T.C. İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Duruşma Tar: 19/06/2018 Dosya No : 2017/2 Esas

N

o

rd

ic

M

o

n

it

o

r.
co
m

demiş ki işte burası şurasıdır, bu kişi şudur bu kadar, zaten açıklanması gereken bu değil,
oradaki ilişki önemlidir, bu kişi ile ilişkin nedir, yani şöyle diyor bu kişi kim, Hüseyin Avni
Yazıcıoğlu, burası neresi, burası da Bakırköy ama tespitte onlar yazmıyor Başkanım. Orada
deniyor ki; belgelerde takip edeceğiniz yazılmış şahısları, siz bu kişileri takip etmişsiniz,
illegal bir şekilde fotoğraflamasını yapmışsınız, bunları da şu şahıslara teslim etmişsiniz,
keşif çalışmaları yapmışsınız, bunlar sorulmuyor, şu kimdir, burası neresidir yani burada
amacın bir şeyi öğrenmek değil dosyayı kapatmak olduğu anlaşılıyor, her ne kadar burada
katılan taraftan bir Avukat Bey daha önceden, şu an yok, işte çok detaylı sorular soruldu, bu
şahısların masum olduğu anlaşıldı, dosya bu şekilde kapatıldı, kumpas olduğu anlaşıldı dese
de işte sorulan sorular bunlar, sorulan 10 tane soru var, bu şahsa belki 1000 tane soru
sorulacak kadar belge var bu dosyada ama hiçbir belge, bilgi, iletişim tespit tutanağı bu şahsa
sorulmamış Başkanım. Yani ifadesini şöyle çıkarmıştım ama okumayacağım, 10 tane soru
var. Ne diyor, bir tanesini söyleyeyim, 11/10/2012 tarihli teknik araçlarla izleme tutanağında
görülen yer Akabe Vakfının önüdür, Hüseyin Avni Yazıcıoğlu’nu ziyarete gitmiştim, Oktay
Albayrak aile dostumdur, bu kadar. Böyle cevaplar vermiş ama siz ne faaliyet yapıyordunuz
bu kişilerle buluşup, neler yaptınız o tespitler sorulmamış Başkanım. Bunlar sorulmuş böyle
bu kadar. Başkanım bu AK Parti’ye nasıl yerleştirildiğini şahısların beyanlarından
okumuştum, onu kısaca tekrardan okumuş olayım, yani bu kişi AK Partili değil AK Parti’nin
içine yerleştirilmiş bir kişi, bu şahısların kendi beyanı. Halis Dalkılıç, Hüseyin Avni
Yazıcıoğlu, Halis Dalkılıç’ın kim olduğunu biliyoruz, faaliyetlerini anlatmıştım, Hüseyin
Avni’deki belgelerini anlatmıştım. Dalkılıç diyor ki; "Engin Bilgin senin tanıdığın adam,
Çatalca yönetimine koyduk..." bir de Başkanım tabi bu şahsın durumunu biliyorlar, onlarla
birlikte düşünmek lazım bunları, o faaliyetleri, keşifleri, "...Çatalca yönetimine koyduk, orada
da kriter olarak Büyükşehir çalışanlarını genelde koymuyoruz ama Engin’i de oraya koydum,
ilçe Başkanım çok istemedi, memnun olmadı, Engin’i memnun olmamış orada Çatalcaya ilçe
yönetimine soktum ya Engin’i, ondan memnun olmamış, bilinçli olarak koydum onu orada
öyle özel bir görevi var onun, bizim sibop olarak koyduğumuz adamdır" Yazıcıoğlu da diyor
ki; "Yani Engin sibop da olur şey de olur, iyi bilgi de edinebilir" çünkü birçok edindiği
istihbari bilgiyi Hüseyin Avni Yazıcıoğlu’na getirip onun raporladığı bilgiler var, zaten
personel formları var, raporladığı bilgiler var, çalışmaları var Başkanım, ondan diyor, "Engin
sibop da olabilir, iyi bilgi de edinebilir, gidişatlarla ilgili falan yani böylece", "Tabi canım
bizim hem haberdar olmamız lazım hem de bir sürü dedikodu çalkantı, tantana oluyor,
Engin’i oraya koyduk yani zorla da olsa koyduk, bir de kriter delinmiş gibi oldu Engin'i oraya
koyunca, Büyükşehir çalışanlarını koymuyoruz", "Evet iyi olmuş" diyor, daha sonra "Bizim
Sadettin ve Ömer Faruk var" diyor bu dosyanın şüphelileri Başkanım, "Onları da koyalım..."
diyor Hüseyin Avni, "...Oraya yerleştirelim" diyor bu da haftalık görüştüğü kişiler. Yani
burada hükümete karşı faaliyet değil tam aksine hükumetin içine sızıp belli faaliyetler yapan
şahıslar tespit edilmiş denebilir ama dediğim gibi hep bu iddianamede tam tersi sunuluyor,
işte hükumet terörle ilişkilendirilmiş deniyor ama kimlerin bunu yaptığını defalarca
anlatıyorum. Benimle ilgili hiçbir tespit yok ama bu şahısların yaptığı tespitler bunlar. İşte
Has Parti deniyor, kimin takip ettiği ortada, AK Parti deniyor işte kimlerin adam yerleştirdiği
ortada, kendisi söylüyor bunu. Yoksa beni ilgilendirmez, kim AK Partili, kim CHP’li, kim
bilmem ne ama bu soruşturma kapsamında yapılan çalışmaları olduğu için bunun tespiti
yapılmış. Bunlar görülmemiş, şahsa sorulmamış. İşte bu görüşmenin hemen akabinde
Başkanım, Engin Bilgin, Nurettin Nebati isimli bir kişiyle görüşüyor, eski milletvekili mi
bilemiyorum şu an görevi nedir ve bu görüşmeye devlet sırrı denilmiş. Bir kere en başta şunu
sorarak görüşmeyi zaten açıklayacağım da, Engin Bilgin kim, hangi sıfatla devlet sırrını elde
ediyor, hep aynı soruyu soruyorum ve eğer bu bir devlet sırrıysa bu devlet sırrını veren kişi
asıl şüpheli olması gereken kişi odur o zaman, yani bu diğer kişiye bir sorumluluk
yüklemektir Başkanım. Şimdi görüşmeye okuyacağım neresi devlet sırrı, Engin Bilgin diyor
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ki; "Halis Bey’in yanına yarın geçeceğim, anlatacağım konuyu", "Tamam aç oradan benim de
bilgim olduğunu söyle, görüşürüz. Bu bizi perişan etti Çatalca’da, bu şimdiki Başkan" diyor.
Oradaki Başkan ile ilgili konuşuyor. "Ben yarın Halis Bey’in yanına gideceğim" oraya
yerleştirildiği için bir kısım sıkıntılar yaşadığını söylüyor. Halis Dalkılıç zaten şey demişti
Başkanım, ilçe Başkanı çok istemedi, memnun olmadı, bundan dolayı sıkıntı yaşadığını
söylüyor ve bu görüşmeyi yapmış ve bu görüşmeye devlet sırrı denilmiş Başkanım, yani
içeriği ile içeriğine bakınca hiçbir devlet sırrı gibi bir durum söz konusu değil, buna devlet
sırrı denilmez birincisi. İkincisi de dediğim gibi yani hangi sıfatla bu kişiler devlet sırrı
görüşme yapabilir, bir de telefondan devlet sırrı görüşmesi mi yapılır ve sıfatları nedir, işçi
deniyor, devlet sırrı deniyor, bunların hiçbirinin sorgulaması yapılmamış. Bunlar da devlet
sırrı değildir Başkanım. Yine şahsın Erol Ünaldı ile faaliyetlerinden bahsedilmişti, Oktay
Albayrak ile çekirdek kadro olarak faaliyetlerinden bahsedilmişti. Şahıs yine Berk ismini
kullanıyor, Berk kod isim olarak kendini Berk olarak tanıtıyor, bunlardan bahsedilmişti
Başkanım. Yine bir kısım faaliyette bulunduğu şahısları ifadesinde tanımadığını bahsetmişti
şahıs yine, ben bunları tanımıyorum, bunlarla alakam yok demişti. Başkanım şahısla ilgili işte
kamuflajlı evler ayarlama, bu Kamile’nin ifadesinde yine beyanlar geçiyordu, Engin, Oktay’a
para verme konusu vardı çekirdek kadro, ajanlık karşılığında para verildiği geçiyordu
ifadelerde. İran ziyareti yapıyorlardı birlikte, keşifler, işte bu Amerika, İsrail
konsolosluklarının keşifleri vardı, başka keşifler vardı, teorik eğitimler aldıklarına dair
bilgiler, bunların hepsinin altı sayfalarca doluyor Başkanım. Pratik eğitim, fiziki takip, yakın
takip eğitimleri, yani bunu ancak bir kolluk gücü yapar, onun dışında işte bu tarz ajanlık
faaliyetinde bulunanlar yapar. Bilgi belge temini, müşterek faaliyetler, harcama notları bu
kişilere harcadığı her bir kuruşu yazmıştı Hüseyin Avni Yazıcıoğlu. İllegal buluşmalar,
raporlar, şahısların özgeçmiş raporu, mesela bu Engin’in de özgeçmiş raporu var yine. Bunun
gibi birçok faaliyeti bu dosyada sayfalarca mevcut ve anlatıldı Başkanım. Ben o yüzden
bunlara tekrardan girmiyorum. Mesela notlarda çok kısa işte eğitim bir gün, eğitim yapılmış,
08/02/2011, bunların hepsinin tespiti de yapıldı Başkanım bu dosyada, E-O-H, Engin, Oktay,
Hüseyin, yol yemek 49,75, eğitim 16/02 bir hafta sonra, E-O-H, yemek kahvaltı, saatlerini
yazmış, 33 TL, E-O-H, E-O-H sürekli böyle yaptığı bütün paraları buraya yazmış. Yine…
MAHKEME BAŞKANI: Anlatıldı onlar.
SANIK SELMAN YUYUCU: Evet anlatıldı, o yüzden girmiyorum detayına
Başkanım. Bu şey var şahısta, birçok şahısla ilgili bu şekilde özgeçmiş oluşturuyor Hüseyin
Avni Yazıcıoğlu, Engin Bilgin’in özgeçmişi var, uzun, "2001 yılında İstanbul’a geldiğim
tarihten itibaren tanıyorum, bilgilerini geçiyorum, ailece İslama gönül vermiş ve bu uğurda
Türkiye şartlarında mücadele etmeye gayret eder ve bu uğurda görevler alır. Refah Partisi,
Fazilet Partisi ve en son Saadet Partisinde Çatalca ilçesinde sosyal faaliyetlere katılmış
birisidir, kendisi ile ailece tanışırım ve ailece ziyaretleşiriz..." Zaten bu ifadelerde de geçiyor,
eşi Selma Bilgin, o da bu dosyada takip edilen birisi Başkanım, 232 kişiden biri de o. Kamile
ifadesinde ailecek görüştüklerini, bir takım bilgiler veriyor o eşinden dolayı zaten. Daha
sonra bu şahısların İran’a gittiğini anlatıyor, bu bilgiler de doğru, teyit edildi.
"...Samimiyetine güveniyorum..." Halis Dalkılıç’a da diyordu "...güvenilir, becerikli bir
arkadaşımızdır, ben belediyede ticaret müdürü olarak çalıştığım sürede yanımda personel
olarak çalışmakta idi, uzun bir iş arkadaşlığımız olmuştur" Bundan sonra belli yerlere nokta
koymuş, nokta nokta nokta çok sıcak bakan, bu noktaları zaten şahsın durumunu bilince
herkes doldurabilir Başkanım, doldurabiliyoruz, nokta nokta nokta çok sıcak bakan, nokta
nokta nokta destekleyen düşüncelere sahiptir, bizim nokta nokta nokta konuda müspet
gelişeceğine umudum yüksektir, şeklinde şahsın beyanları da var. Yine Bu gezi eylemlerine
katılıyor, gezi eylemine katılmak suç mudur değildir tabii ki, ancak şahsın AK Parti’ye
yerleştirildi deniyor ve onların tespiti açısından bir kısım görüşmelerinin çözümü yapılmış

