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İFADE VERENİN *
T.C. Kimlik Numarası
Adı ve Soyadı
Vekil
Baba ve Ana Adı
Doğum Yeri ve Tarihi
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
İkametgah Yahut Mesken Adresi

İşyeri Adresi

:DURSUN ÇİÇEK

:BEKİR - HALİME
:REŞADİYE-25/01/1960
: REŞADİYE / TOKAT

:Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı, Bakanlıklar
Ankara

Varsa Telefonu (Ev-İş-Cep-İrtibat) 
Faks Numarası : —
Elektronik Posta Adresi : —

: Subay TL
:Evli -2
:İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı-Beşiktaş

Mesleği, Ekonomik Durumu
Medeni Hali, Çocuk Sayısı
İfadenin Alındığı Yer

İfade verene yüklenen suç anlatıldı, müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun
hukuki yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifade alma sırasında hazır bulunabileceği,
müdafi seçecek durumda değilse ve bir müdafi yardımından yararlanmak istediği takdirde
kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirebileceği, yakınlarından istediğine
yakalandığının derhal bildirileceği, isnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının
kanuni hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için somut delillerinin toplanmasını isteyebileceği
kendisine hatırlatılıp açıklandı. Avukatım yok, avukat istemiyorum, avukatsız beyanda
bulunacağım, dedi.

SORULDU :

Ben 2003 yıl ında İskenderun Deniz Er Eğitim Alayında Alay Komutanı olarak görev
yapıyordum. SUGA HAREKAT PLANI adlı bir planı ben basından duydum. Daha önceden
böyle bir harekat planı duymadım.

SUGA HAREKAT PLANI eklerinden olduğu iddia edilen "ÇALIŞMA GURUPLARI
GÖREV BÖLÜMÜ" adlı 3 sayfadan ibaret bilgisayar çıktısı gösterildi, soruldu: ben bu
listeyi ilk defa burada gördüm. Bu listenin kim veya kimler tarafından ne amaçla hazırlandığı
konusunda herhangi bir bilgim yoktur.

11 Nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003/Dz.Kk/BİLGİNOTU/Ek-l. Doç. Akdeniz
bölgesiv|tnüzahir subay ve astsubay listesi başlıklı 2 sayfadan ibaret liste gösterildi, soruldu:
ben böwle bir liste hazırlamadım, adımın listenin altına kim tarafından ve ne amaçla yazıldığı
konusunda herhangi bir bilgim yoktur.

Ertuğrul UÇAR'ı, benim İskenderun'da Alay Komutam olduğum dönemde İskenderun
Üs Komutanlığı karargahında görevli bir subay olarak tanıyorum, onun dışında



kendisiyle herhangi bir şahsi ilişkim yoktur. Cem GURDENIZ'i Deniz Kuvvetlen
karargahında görevli Amiral olarak tanıyorum, çünkü ben de halen Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı Karargahında görev yapıyorum. Bunun dışında herhangi bir ilişkim yoktur.
Bana göstermiş olduğunuz listeler ve görevlendirme çizelgesi bir bilgisayar çıktısı olup,
herkes tarafından hazırlanabilir. 2003 yılında İstanbul'dan 1100 Km uzakta Alay Komutanlığı
gibi yoğun bir mesai içinde söz konusu çalışmalardan haberdar olmam ve bu çalışmalara
iştirak etmemde fiilen de mükün değildir. Hukuki bir belge niteliği yoktur, hukuki
değerlendirmelerinizde bu hususun dikkate alınmasını istiyorum. Bu nedenlerle öncelikle
serbest bırakılarak hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ederim, dedi.

Ceza Muhakemesi Kanununun 147'nci maddesinde yazılı hususların yerine
getirilmesirmen sonra tutanak okunup, ifade veren ile hazır bulunanlar tarafından imza altına
alınmıştır. ̂ 8/05/2010

1AR-34313
nyet Savcısı

IHSA 128049 DURSUN ÇİÇEK
Şüpheli




