
aldığının anlaşıldığını  ancak onlardan da kavga ederek ve onlar hakkında şikayette  bulunarak

ayrılmış olduğunu, ben cezaevine girmeden önce tutuklanmadan önce onlar hakkında şikayetleri

olduğumu, gizli tanığın kendisi hakkında   31/10/2016 ile 05/02/2018 tarihleri arasında, 10 tane

ifade verdiğini ve her ifadesinde yeni  bir şeyler ekleyerek kendisinden daha fazla bahsetmeye

başladığının,  her şeyi bir anda neden anlatmadığının anlaşılamadığını,  05/02/2018 tarihli son

ifadesinde   kimsenin  giremeyeceği  gizli  bir  odadan  bahsettiğini,  bu  odadan    tanık  Levent

KALKAN'ın da bahsettiğini ve  aynı şeyleri söylediğini, HTS kayıtları çıktıktan sonra o zaman

bir çok Mormon ile görüştüğünü söylemeye başladığını, tüm bunların  burnuna kötü bir koku

getirdiğini,   tanığın gizli  tanık olarak  kalmasına  karşı  olduğunu, çünkü onun geçmişinin kin

beslediğini  gösterdiğini,  önceden  ileri  sürdüğü  iddialara  sonradan  kendisini  eklediğini,

09/11/2016 ifadesinde   Andrew Craig BRUNSON isimli  şahsı çok iyi  tanıdığını  söylemesine

karşın hakkındaki her şeyi yanlış anlattığını, örneğin Diriliş Kilisesi'ne ait ders notları arasında

olduğunu söyleyerek sunduğu iki adet harita çıktısı ile ilgili olarak bu haritalarda  Armagedon

Savaş'ı başladığında Rusya, Türkiye ve bazı Asya ülkeleri ile zencilerin bir araya gelerek İsrail'e

saldıracakları, fakat İsrail'lilerin bu ülkeleri mahvedecekleri şeklinde anlatımlar, resimler haritalar

bulunan  yayınların  yaklaşık  10  yıllık  yayınlar  olduğunu,  yeni  haritalarda,  ders  notlarında  ve

internette yayınlanan örneklerinde ise bu ülkenin yerini tamamen Türkiye'nin almış olduğunu,

Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip ERDOĞAN'ın Deccal olarak gösterildiğini ifade etmiş ise de

kendisinin  böyle  bir  şey  hiç  kullanmadığını  ve   böyle  bir  öğretiye  de  inanmadığını,  kendi

inancında, mezhebinde, vaazlarında ve  ders notlarında böyle bir şeyin olmadığını,  tanığın bu

haritaların kendi verdiği derslerden geldiğini ispatlaması gerektiğini,  tanığın yalan söylediğini,

tanığın 05/02/2018 ifadesinde kendisinin Diriliş Kilisesi'nin binasını  Erol KARA adlı şahıstan

satın aldığı iddiasının da doğru olmadığını, kilisenin binasını Hristiyan olmayan sahibinden bir

emlak aracılığıyla kiralamış olduklarını, daha sonra Erol KARA ile  Diriliş Kilisesinin üst katında

bulunan cemaatin girmesinin yasak olduğu odada  toplantı yaptıkları yolundaki iddianın da yalan

olduğunu,  HTS  kayıtları  çıktıktan  kendisine  daha  önceden  dile  getirmediği  birçok  şahıs  ile

ilişkilendirerek  isimler  verdiğini,  Kenneth  ABNEY,  Gregory  A.  SCHWİTZER'ın bu  isimler

arasında olduğunu, bu kişilerle evlerinde toplantı yaptığı yolunda iddiasının olduğunu,  Kenneth

ABNEY'in  telefon kullanmadığı, Andrew'le görüşmek istediği zaman   spor yapma bahanesiyle

fuarda buluştuklarını anlattığını, oysaki kendisinin Alsancak'a ilk olarak  2011 yılında taşındığını,

telefon  numarası  ve  HTS bağlantılarına  bakıldıktan  sonra  birbirlerini  ilişkilendirecek  bir  şey

bulunamadığı için  telefon kullanmadıkları ve  gizlice toplandıkları yalanının ortaya atıldığını,

tanığın daha sonra  Emilie adlı bir bayandan bahsettiğini, bu kadının ateist olduğu halde  Türk

dünyası Protestan kiliselerinin ruhani lideri olan Turgay UÇAL isimli şahsın yanına gittiğini,

rahip odasında buluştuklarını duyduğunu, Turgay UÇAL isimli şahsın Andrew BRUNSON isimli

şahsın  üstü ve lideri olduğunu ileri sürdüğünü ancak bu şahısla ilişkisinin olmadığını, tanığın
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