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saygı ile talep ederim.
Sanık müdafiine katılma talepleri yönünden soruldu, reddini talep ediyoruz dedi.
Sanığa katılma talepleri yönünden soruldu, avukatıma katılıyorum dedi.
Sanığın nüfus ve sabıkasızlık kaydı okundu, soruldu,doğrudur, bana aittir, dedi.
Sanık Ahmet Cebel söz aldı: Başkanım bir ricam olacaktı. Rahatsızım vareste
tutulmak istiyorum birde gözlüğümü avukatıma verebilir miyim kırıldı da
Başkan: Vareste talebini değerlendirelim, ayrılabilir.
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Sanık Buğra Baldan huzura alındı.
Sanık Buğra Baldan'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 Buğra Baldan'dan soruldu, haklarımı anladım, savunmamı müdafim ile birlikte
yapacağım, dedi.
SANIK BUĞRA BALDAN, SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ SAVUNMASINDA: Sayın
mahkeme başkanı değerli üyeler, öncelikle mahkemenizi ve aziz milletimizi saygı ile
selamlayıp ifademe başlayorum. Kolluk ve savcılık ifadem doğrudur. Savunmamı dosya
kapsamında yapacağımı belirtmek istiyorum mahkemenize CD ile 2 adet dilekçe yazmıştım
galiba henüz ceza evi yönetimi ile irtibat kurulamadı CD kapsamında savunma hakkımı saklı
tutmak istiyorum. Kursiyer Teğmen Buğra Baldan Ankara'da doğdum. İlk ve orta öğrenimi
Ağa Ceylan ilk öğretim okulunda tamamladım. 2005 yılında Kuleli askeri lisesini kazandım
2009 yılında mezun oldum aynı yıl Hava Harp okulu'na girmeye hak kazandım 2013 yılında
Harp okulundan Teğmen rütbesi ile mezun oldum ilk tayin yerim olan Çiğli 2. Ana Jet Üstü
komutanlığında pilotaj eğitimime başladım. 2014 yılında şubat ayında Türk ve ABD'nin
karşılıklı anlaşma gereği ABD Hava Kuvvetlerine ait uçuş okullarında pilotaj eğitimlerini
almak üzere Ankara'da Amerikalılara ait ODS Dil okulunda sınava girdim 100 üzerinden 97
aldım sınavı kazandım belgelerine mahkemeniz ulaşabilir. Pilotaj eğitimini almak üzere ABD
Texas eyaletinde bulunan Laffin uçuş okulunda eğitime başladım. Yaklaşık 1.5-2 yıllık eğitim
sürecinin ardından vatanıma döndüm Ankara'da 4.Ana Jet Üstü Komutanlığına 143. Filoya
kursiyer pilot olarak atandım. Sayın başkan şimdi anlatacağım hususları kesinlikle kendimi
övmek için anlatmayacağım çünkü kısada olsa meslek hayatım boyunca hep bu şerefli orduya,
hava kuvvetlerine laik iyi bir insan, iyi bir asker ve iyi bir pilot olabilmek için çok çalıştım.
Atatürk'ün muhasır medeniyetleri yakalama hedefi doğrultusunda çağla yarışan hava
kuvvetlerinin ancak çağın en iyi pilotlarını bünyesinde bulundurması ile mümkün olduğunu
düşünüyorum. Bu neden ile hayat hedefimi dünyanın en iyi savaş pilotu olmak diye koydum
bu kapsamda gerçekten çok çalıştım kuleli harp okulunu dereceli bitirdim, Amerika'ya gittim
2 sene boyunca istisnasız her uçuştan, her yaptığım hareketten her bir manevradan, İngilizce
her bir telsiz konuşması dahil bir çok açıdan hepsi yine Amerikalı uçuş pilot öğretmenlerden
notlar aldım değerlendirildim. Yabancı bir ülkede, yabancı bir dilde, yabancı öğrencilerin
içinde tek başımaydım sınıfımda herkes Amerikalıydı. Bu sürecin sonucunda birinci olarak
komutan özel ödülü dahil 3 ödül alarak mezun oldum. Sayın başkan 3. Ve son ödülü alırken
salonda bulunan Amerikalı aileler ve sınıf arkadaşlarımın hepsi ayağa kalkıp ülkemizi ayakta
alkışladılar. İlk defa bir yabancı böyle bir başarı elde etmiş bütün bu olaylara, törene katılıp
tek bir kelime bile İngilizce bilmeyen ne olduğunu anlamaya çalışan annemin göz yaşları
şahittir ayrıca törenin video görüntüleri ülkemizde yayınlanmıştı bütün bu başarılar ülkemizde
geniş yankı uyandırmış başta cumhurbaşkanımız, başbakanımız, genelkurmay başkanı ve
dönemin hava kuvvetleri komutanı Abidin Ünal arayarak takdirlerini iletmişler ve gurur
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duyduklarını söylemişlerdir. Size şuan bir nüshasını verdiğim dosyada basımda çıkan haberler
mevcuttur. Dünya birincisi, Kahraman Savaş Pilotu, Jet Türk, Türkiye'nin gururu başlıkları ile
Sabah, Takvim, Sözcü, Habertürk, Hürriyet, Milliyet gibi bir çok gazetede haberler
yapılmıştır. Ayrıca ABD hava kuvvetleri her yıl, yılın pilotunu 500 bin personeli içinde
yapılan değerlendirmeler ile seçmektedir. Ben Türkiye'ye döndükten sonra ABD'de eğitim
aldığım üst beni aday göstermişler ilk defa bir yabancıyı Amerika'da 2015 yılının pilotu
olarak seçmişler hava kuvvetlerimize tebrik ve takdir mailleri atmışlar ben bunu sonradan
komutanımızdan duydum. Başkanım dünyanın en zorlu eğitimlerinden birisi olarak pilotaj
eğitimleri gösterilir gerçekten hafta içi, hafta sonu, gece gündüz demeden ülkem için çok
çalıştım. Elimden geleni yaptım mükafat beklemedim ama şuan bu vaziyette yargılanmam
beni çok üzüyor kahrediyor. Burada bu şekilde olacağım aklımın ucundan geçmezdi bu kadar
emeğim ile birlikte tekrar masum olduğumu ve hiç bir suç işlemediğimi belirtmek istiyorum
kursiyerim bunları hak etmiyorum takdir mahkemenizin. Başkanım müsaadeniz ile bir
nüshada değinmek istiyorum. Şuan öyle bir algı yaratılıyor ki buraya başarılı olan herkes
FETÖ'cüymüş gibi, buraya sanıklar çıkıyor ben böyle başarısız böyle engellenmedim vs.
Diyor benim bütün başarılarım emeklerimin sonucudur hiç bir makam yada merci tarafından
kayrılmadım sadece yurt içinde değil uluslar arası platformlarda da başarılar elde ettim.
Benim gibi uluslar arası platformda başarılar elde etmiş ülkemizde bir çok ünlü insan var bu
insanlarda FETÖ'cü olmak zorunda. Eğer FETÖ'cü olsam 2015 yılında cumhurbaşkanımız
tebrik eder miydi, size verdiğim dosyada bulunan gazetelerde haberlerim yapılır mıydı,
cumhurbaşkanımız şuan burada olduğumu bilse eminim oda çok üzüldürdü takdir
mahkemenizin. Sayın başkan müsaadeniz ile şimdi kursiyer pilot nedir, görevleri nedir ve bir
kursiyer olarak nasıl bir yaşamım olduğunu size anlatacağım. Türk Hava Kuvvetlerinde İzmir
ve yurt dışında pilotaj eğitimini bitiren tüm yeni pilotlar F16 eğitimini almak üzere Ankara'ya
atanırlar. Bu süreçte bir yandan son teknoloji savaş uçağını öğrenmeye çalışan öğrenciler bir
taraftan da da bu teknolojiyi kullanarak savaşmayı öğrenmektedir. Hali ile bu süreçte başarılı
olmak için çok çalışmak kendini kanıtlamak gerekmektedir. Ben 15 Temmuz'a kadar yaklaşık
6 aylık eğitim sürecim boyunca hafta içi dışarı çıktığımı, TV izlediğimi, Basın yayını günü
gününe takip ettiğimi hatırlamıyorum. Kafamda ki en büyük sorun bir sonra ki eğitim
uçuşunu başarı ile tamamlamaktı herhangi bir şekilde başarısız olmak, problem yaşamak
eleme sürecini başlatır. Bu yüzden uçuşlara çok iyi hazırlanmak, uçuş öğretmenlerinin verdiği
ödev ve görevleri eksiksiz yerine getirmek şarttır. Görüldüğü gibi eğitim sürecinde emirlere
mutlak itaat olmazsa olmazdır. Askerliğin temeli havacılığın ise yaşam sigortası mutlak
itaattir. Kursiyerlerin bütün uçuş faaliyetleri hava kuvvetleri yönergesi 164-1E kapsamında
icra edilir. Bu uçuş görevlerinin yanında uçuş eğitim faaliyetlerinin aksamaması için bir çok
ekstra idari görevimizde vardır. Filonun en alt rütbeli personeli kursiyerdir ayrıca filoda sayıca
en fazla olan grupta kursiyerdir. Filoya geneldi ilk kursiyer gelir filoyu en son kursiyer
kapatır, hafta sonları geliriz ders çalışırız sınav oluruz. Hafta içleri uçuş faaliyetlerinin
aksamaması için uçuşların bitmesinin ardından genelde akşamları geç saatlere kadar yer
dersleri alırız. Yıllık izinlerde dahi görev verilirse yaparız. Başkanım iddianamede bayrak
töreni sonrası mesai bitmesine rağmen mesaiyiyi terk etmemekle suçlanıyoruz bayrak törenin
bitesi kursiyerler olarak bizim mesaimizi bitirmiyor. Bayrak töreninden sonra bütün
kursiyerler filoya döner. Filo komutanı emri ile mesaimiz biter nitekim cuma günü bayrak
töreni müteakip filoda çok kez mesaimiz devam etmiş yer dersleri almışızdır. Kursiyer
mesaisi filo komutanı emri ile başlar emri ile biter ayrıca bir çok kez mesai bitimi ayrıldıktan
sonra geri çağrıldığımız ve görevlendirildiğimiz gün olmuştur bu açıdan kursiyerlerin
tümünün geri döndürülmesi ve yukarıda belirttiğim hususlar savcılık makamının iddiasını
çürütmektedir. Sayın başkanım şimdi de bir kursiyer olarak sosyal faaliyetten ne anlıyorum ve
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TMH benim için ne ifade ediyor kısaca bu konuya değinmek istiyorum bu konu çok önemli.
Başkanım bunu açıklıyorum çünkü iddia makamı sosyal faaliyet için dönmemiz sebebi ile bizi
suçluyor. Hava kuvvetleri ailesinin çekirdek filosu çekirdek aileleri filolardır. Her personel
filolara ailiyet duygusu ile bağladır bu kapsamda filo içi birlik ve beraberlikleri artırmak için
personel katılış ayrılış dönemlerinde komutan devir teslim günlerinde, personel evliliğinde,
personel çocuk doğumunda, kursiyerlerin başarılı bir şekilde geçtiği eğitimi aşamaları
ardından sosyal faaliyet denilen kokteyl tarzı etkinlikler yapılmaktadır. Bir örnek olarak sayın
başkanım daha iyi anlamanız için F16 uçağına ait özellik olan 9 G çekebilme kabiliyeti bütün
F16 kursiyerlerinin başarı ile geçmesi gereken bir aşamadır. Başarılı olan bütün kursiyerler
öğretmenleri 9 G rozet takarlar tam isimlikleri üzerilerine ve sertifikası verirler bu da sosyal
faaliyet kapsamına giren kokteyl ile kutlanır. Sayın başkan yaşananlara bu açıdan bakıldığında
biz kursiyerlere 15 temmuz öğleden sonra sosyal faaliyet denildiğinde ben gerçekten tayin
dönemi olduğu için filoya katılışlar ve ayrılışlar olmuştu. Filoya katılan ve ayrılan personel
için bir faaliyet olduğunu zannettim Şimdi de TMH konusuna gelecek olursak ben Harp
okulundan mezun olduktan sonra bütün atandığım birlikler eğitim birlikleri olmuştur hiç
muharip bir filoda görev yapmadım. Daha önce hiç TMH görmedim nasıl olur, kimler katılır
bilmiyorum darbeden 1 yıl önce 23-24 Temmuz 2015'de tam 1 yıl önce yapılan TMH
harekatında o dönem Akıncı'da bulunan kursiyerlerin sabaha kadar filolarında bulundukları
kendilerine verilen getir götür işi denilen basit işleri yerine getirdiklerini duymuştuk. Bu
neden ile bu görevlendirmeyi olağan karşıladım bu kapsamda kursiyerlerin gelecekte yer
alacakları TMH atmosferini solumaları için görevlendirildikleri mahkemenizde de
belirtilmişti. Bütün bunlar göz önüne alındığında benim TMH denilince tek anladığım husus
bölücü terör örgütüne karşı yapılan bir harekat olduğudur. O günde bu düşünce kafamda
oluşmuştur. Sayın başkan şimdi 15 Temmuz günü ve gecesinde yaşardıklarımdan
bahsedeceğim. Savcılık ifademi tekrar edeceğim, 15 Temmuz günü 8 sıralarında normal
mesaiye geldim. Pazartesi yapılacak olan uçuş emniyet sınavına çalıştım o gün planlı emniyet
uçuşum yoktu o gün havanın sıcak olması nedeni ile mesainin erken biteceği söylendi ve
öğleden sonra uçuş planlanmadı. Saat 13.30'da bayrak töreni yapıldı ben de katıldım tören
sonunda filoya geri döndüm. Saat 14 civarında mesainin bittiği ve kursiyerlerin serbest kaldığı
söylenmesi üzerine üsten ayrılarak eve gelirken telegramda bulunan grubumuza filo komutanı
Binbaşı Mustafa Azimetli'nin emri ile 16'da filoda sosyal faaliyet olması sebebi ile herkesin
filoya dönmesi gerektiğini yazan mesaj geldi ben de filoya döndüm cuma günü yüksek hızlı
tren ile Konya'da ki kız arkadaşımın yanına gidecektim. Başkanım 18.40'a Konya'ya biletimin
çıktısı işte buradadır. Bu benim darbeden kesinlikle haberimin olmadığının en büyük kanıtıdır.
Filoda ki sosyal faaliyetin çok uzun sürmeyeceğini düşündüğüm için filoya döndüm. Filoda
kursiyer gazinosunda diğer kursiyer ile beklemeye başladım saat 17 civarı hala sosyal faaliyet
başlamayınca trene yetişemeyeceğimi düşünüp filo komutanından izin almaya karar verdim.
Yüzbaşı Ertan Koral'ın yanına gittim ve saat 18.40'a biletim olduğunu Konya'ya gitmem
gerektiğini söyledim. Oda filo komutanın filoda olmadığını kendisinin izin veremeyeceğini
söyledi filo komutanı yoktu izin alamadım sinirlendim trene yetişemeyecektim. Filo komutanı
saat 17-18 civarı kursiyer gazinosuna geldi önce gazinoda ki herkesin telefonunu kapatıp
kendisine getirmesini söyledi. Telefonlarımızı sayarak bir çantaya koydu sayın başkanım bu
söylediğimin kanıtı HTS raporumdur. HTS raporuma bakıldığında 15 Temmuz günü son
telefon görüşmem saat 14.23.01'dir öğleden sonra 16 Temmuz sabahı ilk telefon görüşmem
saat 08.47.17'dir. Bu kadar olayın yaşandığı bir gecede hiç kimse ile telefon görüşmem
yoktur. Telefonumu kapatıp verdiğim için sabah saat 8.40'a kadar telefonum sinyalde
vermemiştir. Görüldüğü gibi o gece haber alma ve haberleşme imkanımdan mahrum
bırakıldım. Telefonları topladıktan sonra filo komutanı Azimetli binbaşı bu gün TMH olacak
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bu görev bizim üste verildiği daha önceden planlanan bir sosyal faaliyette var bu faaliyette
iptal edilmedi ilerleyen saatlerde sosyal faaliyetimize devam edeceğiz bazılarını bunun için
mihmandar olarak görevlendireceğiz ailenize bu gün geç geleceğiniz bildirin kendilerine
görev verilenler bir biriniz ile verilen görevleri paylaşmasın gibi bir şeyler söyledi. Bunu
söyledikten sonra çıktı filo komutanı TMH harekatı dediği için bölücü terör örgütüne karşı
yapılacak zannettim ve hayatımda ilk defa bir TMH harekatı görecektim trene de yetişme
imkanım kalmamıştı. Sayın başkanım bunu da vurgulamak istiyorum telefonumun alınması
sebebi ile kız arkadaşıma haber veremedim kızcağız o gece saat 22'ye kadar tren garında
beklemiş, sinirli mesajları var bunlarda telefonumda mevcuttur. Bunlar da ayrıca
masumiyetimin delilidir. Bundan sonra filo komutanı bazı kursiyerlere görevler verdi bana
görev vermedi saat 19 civarı yemek yedim saat 20 civarında Binbaşı Ali Karabulut'un beni
boşta görmesi sebebi ile bana DESK denilen anons merkezine git dedi. Sayın başkanım 143
filo DESK'i filonun bir nevi danışmanı sekreterliğidir. Normalde asker çavuşlar bekler ama
askerlere görev verildiğinde en alt rütbeli olan kursiyerler durur. Filo içerisinde birisine
ulaşmak isteyen buradan anonsa ettirir. Ali Karabulut'un verdiği mahkeme ifadesi ile de bu
durum sabittir. Herhangi bir anons edilecek birisi olursa sen anons edersin dedi. Ardından
filoda çalışma odasında iken haberlerden boğaz köprüsünün kapatıldığını gördüm. Üste o
saate kadar bir gariplik görmedim bunun da terör eylemine yönelik bir faaliyet olduğunu
düşündüm. Bu süreçte zaman zaman lavaboyu kullanmak niyeti ile koridora çıktığımda filoda
daha önce görmediğim saç taraşlarından asker olduğunu değerlendirdiğim sivil kıyafetli
şahıslar gördüm. Tanıdığım asker kişilerdin Çiğli 2.Ana Jet Üstü Komutanı Kubilay Selçuk'u
gördüm. Saat 23-24 civarı tekrar çalışma odasına geldiğimde TRT'de darbe bildirisini gördüm
şoka girdim ne olduğunu anlayamadım 1991 yılında doğmuş birisi olarak hayatımda hiç darbe
görmedim 21. Yüz yılda da darbeye imkan bile vermedim. Canım sıkıldı, moralim bozuldu
filonun önünde kaldırımda oturdum neler olduğunu anlamaya çalıştım. Üstün her yerinde
silahlı birliklerin olduğu konuşulduğunda dışarı çıkmak tehlikeliydi telefonlarımız da
toplanmıştı kimseye haber verme şansımda yoktu, kolluk birimlerini arama imkanım da
yoktu. Saat 1'e kadar filo içerisinde koridorda ve filonun hemen arkasında kursiyer
bölümünde zaman geçirdim. Gerçekten ne olduğunu anlamaya çalışıyordum kim darbeci kim
darbeci değil ne oluyor anlayamadım. Herhangi bir suça karışmamak kanunsuz bir şey
yapmamak adına 1.30 civarı kursiyer gazinosuna geçtim. Işıklar kapalı bir şekilde kursiyer
gazinosunda beklemeye başladım. Yorgunluğun ve steresin verdiği sebeple zaman zaman
uyudum gece saat 3.30 civarı lavaboya gittiğimde bir çok yerin bombalandığını öğrendim çok
kötü bir durumdaydım ve yapabileceğim hiç bir şey yoktu. Tekrar kursiyer gazinosuna geçtim
beklemeye devam ettim saat 7-8 civarı top sesleri duydum bir kaos ortamı oluştu günün
aydınlanması ve ortamda ki dağınıklıktan faydalanıp telefonlarımızı aramaya başladım. En
son filonun ucundaki sosyal odası kilitliydi Harun Nihat Aşık ve Fahri Yavuz da oradaydı.
Fahri kapıyı kırdı içeri girdik telefonlarımızı aldık ardından üçümüz Fahri Yavuz'un arabası
ile onların evine gittik ben ardından kendi evime geçtim tüm gece etrafımız sarılı olduğundan
olaylara hayat ve meslek tecrübemin az olması sebebi ile idrak edemedim darbeye karşı
koyamadım, silahımda yoktu ayrıca keşke Hava Kuvvetleri Komutanı veya sıralı
amirlerimizden herhangi biri darbeye karşı koyma konusunda biz kursiyerleri yönlendirseydi
şuan burada olmazdım. 16 Temmuz sabahı saat 11.17'de filomuzda uçuş eğitmeni olan o gece
üste bulunmayan halen hava kuvvetlerinde görev yapan Binbaşı Halik Oktay beni aradı. Neler
olduğunu sordu ona yaşadıklarımı anlattım daha sonra bize hava kuvvetlerinin kendisinden
bulunduğumuz yerler ile birlikte günlük yoklama istediğini söyledi göz altına alındığımız
tarihe kadar her gün kendisine yoklama verdik. Ayrıca o gece yaşadıklarımı 16 Temmuz günü
evime geldikten sonra saat 11 gibi aile dostumuz, komşumuz, cumhurbaşkanlığı külliyesinde
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görevli Seyfettin Doğru'ya bildirdim. 27 Temmuz günü Halit Oktay Binbaşı üste gelip ifade
vermemiz gerektiğini söyledi. Bu güne kadar kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaya çalıştım
biraz önce de belirttim kendi isteğimiz ile üste ifade vermeye gittik kendi isteğimiz ile gittik.
Bu ise kaçma gibi bir niyetimizin olmadığını masum olduğumun en büyük kanıtıdır. Burada
göz altına alındık ve Kızılay'da polis akademisine götürüldük. Halı sahada çok zor 10 gün
geçirdik bazı emniyet mensupları tarafından insanlık dışı onur kırıcı muameler gördük. Bütün
bunlar göz önüne alındığında bu zor sürecin ardından savcılık ifademi psikolojik ve fizyolojik
açıdan yorgun bir durumda verdim açıkça başkanım bunu belirtmek istiyorum tanık olmayı
beklerken sanık oldum. Sayın başkanım savunmamın bu bölümünde de iddianamede isnat
edilen diğer hususlar ile ilgili savunmamı yapacağım. Bir MASAK raporu, rapor kapsamında
3 kişi ile havalemin olduğu yazmaktadır sırası ile hepsini açıklıyorum bunların hepsi askeri
personeldir ve aynı birlikte görev yaptığım kişilerdir. Bir Hasan Hüsnü Balıkçı'nın bir kez
1800 liralık bana yaptığı havale görünmektedir dosyamda yer alan ve şuan elden size
verdiğim fatura havalenin içeriğinin somut delilidir. Hasan Balıkçı, 143 filoda filo
komutanlığı yaparken beni gördü ailem ile Ankara'da yaşadığımı bildiği için Ankara da bosh
bayi olup olmadığını sordu kendisinin bosh markasının bir çamaşır makinesi modelinin
alacağını söyledi. Bizim oturduğumuz Elvankent binada komşumuzun beyaz eşya bayisi vardı
onu söyledim faturada makinenin modeli fiyatı yazmaktadır makinenin bayiye gidip ücretini
ben verdim teslimatı kendi evine yapıldığı faturada teslim alan kısmında ki imza kendisine
aittir ve tarihi bellidir. İki, Muhammet Muzaffer Yılmaz'ın bana yaptığı hava görülmektedir.
Kendisi devre arkadaşımdır, kursiyerdir kendisine borç vermiştim onu geri ödemek için
havale yapmıştır. Üç, Suat Fatih Karadağ ile yer alan kendisine yaptığın havale ile bana
gönderdiği miktar yer almaktadır. Kendisi devre arkadaşımdır, kursiyerdir kendisi 2013
yılında kredi çekerek Nissan bir araç araba almıştı eli sıkışıktı borç verdim yaklaşık 1 yıl
sonra tekrar borcunu ödemeye başladı bir kısmını ödedi gerisini de ödeyecekti. Başkanım size
somut kanıtlar ile MASAK raporunda ki hususları açıkladım. Bütün hepsi aynı yerde görev
yaptığım asker kişiler ile yapılan hesap hareketleridir. Şimdi de HTS analiz raporuna ait
savunmamı yapacağım. Öncelikle HTS raporunda yeralan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri
arasında yaptığım görüşmelerin hepsi devre arkadaşlarım yada aynı filo da görev yaptığım
kişiler ile olmuştur. Darbeden çok önce aynı iş yerimde çalıştığım bu insanların telefon
görüşmeleri oldukça doğaldır tıpkı sizin diğer adliye personelleri ile yaptığınız görüşmeler
gibi. 15 Temmuz günü kursiyer Sinan Öztürk ve kursiyer Muzaffer Durmaz ile olan
görüşmem saat 14.22 ve 14.23'de yapılmıştır. Nitekim 14.23'den sonra 16 Temmuz sabahı
8.47'ye kadar hiç bir telefon görüşmemin olmadığını vurgulamıştım. 16 Temmuzda
telefonlarımızı aldıktan sonra 08.47 ve 09.48'de kursiyer Taner Doğan ile görüşmem
bulunmaktadır. Saat 11.17'de de daha önce belirttiğim binbaşı Halit Oktay ile görüşmem
mevcuttur. Sonuncusu hariç hepsi1 dakika bulunmayan görüşmelerdir sonuncusunun içeri ile
ilgili savunmamda biraz önce ayrıntılı bilgi verdim. Sayın başkanım şimdi savunmamı
yapacağım husus ise beni ve ailemi bu iddianamede en çok üzen husustur. Benim 16 ve 17
Temmuzda Kazakistan'da ki 77010916929 ile 77015194919 numaralı ile görüşmem var diye
yazılmıştır. Bu kadar önemli bir iddianame hazırlanırken sanıkların ailesi kimdir, ne iş yapar,
nerede çalışır diye hiç mi araştırılmaz. Sayın başkanım benim babam 10 yıldır Kazakistan'da
çalışıyor 10 yıl. 1 yıl olsa 2 yıl olsa anlarım tam 10 yıl dosyamda da yer alan şimdi size
sunduğum belge babamın Keysel Ciheseme ait bu numaraları kullandığının hem Türkçe hem
de Kazakça belgesidir. Başkanım ekmek parası için gurbet kahrı çeken babam görüşe
geldiğinde oğlum seni zor durumda bıraktım diye ağladı sayın savcımın kasti yapmadığının
farkındayım ama keşke bu husus gözden kaçırılmasaydı da ailem bunları yaşamasıydı. İnsanın
kendi öz babası ile görüşmesi ne zamandan belli iddianamelere konu olmaktadır. Şimdi dijital
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materyaller ile ilgili savunmasını yapacağım. Öncelik ile dosyamda çok ayrıntılı bu hususun 8
sayfalık savunması bulunmaktadır şimdi de size elden veriyorum kendim hazırlamıştım.
Hazırladığım savunmayı ayrıntılı bir şekilde incelemenizi talep ediyorum daha fazla
zamanınızı almamak ancak aynı zamanda kayıtlara geçmesi açısından özet bir savunma
yapacağım. Başkanım iddianame okunduğunda ilk bakışta iddia makamının yazım tarzı
sebebi ile sanki orada yer alan mesajları ben yazmışım, o grupları ben kurmuşum gibi bir
izlenim oluşmaktadır ancak tekrar detaylı bakar mısınız? Detaylı bakarsanız o mesajları yazan
numaralar bellidir emniyet kolluk kuvvetleri bu numaraları çok kolaylıkla tespit edebilir. O
grupların hiç birini de ben kurmadım kurucusu değilim. Zaten o gece telefonumun kapalı
olduğunu belirtmiştim o mesajları görmedim bile şimdi içinde bulunduğum durumun daha
anlaşılması için bilgilendirme yapacağım. Ben 2009 yılında 163. dönem kuleli asker lisesi
mezunuyum 163. Dönem Şanlı Yuva dediğimiz Kuleli mezunlarında okullarına aidiyet
duygusu hat safadadır mezuniyetin ardından çevremizin bir bölümü askerlik mesleğine devam
etmiş büyük çoğunluğu ise sivil üniversitelere gitmiştir. Yıllar sonra 2015 yılında darbeden
çok önce kuleli 163. Mezunları olarak grup kurulmuş grubu ben kurmadım kim kurduğu zaten
whatsApp kaydeder bellidir beni de gruba eklediler. Grupta yaklaşık 100'e yakın kişi vardı.
Genelde bu tarz gruplarda insanlar başkalarına ulaşsın diye herkesi admin yönetici atarlar.
Admin olmak grubu kurmaktan farklıdır ayrıca admin olan kişinin admin olduğundan haberi
olmaz onayına ihtiyacı yoktur. Başkanım grupta ki bütün mesajlara bu açıdan
bakıldığındagrubun darbe ile alakası olmadığı ortadadır. 100 kişinin bulunduğu ortamda
paylaşıldığı ileti, video, resim kimsenin şahsına atılmamıştır grup ortamında paylaşmıştır
paylaşılmıştır. Şimdi başkanım bu grupta benim telefonum kapalı olduğu akşam benim
okumadığım, müdahale etme şansımın olmadığı paylaşan numaraların belli olduğu kolaylıkla
tespit edilebileceği benim telefon rehberimde bu numaraların kayıtlı olmadığı yani bu
numaraları gruplara ekleme ihtimalimin olmadığı mesajlar bulunmaktadır. Bunun hesabının
sorulması gereken kişi mesajı yazan kişi midir yoksa o gece mesajları okumayan kişi midir?
Diğer 100 kişi gibi grupta bulunan kişi midir. İddia makamı neden ben yazmışım gibi bir imaj
çizmiştir. Gerçek ayen beyan ortada değil midir? Takdir mahkemenizin. Şimdi başkanım
iddianameden iddiada yazan bu mesajların hiç birini ben yazmadım grupları ben kurmadım
hukukun en temel ilkesi suçun şahsiliğidir başkanım iddianamede belirtilen mesajları kimlerin
yazdığı bellidir numaralar var. Ben sahibini bilmediğim numaralar bu mesajları yazdı diye
savunma yapıyorum. İddianamede grupların kurucusu olmakla suçlanıyorum bu grupların hiç
birini ben kurmadım whatsApp'ta grupları kimin kurduğu bellidir uygulama kaydeder basit bir
inceleme ile bu anlaşılabilirdi grubu kuran kişi gruba kendi telefon rehberinde olmayan
kişileri başkaları da ekleyebilsin diye admin seçer. Admin seçilenin onayına dahi gerek yoktur
haberi bile olmaz. Ben o gece telefonumun toplandığını, kapalı olduğunu HTS raporları ile
ispatladım. Benim olmadığım ortamda gece yazılan mesajlara nasıl müdahale edebilirim ki,
iddianamede mesajların kişiler tarafından yazılma saati belirtilmiştir mesajın okunma saati ve
tarihi çok kolay bir araştırma ile ortaya çıkarılabilirdi nitekim o gece telefonum kapalıydı.
Şimdi ise çok daha mühim bir noktaya değineceğim. Dosyada dijital inceleme raporunun
ikinci sayfasını açabilir misiniz başkanım dosyada bulunan dijital inceleme raporunun.
Başkan: Sen savunmanı yap ukalalık yapma önümüzde zaten bakıyoruz şurayı aç
burayı aç talimat mı veriyorsun.
Sanık Buğra Baldan devamla: Burada ki mesajları sırasıyla yazan numaraları
belirterek okuyorum. 0541-075-08-77 nolu kullanıcı 22.33'de haberlerde bir şey var mı?,
0538-077-07-77 nolu kullanıcı 22.34'de belirtilen ibareyi söylüyor. 0541-975-06-77 nolu
kullanıcı kurtulduk derken, 0541-52-64-01 nolu başka bir kullanıcı 22.35'de sen ne diyorsun
ya değişik misin, en son 0507-683-61-00 nolu kullanıcı 22.35'de iyi darbe yoktur yazmıştır.
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Şimdi başkanım dikkat edin numaraları okudum kim olduklarını bilmiyorum telefon
rehberimde kayıt dosya isimleri yazar. Aynı grupta art arda 1 dakika ara ile yazılmış bu kadar
mesaj var iddianamede sadece aradan seçilerek belirtilen mesaj yer alıyor. Savcılık makamı
neden iyi darbe yoktur mesajını koymuyor eğer bu delil ise bu durumda iddia makamının iyi
niyeti sorgulanmaz mı, lehime delillerin koyulması gerekmez miydi, ayrıca bütün mesajlar
kişilerin şahsi iradesi olup benim irademi yansıtmamaktadır, kişi kendinden sorumludur
telefonumun gece boyunca elimde olmadığı düşünüldüğünde zaten bu mesajları
okumadığımda ortadadır. Başkanım şimdi de raporda veri olarak belirtilen 4 maddeyi ait
kısaca savunmamı yapacağım. Veri 1 ve 3 iddianamede yer alan mesajlardır veri 2 ve 4 ise
iddianameye konulmamıştır. Veri 1 sayfa rapor 2 biraz önce okuduğum mesajların yer aldığı
whatsApp grubudur. Bu grup havacılık ile ilgilenen insanların bulunduğu gruptur kurucusu
ben değildim grup darbeden çok çok önce vardı burada daha önceden çok önceden paylaşılan
iletiler ve iyi darbe yoktur mesajı göz önüne alınırsa darbe ile alakası olmayan bir grup olduğu
anlaşılacaktır. Bütün bu paylaşımlar paylaşanların kendi iradeleridir. Veri 2 sayfa 3, başkanım
bu veri iddianamede yer almamaktadır savcımız da bunun saçma olduğunu görmüş gerek
iddianameye koymamıştır. Benim daha önce hiç görmediğim ilk defa raporda gördüğüm
benim telefonumun resimler bölümünde bulunan İMG9676.jpk adlı resim delil olarak
konulmuştur. Raporu hazırlayan kişi resmin ne zaman ve nereden telefonuma kaydedildiğini
belirtmemiştir şimdi 3 madde de çok net açıklayacağım. Bir, bu bir ekran görüntüsünün
resmidir görüntüde ki ekran android işletim sistemi kullanan bir telefona aittir. Başkanım ben
bunu çok az telefon bilen birisi bile anlar, resmin alt ve üst kısımda ki imgelerden anlaşılır.
Telefonum ise İOS kullanan İphone'dir. Bu kapsamda bu mesajları yazan telefon farklı
telefondur, mesajları yazan kişinin ben olma ihtimali yoktur böyle bir whatsApp grubu da
benim telefonumda yoktur inceleme ile bunlar anlaşılabilir gerçek ortadadır. Zaten raporda bu
grup veya mesajın benim ile alakası olmadığı anlaşılmıştır benim suçlandığım husus ise
resimler bölümünde böyle bir resmin olmasıdır. Şimdi başkanım yol yazılı kısma bakar
mısınız burada medya yazıyor bu da bu ekran görüntüsünün bir whatsApp grubunda
paylaşıldığını ve benim telefonuma düştüğünü gösteriyor. Başkanım whatsApp uygulaması
özelliği gereği atılan resim, videolar direk telefonuma kaydediliyordu bu kapsamda bu resmi
atan kişi çok kolay bulunabilir telefonumda 2 adet biraz önce açıklamasını yaptığım
whatsApp grubu var bunlardan birinde ki bir kullanıcı paylaşmıştır. Başkanım ayrıca tekrar
belirtiyorum o akşam telefonum kapalıdır bu mesajları benim paylaşmamın imkansız olduğu
böyle bir grubun telefonumda olmadığı kesin olduğu bu ekran görüntüsünün resmi de kimin
tarafından hangi whatsApp grubunda paylaşıldığı çok kolayca bulunabileceğini belirtiyorum.
Başkanım 100 kişinin olduğu bir grupta böyle bir resim paylaşıldı diye 100 kişide mi
suçludur. Paylaşan nereden bulup paylaştı, niye paylaştı ona sormak lazımdır. Veri 3 sayfa 34-5, başkanım bu mesajların ve raporda belirtilen videonun paylaşıldığı grup Kuleli 163.
Dönem grubudur. İddianamede belirtilen mesajları 0543-565-81-21 ve 0544-741-14-36
numaralar atmıştır. Videoyu ise 0546-741-14-36 nolu numara saat 1.05.17'de paylaşmıştır
nereden bulmuş, nasıl paylaşmış ona sorulması lazımdır bunlar şahsıma değil 100 kişinin
bulunduğu gruba atılmıştır. 15 Temmuz gecesi bunların hiç birini okumadığımı telefonumun
kapalı olduğunu hiç birinin şahsımın iradesini yansıtmadığını ve iradem dışında
gerçekleştiğini yazan kişilerin kendi irade ürünleri olduğunu belirtiyorum. Veri 4 sayfa 5,
başkanım savunmamda Halit Oktay Binbaşıya 15-27 Temmuz 2016 tarihleri arasında hava
kuvvetlerinin isteği doğrultusunda bulunduğumuz illerinde yazdığı günlük yoklama
verdiğimizi söylemiştim burada ismi yazanlar kursiyerlerdir ayrıntıları savunmamda da
belirtilmiştir. Sonuç olarak başkanım ben telefonumu darbeden 12 gün sonra teslim ettim,
telefonumda ki hiç bir şeye dokunmadım kendi paylaştıklarımdan ve kendimden eminim.
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Bütün bunlar göz önüne alındığında whatsApp kullanmak suç mudur, whatsApp'ta admin
olmak suç mudur hatta grup kurmak suç mudur, eğer böyle ise bu salonda ki herkes suçlu
olabilir vicdanınıza bırakıyorum. İddianamenin sonuç olarak bölümüne ait savunmamı yapıp
bitireceğim. Bu bölümde iddia makamı mesainin erken bitirildiğini darbeye katılmayacak
subayların 14'de evlerine gittiğini katılacakların hazırlık toplantıları yaptığını belirtiyor.
Savunmamda detaylı olarak kursiyerin mesaisini anlattım mesaiyi terk edip etmeme hususu
bizim irademiz dışında gerçekleşen olaydır. Hiç bir şekilde darbeye hazırlık toplantısı içinde
bulunmadım katılmadım. Filo komutanın kursiyer gazinosunda yaptığı konuşma ayak üstü
yapılan toplantı niteliği taşımayan konuşmadır. Kesinlikle sıkı yönetim, darbe gibi kelimeler
kullanılmamış ima edilmemiştir sadece TMH bilgisi verilmiştir kursiyerlere. İddia makamı
bana o gece gazino bölgesinde bekleme görevi verildiğini ve bu yüzden benim suçlu
olduğumu belirtmiş hayatımda hiç birine bekleme görevi verildiğini duymadım böyle bir
görev bana verilmedi savunmam da belirttiğim üzere kanunsuz bir eylemde bulunmamak için
kursiyer gazinosunda beklemeye kendim karar verdim. Başkanım ilk duruşma sürecinde o
gece lojmanda sabaha kadar bekleyen yanında her türlü haberleşme imkanı bulunan bir kişi
suça karşılamadığı için serbest bırakılmıştı çok değil lojmandan 2 km ötede hiç bir
haberleşme imkanım olmadan sabaha kadar kaygı ve endişe ile bekleyen şahsımın bu kişiden
hiç bir farkımın olmadığını aksine iletişim konusunda eksiğimin olduğunu mahkemenizin
takdirine sunuyorum. Akıncıda 143 filoda o gece kamera görüntülerimin olması da suç olarak
belirtilmiştir. İnsanın kendi iş yerinde görüntülerinin olması doğal değil midir, bir gün öncede
bir hafta öncede filoda kamera görüntülerim mevcuttur. Bu açıdan bakıldığında o gece ilgim
dahi olmadan kendimi hengamede bulduğum anlaşılacaktır. Sayın başkanım sonuç olarak
savunmamın hepsini size somut deliller ile ispatlayarak yaptım darbeden kesinlikle haberim
yoktu bana bir şey vaat edilmedi yurtta sulh konseyi bilmem, FETÖ, PDY ile irtibatım yoktur.
Fethullah Gülen ve FETÖ benim için terör örgütüdür. Okul ve yurtlarında kalmadım ayrıca
emir komuta zincirinin en altında bulunan tarafımın kendi komutanlarımı seçebilme imkanı
yoktur ve onların atanmasında da en ufak rolüm bulunmamaktadır. Benim üstüme başkaları
tarafından atanmış bulunan bir takım kişilerin mahkemece tespiti halinde darbeci oluşumda
bir kusurum bulunmamaktadır bu neden ile olayda kusuru bulunan herkesten yine tarafımı
kullanan kullanmaya çalışan benim bu duruma düşmeme sebep olan kişilerin sayın
mahkemece tespiti halinde onlardan tek tek şikayetçiğim Savunmamda suçsuzluğumu,
masumiyetimi ispata ve izaha çalıştım ancak izah etmeyi zulatte edeceğim bir şey varsa o da
bu vatana duyduğum aşk ve sevdadır. 14 yaşından belli bu sevda ile yataktan kalktım,
üniformamı giydim verilen vazifeyi namus bildim, meslek yaşantımda hep bu bilinçle hareket
ettim beni ceza evinde suçsuz bir halde yatmaktan çok milletimin verdiği vergiler ile
üzerimde ki emeğe karşılık çok zor zamanlarda vatan savunmasında görev alamamak
üzmektedir. Sizin vereceğiniz bir kararın ardından aşkıma, sevdama ve uçağıma kavuşmayı
ümit ediyorum. Başkanım hava kuvvetlerinin pilot açığı sebebi ile Pakistan hava
kuvvetlerinden pilot istediğimiz bu günde ben işime aşık masum birisi olarak karşınızda
duruyorum. Yukarıda ki açıklamalarım doğrultusunda sayın başkanım değerli heyet 15
Temmuz 2016 - 27 Temmuz 2016 arasında ki 12 günlük süreçte Ankara'da ikametgah
adresinde bulundum ve kaçmayı aklımdan bile geçirmedim. Herhangi bir kaçma şüphem
yoktur. Tüm deliller dosyada mevcuttur karartacak bir delilim söz konusu değildir. Yaklaşık
16 aydır özgürlüğümden yoksunum uzun tutukluluk süremde göz önüne alındığında öncelikle
tahliyemi mahkemeniz aksi kanaate ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmayı ve yargılama
sonunda tüm suçlardan ayrı ayrı beraatımı arz ve talep ederim beni sabır ile dinlediğiniz için
teşekkür ederim arz ederim.
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Sanık Buğra Baldan'in savcılık, kolluk ve sulh ceza hakimliği beyanındaki çelişki
nedeniyle soruldu: Savcılıkta, kollukta ve sulh cezada benzer maiyette ifadede bulunmuşsun
15/07/2016 tarihinde 143. Filoda filo komutanı sizleri topladı TMH ve sosyal faaliyet
olacağını söyledi?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Evet başkanım.
Başkan: Sosyal faaliyeti daha önceden söylemiş miydi?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Başkanım biz 14.36'da mesaiyi terk ettik yaklaşık 14
civarı daha doğrusu, bayrak töreninden sonra filoya geldik ifademde de belirtiyorum. Filoya
geldikten sonra önce kursiyerlerin serbest olduğu söylendi biz çıktık ben evime giderken yani
yanlış hatırlamıyorsam 14.40 civarı mesaj geldi telegram diye devre grubumuz var
kursiyerlerin haberleşme grubu burada doküman paylaşımı yapıyoruz. Buraya mesaj geldi filo
komutanın emri ile filoda sosyal bir faaliyet olduğu herkesin geri dönmesi yazıyordu daha
önce de belirttim ifademde bizim mesaimizi filo komutanı belirliyor geri çağırdığında
hemen...
Başkan: Onu sormuyorum.
Sanık Buğra Baldan cevaben: Anlaşıldı efendim.
Başkan: Sosyal faaliyete ilişkin hem TMH hem sosyal faaliyet devam edecek dedi o
toplantıda...
Sanık Buğra Baldan cevaben: başkanım onu açıklaya bilir miyim. Şöyle oldu
başkanım kursiyer...
Başkan: Tek tek gidip telefonlarınızı mı verdiniz nasıl oldu?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Anlatayım başkanım tamamı ile biz kursiyer
gazinosundaydık başkanım hatta ne izlediğimizi bile hatırlıyorum televizyonda Batman Dark
Knight filmi vardı kursiyer gazinosunda o saate televizyon vardı sonra televizyon kaldırılmış.
Biz Batman Dark Knight filmini izliyorduk beklemeye başlamıştık ben daha önce
belirtmiştim ifademde izin almaya çalıştım filan ama alamadım daha sonra filo komutanı
geldi önce telefonları topladı kapatıp vermemizi söyledi ben telefonu kapatıp verdim.
Başkan: Kaç tane kursiyer vardı tüm kursiyerler orada mıydı?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Başkanım ben tüm kursiyerlerin orada olduğunu
düşünüyorum da net bir bilgim yok sayıyı bilmiyorum başkanım. Telefonlarımızı verdik
kapatık hepsini bir çantaya koydu daha sonra tekrar geldi içeriye dedi işte belirtiyi ifadeyi
söyledi iddianamede ve savcılık ifadeyi söyledi yalnız o ortam şöyle başkanım. Televizyon
şurada diyelim burada koltuk takımları var biz koltuk takımlarında bir taraf kapıya bakıyor bir
taraf bu tarafa bakıyor yani oturuyoruz hani böyle dağınık bir şekilde oturuyoruz. Burada yine
koltuklar var şurada çalışma masası var akıncıya gittiyseniz görmüşsünüzdür diye tahmin
ediyorum başkanım. Geldi ayak üste direk ayak üstü toplantı niteliği kesinlikle taşımıyor geldi
biz otururken hatta kimisi oturuyordu kimisi ayaktaydı bu dediği ifadeleri söyledi yani biz o
an gerçekten bunların olduğunu düşündük başka da bir şey düşünmedik.
Başkan: bunları söyledi kimle itibarlandırılacağınız kimin talimatını, kiminle görev
yapacağı hususunda bir şey söyledi mi?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Başkanım o da savcılık ifademde yazıyor görevler
verileceği söyledi görevleri birbiriniz ile paylaşmayın diye söyledi onun dışında da kimle
irtibat kuracağımızı söylemedi.
Başkan: Kimin emrini kim görev verecek size kendisi mi görev verecek size o açıkla
yaptımı?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Onunla ilgili açıklama yapmadı başkanım. Orada
yazan ifadesi aynen o geçerli başkanım.
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Başkan: sosyal faaliyet faaliyetin içeriği konusunda bir şey söyledi mi bir veda
birisinin...
Sanık Buğra Baldan cevaben: Hiç bir şey söylemedi başkanım.
Başkan: Tayinin çıkması yada birisine ödül verilmesi vs.?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Söylemedi başkanım.
Başkan: Bu sosyal faaliyet dışarıdan sivillerin katılacağı yönünde bir şey söylendi mi?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Söylenmedi başkanım.
Başkan: Bir kısmınız mihmandarlık yapacak denmiş size?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Başkanım ben orada mihmandarlık yapacağı ile ilgili
hiç bir şey söylemedi sadece burada belirtilen ifadeyi söyledi nitekim...
Başkan: İfadende geçiyor da onun için bir kısmınız mihmandarlık yapacak bir
kısmınıza bir kısım görevler verilecek.
Sanık Buğra Baldan cevaben: Şöyle başkanım dört kişi orada seçmişti dört kişiyi
seçti onları yanlış hatırlamıyorsam nizamiyelere mihmandar olarak göndermişti onun için
öyle demiştim ama böyle mihmandar yapacak başka görevler yapacak diye o an hepinize bir
görev veriyorum demedi.
Başkan: Daha sonra gazinoda oturduğun dönemlerde Ali Karabulut geldi demişsin
senin boş olduğunu gördü DESK bölgesine anonslar yap dedi?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Evet başkanım.
Başkan: 143 filo DESK'tesin?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Evet başkanım.
Başkan: Senden başka kimse var mıydı o odada görev yapan kursiyer yada er o
sırada?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Başkanım orayı isterseniz kısaca betimleyeyim DESK
bölgesi başkanım oda şeklinde değil filoya gittiyseniz başkanım arka tarafında duvar olan
böyle filonun arka tarafına doğru baya bir arka tarafına doğru arkası duvar ile kaplı şurada bir
masa var başkanım masa yaklaşık 30 santim yüksekliği var masanın mesela şurası masa
buradan 30 santim yüksekliği var buradan biz masaya oturuyoruz eğer bir şey söyleyecek olan
varsa masaya geliyor işte Yüzbaşı, Teğmen şu şu DESK'te bekleniyorsunuz diye anons
yapıyoruz geliyorlar. Ben o esnada başkanım DESK bölgesinde ben 20 civarında bekledim
benim dışında kursiyer arkadaşlardan gelen geçen oldu ama dikkat etmedim kim olduklarına
çünkü normalde de...
Başkan: Sabit seninle bekleyen kimse yok yani?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Benim ile bir ara Muzaffer Durmaz geldi sanıyorum o
da kendisi ile bu konuyla ilgili ifadesinde bilgi verir benden sonra da daha sonra da Furkan
Öztürk geldi diye hatırlıyorum başkanım.
Başkan: Değişim yaptınız yanii?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Ya değişim şeklinde yapmadık başkanım ben
gitmiştim daha sonra Furkan Öztürk gelmiş.
Başkan: Sen kaç saat durdun DESK'te?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Ben yaklaşık 40 dakika filan durdum başkanım.
Başkan: O süreç içerisinde her hangi bir anons yaptınız mı?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Hiç anons yapmadım başkanım.
Başkan: Senden sonra ki arkadaşların anons yaptığını filan duydun mu orada?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Hiç anons yapılmadı o gün, hatırlamıyorum başkanım
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kendileri ifadelerinde belirtir.
Başkan: Sen bulunduğun dönemde bir kısmı tıraşlarından dolayı anladım sivil
kıyafetli asker kişiler dedin. Asker olmadığını düşündüğün sivillerde geldi mi?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Ya başkanım şimdi ben özellikle şunu vurgulamak
istiyorum keşke şuan ki bilgilerim ile o gece orada olsaydım niye tek tek size kim orada kim
değil isim listesi bile verirdik yani eğer şey olsa yani o anki atmosferde bakıyorsunuz herkes
asker tıraşlı ve siz hani burada bir avukat gördüğünüzde yanınızdan geçerken cübbesi ile
geçerken nasıl dikkat etmiyorsanız bizde o gün onların TMH kapsamında geldiğini ve
tıraşlarından da asker olduğu için kara kuvvetlerinden yada başka kuvvetlerden başka
birliklerden geldiğini asker olduğunu düşündük. Keşke şuan ki bilgilerim ile orada olsaydım.
Başkan: Devam eden süreç içerisinde öğretmenler gazinosu diye gösteriyoruz kamera
kayıtlarında var. Oraya yakınına veya içine girdin mi çıktın mı hiç?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Hiç girmedim başkanım bu konuyla ilgili hatırlıyor
musunuz bilmiyorum ilk duruşma sürecinde soru da sormuştum. Başkanım kursiyerin eğer
illa gir diye bir emir vermediyse boş zamanında bile oraya başka şansı yok.
Başkan: Normal zamanda öylede bu gün hani TMH operasyonu var bir de herkes
görevli sizde görevlisiniz TMH'da belki birisini çağıracaksınız, bir evrak vereceksiniz, bir
evrak alacaksınız bir takım kişilerin oraya en azından ön kısma girmesi daha ileri geçmesi de
söz konusu olmaz?
Sanık Buğra Baldan cevaben: O gece hiç girmedim.
Başkan: Sen daha sonra televizyondan darbe girişimini öğrenmişsin ondan sonra da
hiç bir faaliyette bulunmadın?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Başkanım ben onu isterseniz biraz anlatayım. Darbe
bildirisini gördüm şok oldum filo hemen dışarı çıktım çünkü ifademde de belirttim yakınlarım
dışarıda ve haber veremedim. Hem kendi durumumda ne olduğu belli değildi şimdi darbe
bildirisi okunuyor ama kim darbeci kim darbeci değil, akıncı üstü darbenin hangi konumunda
kim ne yapıyor bu belli değil yani o ortamda. Ben orada biraz düşündüm yapabileceğim 2
harekat tarzı vardı birincisi bu belirsizlik ortamından çıkıp bir an önce üstü terk edip yani
kendimi bir şekilde emniyete almakta hemde ailem ile haberleşme kurabilirdim. Birinci
ihtimal buydu ikinci ihtimalde herhangi bir şekilde o ortamdan kendimi soyutlamamdı.
Birinci ihtimaldeyi de yapamam da ki en büyük sebep benim o akşam etrafta silahlı birlikler
olduğunu duymam oldu çünkü nizamiyeden sizin dediğiniz gibi mihmandar gelip giden
arkadaşlar konuşurken nizamiyede giriş çıkışlara izin verilmediğini söylediler Ben de o
kapsamda dışarı çıkılmayacağını düşündüm, dışarı çıkamayacağımı düşündüm ki
çıkartmamışlar kimseyi de lojmanda ki insanlar bile çıkamamışlar o gece başkanım kendi
ifadelerinde de belirtiyorlar ya ben dışarı çıkma şansım olmayınca kanunsuz bir şey
yapmamak için kendimi mümkün olduğunca ortamdan soyutlamaya çalıştım. Şimdi şöyle bir
şey var eğer akıncı üstü darbeci olmasaydı ya şuan darbeye koymuş bir üst olsaydı ben o gece
hiç bir faaliyette bulunmadığım için yine bir şey olmayacaktı. Şuan ki durumda akıncı
üstünde burada yargılanan insanlar var ya ben kanunsuz bir şey yapmadım hiç bir suç
eyleminde bulunmadım diye size direk söyleyebiliyorum ben doğru bir şey yaptığımı
düşünüyorum başkanım.
Başkan: Evet bu kursiyer gazinosunda kaldım dedin elektrikler kapalı zaten senden
başka kalan kimse var mıydı orada?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Başkanım ilk ben gittim oraya ben den sonra Harun
Nihat Aşık geldi Muzaffer Durmaz geldi onlarda çok endişeliydi hatta Harun filoda ki kapının
önünde silahlı 2 tane silahlı tam teçhizatlı 2 tane asker gördüğünü söyledi galiba onlar filonun
kapının önünden bile filoyu gördünüz mü bilmiyorum da başkanım üssün bir geniş alanı var 5
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km'lik bir de bizim filonun çekildiği alan var orası normalde kapalı olmaz ama o akşam
kapatmışlar dışarı giriş çıkışları izin vermemişler Harun onu söyledi dedi ki filodan dışarı
giriş çıkışı izin verilmediğini söyledi görmüş daha sonra biz kendi aramızda da konuştuk en
mantıklı harekat tarzı gerçekten o akşam kursiyer gazinosunda hiç bir şey yapmamaktı.
Başkan: Bu bir kısım kursiyerlerin ilerleyen saatlerde silahların alınması hususunda
beylik tabancalarının alınması hususunda şeylerde 141'de daha çok mesela sizin 143'de de
söylendi mi beylik tabancalarınızı alın lojmanda ise gidin alın getirin diye?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Şöyle başkanım ben o emri duymadım birincisi,
ikincisi de kursiyerler çok dağınık bir vaziyetteydik biraz önce belirttim kimseye hangi görevi
nerede yapacağımız söylenmiyor yani kimse birbirini de söylenmesin deniliyor herkes
ortalıkta dolaşıyor kamera görüntülerinde de var ortalıkta ne yaptığımızı bilmeden
dolaşıyoruz. Ya şimdi böyle bir durumda ben o emri duymadım ben gazinodaydım diğer
arkadaşlarım konuyla ilgili savunmayı yapacaklardır eminimin.
Başkan: Ben seninle ilgili kısmı soruyorum herkes sendi savnumasını yapacak sen
silah aldın mı sen böyle bir tilamat duydun mu, lojmana gittin mi yada sana orada verdiler mi?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Benim o akşam ifademde belirttim yoktu başkanım.
Başkan: Verdiler mi sonradan?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Yok başkanım hiç silah almadım elime.
Başkan: Bir takım hazırlık faaliyetleri açısından silahlara mermi doldurulması yada
taşınması, başka malzemelerin taşınması gün içerisinde her hangi bir emir verildi mi?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Hiç bir şeyde bulunmadım.
Başkan: Erken saatlerde yani 8'den önce ki saatlerde?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Yok başkanım ben ifademde belirttim sabah uçuş
emniyet sınavına çalıştım öğleye kadar akşam da bana 8'de sadece DESK bölgesi görevi
verildi onda da anons edilecek bir isim varsa edersin onun dışında hiç bir şey söylenmedi.
Başkan: Oradan ayrıldın diye sonra Ali Karabulut yada bir başkası sana kızdı mı seni
DESK bölgesinde anons yapacaksın niye buradan habersiz çıktın gittin diye?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Yok başkanım, zaten çok görünmedim 1.30'dan sonra
o yüzden.
Başkan: Bu sizin 143 filo pilotları daha sonra uçuşa gitmişler onların filoda ayrılışını
yada filoda toplandıklarını geldiklerini gittiklerini gördün mü?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Başkanım benim ifademde yer alıyor ben bir sonra ki
gün Seyfettin Doğru'ya bildirdim bu konuyla ilgili bilgiyi de filoda o gün gördüğüm uçuş
öğretmenlerimizden, uçuşa gittiklerini ben görmedim filoda gördüğüm uçuş öğretmenleri
hakkında bilgi verdim isimlerini söyledim.
Başkan: Bu İlker Hazinedar, Selahattin Yorulmaz, İlhami Aygül, Alper Emrah
demişsin?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Evet o gün görmüştüm dedim.
Başkan: Bunları mı gördün?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Evet.
Başkan: Bu mesai bittiği için filoda görevli başka pilotlarda varmış bir çok kişi onlar
çağrılmamış biliyor musun o konuyla ilgili?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Bilgim yok başkanım.
Başkan: Gelen pilotları gördünüz mü yani onların toplandığı bir yerler var mıydı
orada kimler geldi kimler gitti?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Yok başkanım görmedim.
Başkan: Bu telefonlarınız toplandıktan sonra nereye konuldu topluca torbaya mı
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konuldu bir odaya mı kitlendi bir yere mi bırakıldı nasıl oldu?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Başkanım telefonlarımız toplandı bir çantaya konuldu
bir tane sırt çantası gibi bir çantaya koydular o esnada yani filo komutanı aldı sayarak koydu
daha sonra o telefonları ifademde de belirttim başkanı sosyal odası denilen filonun en ucunda
bulunan bir odaya kilitlenmişti biz sabah bütün odaları aradık neredeyse ben bütün odalara
girdim daha sonra en sonunda dediğim gibi ifademde de belirttim başkanım Harun Nihat Aşık
ve Fahri Yavuz'u gördüm Harun kapıyı kırdı telefonlarımızı öyle alabildik.
Başkan: O zaman size kursiyerler artık gidebilir filan dediler mi bu telefonlarını kendi
vermesi gibi bir şey oldu mu?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Ben öyle bir şey duymadım başkanım.
Başkan: Kursiyerler bu şeyden filoyu terk edebilir, ayrılabilir gibi bir talimat bir şey
verildi mi?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Ben duymadım başkanım.
Başkan: Sabahta filoda bir kalabalık oluyor onları gördün mü bir kısım özel
kuvvetlerden gelenler var?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Başkanım ben 7.30 civarı piste top atışı yapıldı o sesle
irkildim zaten kalktım yani o esnada filoda inanın dağınık ortam oluşmuş kaos ortamı
oluşmuştu. Can güvenliği açısından o esnada kimseye dikkat etmedim öyle kim var kim yok
dikkat edemedim.
Başkan: Kaçta terk ettiniz yani siz bu şeyden sosyal odasından telefonu aldınız
çıktınız?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Başkanım 8.47'de telefon görüşmem var o gün ben
telefonumu aldıysam 8.47'de telefon görüşmem varsa 11'de de çoktan evdeydim çünkü
Seyfettin geldi yaklaşık bir üssü 9 gibi olması lazım başkanım yanlış hatırlamıyorsam.
Başkan: Filodan ayrıldınız 8.30 civarında ayrıldınız o zaman?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Evet başkanım.
Başkan: Araçla mı ayrıldınız nizamiyede filan herhangi bir engelleme ile karşılaştınız
mı?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Başkanım şöyle oldu ben ifademde de belirtiyorum
Fahri Yavuz'un kullandığı araçla Harun Nihat Aşık ile birlikte çıkıyoruz nizamiyede bir ara
Fahri durdu bir tane astsubay ile konuştu ben arkadan telefon ile uğraşıyordum hatta o esnada
ne dediğini tam bilmiyorum daha sonra çıktık ama o çıkma ortamı da böyle herkes de bir
panik havası olduğu içi resmen orada o bulunduğumuz durumdan bir şekilde kendimizi daha
sonra gelmek üzere savcılıkla daha sonra ifade vermek üzere bir şekilde orayı terk ettik
başkanım.
Başkan: Sizi engelleyen oldu mu o açıdan soruyorum hani?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Fahri beyle konuştu da tam ne konuştu bilmiyorum
başkanım telefon ile ilgileniyordum.
Başkan: Bu televizyonda darbe bildirisini gördükten sonra ki süreçte filodan çıktın
dışarıda oturdun filan o zaman giriş çıkışlar filoya engelleniyor muydu yada kamelyada filan
bir kalabalık var mıydı?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Başkanım benim oturduğum yer filonun...
Başkan: Ters tarafta mıydın sen?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Ters taraftaydım başkanım hava da karanlıktı
göremedim başkanım.
Başkan: Bu içeride diğer arkadaşlarınız ile irtibat oldu mu konuşmalar sırasında kendi
aranızda bir araya geldiğinizde yani bu 1.30 sonrası...
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Sanık Buğra Baldan cevaben: Biraz önce belirtmiştim başkanım.
Başkan: İçeride olan faaliyetlere ilişkin duyulanlara ilişkin ya şöyle bir konuşma oldu
birisi şöyle diyor birisi böyle diyor hani durum karaşık sizde merak ediyorsunuz kendi
aranızda bu konuda sen ne biliyorsun ne olmuş ne bitmiş diye bir şey konuştunuz mu kimse
ile?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Başkanım keşke o gün telefonumuz olsaydı da
hepimiz birbirimiz ile çok kolay irtibat kurabilseydik çünkü hani...
Başkan: Ben dışarıdakileri demiyorum filo içerisinde karşılaştığınız kişiler aslında
kursiyerler filan.
Sanık Buğra Baldan cevaben: İşte bende şunu demeye çalışıyorum başkanım o kadar
dağınıktık ki başkanım biz 143 filo kursiyerleri yaklaşık 40 kişi hepimiz bir yere dağılmışız.
Hani böyle bir türlü toplanamadık o yüzden ifademde de belirttim bir kişi toplanın dese bir
emir verse bir şekilde yani herkes birbirine ulaştırırdı ama bir türlü toplanamıyoruz çünkü
herkes bir yerde ve kimse kimsenin ne görev aldığını bilmiyor.
Başkan: Zaten öyle diyorsun kendi aranızda kimin ne yapacağını sorgulamayacaksın
kim ne emir aldı sorgulamayacaksınız?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Evet başkanım ben 1.30'dan sonra gazinodayken 2 kişi
ile görüştüm biri Muzaffer biri Harun.
Başkan: Başka görüştüğün kimse olmadı?
Sanık Buğra Baldan cevaben: O gün konuştuğum kursiyer kimse olmadı başkanım.
Başkan: Daha sonra bir kısım kursiyerlere topluca kamera kayıtlarını inceleteceğim
sonra tekrar soracağım kamera kayıtları ile ilgili olarak.
Sanık Buğra Baldan cevaben: Anlaşıldı başkanım.
Başkan: Sanığın çapraz sorgusu yönünden varsa müşteki vekillerin sorularına geçelim
daha sonra ara vereceğiz.
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Sanığın çarpraz sorgusuna müşteki vekillerinin sorusu ile devam olundu.
Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar söz aldı, sanığa soruları olduğunu
bildirdi: Bu telegram uygulaması ile iletişim kurduğunuzu söylemiştiniz iddianamede bir
kısım şeylerde bu telegram yazışmalarında vardı yüklemeyen yüklesin diye mesajların
olduğunu biliyorum bu yüklemeyi telegram programına hangi tarihte ne zaman yüklediniz
biliyor musun veya o grubu ne zaman oluşturdunuz?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Avukat bey yani yanlış hatırlamıyorsam şimdi biz F16
eğitimine şubatta başladıysak Nisan gibi filan grup kuruldu detaylı olarak onun tarihi kayıtlı
diye tahmin ediyorum ama ne zaman kurulduğu ama telegram kurmamızda ki, telegramı
kullanmamızda ki amaçta whatsApp'tan doküman paylaşıldığında genelde F16 dokümanların
boyutu büyük oluyor baya yüksek boyutlarda oluyor paylaşıldığında whatsApp'ta kenarları
veya bir kısmı görünmüyor dokümanın o yüzden telegram uygulamasını kullandık telegram
uygulamasında paylaştığınız doküman tam size tam ekran görüntüsü ile geldiği için
kullanmıştık ben o şekilde.

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar devamla: duruşmanın başından
belli burada ifade veren bir kısım sanıklar bu telefon toplaması, toplanması olayını gizlilik o
toplantıda ki konuşmaların bir şekilde dinlenebileceği gibi gerekçeler ile toplattıklarını
söylediler sizin de aynı şekilde telefonlarınız toplatıldığını ifade ediyorsunuz ancak sizin gibi
bazı kursiyer pilotlar ifadelerinde telefonu yanında olmayan da getirsin şeklinde Azimetli'nin
talimat verdiğini söylüyor. Böyle bir şey duydunuz mu siz de şahit oldunuz mu orada yani o
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an için o toplantı anında o brifing anında yanında telefonu olmayanlardan da telefonu
bulunduğu yerden getirilmesini istediği yönde?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Sayın avukat bey ben 143 filoda kursiyerim 143 filoda
bizim telefonlarımız toplandığında ya çantaya konuldu sayarak alındı yalnız 141 filoda
kursiyer olanlar var iddianamede ki ibare kime ait ama ben duymadım öyle bir şey.
Başkan: Peki onlar için gerekçe açıklandı mı size?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Başkanım ilk başta topladığı için bir şey söylemedi
bizde komutan geldi filo komutanı geldi telefon topla deyince verdik yani.
Başkan: Sonradan bir toplantıda olmadı dedin de onun için dedim yani.
Sanık Buğra Baldan cevaben: Daha sonra geldi kendisi TMH konuşması yaptı ya
başkanım daha sonra ben açıkçası kendi düşüncem dedim ki TMH ilk defa görüyorum demek
ki TMH'lar da böyle yapıyorlar diye düşündüm.
Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar devamla: Şimdi sayın başkan da
sordu darbe bildirisini kursiyerler öğrenciler gazinosunda televizyondan dinledin ve ilk defa
orada darbe teşebbüsü olduğu yönünde bir bilgi edindin doğru mudur?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Evet doğru.
Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar devamla: Peki akıncı üstünün
fonksiyonu konusunda o an itibariyle kafanda bir şey şekillendi mi?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Hayır şekillenmedi.
Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar devamla: Arkadaşlarınız ile
irtibatın?
Sanık Buğra Baldan cevaben: O an gazinoda 3-4 tane kursiyer vardı yanlış
hatırlamıyorsam ben zaten girdim TRT'yi gördüm o hani bayanı da gördüm sonra ne oluyor
anlamadım uzun zamandır da basın yayını takip etmiyordum idrak edemedim darbe olamaz
geliyor insana ben hayatımda hiç darbe görmedim daha sonra dışarı çıktım şunu da belirtmek
istiyorum şimdi Denizli 2.Ağır Ceza Mahkemesinin bir bilir kişi raporunu daha önce
belirtilmişti mahkemede ya o gece sonuçta 6- 7 aydır birlikte görev yaptığınız üstler oluyor
yani sizde bir anda böyle hemen görür görmez ne oluyor ne bitiyor gidip soramıyorsunuz ve
şüphede böyle direk şüphelenemiyor da
Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar devamla: Şimdi seninle birlikte
burada yargılanan Furkan Öztürk oda Ali Karabulut tarafından 3-4 kursiyer öğrencinin Yuva
Misafirhanesinde görevlendirildiğini orada yarım saat kadar beklediğini bir kısım sivil
kıyafetli farklı rehineler getirilerek oraya yerleştirdiğini sonra kendisinin gazinoya döndüğünü
ve darbe bildirisini gazinoda senin gibi izlediğini takip ettiğini ifade ediyor yani aranızda hiç
bir konuşma olmadı. Ya burada ne oluyor ne bitiyor?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Yani hatırlamıyorum.
Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar devamla: Ertan Koral ile devam
eden süreçte herhangi bir görüşmen oldu mu?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Olmadı.
Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar devamla: Şimdi Ertan Koral'ın
sizin yine aynı grupta yer alan bir kısım kursiyer öğrencilerin Eskişehir'de dil kursuna o hafta
için gittiğini iddianameden biliyoruz Ertan Koral'ın 13/07'de Eskişehir'de İngilizce Kursu
uçun bulunan Teğmenler içerisinden Mustafa Karadere'yi arayarak ne zaman bitiyor
programınız diye bilgi aldığı daha sonra cuma günü erken dönüş yapın dediği ve Eskişehir'de
ki görevli ilgili komutanlar ile görüşerek o kursun 14.'de akşam saatinde bitirildiği yönünde
ve bu grupta yer alan teğmenlerin de 14.'de program bittikten sonra Akıncı üstüne ertesi gün
görevlerine geldiklerini Mustafa Karadere ve bir kısım orada bulunan teğmenlerin ifadesinden
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biliyoruz şimdi hal böyle olunca sizler ile ilgili çalışmanın çok öncesinden planlandığı belli
gibi yani bu durumda bu arkadaşlarınla aranızda hiç konuşma olmadı mı ne oluyor da bizim
kurstur vs. Ankara dışındaki şehirlerde kesiliyor ve bizi Ankara'ya üste getiriyorlar?
Sanık Buğra Baldan cevaben: Şöyle avukat bey öncelikle Mustafa Karadere'nin 15
kişilik galiba tam sayısını bilmiyorum ama bir grup var şimdi 143 filoda kursiyerler bir grup
var eğitime başlayan F16 ile uçmaya başlayan eğitim süreci devam eden bir grup var daha
eğitim sürecine başlamayan ve fizyolojik oCİE filan Eskişehir'e giden bir grup var şimdi
bizim grubumuz uçuş eğitiminde olduğu için ben direk onların nerede ne yaptığını
bilmiyordum açıkçası o hafta kendileri burada ifadelerini verirler yalnız şuan ki bakış açısıyla
gerçekten insan o güne böyle bir yorum yapabiliyor ama o gün bir kursiyer bakış açısı ile
baksanız ben yarin ne uçacağımı düşünüyorum hangi sınavıma gireceğimi düşünüyorum ve
hiç öyle bir şey aklımın ucundan bile geçmiyor.
Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar devamla: Teşekkür ediyorum sayın
başkan.

o

G. D.:
Duruşmaya saat 14.00'a kadar ara verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
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Saat 14:00 itibariyle açık yargılamaya devam olundu.
Tutuklu sanıklar Abdullah Berşah Kül, Abdullah Özbekler, Abdurrahman Arslan,
Abdurrahman Ökmen, Adem Çakır, Adem Kırcı, Ahmet Cebel, Ahmet Oğuzhan Yıldız,
Ahmet Özçetin, Ahmet Özdemir, Ahmet Pala, Ahmet Sarıkaya, Ahmet Tarık Kaya, Ahmet
Tosun, Akın Öztürk, Ali Durmuş, Ali Rıza Eken, Ali Tiryaki, Aydemir Taşçı, Aydın Gündüz,
Ayhan Çatıkkaya, Aziz Ersel Emanet, Bekir Ercan Van, Berat Ölçer, Bilal Akyüz, Buğra
Baldan, Burak Ceylan, Bünyamin Özbek, Celal Keçelioğlu, Cemal Akyıldız, Ekrem Kandur,
Ekrem Malkoç, Emine Gülşen Torunoğlu Aslan, Emre Durgunlu, Emre Sakarya, Emre
Vurmaz, Enes Taştan, Enes Yeşilkütük, Ercan Dursun, Erdoğan Durgun, Eren Kaçgan, Erhan
Baltacıoğlu, Erhan Gazioğlu, Erkan Çoban, Erkan Durmuş, Ersin Eryiğit, Ertan Koral,
Ertuğrul Cihat Sungur, Ertuğrul Güven Birlik, Eyüp Bahadır Pekince, Eyüp Has, Eyyüp
Ergül, Fahri Ünver, Fahri Yavuz, Fatih Aydemir, Fatih Kahraman ( Besim Oğlu), Fatih Koç,
Fatih Suçatı, Fatih Şen, Fatih Yarımbaş, Ferhat Akbulut, Feyyaz Karakaş, Gökhan Şahin
Sönmezateş, Hakan Evrim, Hakan Karakuş, Haluk Şahar, Hamza Aras, Harun Eraslan, Harun
Nihat Aşık, Hasan Baysar, Hasan Hüsnü Balıkçı, Hasan Kepez, Hüseyin Arı, Hüseyin
Demiral, Hüseyin Mermer, Hüseyin Yılmaz, İdris Aksoy, İlhami Yıldız, İlker Hazinedar, İrfan
Altuntaş, İsmail Aslan, İsmail Boyacı, İsmail Hakkı Özveren, İsmail Keskin, Kadir Bekmez,
Kadir Saraç, Kamil Çetin, Kemal Batmaz, Kemal Mutlum, Kubilay Selçuk, Lale Işık,
Mehmet Afşar, Mehmet Ali Taşkıran, Mehmet Cantürk, Mehmet Köse, Mehmet Özkan
Hanilçi, Mehmet Yurdakul, Melih Albayrak, Melih Döner, Melih Yılmaz, Merve Duğan,
Mesut Açıkgöz, Mesut Aşkın, Mesut Baytürk, Mesut Yurtdan, Mevlüt Öncel, Muhammed
Muzaffer Durmaz, Muhammed Süheyl Serdaroğlu, Muratcan Işık, Murat Çakır ( Ahmet Oğlu
), Murat Fırat, Murat Gümüş, Murat Kale, Murat Karakuş, Murat Koçyiğit, Murat Yalçınel,
Mustafa Avşar, Mustafa Aydın, Mustafa Azimetli, Mustafa Ertuğrul, Mustafa İlleez, Mustafa
Mete Kaygusuz, Mustafa Turgay, Mustafa Zelbey, Necip Yılmaz, Oğuz Haksal, Onur
Kahveci, Osman Nuri Gür, Osman Sivlim, Ömer Dolay, Ömer Faruk Harmancık, Özay Cödel,
Özcan Murat Doğan, Özgür Ötkün, Raif Fakı, Recep Sami Özatak, Recep Ünal, Reşat Bora,
Sabahattin Tigu, Samet Avşar, Selahaddin Yıldız, Selim Demir, Selim Hakan Taş, Selim
Tosun, Serdar Gülbaş, Sinan Alvur, Sinan Öztürk, Suat Fatih Karadağ, Suat Murat Semiz,

