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döneminde Daire Başkanı ve C Şube Müdürü bu komisyonlara katılamazken, çağrılmazken 
Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının, bunların yazıları var, katılımların hepsi belgelenebilir. Ve 
İçişleri Bakanının, Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında Bakan’ın konuşma yapacağı dönem 
öncesinde ben, Aslan Kütük’tü o komisyonun İçişleri Bakanlığı Uygulamayı Takip Kurulunun 
başındaki kişi, ben çağrılırdım, Bakanın konuşma metni ve toplantıya katılım dosyasını ben 
düzenlerdim, 28 Şubat döneminde. Ve bütün komisyonlara Bakanlık temsilcisi sıfatıyla başkomiser 
olarak katılıyordum, başkomiser. En az Daire Başkanı düzeyinde katılım gerektiren toplantılardı 
onlar. Şimdi bunları sorarsanız İstihbarat Daire Başkanlığına, katılım kimler katılmış, nasıl olmuş, 
nasıl görev almış. Beni o komisyona görev için çağırdılar, devamlı görevlendirmek için, Bakanlığın 
Uygulamayı Takip Komisyonuna. Sabri Uzun izin vermedi. O günkü bana söylediği beyan şuydu 
hatırlar mı hatırlamaz mı bilmiyorum, Ali Fuat’ı verirsek biz C Şubesini kapatalım o zaman. 
Dediği buydu. Ve ben son birkaç gün, bir aylık çalışmanın son birkaç gününde izinli olarak 
giderdim, İçişleri Bakanının Milli Güvenlik Kurulunda irtica ile ilgili sunumunu toparlar, konuşma 
metnini hazırlar, dosyalara şekil verir, bu çalışmaları böyle yürütüyordum. İrtica dendiğinde Ali 
Fuat Yılmazer ile ilgili anlaşılan budur, devletin resmi belgelerinde kayıtlı olan, somut olan, tespitli 
olan, tescilli olanlar bunlardır. Bunun dışındakiler iftiradır, yalandır dedikodudur. Söylediğim 
şeyler çok kolaylıkla teyit edilebilecek hususlar. Eğitim faaliyetleri, İstihbarat Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde verdiğim eğitimler, istihbarat ve istihbarata karşı koyma, İKK, bunun eğitimini verdim. 
Bunun tüm ders müfredatını ben oluşturdum, çalışma sistematiğini ben oluşturdum, baştan sona bu 
işi yapılandıran kişi benim zaten, İKK’yı. İrticai faaliyetler en başından beri Ankara’da 
bulunduğum dönem itibariyle hep bu konuda terör örgütleri, irticai terör örgütleri, din devlet ilişkisi 
ve irtica kavramları üzerinden eğitim verdim. Resmi yazışma kuralları, rapor yazım teknikleri, 
bunu da ders müfredatına sokan kişi benim, müfredatı hazırlayan kişi benim, bulunduğum süre 
içerisinde de bu dersi ben verdim, istihbarat kurslarında, benim olmadığım dönemde bu ders verildi 
mi verilmedi mi bilmiyorum. Çünkü birkaç sefer beni Urfa’dan çağırdılar bu dersi vermek için. 
Belki de ben yokken kimse vermemiş de olabilir, bilmiyorum. Milli Güvenlik Akademisinde 
Ankara’da bulunduğum dönem itibariyle dersler verdim. Milli Güvenlik Akademisinde. Milli 
Güvenlik Kurulu’nun üst düzey kamu bürokratlarını topladığı, 2 ay gibi yanlış bilmiyorsam, 2 ay 3 
ay süreli eğitimlerden geçirdiği bir şey seminer eğitim programında orada ders verdim ben. 
Başkanlığı temsilen gidip ders veren kişiydim. Ve dini motifli terörizmi anlatıyordum Milli 
Güvenlik Kurulunun Milli Güvenlik Akademisinde. Jandarma Genel Komutanlığında bu dersleri 
Ankara’da bulunduğum süre itibariyle ben verdim. Aşırı sağ ve irticai faaliyetler adı altında. Bunlar 
hepsi resmi evraklarla görevlendirmelerle İstihbarat Daire Başkanlığının arşivinde tespitlidir. 2006 
yılında sosyoloji yüksek lisansı yaptım, bitirdim yani 2006 yılında. Tez konum Türkiye’de dini 
kullanan terörün sosyolojik nedenleri ve El-Kaide örneği Türkiye, tez konum buydu. Bu tez konum 
2006 yılında TÜBİTAK sosyal projesi olarak 106K025 seri numarasıyla 114 bin lira bütçeli olarak 
desteklendi ve bir sosyal araştırma projesi olarak uygulandı. Harran Üniversitesi’nden öğrenciler 
ve bizim Daireden katılımcılarla bu sosyal araştırma projesi de uygulanmıştır. Yani hazırladığım 
tez çalışması sosyal araştırma projesi olarak da kabul görmüş, uygulanmış bir projeydi. 2005-2006 
yılında ABD temaslarım oldu. İki sefer gittim. Şimdi kamuoyunda çok tartışılıyor, özellikle 
FETÖ-PDY tartışmaları bağlamında FBI’dan kurs görmüş, CIA’den kurs görmüş, devamlı bunlar 
yurtdışı kurslarına gitmişler. Ben hiçbir şekilde yurtdışından herhangi bir ülkeden kurs almış 
değilim, hiçbir ülkenin kurslarına da katılmış değilim. Ben yabancı ülkeye ya ders vermeye gittim 
ya da müşterek deneyim paylaşım toplantılarına gittim. Ben hiçbir yabancı ülkeden tüm meslek 
yaşamım boyunca hiç kimseden kurs almadım. Gittiğim zaman ya ders vermeye gittim ya da 
deneyimlerimden istifade edilmek üzere çağrıldım, tecrübelerimi aktardım. Bunların da bir tane 
örneğini burada göstereceğim ama İstihbarat Daire Başkanlığından alırsanız sayısız örnekleri 
vardır. İngiltere’de uygulanan bir proje, şimdi benim elimde kalmış, bunun gibi o kadar çok örnek 
var ki sadece bir tane örnek olsun diye anlatmak istiyorum. İstihbarat raporu, tarihi 20 Mart 2007, 
yani ben henüz Ankara’dayım. 27 Mart’ta İstanbul’a geldim. Gelmemden bir hafta önceki tarih, 
Ankara’dayım ve C Şube Müdürü olarak bizim ağırlıklı gündemimiz bir buçuk yıldır El-Kaide o 
dönemin C Şubesi irtica dendiğinde uluslararası terörizm dendiğinde cihadist unsurlar El-Kaide, 
özellikle uluslararası ilişkilerde El-Kaide zaten başka bir şey yok. Şimdi İngiltere terörizm irtibat 
görevlisinin yazdığı bir yazı bu. Jim Mckey Bu istihbarat Dairesinde olan bir evrak. Bu yazı şunun 
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üzerine yazıldı, İngiltere’de bir uzman heyet, irtica ile yani radikalizm ile mücadele adına bir proje 
geliştirmişler ve şunu yapmaya çalışıyorlar. Radikalizm nasıl önlenilir, nasıl teşhis edilir ve bu 
propagandadan etkilenen insanlar nasıl korunur, yani biraz sosyal içerikli, yani polisiye mücadele 
yöntemlerinden ziyade sosyal kültürel anlamda bir mücadele arayışının ifadesi bir proje yapmışlar. 
Çok yararlı olduğuna inandıkları projelerini Avrupa fonlarından destek almışlar, uygulamışlar, çok 
başarılı sonuçlar elde etmişler İngiltere’de ve bu konudaki projedeki tecrübelerini bizimle 
paylaşmak üzere bize anlatmak yani siz de ülkenizde bunları uygulayabilirsiniz ki dünya 
genelinden bu radikalizm yaygınlaşmasın, siz de bu ölçüde tedbirler alın demek üzere geldiler. Ve 
bize bir sunum yaptılar. İstihbarat Daire Başkanlığında, İngiltere’nin. Ben o sunumu dinledim, 
dinledikten sonra birkaç tane soru sordum bu proje ekibine, İngiltere’den gelmiş proje ekibine ve 
kafama takılan, bende tereddüde sebebiyet veren bazı sıkıntıları olası sıkıntılarını ve 
hassasiyetlerimi ilettim. Bu proje ekibi İngiltere’den bahsediyorum, Irak değil, Suriye değil, İran 
değil, İngiltere. Bilen bilir bunu. Gitti bir süre sonra dedi ki biz projeyi iptal ettik. Tamamen 
sonlandırdık, sizinle müşterek yeniden proje yapmak istiyoruz. İşte onun yazısı bu. Şimdi kısaca 
okuyayım sadece atlaya atlaya.

MAHKEME BAŞKANI: Onu okuduktan sonra bir ara verelim. 
SANIK ALİ FUAT YILMAZER: Tamam efendim.
MAHKEME BAŞKANI: Biraz toparlayalım şimdi.
SANIK ALİ FUAT YILMAZER: O zaman bunu bitireyim ya da son aradan sonra devam 

edebilirim.
MAHKEME BAŞKANI: Kesilmesin devam et. Uzun mu?
SANIK ALİ FUAT YILMAZER: Ya belki şey olabilir ama neyse hemen iki üç dakika 

sürmez. Anlattım çünkü. Planlanan Türkiye Birleşik Krallık İrtica Projesi ile ilgili olarak yapmış 
olduğumuz görüşmelere istinaden, şimdi bunu niçin örnek olarak şey yapıyorum. Anlattıklarım 
havada kalmasın Sayın Başkanım. Bana bir tane örneğini göstersinler böyle bir şeyin. Bir tane 
istihbaratçı yönünden şunun örneğini göstersinler, ben bütün iddia savunmamı bile yapmadan çıkar 
giderim bu salondan, bir tane örneğini göstersinler. Ahmet İlhan, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü 
olmuş, bir tane şuna benzer bir örnek çıkarsınlar dosyasından bana. Planlanan Türkiye Birleşik 
Krallık İrtica Projesi ile ilgili olarak yapmış olduğumuz görüşmelere istinaden ilk ziyaret için tarih 
ve benzeri önerilerimiz şöyle. Öncelikle Türki ekibinin İngiltere’yi ziyaret etmesini öneriyoruz. 
Söz konusu ekibin beş üyesi için uçak biletleri, otel ve yemekler Birleşik Krallık tarafından 
karşılanacak. Bu ziyaret için 25 Haziran falan diyor. Sonra tekrar İngiliz Heyeti gelecek onun da 
finansmanı çünkü Avrupa Fonundan biz şu kadar muazzam bir bütçe çıkartmışlar, bu projenin 
uygulanabilmesi için. Uzatmayayım ben. İngiltere’de bulunduğunuz süre içerisinde 
gerçekleştirilmesini ve ele alınmasını istediğiniz faaliyet ve konuları belirtebilirseniz çok memnun 
olacağız. Birleşik Krallık ekibinin Türkiye’de gerçekleştirmesini istediğimiz konu ve faaliyetler 
içinse bizim önerilerimiz şu şekildedir. Şimdi bizim hangi tecrübelerimizden istifade etmek 
istediğini siz anlayacaksınız bu beyanlardan. Ziyaretimizin asıl amacı irtica sürecini geri çevirme 
ve engelleme yöntemleri de dâhil olmak üzere irtica sürecini, nasıl tespit edildiğini ve bu süreç ile 
nasıl mücadele edildiğini ayrıntılı olarak incelemek. Yetkililerin irtica ile mücadele amacıyla 
gerçekleştirdiği uygulamaların başarılı ve aynı derecede başarısız olduğu deneyimleri incelemek, 
irticayı tespit etmek için kullanılan yöntemler, irtica nasıl tespit edilir, ne türlü göstergeler 
kullanılır. Aşırılıkçı internet sitelerini ve literatürünü çözümlemek için ne tür yöntemler kullanılır. 
Bunları hep bize soruyorlar, bizden bu konuda da tecrübelerimizden istifade etmek istiyorlar. İrtica 
ile mücadelede görevlendirilmiş polisler var mıdır, varsa bu memurlar ne tür bir eğitimden 
geçirilmektedir, bu eğitimleri veren kişi benim. Önleyici tedbirler, irtica riskiyle karşı karşıya olan 
kişiler nasıl tespit edilir, bu kişilerin kişisel, sosyal,politik, dini ve diğer özellikleri nelerdir, halkın 
irticai hareketlere karşı direnmesini sağlayabilmek için ne tür yöntemler kullanılır, bu yöntemler ne 
tür farklılıklar göstermektedir, irtica ile mücadele mesajları nasıl tasarlanıyor, propaganda 
argümanları nelerdir, bunlara nasıl güvenlik kazandırılır, bu mesajlar için etkili yöntemler nelerdir, 
buna benzer devam ediyor. Bu tür operasyon irticaya yönelik yapılacak operasyonlarda ne tür 
hassasiyetler gözetilir, bunların zaman tablosu nasıldır, ne kadar zaman içerisinde olur, ailelerle bu 
süreçlerde ne gibi şey, bunlar hep benim anlattığım şeyler. Bizim uygulamalarımıza dair bildikleri 
şeyler. Şimdi sormuş sormuş sormuş. Ve şeyle ilgili, söyle onu Diyanet İşleri Başkanlığı ile 
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koordinasyona ilişkin şeyler var. Şimdi bunlar İngiltere’deki bir projeyi askıya almışlar, 
durdurmuşlar, sonlandırmışlar, Türkiye’de bizimle birlikte aynı projeyi çok daha yüksek bir bütçeli 
olarak kapsamlı bir şekilde uygulamak istiyorlar, söylediğim devlet İngiltere’dir. Şimdi bakın, bu 
ne anlam ifade ediyor? Bunu şunun için anlattım. Ben İstanbul’a tayinen gelmişim, bu 20 Mart’tı, 
burada 20 Nisan 2007 tarihli bir başka evrak var. Dış, şunu müsaade eder misiniz efendim onunla 
ilintili de kopukluk olmasın diye hemen kısaca anlatayım bitirelim. Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan 
bir yazıda, bunu Dış İlişkiler Dairesi İstihbarata, İstanbul Emniyetine KOM ve TEM Dairesine 
dağıtımlı göndermiş. Dışişleri Bakanlığımız İngiltere Dışişleri Bakanlığından gelen bir talebi Genel 
Müdürlüğe iletiyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı bir ziyaret ile Türkiye’ye geliyor. Ziyarete ilişkin 
onların talebi bize iletilmiş. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda İngiltere Dış İşleri Bakanlığı 
Savunma ve Stratejik Tehditler Direktörü Mariot Leslie’nin 25-27 Nisan 2007 tarihleri arasında 
ülkemizi ziyaret edeceği. Kim ziyaret edecekmiş? İngiltere Dışişleri Bakanlığı Savunma ve 
Stratejik Tehditler Direktörü Mariot Leslie. Buna ilişkin planlama yapılmış, işte Ankara’da 
Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı Emin Aslan, İstihbarat Daire Başkanı, KOM 
Daire Başkanı, TEM Daire Başkanı. Bunların katılımıyla Ankara’da Genel Müdür'ün makamında 
bir toplantı yapacaklar, nezaket ziyareti. Devamında şunu söylüyor, oraya şunlar katılacak. 27 
Nisan 2007 günü ziyaretin son günü, Cuma günü saat 16’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat 
Şube Müdürü Ali Fırat ile de görüşmek arzusunda olduğu bildirilmiştir. Ali Fırat. Bunu yazan 
bizim Dış İlişkiler Daire Başkanlığımız. Diyelim ki İngiliz telaffuzundan biliyor, yanlış söyledi. Ya 
İstanbul İstihbarat Şube Müdürü diyor. Sen Türk Dış İlişkiler Daire Başkanısın ya, insan bu ismi 
doğrultmaz mı? Onlar Ali Fırat demiş, onlar da Ali Fırat olarak yazmışlar. Kayıtlarına girip kim bu 
Ali Fırat dememiş. Neyse şimdi şurayı dikkatinize sunuyorum. Sayın misafire Ankara’daki 
temaslarında gelen o savunma direktörüne İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Nick Baird İngiltere 
Büyükelçiliği Başkatibi İstanbul’daki temaslarına ise kim İstanbul’daki teması? Ali Fuat Yılmazer. 
Bir tek o, başka yok. Büyükelçi Baird ve İngiltere Terörizm İrtibat Görevlisi Jim Mckey eşlik 
edecektir. Şunu demek istiyorum, İngiltere’nin Dışişleri Bakanlığı Savunma Direktörü geliyor, 
Ankara’da nezaket ziyaretlerinde bulunuyor, görüşme içeriğini görüşmek üzere irtica ile 
meselelerini uluslararası küresel terörizm ile ilgili meselelerini görüşmek üzere asla usulde 
olmayacak bir şekilde İstanbul İstihbarat Şube Müdürüne Ali Fuat Yılmazer’e gelip görüşüyorlar. 
Çünkü Jim Mckey terörizm irtibat görevlisi oradaki toplantıda var. Benle görüştüler, o görüşmenin 
detaylarını da ben şey yaparım. Bu bir örnek bundan çok var. Yani çarpıcı bir örnek olması 
itibariyle dikkatinize sunmak istedim.

MAHKEME BAŞKANI: 1.45’e kadar ara verelim.
SEGBİS kaydına 12:41 itibariyle ara verildi.
SEGBİS kaydına 14:10  itibariyle başlandı.
SANIK ALİ FUAT YILMAZER SAVUNMASINDA: Mesleki kariyerimle ilgili örnek 

olarak İngiliz Heyetiyle planlanmış bir müşterek proje uygulamasına dair bir husus aktarmıştım. 
Peki bu proje teklifi İngiltere Devletinin radikalizmle mücadele adı altında yapılandırılmış proje 
teklifi Türkiye’yle müşterek olarak uygulanması talebi ne oldu derseniz? Bu teklifi, o dönemin 
Emniyet Genel Müdürü “Gerek yok boşverin böyle şeyleri” dedi ve biz bu projeyi uygulayamamış 
olduk. İşte o gerek yok boşverin zihniyeti bugün Türkiye’yi IŞİD terörüne teslim ettiği gibi tüm 
dünya genelinde de hak etmediğimiz şekilde Türkiye’yi  teröre destek veren ülke konumunda 
algıya da yol açmıştır. Terörle mücadele böyle bir zihniyetin elindedir. Bugünün Türkiye’sinde 
bunları gereksiz gören irticayla mücadele eden kadroları tasfiye eden, fırsat bulduğunda da 
iftiralarla, yalanlarla Türkiye’nin adeta antikoru durumunda olan bir ülkenin bekası için 
vazgeçilemez bir mücadele sistematiğini yok eden bir anlayışın ifadesidir. "Gerek yok, boşverin 
böyle şeyleri.” Bu proje uygulanamamıştır İngiltere Devletinin ısrarlı girişimlerine rağmen. Şimdi 
bir başka örnek anlatacağım. Bu da eğer ihtiyaç hissedilirse kayıtlardan İstihbarat Daire 
Başkanlığından sorularak detayları şey yapılabilir. 2006 yılında Türkiye’de El Kaide Terör 
Örgütü'yle ilgili çalışmalar kapsamında yurtdışından ülkemize gelen bir adamı tespit etmiş ve 
faaliyetleri de ilgili illerimizde takip ediliyordu. Bu arada bu şahsın Belçika’daki bazı irtibatları 
tespit edildi. O irtibatlar üzerine ben yaptığım değerlendirmeler sonucu Belçika Güvenlik 
Ateşesi'ne bir istihbarat raporu gönderdim ve ülkemizdeki şahsın Belçika’daki irtibatlarının El 
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