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ÇÖZÜM TUTANAĞI

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/109 Esas sayılı dosyası kapsamında 
03/04/2018 tarihli duruşmasında sanık BİROL KURUBAŞ'ın SEGBİS sistemi ile kayıt 
altına alınan savunması:

SANIK BİROL KURUBAŞ SAVUNMASINDA: Sayın Başkanım, sayın heyet 
öncelikle mahkemeyi saygıyla selamlıyorum. 1975 yılında Kastamonu'da doğdum. Aslen 
Sinop'luyum. İlk orta ve lise eğitimimi Kastamonu'da devlet okullarında aldıktan sonra 
İstanbul Üniversitesine girdim. 98 yılında mezun oldum. Aynı yıl İstanbul'da öğretmenliğe 
başladım. 2014 yılında öğretmenlik mesleğinden ayrıldım. Aynı yıl EDNO isimli bir eğitim 
teknolojileri şirketinde pazarlama sorumlusu olarak çalıştım. 2015 yılı Ekim ayından sonra 
ise bir promosyon reklam ve tanıtım şirketinin pazarlama departmanında çalıştım. Sayın 
Başkanım iddianamede benimle ilgili parmak izi ve birleşen dosyalar neticesinde tanık 
beyanları mevcut. Bu hususlara geçmeden önce kolluktaki ifade aşamasını kısaca anlatmak 
istiyorum bir 5 dakika. 4 Kasım 2017 gece 12 sularında ailem ile birlikte oturduğum kayın 
pederimin evinde gözaltına alındım. Gözaltı esnasında evde arama yapılırken fotoğraf 
çekilmesi bahanesiyle dizüstü çöktürülerek ellerim arkadan kelepçeli ailemin gözü önünde 
salonun ortasında bekletildim. Bu esnada bir polis tarafından ailemde oradayken evdeki 
dijital malzemeyi kendim onlara teslim ettikten sonra evde başka bir materyal bulursam o 
malzemeyi önce senin nokta nokta şeklinde küfür edilerek tehdit edildim. Tabi eşim ve 
çocuklarımın olduğu yerde böyle bir durum benim için büyük bir şoktu. Aynı gece saat 2 
sularında Vatan Emniyete götürüldüm. 2 gün Vatan Emniyette kaldım. İlk sorgulamam 
küfürler ve hakaretler eşliğinde mülakat adı altında burada yapıldı. Yine vatan emniyette 
nezarethanede İstanbul'da üzerine bağlı bombayı patlatmak üzereyken yakalanan DEAŞ'lı ile 
beraber kaldım. O hürceye de kasıtlı konulduğumu gördüm çünkü ilk giriş kaydım yapılırken 
söyledikleri hücreye almadılar beni. Hatta bir polis gelip sen niye buradasın, iki numaraya 
geçmelisin dedi, gitti. Ama bir da gelmedi. İki gün boyunca o DEAŞ'lının şahsıma, devletime 
hararetlerini dinleyerek geçirdim. Belki paranoya ama sanki birisi bu DEAŞ'lıyı beni 
psikolojik olarak çökertmek için kurmuştu ki kısmen de becerdi bu işi. İki gün Vatan 
Emniyetten sonra Ankara'ya getirilmek üzere hava alanında bir polis ekibine teslim edildim. 
Daha hava alanında tehdit edilmeye başlandım. Seninle uzun uzun konuşacağız, günlerimiz 
zorlu geçecek, hele bir bizim dükkana gidelim şeklinde. Ankara'da TEM şubede gözaltım 
boyunca tek kişilik bir hücrede kaldım ancak bu gözaltı süresince bazı günler 3-4 saat, bazı 
günler daha uzun sorguda geçirdim hatta gece bile sorguya veya mülakata alınıyordum. Bu 
sorgulamaların hiç birinde yanımda avukat olmadı. Çok farklı farklı şahıslar sorguluyordu 
beni, MİT tarafından bile sorgulandım. Gözaltında ilk günler ciddi psikolojik baskı, hakaret 
ve tehditler altında geçti. Ben yanlarındayken bazı polisler birbirlerine daha önce yaptıkları 
fiziksel şiddetleri anlatıyorlardı. Bana eşimin tutuklanabileceğini ve çocuklarımın 
yetimhaneye verilebileceğini söylüyorlardı. Bu işin onların tabiriyle 7 sülaleme zarar 
vereceği söyleniyordu. Eşimin ne suçu var deyince senin eşin olması yeterli dedi birisi. 
Olmasa da OHAL'de bir şey buluruz dedi. Çocuklar niye yetimhaneye gitsin anneannesi 
babaannesi  var deyince de onlar gitmeyecek zaten, biz göndereceğiz diyorlardı. Tabi ben bu 
arada bu davaya konu olan darbe toplantılarının yapıldığı adrese gitmediğimi, o tarihlerde 
memleketimde olduğumu anlatmaya çalışıyordum ama bana sürekli aynı şeyler soruluyor, 
önceden yapılmış bazı çalışmalar isimler ve resimler gösteriliyor, sesler yükseliyor, masalara 
vuruluyor, ailem sürekli mesele oluyor. Bir zaman sonra muhakeme yeteneğinizi 
kaybediyorsunuz. Söyledikleri şeylerden veya özellikle hedef gösterdikleri isimlerle ilgili 
doğru yanlış bir şey söylemezseniz oradan hiç çıkamayacaksınız düşüncesi oluşuyor. Beni en 
sonunda bir odaya götürdüler. Ben şimdi tamam başka bir frekansa geçilecek diye düşündüm. 
Bana bir tanesi; Bak, o şişeyi bir şekilde izah etmen gerekiyor. Ben herhalde zatıalinizi 
kastettiler bilmiyorum ama ben mahkeme başkanı ile de görüştüm, sen şişeyi izah et gerisi 
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sıkıntı değil dedi. Daha sonra yine makamını söylemeyeceğim ama yüksek bir titre olan bir 
zat bana dedi ki sana söz veriyorum sen bir şeyler anlat, seni 30-40 gün sonra evine 
yollayacağım. Yoksa senin durumun daha da zorlaşacak dedi. Peşinden bir taraftan tehditler, 
bir kısmı geliyor tehdit, bir kısmı geliyor vaatte bulunuyor. Artık ben kesin bir senaryo 
bulmam lazım noktasına geldim. Bana bu gece müsaade edin dedim. O gece nezarette 
önceden hazırlanmış çalışmalardan, bana gösterilen resim ve isimlerden bir senaryo yapmaya 
karar verdim. İfadem bu şekilde ortaya çıktı. Son birkaç gün benim için her şey değişti. Dün 
beni ailemle tehdit edenler bugün bana çay ve yemek ısmarlıyordu. Birde ben sorgularda hiç 
avukatla görüştürülmedim. Avukat sorduğumda ailem göndermedi dediler. Ailemden isteyim 
dedim aileni arayamazsın dediler.  Ben tabi bu meselelere o kadar yabancıyım ki barodan 
avukat hakkım olduğunu dahi bilmiyordum. Onlarda söylemedi zaten böyle bir şey. Aslında 
işin doğrusu da şöyle; gözaltının 5-6.gününde İstanbul'daki eşim bir avukat göndermiş 
İnternet'ten zar zor telefonunu bulup ikna ederek bir avukatını göndermiş. O TEM şubeye 
gelmiş ancak polisler benimle görüşmesine müsaade etmemişler. Ben avukatla şeyden sonra 
görüştüm; ceza evine geldi. Beni görüştürmediler, size ne dedi ki büyük ihtimal oda tedirgin 
olmuş ve görüşmeden geri dönmüş. Yani ben gözaltımda hiçbir sorgulama ve mülakat 
denilen şeyler esnasında belki 15-20 kere ayrı ayrı bu şekilde sorgulandım. Hiç avukatla 
görüştürülmedim. CMK'dan gelen bayan avukat ile savcının kapısında beklerken tanıştım. 
Orada da avukat bana sadece merhaba diyebildi. Yanıma bile yaklaşamadı. Başka bir 
konuşma da geçmedi zaten aramızda. Bu ifadeyi verince polis bana devlet yalan konuşmaz, 
30-40 gün sonra evinde olacaksın, sadece Sulh Ceza Mahkemesinde de söyleyeceklerim 
bundan ibarettir de, yeter dediler. Bende öyle söyledim ve ifadem bu şekilde ortaya çıktı. 
Şimdi efendim verilen bu ifadenin sağlıksız ve gerçekten uzak olduğunu izah ettim. Şimdi 
savunmamda beyan edeceğim hususlar gerçek beyanlarımdır. Bunların dikkate alınmasını 
talep ediyorum. Benim bu davada bulunma nedenim 5-10 Temmuz 2016 tarihleri arasında 
darbe toplantılarının yapıldığı iddia edilen villada bir şişe üzerinde sol el orta parmak izimin 
tespit edilmesi, bu şişeden dolayı o toplantılara katıldığım iddiasının bana yöneltilmesidir. 
Öncelikle ben o adrese hiç gitmedim. O meskur toplantılara kesinlikle katılmadım. Haberim 
dahi olmadı. Toplantının yapıldığı iddia edilen tarihlerde Ankara ilinde bile değildim. Ben 
1-12 Temmuz arası eşim ve çocuklarımla birlikte memleketim olan Sinop'ta bayram 
tatilindeydim. Bununla ilgili adıma kayıtlı olan 543 251 8344 nolu GSM numarasının gerekli 
incelemesi yapılmıştır. Dosyada dökümü vardır ve memleketim Sinop'ta olduğum 
görülmektedir. Yine ruhsatı üzerime kayıtlı 35 AV 7044 plakalı, o zamanki aracım, şu an yok 
aracım, 2011 model gri renkli Opel Astra marka aracımın HTS kayıtlarımdan da bu hususun 
açığa çıkacağı aşikardır. Çünkü o tarihlerde her gün Sinop ilinde şehir içerisinde seyahat 
yaptığımı biliyorum. Onun da incelenmesini talep ediyorum. Yine o tarihte ailem ve 
akrabalarım ile çekindiğim fotolar var neredeyse her gün çekindik o fotoğraflardan. O dijital 
fotoğraflar bir flaş bellekte emniyette. İncelendiğinde yine Sinop'ta olduğum görülecektir. 
Eşimin tatilde bazı fotolarımızı Facebook hesabından paylaştığını biliyorum. Yine 
araştırılması halinde ortaya çıkacaktır. Yine ailem ve akrabalarım bunlar ama onlara, 
komşulara sorulması halinde o tarihlerde hep o 12-15 gün boyunca hep memleketteydim. 
Rahatlıkla öğrenilebilecektir onlara sorulursa. Yine tatil döneminde rahatsızlığımdan dolayı 
Sinop Devlet Hastahane'nin acil servisinde tedavi gördüm. Bu hususa ilişkin belge 
avukatımda zannedersem o takdim edecek size. O tatil boyunca. Ayrıca bu adreste toplantıya 
katıldığını söyleyen iki tanık, gizli tanıkken tanık olan Kuzgun ve Şapka beni bu toplantıda 
görmediklerini ve beni tanımadıklarını huzurunuzda beyan etmişlerdir. Ki tanıklardan Şapka 
neredeyse toplantının başından sonuna kadar oradaymış. Sayın Başkanım neticede bu şişenin 
orada nasıl bulunduğunu bilmiyorum. Ancak herhangi bir yerde temas ettiğim bir şişe oraya 
satın alınarak gitmiş olabilir veya, şimdi bunu düşünmek bile istemiyorum ancak Selman 
Fettahoğlu'nun bazı beyanları var. İlk beyanlarını verdiği zaman ben bunu hiç böyle 
düşünmemiştim açıkçası. MİT'te çalışıyormuş bu Selman Fettahoğlu. Böyle bir şey olacağını 
da ümit etmiyorum ama inşallah böyle bir şey yoktur. Selman Fettahoğlu gözaltına alınıp 
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tutuklandıktan sonra geçen ay 5 Şubatta yeni bir beyan vermiş. O kadar tutarsız, o kadar garip 
şeyler var ki beyanlarından sonra ben biraz dosyayı araştırmaya karar verdim açıkçası 
incelemeye karar verdim. Yoksa benim beyanlarım yarım sayfa bir şeydi. Bu tarihler 
birbirine çok yakın Selman'ın benimle ilgili verdiği beyanlar. Dolayısıyla şişe ile ilgili şaibeli 
durumlar var. Müsaadenizle biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu villa hain darbe 
girişiminden hemen sonra boşaltılmış. İlan verilmiş, kiralık levhası açılmış boş bir villa. 
Muhtemelen temizlik de yapılmıştır. Bu mekanı taşıyanlar zannedersem geride bir şey 
bırakmazlar. Bu boş evde benim parmak izim olduğu bir şişe olması biraz şaibeli bence. Yine 
şişe taşınabilir bir malzeme. Parmak izim eve ait herhangi bir yerde değil, mesela kapı 
kolunda, çekmecede herhangi bir yerde değil taşınabilir bir malzeme olan şişe üzerinde 
olması yine düşündürücü bir durum. Ayrıca bu şişede neden başka parmak izi yok. Fabrikada 
bu şişeyi ben mi ürettim. Markette raflara ben mi dizdim, eve kadar şişeye sadece ben mi 
dokunmuşum? bu evi taşırken taşıyan işçiler yerdeki bir şişeye hiç mi ellerini 
dokunmamışlar? birisi de evi taşırken şu şişeyi buradan kaldırıp şuraya koyayım dememiş 
mi? bunu da takdirlerinize bırakıyorum. Yine bu şişenin ne şişesi olduğunu da ben 
bilmiyorum. Yani belki onu da öğrenebilirim bu vesileyle. Eğer alkollü içki veya kola 
şişesiyse ben bunları kullanmıyorum hiç kullanmadığım şeyler. Buda büyük bir problem ne 
şişesi olduğunu öğrenirsem ona da daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi bu villada 
toplantıya katıldığı iddia edilen bir sürü isim var. Hadi onu geçeyim burayı kiralayan var, 
emlakçı var, eşyaları taşıyanlar var. Koskoca villada neden sadece iki tane parmak izi çıkıyor 
ki bir tanesi de şişe üzerinde. Buda araştırılması gereken bir konu diye düşünüyorum. Sayın 
Başkanım dedim ya az önce Selman Fettahoğlu'nun beyanlarından sonra ben biraz dosyayı 
kurcalamaya karar verdim. Biraz kurcaladıkça bazı boşluklar gördüm ama ben tabi hep şişe 
gözüyle baktım meseleye. Sizden ricam sizin de o gözle bakmanız yani şunu demek 
istiyorum bir mekanda toplantı yapılıp yapılmadığı benim bildiğim bir şey değil, umurumda 
da değil. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Ya sen öğretmensin, seninle devlet niye uğraşsın madem sen 
düz bir öğretmen değil miydin?

SANIK BİROL KURUBAŞ: Evet evet. Ben bu yapının içerisinde 16 yıl öğretmenlik 
yaptım ama. 16 yıl bu yapının içerisinde kaldım 98'den 2014'e kadar. Bende zaten biraz onu 
irdeliyorum açıkçası yani hiç olmadığım bir yer burası. Benim meselem dediğim gibi bu 
mekanda toplantı yapılıp yapılmadığı değil, benim oraya kesinlikle gitmediğim ve şişenin 
orada biraz şaibeli durmasıyla ilgili. Yoksa orada ne yapıldığıyla ilgili hiçbir bilgim yok. 
Şimdi söyleyeceğim hususlara bu açıdan bakmanızı istirham ediyorum, talep ediyorum. Halil 
İbrahim Yıldız, namı değer Kuzgun 7 Ağustos 2016'da İzmir Emniyette ifade veriyor ve 
emniyet vakit kaybetmemek için gerekli yazışmaları yapıyor ve mekanın tespiti için Halil 
İbrahim Yıldız ile beraber 8 Ağustos sabah 06:30'da Ankara iline geliyorlar ve villanın yerini 
gösteriyor. Ancak ben dosyayı biraz kurcaladığımda sanki Halil İbrahim Yıldız villayı daha 
önce göstermiş gibi bir kanaat oluştu bence. Oda şöyle, şimdi Halil İbrahim Yıldız 15 
Temmuz'da hemen o gece ben darbeciyim, gelin beni teslim alın diye hemen teslim olmuş. 18 
Temmuz 2016'da Hakan Bıyık'tan bahsetmiş ki orada kendi ifadelerinde oradaki başkan bey 
soruyor Hakan Bıyık'ı nereden tanıyorsun, orada sadece ben villada tanıştım diyor orada. 
Şimdi Hakan Bıyık'tan 18 Temmuz 2016'da bahsetmiş ve onunla da sadece villada 
karşılaştığını söylüyor bu sizin dosyanızın 492.klasörünün 8. dokümanının sayfa 215'inde 
mevcut. Yine kendisini Ankara'da darbe toplantılarına götürdüğünü iddia ettiği, söylediği 
Hasan isimli şahsı da polis 4 Ağustos'ta bu nedenle gözaltına almış. Onunla ilgili de tek iddia 
bu. Yani Kuzgun'u darbe toplantılarının olduğu yere götürdü. 4 Ağustos'ta gözaltına alınmış 
ki demek ki bu villa Halil İbrahim Yıldız tarafından daha önceden söylenmiş. Ancak polis 
aramaya 8 Ağustosta gitmiş. Bunu değerlendirmenize bırakıyorum. Dediğim gibi benim 
görmediğim başka meseleler de olmuş olabilir ben dosya üzerinden incelediğim şeyleri 
söylüyorum. Yine Halil İbrahim Yıldız burada tanık olarak dinlenirken bir avukat ne zaman 
villayı gösterdiniz diye sordu. Halil İbrahim Yıldız tarihini bilmiyorum dedi. Ancak dosyanın 
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her yerinde 8 Ağustos diye geçiyor, bunu kendi ifadelerinde de gördüm ben. Mesela Hakan 
Bıyık'a soruldu ne zaman villayı gösterdiniz diye. Hakan Bıyık hemen 19 Ağustos tarihini 
söyledi. Halil İbrahim Yıldız'ın bu tarihi bilmemesi de bana biraz garip geldi açıkçası. Diğer 
bir mesele varsayalım ki bunların hepsini ben yanlış tespit ettim. Halil İbrahim Yıldız 8 
Ağustos 2016'da sabah 10:30 sularında villayı göstermiş, diyelim böyle. Yine Halil İbrahim 
Yıldız dosyada geçen şeyi söylüyorum sabah 10:30'da ilk bu villayı göstermiş ve Halil 
İbrahim Yıldız kendi ifadesiyle mekanın içine hiç girmemişler, dışarıdan gösterilmiş mekan. 
Ki bence buda sağlıksız çünkü Halil İbrahim Yıldız ilk 15 Temmuzdan sonraki ifadelerinde 
bu villanın yerini doğru dürüst bulamayacağını ifade ediyor, buda dosyada mevcut. Yani 
ikincisinde evin yerini bulmuş, en azından içine sokulması lazımdı diye düşünüyorum ve 
hemen oradan ayrılmışlar. Şimdi burada iki tane handikap var. Villayı TEM polislerine 
10:30'da göstermiş ancak ev içinde arama için 10 Nisan polis amirliğine 15:05'de haber 
verilmiş. Onlarda 15:30'da TEM polisleriyle birlikte intikal etmişler. Yani villaya polisler 
10:30'da gösterildikten sonra öğleden sonra 3:30'da gelmiş. 17:45'e kadar arama yapılmış, 
sonra polis mekandan ayrılmış. Neden tanık mekanı gösterdikten 5 saat sonra aramaya 
gidiliyor? Bu 5 saatte mekanda her şey yapılabilir. İçeriden bir şeyler çıkartılacağı gibi 
dışarıdan içeriye bir şeyler de sokulabilir. Mesela şişe. Mekanda arama yapmaya, burası da 
bakın çok önemli. Bilmiyorum dedim ya tespitlerim belki bir öğretmen gözüyle yanlış. 
Mekanda arama yapmaya gelen polisler saat 15:30'da villayı kiralayan, kiralatan emlakçı 
eşliğinde, onun ismi de zaten dosyada var, emlakçı eşliğinde kapıyı çilingir marifetiyle 
açtırmışlar. Şimdi buradaki en büyük sıkıntılardan birisi neden kapı çilingir ile açtırılıyor? 
Yani şunu kastediyorum anahtar emlakçıda değil mi? Bu evi kiralayan emlakçı bu. Emlakçı 
eve gelen her müşteriye kapıyı çilingirle mi açtırıyor? veya bu 5 saatlik süre içerisinde kilidin 
değiştirilmesi gereken bir şeyler mi oldu, bunun da incelenmesi gerektiğini düşünüyorum 
açıkçası. Diğer bir husus şişenin bulunması 8 Ağustos saat 17 civarı. Doğal olarak bu 
delillerin öneminden dolayı bir gün sonra üzerinde çalışılmış ve 9 Ağustos 2016 günü şişe 
üzerindeki benim parmak izim tespit edilmiş. Şimdi böyle bir durumda buradaki herkesin 
düşüncesi şu olur zannedersem 9 Ağustosta benim parmak izim tespit edilince ya aynı gün 
yada bir gün sonra polisin benim evime gelmesi lazım ancak benim evime polisler bu 
şişedeki parmak izinin tespitinden 2 ay sonra 5 Ekim 2016'da gelmiş. Buda ciddi 
düşündürücü bir durum diye düşünüyorum açıkçası. Sayın Başkanım, 15 Temmuz menfur 
darbe girişiminden sonra bu olaylara bilerek veya dolaylı ilgisi olduğu söylenen bir çok 
şahsın legal veya illegal yollarla yurt dışına kaçtıkları söylendi, biliniyor. Eğer bende bu hain 
darbe girişiminin bir parçası olsaydım kesin yurt dışına kaçardım veya birileri beni kaçırırdı. 
Ben 15 Temmuz'dan yaklaşık 3 ay sonra 5 Ekim 2016'da aranmaya başlanmışım. Bu süre 
zarfında evimde ailemle yaşadım. Bir sürü seyahat yaptım. En az 3-4 kez polis ve jandarma 
uygulamasında GBT sorgulamam yapıldı. Eylül 2016'da ailem ile birlikte araba ile kurban 
bayramı tatili için memleketime gittim. Uçak yolculuğu yaptım, cep telefonum hep aktifti. 
Yani şunu söylemek istiyorum, sözde 9 Ağustosta bulunan bu şişenin, bu iki ay boyunca beni 
gözaltına almayacak duruma getirmesi bana enteresan geliyor açıkçası. Birde bu toplantılara 
katılmış olsaydım, eğer bu adrese gitmiş olsaydım işte söylediğim nedenlerden dolayı 
kaçmamak için tek kelimeyle akılsız olmam gerekirdi. Çünkü sözde toplantıya gittiğim iddia 
edilen adres deşifre olmuş, orada toplantıya katıldığı iddia edilen birçok şahıs yakalanıp 
tutuklanmış, en önemlisi orada toplantı yapıldığı ve toplantıya katıldığını söyleyen ve o 
adrese gidenleri deşifre eden iki gizli tanık ortaya çıkmış. Bunlara rağmen benim elimi 
kolumu sallayarak yurt dışına çıkabilecekken kaçmamam bile tek başına bu darbeden 
haberim olmadığının ve kesinlikle o adreste hiç bulunmadığımın göstergesidir. İstenirse 
araştırılabilir ben çocuklarımın pasaportları yok, en azından bir hazırlık yapar onlara bir 
pasaport çıkartırdım. Evimi arabamı satardım, onları satışa çıkarmadım. Darbeye katıldığı 
iddia edilen bütün şahısların gayrimenkullerine el kondu. Eğer ben bu darbeyi bilsem evimi 
satardım ki evimi satmadım. Bu davada olduğum için zaten benim de evime tedbir konuldu. 
Efendim şişeyle ilgili söyleyeceklerim bu. 
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BAŞKAN OĞUZ DİK: Evet diğer iddianamelerle ilgili, 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Diğer iddianamelere geçeceğim. Şimdi iddianamede 

MİT'ten gelen istihbarı nitelikdeki bilgilerde benim mahremi yapılanma içerisinde olduğum 
ve benden başka 4 kişinin daha olduğu yazılmış. Ama bu istihbarı bilgilerin nereden ve nasıl 
elde edildiği yazılmamış. Ben bu hususu kabul etmiyorum. Yine buna paralel Ali Tiryaki 
isimli bir şahsın iddiası var. Ben bu şahsı tanımıyorum. Yani iddialarını doğal olarak kabul 
etmiyorum. İddiasında Gürdal Türkekurban 2009 yılında bunun sorumlusu olmuş. Gürdal 
isimli şahsın örgütsel anlamda üstü ise benmişim. Ancak beni sadece bir iki defa görmüş ve 
fotoğraftan teşhis edebilmiş. Öncelikle ben İzmir'e 2009 yılının Ağustos ayında taşındım. 
İfadesinde bahsettiği Gürdal isimli şahsı tanırım. Aynı okulda öğretmenlik yaptık 3-4 yıl ve 
Gürdal ile de 2009'un ekim ayında tanıştım. Çünkü ben o okula 1-1 buçuk ay geç başladım. 
2009 yılının neredeyse son aylarında tanıştığım bir adamın 2009 yılında nasıl amiri 
oluyormuşum bilmiyorum. Acaba bu şahıs yılları mı karıştırdı, 2010 mu demek istiyordu 
diye düşünecek olsak bile tutar yanı yok. Çünkü bu Ali Tiryaki kendi ifadesinde 2010 yılında 
Muğla ilinde çalıştığını söylüyor. Ayrıca Ali Tiryaki, Gürdal'ı tipinden, arabasına ve çalıştığı 
iş yerine tarif ettiği üzere aynı iş yerinde çalışan beni tanımıyor, ismimi bilmiyor ve sadece 
fotoğraftan teşhis edebiliyor. Bununla ilgili de şöyle bir kanaat belirtebilirim, tahmin 
belirtebilirim. Bana da emniyette göz altında gösterilen bir çok resim oldu aynı kurumda 
çalıştığım insanlar da vardı tanıdığım tanımadığım bir sürü kişi. İşte 20-25 kişilik resim bu 
şahsa da gösterilmiş. Bu şahıs içinden gösterilen hedefleri, çünkü çok güzel hedef 
gösteriyorlardı orada, seçerek bu şekilde beyan vermiş. Zaten bu iddia ile ilgili başka beni 
tanıyan, ismimi veren kimse yok. Bu şahsın yönlendirmeyle bu ifadeyi verdiğini 
düşünüyorum ki benim ismimi verince serbest bırakılmış zaten. Şu anda dışarıdaymış. Diğer 
Selman Fettahoğlu'nun iddiası. Zaten benim için yani şişeden bile şaibeli bir durum Selman 
Fettahoğlu iddiası. Şimdi evvela ben bu şahsı hiç tanımıyorum. Bu benim 20-25 yıl önceki 
hayatımla ilgili beyanlarda bulunmuş ve iki defa beyanda bulunmuş. Bu şahıs darbeden 
hemen sonra örgüt yöneticiliğinden tutuklanmış. Başkanım burası çok önemli dikkatinizi 
istirham ediyorum ve MİT müsteşarlığında çalışırken ihraç edilmiş. Ancak 5 Şubat 2018'de 
yani ilk ifadesini verdikten 19 ay sonra verdiği ikinci ifadesinde MİT'te çalışmaya devam 
ettiğini söylüyor. Şimdi bu husus şundan dolayı çok önemli. Yani FETÖ'cü olduğunu itiraf 
edip ihraç edildikten sonra mesleğine dönen şahıs olduğunu çok sanmıyorum. FETÖ'cü 
olduğunun itirafı, belki tutukluluk ve ceza durumuna etki edebiliyor ancak mesleğe geri 
dönmesi, hemde yöneticiymiş bu adam. Hele de MİT gibi bir yerde göreve geri dönmesi çok 
görülecek bir durum değil. Tabi işin içinde başka bir durum yoksa. Şimdi bu şahıs benimle 
ilgili iki defa ifade vermiş. Birincisi Ağustos 2016'da diğeri de Şubat 2018'de. Zaman 
meselesi de önemli yani iki ifade arasında 19 aylık bir süre var. Bu zaman meselesi şundan 
önemli ikinci beyanları ben gözaltına alınıp, polis ve MİT tarafından sorgulanıp veya mülakat 
yapılıp bir kısım beyanlar verdikten iki buçuk ay sonra vermiş ki bu bir buçuk sene boyunca 
aklına gelmeyen bazı hususlar benim baskı altında verdiğim ifademde veya tehdit altında 
verdiğim ifademden sonra aklına gelmiş. Şimdi bu çerçevede onun iddialarına müsaadenizle 
geleceğim. İlk ifadesinde benim 97-2002 yılları arasında İstanbul Şirinevler'de 
Küçükçekmece'de bulunduğumu ve mahrem yapı faaliyetlerinde bulunduğumu, ikinci 
ifadesinde yerleri değiştirerek ve zamanı değiştirerek üniversite öğrenciliği hayatım boyunca 
yani benim üniversite öğrenciliği hayatım boyunca Küçükçekmece ve Avcılar'da ikamet 
ettiğimi söylemiş. Şimdi öncelikle şahsın iki ifadesi de doğru değil, şundan doğru değil. 
Birincisi bu şahıs ben üniversiteyi bitirince İstanbul'a üniversite okumaya gelmiş. Kendisi 
97-2002 yılları arasında okumuş ki ben üniversiteye 93 yılında başladım. Ben üniversiteyi 
bitirirken üniversiteye gelen bir şahıs benim 25 yıl önce nerelerde ikamet ettiğimi nereden 
bilecek ki benim çok yakınım olması lazım ama ben bu şahsı tanımıyorum. Ben üniversite 
hayatım boyunca İstanbul Eyüp'te ikamet ettim. Bununla ilgili MENBİS kayıtlarını 
avukatıma incelemesini rica ettim ama yaklaşık 20-25 yıl önceye gitmiyormuş. Ancak biz 
yinede bir tane ikametgah belgesi bulduk. Avukatım zannedersem onu size takdim edecek. 
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Ben işe başvururken, üniversitede okurken 97-98 yılına ait İstanbul Eyüp'te kaldığıma dair 
ikamet belgem var o zamanda bütün evraklarım duruyordu iş başvurusu evraklarım. Allah'tan 
bulduk onu yani. Bunu zatıalinize veya mahkemenize sunacağız. Birde İstanbul'u bilen bilir, 
İstanbul'da biliyorsanız eğer başkanım İstanbul Beyazıt'ta üniversite okuyan birisi 90'lı 
yılların ilk yarısında neden gidip İstanbul'un diğer ucu olan avcılar veya Küçükçekmece'de 
ikamet etsin? Zaten ilk ifadesinde Şirinevler ve Küçükçekmece'de bulunduğumu söylerken 
ikinci ifadesinde Avcılar ve Küçükçekmece'de bulunduğumu söyleyerek değişikliğe gitmiş. 
Şimdi tabi ben bunu nasıl, bu ifadeyi verdiğini de, neye göre verdiğini de size izah edeyim. 
Ben gözaltından MİTmensupları tarafından mülakat yapıldım. Bana özellikle nerede 
öğretmenlik yaptığımı, Şirinevler şubesinde ne zaman öğretmenlik yaptığımı sordular. Ben 
niye Şirinevler Şubesini sorduklarını o zaman kendi kendime düşünmüştüm açıkçası ama 
Selman Fettahoğlu'nun daha sonra ifadesini görünce niye Şirinevler'i sorduklarını anladım. 
Ben öğretmenliğe Avcılarda başladığımı, bekar hayatımın çoğunu Avcılar'da geçirdiğimi, 
Şirinevler'de sadece 2001-2002 yılları arasında 8 ay öğretmenlik yaptığımı söyledim. Aslında 
onu da hatalı söylemişim. Ben Şirinevler'de 2001-2002 değil, 2000-2001 yılları arasında 
öğretmenlik yaptım. Şahsın Ağustos 2016'da verdiği ifadesinde geçmeyen bu tarih Şubat 
2018'deki ifadesinde geçmiş ve benim verdiğim hatalı şekliyle. 2001-2002 diye geçmiş. 
Halbuki ben 2001-2002'de Avcılar'daydım ve yine ilk ifadesinde şahıs Şirinevler şubesinde 
öğretmendi diyor, ben gözaltında bu dershanenin farklı şubelerinde 11 yıl çalıştım. En kısa 
Şirinevler şubesinde 8 ay çalıştım dedikten sonra ikinci ifadesinde Şirinevler şubesini 
çıkartmış şahıs ve yine ilk ifadesinde Avcılar ilçesinden hiç bahsetmeyen tanık benim 
gözaltında söylediğim Avcılar'da öğretmenliğe başladığımı söylemiştim. İkinci ifadesinde 
kullanmış. Ama dediğim gibi ben Avcılar'da Öğrenciyken değil, 98-99'dan sonra hatta 99'dan 
sonra kalmaya başladım. 98-99'da da İstanbul Eyüp'teydim, dedemle beraberdim. Avcılar'da 
99'dan sonra yani öğretmeliğe başladıktan sonra ikamet ettim. Tanığın beyan ettiği gibi 
öğrencilik hayatımda değil. Tanık ilk ifadesinde yine ismini ve kod ismini bilmediğim ve 
ismini siz görevlilerden öğrendiğim ve fotoğraftan teşhis ettiğim derken ikinci ifadesinde 
şahsın adını Birol olarak biliyordum demiş. Bu tutarsızlık bile bu işte bir sıkıntı olduğunu 
gösteriyor. Ayrıca ikinci ifadesinde benden başka bazı şahıslara kod ismi söylerken benimle 
ilgili söylememiş. Yani kendisi daha üniversite okumaz iken ve daha 13-14 yaşında, bunu da 
dikkatinize arz ediyorum. İstanbul'da değil, 13-14 yaşında o tarihlerde. Benim bundan 25 yıl 
önceki yaşadığım yerleri, çalıştığım yerleri bildiğini iddia ediyor, mahrem yapılanmada 
olduğumu iddia ediyor. Oradaki mahrem yapılanmadaki herkese tırnak içerisinde 
söylüyorum, bir kod ismi söylüyor. Yine bunu tırnak içerisinde söylüyorum, sözde öyle 
durum olsa bilmesi gereken kod ismim yerine bilmemesi gereken gerçek ismimi bildiğini 
söylüyor ve onu da ikinci ifadesinde bu şekilde almış. Buda enteresan. Buna da tabi ben bir 
tahmin yürüttüm, buna da bir şey uydururdu büyük ihtimalle. İlk ifadede bilmiyorum diye 
kendini bağladığı için ikinci ifadesinde büyük ihtimalle bir şey koymamış. Yine tanık ilk 
ifadesinde benim kimseyle bir ilişkimden bahsetmemiş. Ancak bir buçuk yıl sonra aklına 
gelmiş ki Ahmet Numan Akpınar  Hakkında üniversite yıllarından gelen bir ast üst ilişkisi 
vardır demiş. Şimdi bu o kadar fitursuz yalan olmuş ki yani belki biraz kaba oldu ama yalan 
olmuş çünkü. Ahmet Numan Akpınar 2000-2001 yılında çalıştığım kurumda müdür 
yardımcısıydı ve ben gözaltındayken bana ısrarla dikte ettirilen isimlerden biriydi bu. Bunun 
üzerine çok çalıştılar ve bende bulunla ilgili bir şeyler söyledim zaten. Bu kişiyle ben 
üniversite hayatımda değil, öğretmenlik yıllarında tanıştım. Üniversiteyi ne zaman okudu ve 
mezun oldu bilmiyorum. Ancak şunu biliyorum bu şahıs benden ez az 4-5 yaş büyüktü. Belki 
de daha fazla büyüktü en az 4-5 yaş. Dolayısıyla ben üniversite okurken muhtemelen o 
mezun olmuştur. Nedense tanık bu iddia ettiği ilişkiyi ilk ifadesinde değil de ben 
gözaltındayken verdiğim ifadeden sonra yani bu ismi söyledikten sonra Şubat 2018'deki 
ifadesinde yer vermiş. Yine bu şahsın beyanlarının kurgu veya yönlendirme diyeyim ben 
bunlara, başka bir şey gelmiyor aklıma, önemli göstergelerinden birisi de şudur; tanık 
beyanında Ahmet Numan Akpınar'ın 2002 yılından itibaren Hava Harp Okulu sorumlusu 
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olduğunu, burayı muallak söylemiş benimle ilgili. Bildiğim kadarıyla Birol Kurubaş da 
kendisine bağlı şahıslardan birisi olarak biliniyordu demiş. Yine ilk ifadesinde böyle bir şey 
yok. Bir buçuk yıl sonraki ifadede böyle bir durum ortaya çıkmış. Şimdi bu kocaman yalanı 
nasıl toparlayacak bilmiyorum ama efendim burası biraz önem gerçekten tarihler. Ahmet 
Numan Akpınar ile ben 2000-2001 yılları arasında çalıştıktan sonra aynı dershanede bu 
Ahmet Numan Akpınar 2001 yılında İstanbul'dan ayrıldı. Nasıl oluyor da 2001 yılında 
İstanbul'dan ayrılan biri 2002 yıllarından sonra İstanbul Hava Harp Okulunun sorumlusu 
oluyor ve ben buna bağlı olabiliyorum. Bu Ahmet Numan Akpınar'ın SGK ve MERNİS 
kayıtlarını mahkemenizden talep ediyorum. Bu incelendiğinde zaten 2001 yılında 
İstanbul'dan taşındığı görülecek. Yine ilk ifadesinde olmayan, ikinci ifadesinde 4 ismi beni 
yakinen tanırlar demiş. Bu 4 ismin ikisini tanıyorum, ikisini tanımıyorum. Gerçekte ikisini 
tanıyorum. Tanıdığım iki şahıs aynı kurumlarda öğretmenlik yaptığım kişiler ve onları da çok 
uzun zamandır hiç görmüyordum. Belki bir tanesinin 10 yılı geçti, birinin 15 yılı geçti 
görmüyorum. Bu iki şahıs da gözaltındayken bana resimleri gösterilen şahıslardı ve bende 
sadece bu kadarını söyledim gerçekten de bu şahıslarla aynı kurumda öğretmenlik yaptım 
dediğim şahıslardı. İlk ifadesinde bundan bahsetmeyen şahıs ikinci ifadesinde bunu 
beyanlarının içerisine almış. Buda düşündürücü bir durum diyorum ve zaten en şok 
olduğum, sonuncu beyanları beni dumura uğratan diyeyim, biraz kaba olacak ama buradaki 
sanık Metin Demir ile ilgili olan beyanları. Evvela ben Metin Demir'i hiç tanımıyorum. Hatta 
burada bile hiç dikkatimi çekmemişti. İlk defa siz geçen celsede bu beyanları okurken 
Selman Fettahoğlu'nun beyanlarını okurken onun tepkisiyle ben kendisini gördüm. Acaba 
Selman Fettahoğlu'nun aklına benim Metin Demir ile iddia ettiği tanışıklığım neden Ağustos 
2016'da gelmemiş veya bu bir buçuk yıl boyunca neden aklına gelmemiş? Şubat 2018'de bu 
aklına gelmiş. Ben bu davaya katılmaya başladıktan sonra. Birde iddiasında Metin Demir ile 
Deniz Harp Okulu, bu onun iddiası tabi, Deniz Harp Okulu son sınıf öğrencisiyken 2003 
yılında tanıştığını söylemiş. Yukarıda bahsettiğim kendi ifadesinde benimle ilgili onu 
muallak kullanmış orayı. Hava Harp Okulu ile ilgili olduğumu iddia ediyor. Ben bu dava 
üzerinden, iddianame üzerinden bütün sanıkları inceledim bu 5 Şubattan sonra. Bahsettiği 
yıllarda Hava Harp Okulu'nda okuyacak yaşta kimse yok. Dolayısıyla beni birisiyle 
ilintilendirmesi gerekiyordu zannedersem. Ve benim bu davadaki hiçbir sanıkla tanışıklığım 
yok. Hiç kimseyi tanımıyorum ben burada. Villadaki iki gizli tanık da beni tanımadıklarını ve 
orada görmediklerini beyan edince bir şekilde bu davaya ilintilenmem gerekiyordu. Buda 
Metin Demir üzerinden Selman Fettahoğlu'nun nedense bir buçuk yıl boyunca hiç 
bahsetmediği ancak Şubat 2018'de birden aydınlanması, bu irtibat aklına gelmesiyle 
olduğunu düşünüyorum. Sayın Başkanım, tanığın benim ile ilgili ilk verdiği ifade ile son 
verdiği ifade arasında 19 ay süre geçtikten sonra ve ben Kasım 2017'de gözaltında verdiğim 
bazıları hatalı olan ifadelerimin kullanılarak Şubat 2018'de yeni beyanlarda bulunması, 
tanığın beyanlarındaki bir çok hata, kendimin bile neredeyse hatırlamadığım 25 yıl önceki 
hayatımı bildiğini iddia etmesi ki tanık o zamanlarda 13-14 yaşlarında ve o dönemle ilgili 
kendisinin bir bağımızın olmadığını söylemesi ki kendisi 97'den sonra üniversiteye geldiğini 
söylüyor. Hakkımda yanlış bilgiler vermesi, yine bu davadaki bir sanıkla beni ben bu davaya 
katılmaya başladıktan sonra ilişkilendirmeye çalışması, önceki 19 aylık süreçte hiç bu 
ilişkiden bahsetmemesi ve beyanlarının hepsinde iddialarını çürütecek, çökertecek maddi 
hatalar bulunması bu şahsın yönlendirmeyle bu beyanlarını verdiğini gösteriyor. Zaten 
tanığın beyanlarından sonra terör örgütü üyeliğinden tutukluyken serbest kalması ve örneğini 
daha önce duymadığım şekliyle FETÖ'cülüğünü kabul edip ihraç edildiği mesleğine geri 
dönmesi ki MİT Müsteşarlığı gibi bir yerde çalışıyor, tanığın her türlü iftirayı atma 
potansiyelini ve gücünü gösteriyor. Diğer iddia KPSS ile ilgili olan. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Evet KPSS'yi ayrıntılı şekilde yaparsan. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Öncelikle bu KPSS davası 2010 yılındaki olan 

malumunuz. Bu KPSS davası 2015 yılından beri devam ediyor. Yani buda bence biraz 
önemli ve hakkında ciddi kanaatler oluşan bütün şüpheliler yaklaşık bu 3 yıllık süreçte dava 
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açıldı. Ancak benimle ilgili KPSS iddianamesi, ben gözaltına alındıktan 12 gün sonra 16 
Kasım 2017'de hazırlanıp mahkemeye gönderilmiş. Yani gözaltına alınmamış olsam demek 
ki KPSS'den dolayı belki iddianame gönderilmeyecek. Ben hayatım boyunca 3 kere KPSS 
sınavına girdim. İkisinde ciddi hazırlandım, birisinde öylesine girdim. Eğitim bilimleri 
testinden 113 doğru yapmam beni şüpheli konumuna getirmiş. Ancak ondan önceki girdiğim 
sınavda da 102 doğru yapmıştım. Hiç hazırlanmadan girdiğim 2012 yılındaki sınavda 88 
doğru yapmışım. Bugün yine bu sınava gireyim, yine o civarlarda doğru yaparım. Eğitim 
bilimleri testinde bir problem olmayınca ki zaten savcıda, bu davaların açılma sebebi eğitim 
bilimleri testiydi. Eğitim bilimleri ile ilgili bir şey yazmamış onunla ilgili. Eğitim bilimleri 
testinde bir problem olmayınca genel yetenek ve genel kültür testine bakmışlar. İlk girdiğim 
sınavdan genel yetenekten 34 doğru yapmam, ikincide 52 doğru yapmışım. Genel kültürde 
37'den 51'e çıkmışım. Savcı bunu dava konusu yapmış. Bu artış fazla demiş ancak ben yine 
burada biraz kasıt arıyorum belki haddimi aşıyorum ama 3.sınavı buraya koymamış. 3.sınav 
yani 2012'de girdiğim sınavda da 37, 51 üçüncü sınavda da  51'den 41 yapmışım. Yani 
neredeyse aynı doğruyu yapmışım. Burada netlere de bakılmamış sadece doğrulara bakılmış. 
Genel kültürde de 51'den 44 yapmışım yine. Buda savcının iddiasını bence çürütüyor. Ayrıca 
bu KPSS davasında bilirkişi 6-7 adet sorudaki tespiti ile kopya ihtimali üzerinde duruyor. 
Benim ise sadece bir tane sorumda problem olduğunu söylemiş ki savcılık bile bunun benim 
hakkımda iddianame hazırlanmasını gerektirecek bir durum olmadığını düşünmüş ki Kasım 
2017'ye kadar hiçbir şey yapmamış bununla ilgili. Bu bile hakkımdaki KPSS davasının 
zorlama ile açıldığını gösteriyor. Zaten bu sınav malumunuz iptal edildi. Bu puanları 
kullanarak ben devlet kademesinde bir işe de girmedim o genel yetenek, genel kültür 
sınavlarını da kullanmadım. Artı benim eşim de öğretmen. Eğer bu soruları önceden ele 
geçirecek olmuş olsaydım eşimi de bu sınavlara sokardım, ona da soruları verirdim ama 
böyle bir şey olmadığı için yapmadım zaten. Birde bunlar biraz önemsiz efendim ama boşluk 
olmasın diye iddianamede geçtiği için HTS irtibatı var. FETÖ tepe yönetimindeki 72 şahıstan 
herhalde bu haklarında dava açılmış, davaları devam eden 72 şahıstan 2 tanesiyle HTS 
irtibatım konusu var. Şimdi bu bence biraz, bu tip davaları biraz kendi kendimize 
sulandırıyoruz. Ben çünkü izah edince belki siz de kızacaksınız yani. Şimdi birincisi Cemil 
Koca, 

BAŞKAN OĞUZ DİK: O Cemil Koca'nın adına kayıtlı bütün telefon,
SANIK BİROL KURUBAŞ: Evet artı Ankara'da bu şahıs. Ben o tarihlerde İzmir'de 

oturuyorum. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Bak görüyorsun sen söylemeden biz biliyoruz yani. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Takip etmişsiniz, teşekkür ederim ve zaten 8 tane 

arama var, bunlarda gerçekten telefonlar benim üzerime ama, 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Okulun adına bütün telefonlar onun adına kayıtlı biliyorsun. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Ben yine de beyanımı vereyim efendim, okuyayım. 12 

Temmuz 2012 ile 16 Ekim 2012 tarihleri arasında 8 defa görüşmüşüm. Benim Cemil Koca ile 
hiçbir tanışıklığım yok. Adıma kayıtlı o numarayı bir akrabam kullanıyordu. Çocuğu 2012 
yılında o kolejin öğrencisiydi. Cemil Koca da zamanında okulun yönetim kurulu başkanıymış 
ve okulun telefon hatları onun adına kayıtlıymış. Okul arandığında veya okul aradığı esnada 
bu şahıs üzerine kayıtlı telefon üzerinden görüşme yapılıyormuş. Yani bu numaralar okul 
numarası. Dediğim gibi gerekli incelemeler hassasiyetle yapılırsa bu iddialarla mahkeme 
gereksiz meşgul edilmez. Birde Barbaros Kocakurt var. İddianamede bu şahısla da sadece 20 
Haziran 2014 tarihinde bir görüşmem olmuş sadece. Ben Barbaros Kocakurt'u tanırım, ancak 
tanışmayız. Beni onu nereden, hiç konuşmuşluğum yok. Onu da şuradan tanırım bu şahıs 
benim 5 yıl çalıştığım okulun eski yönetim kurulu başkanı ve kurucu genel müdürü idi. Ben 
çalıştığımda o görev yapmıyordu ama okula sık sık geliyordu ama ben hiç tanışmadım bu 
şahısla. Yine okulun hatlarından bir kısmının bunun üzerinde olduğunu biliyorum. Okul 
arandığında ve okulu aradığında bu şahıslar adına kayıtlı telefonlarla görüşme olurdu. Ama 
dediğim gibi ben bu şahısla hiç konuşmuşluğum yok, sadece tanıyorum. Son birde Bank 
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Asya var onu da şey yapayım, bitiyor Sayın Başkanım. Şimdi önemsiz olduğunu düşündüm 
ama buda iddianamede geçtiği için boşluk kalmaması için açıklamak istiyorum bunu da. 
İddiaya göre 2014 yılının sonundaki hesap bakiyeme bakılıp 74 bin TL'lik bir artıştan 
bahsediliyor, buda talimat neticesinde hesabıma para yatırdığım iddiasına neden olmuş. 
Şimdi ben bu bankadaki hesabımı 1998 yılında açtım ve 2014 yılına kadar bütün maaşlarım 
hep bu bankadaki hesabıma yattı benim. Yani genelde hep maaşım buraya yattı, ara ara başka 
bankalara yattığı da oldu. Bu arada bir sürü banka ile de çalıştım bu yıllar arasında. Ama 
bütün birikimlerimi faizsiz diye bu bankada tutuyordum. Aynı zamanda Kuveyt Türk gibi, 
Türkiye Finans gibi faizsiz bankacılık yapan bankalarla da çalıştım. 2014 yılındaki artışa 
gelecek olursak, ona geleyim ben. Ben 2012 yılında sattığım evimin parasını buradaki 
hesabımda tutuyordum. 2013 yılında bir arkadaşımla ortak bir arsa alma durumum oldu. 
Sadece istirham ediyorum, hesabım incelensin, bakın görülecek. Şahsın ismini vermiyorum 
ama hesabımda görülür, bu dosyalarda üçüncü şahısların isminin geçmemesi daha iyi olur. 
2013 yılında benim hesabımdan aynı kişinin hesabına iki seferde 72 bin TL bir çıkış 
görülecektir 2013 yılında. Ancak arsa işinde sıkıntı oldu ve bu para bana 2014'te geri döndü 
yani benim hesabımdaki artış kendi paramın geri gelmesi ve bu para bir anda yani o talimat 
zannedersem 2013'ün son ayında verilmiş. Bana para yatıracak bir adam 2014'ün ocağında, 
şubatında yatırır. Ben o parayı peyderpey yatırdım bana peyderpey geldiği için ve bir anda 
öyle 2014 ocağında, şubatında, martında para artışı görülmeyecektir hesabım incelenirse. 
Dolayısıyla ben o şekilde talimatla bir anda para yatırdığım iddiasının doğru olmadığını 
söylüyorum. Sayın Başkanım gözaltı için 5 Ekim 2016 tarihinde polis evime gelmiş.  Ben o 
tarihten 3-4 gün önce İstanbul'a gitmiştim. Arama tutanağında kapıcının beyanında bu 
mevcut. İstanbul'da kayın pederimin evinde ailem ile birlikte kalıyorduk ve bir etüt merkezi 
ile anlaşmıştım. Polislerin 5 Ekim 2016'da beni aramaya geldiklerini, 5-6 gün sonra apartman 
görevlisinden öğrendim. Ona ne için aradıklarını sordum, abi nedenini söylemediler evi 
aradılar, 30 dakika kadar kaldılar. Hiçbir şeyde almadılar.  Anahtarı da bana bıraktılar, ev 
sahibine verirsin şeklinde söylediler. Şimdi gerçekten bu darbe girişiminden haberim olsaydı 
en azından bu tarihten sonra illegal yurt dışına çıkmaya çalışırdım veya bir yerlerde 
saklanırdım. Ben bunları yapmadım, aynı adreste ailem ile yaşamaya devam ettim ve haftanın 
4 günü bir etüt merkezinde ders verdim. Gözaltına da aynı adreste alındım. Efendim ben bu 
yapı içerisinde 16 yıl öğretmenlik yaptım ve 2014 yılında ayrıldım. Tabi o zaman bu yapının 
ismi cemaatti. Devlet ve büyük bir halk kitlesi tarafından destek görüyordu. Hatta en 
sevmeyenler bile tenkitlerini cemaat diye yapıyorlardı. Dahası darbe teşebbüsüne kadar bile 
bu yapıya bir kısım insanlar örgüt değilde cemaat olarak nitelendiriyordu. Ben 2014 yılına 
kadar 16 yıl alnımın akıyla öğretmenlik yaptım. Yüzlerce öğrencim oldu. Öğrencilerime ve 
temas ettiğim insanlara ülkemin, milletimin ve kendi değerlerimizin ne kadar önemli ve 
kıymetli şeyler olduğunu anlattım. Bugün de bu düşüncemden ve vatan sevgimden tırnak ucu 
kadar sapma yok. Türkiye'deki büyük bir çoğunluk ki bende bu cemaatin bir gün terör örgütü 
olabileceğini asla düşünmedim. Ancak geldiğimiz durum ortada. Birilerinin beyninde başka 
planlar olup ülkesi adına haince şeyler yapmış olabilir ancak ben katiyen böyle bir ihanetin 
içinde olmadım. Böyle bir ihanetten haberim olmadı. Bu düştüğüm durumdan dolayı bu 
olayın mağdurlarından olduğumu düşünüyorum. Ne darbeci ve nede terör örgütü üyesi ve 
yöneticisi iddialarını kabul etmiyorum. Efendim F tipi ceza evinde tek başıma kalıyorum. 
Benim ve ailemin hiçbir geliri yok. Eşim ve 3 çocuğum emekli olan kayın pederimin yanında 
yaşıyorlar. Çocuklarımın en küçüğü iki buçuk yaşında ve annesinden başka bakacak kimsesi 
de yok. Dolayısıyla eşimin yapabileceği bir iş de yok. Bir tane evim var ona da tedbir 
konuldu. İnşallah en kısa zamanda bu mağduriyetlerim giderilmesini talep ediyorum, 
saygılarımı arz ediyorum. Bu arada Bylock kullanıcısı olmadığımı da söylemek istiyorum. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Yazı gelmiş zaten. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Gerçi şeyde biraz zorlamışlar, KPSS'de bir yere 

Bylock falan yazmışlar parantez içinde. Ben dosyada okudum. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Mahkeme tutanağında okudum katıldığını. Olmadığına dair 
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yazı gelmiş. Şimdi Birol daha önce poliste ifade vermişsin şüpheli sıfatıyla ve savcılıkta ve 
sulh ceza hakimliğinde. Kabul etmiyorsun değil mi o ifadeni? 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Hayır efendim yani söylediğim şartları anlattım az 
önce. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Mesela Cumhuriyet Savcılığında verdiğin ifadede Sami Kod 
adını kullandığını söylemişsin? 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Şu şekilde bir liste vardı 20-25 kişinin olduğu bir liste. 
O listede en başa beni koymuşlar Sami. Onun altında da yaklaşık tam sayıyı hatırlamıyorum 
20-25 kişi vardı. Bana polis dedi ki buradaki 7 kişi seni bu şekilde söyledi. Zaten o parmak 
izi de var. İmkanı yok kurtulamazsın, sen kurtulamayacağın gibi 7 sülalen de kurtulamaz 
dedi. Ben tabi 14 günde yaşadıklarımı burada 14 saniyede anlatmaya çalışıyorum ama orada 
zaten o isimlerden şimdi bazıları aklımda, oradaki herkesin isminin altına birer kod isim 
konulmuş. İşte Sami, Naci, Hadi bilmiyorum önünüzde var mı onlar ama. Kafiyeliydi onlar 
sanki, 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Sami'yi beğendin Sami'yi mi aldın? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Yok hayır bana Sami diye yazmışlar. Kim ne yazdıysa 

oraya yani. Herkesin altına birisi oturmuş yazmış gibi bir hissiyat oluştu bende. Veya bunu 
şöyle söylüyorum birisinin beyanı da olabilir bu. Ama bana gösterilen o 20-25 kişi hakkında 
7 tane beyan olduğu söylenilen kişiler nedense dosyada yok. Demek ki yokmuş öyle bir şey. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Şimdi hiç yurt dışına gittin mi? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Evet çıktım. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Nereye gittin? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: En az 6-7 ülkeye, 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Şimdi yurt dışı kayıtlarını getirdik de. 2014'de diyordun bu 

yapıdan ayrıldım. 2014'ten sonra yurt dışı çıkışın var mı? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Var. 2014'ten önce çıktığım var, 2014'ten sonra 

çıktığım da var. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Sonra özellikle. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Var efendim. Tarih tarih hatırlamıyorum ama, 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Kayıtlarını getirdik burada. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Söyleyin efendim. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Nereye gitmiştin? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Umreye gittim Sudi Arabistan'a. Almanya'ya gittim. 

Yani Güney Kore'ye gittim. Bosna'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Fas'a. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Ben hakimim 10.000 lira maaş alıyorum hiçbir yerine 

gidemedim sen nasıl gittin ya. Ne özelliğin var? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Şimdi şöyle efendim. Böyle bir soruyla karşılaşmam 

çok normal, daha dün gazetede okudum geçen gün. Bir tane devlet memuru 101 tane şehri 
gezmiş yani bu çok anormal değil bu bir, ikincisi ben izah edeyim efendim. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Kampanyalara mı baktın biletlere? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Yani benim hani ülke ülke de söyleyebilirim tarihlerini 

siz şey yaparsanız, 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Özellikle 24 Haziran'da bir Amerika çıkışın var. Oraya niye 

gittin? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Ben bütün yurt dışı gezilerimi 2014'ten önce yaptığım 

gezilerin hepsinde, 
BAŞKAN OĞUZ DİK: 27 Haziran 2016. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Çıkış tarihim mi gözüküyor giriş tarihim mi? 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Giriş veya çıkış işte soracağız. Şu Konya Başsavcılığı şey 

yapmıştı ayrıntılı klasörde teker teker anlatmıştı. Sen gittin mi Amerika'ya Haziran ayında. 
Soracağız zaten yine kayıtlar devletin kayıtları gelecek. Sen söyle bakalım. Gittin mi 
Amerika'ya 27 Haziran'da? 
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SANIK BİROL KURUBAŞ: Yok, yani şöyle tarihini hatırlamıyorum ama 
Amerika'ya gittim. 

BAŞKAN OĞUZ DİK:  Hangi şeye gittin? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Benim Amerika'da Sayın Bakanım, 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Kimin neyin vardı senin orada, kim seni çağırdı? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Şöyle, Amerika'da New Jersey'de 3 tane arkadaşım var 

isimlerini zikretmek istemiyorum ama mesela kafesi olan var, Washington DS'de iki tane 
arkadaşım var. Tabi siz özellikle Amerika'yı sorduğunuz için ben Amerika'yı söylüyorum. 
Başka yerlere de bir çoğuna arkadaşlarımın, yani bir çoğunun sponsoru arkadaşım, şirketle 
ilgili de gittiğim yerler oldu. New Jersey ve New York'a gittim o tarihte ve arkadaşımda 
kaldım. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Bayağı bir yurt dışı şeyin var öncesinde de.
SANIK BİROL KURUBAŞ: 6-7 ülkeye toplam 12-13 var. 3 umre, ikisi Bosna, tabi 

tarihlerini hatırlamıyorum ama ikisi Amerika, birisi Almanya, birisi Fas. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Şimdi birde gizli tanık Toprak sıfatıyla ifade vermişsin onu 

da kabul etmiyorsun. Dilekçe yollamışsın ceza evinde ben kabul etmiyorum diye. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Ben olduğumu, 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Kendin yollamışsın. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Ben değilim o. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Sen değil misin Toprak. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Gizli tanık Toprak'ı çağırın efendim o konuşsun. Geri 

çekmiş zaten bu adam yani. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Sensin ya, ben mahkeme başkanı olarak söylüyorum sensin 

işte. Sen değil misin o? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Gizli Tanık Toprak beyanlarını geri çekmiş efendim 

zaten. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Gerçek mi o beyanlar. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Geri çekmiş, demek ki yalan konuşmuş ki geri çekmiş. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Sen yolladın ya ceza evinden bize yazıyı. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Benim ismim mi yazıyor efendim orada. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Özel kapalı zarfta geldi, senin olduğunu da biliyoruz 

savcılığa sorduk sensin işte. Evet ne diyorsun. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Ben bütün beyanlarımı, verdiğim hangi beyanlar varsa 

bütün beyanlarımı baskı altında verdim. O beyanlarımın hepsini hatta bir çoğunu ben size, 
bakın belki benim buradaki beyanlarımı da göreceksiniz, bir çoğunu ben doldurmadım bile. 
Bir çoğunu tombul bir polis memuru hepsini o doldurdu neredeyse. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Kabul etmiyorsun öyle değil mi? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Evet.
BAŞKAN OĞUZ DİK:  Bu MASAK raporunda bir Ramazan Gözel ile bir şeyin var 

onu hatırlıyor musun? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: İmanı yok, yani ilk defa duydum. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Birleştirme kararında yazıyor. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Hayır bende yok öyle bir şey. İlk defa duydum, 

Ramazan Gözel'i de tanımam. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Bak gelen birleştirme, ağır cezadan MASAK raporunda 

Birol Kurubaş'ın. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Şu andaki, az önce birleştirdiğimizde mi efendim? 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Evet. MASAK raporu sana gelmedi öyle değil mi onunla 

ilgili. Tamam oku ondan sonra şey yap. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Ya buradaysa, bunda söylenecek bir şey yok çünkü ben 

Ramazan Gözel'i tanımam bilmem. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Para transferi olmuş.
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SANIK BİROL KURUBAŞ: Direk bana para mı yollamış? 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Şüphelinin HTS irtibatında bulunduğu 16 şüphelinin 

dosyamızda şüpheli olmayan 55, 378 bin para transferi bulunduğu, bu şahısların 50 tanesinin 
sınava girerek 100 tanesinin net yapan 3200, örgüt yöneticisi Ramazan Gözel'in de dahil 
olduğu 139 şüpheli adayından toplam 1 milyar 366 bin 297 TL ve 84 bin USD, bu karar, 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Benim gönderdiğim birisi Ramazan Gözel'e para 
yollamış, 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Bilmiyorum yani, tanımıyorsan tanımıyorum de ben sana 
kızmıyorum. 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Öyle bir para göndermişliğim de yok zaten. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Sanığa adli sicil ve nüfus kaydı okundu. 
SANIK BİROL KURUBAŞ MÜDAFİ AV. ADNAN ZEYBEK: Başkanım 

öncelikle müvekkilimin beyanlarına katılıyoruz. Birkaç hususa değinmek istiyorum. Efendim 
bu dosyada olmamızı gerektirir, müvekkilin dosyaya dahil olmasını gerektirir şişedeki 
parmak izi. İddianamede de sadece 5'i ile 10 Temmuz arasında burada toplantı yapıldığı ve 
şahsın da parmak izinin burada tespit edildiği yönünde bir iddianame hazırlanmıştı, daha 
sonra birleşen iddianameler var. Onlara geçmeden önce öncelikle şişede bulunan parmak 
iziyle alakalı birkaç hususa değinmek istiyorum. Efendim açık ve net bir biçimde müvekkil 
de beyan ettiği üzere 5'i ve 10'u arasında müvekkil kesinlikle Ankara'da bulunmamıştır. 
Bununla alakalı somut olarak elimizde hastahane raporu dahil olmak üzere şahsın Sinop 
ilinde bulunduğuna dair veriler mevcuttur. Bununla alakalı da mahkemeyi aydınlatmak için 
bu belgeleri sunacağız. Efendim sizde dile getirdiniz, peki niye sen veya niye senin parmak 
izin tarzında. Bunu biz bilemiyoruz çünkü parmak iziyle alakalı ayrıntılı araştırma 
yaptığımızda biz bu parmak izinin bulunma ve parmak izinin bulunduğu evin araştırılması 
hususunda bazı eksikliklerin olduğunu tespit ettik. Şöyle bu parmak iziyle alakalı 8 
Ağustos'ta bu ev gösterilmiş, burada da gizli tanık bununla alakalı beyanda da bulundu. 9 
Ağustos'ta da müvekkilimin parmak izi tespiti yapılmış ancak müvekkilime bu aşamada 
herhangi bir gözaltı veya hukuki bir işlem yapılmamıştır. Bu safahatta ne hazırlanmaya 
çalışılmış veya ne düşüncesiyle bu geciktirilmiş bilemiyoruz ancak bunun da aydınlığa 
kavuşturulmasını biz yüce heyetinizden talep ediyoruz. Çünkü müvekkilim hiçbir şekilde 
darbe teşebbüsü veya bu faaliyetin öncesinde bir hazırlık içerisinde bulunmadığı halde şu an 
ne yazık ki Kasım ayından itibaren bu dosyanın içerisine dahil olmuş ve gelen devam eden 
iddianamelerde bu dosya içerisinde birleştirilmiştir. Ancak müvekkilimin şişede parmak 
izinin bulunması ve bu parmak izindeki somut hiçbir verinin olmaması aslında bu dosyanın 
baştan itibaren bir yanlışlığın devam ettiğini göstermektedir. Efendim müvekkil kendisi de 
dile getirdi, bu bulunan villa taşınmış, temizlenmiş, ilana konulmuş ve kiralanmak için 
beklemektedir bu safahatta. Ancak müvekkilimin taşınabilir bir eşyada parmak izi olduğu 
tespit edilmiştir Sayın Başkanım. Parmak izi tespit edilmiştir taşınabilir bir eşyada. Biz bu 
eşya yönünden gerekli incelemenin ve araştırmanın tam manasıyla yapılmadığı 
kanaatindeyiz. Eğer aksi bir niyet veya plan yoksa. Müvekkilim sıradan bir öğretmen doğru. 
Niye ona herhangi bir plan yapılmış olabilir, bunu da biz kendimiz çözmüş durumda değiliz 
ancak şunu net bir şekilde biliyoruz ki toplantıya katılanlar, katıldığını net bir şekilde ifade 
edenler, müvekkilimi toplantıda görmediğini samimi bir şekilde burada dile getirmişlerdir. 
Bu husus aslında müvekkilin o villada bulunmadığını, hali hazırda bırakın villada bulunmayı 
karşı karşıya kaldığı durumla alakalı toplantıyla hiçbir alakası olmadığını gözler önüne 
sermektedir. Şöyle ki Sayın Başkanım şişe meselesini toparlayacak olursak müvekkilimin 
bulunmadığı bir tarihte yapıldığı ve müvekkilimin bulunduğu kabul edilen bir toplantı olduğu 
söyleniyor. Bununla alakalı en başta müvekkilim burada bulunmamıştır ve toplantıda bulunan 
şahıslar da müvekkilin toplantıda olmadığını burada dile getirmişlerdir. Bundan sonraki 
beyanlarla alakalı müvekkilimin aslında birleşen dosyalarının bu dosyada birleşmesini 
gerektirir bir husus olmadığı kanaatindeyiz. Müvekkilimin bu dosyadan ayrılmasını biz yüce 
mahkemenizden talep ediyoruz. Müvekkilimin KPSS soruşturması var veya diğer dosyaları 
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var. Bunların hali hazırda ayrı bir şekilde yürütülmesi gerekir çünkü müvekkilimin darbe 
teşebbüsüyle uzaktan yakından bir alakası yoktur. Burada bulunan şahıslarla da ne bir 
tanışmışlığı, ne bir irtibatı söz konusu dahi değildir. Bununla alakalı tek müvekkilimin burada 
olmasını gerektiren husus dediğimiz gibi parmak izi. Bununla alakalı da gerek kendi 
beyanlarında, gerek şu an belitmiş olduğu hususlar dikkate alındığında müvekkilin parmak 
izinin veya parmak izi bulunduğu kabul edilen şişenin araştırılması veya bu hususun 
bulunması noktasında eksikliklerin olduğu açıktır. Burada gerekirse Sayın Başkanım şimdiye 
kadar talep edildi mi bilmiyorum ama emlakçının veya bununla alakalı haberlere falan da 
yansıdı, bazı etraftaki şahıslarla röpörtaj vesaire yapıldı. Bunlar yönünden biz özellikle 
emlakçının burada gelip dinlenmesini talep ediyoruz çünkü bu emlakçı burayı kiraya vermek 
için hazırlık yapmış ancak ev açma aşamasında çilingirle bir ev açma durumu söz konusu. Bu 
çok hayatın olağan akışına uygun değil. Eğer emlakçı burayı kiralayacak, buranını 
sorumluluğunu üstlenmişse buranın anahtarının da olması lazım. Kilit değiştiyse bundan 
emlakçının haberinin olması lazım. Eğer farklı bir zaman diliminde bu kilit değişmişse oda 
bizi bağlayacak bir husus değil. Burada da ciddi bir boşluk olduğunu dile getirmek istiyorum. 
Öncelikle Sayın Başkanım şu hususta karar vermenizi talep ediyorum, ben bu dosyadan 
tefrikimizi talep ediyorum. Bu dosyayla alakamız olmadığını yineliyorum. Bu hususta karar 
verirseniz diğer hususlar noktasında bundan sonra beyanda bulunmayı sürdüreceğim. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Şimdi mi, savunmanızı yapın sonra değerlendireceğiz. 
SANIK BİROL KURUBAŞ MÜDAFİ AV. ADNAN ZEYBEK: Şimdi Sayın 

Başkanım burada diğer hususların hepsi değerlendirildiğinde bu çatı bünyesinde birleştirilmiş 
ancak bizim bu dosyada bulunmamızı gerektirir husus aslında temelden çökmüş durumda. O 
yüzden biz tefrikimizin karar verilip ilerleyen aşamalarda daha sonraki savunmalarımızı 
vermeyi düşünüyoruz. Bununla alakalı şu aşamada şunu dile getirmek istiyorum Sayın 
Başkanım, müvekkilim F1 tipi tek kişilik hücrede kalmakta. Bununla alakalı ciddi sıkıntılar 
yaşamaktadır ceza evinde ve bazı mahkumlara yapılmayan tecdit usulleri tekrardan 
müvekkilime uygulanmaya başlanmıştır. Bununla alakalı ben talepte bulunmak istiyorum. 
Müvekkilimin tek mal varlığı olan gayri menkulünde tedbir bulunmakta bu dosya 
kapsamında. Biz bu tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz. 3 tane çocuğu var bakıma muhtaç 
bunun bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Bunu takdir edersiniz ki bu tedbirin kaldırılması en 
azından dışarıda kalanlar için hayatın idamesi noktasında elzem bir durumdur. Bu hususların 
değerlendirilmesini talep ediyorum. Dosyamız kapsamında Sayın Başkanım, müvekkilimin 
HTS kayıtları talep edilebilir, biz hastahaneden rapor aldık, onları şimdi sunacağız. Bunlar 
yine gerekli görülürse hastahane noktasında talepte bulunulabilir çünkü müvekkilim bu 
toplantıların yapıldığı zaman diliminde Sinop'ta acil rahatsızlanmış ve acile kaldırılmıştır. 
Buda açık ve nettir. Yani bu aşamada müvekkil noktasında araştırmaların tam manasıyla 
yapılmasını, bu araştırmalar neticeye kavuştuktan sonra biz karar verilmesini talep ediyoruz. 
Ben müvekkilimin bu denli, sadece şişedeki parmak izinden kaynaklı olarak kaldığı süre ve 
artık hem medyada çıkan haberler, hemde artık bununla alakalı ön yargılı hususun kırılmasını 
bekliyorum çünkü burada şahıslar beyanda bulunmuşlar. Hepsinin beyanları 9 Ağustos veya 
bir gün sonrası, bir gün öncesi. Bunda farklı bir husus söz konusu olabilir. Selman Fettahoğlu 
MİT'te çalışan bir şahıs hala görevine devam etmekte. Hani bilemiyoruz niye Birol Kurubaş 
bir yere oturtulmaya çalışılıyor ancak şunu emin ve net bir şekilde biliyoruz ki şahıs eğer 
darbe toplantılarına katılmış olsaydı bir şekilde buna önlem almaya çalışırdı. Bununla alakalı 
haberler çıktıktın sonra hayatına devam etmeye, bir şekilde hayatını devam ettirmeye 
çalışmazdı. Çünkü 2014 yılından itibaren özel bir şirkette çalışmaya devam etmiş, daha 
sonrasında bazı kurumlarda öğretmenlik mesleğini icra etmeye çalışmıştır. Kaçma şüphesi 
söz konusu değildir. Gizli tanıklıkla alakalı hususu da Sayın Başkanım ben avukatıyım ben 
bilmiyorum. Gizli tanıklık noktasında bizim bir bilgimiz söz konusu değil ancak şunu 
biliyorum gizli tanık beyanlarını çekmiş olarak biz bunu biliyoruz, biz bu hususları kabul 
etmiyoruz. Bu aşamada ben salıverilmesini, bu hususların dikkate alındıktan sonra gereğinin 
yerine getirilmesini talep ediyoruz. 
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BAŞKAN OĞUZ DİK: Fatih Cesur'u tanıyor musun?
SANIK BİROL KURUBAŞ: Tanımıyorum efendim. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Fatih Cesur da senin hakkında beyanda bulunmuş, Sami kod 

adı kullandığını söylemiş Konya yapılanmasında. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: İlk defa, 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Mustafa Küçükköse'yi tanıyor musun? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Yok tanımıyorum. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Ali Çingitaş? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Tanımıyorum. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Aynı gün yurt dışına çıkmışsın da onun için. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Yok tanımıyorum. O Fatih Cesur'un şeylerini alacağım 

değil mi? 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Evet ifadeyi vereceğim sana, talimat yazdıracağız. Birde Ali 

Tiryaki senin hakkında Sami kod adı, onun da beyanı var. O iddianamede var zaten. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Onu izah ettim. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Tamam izah ettin. Soracağız Ali Tiryaki şu an Muğla 3. Ağır 

Ceza'da yargılanıyor. 
BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Bu Adil Öksüz'ü tanıyor 

musun? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Hayır tanımıyorum. 
BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Tanımıyorsun? Çünkü 

aynı dönemde Amerika'ya gidiş gelişleriniz var yakın tarihlerde hava alanına gidişte, gelişte.
SANIK BİROL KURUBAŞ: Bilmiyorum, tanımıyorum ben Adil Öksüz'ü.
BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Bu kod adını kabul 

etmedin, peki senden başka sen yıllarca bu okullarda çalıştın. Kod adı kullanılıyor muydu, bir 
bilgin var mı? 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Ben tanıdığım şahısların içerisinden hiç birini öyle kod 
ismiyle bilmiyorum yani okuldaki müdür, müdür yardımcısı, genel müdür. Hep onlarla 
muhataptım. 

BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Türkiye'deki darbe 
davalarında genellikle FETÖ yapılanmasında bu değişik kurumlarda özellikle silahlı 
kuvvetlerin değişik kademelerinde, emniyet teşkilatının değişik kademelerinde öğretmenlerin 
imam olarak görevlendirildiği, artık bilinen bir gerçek. Sende yıllarca kaldın. Sen imam 
değildin değil mi?

SANIK BİROL KURUBAŞ: Değildim hayır. 
BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: İmam olarak bildiğin var 

mıydı? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Şöyle yani bunu soruyorsunuz aslında bildiğiniz şeyi 

soruyorsunuz. Zaten sivil toplum örgüt yapılanmasında hareket eden bir yapıydı burası. 
Ankara'dan sorumlu, İstanbul'dan sorumlu, İzmir'den sorumlu, Konya'dan sorumlu bir şahıs 
oradaki bir derneğin başında olurdu ve oda benden daha çok, o okulun müdüründen daha çok 
devletin bürokrasisiyle muhatap olan, aynı zamanda imam olarak bilinen şahıs olurdu. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Birol sen 2010'un 2.iptal edilen eğitim bilimleri sınavına 
girdin mi?

SANIK BİROL KURUBAŞ: Girmedim Başkanım. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Niye girmedin? Kaç net yapmıştın ilk girdiğinde? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: 110 civarında netim vardı doğrum 113, şundan dolayı 

isterseniz izah edeyim ama 3-5 dakikayı alır. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Yok yok neden girmedin o husus önemli. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Sınav İzmir'de, ben İzmir'de oturuyordum, sınavı 

Ankara'ya aldılar. Ankara'daydı sınav. İkincisi çalıştığım kurumla yeni sözleşme imzaladım 
bu sınav iptal edilince. Yani yeni iki yıllık sözleşme imzaladım. 
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BAŞKAN OĞUZ DİK: Sınavı nasıl Ankara'ya sen kendin tercih ediyorsun, ona göre 
benim hanımda 2010'da girdi yani hiç öyle bir şey yok ya. 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Yok var efendim. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Kendin tercih ediyorsun istediğini. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Hayır öyle değil, o seneki sınavla ilgili o sorular şey 

olunca, 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Bölüm bölüm ayırdılar sınav bölgelerini. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Yer olarak zannedersem iki yer  biri Ankara birisi 

İstanbul Merkezi yaptılar. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Eğitim bilimlerini? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Evet eğitim bilimleri sınavını. Ya efendim bu böyle. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Ya benim hanım da girdi eğitim bilimlerine Kocaeli'de girdi 

kimi kandırıyorsunuz ya? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: 2010 yılının iptal edilen,
BAŞKAN OĞUZ DİK: Tamam, hiçbir şekilde eğitim bilimleri öyle olmadı. Bakın 

sorarız ÖSYM'ye.
SANIK BİROL KURUBAŞ: Ben elbette sizinle iddialaşacak durumda değilim ama 

sizden rica ediyorum. Ben Süleyman Bey'e bir cevap vereyim, bakın Metin Demir denen 
şahıs bakın şu anda bile görmüyorum. Yeterince açıkladım, zorlanıyorum buraya 
karıştırılmak için. Ben burada bir kişiyi bile tanımıyorum buna Allah şahit, bir kişiyi bile 
tanımıyorum. Zaten burada tanımama da imkan vermiyorlar ayrı oturtuyorlar beni. En 
azından 6 aydır 15 günde bir eşim gelebilirse İstanbul'dan onunla görüşüyorum sadece. Eğer 
bir imkan olursa bir iki insan belirleyin, sivil yok herhalde benden başka onun yanına 
oturayım. Yani beni ayrı tutmaları benim için, 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. HÜSEYİN AYDIN: Bu Amerikan 
seyahati bilet paralarını nasıl ödediniz, nereden ödediniz? 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Kendi kredi kartımla ödedim. Yani şöyle, özür dilerim. 
Kredi kartımı, bir şeyden almıştım turizm acentesinden aldım. Ya kendi kredi kartımla ya 
nakit ödedim, oradaki kredi kartımdan çekildi hatırlamıyorum. Çünkü seyahate, yurt dışı 
seyahatlerime çıkışlarda şirket sponsor olduğu zamanlarda bile ya kendim kredi kartımdan 
çekiyordum, ya da nakit ödüyordum, daha sonra parayı alıyordum. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. HÜSEYİN AYDIN: Amerika 
seyahatinizi ne zaman planladınız? 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Ben Amerika'ya 2-3 defa gittim. 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. HÜSEYİN AYDIN: En son Haziran 

ayındakine.
BAŞKAN OĞUZ DİK: En son 19 Haziran- 27 Haziran dönüş. 8 günlük bir 

ziyaretiniz var.  
SANIK BİROL KURUBAŞ: Yok ben 6 gün kaldım orada. Yani o şey dahildir, 

efendim gün meselesi var ya orada gün atma meselesi. 6 gün kaldım. Hepsinde de New 
Jersey'de bir arkadaşımın evinde kaldım. Sonra New York'da bir günde New York'ta kaldım. 
Yani tam tarihini hatırlamıyorum, arkadaşımın daveti üzerine zannedersem bir ay önce 
falandı yanlış hatırlamıyorsam. Ama şu gün diye, 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. HÜSEYİN AYDIN: Tek olarak 
gittiniz, ailece gitmediğiniz değil mi? 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Yok yok. Ben eşimle, benim eşim uçak seyahati 
yapamıyor. Yani bir defa, 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. HÜSEYİN AYDIN: Onu 
sormuyorum, niye ailece gitmediğinizi sormuyorum, tek gittiniz demi?

SANIK BİROL KURUBAŞ: Tek gittim evet. 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. HÜSEYİN AYDIN: Peki oradaki 

arkadaşların isimlerini söylemediniz ama onları nereden tanıdığınızı söyler misiniz? 
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SANIK BİROL KURUBAŞ: Söylerim, yani New York ve New Jersey'de 3 tane 
arkadaşım var. İkisi üniversiteden çok samimi olduğum arkadaşımdı. Benim gibi öğretmenlik 
mezunu bir tanesi öğretmenlik yapmadı, direk oraya gitti yerleşti ve orada bir kafe açtı. 
Washington DS'de bir mühendis arkadaşım var oda benim ta liseden arkadaşım, liseden beri 
arkadaşım. Bir gidişimde de Washington DS'ye gitmiştim, Amerika'ya iki gitmiştim ben daha 
önce 2011-2012 veya 2013 yıllarında gittiğimde. Onları o şekilde tanıyorum. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. HÜSEYİN AYDIN: Bu Amerika 
seyahatinizdeki uçak biletlerinizi dosyaya sunabilir misiniz? saklıyor musunuz onları. 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Tabi, yani yok nasıl alınacaksa sunarım. Neyini 
istiyorsunuz onu anlamadım. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. HÜSEYİN AYDIN: Yok hayır 
nerelere gittiğinizi. Onlarla ilgili, 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Uçakla CFK'ya indim. 6-7 gün kaldım. Sonra CFK'dan 
geri geldim. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. HÜSEYİN AYDIN: Yok yok onlarla 
ilgili biletlerinizi saklıyor musunuz, duruyor mu sizde? 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Hayır yok sanmam. Zaten evimi polis aradı. Eğer 
bulsaydı onu alırdı zaten. Ben saklamıyorum. Yani o tarihler belli Amerika'ya ne zaman 
gittiysem. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. HÜSEYİN AYDIN: Ne zaman gittin 
o bir ayrı soru da orada nerelere gittin, onu söylüyorsun ama nerelere gittiğine dair uçak, 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Bunu nasıl ispat edebilirim ki? 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. HÜSEYİN AYDIN: Varsa işte, yok 

olduğunu söylediniz. Şimdi bu sizin öğretmen olarak çalıştığınız kurumlar daha çok bu 
yapının kurumları. Şimdi biz bütün dosyalardan biliyoruz yani bu TSK'daki mahrem 
imamların çoğunluğu öğretmen. Yani böyle bir durum var ve sizde bu okullardaki göreviniz, 
değişik yerlerde de görev yaptınız. 

SANIK BİROL KURUBAŞ: İki farklı ilde yaptım evet. 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. HÜSEYİN AYDIN: Bu görevleriniz 

nedeniyle de bu yapının okullarında çalışan bir çok öğretmenle de çalıştınız. Hiç dikkatinizi 
çeken, bu anlamda dikkatinizi çeken hiç kimse olmadı mı? 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Yani diyorsunuz ya,
RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. HÜSEYİN AYDIN: Muhtemelen 

çalıştığınız okullarda çok fazla, 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Bütün dosyalarda gizlilik, bu tip meselelerde gizlilik 

esas. Bana kimse ben bu yapıda şu işle ilgileniyorum, bu işle ilgileniyorum demedi. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Peki en son hangi birimde çalışıyordunuz kamuya geçtiğiniz,
SANIK BİROL KURUBAŞ: Ben kamuya hiç geçmedim, özel sektörde, 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Niye özellikle geçmek istediniz. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Kamuya mı? 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Evet. KPSS, 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Bakın isterseniz onu izah edeyim. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Yani bize dosyaya yansıyan bilgilerde özellikle 2009 ve 

2010'da mahrem sınıflarda çalışan, 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Ben 2009'daki aldığım puanla devlete atanabilecek 

durumdaydım. Kendim atanmadım, şundan atanmadım benim eşim sınıf öğretmeni ve okulda 
öğretmendi ve ben kendim dershanede öğretmendim. Biz evlendikten 4 yıl, 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Kaç yılda bitirdiniz okulu? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Ben bir sene uzattım. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Üniversiteyi kaç yılda bitirdiniz? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Bir sene uzattım ama şöyle. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Branşınız ne? 
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SANIK BİROL KURUBAŞ: Edabiyat Fakültesi, Coğrafya. Şöyle ben ders uzattığım 
için bitiremedim bir sene geç bitirdim. Yani yüzde elli barajı diye bir şey koydular o sene. 
Rahmetli anneannemin vefatıyla final zamanı denk geldi ben finallere giremedim. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Tamam okulu kaç yılında bitirdiniz? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: 98. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Kaç yıl sonra kamuya geçme fikri doğdu sizde? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: 2007, ya evlendikten sonra, şöyle oldu ben onu izah 

edeyim müsaade ederseniz. 2004 yılında evlendim ben yani öğretmenliğe başladıktan 
başladıktan 6 yıl sonra evlendim. Eşim okul öğretmeniydi, ben dershane öğretmeniydim. Biz 
yaklaşık 1 sene sonra da ilk çocuğumuz oldu büyük kızımız oldu. Biz bir türlü hafta sonları 
tatilimiz denk gelmiyor, yaklaşık 2-3 yıl böyle oldu. Ben genel müdürlüğe dilekçe yazdım iki 
sene boyunca. Keşke onlar dursa, en azından benim eşimin dershaneye geçme ihtimali yok 
sınıf öğretmeniydi. Bende okula geçmek istiyorum diye 2 sene 3 sene bu dilekçeme olumlu 
yanıt alamadım. 2008 yılında ben kendim söyledim o zamanlar işte bu cemaatin, yapının 
okullarından milli eğitime geçmeye hiç sıcak bakılmıyordu. Ben kendim dilekçe verdim. 
Beni de okula geçirmiyorsanız ben eşimle hafta sonları hiç beraber olamıyorum. Çünkü o 
cumartesi pazar tatil yapıyor, ben pazartesi yapıyorum. Bana dediler  ki boş kadro olursa. Ben 
kendim sınava hazırlanacağımı söyledim. Geçeceğim ki o zamanlar benle beraber benden 
başka hazırlananlar da vardı, çünkü çok kişide bu sıkıntı vardı. Ben 2007'den sonra kafaya 
koydum, 2008'den sonra, 2008 yılında ilk hazırlanmaya başladım. İşte keşke onun imkanı 
olsa ama imkan yok. Ben kendi dershanemde öğrencilik bile yaptım. Tarih öğretmeni 
arkadaş, matematikçi falan bana ders anlattı. Bu şekilde girdim. İlk sınavda atanma hakkımı 
da aldım, iyi de puan aldım ben 100 civarında eğitim bilimlerinden net yaptım, doğru yaptım. 
Ancak şu Anadolu'da bir yere gidecektim, ikinci çocuğum doğdu.

BAŞKAN OĞUZ DİK: Onun için vazgeçtim diyorsun,
SANIK BİROL KURUBAŞ: Hayır ben gideceğimi gene söyledim, bana dediler ki o 

zaman tamam seni okula alacağız ve okula alındım ben ondan sonra okula geçtim. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Yamanlara? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Yamanlara geçtim, koleje geçtim. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Orada çalıştın öyle değil mi, Tekin mi neydi ismi? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Gürdal. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Gürdal'la orada tanıştın değil mi? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Evet Gürdal ile orada çalıştım. Hatta beni 2009'un 

dediğim gibi artık büyük ihtimalle gideceğimi anladıkları için, 2009'un Ağustos'u gibi, 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Dediler ki bunu kaybetmeyelim en prestijli okulumuza 

öğretmen atayalım, doğru mu anlıyoruz. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Yamanlar mı en prestijli? İstanbul'daki Fatih Koleji 

bence daha prestijliydi o zamanlar. O zaman öyleydi. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Şimdi İzmir bu cumhuriyetin başkenti, onların 

cumhuriyetinin başkenti olduğunu düşünürsek, 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Çok ince gönderme yapıyorsunuz ama cemaatin 

içerisindeyken, benim kendimle ilgili şunu iddia edebilirim benim branşım fena değil. Beni 
dershane kaybetmemek zaten koleje yollamak istemediler uzun zaman. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. HÜSEYİN AYDIN: Son bir soru 
soruyorum şimdi siz ifadenizi tabi bir zorlama altında alındığını, onun etkisiyle bu şekilde 
ifade verdiğinizi söylüyorsunuz. Şimdi siz bu dosyada hem örgüt yöneticiliğinden 
yargılanıyorsunuz, hemde anayasayı ihlalden yargılanıyorsunuz. Ama ben sizin ifadenize 
baktım, darbeye ilişkin iştirak etmediğinize dair beyanlarınız tutanağa geçti. Yani onu kabul 
etmediniz ve  sizin bu darbeye iştirakınıza ilişkin size herhangi bir zorlama olmamış öyle 
anlaşılıyor. Yani sadece örgüt üyeliği ve yöneticiliğiyle ilgili kısımlar var ama darbeyle ilgili 
çok rahat bir şekilde iştirak etmediğinize, hiçbir dahlinizin olmadığını söylemişsiniz ve bu 
konuda herhangi bir zorlama olmamış. 
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BAŞKAN OĞUZ DİK: Sadece bir misafirliğe geçti, şimdi aydınlatayım ifadende 
şöyle demişsin, arkadaşımı ziyaret, öyle değil mi misafir olduğunu söylemişsin ve o yüzden 
kalmış olabilir diyorsun ve darbeye iştirak etmediğini söylüyorsun. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. HÜSEYİN AYDIN: Benim sorum 
şöyle, siz bakın siz bir zorlama olduğunu söylüyorsunuz ama daha ağır bir suçtan sizin 
beyanınız özgür bir şekilde tutanağa yansıyor ama daha hafif bir suçtan söyledikleriniz 
zorlamayla tutanağa girmiş oluyor, nasıl oluyor bu? 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Bunu beni gözaltına alan polisler beni bu davadan 
dolayı gözaltına almadılar. MİT'in yaptığı çalışma diye, işte dosyada da öyle geçtiği için 
söylüyorum MİT istihbarı çalışması falan. Özellikle bana 3 tane isim üzerinde o dosyada 
benim verdiğim 3 tane isim üzerine o kadar geldiler ki bakın siz şunu, avukat bey Allah 
yaşatmasın, o 14 günü ben 14 saniyede anlattım ama polislerle sanki çıkıyorsunuz çay çorba 
içiyorsunuz gibi bir algılama oluyor herhalde. Öyle değil yani bir adama günde 3 saat 4 saat, 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. HÜSEYİN AYDIN: Yok öyle bir 
algılama değil siz anlattınız yani böyle bir durum var size yani diyorsunuz ki sadece o 3 ismi 
sordu, öyle değil size darbeyi de sordular, darbeye iştirak edip etmediğinizi, etkinizi de 
sordular. Siz bir etkiden bahsediyorsunuz. Özgür iradenizin yansımadığını söylüyorsunuz 
ama daha ağır bir suçtan dolayı suçlandığınız suçtan dolayı beyanınız olduğu gibi bu günkü 
anlatımınızla bire bir örtüşüyor, ama diğerini daha hafif bir suçtan dolayı, 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Sonra niye yüklenmemeye devam ettiler, demek ki 
ikna oldular. Yani ben gerçekten, ya bakın avukat bey bu çok zor bir şey. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. HÜSEYİN AYDIN: Öyle diyorsanız 
öyledir, yani Başkanımız onu değerlendirir, tamam siz izah ettiniz, benim baktığım yerden 
böyle bir çelişki ortaya çıktı. Daha ağır bir suçlamadan dolayı beyanınız,

SANIK BİROL KURUBAŞ: Yani sizin baktığınız şu; ben darbeyi kabul edecektim, 
onlar o şekilde beni bırakacaklardı gibi bir algılama oldu. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. HÜSEYİN AYDIN: Hayır eğer 
dediğiniz gibi bir zorlama olsaydı onda da olurdu diye aklımıza öyle bir soru işareti geldi. 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Benim ifadelerimin sonlarına doğru artık son 2-3 gün 
kala savcı beyler gelmeye başladı. Onlar gelmeye başlayınca benim için hayat biraz rayına mı 
girdi diyeyim, düzene girdi diyeyim orada çünkü ben çok tehdit edildim. Bunu nasıl 
anlatabilirim ki baş başayım ne avukat var ne başka bir şey. Nezarethane bile yani 
DHKP-C'liler PKK'lılar polise hakaret ediyor DHKP-C'liler bir tane polis kalkıp bir şey 
yapmıyor ama ben sadece nezarethanede kapının önüne gittim bir tane kadın koydular 
karışma nezarethanede bir bayan. Çıkamıyorum kımıldayamıyorum kadın rahatsız olur diye. 
DHKP-C'li bir kadın. Yani kapının (ses anlaşılamadı 73:23) 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Birol öyle kayda giremiyoruz. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Yani şunu söylemek istiyorum son olarak ben bu 

darbeden haberdar olmadım. Olsam Allah şahit bir şey bilsem söylerim darbeyle ilgili. 
Bilmiyordum, bilmiyorum, bilmiyorum. Poliste de bunu anlattım, belki bu kadar anlattım 
sürekli bunu söyledim bilmiyorum. Belki bundan dolayı bir de zaten şey bitmişti 14. Gün 
dolmak üzereydi. Yani ben 2-3 gün geç başladı Ankara. Ben Vatan'da kaldım çünkü 2-3 gün. 
2-3 gün geç başladı. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: 543 251 8344 son 6 
aydır kullanmamışsınız herhalde, neden bu telefonu kullanmadınız? 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Şeyden sonra son 6 ay kullanmadım. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: İfade vermeden geriye 

dönük olarak.
SANIK BİROL KURUBAŞ: Ben gözaltına malum 6 ay boyunca Martta herhalde, 

ben Martta bu davadan dolayı arandığımı öğrendim, nerede internette ve ben hiç yer 
değiştirmedim, ben ailem ile beraber kayın pederimin evinde kaldım. Polis o eve geldi, ne 
zaman geldi biliyor musunuz? Şimdi bunlara hiç girmeyecektim ama 8, 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: Geriye dönük olarak 6 
ay derken buradaki ifade tarihinizden itibaren mi genel olarak mı? 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Yakalandıktan sonra geriye dönük 6 ay. Sadece şunu 
söyleyeyim, sorduğunuz için söyleyeyim ben telefonumu hep aktif kullandım, şeyden önce de 
kullandım, bu davalardan önce de kullandım ve beni tedirgin eden neydi biliyor musunuz, 
kendi eşim de yani beraberdik dedi yani çünkü eşimle beraberim. Git dedi derdini anlat ama 
gazetede öyle bir haber çıktı ki yani firari, firari de değil, darbeci şişedeki parmak izi. Ne 
iddia edilen var, ne hakkında böyle bir şey olan var. Darbeciymiş, şimdi hala benim 
hakkımda böyle haberler çıkıyormuş ben bunu bugün öğrendim. Yani neredeyse eşim 
diyordu ki senin için şey diyecekler, estetik operasyonu olmuştun, sen Adil Öksüz'sün. 
Aslında diyecekler derlerse şaşırma dedi yani. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: Bu Cemil Koca ile, yani 
çok önemli bir şey değil ama bir akrabanız kullandığını söyledi o hattı. 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Telefon hattımı akrabam kullanıyordu. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: Kimdi akrabanız. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Abim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: Abiniz kullandı,
SANIK BİROL KURUBAŞ: Şöyle, ben öğretmen hattı alabilme ihtimalimiz vardı, 5 

tane öğretmen hattı vardı. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: Şimdi bu az önceki 

telefon hattınızı 6 aydır kullanmadığınızı ve bu hattı abinizin kullandığını ayrıntılı olarak 
ifade vermişsiniz. 

SANIK BİROL KURUBAŞ: O ayrı bir hat. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: Bunları da mı polis 

baskıyla mı aldı. Bu ifadeleri kabul ediyorsunuz, bunları da mı polis baskı ile aldı sizden? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Anladım sorunuzu tamam, şimdi ben son, artık 

yazıyorlar bunu yani. Bir de şöyle anlaşılıyor, ben şey sürecinde sürekli sorgulanıyorum 
gözaltı sürecinde. Son gün beni geceleyin 4'te artık sabahleyin savcılığa gideceğiz artık 
sürem bitiyor. Gece 4'te bir kağıtla beraber geldiler. Bana polis dedi ki işte oradaki sorular 
var işte bu soruların çoğunu zaten konuştuk dedi. Bakın orada mesela patates hat kullanıyor 
cemaat, bilmem ne falan filan gibi şeyler var. Yemin ediyorum onları ben söylemedim. 
Çünkü polis kendisi zaten daha önceden elde ettiği bilgiler falan orada kullanmış. Ben bunu 
söyler miydim bunları söyle dese evet söyleyecek pozisyondaydım orada. Bana sadece bu 
telefon numarasını kullandın mı, kullandım veya kullanmadım şeklinde söyledim. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: Sayın Başkanım 
müsaadenizle tek soru bu İzmir Yamanlar kolejinden istifa ettiniz 2014 yılında. Ednova'ya 
başladınız. Nereden buldunuz bu Ednova'yı? 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Sahibi benim üniversiteden bir üst devrem. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: Malatya'ya o mu 

gönderdi sizi? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Tabi. Yani şöyle,
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: Çiğli'de bir üst var, 

Malatya'da bir üst var, tesadüf herhalde. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Bu benim üst sınıfım, üst devrem üniversiteden bir üst 

sınıfım. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Ya Havacılık üstü diyor, askeri üst diyor. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: He yok. Türkiye'de kaç tane havacılık üstü vardır, 

bilmiyorum ben. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: Çok fazla yok. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Bilmiyorum hayır. Şöyle bakın onunla ilgili de bakın 

madem siz söylediniz Şubat ayında ben normalde, bunlara çok girmek bilmiyorum 
inandırıcılık problemi yaşıyor muyuz bilmiyorum ama 17-25 Aralık'tan sonra benle beraber 
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bir kaç kişi genel müdürlüğe gittik. Dedi ki, ondan önce biliyorsunuz 17-25 Aralıktan önce 
bu dershanelerin kapanma meselesi falan ilk orada bir sürü problem çıktı ve insanlara twit 
atın falan olayı oldu. Ben hiç bir tane twit atmadım orada ve ben dedim ki orada ya bakın ben 
ayrılacağım. Ayrılacağım, zaten kendimde bir şirket meselemiz vardı mesela, 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Niye 2014'te ayrılma ihtiyacı duydunuz. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: 2014'te değil bu 2013'ün sonunda. 2 nedeni var bunun, 

aslında gerçekten bu siyasete angaje olunması çok rahatsız edici bir şeydi yani çok 
karışılması. Yani 15 tatilde ben bırakmak istedim, 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Ednova'da ne kadar maaş alıyordun?
SANIK BİROL KURUBAŞ: Yaklaşık öğretmenlikten aldığımdan 500-600 lira daha 

fazlaydı. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Ne kadar yani?
SANIK BİROL KURUBAŞ: Net rakamları belki hatırlamayabilirim ama, 3400-3500 

lira civarında yol harcı dahildi buna. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Hanımın ne iş yapıyor? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Eşim öğretmen. Sınıf öğretmeni. 3 buçuk civarında ben 

alıyordum, 3 civarında da o alıyordu o tarihlerde 4 sene önceden bahsediyorum tabi. 
SANIK ÖMER FARUK HARMANCIK: Ben sanığa şunu soracağım Sayın 

Başkanım. Ayın 17'sinde o zaman gizli tanık olan şahsın verdiği bir ifadenin deliller 
klasöründe yerini söylediniz, yanlış mı duyduk acaba?

SANIK BİROL KURUBAŞ: 17 Temmuz mu? 
SANIK ÖMER FARUK HARMANCIK: 17 Temmuz. Onu kayıtlara tam 

geçebilmesi için yerini bir kere daha söyleyebilir misiniz? O ifade tam mı? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Halil İbrahim, ya ben bir saat çıkartıyorlardı ya bizi 

yukarıya bir iki saat. Orada bulabildiğim kadarıyla, inceleyebildiğim kadarıyla, okuyayım 
orayı; Halil İbrahim Yıldız 15 Temmuzda hemen o gece ben darbeciyim, gelin  beni teslim 
alın demiş ve teslim olmuş. 18 Temmuz 2016'da Hakan Bıyık'tan bahsetmiş ki onunla villada 
karşılaştığını söylüyor. İlk ifadelerinde onu okudum. İlk ifadelerinde ben Hakan Bıyık'ı daha 
önceden tanımıyorum sadece villadan tanıyorum diyor. 

SANIK ÖMER FARUK HARMANCIK: İlk ifadelerinde var, bunları söylüyor. 
Hakan Bıyık'ı söylüyor, Yurtta Sulh Konseyini, 

SANIK BİROL KURUBAŞ: Siz 442. Klasörün 8. dökümanının sayfa 215'inde 18 
Temmuz 2016'da Hakan Bıyık ismini verdiğini orada okudum. 

SANIK ÖMER FARUK HARMANCIK: Yani o okuduğunuz şey,
SANIK BİROL KURUBAŞ: İnşallah yanlış okumamışımdır şimdi beni tereddüte 

düşürdünüz. 
SANIK ÖMER FARUK HARMANCIK: Okuduğunuz şey Halil İbrahim Yıldız'ın 

poliste verdiği ilk ifadenin tümü mü yoksa ifadeden bir sayfa mı onu anlamaya çalışıyorum. 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Ben dosyayla ilgili, kendimle ilgili hiçbir şey yok bu 

dosyada. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Sen biraz sonra geç Ömer Faruk'a yardımcı ol. 
SANIK ÖMER FARUK HARMANCIK: Bana değil maddi gerçeğin ortaya çıkması 

için size yardımcı olacak Sayın Başkanım. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: İkinizin de parmak izi çıkmış.
SANIK ÖMER FARUK HARMANCIK: Benim parmak izim çıkmadı Sayın 

Başkanım.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Çıkmadı mı, birisi götürüp yapıştırmış oraya öyle mi? 
SANIK ÖMER FARUK HARMANCIK: Evet, yani ben Esas hakkındaki 

savunmamda nasıl olduğunu izah etmeye çalışacağım ama benim parmak izim o villada 
çıkmadı. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Şu an dosyadaki delile göre parmak izin orada. 
SANIK ÖMER FARUK HARMANCIK: Ama siz alenen çıktı derseniz ihsası 
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reyinizi ortaya koydunuz Başkanım. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: İddianameyi söylüyorum bak açıklamada yaptım sana. 
SANIK ÖMER FARUK HARMANCIK: Hayır iddianamede öyle yazıyor 

demediniz, senin parmak izin villada çıktı dediniz. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Ömer Faruk kelime oyunu oynama bak, sonradan açıklama 

yaptım bak iddianamede yazdığını söyledim biraz önce. 
SANIK ÖMER FARUK HARMANCIK: Başkanım bakın bir önceki konuşmamda 

da Halil İbrahim Yıldız'la gene kelime oyunu yapıyorsunuz dediniz, ben esas hakkındaki 
savunmamda sizin yok dediğinizi kağıt üzerinde göstereceğim. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Biz sana onun için soru sorma imkanı vereceğiz ya. 
Ramazan açıkla kayda geçmesi açısından. 

SANIK RAMAZAN GÖZEL: Sayın Başkanım Birol Kurubaş'ı tanımıyorum. Sizin 
bahsetmiş olduğunuz Masak Raporunda benimle ilgili bölümde Birol Kurubaş'ın ismi 
geçmiyor. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Tamam düzelttik o başka bir, 
SANIK RAMAZAN GÖZEL: Kutluhan'ın ifadesinde de,
BAŞKAN OĞUZ DİK: Kutluhan'ın dosyasında, 
SANIK RAMAZAN GÖZEL: Oradaki ifade de şöyle, birleştirme iddianamesinde, 

savcıların hazırlamış olduğu iddianamede, 
BAŞKAN OĞUZ DİK: O dosyada Ramazan Gözel diye bir sanık var sen değilsin 

yani. 
SANIK RAMAZAN GÖZEL: Evet sivil şahıs Sayın Başkanım. 
SANIK METİN DEMİR: Başkanım ismim geçtiği için Selman Fettahoğlu'na ilişkin 

beyanlarım olacak.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Evet Selman senden de bahsetmişti. 
SANIK METİN DEMİR: Başkanım bu Selman Fettahoğlu zinhar tanımıyorum. 

Ağustos 2016'da MİT'ten ihraç olmuş, Şubat 2018'de tekrar ifadesi var ve ifadesinden 
okuyorum, Ben Ankara'da MİT mensubu olarak görev yapıyorum diyor Sayın Başkanım. 
FETÖ mensubu bir şahıs hali hazırda MİT'te görev yapıyor. Benim burnuma pis koku geliyor 
burada takdirinize havale ediyorum Sayın Birol Kurubaş'ta kendisine ilişkin iddiaları dile 
getirdi. Bazı şeyler tekrar olacak ama aynı şeyler benim de dikkatimi çekmişti. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Sorun var mı buna? 
SANIK METİN DEMİR: Sorum yok bu, 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Şu an usule aykırı davranıyorsun. 
SANIK METİN DEMİR: Kısa beyandan sonra bir soru soracağım Sayın Başkanım. 

Selman Fettahoğlu'nun iddiasına göre Birol Kurubaş Hava Harp Okulu'ndan sorumlu olarak 
görev almış, ben denizciyim Başkanım, bu durum çelişki arz ediyor. Yine Selman Fettahoğlu 
bir takım askeri şahısları zikretmiş, Erhan Yıldız, Erkan Şirin ve Serdar Döner ile irtibatlıdır 
demiş. Bu kişiler evet askeri şahıslardır Başkanım. Ben bu kişileri tanırım ama bir tanesiyle 
orta halli bir ilişkim vardır normal mesai arkadaşı olarak. İkisiyle zorunluluk halleri dışında 
zinhar muhatap olmuşluğum yoktur. Dolayısıyla Selman Fettahoğlu'nun dile getirdiği gibi bir 
ilişkim yoktur Başkanım. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Sorunu sor,
SANIK METİN DEMİR: Selman Fettahoğlu ilk atamamın İzmir'e Hücum Botları 

olduğunu söylüyor. Ben meslek hayatım boyunca hücum botlarda hiç çalışmadım. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Tamam onu söylemiştin ya geçen sefer de aynısını tekrar 

ettin iyi hatırlıyorum botlarda hiç görev yapmadığını söyledin sen daha önce. O beyana karşı. 
SANIK METİN DEMİR: Sayın Birol Kurubaş, sorumu sorup bitireyim Sayın 

Başkanım; beni daha önce hiç tanıdınız mı, Selman Fettahoğlu'nun iddialarına ilişkin? 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Tanıyor musun bunu? 
SANIK BİROL KURUBAŞ: Hayır yok tanımıyorum. 
SANIK METİN DEMİR: Bu salonun dışında hiç gördünüz mü beni? 
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SANIK BİROL KURUBAŞ: Yok. 
SANIK METİN DEMİR: Bende kendisini hiç görmedim, arz ederim. 

İş bu çözüm tutanağı Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Zabıt Katibi Ramazan 
Refref tarafından düzenlenmiştir. 05/07/2018

Ramazan Refref
Zabıt Katibi 221038
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