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gösterilip Suriye’ye aktarıldığı iddia edilen örtülü ödeneğin ne kadarının kimler tarafından 
zimmetlerine geçirildiği ile hangi örgütlere, ne kadarının ve ne maksatla aktarıldığı, 
DEAŞ’tan alınan petrolün Irak Bölgesel Yönetimi üzerinden ve burada bulunan hangi meşhur 
yerel siyasetçi işbirliği ile ve hangi kamu görevlilerinin gayretleri neticesinde ve hangi kamu 
kurum olanaklarını kullanılarak Türkiye’ye ve de ne kadar komisyon karşılığında 
sokulduğunu ve pazarlandığını Semih Terzi çok iyi bilmektedir. Hedefe konulmasının nedeni 
budur Başkanım. Bir Türkmen atasözü var; adam gezmez adı gezer diye. Ki Semih Terzi çok 
dürüst bir insandır. Hiçbir şekilde arsızlığa yolsuzluğa bulaşacak bir yapıya sahip değildir. 
Şimdi Semih Terzi'nin hedef alınmasındaki harici faktörlerden müşahhas bir örnek. Şimdi 
özel kuvvetler ben bunu aynı zamanda 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından talep de 
ettim Başkanım. Şimdi Semih Terzi ÖKİ 2 Kilis'teyken Halil Soysal'a yani ÖKİ 1 Silopi'ye 
yazdığı mesaj var. ÖKİ 1'in komutanlığını Halil Soysal yürütür. ÖKİ 2 yani Kilis'in 
komutanlığını da Semih Terzi yürütürdü o dönemde. Şimdi Türkiye (ses anlaşılamadı) şimdi 
şu konu var; Irak'tan tedarik edilen ve Türkiye'ye gönderilen mühimmatın evsafının uygun 
olmadığına yönelik 2016 yılı bahar aylarında gönderdiği mesaj. Başkanım bu nedir? Özel 
kuvvetler komutanlığı unsurlarınca Irak'tan alınan yaklaşık 16 milyon dolarlık silah ve 
mühimmat var. Bu hukuki mevzuata aykırı ve yapılan yolsuzluk neticesinde şimdi Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ülke dışında silah ve mühimmat almak gibi bir sorumluluğu, vazifesi 
yok. Böyle bir yetkisi de yok. Bu yetki yalnızca kanunlarımız gereği MİT Müsteşarlığına 
tanınmış bir yetki. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dolayısıyla özel kuvvetlerin böyle bir yetkisi 
yok. Şimdi hukuki mevzuata aykırı yapılan bu yolsuzluk Irak'tan Türkiye'ye bu silah ve 
mühimmatın sokulması ve buradan da Suriye'deki ÖSO gruplarına dağıtılmasında özel 
kuvvetler komutanlığı aktif rol alıyor özel kuvvetler komutanlığı birlikleri. Bu kimin emriyle 
rol alıyor, Zekai Aksakallı'nın emri ile rol alıyor. Neden? Çünkü bu aslında bu burada hukuka 
aykırı çok bariz bir durum söz konusu. Bir de 16 milyon dolarlık silah ve mühimmat alınıyor. 
Bu silahların büyük kısmında silah ve mühimmatın evsafına uygun değil. Yani birileri parayı 
hiç ediyor açıkçası. Semih Terzi'nin kişiliği, konumu ve icra ettiği görevler gereği Suriye ve 
Irak ile ilgili ve MİT ile koordine ile yürütülen tüm faaliyetlere muttali olması, milliyetçi, 
ulusalcı yaklaşımı ve emir komuta dışında hareket etmemesi nedeniyle bu meşhur grup hizip 
ve klikin öfke ve garezini üzerine çekmiştir. Başkanım şunu çok açık yüreklilikle 
söyleyeyim. Semih Terzi'den FETÖ'cü çıkaramazsınız. Semih Terzi'den FETÖ'cü çıkmaz. 
Çünkü adam herkesin bildiği ulusalcı milliyetçi bir adamdır. Yani çalıştığı adamlara da 
bakarsanız bunların hepsi de o damardandır yani. Onu sevmelerinin tek nedeni de budur, 
adam ulusalcıdır yani milliyetçidir böyle aşırı milliyetçi şeyleri vardır. Kime sorsanız da 
söyleyebilir özel kuvvetlerde. Bu bilinmeyen bir gerçek de değildir yani. Siz Semih Terzi'den 
FETÖ'cü çıkaramazsınız. Buradan Zekai Aksakallı da çıkaramaz yani mümkün değil. Şimdi 
Zekai Aksakallı'nın Cumhuriyet Savcılığı ifadesine bakalım. Komutan olarak göreve 
başladığında bu şimdi dahili faktörlere geçiyorum Başkanım harici faktörleri bitirdim. Semih 
Terzi'nin hedefe konmasının dahili faktörleri. Birinci faktör; Zekai Aksakallı'nın iddiaları. 
Nedir bunlar? komutan olarak görev başladığında Semih Terzi'nin grup komutanı olduğunu, 
2012 yılında Genelkurmay Başkanlığı özel sekreterliğinden muharebe arama kurtarma alay 
komutanı olarak tayin olmuş olduğunu, kendisinin öncesinde bir hazırlık yapmış olduğunu, 
şimdi iyi de Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde Zekai Aksakallı bu baş kısmında, iki yerde 
bahsediyor Semih Terzi'den. Bu en baştaki baş kısmında bahsettiği husus ikinci kısımda son 
kısmında bahsettiği husus, diyor ki Semih Terzi ile ilgili olarak; 2008 yılında Kara Kuvvetleri 
iç güvenlik şube müdürüyken kendisi Zekai Aksakallı, Semih Terzi'yi kara kuvvetleri 
komutanının özel kalem müdürü olarak tanıdığını, daha sonra özel kuvvetlerde birlikte 
çalıştığını, 2015 Ağustos öncesinde özel kuvvetlerde görevli Tuğgeneral Semih Terzi, 
Tuğgeneral Mehmet Nuri Başol, Tuğgeneral Mehmet Cengiz Doğan'ın görevden alınması 
için teklifte bulunduğunu, Semih Terzi dışındakilerin görevden alındığını ancak Semih 
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