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ben daha önce savunma yapan arkadaşların da dediği gibi bu numaranın
hepsiburada.com internet sitesine, alışveriş sitesine ait bir numara bu. Yine
iddianın tam aksine yurtdışı görüşme kaydı değil, mesaj kaydı niteliğinde
olduğunu tespit ettim. Yine son numara ise, benim mesaj aldığım numara
Britanya Hint Okyanusu Toprakları kaynaklı 246 78 06. Yine bu konuda da
Hakim Bülent Beyin savunmalarını okudum ben, aynen tekrar ediyorum onları.
Burası herkesin artık bildiği üzere adliyenin karşısında bulunan Florence
Nightingale Hastanesine ait bir numara. Sadece başına 212 konmamış. Bu
numara Florence Nightingale Hastanesine ait bir numara. Eğer müfettiş bey
zahmet edip araştırsaydı zaten Britanya Hint Okyanusu Toprakları kaynaklı bir
ülke olmadığını, buranın bir ülke olmadığını, sadece askeri amaçla kullanılan
bir ada olduğunu öğrenirdi. Hiç kimsenin yaşamadığı bir ada burası. Yine
hakkımdaki diğer iddia da aynı mahkemede birlikte çalıştığımız Dursun Ali
Gündoğdu’ya para havalesi. Bu hususu da açıklamak istiyorum. Ben yine
adliyenin karşısında İstanbul Bilişim adlı elektronik eşya satan iş yerinden
bilgisayar almıştım çocuklarıma. Hakim beyle beraber almıştık, o kendisi kredi
kartından ödedi, ben de resmi maaş hesabımdan kendisinin maaş hesabına
bilgisayarın ücreti olan 1.000 Lirayı ödedim. Zaten kendisi de bu dosyada etkin
pişmanlıktan faydalanmış, eğer öyle bir husus, yani müfettişin iddia ettiği veya
olmasını istediği şekliyle bir para transferi olduğunu iddia etseydi hakim
beyden söylerdi diye düşünüyorum. Ayrıca bunun ona sorulmasını istiyorum
ayrıca. Yine 2013 yılında Afyonkarahisar’da bulunan Korel Otel’de ailece
konaklamamız da delil olarak gösterilmiş. Bu hususta da söylenecek çok şey
var ama ben bu hususta çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü insicamım
bozuluyor, düşünürken bile insicamım bozuluyor çok şey yapamıyorum. 21
Ağustos 2013 tarihinde benim bu otelde konakladığım iddiası var. Ben bu
otelde sadece 2013 yılında değil 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 yılları, 2015
yılında da en son konakladım çünkü eşim Kilisli, ben ailem İzmir’de oturuyor,
Denizli’de oturuyor, gelip geçerken yol üzeri olduğu için çocuklarla beraber
orada birkaç gün konaklıyoruz, mola veriyoruz. Yani sadece ben 2013 yılında
konaklamadım ama sadece bu konaklamam delil olarak alınmış, ayrıca bu
otelde yine Adalet Bakanlığı tarafından birçok seminer için kullanılmıştır. Ben
bu otelde konakladığımda iddia Siirt FEM Dersanesinde çalışan öğretmenler
aynı tarihte bu otelde konaklıyorlarmış, benim bu öğretmenlerle aynı anda
birlikte bu otelde konaklamam 2013 yılında tesadüf olamazmış. Aynen bu
şekilde bir beyan var, bir ibare var. Sadece bir tesadüf bu. Yani tesadüf
olamadığını müfettiş bey keşke zahmet edip açıklasaydı, otelden sorsaydı,
güvenlik kamera kayıtlarını veya benim bir araya geldiğimi ispatlasaydı.
İddiasını ispatlamakla mükellef olan kişi o, ben değilim. Ayrıca benim,
kimsenin yani kaldığı otelde, kalacağı otelde kimlerin kaldığı hususunda bir
araştırma yapma yükümlülüğü yok, böyle bir yükümlülük de kimseye

