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T.C.
İSTANBUL(ANADOLU) 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Basın Suçları Soruşturma Bürosu

Soruşturma No : 2019/193043 Soruşturma

İ F A D E  T U T A N A Ğ I
( Müşteki İçin)

İFADE VERENİN * :
T.C. Kimlik Numarası : 
Adı ve Soyadı : MUHAMMET EMİN TOKCAN
Baba ve Ana Adı : ADİL - AYTEN
Doğum Yeri ve Tarihi : GEBZE - 16/06/1969
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer : MERKEZ / DÜZCE
İkametgah Yahut Mesken Adresi : Kültür Mah. 722. Sk. No:6C1 İç Kapı No:10  Düzce 

Merkez/ DÜZCE
Varsa Telefonu (Ev-İş-Cep-İrtibat) : 0535 086 35 81
Mesleği, Ekonomik Durumu : Serbest Meslek
Medeni Hali, Çocuk Sayısı : Bekar - 
İfadenin Alındığı Yer : İstanbul Anadolu Adliyesi Savcılık Odası

Müşteki'ye, CMK’nun 234. maddesi uyarınca, delillerin toplanmasını isteme, 
soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla C.Savcısından belge örneği isteme, 
vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, CMK’nun  153. 
maddesine uygun olmak koşuluyla vekili aracıyla soruşturma belgelerini, el konulan ve 
muhafaza altına alınan eşyayı inceletme, C.Savcısının kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki 
kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma haklarının bulunduğu açıkça 
anlatıldı.

Olayla ilgili şikayet ve delillerini anlatması istendi.
SORULDU: Yukarıdaki bilgiler doğrudur ve bana aittir. Dosyada mevcut 23/10/2019 

tarihli şikayet dilekçesini ben verdim. Şikayet dilekçemi aynen tekrar ederim. Ben 1996 
yılında gerçekleştirilen Avrasya Feribotunun kaçırılmasına iştirak etmiştim. Bu nedenle 
yargılandım ve yaklaşık 15 yıl hapis yattım. 2009 yılında tahliye oldum. Kafkasyadaki savaş 
bitmişti ancak Türkiye'deki çeçen uyruklu insanlara karşı cinayetler işleniyordu. Biz de kendi 
güvenliğimiz açısından silahlı olarak geziyorduk. 2010 yılında üzerimde ruhsatsız silahla 
yakalandığım için hakkımda yasal işlem yapılmıştı. Daha sonra o zamanın Fetöcü polisleri 
bana kendileri ile çalışmamı istediler ancak ben kabul etmemiştim ve önemli bir şey olursa 
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdiğimi beyan ettim. Daha sonra benim 
hakkımda gerçek dışı ve hakaret içerikli paylaşımlar yapmaya başladılar. Dosyada mevcut 
ekran çıktılarında görülen fotoğraflardaki eli silahlı şahıslar benim Avrasya Feribotunu 
kaçırma girişimim esnasında yanımda bulunan kişilerdir. Daha sonra Fetö terör örgütünün 
üyelerinden olan Abdullah Bozkurt, Levent Kenes ve Murat Çetiner isimli şahıslar benim 
hakkımda haber siteleri kapatıldığı için ''twitter.com/nordicmonitor'' rumuzlu hesap üzerinden 
hakaret ve iftira içerikli paylaşımlarda bulundular.  Bu paylaşımlarında ''benim mafya ve 
derin devlet adına çalıştığımı,  devletin bana usulsüz ihale verdiğini'' iddia etmektedirler. Bu 
iddialar gerçek dışıdır. Bana sosyal medya üzerinden gerçek dışı suç insadında bulunan ve 
hakaret eden şüphelilerden şikayetçiyim. Bu şahıslar Fetö terör örgütünün üst düzey 
yöneticilerindendir dedi. 

Tutanak ifade veren tarafından okundu, birlikte imza altına alındı. 03/12/2019
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