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Belirli gün ve saat 14:40'da celse açıldı.
Tanık Ali Ertan Yıldıran geldi. Açık duruşmaya başlandı.
Tanık adına çıkartılan zorla getirme cevabının döndüğü görüldü.
Tanığın kimlik tespitine geçildi.
TANIK ALİ ERTAN YILDIRAN , Ekrem ve Nurden oğlu, 16/05/1981 doğumlu, Adnan
Menderes Mah. 167 Sk. Bakış Sitesi C Blok No:13/6 Karesi Balıkesir adresinde oturur.
TC:
4 Telefon: 05336
Sanıklardan bazılarını tanır, tanıklığa engel hali yok. Tanığa CMK'nın 53.maddesi gereği
dinlenmeden önce gerçeği söylemesinin önemi, gerçeği söylememesi halinde yalan tanıklık suçundan
dolayı cezalandırılacağı doğruyu söyleyeceği mahkeme başkanının izni olmadan salonu terk
edemeyeceği anlatıldı. CMK 59.madde gereğince tanıklık yapacağı olayla ilgili olarak iddianame
okunarak bilgi verildi, usulüne uygun yemini yaptırıldı.
TANIK ALİ ERTAN YILDIRAN : Ben 2014 yılına kadar yüzbaşı olarak görev
yapıyordum. 2014 yılında istifa ettim. İzmir'de de 2003-2012 yılları Yüzbaşı olarak görev yaptım.
Narin Korkmaz fişleme yapan sivil bir şahıstır. Beni ne için fişledi, benim adresimde ne yapıldığını
iddia etti bu konuda hiçbir bilgim yoktur. Benim evimi de aradılar. Ben Andaç Keskin'i tanırım benim
mesai arkadaşımdı. Fişlemeyi asıl yapan şahıs Andaç Keskin'dir Narin Korkmaz bu bilgileri Andaç
Keskin'den alıyordu ancak ne için ne amaçla ne gibi bilgiler alındı bilmiyorum. Benim Narin ile hiçbir
ilişkim yoktur kendisi benim evime gelmemiştir. Benim evime gelen kişi Andaç Keskin'dir. Benim
iddianamedeki şahıslarla fetö üyeliği ile ve diğer faaliyetleri hakkında harhangi bir bilgim veya
görgüm yoktur. Ben casusluk davasında sanık olarak yargılandım ve beraat ettim başkaca bir bilgim
veya görgüm yoktur dedi.
Tanığın talimata ekli ifadesi olmadığından okunamadı.
Talimat evrakı tetkik edildi.
G.D.
1-Naip Hakimliğimizce tanığın beyanı tespit edilmekle, yapılacak işi kalmayan talimat
evrakının Mahkememiz Heyetine tevdiine karar verildi.12/02/2018
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ile erişebilirsiniz.

