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Ekim 2013 Ayından bu yana tarafınıza yaptığım ve üç kez tekrar ettiğim, Bilgi Edinme Hakkı 

kapsamında Oğlum Onur Yaser Can ile ilgili olarak; hayatında ilk kez müdürlüğünüze bağlı 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince yürütülmekte olan 2010/74 

soruşturma ile ilgili yapılan Teknik takip'e takılması nedeniyle yakalanması ve bilahare gözaltına 

alınmadan dahi serbest bırakılmasından sonra çırılçıplak bulunduğu binanın 4. katından 

atlayarak intihar etmesinden sonra vefat etmesi ile ilgili olarak talep ettiğim sorulara cevap 

verilmemiştir. söz konusu taleplerime ilave olarak aşağıda açıkladığım taleplerime cevap 

verilmesini ilgili kanun hükmü gereği talep ediyorum. 

1-Oğlumuz Onur Yaser Can’ın 2010/74 SNY soruşturma kapsamında 02.06.2010 tarihinde 

yapılan Teknik İzleme nedeniyle dinelemeye takıldığı ilk saat olan 20: ........ ‘den bilahare suç üstü 

yakalandığı ve daha sonra salıverildiği 03.06.2010 tarih saat 01:00 arasında İstanbul Emniyet 

Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü  (İNP), Yurtiçi Suç Şebekeleri ile Mücadele Büro 

Amirliği’nde (YUŞ) görevli personelin listesinin gönderilmesini, 

2) Söz konusu listede sözde Oğlumuz Onur Yaser Can’ı genel arama taramaya izin veren bir 

mahkeme kararına istinaden yapılan kontrollerde tesadüfen suç üstü yakaladığı söylenegelen; 

aslında hayatları boyunca Oğlumuzu görmediklerine inandığımız (11 Adet sahte belgeyi 

Oğlumuza İEM kafeteryasında zorla tehdit ederek imzalattıran Polis Memuru Salih Bahar dışında 

) Polis memurları Soner Gündoğdu, Salih Bahar ve Yunus Başay’ın mevcut  olup olmadığının 

kesin olarak bildirilmesini,  

3)Eğer mevcut oldukları iddia edilecek ise; soruşturma kapsamında  Cumhuriyet Savcısı’na 

gönderilen  ve sadece İNP,YUŞ asonsör, danışma önleri gibi dış mekanları gösterdiği için 

kesinlikle  yetersiz olan ancak buna rağmen CD görüntülerinden, Oğlumuz Onur Yaser Can’ın 

2010/74 SNY soruşturma kapsamında 02.06.2010 tarihinde yapılan Teknik İzleme nedeniyle 

dinelemeye takıldığı saatten hemen sonra yakalamaya giden, suç üstü yakalamayı yapan ve 

kendisini İNP, YUŞ ‘a getiren ekibin İNP, YUŞ  Komiseri Hakan Aydın ve Polis Memuru Onur 

Ülker olduğu, sorgulamadan sonra doktor kontrolüne götüren ekibin ise İNP, YUŞ  Komiseri 

Hakan Aydın ve Polis Memuru Onur Ülker  ve Muhammed Ongun olduğunun açıkça görüldüğü 

anlaşıldığından bu çelişkili durumu nasıl izah edebileceğinin bildirilmesini, 

4) Oğlumuz Onur Yaser Can nerede sorgulanmış, ifadesi alınmış, doktor raporu alındıktan sonra 

normal prosedür gereği hastaneden salıverilmesi gerekirken, (Nitekim aynı 2010/74 SNY 

soruşturma kapsamında 02.06.2010 tarihinde yapılan Teknik İzleme nedeniyle 

dinelemeye takıldığı için, Oğlumuz Onur Yaser Can’nın yakalanmasından yaklaşık 2 saat 

öce 02.06.2010 tarih Saat 19:30’da sözde suç üstü yakalanan Y.K.’nın bize sözlü  olarak 

ifade ettiğine göre doktor muayenesinden sonra hastahane kapısında serbest 
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bırakılmıştır) neden İNP, YUŞ ‘a tekrar götürülmüş, nerede tutulmuş ve hangi şartlarda ve 

hangi sorgulamadan geçtiğinin bildirilmesini, 

5-Gerek Bilgi edinme Hakkı kapsamında yaptığımız başvurulara verilen cevaplara, gerekse de 

yargı organlarına Müdürlüğünüzce verilen bilgilere göre; nezarethanelerde kamera kaydı 

olduğunu ancak, Oğlumuz Onur Yaser Can’ın gözaltına alınmadığından nezarethaneye 

konulmadığını, sorgusunun ve ifadesinin alındığı yer bildirilmemekle birlikte, ifade ve sorgu 

sırasında kamera kaydı yapılmadığı bildirilmiştir. Buna göre; 

a) En küçük karakolda dahi ifade alma odalarında artık görüntü siateminin bulunduğu, 

yakalananların gözaltına alınmasalar dahi başlarına gelebilecek herhangi bir insan hakkı 

ihlalinin bu şekilde denetim altına alınarak en aza indirilmeye çalışıldığı bir dönemde, 17 

milyon insanın yaşadığı bir kente sözde şiarı “ Halk için Hizmet”  olan İstanbul Emniyet 

Müdürlüğü’nün en önemli bir Şubesi olan İNP’de ifade alma odalarında kamera kaydının 

olmamamsı hangi mantıkla açıklanabilir ?  

b) Bu durumda İNP’de sorgulanıp, ifadesi alınan ve bilahare göz altına  alınmasına karar 

verilenlerin de verilmeyenlerin de sorgulamalarının ve ifadelerinin alınmasında 

karşılaşabilecekleri insan hakkı ihlalaerinin denetimi nasıl yapılmaktadır ? En küçük 

karakolda dahi ilgililerin vereceği raporlardan daha, çok somut delil olması açısında 

kamera görüntüleri esas alınmaya çalışılırken, Türkiyenin konusunda en büyük emniyet 

birimi olan İNP’de somut delil olabilecek kamera kayıtları yerine, sözkonusu insan hakkı 

ihlaline karışmış bile olabilecek ilgililerin raporları mı dikkate alınmaktadır ? 

c) Oğlumuz Onur Yaser Can’ın öldüğünde cebinde bulduğumuz notta da belirttiği ve diğer 

tanık ifadeleri, olayların gelişimi vb. nedenlerle bizim istedikleri itirafı alamayan 

polisten gördüğü hukuk dışı cincel saldırı da dahil olmak üzere fiziki ve psikolojik 

işkence ve insanlık dışı muamele nedeniyle intihara sürüklendiğine inandığımız 

oğlumuza herhangi bir insan hakkı ihlali yapılmadığına ilişkin bizzat insan hakkı 

ihlalini yapan aynı şube polisine inanmamızı mı bekliyorsunuz ? 

 

d) Sonuç olarak tekrar soruyor ve cevap talep ediyoruz. Oğlumuz Onur Yaser Can’ın suçüstü 

yakalanıp, İNP’ye getirildiği, 02.06.2010 saat:21:30’dan doktor muayenesine 

götürüldüğü ve hukuk dışı tekrar İNP’ye getirildiği ve salıverildiği 03.06.2010 tarih saat 

01:00’e kadar, tutulduğu, sorgulandığı, ifadesinin alındığı kamera-görüntü  kayıt sitemi 

var mıdır ? Söz konusu kamera görüntü kayıt siteminde oğlumuzla ilgili 

görüntülerin onayı CD ortamında tarafımıza gönderilmesini. 
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e) Oğlumuz Onur Yaser Can’ın vefatının hemen ardından şikayetçi olarak adli yargılama 

sürecini başlattıktan sonra; istedikleri itirafı alamayan polisten gördüğü hukuk dışı 

cincel saldırı da dahil olmak üzere fiziki ve psikolojik işkence ve insanlık dışı 

muamele nedeniyle intihara sürüklediklerine şahit olan ve inanan  vicdanen 

rahatsız olan bazı personelin tanıklık yapma ihtimallerini berteraf etmek için, 

önce köprü koruma görevine daha sonra doğu illerine tayinlerinin çıkarılması, 

aynı kapsamda hukuksuz işlemleri farkeden ve Temmuz 2010 başında daha 

göreve geleli 9 ay bile dolmamış İNP Müdürü Cengiz Malbeleği’nin dahi  önce 

Güngören İlçe Emniyet Mdürlüğü’ne bilahare Adile-Sadullah Mermerci Polis Okulu 

öğretmenliğine tayininin çıkarılmasında belli mihrakların payı var mıdır ? 

Adaletin tecelli etmesine katkıda bulunabilecekleri dikkate alınarak yukarıda 

sözkonusu edilen personelin isimleri ile tayin edildikleri görevleri bildirilmesini, 

 

6) Salıverildiğinin ertesi günü 03.06.2010 tarihinde, önceki gece istedikleri itirafı alamayan 

polisten gördüğü hukuk dışı cincel saldırı da dahil olmak üzere fiziki ve psikolojik 

işkence ve insanlık dışı muamele nedeniyle korkusundan mevcut cep telefonunu iptal 

edip kendisine yeni cep numarası alan Oğlumuz Onur Yaser Can’ı işyeri telefonundan 

arayan ve önceki gece tutulan tutanaklarda tarih, sicil vb. hatalar olduğunu bunun düzeltilmesi 

için , “iyi polis” i oynayarak Oğlumuz Onur Yaser Can’ı İNP, YUŞ ‘a gelmeye ikna eden Polis 

Memuru Soner Gündoğdu gibi, başka bir “iyi polis”  aynı  2010/74 SNY soruşturma kapsamında 

02.06.2010 tarihinde yapılan Teknik İzleme nedeniyle dinelemeye takıldığı için, Oğlumuz Onur 

Yaser Can’nın yakalanmasından yaklaşık 2 saat öce 02.06.2010 tarih Saat 19:30’da sözde suç 

üstü yakalanan Y.K. hakkında tutulan ifade ve diğer tutanaklardai çok daha hatalar olmasına 

rağmen ertesi günü 03.06.2010 tarihinde, Y.K.’yı arayıp tutanakların düzeltilmesi için kendisini 

İNP, YUŞ ‘a neden davet etmediğinin bildirilmesini, 

7) Bu davate safiyane ve dürüst bir vatandaş olarak icabet eden Oğlumuz Onur Yaser Can’ın; 

bizim muhtemelen 4-5-6 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştiğini düşündüğümüz, İstanbul 

Emniyet Müdürlüğü’nü hangi tarih ve saatte ziyaret ettiğinin onaylı bir suretinin gönderilmesini, 

8) “İyi Polis” Soner Gündoğdu’nun davetine safiyane ve dürüst bir vatandaş olarak icabet eden 

Oğlumuz Onur Yaser Can’a ; 

a) İEM Kafeteryasında, zorla ve baskı ile yeniden imzalattırılan, sahte oldukları bilirkişi ve 

mahkeme kararı ile sabit olan ve bu nedenle Polis memurları Soner Gündoğdu ve Salih bahar’ın 

2,5’ar yılı hapse ve devlet memurluğundan atılamalrı hükümü almalarına neden olan 11 adet 
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ifade ve tutanakların, oğlumuza imzalattırdıktan sonra yırtılarak imha edildiği iddia edilen ilk 

hallleri mevcut mudur, mevcutsa kopyalarının gönderilmesini, 

b) Yukarıda 7. Maddede talep ettiğimiz Oğlumuz’un saptanacak İEM ziyaret tarih ve saatindeki 

İEM giriş ve İEM Kafeterya Kamera görüntülerinin Oğlumuzla ilgili bölümlerinin CD ortamında 

onaylı gönderilmesini, 

9- Oğlumuz Onur Yaser Can hakkında düzenlenen 2010/401 SNY polis fezlekesinin tarihinin 

bildirilmesi ile  fezleke tarih ve numarasının açıkça belli olduğu onaylı bir suretinin 

gönderilmesini, 

10- Oğlumuz Onur Yaser Can hakkında düzenlenen 2010/401 SNY polis fezlekesinin ekinde; 

a)Günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Mehmet Nuri Gür ile yapılasn sözlü görüşmenin bilahare 

yazılı hala getirilmiş tutanağının,   

b) 2010/74 SNY Soruşturma kapsamında 02.06.2010 tarihinde yapılan Teknik İzleme nedeniyle 

dinlemeye takılmasına ilişkin dineleme tutanaklarının,  

c) 2010/74 SNY Soruşturma Cumhuriyet Savcıları Mehmet Berk veya Savaş Kırbaş ile yapılasn 

sözlü görüşmenin bilahare yazılı hala getirilmiş tutanağının,   

 d) 24.06.2010 tarihinde İNP, YUŞ  Komiseri Hakan Aydın ve Polis Memuru Onur Ülker 

tarafından Oğlumuz Onur Yaser Can’ın ölümünün bilindiğine ilişkin tutulan tutanağın neden 

eklenmediğinin, 

e) Aynı şekilde 2010/74 SYN soruşturma kapsamında düzenlenen fezlekede Oğlumuz Onur 

Yaser Can hakkında düzenlenen 2010/401 SNY polis fezlekesinden söz edilmesine,  Oğlumuz 

Onur Yaser Can’ın “X”  olduğu, yani öldüğü 2010/74 SYn soruşturmanın adli kolluk 

tarafının önemli figürleri olan Komişser hakan Aydın ve Polis memuru Onur Ülker 

tarafından tutulan tutanakta açık olmasına rağmen neden iligi fazlekeden bir örnek dosyaya 

konulmamış, ilgili soruşturma Cumhuriyet Savcısı’nın ilgisinin çekilmesinin ve konuyu 

araştırmasının bilerek ve kasten  önü kesilmek istendiğinin bildirilmesini, 

11-2010/74 SNY soruşturma kapsamında 02.06.2010 tarihinde yapılan Teknik İzleme nedeniyle 

dinelemeye takıldığı için, Oğlumuz Onur Yaser Can’nın yakalanmasından yaklaşık 2 saat öce 

02.06.2010 tarih Saat 19:30’da yine “sözde suç üstü” yakalanan Y.K. hakkında tutulan ifade ve 

diğer tutanaklardaki çok daha vahim hatalar olmasına rağmen polis fezlekesi 18.06.2010 tarih 

ve 2010/399 SYN olarak düzenlenip Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilmesine rağmen, Oğlumuz 

Onur Yaser Can hakkında düzenlenen 2010/401 SNY polis fezlekesinin düzenlenmesi neden 
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ölüm tarihi olan 24.06.2010 tarihinde veya daha sonra  düzenlenmiş, üstelik yukarıda 10. 

Maddede belirtilen tutanakların fezleke ekine dahil edilmediğninin bildirilmesini, 

12) CMK 250. Sayılı Madde olay tarihinde Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet 

Berk’in Örgütlü Faaliyet Çerçevesinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 

2010/74 soruşturma sayılı dosyada yürüttüğü soruşturma neticesinde düzenlenen Polis 

Fezlekesi ve savcılık İddianamesi ve diğer dosya muhteviyatı  incelendiğinde;  

a) ilki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 13.04.2010 tarih 2010/641, İkincisi İstanbul 

11. Ağır Ceza Mahkemesinin 13.04.2010 tarih 2010/641 İstanbul 14. Ağır Ceza 

Mahkemesinin 31.05.2010 tarih 2010/707, üçüncüsü İstanbul 11. Ağır Ceza 

Mahkemesinin 02.06.2010 tarih 2010/822, dördüncüsü İstanbul 11. Ağır Ceza 

Mahkemesinin 02.06.2010 tarih 2010/823, beşincisi İstanbul 9. Ağır Ceza 

Mahkemesinin 07.06.2010 tarih 2010/845, altıncısı İstanbul 12. Ağır Ceza 

Mahkemesinin 15.06.2010 tarih 2010/901, yedincisi İstanbul 12. Ağır Ceza 

Mahkemesinin 15.06.2010 tarih 2010/901 sekizincisi İstanbul 13. Ağır Ceza 

Mahkemesinin 22.06.2010 tarih 2010/1248 ve nihayet dokuzuncusu İstanbul 13. Ağır 

Ceza Mahkemesinin 22.06.2010 tarih 2010/1249 Teknik Takip Nolu İletişimin 

Dinlenmesi Mahkeme Kararları aldırıldığı, adı geçen kararlara istinaden yapılan 

dinlemelerin 139 adet “TAPE” halinde tutanak altına alındığı, “TAPE”lerden 46 adedinin 

Örgütlü Faaliyet Çerçevesinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan izlenen 

çete üyelerinin kendi aralarındaki telefon konuşmalarına ilişkin olduğu, 40 adedinin 

“2010/74 soruşturma sayılı oğlumuz Onur Yaser Can da dahil olmak üzere 16 kişi ile 

ilgili olduğu, 6 adedinin “içici/kullanıcı” olarak telefon dinlemesine takılmalarına 

isimleri ve soyadları bilinmesine rağmen haklarında uyuşturucu madde kullanmak 

suçundan işlem yapılmayan 3 kişi ile ilgili olduğu, 5 adedinin “içici/kullanıcı” olarak 

telefon dinlemesine takılmalarına  isimleri bilinmesine rağmen haklarında uyuşturucu 

madde kullanmak suçundan işlem yapılmayan 4 kişi ile ilgili olduğu, 29 adedinin ise 

“içici/kullanıcı” olarak telefon dinlemesine takılmalarına rağmen  isimleri tespit 

edilemediğinden haklarında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem 

yapılmayanlara ait olduğu, buna göre haklarında yasal işlem yapılarak; polis fezlekesi, 

arkasından iddianameler ve mahkeme süreçlerinden geçirilen 16 kişi ile haklarında 

yasal işlem yapılmayanlar arasında hangi yasal gerekçe ile ayırıma tabi tutuldukları 

anlaşılmamaktadır. 
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b) “İçici/kullanıcı” olarak telefon dinlemesine takılan ve haklarında uyuşturucu madde 

kullanmak suçundan Polis Fezlekeleri düzenlenerek işlem yapılan oğlumuz Onur Yaser 

Can da dahil olmak üzere 16 kişiden; daha once hiçbir şekilde polisle işi olmayan 

oğlumuz ve Y.K. suçüstü yapılarak oğlumuz hakkında 210/401 ve Y.K. hakkında  

2010/399 SYN  polis fezlekeleri düzenlenmiş; ancak oğlumuz Onur Yaser Can’ın 

dinlemeye takılıp, suçüstü yakalanmasından önce ve/veya sonra dinlemeye takılan ve 

haklarında polis fezlekeleri düzenlenen diğer 14 “İçici/kullanıcı” ların hepsinin, Örgütlü 

Faaliyet Çerçevesinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 2010/74 

soruşturma sayılı dosyada yürütülen soruşturma kapsamında çete üyelerine yönelik 

yakalama işlemlerinin yapıldığı 22/23 Haziran 2010 tarihlerinde, dinlemeye takıldıkları 

telefon numaraları Narkotik Polisi tarafından aranarak, DAVET ÜZERİNE Narkotik 

Şube’ye geldikleri, usulen yakalamalarının yapıldığı, gerekli ifade ve tutanaklar ile 

yakalanan çete üyelerinin TEŞHİS İŞLEMLERİNİN yapıldığı ve daha sonra oğlumuz Onur 

Yaser Can hakkında düzenlenen Polis Fezlekesinde belirtildiği gibi “Genel bir arama 

taramaya izin veren bir mahkeme kararı” değil de, bizzat yürütülen 2010/74 

soruşturma sayılı soruşturma kapsamında Polis Fezlekeleri, iddianame ve yargılamaları 

yapılmış, ayrıca hiç biri İKMALEN savcılığa gönderilen Polis Fezlekelerinde tarih, 

saat eksiklikleri ve bir çok hata olmasına rağmen, bunların düzeltilmesi için ertesi 

gün Şube’ye TEKRAR ÇAĞRILMAMIŞLARDIR.  Bu durum gerçekten mutat, olagelen bir 

işlemler midir ? 

c) Aynı soruşturma kapsamında Teknik Kısım Amiri ve 52. 44 Kod Nolu Ekibin Amiri 

Narkotik Polis Komiseri Hakan Aydın’ın yapılan İdari Soruşturma kapsamında, 

muhtemelen İstanbul İl Disiplin Kurulu’na hitaben düzenlendiği anlaşılan  “Rapor”’unun 

dördüncü paragrafında dile getirdiği, “ Bu sebeple teknik takibimizde bulunan 

torbacı tabir edilen şahısların içicilerle olan uyuşturucu madde alışverişleri fiziki 

takibe alınıp, fiziki takibi müteakip torbacılarla buluşan içici şahıslar 

yakalanmaktadır” açıklaması dikkate alındığında yukarıda b şıkkında açıklanan 14 

“içici kullanıcı”nın yakalanmasının neden operasyondan sonra davet üzerine 

yapıldığının ve  “İçici/kullanıcı” olarak telefon dinlemesine takılan, soyadı veya adı ve 

soyadı tespit edilmeyen, ancak dinlemeye takıldıkları telefon numaraları izlenerek 

kimlikleri kolayca tespit edilebilecekken neden 20-25 adet “İçici/kullanıcı” nın, 

HANGİ YASAL PROSEDÜR TAKİP EDİLEREK  haklarında neden HİÇ BİR YASAL 
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İŞLEM YAPILMADIĞI da anlaşılamamaktadır. Bu durum da mı gerçekten mutat, 

olagelen bir işlemdir ? 

 

d) Oğlumuz Onur Yaser Can hakkında; sözde yırtılarak imha edildikleri iddia edilen  ifade ve 

tutanaklarda “içici/kullanıcı” yerine çok daha ağır cezayı öngören “temin etme ve 

bulundurma” suçunu öngören ifadelerin İEM’e ikinci geldiğinde zorla, tehditle, 

okumasına izin verilmeden imzalattırıldığını, yakalandığı andan öldğü güne kadar hukuk 

dışı teknik ve fiziki takip altında olduğuna inanıyoruz. Bunun en önemli kanıtları 

şikayetlerimize konu olan polis memurlarının gerek adli yargılamada gerekse de idari 

soruşturma ve yargılamalardaki çelişkilerle dolu yalan ifadeleri ve diğer somut delil ve belgeler 

bir yana; 

-- Sözde kendileri teklif etmelerine rağmen; ne yakalandığında, ne de ikinci kez kendisine 

imzalattırılan düzenlenen ifade tutanağı ve diğer belgelerden birer suret almayı istemediği, 

Türkiye’nin en iyi üniversitesi ODTÜ mezunu, olağanüstü zeki, ancak hayatında ilk kez polisle 

temas eden Mimar, Ressam, Müzisyen, Sporcu oğlumuzun bunu reddettiği, böylece nasıl bir 

ifadeye imza attığını bilmediğinden, ölümüne kadar kendisini bizzat şüphe altına soktuğu 

şeklinde hayatın doğal akışına aykırı idda ile;  

--2010/74 SYN Soruşturma kapsamında son olarak 22.06.2010 tarihinde 2 adet yeni iletişimin 

dinlenmesi kararı alınmış ve bu sırada uyuşturucu çetesi ile ilgili büyük bir uyuşturucu sevkiyatı 

gibi herhangi bir ihbar alınmamışken, Oğlumuz Onur Yaser Can’ın bir avukata vekalet verdiği 

gün olan 21.06.2010 tarihinden hemen bir gün sonra 22.06. 2010 tarihinde operasyona son 

verilmesi, uyuşturucu çetesi elemanlarına baskın yapılarak yakalanmaları ve onlarca polisin 

dahil olduğu, yaklaşık altı aylık Teknik İzleme ve Takiplerden sonra, böyle büyük bir bir 

operasyonda sadece daralı ağırılığ 549 gram esrar yakalanmış olmasıdır. 

13-Aanadolu Ajansı’nın Sayın Başbakan R.T. Erdoğan’nın son Brüksel gezisinde dile 

getirdiklerine atfen; 

“Başbakan Erdoğan, şu anda başta yargı ve emniyet içinde olmak üzere devlet 

kurumlarına sızmış bir örgütün amirlerinden değil, örgüt yöneticilerinden emir ve 

talimat alarak hareket ettiğini söyledi. 

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir oluşuma ve bu oluşumun yargıyı teslim 

almasına izin verilmeyeceğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
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"Başta yargı ve emniyet içine sızmış bu örgüt, ülkenin çıkarlarını değil, kendi 

çıkarlarını ya da kendisini kullananların çıkarlarını gözeterek bir kaos 

oluşturmaya, Türkiye'nin gücünü kırmaya çalışıyor. Düşünün hakimler ve savcılar 

var, kendi vicdanlarıyla millet adına değil, örgüt yöneticilerinin emir ve 

talimatlarıyla hareket ediyorlar. Buna kimse izin vermez, göz yummaz. Bizim de 

mücadelemiz yargıyla değil, işte bu tehlikeli örgütlerledir.”  

şeklinde yaptığı haber aslında 3,5 yıldan fazla bir süredir gece gündüz evlat acısı ile 

acılar içinda yaşayan biz anne baba ve bir kardeşin her türlü adalet arayışımızda  

karşılaştığımız duvarların nedenini de göstermektedir. Ancak aynı haber; başta İNP 

bünyesinde şikayetlerimize konu personelin ilk etapta görevlerinden alınan personel 

olmalarının,  aynı zamanda bundan böyle adalet arayışımızda suça bulaşmış bu tür 

personelin korunup kollanmayacağı inancımızı da pekiştirmektedir. 

Bu inançla yukarıda dile getirmeye çelıştığımız taleplerimizin en kısa sürede 

cevaplandırmasını sadece ve sadece adaletin yerine getirilmesini talep eden, evlat 

acısı içinde yaşayan bir baba olarak talep ediyorum. 

 

 


