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içerisinde yetiştirilmiş sorgulamaları yok bilgileri yok sadece bir hevesleri var maalesef orduda 
gelince buraya getirilmiş ama gördüğünüz gibi bir anayasa düzeni yıkacak edecek ondan sonra silahla 
çatışmaya girecek girmiş hiç bir tarafları yok bir bilgileri de yok sayın başkanım takdir yüce 
mahkemenizindir. En iyi kararı vereceğinizden doğru kararı vereceğinizden hiç bir şüphem yok. 
Benim savunmam bu kadar ilerleyen zamanlarda tekrar dönüş olursa yazılı olarak da savunma vermek 
isterim. Beraatını talep ediyorum müvekkilimin. 

Sanık müdafiine katılma talepleri yönünden soruldu:  Takdir mahkemenindir dedi.
Sanığın nüfus ve sabıkasızlık kaydı okundu, soruldu: Doğrudur, bana aittir dedi.
Sanığa katılma talepleri yönünden soruldu: Avukatıma katılıyorum dedi.
G. D.:
Duruşmaya saat 14:00'a kadar ara verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Saat 14:00 itibariyle açık yargılamaya devam olundu.
Tutuklu sanıklar Erdinç Kurt, Fatih Kaya, Gökhan Karabacak, Hamdi Çıplak, Melih 

Albayrak, Mevlüt Öncel, Murat Fırat, Mustafa Avşar, Mutlu Ferik cezaevinden getirilmekle bağsız 
olarak yerlerine alındılar.

Sanıklar müdafileri Av. Serhat Oral, Av. Orhan Nezih Olmaç, Av. Hande Berktin ile,
Müştekiler Serkan Tuna, Hasan Özdemir, Rifat Çağlar, Ömer Kütük, Recep Biçinci, Sedat 

Büyüköztaş, Duray Erkan, Gökhan İldeş, Ramazan Yaman, Talip İpek, Hakan Biçinci, Yasin Akkan, 
Savaş Şanlı, Erhami Avcı, İbrahim Almacı, Sedat Us, Muharrem Sancar, Dilaver Koca, Turan 
Yeşilyurt, Köksal Korumtaş, Kazım Yılmaz, Arif Bostancı, Mesut Zeybek, Yaşar Gücenmez, Suat 
Sitti ile,

Müştekiler vekilleri Av. Uğur Kızılca, Av. Burhan Özkaya, Av. Akif Özkan, Av. Dağcan 
Oğuz, Av. Emrullah Beytar, Av. Burçin İrşi, Av. Bertan Yavuz Erez, Av. Mehmet Zeki Kaplan, Av. 
Çilem Pekgöz, Av. Elif Yurtoğlu, Av. Yavuz Tunca, Av. Hasan Oğuz Altınkaynak hazır, başka gelen 
yok, açık yargılamaya  devam olundu.  

Sanık Gökhan Karabacak huzura alındı.
Sanık Gökhan Karabacak'a CMK'nın 191/3-c maddesi gereğince, yüklenen suç hakkında 

açıklamada bulunmamasının yasal hakkı olduğu belirtilerek, CMK.'nın 147 ve 150 maddesindeki 
yasal hakları anlatıldı. 

Sanık Gökhan Karabacak'tan soruldu, haklarımı anladım, savunmamı müdafim ile birlikte 
yapacağım, dedi.

SANIK GÖKHAN KARABACAK, SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ SAVUNMASINDA: sayın 
başkan sizi ve heyetinizi saygı ile selamlıyorum. Savunmama başlamadan önce tarafıma isnat edilen 
tüm suçları reddediyorum. Şimdi 15 Temmuz 2016 Cuma günü sabahından itibaren yaşadıklarımı arz 
ediyorum. 15 Temmuz 2016 günü sabahı İzmir Uzunada'da kurstaydım. O gün rahatsız olduğumdan 
adada ki revire gittim. Revirde ki görevli doktor o gün bulunmadığından dolayı muayene olamadan 
gere geldim. Bunun üzerine kurs öğretmenin astsubay Serdar Kaya istirahat etmemi öğleden sonra ki 
eğitime gelmememi söyledi. Bende onun talimatıyla istirahate çekildim. Bir süre sonra durumumu 
kontrol etmek için çadıra geldi. Önümüzde hafta sonu bulunduğundan dolayı kurs komutanı Turan 
Toker ile görüştüğünü ve 13:30'da adadan yolluca'ya hareket edecek deniz vasıtası ile çıkıp hastaneye 
gitmemi söyledi. Bende buna gerek olmadığını istirahat edersem iyi olacağımı, hem akşam mesai 
bitimine çok bir süre kalmadığını, zaten İzmir'i de çok bilmediğimi söylemişsem de ısrarları sonucu 
yanıma refakatçi olarak verilen astsubay Çağrı Dündar ile İzmir Dokuz Eylük Üniversitesi hastanesine 
giderek muayene oldum. Bu reçete orada muayene olduğumu gösterir kanıttır. Aynı zamanda yukarıda 
ismi geçen şahısların tamamı dinlenebilir. Muayene sonrası Konak ordu evine gittim. Hafta sonu tatil 
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olduğu için hafta sonunu eşimin yanında geçirmeye karar vererek saat 16:20 Sabiha Gökçen hava 
alanına uçak bileti aldım. Beylik silahımı da seyahatte sıkıntı yaşamamak için astsubay Çağrı 
Dündar'a bıraktım. Rötarlı olarak saat 18:00 civarında Sabiha Gökçen hava alanına indim. Uçaktayken 
arayıp beni ulaşamayan kurs öğretmenim olan astsubay İrfan Altuntaş'a geri dönüş yaptığım da kurs 
personeline ait whatsapp grubundan hasta olduğumu öğrenmiş. Geçmiş olsun diyerek halimi hatrımı 
sordu. Bende rahatsızlığımın önemli bir şey olmadığını hafta sonu tatil için eşimin yanına geldiğimi ve 
hava alanından eve geçeceğimi söyledim. Hava alanında olduğumu öğrenince oraya yakın olduğunu, 
birliğe gittiğini geçerken eve bırakabileceğini söyledi. Bende lojman birliğimize çok yakın olduğu için 
kabul ettim. Bir süre sonra beni araçla aldı. Birliğe neden gittiğini sorduğum da kurslarla ilgili 
hatırladığım kadarıyla kurs eğitimiyle alakalı bir şeyler söyledi. Bende lojmana geçmeden önce hazır 
birliğe araç gidiyorken kursta bana lazım olacak ders notlarımı almak için birliğe gittim. Birliğe 
vardığımda akşam 20:00 civarıydı. Birlik nizamiyesinin önünde kuzey sat komutanı binbaşı Murat 
Çetinkaya, görev verim komutanı yüzbaşı Özay Cödel ile birlikte bir grup personel vardı. Diğer 
taraftan sonradan hazır olduğunu öğrendiğim üç adet Ford Transit marka görev aracı nizamiye önünde 
bekliyordu. O esnada nizamiyede bir hareketlilik gözleniyordu. Ben personelin mesaiye kalmış 
olabileceğini düşündüm. Daha sonra astsubay Mustafa Özel yanımıza gelip acil bir görev olduğunu 
hemen hazırlanmamızı söyledi. Ben askerliğin doğası gereği bunu sorgulamadım. Çünkü sayın başkan 
bizim görev alanımız birlik dışında ve geniş bir alanı kapsadığı için bizim sözlü bir emir olarak çok 
kısa bir reaksiyon süresi ile harekete geçmemiz gerekmektedir. Örneğin 2011 yılı Temmuz ayında 
güllük'de ki tatbikattan birliğe döndüğüm gün daha üstümü daha değiştirmeden aden körfezinde ki 
deniz haydutlarıyla mücadele görevine aynı şekilde sözlü emir alarak bir iki saat içerisinde 
hazırlanarak gittim. Benzer şekilde bu göreve hazırlanan tim personeli farklı timlerden seçilerek 
oluşturulmuştu. Yine 2011 yılı Kasım ayında Kartepe feribotu kaçırılmasıyla ilgili olarak hazırlanan 
timde benzer şekilde oluşturulmuştur. Bunlara ilave olarak koruma görevi ile ilgili o an birlikte hazır 
bulunan personelden oluşturulan karma timlerle bir çok kez göreve gittim. Bu emir üzerine görev 
eşyam, teçhizatım ve silahlarım eğitim gördüğüm İzmir Uzun ada'da olduğundan eşya ve teçhizatımı 
birlikte ki yedek malzemelerden tedarik ederek hazırlandım. Verilen talimat üzerine telefonumu 
kapatıp dolabıma koydum. Hazırlıkları tamamlamamı müteakip saat 20:30 civarında birlikten ayrıldık. 
İntikal esnasında araçta bulunan astsubay İrfan Altuntaş'a görevin mahiyetini ve nereye gittiğimizi bir 
kaç kez sordum kendisi de zaten aynı anda birliğe gelidğimizi kendisinin de benim kadar bilgi sahabi 
olduğunu ifade etti. Saat 22:30 civarı Yeşilköy'de hava kuvvetlerine ait bir birliğe vardığımızda bize 
orada rütbesini hatırlayamadım yarbay ya da albay karşıladı. Apron da bir helikopter ve üç uçak vardı. 
Araçta ki malzemeleri uçağa yükleyerek uçağa geçtik. Uçağın içinde üstlerimizi değiştirip 
teçhizatımızı hazırladık. Uçak kalktıktan sonra yaklaşık bir saat uçuş sonrasında indikten sonra adının 
akıncı üssü olduğunu öğrendiğimiz 16 Temmuz 2016 saat 01:00 sıralarında indik. Orada bizi 
tanımadığım tulumlu olduklarından dolayı havacı olduklarını değerlendiğim personel karşıladı. Uçakta 
ki malzemeleri indirdik. Daha sonra yapılacak terör operasyonları yüzünden birliğin emniyetinin 
alınacağı söylendi. Sonrasında gruplara ayrıldık. Benim de olduğum tim ile ismini daha sonrasından 
Yenikent nizamiyesi olduğunu öğrendiğim nizamiyeye geldik. Nizamiyeye geldiğimizde saat 01:30 
civarıydı. Nizamiyenin kendi nöbetçi personeli olduğundan bizde tel örgülerin emniyetini alacak 
şekilde nizamiyenin sağ ve sol tarafında mevki alıp beklemeye başladık. Ben tim kıdemli astsubayına 
haber vererek orada kulübe gibi bir yerde bir saat kadar uyudum. Daha sonra bu bölgede nizamiyenin 
sağ tarafında nizamiyeye üç yüz dört yüz metre mesafede sabaha kadar beklemeye devam ettim. 
Sabah gün ağardı. Bir süre bulunduğum yeri muhafaza ettim. Sonra patlama sesi duydum. Bir süre 
bulunduğum yerde yatarak patlamanın geçmesini bekledim. Olan bitene anlam veremiyordum. 
Yerimden kalkarak diğer personele ulaşmaya çalıştım. Ancak kimseyi göremedim. Patlamadan dolayı 
onlarında yer değiştirip kendilerine emniyete alabilecek olduklarını düşündüm. Bulunduğum yerden 
nizamiye tarafına doğru hem yürüyor hem de diğer personeli görmeye çalışıyordum. Bu arada 
nizamiyenin arka tarafına bir araç geldiğini ve araca binan teçhizatlı birilerini gördüm. O bölgeye 
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yürümeye devam ettiğimde araç orayı terk etti. O bölgeye yaklaşırken yoldan geçen mavi transit 
marka bir askeri aracı durdurdum. Aracı kullanan mehmetçiğe ne olduğunu sordum. O da pistin 
bombalandığını söyledi. Kim niye bombalıyor diye sorduğumda bilmiyorum komutanım diye cevap 
verdi. Mehmetçiğe sat personeli olduğumu bizden birilerini görüp görmediğini sordum. O da az önce 
iki kişiyi bir hangara götürdüğünü söyledi. Timimden de kimseyi göremeyince az önce gelen araçla 
bahsettiğim araçla gittiklerini değerlendirdim. Bende durumdan endişelenip hem emniyetli bir yere 
gitmek hemde durumu aydınlatabilmek maksadıyla araca binip beni de o hangara götürmesini 
söyleyerek o bölgeden uzaklaştım. Hangara geldiğimde kimse yoktu ancak silahlar cephane, teçhizat 
ve eşyalar oradaydı. Sırt çantamı ararken astsubay Melih albayrak geldi. Kendisine ne olduğunu 
sordum ve başımdan geçenleri kısaca anlattım. Kendisinin de bir şey anlamadığını gece boyunca bir 
binanın önünde olduğunu, kimseyle irtibat kuramadığını söyledi. Kısa bir durum değerlendirmesi daha 
yaparken bir patlama daha oldu. Zaten bundan sonra aldığımız eğitim ve prosedür gereği en uygun ve 
en emniyetli hareket tarzının birliğimize dönmek olduğunu düşündüğümüz kararını uygulamaya karar 
verdik. Bize en yakın yerden üssü terk ederek yola kadar yürüdük. Yolda yardım istediğimiz bir araç 
vasıtasıyla İstanbul otoyolunda bulunan Kocalar tesisine kadar gittik. Tesise geldiğimizde 17 Temmuz 
2016 saat 01:00 civarıydı. Bu yaşananların bir darbe girişimi olduğunu tesiste ki televizyondan 
öğrendim. Bunu öğrendiğim de inşallah biz bu işin bir parçası olmamışızdır diye dua ettim. Burada 
anlaştığımız ticari taksi ile İstanbul'a geri döndük. Yanımda cep telefonu bulunmadığından ve birlikte 
ki durumu bilmediğimden önce eve gittim. Eve ulaşınca üst teğmen İsmet Elmas'ı aradım. O da tüm 
personelin mesaiye geleceğin benimde gelmemi söyledi. Birliğe geçtiğimde nizamiyede beni birlik 
personelinin yanında çok ilginç bir şekilde emekli albay Ali Türkşen elinde birliğimize ait M16 piyade 
tüfeğiyle karşıladı. Tekrar ediyorum 2016 yılı Türkiye'sinde emekli bir albay M16 silahı ile askeri bir 
birliğin içerisinde sağa sola emirler yağdırıyordu. Ali Türkşen'in yanında yine emekli olmuş elinde 
birliğe ait M16 silahı  ile emekli binbaşı Erme Onat elinde sopa ile emekli binbaşı Erten Kahya, 
emekli astsubay Bülent Kuru ve yine Ali Türkşen'in ekibinden ismini bilmediğim bir çok görevde 
olmayan insan askeri birliğin içerisindeydi. Nizamiyenin önünde binbaşı Murat Çetinkaya'yı yüzbaşı 
Tahsin İşlekel'i astsubay Murat Fırat'ı ve astsubay Timur Ağca'yı yerde yatmış elleri ters kelepçeli 
yüzlerinde ki üstlerinde ki hallerinden de değerlendirdiğim kadarıyla işkence yapılmış olarak gördüm. 
Daha benimle tek bir kelime dahi konuşmadan daha önceden planlandığı çok açık belli olacak şekilde 
elimi ters kelepçeleyip gözlerimi bağladılar. Ve yukarıda ismini saydığım kişilere yapılan işkence 
bana da uygulanmaya başlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşisinin hiç bir basamağında yer 
almayan asker dahi olmayan bu insanlar saatlerce insanlığa yakışmayacak işkencelerde bulundular. Bu 
işkencelerden en basiti olanlar sopa ile  başıma vurulması ve sayısız kere tekme atılmasıydı. Sopa ile 
darp eden kişiler emekli binbaşı Erten Kahya ve emekli astsubay Bülent Kuru'dur. Tekme ve tokat 
atan kişiler albay Turan Ecevit. Yüzbaşı Özgür Kaya, üsteğmen Uğur Günaslan, astsubay Metin Talan 
ve emekli albay Ali Türkşen'dir. Bu işkenceler esnasında üsteğmen Uğur Günaslan şahsıma ağır 
küfürler etti ve eşim hakkında tehditlerde bulundu. Beni eşime tecavüz etmekle tehdit etti sayın 
başkanım. Birlik nizamiyesinde yapılan bu eşkıyalığın ikinci bölümü Beykoz ilçe emniyetinde devam 
etti. Gözüm bağlı ve ellerim ters kelepçeli olduğu halde birlikten polisler tarafından beykoz adliyesi 
olduğunu değerlendirdiğim binanın arka tarafına karanlık bir yere sırf darp edilmek için götürüldüm. 
Araçtan yaka paça aşağı atıldıktan sonra kalabalık bir polis grubu tarafından uzun süre darp edildim. O 
esnada planlarının tıkır tıkır işlediği anlaşılan bu yaşananları Allah'ın bir lütfu olarak gören sonradan 
isminin komiser Alper Korkmaz olduğunu öğrendiğim Beykoz ilçe emniyet müdürlüğü asayiş büro 
amiri zafer sarhoşluğuyla olacak ki bunlara önce sağlık raporu alın sonra yeteneklerinizi sergileyin 
çıkışta tekrar bir sağlık raporu alın ki neler yaptığımızı cümle alem görsün diyerek bir kolluk kuvveti 
personelinin ne kadar alçak olabileceğini gözler önüne serdi. Uzun süre darp edildikten sonra başka 
bir araca bindirilerek Beykoz ilçe emniyetine götürülmeden önce komiser Alper Korkmaz'ın söylediği 
üzere Beykoz devlet hastanesinden 17 temmuz 2016 saat 21:46'da ilk darp raporumu aldım. Bir çok 
işkence emaresi olmasına rağmen bu rapora sadece yüzümde ki darp izleri yazıldı. Sonra beykoz ilçe 
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emniyete götürüldüm. Burada sabaha kadar darp edildim. Polislerin biri gidip biri geliyordu. Hatta bir 
ara Rambo lakaplı özel harekat polisi tezahüratlar eşliğinde gelip işkence yaptı. Delikanlı elleri tersten 
kelepçeli günlerdir işkence gören insanlar üstünde bu çakma kahraman bir süre sonra elleri acıdığı için 
eline eldiven giyip geldi. Bu şekilde vurmaya devam etti. Zaten kısa bir sür sonra kulak zarım patladı. 
İşkence görenlerin burnundan ve ağzından akan kanlar yerde küçük bir gölet oluşturdu. Ve tüm 
kıyafetlerimizde kan içinde kaldı. Aynı kanlı elbiselerle sulh ceza mahkemesinde tutuklandım. Ceza 
evinde haftalarca tek başıma hücrede kaldım. Haftalar sonra ilk kez savcı karşına çıktığımda yine bu 
kanlı elbiseler üstümdeydi. Her ne kadar ailem üzülmesin diye yıkayarak teslim etmişsem de arzu 
edildiği takdirde evde duran bu kıyafetlerim incelenerek anlattıklarım teyit edilebilir. Sabaha kadar 
devam eden işkenceden sonra 18 Temmuz 2016 saat 06:21' de Beykoz devlet hastanesine ikinci kez 
sağlık raporu almak için götürüldüm. Akşam emniyete girmeden önce ilk yapılan muayenede darp 
raporu veren doktor sabah polislerin konuşmasıyla ilave yapılan bir çok işkence ve darpa rağmen bir 
önceki raporun teyit etse de vücudumda ki bulgulardan en bariz olanı kapsayacak şekilde daha detaylı 
bir darp raporu aldım. Tüm bunların üzerine İstanbul il emniyet müdürlüğüne götürüldüm. Her nasılsa 
buraya götürülünce adli tıp kurumu başkanlığından sayfadan taşacak şekilde darp ve işkence 
bulgularıyla dolu gerçek durumu gösterir üçüncü sağlık raporumu aldım. Yapılan tüm bu 
işkencelerden dolayı başta bu olaylara göz yuman ve destek olan dışarıdan gelen emekli personele 
silah dağıtan dönemin birlik komutanı albay Turan Ecevit'ten ve astsubay Metin Talan'dan , fiilen 
işkence yapan emekli albay Ali türkşen'den ve yüzbaşı Özgür Kaya'dan başıma sopayla vurup darp 
eden emekli binbaşı Erten Kahya ve emekli astsubay Bülent Kuru'dan hakaretlerde ve tehditlerde 
bulunan üst teğmen Uğun Günaslan'dan ve diğer tüm işkence yapan ve buna göz yuman ve destek 
olanlardan 17 Temmuz 2016 günü tüm bu olaylara şahit olan ve daha sonrasında Beykoz ilçe 
emniyetinde çok daha ağır işkencelere devam eden Beykoz ilçe emniyet müdürlüğünün ilgili tüm 
personelinden yine tüm bu yaşananlara şahit ve kısmende destekçi olan bir hukuk adamı olmasına 
rağmen tüm yapılanlara göz yuman o gün orada hazır bulunan askeri savcı Öner Şentepe ve 
Cumhuriyet savcısı, Serkan ANLAŞILMADI hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Sayın 
mahkeme heyeti şimdi yüzbaşılığa terfi ettirildiğim iddianamede ki üzerime atılı suçlamalara tek tek 
cevap vereceğim. Sayın başkan ben iddianamede yazdığı gibi yüzbaşı olarak değil astsubay üst çavuş 
olarak görev yapıyordum. Öncelikle ilk suçlamaya dair savunmamı birlikte yapacağım şöyle ki 
üzerime atılı ilk üç suçlama anayasayı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarıdır. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki 
bana bakan tarafı ile kanunsuz emir yoktur. Şöyle ki, iç hizmet kanununun sekizinci maddesi ve on 
dördüncü maddesinde emrin ne olduğu , bir emrin nasıl verilebileceği, astın amirine mutlak surette 
itaat edeceği açıkça ifade edilmiştir. Bu noktada emrin sözle, yazıyla ve sair surette ki bunlar askeri 
yargıtaya göre işaret, ilan anons dahi olabilir verilebileceği astın amirine mutlak surette itaate mecbur 
olduğu açıktır. Bu mecburiyet öyle bir mecburiyettir ki askeri yargıtayın bir çok kararında suç teşkil 
etmeyen emirlerin kanunsuzda olsa yerine getirilmesinin askeri ceza kanunu ve iç hizmet kanunun 
gereği olduğu ifade edilmiştir. İç hizmet yönetmeliğinin onuncu maddesi ise mutlak itaati astın aldığı 
emirden dolayı amirine müteala'da bulunması kesinlikle yasaktır. Alınan emir hiç bir kayıt ve şarta 
bağlanmaksızın ve hiç bir düşünceye kapılmaksızın yapılacaktır. Bir emir alırken veya aldıktan sonra 
mırıldanmak, doğru bulunmadığını sezdirecek hal ve harekette bulunmak ceza gerektirir şeklinde 
açıklanmıştır. Bu ceza ise yani emre itaatsizliğin cezası askeri ceza kanunun seksen dokuzuncu 
maddesinde yer verilen büyük zararlar verilen itaatsizlik cezalarından olması durumunda bir yıl ile on 
yıl arasında hapis cezasıdır. Sayın heyet bu açıklamalardan sonra özetle ifade etmek isterim ki, bana 
amirlerim tarafından hizmete müteallik söz ile verilmiş olup bu emir başlangıçta amirlere mutlak itaat 
suretiyle yerine getirilmiştir. Emir askeri hiyerarşiye uygun olarak verilmiş ve emir komuta zinciri 
içinde hareket edilmiştir. Yüzbaşı Özay Cödel'in ifadesinde görüleceği üzere, Özay Cödel görev 
emrini sat komutanı albay Turan Ecevit'ten almıştır. Birliğimizde emir komuta zinciri şöyledir, en 
üstte sat komutanı albay Turan Ecevit, onun altında kuzey sat komutanı binbaşı Murat Çetinkaya, 

N
ordic

M
onit

or.c
om



T.C. ANKARA 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Duruşma Tar: 23/07/2018 Dosya No : 2018/156 Esas

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  BjgunVB - w67cbSl - mYcuNml - WchhZY=  ile erişebilirsiniz.

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  BjgunVB - w67cbSl - mYcuNml - WchhZY=  ile erişebilirsiniz.

onun altında görev birim komutanları gelir. Yüzbaşı Özay Cödel görev birim komutanıdır. Dolayısıyla 
emir komuta dışında verilmiş bir emir yoktur. Kanunsuz bir emir almadım. Verilen emir rutin görev 
faaliyetlerine uygundur. Olay esnasında da kanunsuz hiç bir emir almadım. Ayrıca suça ilişkin kastım 
bulunmamaktadır. Olay günü yapılan her hareket ve fiil rutin iş tanımımızda bulunmaktadır. 
Bulunduğum bölgede emniyet maksatlı görev alacağımız söylenmiştir. Emniyet maksatlı beklemek ve 
bir ara uyumak dışında başka bir eylemim olmamıştır. Kaldı ki ifadem de de belirttiğim gibi benim 
İstanbul'a gelişim tamamen plansızdır. O gün hastaydım. Eğer uzun ada'ya doktor gelmiş olsaydı diğer 
arkadaşlarım gibi uzun ada'dan hiç ayrılmayacaktım. Veya kurs öğretmenimin hastaneye gitmem 
konusunda ısrarları olmasaydı ben yine diğer arkadaşlarım gibi uzun adada görevimin başında 
olacaktım. İstanbul'a gitmeye İzmir'de erkenden muayene olabildiğim için karar verdim. Yoksa o gün 
benim İstanbul'a gitmeye hiç niyetim yoktu. Planlı bir iş değildi. Darbe kastıyla hareket eden biri niçin 
botundan kepine kadar bütün eşyasını uzun adada bırakır, beylik silahını da arkadaşına emanet eder. 
Bunu ben yaptım. Eşyalarım uzun adada yedek silahımı da astsubay Çağrı Dündar'a bıraktım. Çünkü 
ben o gün tek bir kasıtla hareket ettim. O da eşime süpriz yapmak için İstanbul'a gitmekti. Tarafıma 
isnat edilen diğer bir suçlama, terör örgütüne üye olma suçudur. Sayın mahkeme heyeti tüm dosya 
kapsamı birlikte değerlendirildiğinde silahlı terör örgütüne üye olduğuma dair en ufak bir delil 
bulunmamaktadır. Kesinlikle reddediyorum. Hakkımda diğer bir suçlama, kasten adam öldürme 
suçudur. İddianamede standart olarak yapıştırılan ilk paragrafta geçen isimlerden hiç birini 
tanımıyorum. Ve yaşanan olaylar benim bulunduğum bölgede yaşanmamıştır. Bahse konu böyle bir 
hadiseye şahit olmadım. Ben nizamiye gerisinde sağ tarafta nizamiyeye üç yüz dört yüz metre geride 
mevki aldım. Tel örgülerden gelebilecek tehlikelere karşı orada bekliyordum. Sabaha kadar bu şekilde 
bulunduğum yerde bekledim. Beklediğim yerden nizamiye önü görünmüyordu. Görev aldığım akıncı 
üssü arka yani Yenikent nizamiyenin etrafında bir takım görüş engelleyecek taş duvar ve kulübe gibi 
yapılar vardı. Diğer taraftan otluk sazlık bir alandı. Otlar yattığım zaman görüş açımı tamamen 
kapatacak uzunluktaydı. Dolayısıyla nizamiye önünü göremiyordum. Beklediğim zaman zarfı içinde 
hiç bir silah sesi duymadım. Zira jetlerin sesinden bunu duymamda mümkün değildi. Olay günü 
silahımdan tek bir mermi dahi çıkmamıştı. Zaten bu durum baristik incelemede de net bir şekilde 
anlaşılacaktır. Sayın heyet hakkımda ki diğer bir suçlama ise kasten adam öldürmeye teşebbüs 
suçudur. Az önce de ifade ettiğim üzere bulunduğum yer itibari ile görüş alanım kısıtlıydı. Nizamiye 
kapısı dahi seçilmiyordu. Etrafım yarım adam boyunda otlarla çevriliydi. Görüş alanımı kısıtlayan 
uçak maketi, kulübe taş duvar gibi engeller mevcuttu. Ben bulunduğum yerde minibüs ya da biçer 
döver görmedim. Minibüs ve biçer dövere ateş edildiğine de şahit olmadım. Kimin ateş ettiğini de 
bilmiyorum. Hiç bir silah seside duymadım. Zaten dediğim gibi silahımdan tek bir mermi dahi 
çıkmamıştır. Balistik incelemede bu durum net bir şekilde anlaşılacaktır. Üzerime atılı son suçlama ise 
mala zarar verme suçudur. Bir önceki suçlamaya dair yaptığım savunmada da ifade ettiğim üzere ben 
görev yaptığım yerde minibüs veya biçer döver görmedim. Bunlara ateş edildiğine de şahit olmadım. 
Bulunduğum yer itibariyle bunlara şahit olmam mümkün değildir. Hiç bir silah seside duymadım. 
Silahımdan tek bir mermi dahi çıkmamıştır. Balistik incelemede bu durum net bir şekilde 
anlaşılacaktır. Diğer taraftan olaya dair görgü tutanağını da kabul etmiyorum. Delil niteliğinde 
değildir. Herhangi bir mahkeme tespiti yoktur. Sayın başkan sayın üyeler şimdi son bir husus u ifade 
etmek isterim. Ben hayatım boyunca vatanına ve miletine bağlı Türk milliyetçisi bir insan oldum. 
Vatanıma ihanet edeceğime ölmeyi yeğlerim. Bu suçlamalar vicdanımda büyük bir yara açmıştır. 
Kabul etmem mümkün değildir. Ben vatanımı korumak için asker olmuşken hiç bir alakam olmayan 
sebepler nedeniyle terörist ve hain ilan edildim. Sayın başkan ben nasıl bir teröristim ki o gün 
akıncıdan çıkıp İstanbul'a birliğime giderken yol kenarına park etmiş tıra ait bir su bidonundan su 
içtim. Sahibini görmediğim için de hak geçmesin diye bidonun altına para bıraktım. Üzerime atılı 
suçlara bakıldığında o suçları işleyen birinin bu şekilde hakkı gözetmesi olacak şey midir bunu da 
sizin vicdanınıza bırakıyorum. İki yıldır ceza evindeyim. Darbe günü olaylardan hiç haberim 
olmaksızın birliği korudum. Kimseyi göremeyince birliği terk ettim. Hiç bir olaya karışmadım. Hiç bir 
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suç işlemedim. Bize tel örgülerden gelebilecek saldırılara karşı korumamız söylendi. Sayın başkan iki 
yıldır düşünüyorum ben tel örgüleri koruyarak darbe mi yapmış oldum. O zaman o saatte görev yerini 
terk ettiğim için kahraman mı oluyorum. Ama kimse kahraman demiyor. 2016 yılında Nusaybin 
operasyonlarının yapıldığı dönemde Nusaybin'e görev sıramız yaklaştığı esnada Türk Silahlı 
Kuvvetleri serbest paraşüt milli takım kampına çağrıldım. Bu benim gibi mesleğinin başında olan tüm 
askeri personelin hayali olan bir durumdu. Ben isteseydim Nusaybin gibi bir göreve gitmek yerine 
serbest paraşüt kampına katılabilirdim tıpkı o dönem ki tim komutanımız olan yüzbaşı Özgür Volkan 
Demirci'nin Nusaybin görevinden kaçmak için kendisini Bosna Hersek gibi kıyak bir göreve 
yazdırması gibi. Serbest paraşüt milli takım antrenörü olan albay Ahmet dinç'i arayıp kendisine 
Nusaybin görevinden dolayı kampa gelemeyeceğimi bildirdim. Tim arkadaşlarım misli bir görevde 
iken ben paraşütle atlayamazdım. Bu niyetimi eşime paylaştığım o günlerde eşimin ilk tepkisi sen 
zaten aksini düşünseydin seni asla affetmezdim şeklinde oldu. Bunu da sağolsun bir mektubunda 
benimle paylaşmış Uyap'ta kayıtlı oradan bakabilirsiniz. Şimdi görevden kaçan işini eksik yapan kendi 
canını vatanın bekasından daha tatlı gören hatta bana oğlum mal mısın ne işin var Mardin'de git işte 
kampına temiz temiz paraşütünü atla diyen tipler şu an kahraman olarak poz vermekteler. Sayın 
başkanım bugüne kadar gördüğüm işkenceler de dahil yaşadıklarımdan ziyade asıl onuruma 
dokunanda işte arz ettiğim bu husustur. Sayın başkan tüm bu yaşadıklarımın çıkış noktası verilen 
emire mutlak itaat anlayışıyla sorgulamaksızın yerine getirmemdir. Eğer bu darbe başarısız olmuşsa 
bunda benim de katkım vardır. Çünkü bulunduğum görev yerine terk ettim. Herhalde darbe olmuş 
olsaydı ben orayı terk ettiğim için yargılanıyor olacaktım. Bu sebeple öncelikle tutukluğumun 
kaldırılmasını sonrasında tüm suçlardan beraatımı kabul ediyorum. Savunmam bitmiştir arz ederim. 

Sanık Gökhan Karabacak'ın  Sulh Ceza Hakimliğinde ve savcılıkta vermiş olduğu beyanı 
okundu, soruldu: Daha önceden 20 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul sulh ceza hakimliğinde 
10/08/2016 tarihinde İstanbul savcılığından ifadeler vermişsin. Şimdi ki ifaden de bir iki husus dışında 
benzer mahiyette bu ifadelerinde 

Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet sayın başkanım.
Başkan:  İzmir'de kurstasın. Keskin nişancı kursunda mısın ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet.
Başkan:  Ne zaman bitecek kurs normalde ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben:   Kursun tamamı iki hafta daha vardı diye hatırlıyorum. 
Başkan:  O gün rahatsız olduğun için İzmir'e geldin ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Rahatsız olduğum için uzun adada ki revire gittim. 

Doktor olmadı için...
Başkan:  Netice itibariyle yani hastalık için İzmir ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet hocam beni hastaneye gitmemi ısrar etti 

savunmamda da arz ettim. Bende İzmir dokuz eylül üniversitesi hastanesine gittim. 
Başkan:  Bu süreç içinde İrfan Altuntaş, Mevlüt Öncel herhangi birisi ile görüştün mü /
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Hayır görüşmedim.
Başkan:  Mustafa Özel ifadesinde 15 Temmuz'dan önce ki Salı günü İzmir'e gittiğini, İzmir'de 

İrfan Altuntaş'a haber verdiğini, onlarında Hamdi Çıplak ve Gökhan Karabacak'a İrfan Altuntaş'ın 
haber verdiğini söylüyor. Sana herhangi bir şekilde görevle ilgili İrfan Altuntaş yada Mevlüt 
Öncel bir şey söylediler mi ?

Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Hayır başkanım zaten öyle bir şey olmuş olsa uçakla 
gitmek yerine veya o gün uzun adaya gitmek yerine onların şahsi aracına binip öyle gelirdim. 

Başkan:  Buradaki ifadede Özay Cödel görev için bir liste verildiğini Turan Ecevit'in 
kendisine bir liste verildiğini kendisinin de Mustafa Özel'e bir kısımını çağırmasını söylediğini, 
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bir kısmını da kendisinin aradığını ifade etti. Sana herhangi bir şekilde görevden bahseden olmadı.
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Hayır başkanım.
Başkan:  Sen normal İstanbul'a geldin.
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet.
Başkan:  Bu ifadelerinde İrfan Altuntaş'a döndüğünde hava alanında olduğunu söyleyince eve 

geçeceğini söylemişsin. Onlar da sana bir yere ayrılma oraya geleceğiz demişler.
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Birliğe gideceklerini eve geçeceksen evim zaten 

lojmanda olduğunu bildikleri için beni alabileceğini söyledi. Bende tamam dedim bekledim daha 
sonra geldiler onlarla devam ettim.

Başkan:  Sen 16:20 uçağıyla ...
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet rötarlı olarak kalktı. Altı gibi Sabiha Gökçen'e 

indim.
Başkan:  18:00 gibi oradasın
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet.
Başkan:  Onları bekledin kaç gibi geldi onlar ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: yarım saat bir bekleyiş oldu yanlış hatırlamıyorsam.
Başkan:  18:30 civarı ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet.
Başkan:  Sonra kuzey sat komutanlığına gittiniz birliğinize ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet.
Başkan:  Bu yol boyunca giderken kendilerinin niye birliğe gittiği konusu konuşuldu mu 

görevden bahsedildi mi ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Hayır sayın başkan savunmamda arz ettim. Hayırdır 

hocam dedim. Kurslarla alakalı bir şeyler söyledi çok aklımda değil hatırlamıyorum bende zaten çok 
üzerinde durmadım. Telefonumu karıştırıyordum. Öyle yolculuğa devam ettim.

Başkan:  Geldin birliğe aynı araçla geldiniz üçünüz ? irfan, Mevlüt , sen 
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet.
Başkan:  Orada Özay Cödel'i gördün. Mustafa'yı gördün.
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet.
Başkan:  Kimse sana bir görev olduğundan göreve gideceğinden bahsetti mi ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: O şekilde değil zaten direk bizi görünce Mustafa Özel 

geldi. Acil bir görev olduğunu söyledi hemen hazırlanmamızı söyledi. Görevin mahiyetini 
söylemediler. Zaten bu emri duyduğum zaman benim orada ne görevi falan diye sorma gibi bir lüksüm 
yok. Hemen bende teçhizatım dahi olmazken oradan yedek malzemelerden hazırlığımı yaptım. Yarım 
saatlik bir hazırlığımdan sonra birlikten ayrıldık.

Başkan:  Senin göreve gidişin rastgele olmuş ta onun için diyorum. Şimdi ...
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet birliğe gelişim tamamen tesadüfi ama sonuçta 

orada bir emir veriliyor. Bende sat personeliyim.
Başkan:  Orayı açıklamak açısından şimdi normalde İzmir'de kurstasın. 
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet.
Başkan:  Satta bir görev tanzim edilmişse o sıra eğer senin söylediği şekilde sana herhangi bir 

şekilde görevde haber verilmemişse çağrılmamışsan görev var deyip çağırabiliriz diyorlar. Öyle 
yetkimiz var. Öyle bir çağrı olmadı diyorsun sen.
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Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet olmadı sayın başkan.
Başkan:  Dolayısıyla o sırada oraya da geleceğinizi bilmiyorlar.
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet.
Başkan:  Ama bir görev var. Önemli bir görev var. Sen gelmesen mesela ne olacak ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Ben gelmesem o anda birliğe kim gelmişse kim hazırsa 

o personel gider nitekim örnekleri çoktur. Daha öncede arz ettim. 
Başkan:  Göreve gidecekleri çağırmıyorlar mı ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Şimdi rutin bir görevse o personel belli ise bu şekilde 

çağırır. Ama acil bir görevse o anda birliğe kim gelmişse kim hızlı hareket etmişse sonuçta evi birliğe 
çok uzak olanlar var. Lojmanda oturanlar var. Yakın olanlar var. Bir tim hazırlanır gidilir. 

Başkan:  Gelmedi misal ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Gelmediysem gitmem. Kaçırmış olurum. 
Başkan:  Görev ne olacak onu diyorum. Mesai bitmiş herkes evine gitmiş.
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Personel gelene kadar beklenir.
Başkan:  Çağırması gerekmez mi yani yoksa kimseye haber vermeden birisi gelirse şeklinde 

mi 
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Görevin mahiyetine bilmiyorum belli bir görev verilmiş. 

Listeden de benim haberim yok. Kimse bana söylemedi ben tesadüfen oradaydım. Birliğe gelen 
personele yani o anda kime ulaşmışlarsa bilmiyorum ya da birlikte kim gelmişse ya da orada kimi 
görmüşlerse hazırlanmaları söylenmiş. Bu sat personeli için gayet normal bu şekilde daha önce bir çok 
kez göreve gidildi. O an tim hazırlanana kadar eğer personel yoksa beklenir yani mecbur bir tim 
olmadan çıkılmaz o anda kim gelmişse o şekilde gidilir yani. 

Başkan:  Personel çağrılmaz mı onu diyorum. Beklenir diyorsun da burası sat komutanlığı biz 
bir görev var bu göreve gidecekleri

Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Yetersizse personel zaten çağrılır.
Başkan:  On beş kişi yirmi kişi lazım bu on beş yirmi kişi ye haber verilir gelinir. Mesai bitmiş 

şimdi orada bekliyorsun belki orada kimse gelmeyecek. Görev mi olmayacak o zaman acil bir 
görevde daha hızlı bir şekilde çağrılmaz mı ? 

Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Kesinlikle doğru.
Başkan:  Onun için soruyorum seni aldıklarından itibaren birliğe gidinceye kadar kimse seni 

bir görev için falan aramadı. İstanbul'da sın belki öğrenildin çağrılıyorsun arayan soran yok 
araçtakilerde bilmiyor. Daha sonra hava alanına gitmişsiniz. Orada bir albay karşıladı diyorsun. 
Havacı mı karacı mı ?

Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Havacıydı yanlış hatırlamıyorsam. 
Başkan:  Bu uçakta pilotlarla falan konuşan birisinden bahsediliyor aynı kişi midir ? 
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Sayın başkan ben oraları hiç bilmiyorum ben daha çok 

teçhizatın malzemelerin indirilip bindirilmesi ile ilgileniyordum.
Başkan:  18 kişilik bir ekipsiniz.
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet.
Başkan:  Uçak çok fazla doluydu demişsin. Biz bile zor sığdık ifaden de.
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet malzemeler baya bir yer kaplamıştı ancak karşımda 

ki hemen yanımda ki personeli görebiliyordum muhabbet edebiliyordum. Öyle kıpırdayacağım bir yer 
yoktu.

Başkan:  Neresi olduğu söylenmedi.
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Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Hayır söylenmedi.
Başkan:  Uçağa bindiniz akıncıya indiniz.
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet.
Başkan:  Orada karşılayan şahsı ...
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Havacı bir grup personel karşıladı onlar da zaten ben 

dediğim gibi malzemelerin indirilip bindirilmesiyle ilgileniyordum çok malzeme vardı. Özay yüzbaşı 
konuştu diye hatırlıyorum. O kişileri tanımıyorum.

Başkan:  Sonra yenikent nizamiyeye görevlendirilmişsiniz.
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet.
Başkan:  Gittiniz oraya görevin bir koruma görevi olduğu anlaşıldı bu kadar çok malzeme 

koruma görevi için niye bu kadar malzeme yüklenmiş uçağa biz zor sığdık diye aklına geldi mi ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Yani o anda düşündüğüm şey değil ciddi bir şey 

olduğunu düşündüm uçağa binmeden önce de hatta daha önce ki ifademde de belirttim. Marmaris lafı 
geçiyordu ben çünkü bizim bütün yurt dışı görevleri ülkeden çıkış noktası Marmaris'tir. Ben hani 
Suriye, IŞID falan diye hayal ediyorum. Bu malzemelerin çokluğunu da o yüzden düşünüyorum. 
Oraya gelince tabi öğleden sonra Serhat Oral avukat beyin de ifade ettiği gibi bir şey hayal 
ediyorsunuz macera falan ama bir bakıyorsun tel örgünün arkasında normal bir nöbet nizamiye nöbeti 
gibi. lan diyorum  herhalde bizi yine şamdan yazmışlar öyle gönderildik diye düşünüyorum. 

Başkan:  Yok malzeme falan da var ya hani senin ilk düşünceni haklı çıkartacak şekilde uçağa 
zor sığdınız malzeme çok. Diğer sanıklarda ifade etti. Normal timde ki gidecek eleman sayısından 
çok bir malzeme var. Aklında bir görev tanımı var. Bir yere bir operasyon yapılacak orada sizi 
paylaştırdılar. Dediler ki şu tel örgülerin oraya dizileceksin Hasan Alp Koruyucu da söyledi yüz 
iki yüz metre aralıklarla koruma görevi yapılacak. Ya bu kadar malzemeyi getirdik. Tel örgüde 
koruma görevi yapıyoruz ne oluyor. Çünkü ifadenin ilerleyen aşamalarında demişsin ki akıncıya 
indikten sonra Melih albayrak ile konuştuğumuzda durum karışık olduğunu bir an önce ne 
olduğunu bilmiyoruz biraz geride dur şeklinde bir şeyler söyledi demişsin.

Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Şimdi ben sayın başkan tezcanlıyım. Rütbem itibariyle 
de en kıdemsizlerden biriyim. Dediğiniz gibi bir yere geldik. Hala görev mahiyetini bilmiyorum ve 
hala bir şey söylenmedi. Bende bunu öğrenmek için bir oraya bir buraya hareket ediyorum 
konuşuyorum.

Başkan:  Bir şeylerin ters olduğunu düşündük ama konuşamadığımız için ne olduğunu 
anlayamadık Melih Albayrak'a durumu sordum o da bana Gökhan durum karışık ne olursa olsun 
geride dur dedi bende tamam dedim. Sonra biz gruplara bölündük şu nizamiyeye gittik demişsin.

Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Beni orada abi edasıyla uyarıyor işte kıdemli birisi 
tecrübeli ben herhalde o hareketlerim sonuçta olayı merak ediyorum görev mahiyetini merak 
ediyorum. Öğrenmeye çalışıyorum tezcanlıyım hareketliyim herhalde belki birini rahatsız etmiş 
olabilir bilmiyorum Gökhan bak geride dur durum karışık ne olursa olsun sen geride dur zaten 
açıklanır şeklinde ifadesi.

Başkan:  Bu Yenikent nizamiyeye gittiğiniz zaman orada insani yardım tugayından da yine 
gelenler olmuş orada nöbet bekleyen teğmenler var. Yarbay var. Binbaşı var. Bir tane makçı 
nizamiyede görevli kişi var. Nizamiyelerin kendi görevli uzman çavuşları var vesaire. Kursiyer 
teğmenler ya da mabs'ten gelen teğmenler var. Herhangi birisiyle temasa geçtin mi konuştun mu 
ne oluyor ne bitiyor sizler niye buradasınız ?

Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Hayır sayın başkan.
Başkan:  Hiç senin yanına gelen giden oldu mu ?
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Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Hayır sayın başkan.
Başkan:  sabah saatlerinde orada ayrılmak isteyen bu insani yardım tugayından Özkan Hekin 

var. 
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet
Başkan:  Onun vurulmasıyla ilgili olarak ...
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: ben şahit olmadım sayın başkan.
Başkan:  Halil Burak Balcı diğer şahıslar hakkında davada açılmış iddianameyede konu 

getirilişi götürülüşü ...
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: O olayların hiç birine şahit olmadım sayın başkan.
Başkan:  Yine burada kursiyer teğmenler ifadeleri sırasında pistin bombalanması sırasında 

oraya geldikleri bir malzeme almak için ya da tanker baktıklarını söylüyorlar o sırada uçaklara 
orada ki teçhizatlı askerlerin ateş açtığını onları uyardıklarını ikaz ettiklerini bizim uçağımız 
dediklerini ifade ettiler. Sende patlama seslerinden bahsettin.

Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet ben bir patlama sesi duydum. Saat ondan sonra arz 
ettiğim gibi.

Başkan:  Uçaklara ateş edenleri gördün mü ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Hayır sayın başkanım görmedim.
Başkan:  Daha sonra o nizamiyede sekiz dokuz kişisiniz. 
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: ben nizamiyede değilim sayın başkan. Nizamiye 

bölgesinin sağ tarafında.
Başkan:  Nizamiye bölgesinin işte Özay Cödel zaman zaman gelip gittiğini söylüyor sizi oraya 

gönderdi Hasan Alp Koruyucu'da diyor ki işte yüzer iki yüzer metre aralıklarla tel örgü hattı 
üzerine dizildik daha sonra kendisini başka bir görev için çağırmışlar gitmiş onu gördün mü ?

Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Hayır sayın başkan.
Başkan:  en nihayetinde sabah şimdi oradan ayrılma durumu söz konusu olduğu zaman aynı 

şekilde tim komutanı birisinin gelip aynı hattaki kişileri toplayıp beraber gidiyoruz demesi bir 
yere toplanması lazım sizde böyle bir durum olmuyor.

Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet sayın başkan.
Başkan:  Sen geliyorsun kimseyi görmüyorsun herkes gitmiş senin haberin yok.
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet ben gittiğini değerlendiriyorum belki de gitmemiş 

bilmiyorum. Çünkü ben binen teçhizatlı bineni söylüyorum. Benzetiyorum. Devam ederken nizamiye 
bölgesine savunmamda da arz ettim. Başka bir araç geliyor o aracada ne olup bittiğini soruyorum. 
Ondan sonra zaten savunmamda arz ettiğim gibi hangara geliyorum. Benden önce o araçla personelin 
gittiğini düşünüyorum çünkü ben zaten tel örgüler boyunca hem yürüyor hem nizamiyeye doğru hem 
de birilerini arıyorum. Belki patlamadan dolayı kendilerini emniyete almış olabileceklerini düşünerek 
bağırıyorum ama kimseyi bulamıyorum. Yaklaşınca teçhizatlı binen birilerini görünce bizimkiler 
olduğunu değerlendiriyorum bu benim kendi değerlendirmem orada belki de gitmemişlerdir 
bilmiyorum yani.

Başkan:  Sonra Yenikent nizamiye diğer lojman nizamiyede ki kişilerde gelmişler. Orada bir 
konuşma olmuş işte kandırıldık şöyle böyle oldu. Buradan ayrılabilirsiniz gidebilirsiniz şeklinde.

Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Ben onlara şahit olmadım sayın başkanım. 
Başkan:  Sen geldin tekrar hangara döndün. Orada Melih'i mi gördün sadece ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet. Çok geçmeden hemen zaten yok Fatih Kaya 

beraber geldiler ikisi beraber geldi. Ben Melih abiyle konuştum zaten o da yanımdaydı o başından 
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geçenleri anlattı ben başımdan geçenleri anlattım daha sonra işte verdiğimiz en iyi kararın birliğe 
dönmek olduğunu düşündük.

Başkan:  orada Özay Cödel'e ya da diğer kişilere ulaşma imkanınız olmadı mı ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Hayır sayın başkanım. Zaten ben durumu anlattım 

oradan gelidğimi söyledim. Bizim tim personelini saydım bu kişiler akşam oraya geldiğimizi söyledim 
o kişileri göremediğimi söyledim. Hatta teçhizatlı binen birilerini görünce onların bizim olduğunu 
söyledim öyle değerlendirdiğim için dolayısıyla hangarda silahlar teçhizat cephane orada olduğu için 
oradan gitmiş olabileceklerini değerlendirdim. 

Başkan:  ama bir irtibat kurmak için görev yerini terk edeceksiniz.
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet.
Başkan:  Komutana işte kimse artık siz orada en rütbeliniz Özay Cödel mi ya da ondan sıralı 

bir şey belirlendi mi amir olarak ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Şimdi sayın başkan birliğin içini yeterince bilmiyoruz 

pist olduğu için büyük samanlıkta iğne aramak gibi altımızda araba yok bekleyeceksin araba gelecek. 
Bir yandan uçaklar alçak uçuş yapıyor bombalama devam ediyor zaten oradan öncelikle çıkmamızın 
kendimizi emniyete almak. Bu yüzden hemen oradan çıkmak istedik en yakın yerden tel örgüden 
atlayarak uzaklaştık. Çünkü orası emniyetli bir bölge değil. O anda hala Özay yüzbaşıyı arayalım şunu 
arayalım bunu bulalım gibi düşünmemiz olmazdı yani.

Başkan:  Bu ifadelerinde üçüncü bir şahısla karşılaştık diyorsun arazide kim bu tanıştınız mı 
sonra ?

Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Kim olduğunu bilmiyorum asker olduğunu söyledi 
askeri kimlik kartını gösterdi. Botu vardı. Muhtemelen beylik silahıydı tabancası vardı. Görev için 
geldiğini patlamadan dolayı kaçtığını söyledi. Biz İstanbul'a gittiğimiz için şimdi şey bir durum var. 
Çokta muhattap olmadık zaten o da peşimize takıldı bizimle beraber İstanbul'a geldi. 

Başkan:  Kim olduğunu hangi birlikte İstanbul'da bir birlikte miymiş ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Bilmiyorum sayın başkan. 
Başkan:  Sen ve melih Albayrak ikiniz döndünüz İstanbul'a 
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet.
Başkan:  Senin telefonun yanında mıydı olay gecesi ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Hayır sayın başkan savunmam da arz ettim. Telefonumu 

birliğe kapatıp birlikteki dolabıma koydum. Çünkü bu şekilde talimat geldi. 
Başkan:   O sizin hangar dediğiniz yerin yakınında 143 filo varmış.
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Şöyle hangar dediğim daha sonra...
Başkan:  Malzemeleri koyduğunuz yer.
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: 141 Nolu ANLAŞILMADI diye geçiyor sanırım. Öyle 

uçak hangarı değil yani.
Başkan:  Oranın yanında bir filo binası var mıydı ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Sayın başkan oradan hiç bir yere ayrılmadım yani hiç bir 

yere gitmedim bilmiyorum hatırlamıyorum. 
Başkan:  Yani sivil asker kişiler gördün mü diye soruyorum ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Hayır sayın başkan. 
Başkan:  Gece boyunca herhangi bir şekilde diğer sizin ekiptekilerle temas kurdunuz mu o 

hatta beklerken sizin yanınıza falan gelen oldu mu ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Şöyle mesafeli durduğumuz için ben zaten orada bizden 
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birinin olduğunu biliyorum. Yürüyüşler yapıyorum muhabbet etmiyoruz ama suriyetinden biliyorum 
orada olduğunu o şekilde kontrol amaçlı yürüyüşlerim oldu. Bir saat kadar da uyudum söylemiştim. 
Hasta olduğumdan ilaçlarımı alamamıştım. Bunun da şeyiyle bir saat kadar dinlendim. Zaman zaman 
uyuklamalarım oldu onun dışında işte sabah patlama sesi zaten sabah erken aydınlandı öyle .

Başkan:  bu nizamiye yakınlarında ki binaya mı geldin kaldığın yer uyuduğun yer ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Yok yine üç yüz, dört yüz metre mesafede bir yerdi. 

Askeri kulübe gibi prefabrik bir şeyde olabilir tam hatırlamıyorum o şekilde bir şeydi.
Başkan:  Gece boyunca kimseyle temas etmedin mi ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Hayır başkanım.
Başkan:  Bu hangarda da ya da sundurma dediğin yerde de Melih'ten başka kimseyi görmedin 

mi sizin ekipten ya da başkalarından askerlerden ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Hayır sayın başkan Fatih Kaya ile beraber geldi başka da 

kimse yoktu. 
Sanık Gökhan Karabacak müdafi Av. Serhat Oral söz aldı, sanığa soruları olduğunu 

bildirdi: Daha önce akıncı üssünü hiç görmüş müydünüz ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Hayır sayın avukat.
Sanık Gökhan Karabacak müdafi Av. Serhat Oral devamla : Peki şimdi biliyoruz da 

askerlikte satta işte ani görevler şunlar bunlar var ama bir de kurallar var. Örneğin mesela bu Kardak 
zamanında da aynı şekilde olmuştur. Göreve ne kadar acil de olsa bir yer gösterilmesi tespiti yapılır. 
Size yapılmamış anladığım kadarıyla nereye gideceğiniz de belli değil  hiç bilmediğiniz bir yere 
gidiyorsunuz ama askerlik tecrübenize dayanarak bunu sormak istiyorum. Özay Cödel'e komutanı bu 
görevi mutlaka tevdi etti değil mi şuraya gideceksiniz askerlerini topla diye ?

Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet.
Sanık Gökhan Karabacak müdafi Av. Serhat Oral devamla : Kendisine bu yerle ilgili bilgi 

vermiş midir ? veya kendisinin bilgisi var mıydı ? akıncı üssünün genişliği uzunluğu eni boyu çukuru 
sonuçta yani buraya bir sürü askerinizi götürüyorsunuz ve Türk ordusunun seçkin bir birliği olarak 
nitelendirilen bir birlik. 

Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet.
Sanık Gökhan Karabacak müdafi Av. Serhat Oral devamla : Sizce bilgisi var mıydı ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Bilemiyorum sayın avukat. 
Sanık Gökhan Karabacak müdafi Av. Serhat Oral devamla : Bilgisi olması gerekir mi ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Yani olması gerekmez çünkü emir emirdir. 
Sanık Gökhan Karabacak müdafi Av. Serhat Oral devamla : Yani mesela bir komutan 

atıyorum Kardak'a götürecek veya Yunanistan'da ki bir adaya götürecek. Buranın yüz ölçümü sağı 
solu şusu busu hiç bilgisi olmaz mı ? öyle toplayıp götürür mü sat komandoyu ?

Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Olabilir ama bunu illa söylemek zorunda değil çünkü 
istihbarat bilgi diye bir şey var.

Sanık Gökhan Karabacak müdafi Av. Serhat Oral devamla : Uçakta yanınızda mıydı ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet uçakta yanımızdaydı ön tarafta diye biliyorum.
Sanık Gökhan Karabacak müdafi Av. Serhat Oral devamla : Uçakta hiç konuşmanız oldu 

mu ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Hayır zaten dediğim gibi uçak çok sıkışık ben yanımda 

ki adamı ve ancak karşımda ki adamı görebiliyordum. Çok fazla kıpırdayacak bir durum yok zaten 
teçhizat hazırlamaktan falan oturduğumuzu hatırlamıyorum ben. 

Sanık Gökhan Karabacak müdafi Av. Serhat Oral devamla : Sadece akıncı üssüne 
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indiğinizde mi sizide toplayıp görüşme yaptı ?
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet.
Sanık Gökhan Karabacak müdafi Av. Serhat Oral devamla : O zaman mı bilgi verdi.
Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet.
Sanık Gökhan Karabacak müdafi Av. Serhat Oral devamla : Peki yer konusunu size 

şurayı, size burayı derken arkadaşlarınızı görevlendirirken siz akıncı üssünü komutanınızın bildiği 
konusunda bir bilgi sahibi oldunuz mu ?

Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Hayır şöyle bizi karşılayan dedim ya havacı bir takım 
personel karşıladı. Onlarla konuştuktan sonra görev verildi muhtemelen. Onlardan gelmiştir 
bilmiyorum. Onlardan almıştır.

Sanık Gökhan Karabacak müdafi Av. Serhat Oral devamla : Özay Cödel'i görevlendiren 
onlar oldu. Demek ki onlar sizin daha gelmeden önce nerelerde görev yapacağınızı tespit etmişler 
miydi ? siz sat komandosusunuz değil mi ?

Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Evet.
Sanık Gökhan Karabacak müdafi Av. Serhat Oral devamla : Bir eğitim aldınız her ne 

kadar benim şahsi fikrim çok iyi bir eğitim olmamış olsada bir eğitimden geçtiniz. Askeri bir 
durumunuz var. Yani şunu hissettiniz mi siz oraya indiğinizde hiç bir yeri bilmiyorsunuz ama demek 
ki bilen birileri var ki sizi belli noktalara gönderiyorlar şimdi akıncı üssünün ne kadar büyük olduğunu 
benim burada anlatmama gerek yok. Sayın başkanım da biliyordur mutlaka heyetimizde biliyordur. Ne 
kadar geniş ve sıkıntılı bir alan olduğu da az çok bilinir. Yani sizi bir yerlere gönderdiklerine göre 
demek ki tespit etmişler değil mi öyle hissettiniz mi ?

Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Yani o anda şöyle hani timlere bölündü timler o anda 
bölündü yani ben diğer nizamiyeye de gidebilirdim o anda hani o şekilde soruyorsanız o anda timler 
ayrıldı daha önceden belirlenmedi.

Sanık Gökhan Karabacak müdafi Av. Serhat Oral devamla : O şekilde sormuyorum ama 
çok fazla uzatmakta istemiyorum sormak istediğim şey bu değil sadece sormak istediğim şey sizden 
almak istediğim şey şu, birileri siz daha gelmeden önce bakın uçaktayken veya daha öncesinde sizin 
nerelerde görev yapacağınızı, a timi b timi için söylemiyorum bunu ama sat komandolarının nerede 
görev yapacağını nerede duracağını tespit etmişler izlenimi ni aldınız mı ?

Sanık Gökhan Karabacak cevaben: Ya o anda öyle bir şey düşünmedim ama dediğiniz gibi 
olmuştur. Tehdit nereden fazlaysa bizi oraya yönlendirdiler. Daha eğitimli personel olduğumuz için. 
Diye düşünüyorum.

Sanık Gökhan Karabacak müdafi Av. Serhat Oral devamla : Peki başkanım ben 
savunmama geçebilir miyim ?

Başkan:  Evet. 

İddia makamından soruldu, sanığa bu aşamada sorumuz yoktur dedi.
Sanık müdafi Av. Serhat Oral'dan soruldu: Sayın başkanım biraz önce ki müvekkilimle de 

yaptığım savunmanın şekline benzer bir savunma olacak. Sizinde bütün bu süreç boyunca izlediğiniz 
dinlediğiniz kadarıyla hele hele bu sat komandoları maalesef sayın başkanım bir şekilde kurban 
edilmiş bilmeden ve kendilerinde yetiştiriliş tarzlarından biraz da bizim askeri eğitimimizin vermiş 
olduğu bir sıkıntıdır bu maalesef ki bu aşılamadı sorgusu olmadığı içinde direk bunlara kimi 
buldularsa almışlar götürmüşler ve gördüğünüz gibi bir sat komandosu yetişiyor ama Türkiye'de ki 
içerde ki elbette ki belki hepsi bilmese bile hiç bir birliğin yerinin dahi bilmiyor. Konumunu bilmiyor. 
Nasıl bir coğrafi şarta gittiğini bilmiyor ama ne ilginçtir ki uçağa malzeme dolduruyorlar. Ne kadar 
malzeme varsa alınıyor ve hiç bir bilgi açıklama arkadaşlar şuraya ineceğiz. Hatta Türk ordusunun 
insanın yapısında vardır bir helalleşme. Ya bir yere götürüyorsun bu kadar insanı o bile yok. Uçak 
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indiriliyor. Ondan sonra hemen tak tak tak sen oraya sen oraya deniliyor. Ama hiçbir tanesi 
göreceksiniz diğer müvekkillerim de belki aynı şeyi söyleyecek. Diğer söylediklerinizde aynı şeyi 
söylemişlerdir. Sayın başkanım yüzde sekseni akıncı üssünün nerede olduğunu, nasıl olduğunu, 
coğrafi şartını ne olduğunu dahi bilmiyor. Bu kadar teçhizat alınmış ama hiç bilinmiyor. Daha önce ki 
konuşmamda da söylediğim gibi sayın başkanım bunlar derken askerlerimizi kast ediyorum. 
Seçilirken sat komandoluğuna veya işte başka birlik dışında ki başka önemli birliklere her zaman 
olduğu gibi son zamanlarda özellikle çok enterasan şekillerde seçmeler oldu. Bu arkadaşlarımız da 
dediğim gibi bir heyecana kapılarak biraz böyle o vatan millet sevgisi duygusu bunlarla beraber 
hayallerle beraber böyle bir şey olacağı düşünüldü ve her göreve giderken de bu duyguyla gitmek 
durumunda oluyorlardı. Sayın başkanım yani eğer zaten bu dinlemiş olduğunuz müvekkillerim ve 
sonrada dinleyeceğimiz müvekkillerimin içinde bunları söylüyorum. Eğer bu bahsedilen terör örgütü 
ile yakın ilişki içerisinde olsaydı önünüzde ki mutlaka dosyalarda size raporlarının gelmiş 
olabileceğini düşünüyorum. Bu örgütün çalışma şekillerinden haberleşme şekillerinden bir iki tanesi 
ile karşılaşmış olabilirdik. Örneğin ankesörlü telefonlarla sık sık arama, anladığım kadarıyla sizinde 
sayın başkanım sorularınız genelde askeri bir takım nasıl geldiniz nasıl gittiniz ama mesela hiç 
ankesörlü telefonla aranma durumu söz konusu olmadığını anlıyorum sizin şeylerinizden eğer bu örgüt 
bu şahıslarla çok yakın temas içerisinde olmuş olsaydı şu ana kadar bu yoğun emniyet çalışmaları 
içerisinde mutlaka bir aramalar gelirdi ki askeriye de bölümlere ayırmışlar işte bir kısmı Bylock bir 
kısmı ankesörlerle aranıyor. Anladığım kadarıyla böyle bir şeyde yok. Eğer bu örgüt içerisinde bir 
faliyette olmuş olsaydı büyük olasılıkla bunlarda çıkacaktı  ve çıkmadı. Buradan da bir şekilde 
anlaşılıyor ki sayın başkanım kurban olarak seçilmiş habersiz kişiler heyecanlı tipli vatan sevgisi 
millet sevgisi olan insanlar bu kişiler seçilmiş bakın gördüğünüz gibi gencecik de insanlar yani. 
Yaşları itibarıyla da kandırılmaya çok müsaitler yönlendirilmeye çok müsaitler hele bir de askeri birlik 
içindesiniz  hayatınız asosyal olarak geçiyor. Böyle bir durumda bunların alıp ta bir tarafa götürülmesi 
oradan oraya taşınması son derece artık normal gibi karşılanıyor ve işin ilginç tarafı başından beri 
söylediğim gibi bir üst komutanları son derece daha eğitimli olduğu düşünülen birisi başınızın 
çaresine bakın gibi tırnak içinde söylüyorum bir cümle sarf ediyor. Ki bunu bir çok müvekkil de aynı 
şekilde söyledi. Daha önce izlediğim duruşmalarda da bu cümleler çok geçti. Eğer bu yetişmiş kişi bu 
hatayı yapıyorsa zaten bunun arkasından çok söylenecek bir şeyde yok. Bu bir sat komandosun 
yetişmiş bir insanın zaten söyleyeceği bir cümle değil. Hele hele ben daha sonra gideceğim komutanla 
konuşacağım sorgulayacağım durumu madem öyle o kadar cesaretliydin de adamı başta niye 
sorgulamadın nereye gidiyordun ne yapacaktın nasıl edecektin falan diye. Ama işin en enteresan 
taraflarından da bir tanesi bu askerlerin daha suçlu veya suçsuzluğu tespit edilmeden böylesine ağır 
işkenceye maruz bırakılmaları hakikaten çok vicdanen rahatsız edici bir şey hani sayın başkanım eski 
bir gazeteci olarak bunu daha sonra kaleme alıp tekrar yazar mıyım bunları bilemiyorum. Çok ta 
isterim çünkü benim incelemelerim içerisinde gördüğüm araştırmalarım içerisinde gördüğüm çok ağır 
işkenceler var. Ve bu gencecik insanlara suçlu veya suçsuzluğu ispat edilmeden bu ağır hakaretlere bu 
ağır işkencelere maruz bırakılması hakikaten bir insanı çok hele de benim gibi hukukçuyu çok fazla 
derecede rencide ediyor. Bir isimler geçiyor mesela rambo isminde bir polisin yapmış olduğu 
hakaretler işkenceler çok ağır ve yaralayıcı biz bir millet olarak 12 Eylül yaşadık. Ve daha sonra yıllar 
sonra orada ki yapılan işkencelerin ne kadar ağır olduğunu ne kadar üzücü olduğunu defalarca 
yazarlarımız çizerlerimiz kaleme getirdiler yazdılar. Bizler dile getirdik. Bunun üzüntüsünü yaşadık 
ama belki bu olaylar yıllar sonra bittikten sonra bunlar da yazılacaktır çizilecektir diye düşünüyorum. 
Keşke olmasaydı keşke olmasaydı diye düşünüyorum ama şu anda müvekkilimin bu ruh haliyle o 
yaşadıklarıyla bile şurada savunma yapmasının ve diğer müvekkillerimin de hakikaten son derece 
önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın başkanım ben savunmasına tümü ile katılıyorum sizinde 
heyetinizin de en doğru en adaletli kararı vereceğinizden hiç bir şüphem yok. Benim dediğim gibi siz 
soracaksınızdır katılma taleplerimiz katılıyorum sayın başkanım herhangi bir durum yok ve beraatını 
talep  ediyorum .
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Sanık müdafiine katılma talepleri yönünden soruldu: Takdir mahkemenindir dedi.
Sanığın nüfus ve sabıkasızlık kaydı okundu, soruldu: Doğrudur, bana aittir dedi.
Sanığa katılma talepleri yönünden soruldu: Avukatıma katılıyorum dedi.

Sanık Mevlüt Öncel huzura alındı.
Sanık Mevlüt Öncel'e CMK'nın 191/3-c maddesi gereğince, yüklenen suç hakkında açıklamada 

bulunmamasının yasal hakkı olduğu belirtilerek, CMK.'nın 147 ve 150 maddesindeki yasal hakları 
anlatıldı. 

Sanık Mevlüt Öncel'den soruldu, haklarımı anladım, savunmamı müdafim ile birlikte 
yapacağım, dedi.

SANIK MEVLÜT ÖNCEL, SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ SAVUNMASINDA: Sayın başkan 
sayın heyet sayın iddia makamı ben 1970 Aksaray doğumlu Ramazan oğlu Mevlüt Öncel. Akıncı 
iddianamesinde üzerime atılı suçlara cevap vermek üzere savunmama başlıyorum. Öncelikle şunu 
belirteyim gönül isterdi ki şahsımla alakalı ek klasör görüntü ses kayıtları, inceleme, HTS analiz 
raporları , arama tutanakları ile sonuçları vesaire türünden belge inceleyebilseydim ve savunmamı 
daha sağlam temel üzerinde yapabilseydim. Ben bunlarla ilgili bir sıkıntı yaşadım başkanım. Bahse 
konu belge, tutanak vesaire dökümanlara ilk defa bir kaç ay önce tam olarak tarihini söylüyorum 9 
Nisan 2018 Pazar günü ulaşabildim. İlk defa o gün bilgisayar ile buluştum. Yani yirmi beş aydır 
tutukluyum bu yirmiş beş ayın yirmi birinci ayında ilk kez bilgisayar için çağrıldım. Bu konuda hem 
ceza infaz kurumu hem de mahkemeniz nezdinde daha önceden yazmış olduğum dilekçelerime 
rağmen hadise bu şekilde cereyan etmiştir. 15 Temmuz öncesi ve sonrası yaşadıklarımı anlatmaya 
başlamadan önce kesin olarak ifade ediyorum ki, ben hiç bir silahlı örgüte üye değilim. Tüm iddia ve 
suçlamaları reddediyorum. İddianame varsayımlarla doludur. Hukukta ise varsayımlar değil deliller 
konuşulur. Ayrıca suça kasti ve iradi iştirakin ispatı zorunludur. Lakin ben iddianamede böyle bir ispat 
görmedim. Ben 15 Temmuz 2016 tarihinde kamu oyunda kısaca sat olarak bilinen su altı taarruz 
komutanlığından tim personeli olarak görev yapıyordum. Rütbem astsubay kıdemli baş çavuş idi. 
Şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerinin onurlu bir mensubu iken 16 Temmuz 2016 tarihinde bir anda fiziksel, 
psikolojik işkenceye maruz kaldım. İddianamede yer alan savcılık ifadem bu işkenceden bir ya da iki 
saat sonra alınmış bir ifadedir. Baskı altında alınmış olsa da okumama müsaade edilmemiş olsa da, 
ifademi ana hatlarıyla kabul ediyorum. Kabul etmediğim bir iki hususu yeri geldi ki düzelteceğimi 
beyanla şu an verdiğim ifadenin esas alınmasını talep ediyorum. Sayın başkanım şimdi 15 Temmuz 
2016'dan çok daha önce iştirak ettiğim onlarca gerçek operasyondan sadece bir tanesini ana hatlarıyla 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir sat personelinin 15 Temmuz'a iştirakini sizlere anlatabilmem için 
evveliyatından vuku bulan gerçek bir terör operasyonlarını iştirak esaslarını ifade etmek zorundayım. 
Bunu yapmak asla hoşuma gitmiyor lakin hakikatlerin açığa çıkmasını en az sizler kadar bende 
istiyorum 15 Temmuz öncesinde ve uluslararası arenada cereyan eden biraz sonra anlatacağım bu 
operasyona dair gizlilik sınırlarını aşmamaya bir takım isimleri kullanmamaya azami gayret sarf 
edeceğimi en başından ifade etmek istiyorum. Yirmi dört saat süren uykusuz geçen yorucu bir sat timi 
nöbeti sonrası birliğimden ayrılmış evime gidiyordum. Tekrar hatırlatıyorum bu 15 Temmuz olayı 
değil 15 Temmuz'dan çok önce yaşanan bir gerçek operasyon hikayesi. Telefonum çaldı açtım arayan 
daha bir kaç dakika önce yüz yüze kendisi ile görüştüğüm sat timi komutanı bir yüzbaşı idi. İsmi 
bende mevcut söylemeyeceğim ama isterseniz söyleyebilirim. Kendisi sevdiğim değer verdiğim 
idealist ve kemalist bir Türk subayı olup gözüm kapalı her göreve gitmekten hiç çekinmeyeceğim 
ender insanlardan birisidir. Yanlış hatırlamıyorsam Poyrazköy davasında beş yılda yatmışlığı vardır 
ayrıca benim tim komutanım değildir. Acil bir görev çıkarsa bunu sat için söylüyorum acil bir görev 
çıkarsa en yakında en ulaşılabilir ve en müsait kim varsa o gider. Kamu oyunun bildiği bütün 
operasyonlar bu şekilde yapılmıştır. Kardak, kartepe 15 Temmuz'da bu şekilde olmuştur. En yakında, 
en ulaşılabilir en yakında kim varsa onlar gider. Bu yüzden sat timlerinde şöyle bir olay vardır. Bütün 
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