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zaman diliminde nerelerden sinyal verdiğinin tespit edilmesini talep ediyorum. Başkanım, 
hatırlarsanız adliyenin kamera kayıtları ile ilgili geçmiş celselerde getirilmesini talep 
etmiştim kayıtların. Siz de bana nasıl MİT'cisin adliyenin kamera kayıtları üç yıl içerisinde 
silinmiştir demiştiniz. Onun yerine ben de hiç silinmeyen HTS ve baz kayıtlarının söz konusu 
kişiler bağlamında araştırılmasını talep ediyorum. 2019/56 sayılı iddianameye konu olan 
savcılık sorgusunu 25 Eylül'ü 26 Eylül'e bağlayan gece 2017'de gece geç saatlerde vermiştim. 
Adliyede görevli kimse yoktu. Bu kayıt getirildiğinde kimlerin bahse konu zamanda 
adliyeden sinyal verdiği görülecektir. Herhalde bu talep baz ortaklığı gibi iddiadan çok daha 
akla uygundur. Öte yandan emniyetteki ifadem ile ilgili bir hususu da dile getirmek 
istiyorum. Fotoğraf teşhis tutanağına bakarsanız, tutanakta bir kişi hariç diğerlerinin tamamı 
ya eski MİT personeli ya da hakkında MİT mahrem abisi iddiası bulunan kişilerdir. Zorla 
alınan ifademde başka kişilerin de isimleri bulunmasına rağmen bunların hiç birinin fotoğrafı 
fotoğraf teşhis tutanağında bulunmamaktadır. Aslında bu durum bile ben ifade vermeye 
zorlanırken yanı başımda kimlerin olduğunu açıkça göstermektedir. İfadenin bana nasıl dikte 
ettirildiğinin de bir göstergesidir bu durum. Diğer bir önemli husus, iddianamenin deliller 
kısmında yer alan MİT teftiş kurulunun hakkımda hazırladığı raporudur. Raporun ikinci 
maddesinde emniyet makamlarından Vehbi Kürşad Akalın'ın FETÖ/PDY imamları Cemal 
Karaata ve Hüseyin Kötüce ile görüştüğü yönünde şifa i bilgi intikal ettiği belirtilmektedir. 
Yani emniyette böyle bir bilgi var, bu da şifa i olarak MİT'e intikal etmiş. Teftiş kurulunun 
raporunda böyle yazıyor. Öncelikle bu bilginin emniyetten sorulmasını talep ediyorum. Bu 
bilgi emniyete ne zaman, nasıl ve kim tarafından, nereden gelmiştir? Emniyet bu bilgiyi 
MİT'e ne zaman iletmiştir? Bu hususların açığa kavuşturulması gerekmektedir. 1 Mayıs 
2017'de açığa alındım. 18 Mayıs 2017'de teftiş kurulunda ifade verdim. Akabinde de 13 
Haziran 2017'de ihraç edildim. Eğer bu bilginin kaynağı iddianamedeki tanık ifadeleri ise, 
Hüseyin Kötüce'nin emniyetteki ifadesinin tarihi 31 Mayıs 2017, Muhammet Şükrü Ersoy'un 
emniyetteki ifadesinin tarihi ise 22 Eylül 2017'dir. Biraz önceki talebimi şiddetle 
yineliyorum. Çünkü bu bilgi benim hayatımı tamamen değiştirmiştir. Hem ihraç olmamı, 
hem tutuklanmamı ve işte cinayet dahi ilişkilendirilmeme sebep olmuştur. Bu bilgiyi, benim 
FETÖ'cü olduğumu emniyet nereden öğrenmiş? MİT'in dahi bilmediği bu bilgiyi emniyet 
nereden öğrenmiş de MİT'e söylemiş Allah rızası için bunu bir söylesinler. Ayrıca, teftiş 
kurulu raporunun altıncı maddesinde zaten iddianame eklerinde  de var bu. Diğer taraftan 
altıncı maddeyi tamamen okuyorum. Diğer taraftan ülkenin milli güvenlik istihbaratını devlet 
çapında oluşturmak ve istihbarata karşı koymakla görevlendirilmiş gizli servis tarafından 
yani MİT tarafından, FETÖ/PDY ile irtibatlı, iltisaklı olduğuna dair tespit ve 
değerlendirilmelerde bulunulmakla birlikte bu örgütün üyesi olarak örgüt içinde etkin bir 
şekilde faaliyet yürüttüğü gerekçesi ile hakkında suç duyurusunda bulunulabilmesi için 
yeterli somut delillere ulaşılamadığı ve bu yönde hukuki bir kanaat oluşmadığı gibi 
FETÖ/PDY hususi mensupları Sadık Kod Cemal Karaata ve Yusuf Kod Hüseyin Kötüce ile 
bağlantısına ilişkin bilginin kaynağının emniyet birimleri olduğu hususu da gözetilerek Vehbi 
Kürşad Akalın hakkında ceza hukuku bakımından bu aşamada ayrıca bir işlem tesisine yer 
olmadığı değerlendirilerek suç duyurusunda bulunulmamıştır, denilmektedir. MİT özellikle 
emniyetin bilgisine güvenmediğinden ve hakkımda somut delile ulaşamadığından suç 
duyurusunda bulunmadığını raporunda açıkça belirtmektedir. Emniyetten intikal ettiği 
belirtilen bu  kutsal bilgiden sonra teşkilata girdiğim ilk tarihten bugüne kadar bilgisayarımda 
yaptığım tüm işlemler herhalde MİT tarafından tek tek incelenmiştir. Bunun sonucunda MİT 
tarafından casusluk yaptığıma ilişkin herhangi bir somut delile ulaşılmamıştır. Şayet 
ulaşılsaydı, teftiş kurulunun raporu bu şekilde olmazdı. Hem büyükelçi cinayeti, hem de 
görevimle ilgili diğer konulara ilişkin casusluk yaptığımı belirten herhangi bir veriye 
ulaşılmamıştır. Çünkü böyle bir veri yoktur. Tüm bu bilgiler kapsamında MİT emniyetteki 
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bilgi üzerine beni ihraç etmiş, ancak suç duyurusunda bulunmamıştır. MİT'in kendi personeli 
ile ilgili yaptığı tüm araştırmalar neticesinde somut bir delile ulaşmadığı bir durumda, 
emniyet bu bilgiye nasıl, ne zaman, kimden ve nereden ulaşmıştır? Hakkımda hazırlanan iki 
iddianamede de savcılar böyle bir bilgiye yer vermemişlerdi. Keza iddianamelerine de bu 
bilgiyi koymamışlardır. 26 Eylül 2017'den beri tutukluyum. Eğer böyle bir bilgi olsaydı 
şimdiye kadar ortaya çıkarılmaz mıydı? 2019/56 Esas sayılı dosya terör örgütü üyeliği ve 
casusluk konusunu içerdiğine göre emniyette olduğu ve MİT raporunda geçen ve iddia edilen 
bu bilginin ilk başta burada olması gerekmez miydi? Benim gözaltına alınmamı, daha sonra 
da tutuklanmamı sağlayan bu bilgi hiç bir yerde ve hiç bir kayıtta bulunmamaktadır. 
2018/2200 Esas sayılı dosyanın soruşturma savcısı Adem Akıncı dosya kapsamında öyle 
detaylı araştırma yapmış ki, diğer sanıklarla birlikte konuklama kaydımın olup olmadığına, 
yurtdışına çıkıp çıkmadığıma dahi en küçük ayrıntıları atlamamış. Eğer böyle bir bilgi olsaydı 
iddianamenin en başına yazardı. Ancak böyle bir bilgi bulunmamaktadır. Öte yandan 
ülkemizde casusluk konusunda kanunlarla yetkilendirilmiş tek kurum MİT'tir. Ancak hatta 
öyle yetkilendirilmiştir ki, 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat 
Teşkilatı Kanunu'nun 6.maddesinde yer alan yetkilen bölümünde özetle; casusluk faaliyetinin 
ortaya çıkarılmasında hakim kararı olmaksızın, teşkilat başkanı yani müsteşar veya 
yardımcısının yazılı emri ile telekomünikasyon ile yapılan iletişim tespit edilebilir, 
dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir denilmektedir. Böyle bu 
yetkiyle MİT başkanı veya yardımcısı sizler gibi karar alabilmektedir. Böyle olağanüstü 
yetkilerle donatılmış MİT hakkımda düzenlediği raporda ve savcı Adem Akıncı'nın talebi 
üzerine 23/03/2018'de gönderdiği cevabi yazıda benim casusluk yaptığımı belirten ve 
büyükelçi cinayetine karıştığımı ifade eden veya ima eden herhangi bir hususa raporunda yer 
vermemiştir. Esasen söz konusu rapor ve resmi yazı benim casus olmadığımı ve cinayetle de 
herhangi bir ilgimin bulunmadığının en önemli kanıtıdır. Resmi yazıyı okumak istiyorum. 
Şöyle diyor resmi yazıda. 23/03/2018'de gönderilmiş. Savcının talebi üzerine. İlgi yazıya 
konu şunu da belirtmek istiyorum ki iddianamenin ekleri hakikaten çok önemliymiş. Çünkü, 
iddianamenin eklerinin tamamı bizim lehimize. Ama savcı sağolsun bardağa kendi tarafından 
baktığı için bunların hiç birini koymamış oraya. Diyor ki resmi yazıda, iddianame eklerinde 
var size de vereceğim zaten. İlgi yazıya konu talebe ilişkin olarak müsteşarlığımız 
kayıtlarında yapılan araştırma neticesinde tespit edilen hususlar ilişikte gönderilmektedir. 
Diğer taraftan bylock uygulamasına ilişkin veriler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile 
paylaşılmış olup anılan Başsavcılığın Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve tüm il 
başsavcılıklarına muhatap yazısı gereği bylock uygulamasına ilişkin taleplerin KOM Dairesi 
tarafından yapılması gerekmektedir. Bilgilerinize arz ederim diyor. Hukuk muşaviri, 
müsteşarın adına. İsmi de burada yazıyor zaten. Benim hakkımda sekiz sayfalık bir ek var. 
Sadece ben benimle ilgili sayfaları görüyorum. O da şu paragraftan ibaret hemen okuyorum 
hızlıca. Vehbi Kürşad Akalın hakkında; kamu görevinden çıkartıldığı, FETÖ/PDY suçundan 
hakkında işlem yapılan ve tutuklanan şahıslar arasında yer aldığı, FETÖ/PDY'nin 
yönlendirmesi ile hareket ettiği, FETÖ/PDY mensubu çok sayıda şahısla mahiyeti bilinmeyen 
irtibatının olduğu, FETÖ/PDY örgütsel faaliyetleri yürütürken Vedat kod adını kullandığı, 
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ihraç olan ve tutuklanan eski MİT personeli 
Muhammet Şükrü Ersoy ifadesinde şunları şunları şeklinde adının geçtiği, FETÖ/PDY 
soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan ve tutuklanan mahrem abi Hüseyin 
Kötüce'nin ifadesinde şunları şunları şunları şeklinde adının geçtiği, gerisini göremiyorum. 
Resmi yazı bu şekilde. Burada benim ne casus olduğum, ne büyükelçi cinayetine adımın 
karıştığı, hiç bir şeyden bahsetmiyor. Sadece örgüt üyeliğiyle bir tespit değerlendirme ve 
görüş belirtiyor. Ama bunun altında da böyle 12 puntodan daha büyük olan puntoda şunları 
diyor. İstihbari nitelikte olan bu bilgiler hukuki bir delil olarak kullanılamaz. Dökümante 
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