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grup içerisinde faaliyet gösteriyordunuz? Bu grupta ki şahıslarla olan ortak örgütsel 
özellikleriniz nelerdi? Bu hususlarda detaylı olarak ifadenizi veriniz.
CEVABEN: Benim ifade akışım içerisinde ben düzenlenen toplantılarla ilgili olarak genelde örgütsel 
toplantı olarak değil dini sohbet olarak bahsettim. Bunun sebebi bu toplantıların yapıldığı 2013 yılı 
Aralık ayı öncesinde bugün FETÖ/PDY silahlı terör örgütü olan ve elebaşılığım Amcam fettullah 
Gülen in yaptığı örgütün o tarihlerdeki adı Gülen cemaati olarak anılıyordu. Ben ve bu toplantılara 
katılan diğer kişiler kendisini bir örgüt elemanı değil bir cemaat Mensubu olarak görüyor dolayısı ile 
bu toplantıları da dini bir toplantı olarak görüyorduk. Zaten toplantılarda genelde dini konuşmalar 
yapılıyordu. Ben Fettullah Gülen in yeğeni olduğum halde kesinlikle kendisi ile çık bir yakınlaşmam 
olmadığı için o zamanlarda böyle bir niyetinin olduğunu bilmem mümkün değildi. Ben kendi öz yeğeni 
olduğum halde yapılanma içinde de fazla bir görev almadım sadece bazı dershanelerde geçici bir süre 
ile öğretmen olarak görev yaptım. Ben 17/25 aralık sürecinde hükümet ve gülen arasında bir çekişme 
olduğu düşüncesi ile birazda siyaset ile pek ilgilenmediğim için sadece yapı ile ilgili şüphelerim oluştu 
fakat 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bu yapının kesinlikle bir terör oluşumu olduğuna kanaat 
getirdim. Fakat benim katıldığım hiçbir toplantıda siyaset içerikli bir konuşma olmadı zaten yukarıda 
da beyan ettiğim gibi bu toplantılar gerek internet ortamında gerekse TV kanallarında yayınlanırdı. 
Benim bu toplantılara fazla katılmadığım ve içeriğini bilmediğimden dolayı neden bu şekilde tercihler 
yapıldığından bilgim yoktur.
SORULDU: Yakalandığınızda veya gözaltına alındığınızda ne şekilde ifade vermeniz gerektiği 
size söylendi mi? Söylendi ise kim tarafından ne söylendi.
CEVABEN: Bana ne şekilde ifade vereceğim veya vermek gerektiği kesinlikle söylenmedi.
SORULDU: Size sorulan bütün sorular dışında sizin eklemek istediğiniz veya söylemek 
istediğiniz her hangi bir husus var mı?
CEVABEN: 2016 yıh Eylül Ekim aylarında kendilerini MİT mensubu olduğunu söyleyen ve Sedat 
ve Salih ismi ile tanıtan kişiler bana şu an hatırlamadığım fakat telefonumda Sedat Bey olarak kayıtlı 
olan bir numaradan mesaj attılar ve ortalama ayda bir kez onların mesaj la belirtikleri yerde buluşup 
bana örgütle alakalı sorular sordular bende bildiğim kadarıyla sorularına cevap verdim. Bu şahıslarla 
son görüşmem 3.05.2017 tarihinde oldu bu görüşmede benim Bylock programını kullanmadığımı 
söylediler ve Adil ÖKSÜZ ü yakalamalarına yardımcı olmam durumunda ödüllendirilmem için gerekli 
yardımı yapacaklarını söylediler. Ben bu konuda bir bilgim olması durumunda kendilerinden her hangi 
bir ödül talep etmeksizin yardımcı olabileceğimi ancak bir bilgimin olmadığım söyledim. Bu şahısların 
gerçekten MİT elemanı olup olmadığını bilmediğim için tereddüte düşerek bunun da ifademde 
geçmesini istiyorum. Hatta bir görüşmemizde bana içerisinde muhtemelen FETÖ/PDY mensuplarının 
bulunduğu uzun bir isim listesi göstererek bu şahıslar hakkında bilgi istediler. Bildiğim kadarı ile 
kendilerine anlattım.

Ben yukarıda ifademde belirttiğim gibi amcam olan Fettullah Gülen in elebaşısı olduğu 
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bir örgüt olduğunu kabul ediyorum ancak benim bu örgüt içindeki 
2014 yılı öncesi faaliyetlerimin terör faaliyeti içerisinde değerlendirilmemesini istiyorum. 2014 
yılından sonra bende yapı ile ilgili tereddüt duydum ve hatta eleştiri de yaptım. 15 Temmuzdan sonra 
da kesin olarak silahlı terör örgütü olduğunu kabul ettim. Ben üzerime atılı bulunan Terör örgütünü 
yönetme ve üyeliği suçlamasını kabul etmiyorum Bu konuda söyleyeceklerim bundan ibarettir dedi

Sakarya Barosu Avukatlarından 808 Sicil sayılı Müdafi Ayşe ÖZKUL ERDEM ifadeye 
ekleyeceği bir husus olup olmadığı sorulduğunda “YOKTUR ” demesi üzerine, CMK 147. maddedeki 
işlemler yerine getirildikten sonra tutanak içeriği şüpheli tarafından okundu, ifade tutanağı müdafi 
huzurunda olmak üzere birlikte imza altına ahndLİ7/01/2018 saat: 18.00
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