUZE MURACAAT EDEREK

KONU ILE ILGILI BILGI VERMEK ISTEDIGINI BEYAN ETMI§,

CUMHURIYET SAVCISI MUSTAFA KELKIT'E BILGI VERILMI§ VE

BILGISiNE BA§VURULMASI TALIMATI VERMESI UZERINE IDRIS

ARSLAN MUDURLUGUMUZE DAVET EDILEREK KONU ILE ILGILI;

SORULDUiYukandaki bilgiler bana aittir ve dogrudur. Ben Alparslan

ARSLAN'm babasiyim. 17.05.2006 tarihinde Dam§tay'da meydana gelen olayla ilgili

kendi irademle bilgi vermek 19m Ankara Emniyet Mudiirlugune miiracaat ettim. Bu

ifademi hi?bir baski altinda kalmadan hiir irademle veriyorum. Oglum Alparslan 1994

yilinda Istanbul Marmara Universitesi Hukuk Fakiiltesini kazanarak Istanbul'a gitti.

Ben ailemle birlikte ya§amaktayim ve II Milli Egitim Mudurlugunde Miifetti§ olarak

gorev yapmaktayim. 1998 yilinda okuldan mezun oldugu doneme kadar tatillerde

iznini bizimle birlikte ge9irirdi. Gerek annesine, babasina, gerekse karde§lerine du§kun

bir insandi. Mezun olduktan sonra Istanbul'da avukatlik yapmaya ba§ladi. Qah§tigi

donemde de ili$kilerimiz dtizenli bir §ekilde devam etti. Sik, sik telefon

gorii^melerimiz olurdu. Diger 9ocuklanmiz yammizda oldugundan ve tek erkek

9ocugumuz Alparslan oldugundan dolayi bizimde ona du§kunl(igumuz vardi. Biz de

sik sik arar durumunu sorardik. Fakat 2006 yilimn ba§larina geldigimizde biz anne ve

baba olarak Alparslan'in bizden biraz sogudugu hissettik. Bizi aramalan daha da

seyrekle§ti. O bizi aramadigi zamanlarda biz telefonla aramaya 9ah§iyorduk. Bu
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goru§melerimizde ozellikle sesinden yorgun oldugu, uykusuz oldugu izlenimlerini

aldim. Olaydan yakla§ik 15-20 giin oncesinde ise kiJ9iik karde§i Elif e attigi mesajlar

bizi iyice endi§elendirdi. Mesajlardan psikolojisinin 90k da yerinde olmadigim

aramizda konu^tuk. Hatta olaydan 1-2 gun oncesinde sabaha kadar hi$ uyumadan

Elife mesajlar atti. Mesajlar genelde anla§ilmayan tarzda §eylerdi. Bazi mesajlannda

"zor durumdayim, beni kurtarin, bana dua edin" gibi ibareler ge9iyordu. Bu durum bizi

iyice endi§elendiriyordu. Zaman zaman da telefonla bizi arayarak "size bir §ey mi

oldu, herhangi bir tehdit geldi mi" §eklinde sorular soruyordu. Kendisinin yiiziinden

bizim ba§imiza bela gelecegi endi§esini ta§iyordu. Ben kendisinin bir sikintisi

oldugunu dii§tinerek Elazig'a davet ettim. Kendisi de bana gelecegini soyledi. Hatta

karde§i Elife bileti ne zaman alacagini sordugunu Elif bana soyledi. Ben kendisinin

Elazig'a gelecegini beklerken bu olayin oldugunu ogrendim. Daha sonra ailece bir

araya gelerek oglumuzun neden boyle bir eylemi yapmi§ olabilecegini aramizda

konu§urken oglumun yakin arkada§i avukat Teoman beni cep telefonumdan aradi.

Ge9mi§ olsun dileklerinden sonra ben kendisine Alparslan'in nasil boyle bir §ey

yapabilecegini sordum. Telefonla konu§urken medyada yer alan ve yakalandiginda

uzerinde 9iktigi soylenen Ulusal Haber Kimlik karti ve Vatansever Kuwetler GO9

Birligi Hareketi kartvizitini ona sordum. Qtinku bu kartlar benim kafami kan§tirdi.

Daha onceden de ben bu kimlik kartini ve Vatansever Kuwetler Gii9 Birligi Hareketi

kartvizitini ctizdamnda gormii§tum. Hatta oglum senin bu insanlarla ne i§in var, bizim

yapimiza ters insanlar bunlar diye tepki verdim. ^tinkii oglum universitede iken sol

gruplarla degil, daha 90k ulkiicii 9evre i9inde idi. Hatta reislik bile yaptigini biliyorum.

0 da bana kimligi bazi yerlere rahat girmek i9in kullandigini ve bir arkada§imn temin

ettigini soyledi. Teoman'Ia telefonla konu§urken bana oglumun 4-5 aydir Ulusal Haber

ve Vatansever Kuwetler GU9 Birligi Hareketi ile irtibati oldugunu, hatta Adana,

Mersin ve Istanbul Illerinde adi ge9en dernegin toplantilanna birlikte gittiklerini, bu

dernegin Genel Ba§kam Taner UNAL ile tani§tiklanm, aynca Veli KU^UK, Muzaffer

TEKIN isimli §ahislarla bu dernek vasitasiyla tam§tiklarim bana anlatti. Bu da benim

kafamda bir takim §uphelere neden oldu. Kizlanmda aym konuya vakif olmalan

sebebiyle oglumuzun ,yukanda ismi ge9en dernek ve §ahislann baski ve tehdidi ile

ancak boyle bir cinayet i§leyecegine kanaat getirdik. £unkii oglumuz yukanda

bahsettigim gibi ailesine 90k du§ktin bir insandi. Bizim en ufak bir zarar gormemizi

istemezdi. Ogluma ailesine zarar verme tehdidi ile boyle bir §ey yaptirabileceklerinden

§upheleniyorum. Oglumu televizyonda gordiigtimde en az 15 kilo verdigini gordtim.

Bunun da son donemde ya?adigi baskidan dolayi oldugunu du§iinuyorum.

Aynca ben oglumun bu eylemi ba§6rtiisu sorunuyla ilgili yaptigi haberlerine

inanmiyorum. Kaldi ki oglum basinda yer aldigi gibi Imam Hatip Lisesi mezunu

degildir. Kendisi diiz lise mezunudur. Dini a§in derecede ya§ayan, radikal dini

gruplarla ili§kisi olan birisi degildir. Boyle bir §ey olsaydi mutlaka ailemden biri

farkina varirdi. Benim kizlanm da a9iktir. Oglumun kiz karde§lerine kar§i bir baskisi

olmami§tir. Bu ytizden ben kesinlikle bu eylemi ba$6rtiisu i9in yaptigina inanmiyorum.
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Bu olayin kamuoyunda meydana getirdigi etkiden dolayi ben oglumun can

giivenliginden endi§eliyim. Bu nedenle gerekli tedbirlerin ahnmasim yetkili

makamlardan talep ediyorum. Ogluma bu eylemi yaptirttiklanni du^undiigum karanlik

gii9lerin oglumu da ortadan kaldirmaya 9ah§acaklanndan korkuyorum. Bu nedenle

bize bir zarar gelecegini du§iinerek gercekleri gizleyecegini du§unuyorum. Ben bu

olayi ogluma yaptirtan ki§ilerin bir an once yakalanarak adalet ontinde hesap

vermelerini istiyorum. Bu ki§ilerden davaci ve §ikayet9iyim, dedi.

Benim bu olayla ilgili olarak bildiklerim ve gorduklerim bunlardan ibarettir.

Ben ifademi kendi htir irademle burada verdim, demesi iizerine i§bu Bilgi Edinme

Tutanagi tanzimle okunduktan ve okutulduktan sonra birlikte imza altina alindi.

20/05/2006 Saat: 23.15

BILGI VEREN

Idris ARSLAN
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