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Hakan Fidan'a ait CV özgeçmiş belgesi, özel bilgileri okumayacağım, zaten size verdim, siz
oradan takip edersiniz, Hüseyin Avni Yazıcıoğlu ile ilgili bölümleri okuyacağım, adını
soyadını Hakan Fidan olarak, boyu, kilo, göz rengi, saç onlar belirtilmiş, ev adresi, telefonları,
doğum yeri ve yılı belirtilmiş, GSM numarası, ev adresi ile belirtilmiş, hatta evi için ev
boşaltılmış şeklinde ibaret düşülmüş. İşi, iş yeri adresi, bu zaten bilinen o tarihte MİT
Müsteşar Yardımcısı, eğitimi ve çalışmaları uzun uzun belirtilmiş, demiş University Of
Maryland University College'den yönetim ve siyaset bilimi üzerine lisans dereceleri aldı.
Bilkent Üniversitesinde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsü ve
Verification Technologies Research Center (LONDRA)'da akademik araştırmalarda bulundu.
Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerinde dersler verdi. 1986-2001 yılları arasında 15 yıl süre ile
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. Almanya'da bulunan NATO Süratli Reaksiyon
Kolordusu Karargahında yurt dışı görevinde bulundu. 2001-2003 yılları arasında Avustralya
Büyükelçiliğinde kıdemli siyasi ve ekonomik danışman olarak çalıştı. 2003-2007 Kasım yılları
arasında Başbakanlık Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi başkanlığı görevini yürüttü. 14
Kasım 2007 tarihinde Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığına atandı. Kasım 2008 Uluslararası
Atom Enerjisi Ajans Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 8 Mart 2008 tarihinde Ahmet Yesevi
Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliğine atanan Doktor Fidan halen Başbakanlık Dış Politika ve
Uluslar arası Güvenlik konularından sorumlu müsteşar yardımcılığı görevini sürdürmekteyken,
Nisan 2010 tarihinde MİT Müşteşar Yardımcılığına atandı demiş. Sağlık durumunu belirtmiş
sağlıklı, askerlik durumu yaptı, ehliyetini belirtmiş hangi sınıf olduğunu, yabancı dilinin
İngilizce olduğunu, tanınma süresi diye bir bölüm var, size verdiğim ekte ikinci bölümde on
beş yıl demiş, sabıka durumu yok, itikadi durumu ile alakalı kendi bir şeyler yazmış, sünni
müslüman ancak taasupları yok, ABD ve İsrail'in yok olmasını ister, devrimi sever, başarılı
olmasını ister, devrimin evrensel düşünceli şii müslümanların kontrolünde olduğuna inanır ve
bunun için sever. Olumlu ve olumsuz yanları, zayıf ve güçlü yanları bölümü var, burada da
demişki evrensel bir İslama inanması, uzun yıllar İslami çevrelerle irtibatlı olması, bilinçli bir
müslüman olması olumlu tarafıdır. İrtibatlı olduğu bazı çevrelerin Şii düşmanlığına varan
itikadi yapılarının olması bunlardan acaba etkilenir mi sorusunu düşündürüyor. Çalışma
gerekçesi bölümü var, çalışırsa İslami sebeplerle çalışacaktır. Yine eşinin bilgileri var. İtikadı
için sünni müslüman, ABD- İsrail karşıtı, devrime sempatisi var demiş, çocuklarının ismi, yaşı
var, Halit isimli çocuğuyla alakalı bilgi vermeliyim, çünkü savunmamın devamında
anlatacağım, Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrenci diyor, itikadi sünni müslim,
ABD-İsrail karşıtı, devrime sempatisi var, bakın GSM numarası da 0537 ile başlayan bir
numara buraya yazılmış. Halil, ikinci çocuğuyla alakalı bilgiler var, itikadı için sünni ülkücü
yazılmış, yine arkadaşları bölümü var 5 kişi, Yücel Serdar, Yücel Serdar biraz önce haritalar
konusunda bahsettiğim kişi, yaşı 42, işi Bayındırlık Şube Müdürlüğü, itikadı Sünni müslim,
ABD-İsrail karşıtı, devrime sempatisi var. Duran Özdemir, yaşı 43, işi yok, itikadı sünni
müslim, yine ABD-İsrail karşıtı, devrime sempatisi var. 3- Fevzi Ketencioğlu, yaşı 43, işi
müteahhit,itikadı Sünni müslim, ABD-İsrail karşıtı, devrime sempatisi var, Musa Kulaklıkaya,
yaşı 45, işi TİKA Başkanı, itikadı yine aynı ibareler, Süleyman Aslantaş için de yaşı 65, işi
kuyumcu-yazar, itikadı Sünni müslim, ABD-İsrail karşıtı, devrime sempatisi var demiş. Şimdi
biraz önce anlattığım Selçuk Çetin ile Hakan Fidan ile ilgili özgeçmiş raporları yan yana
koyulup incelendiğinde ikisinin aynı formatta, aynı soruları içerdiğini, aynı ibarelerin
bulunduğu görülüyor. Şöyle yan yana bakıldığı zaman hepsinde aynı sorular var ve aynı
soruların yanında hemen yazılan hususlar var. Dediğim gibi sorulan sorular aynıdır bu iki
belge arasında, sayfa formatı da aynıdır. Yani Selçuk Çetin hakkında özgeçmiş raporu
belgesini kim hazırladıysa, Hakan Fidan hakkındaki belgeyi de aynı kişi hazırlamıştır. Bu kişi
de Hüseyin Avni Yazıcıoğlu'dur. Bu belgenin adı da şu "Form boş" isimli word belgesi, bu
ismi de önemsiyorum, "Form boş" Bu şu demek, bir boş formu var üzerinden kişileri
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dolduruyor çıktısını alıyor. Bu da bu manaya geliyor. Yine belgenin dijital özellikleri kontrol
edildiğinde görüyoruz ki belge 24 Kasım 2009 tarihinde çıktısı alınan bir belge. Ve Kenan
Danışman isimli kişi ile ilgili yine aynı flash bellek içerisinde bir belge word belgesi deniyor,
belgenin adı "Danışman.doc" isimli word belgesi. Şöyle bir belge; Kenan Danışman'ın sol üst
köşede fotoğrafı bulunuyor, alt tarafta adı Kenan Danışman demiş, İstanbul AK Parti Yürütme
Kurulu Üyesi ve Meclis Üyesi, Doğum tarihi 1968, doğum yeri Mardin, işi; tekstil işi yapıyor
ve kiraya verdiği mülkleri var, iş adresi Aksaray'da, cep telefonunu yazmış, eğitim demiş,
öğretmen okulu mezunu, kardeşleri; sekiz kardeşi var demiş, bir kardeşi ile alakalı, Sadık
Danışman, Akabe Vakfı Yardımeli Derneği Başkanı ve AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi,
hakkında bölümü en alt tarafta, diyor ki; "AK Parti İstanbul yönetiminde bulunan Kenan
Danışman, yönetim içerisinde İslamcı kişiliği ve ağır olgun duruşuyla öne çıkıyor. Geçmişteki
çizgisi de yine bugünkü gibi İslami hassasiyetleri olan bir çizgi olduğunu biliyoruz. Kendisinin
takıntısının olmadığını söyleyebiliriz, ..... kurulacak ilişkilerin fayda sağlayacağını
düşünüyorum." Yine bir nokta nokta bölümü var. Bu şekilde bir değerlendirmenin yapılarak
özgeçmiş raporunun altına eklendiği görülmüştür. "Danışman" isimli word belgesinin teknik
özelliklerini incelediğimizde bunun da 05/07/2009 tarihinde oluşturulduğunu ve 2 Ağustos
2009 tarihinde çıktısının alındığını görüyoruz. Şimdi buraya kadar aynı formatta döt adet
özgeçmiş raporu okudum. Bu belgelerin çıktı alma tarihlerine biraz önce dikkat çekmiştim
zaten, bir daha dikkat çekmek istiyorum. Celalettin Yurtoğlu ve Hakan Fidan'a ait "Form boş"
isimli belgelerin çıktısı 24 Kasım 2009 tarihinde, Bekir Erdoğan ve Selçuk Çetin isimli kişiler
hakkındaki özgeçmiş raporlarının dijital belgelerin de 25 Kasım 2009 tarihinde yani birer gün
arayla çıktısı alınmıştır. İşte şimdi bu bilgilerle Hüseyin Avni Yazıcıoğlu tarafından şifreli
olarak yazılan bir el yazısı belgenin mahiyeti açığa çıkmış oluyor. Dün savunmamın devam
eden bölümünde size "3740" isimli el yazması belgeden bahsetmiştim. Bu belgede şu ibareler
vardı, "09/12'de 30/12 Km paşa tren ist. içi 09:00, 31/12 perşembe Zeytinburnu ist içi" diye
ediyordu ve 9 tane de konu başlığı vardı. Başlıklarda "1- Zahid Akif detay bilgi", "2- Mu kiml.
paşa re". 3'e dikkat çekmek istiyorum, "Hak.ü", "4-Abdur. Çelik", "5-E.O.S. yapılanlar
raporu", "6- Benim yaptıklarım raporu", 7'ye de dikkat çekmek istiyorum, "Sel.raporu", 8'e
dikkat çekmek istiyorum, "Kenan Dan. görüş" ve 9'a da dikkat çekiyorum "Ben-Mu ve yeni
a.k ark K'den yaklaş" şeklinde şifreli notlar yazıldığını belirtmiştim. Yani bu not şunu ifade
ediyor: 09/12/2009'da, Hüseyin Avni Yazıcıoğlu Naser Ghafari ile gizli bir buluşma yapmış,
bu buluşmada yine 30/12/2009'da buluşmak için sözleşmişler ve bu buluşmada da dokuz konu
hakkında bilgi toplayıp getirmek şeklinde bir not almış, dokuz konuyu. Bu notların yazıcıoğlu
tarafından hazırlanıp Naser Ghafari'ye teslim edilecek çalışma konuları olduğunu da
savunmamın önceki bölümlerinde anlatmıştım. Şimdi, 25 Kasım 2009 tarihinde bu özgeçmiş
raporlarından çıktısının alınması ve sonra 30 Aralık 2009 günü yazıcıoğlu ile Ghafari'nin gizli
görüşme yapmaları hususları birlikte nazara alındığında ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor; belgede
yedinci madde "sel.raporu"diye bir bölüm var "sel.raporu" bu şekildeki şifreli notun Selçuk
Çetin'e ait özgeçmiş raporunu ifade ettiği, belgenin üçüncü maddesi şuydu, "Hak.f" şeklindeki
şifreli notun da Hakan Fidan'a ait özgeçmiş belgesini ifade ettiği, belgenin sekizinci maddede "
Kenan Dan. görüş" şeklinde bir şifreli not var bu da Kenan Danışman'a ait, biraz önce
okuduğum özgeçmiş belgesini ifade ettiği ve dokuzuncu belgede de "ben-mu ve yeni a.k ark
K'den yaklaş" şeklindeki şifreli notun da "ben Muammer, mu kısaltma olarak yazılmış,
Muammer ve yeni a. yazmış, Ankara, Ark, arkadaşlar, k'dan yaklaş şifresinin kısaltması
olduğu, mu olarak kısaltılan şifrenin Bekir Erdoğan ve Celalettin Yurtoğlu'nun kendi el
yazılarıyla doldurdukları özgeçmiş belgelerinde, arkadaşlar bölümünde geçen Muammer
Eken'i ifade ettiği, notun diğer kısmı olan "Yeni Ankara arkadaşlar" şeklindeki notun da
Ankara'da yaşayan ve biraz önce sizlere özgeçmiş belgelerini ifade ettiğim, söylediğim Bekir
Erdoğan ve Celalettin Yurtoğlu'nun özgeçmiş belgelerini ifade ettiği, bu özgeçmiş raporlarının
da Hüseyin Avni Yazıcıoğlu tarafından çıktılarının alınmasından sonra 30 Aralık 2009 günü

