N

o

rd

ic

M

o

n

it

o

r.
co
m

savcıların listesini, şununla 10 şununla 20, aynen böyle yazmış yani, kişi,
görüşme sayısı, bunun dışında bir şey yok. Tahliyemi talep ediyorum, saygılar
sunuyorum.
Başkan: Teşekkür ediyorum. Mehmet Bey buyrun lütfen.
Sanık Mehmet Hamzaçebi: Başkanım sayın heyetinize saygılar
sunuyorum.
Başkan: Mikrofonu yaklaştırın sesiniz kısık biraz.
Sanık Mehmet Hamzaçebi: Bu şeyden dolayı başkanım.
Başkan: Klimadan mı?
Sanık Mehmet Hamzaçebi: Klima çok mahvetti beni geçen
geldiğimizde, bel ağrım hiç yoktu benim, ondan sonra bel ağrısı nüksetti hala
iyileşmiyor, yani yatakta da yatmıyorum, tahta şeyde yatıyorum buna rağmen
düzelmiyor maalesef. Bu ses kısıklığı da ses teli ameliyatı olduğumdan dolayı
klima etkilediğinden ötürü şey yapıyor. Kusura bakmayın. Ses yapmaya
çalışacağım. Başkanım. Önce iddianame tebliğ edilmediğinden bu birleştirilen
iddianameyi kastediyorum, bununla ilgili savunma yapamıyorum şu aşamada.
Bazı şeylere ... oldum kısaca onlardan bahsedeceğim, önceki savunma ve
tahliye amaçlı beyan ve dilekçemi tekrar ediyorum. Asla FETÖ örgütü üyesi
olarak iddia edilmemi kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim. Suçlamalar
tamamen afaki, delil olmadan idari nitelikteki istihbari bilgilere delil özelliği
yüklenerek delil olduğu iddiası ile ileri sürülerek tutukluluk halimin devamına
karar verildi. Yaklaşık 8 yıllık sürede toplam 36.000 civarında bir HTS kaydım
var. Ben 2013 ve sonrasında bayram ve yılbaşı mesajlarını toplu olarak 600
civarında gönderiyorum. Bu HTS'lerde de çoğunlukla mesaj olarak çıkanlar
toplu olarak gönderilen HTS'ler, aynı mesajı toplu olarak gönderdiğimden
dolayı belki bu 36.000 görüşme ve HTS olarak çıkıyor. FETÖ üyesi hiçbir
kişiyle bir görüşmem yok. Florence Nightingale ile ilgili daha önce anlattığımız
bir şey vardı, onu heyetinizi ikna edemedik anlatamadık diye, ben HTS
kayıtlarını çıkardım bir heyete takdim etmek istiyorum.
Başkan: ...
Sanık Mehmet Hamzaçebi: Yok, ayrı ayrı başkanım. Yani diğer
üyelerimiz de görsün ki konuyu tam bir anlatayım, şey olsun. Birer sayfa sadece
bu başkanım. Şimdi burda benim toplam bize göndermiş olduğunuz 2 tane HTS
raporu var, o 2 HTS raporundan alıntı. Tarihine baktığınızda 8 Temmuz'da olan
görüşme var, 14 Temmuz'da olan görüşme var, bir de 29 Temmuz'da olan 3
tane görüşme var aslında. Şimdi bazısında 496. sıra, 923. sıra diye geçiyor oysa
8 Temmuz 2015'te aynı saniyede aynı dakikada görüşmüş olduğum numaralar
var. Bakarsanız 8 Temmuz 2015 birinci sırada yazılan 496. sıradaki telefon
numarası olarak 0212 246 78 06 kendi telefon numaram ile aramışım, 530 ile
başlayan numaramla, 11:08.32'de 34 saniye bir görüşme yapmışım. Bu İstanbul
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bize vermiş olduğu ve bahsedilen Sosyal İşler Müdürümüz Kaan Özkubat'a
ulaşamadığımız sırada kendimizin arayarak bizzat randevu aldığımız zamana
ilişkin görüşme bunlar. Şimdi birden 923. sıradaki görüşmeye çıkmış oysaki
normalde hemen aynı tarihte 1 dakika sonraki aramaya 496. sıradaki HTS
kaydından birden 923. sıraya atlaması imkansız. Bu şunu gösteriyor, HTS
raporlarıyla aslında oynanmış bir kısmıyla, yani ben hepsiyle oynandı diye bir
şey diyemem ama burada tespit ettiğimi kastediyorum. Yani bu HTS raporları
aslında sağlıklı değil, birincisi bu demek istediğim. Şimdi burada 0 numarası
yazılmıyor da 212 Avrupa kod numarası çevrilerek telefon numarası
çevrildiğinde, tuşlandığında normal görüşme yapabiliyorsunuz. Telefonunuz
kayıt olarak karşı tarafa konuşmaya şey yapıyor. 34 saniye böyle bir konuşmam
olduğu anlaşıyor. Yine 3. sırada yine 8 Temmuz 2015 olarak görüşmüş
olduğum aynı yine 11:08.32. saniyede 35207. sıra olarak HTS raporuna
kaydedilmiş bu. Yani bu aynı tarihte 1 dakika içerisinde ya da aynı saniyede
görüşme kayıtları birisinde 496. sıra, birinde 923. sıra, birinde 35207. sıra
olması onlarla oynandığını gösteriyor aslında. Yani bunlar sağlıklı olarak sıra
olduğu gibi ham kayıt olarak alınmış bize verilmiş olan şey değil maalesef. Bu
nedenden dolayı bu HTS raporları içerikleri biraz anlamsız geldi bana. Çünkü
aşağıda da yine bahsetmek istediğim 4, 5, 6 ve 7 numaralı olan diğer HTS
raporu olarak göndermiş olduğunuz 163, 164, 167 ve 168 bunlarda bir oynama
yok gibi gözüküyor ama normalde makul olmayan bir şey var. Ben şimdi 167.
sıraya da bakarsanız 6 nolu görüşme kaydını gösterdiğim sondan ikinci kayıtta,
orada 212 kodunu çevirerek aramışım aynı numarayı, 29/07/2015 saat 12:26.20.
saniyede 0 saniye bir görüşme var, yani çıkmamış karşı taraftan telefonu
kaldıran olmamış. Hemen akabinde tekrar aramışım bu da 168. kayıt olarak
geçiyor bu nedense kodsuz aramışım, oysa bu tam tersi olması gerekir yani ben
önce sehven kod numarasını eklemeden çevirmiş olmam lazım daha sonra onu
fark ettiğimden dolayı bu defa Avrupa kod numarasını ekleyerek cep
telefonumdan aramam gerekir, ya bu bile gösteriyor ki aslında bu kayıtların
HTS raporu gerçek ham bir rapor değil, işlemiş bir rapor. Dolayısıyla buradaki
bilgiler biraz sayın heyetinizi belki aldatmaya yönelik olarak değerlendirilebilir.
Şimdi burada benim yapmış olduğum görüşme işte 163. kayıt olarak şey sırada
4. kayıttaki telefon numarasını doğrudan çevirmişim kod numarası eklenmeden
14/07/2015'te 13:07.39. saniyede 0 saniye olarak şey. Bu uluslarası Hint
Okyanusundaki numara. Benim tek yurt dışı telefon görüşmem varmış gibi HTS
raporuna konu edilen bu, oysa ki aynı numaranın kod numarası eklenerek 212
aynı numarayı çevirdiğimde Florence Nightingale Hastanesi çıktığı ortada. Bu
hani diyelim ki diğerlerini karıştırmış oradan tespit edemeyebilir savcı bey ama
bu 163, 164, 167. kayıtlardakiler aslında bakılsa hemen birbiri ardından
olduğundan olayı bunu gözden kaçırması imkansız. Bir nevi sanki bir şekilde
suçlanmam açısından böyle bir yol tercih edilmiş gibi geliyor bana. Ben bunu
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anca bu şekilde anlatabilirim.
Başkan: ...
Sanık Mehmet Hamzaçebi: Buyrun.
Üye: Gerçekten bu kadar üzerinde durulmaya değer bir şey değil.
Sanık Mehmet Hamzaçebi: Ama ben buna 5 defa, 5 hafta boyunca,
çünkü 2,5 saat bilgisayar kullanma hakkımız var.
Üye: Karar yazdık, orada HTS'leri falan şey yapma.
Sanık Mehmet Hamzaçebi: Ya sayın üyem bu inanın ki kendimizi
anlatmakta zorlandığımız için, önceki anlattığımızda da bu afaki kaldı, havada
kaldı sanki.
Üye: ...
Başkan: ...
Sanık Mehmet Hamzaçebi: Yok yok hayır, normalde sosyal işler
aracığıyla biz önce Kaan beyi arıyorduk, Kaan bey bize randevu alıyordu, daha
sonra kendimiz aradık.
Başkan: ... takipsizlik kararı da dosyada var, hala talep ediyorsunuz,
onlarca var herhalde dosyada onu da talep etmeyin artık.
Sanık Mehmet Hamzaçebi: Tamam başkanım etmeyiz de yani bu konu
bir anlaşılsın gerçekten, samimi söylüyorum gerçekten anlaşılsın maksadım o,
yoksa polemik havasında değilim.
Başkan: ....
Üye: ...
Sanık Mehmet Hamzaçebi: Ya başkanım dediğiniz gibi etkilendiğimden
dolayı 5 haftadan boyunca sırf şu HTS kayıtlarından ya benim aradıklarım
aslında görev yaptığım sırada vermiş olduğum kararlar, 2011 Eylül ayından ki
haftasını şuan tam hatırlamıyorum Eylül ayında bir haftada bir nöbet, daha
sonra 2012 Mart ayında, daha sonra da bu TMK'ların kurulduğu hafta, yani
kanunun çıktığı ilk hafta olan haftada yapmış olduğum bir görev var. Onda da
HSK'ya yazı yazmışım benim görevim kalktı, diye bana cevap gelmiş sen
nöbete devam edeceksin fiili kuruluna kadar mahkeme, sonra o nedenden dolayı
imzalamalar yapmışım. Ama sanki kuryeler olarak gösterilen kişilerle benim
görüşmem bu tarih yani benim görev yapmış olduğum hani madem ki onlardan
bilgi alacağım, bilgi aktaracağım amacı herhalde kastediliyor, o nedenden
dolayı diyoruz bunu, onlarla sanki görüşmem bu tarihlerde yapılmış gibi angaje
ediliyor. Oysa ki kimisi 2015 yılında, kimisi 2013 yılında, kimisi 2014 yılında
ya da 2009 yılında, yani alakasız dönemlerde. Dolayısıyla şimdi kendinizi ifade
edemiyorsunuz, bir delil olarak ortaya konulduğu iddia ediliyor iddianamede,
nasıl kendini ispatlayacaksın, başka bir delil bir şey de sunmuyor zaten size.
Dolayısıyla o nedenle olayın üzerinde fazla durmak zorunda kaldım. Bu konuda
vaktinizi aldığımdan dolayı özür diliyorum. Yurtdışı hiçbir mesajım yok, sadece
bu işte aramada başarısız olduğum bir şey var, ben normalde telefonum

