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nedir kimdir diye. Kime ait olduğu belli olmayan bir numaradan dolayı sorumlu
tutulma sebebimi anlamıyorum ben yani araştırılması devam ediyor diyor bir de
iddianamede, son soruşturmada. Araştırılmasının devam ettiği bir telefonla
alakalı neden sorumlu tutuluyorum inanın anlamıyorum ben. Yani bunu akılla
izah edemedim kendime. Bunun benim aleyhime neden yorumlandığını, üstelik
benim aramam yok yani benim o tarihte yurt dışına telefon aramam bile yok.
Yurt dışında kimsem olmadığı için yurt dışına kapalı telefonum yani. Bana
gelen mesajdan, içeriği de belli değil, mesaj mı veya başka bir şey mi o da belli
değil, ondan sorumlu tutuluyorum. Bu aynı numaradan meşhur kurye Kaan
Özkubat isimli şahsın 62 irtibatı bulunuyormuş, onun üzerinden de bu yurt dışı
telefon kullanılarak kendisi benim kuryemmiş. Kuryeliğin ne olduğunu daha
önceki, öğleden önceki savunmamda izah ettim, bu konuya tekrar
değinmiyorum. Yalnız ilginç olan bir şey var. Kaan Özkuat'a yurt dışından
gelen bu telefon işte mesajların veya neyse ne olduğunu bilmiyorum ben,
bunların tümü 21 Mayıs 2008'de başlıyor, özür dilerim, 10/12/2009 tarihinde
sona eriyor. Yani Kaan Özkubat'a gelen mesajlar tekrar ediyorum; 2008'de
başlayıp 2009'un 12. ayında sona eriyor. Kaan Özkubat'ın bu söz konusu
numara ile 62 iletişimi var. 2011 yılı Ekim ayında meydana gelen, tekrar
ediyorum deprem sonrası ben İstanbul'a tayin oldum, 2012 Ocak ayında
İstanbul'da göreve başladım ve Kaan Özkubat'ı İstanbul'da tanıdım. 2012
yılında tanıdığım Kaan Özkubat, 2008 ve 2009 yıllarında kendisine gelen yurt
dışı mesajıyla benim nasıl kuryem oluyor Allah aşkına biri izah etsin bunu ya.
Yani ben aptal bir insan da değilim, okuyunca anlarım, fakat zannedersem
müfettiş beni aptal zannetmiş, böyle bir şey yazmış. Yani 2008'den 2009'dan
gelen mesajlar tanımadığım bir insana nasıl kurye oluyor, inanın anlamadım.
İkinci bir yurt dışı numara Britanya Hint Okyanusu Toprakları kaynaklı bir
numara. Bu da 2467806 numara. Bununla doğrudan görüşmemişim, kurye
kanalıyla görüşmüşüm. Yine kuryem malum Kaan Özkubat. Kaan Özkubat'a 3
tane mesaj gelmiş, onun üzerinden ben Britanya Hint Okyanusu Toprakları
Adaları ile görüşmüşüm. Bu söz konusu son soruşturma kararıyla haberdar
oldum. Belki siz duymuşsunuzdur, benim cehaletime verin, Britanya Hint
Okyanusu Toprakları, Birleşik Krallığın Hint Okyanusu üzerinde bulunan deniz
aşırı bölgelerinden bir tanesiymiş. Birleşik Krallığın sahip olduğu bu bölge,
günümüzde sadece Chagos Takım Adalarından oluşmaktaymış. Adanın gerçek
yerlileri olan Chagoslular 1966 yılında Büyük Britanya Hükumeti tarafından
zorla göçe tabii tutularak Mauritius Seyşeller ve Büyük Britanya'ya
gönderilmişler. Günümüzde hiçbir yerlinin yaşamadığı bu bölgede sadece
askeri amaçlarla bulunan 3500 dolayında Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük
Britanya askerleri bulunmaktaymış. Yerli halk yıllar içerisinde Büyük Britanya
tarafından gerçekleştirilen zorunlu göçe karşılık İngiliz mahkemelerinde hukuk
mücadelesi başlatmış, birçok kez haklı bulunmalarına karşılık hükumet, karşı
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adımlar atarak yerlilerin bu adaya dönüşüne izin vermemiş. Bu bilgiyi de
Wikipedia'dan aldım, bakabilir, kontrol edebilirsiniz. Yani böyle bir ada. Yerli
halkın bile yaşamadığı bir ada ile ben kurye aracılığı ile neden irtibat kurmuşum
inanın bende çok merak ediyorum. İşin aslı, aranmış bir ada da söz konusu
değil, kurye dediğimiz kişi daha önce de bahsettim, İstanbul Adliyesi Sosyal
İşler sorumlusu. Hastaneden randevu işlerin takip ediyor. Bu bağlamda kendisi
İstanbul Florence Nightingale Hastanesinde hakim savcıların muayene için
randevu işlerini organize eden Öznur isimli bir bayan ile iletişime geçmiş.
Britanya Hint Okyanusu Toprakları kaynaklı olduğu belirtilen 2467806 nolu
numara bu hastaneye ait bir numara. Eğer müfettiş zahmet edip numaranın
başına 0212 ekleseydi aynı kişi karşısına çıkacaktı. Burada tablosunu da
ekledim, bakarsınız. Aynı saniye içerisinde Uluslar arası telefon numaraları
aranmış. Aynı numarayı başkaları da arıyor, üstelik aynı saniye içerisinde. Tabii
burada üzerinde durulması gereken konu yapılan bu tespitin masum bir
yanlışlıktan ibaret olmadığıdır. Britanya Hint Okyanusu topraklarının Uluslar
arası telefon numarası 246 ve şu hale göre aranan numaranın GSM numarası
olmadığı açık, geriye kalan 7806'nın nereye ait bir numara olduğunu tespit
etmek çok kolay iken neden bu tespit edilmemiş ya da edilmeye çalışılmamış?
Bir şehir için telefon numarasının Uluslar arası telefon numarası gibi
gösterilmesi açıkça bize kurulan bir kumpastır. Bunu yapanlar inşallah hukuk
karşısında hesap verirler. Bir diğer telefon numarası ABD kaynaklı. Doğrudan
görüşmem olduğu iddia ediliyor, 19 irtibat kurulmuş bu numarayla. Ben bu
numarayı da araştırdım internetten araştırabildiğim kadarıyla. Amerika
Arkansas eyaletinde, bir sürü şehir tabi hangisi olduğunu bilmiyorum ama bu
konunun son soruşturma kararında araştırıldığı iddia ediliyor, umarım bu konu
da araştırılır. Ne olduğunu inanın ben de çok merak ediyorum, Amerika'dan
bana ne mesaj gelmiş. Yine kurye aracılığıyla, Kaan Özkubat aracılığıyla
görüşmüşüm aynı numarayla, o da 13 kez iletişime geçmiş. Onun iletişime
geçtiği tarihleri de arz ediyorum size. 2009 Şubat ayı ile 2009'un HAziran
ayları. Az önce bahsettiğim gibi 2009, 2010 yılına kadar 2011 yılına kadar
Van'da görev yaptım. 2012'de İstanbul'a tayinim üzerine tanıştığım Kaan
Özkubat nasıl benim kuryem olmuş, açıklamakta zorlanıyorum, takdiri size
bırakıyorum. Yani 15-16 yıllık fiilen hakimlik yapmış bir insan olarak
müfettişin bu son soruşturma kararında değindiği bir basamak teorisi var, ben
yeni vakıf oldum. Yani bu teoriyi kendimce izah etmeye çalışacağım.
İddianamede diyor ki görev ve sıfatlarıyla önem arz eden kişilere dair iletişimin
dinlenmesine ilişkin kararların soruşturma dosyasında teknik takip kararlarıyla
iletişimleri dinlenen başka şüphelilerle irtibatlandırılmak suretiyle verildiği,
kimi zaman bu irtibatın tesisi ve hedeflenen şahsa ulaşılabilmesi için aşamalı
olarak birden fazla ismin sırayla iletişiminin dinlenmesinin usul olarak
benimsendiği, bir diğer ifade ile asıl dinlenmek istenen şahsa bu kişinin ailevi,

