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SAVUNMASINDA: Başkanım ben bu kadar hazırladım, yani hızlı geçeceğim.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Biliyorum, ona göre yarın bitireceğiz yarın akşama kadar 

savunman bitecek ona göre sen ayarlamışsındır. 
SANIK SİNAN SÜRER, ESASA İLİŞKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ 

SAVUNMASINDA: Ona göre ayarladım Başkanım. Yani o zaman bir şey olmazsa, 
BAŞKAN OĞUZ DİK: O zaman konuş.
SANIK SİNAN SÜRER, ESASA İLİŞKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ 

SAVUNMASINDA: Linke tıklar mısınız, altta evet. Sayın Başkanım şimdi sırayla önce bir 
genel değerlendirme yapmak istiyorum. Söz konusu dokümanın yasa dışı ve gizli olarak 
ülkeyi bölme adına kaos çıkarmak amaçlı hazırlandığı iddia ediliyor. Özellikle İstanbul'daki 
bazı semt ve ilçelerde kaos çıkarmak adına potansiyel eylemcilerle çok sayıda irtibatlarının 
olduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda ve İstanbul'un bütün ilçelerini saymışlar Sayın 
Başkan mahalleler dahil irtibatlarının olduğu harekete geçilebileceği ifade edilmektedir. 
İstanbul'u da aşan daha kapsamlı faaliyetler olarak istikrarsızlık için alevilerden 
faydalanılması, Güney'de sivil isyan çıkarılması, devrimci ve sol ideolojiye sahip kişilerin 
harekete geçirilmesi muhalefet partileri ile irtibata geçilerek yönlendirilmeleri, medyanın da 
kullanılarak yayınlar yapılması gibi kapsamlı bir planın söz konusu olduğu görülmektedir. Bu 
kısımlar sadece 7,5 sayfalık bir kısmı içermektedir. Dosyadan ziyade genel hususları 
kapsamaktadır. Bu kalan 11,5 sayfalık bilgilerin başlıkları ise özet olarak şu şekildir. 
Türkiye'de, Türkiye'deki siyasetin son durumuna ilişkin bakış açısı ve siyasi konuların takibi, 
Erdoğan'ın Türkiye'deki yönetimin güçlü noktaları, Erdoğan'ın en önemli hedefi ve hayalleri, 
Erdoğan'ın önündeki uluslararası sorunlar, iç sorunlar, Türkiye Katar ilişkileri gibi önemli 
konu başlıkları da yer almaktadır. Dokümanın kalan 11,5 sayfalık kısımlarında Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve yakınlarının bazı uluslararası iddialara konu edildiğini, istihbarat 
örgütlerinin gündemine alındıklarına şahit oluyoruz. Söz konusu dokümanın devamındaki 
bilgilere benim vakıf olmam, bilmem imkan ve ihtimal dahilinde değildir. Bu tür bilgiler 
ancak büyük devletlerin istihbarat örgütlerinin sahip olduğu bilgi ve deliller olabilir. Bu 
geriye kalan konu başlıklarında ve sayfalarda dikkat çeken Cumhurbaşkanımızla yakınen 
konu edinildiği ihtisbari bilgiler ise şu şekildedir, gayrimeşru yolla Libya petrolleri 
anlaşmasıyla elde edilen paraların Kıbrıs yolu ile nakit paraya çevrilerek istenilen yerlere 
taşınması, Erdoğan'ın terörizmle ilişkisi, Erdoğan'ın İsrail'le gizli ilişkileri, Suriye ve Irak 
üzerinden yürütülen petrol kaçaklığından elde edilen payıyla kirli işlerin finanse edilmesi, 
silah kaçaklığından aldığı pay ve rüşvetler, Erdoğan'ın bugün uluslararası düzenin dışında en 
büyük maddi bir  güce sahip olan şahıs haline gelmesi. Büyük çapta gayrimeşru ve kirli işleri 
gerçekleştirmesi yönünde  büyük imkan sahibi olması iddiası. Hakan Fidan'ın 2 yıldan beri 
Abdullah Öcalan ile tutulmakta olduğu hapishanede görüşmeleri yürütmesi. (ses anlaşılamadı 
dakika: 44.22) resmi bir şekilde özür dilenmesi, Ermenilere kolaylıklar sağlanması, 
Türkiye'yi tazminat ödemekten kurtaran yasal düzenlemelerin araştırılmasına yönelik 
çalışmalar yapılması. Birleşmiş milletler tarafından hazırlanan raporda 2013 yılı Ağustos 
ayında Suriye Algota bölgesinde kullanılan kimyasal silah olayında Türk hükumetinin de 
dahil olduğu iddiasının yer alması ve bu raporun ABD ve İsrail girişimleriyle açıklanmasının 
ertelenmesi. Teröristlerin Suriye'ye geçişinin kolaylaştırması ve onlarla ilişki kurulması. 
Libya, Suriye ve Irak'tan petrol kaçırılması konusunda baş suçlunun Bilal Erdoğan olduğunun 
iddia edilmesi. IŞID'e silah, meydan ulaştırma araçları ve savaşçıların gönderilmesi. 
Erdoğan'ın terörü finanse etmekle suçlanan Suriye vatandaş, Suudi vatanşı Yasin El Kadr ile 
olan şahsi ilişkisi. Yasin El Kadr ve Usame Kutub'un yanlarında başbakan Erdoğan'ın 
güvenlikten sorumlu müdürü İbrahim (ses anlaşılamadı dakika: 45.28) ile birlikte Haziran 
2013'te İstanbul'da bir trafik kazasına karışması. Erdoğan'ı yeni başkanlık sarayına birçok 
istihbarat servisi tarafından (ses anlaşılamadı dakika: 46.38) edilmesi. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi dış ilişkiler komisyonu başkanı AKP Milletvekili Berat Çonkar'ın Türkiye Katar 
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