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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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personel aynı süzgeçten geçer. Birini alıp yerine başka birini koyduğun zaman oraya uyum sağlar 
uyumsuzluk söz konusu olmaz bu konuda birlik içinde EDS denilen bir birim vardır. Burada ki S'nin 
anlamı da standarizasyondur. Yani birisi olmadığı zaman yerine başka birini koyduğun zaman tim 
afallamasın diye. Telefonu açtım. Mevlüt astsubayım diyerek söze başladı. Biliyorum yorgunsunuz 
yeni nöbetten çıktınız lakin sıcak bir hadise var. Telefonda açıklayamam fakat çok acil sizin gibi 
tecrübeli güvenilir kıdemli bir astsubaya ihtiyacım var dedi. Bu tarz bir konuşma benim için bir çok 
anlam taşır. O an zihnimden bir film şeridi geçer. Bu şeridin her bir karesine bir isim verecek olsam 
görev derim. Operasyon derim. Vatan derim. Millet derim. Bayrak derim. Namus derim. İki şey var ki 
onları asla hatırlamak istemem birisi ailem birisi ölüm. Çünkü bunların beni yavaşlatacağını görevden 
alıkoyacağını zihnimi meşgul edeceğini bilirim. Bende bu çok acil görev çağrısını alır almaz istirahat 
etmekten vazgeçerek geriye birliğime döndüm. Eşim dahil hiç kimseyi aramadım haber vermedim. 
Böyle durumlarda bana bir şey olsa nasıl olsa haberleri olacak der geçerim. Ayrıca bu tarz görevleri 
sadece bir kaç kişinin bilmesi elzemdir. Ne kadar az insan bilirse o kadar görevin başarı oranı 
yüksektir. Birliğe varır varmaz görev komutanı elime listeyi verdi. Listede göreve katılacak personel 
kimlikleri yazıyordu. O esnada birlikte bulunan fakat farklı timlere mensup tabiri caizse toplama ya da 
karma bir tim listesi gördüm. İkinci bir listede ise göreve gidecek malzemelerin isimleri ve miktarları 
vardı. Onlarca silah , binlerce mühimmat termal gece görüş dürbünler optikler dalış malzemeleri , 
zodyak bot ,motor ve yedekleri ile beraber helikopter harekatı malzemeleri şahsi malzemeler vesaire 
derken bu yüzlerce kalemi tonlarca ağırlıkta ki malzemeyi bir saat içinde hazır ederek iki adet 
Mercedes Sprinter görev aracına yükleyip yola çıkmamız emredildi. Bana verilen listede ismi olan 
bütün sat personeline ulaştım. Burada ulaşmayla ilgili şöyle bir ayrıntıyı ifade etmek istiyorum. Bir 
rütbe sırası isim listesi vardır .en başta görev komutanı vardır. Altında diğerleri vardır. Görev 
komutanı altındakini arar o altındakini o altındakini öyle öyle en son kişiye kadar gider. Bir kişi 
herkesi aramaz böyle bir usul vardır. Aksi olduğu da olur ama böyle bir usul vardır bunu da burada 
belirtiyorum. Görev plan odasında toplandıktan sonra teker teker herkese görev esasını tebliğ ettim. 
Az önce bahsettiğim olay sürat açısından bir kişinin herkesi aramasıyla herkesin birbirini araması 
denendi ikinci yol daha hızlı oluyor. Çünkü zaman çok önemli zamanla yarışıyoruz. Herkes görev 
planlamasına toplandıktan sonra teker teker herkese görev esaslarını tebliğ ettim. Görevin mahiyetinin 
bilinmediğini tahmini olarak üç dört gün süreceğini ve henüz görev emri yazılmadığı için daha detaylı 
bilgiye sahip olmadığımızı tim personeline bildirdikten sonra gizlilik ve istihbarat konusunda özellikle 
uyarıda bulundum. Lütfen dikkat buyurun biz bu göreve resmi bir görevlendirme yazısı yani görev 
emri bulunmaksızın hareket ettik. Görev emri bir gün sonra arkamızdan geldi. Bu hadise yaşanmıştır. 
Defaaten yaşanmıştır. Belki de halen yaşanmaya devam ediyordur ve o yaşayan insanlar şu an 
görevdedir. Belki bir kısmı içerdedir tam hatırlamıyorum. Normal şartlarda dört beş saat süren görev 
hazırlığını biz bir saatte hazırladık. Çünkü bizler yedi yirmi dört görev bekleyen bir birlik olduğumuz 
için bir kısım görev malzemesi özel bir alanda özel bir ambarda ani müdahale timi adı altında 
muhafaza edilmek suretiyle göreve hazır bekletilir. Bu malzemeler ait olduğu ambara konulmaz özel 
bir ambarda bekletilir çünkü sayım vesaire işlerden muaf tutulması için. Bu sayede bazı olaylara öyle 
bir süratli bir şekilde müdahale edilmiştir ki kamuoyu operasyon tamamlandıktan sonra ancak 
haberdar olabilmiştir. Burada çok önemli noktaya değinmek istiyorum. Görev araçlarının binip lumbar 
ağzından yani biz nizamiyeye lumbar ağzı diyoruz. Lumbar ağzından çıkarken rotamızın cengiz Topel 
hava üssü olduğunu öğrendim. Yani nereye gideceğimi bilmeden yola çıkıyorum. Gidilecek yeri yolda 
öğreniyorum. Cengiz Topel üssüne varınca bizi bekleyen bir kasa uçak olduğunu öğrendim. Tonlarca 
malzemeyi kasa uçağına yükleyip havalanınca Kıbrıs'a gittiğimizi öğrendim. Bunlar perderpey 
telefonla geliyor bilgiler yani o an kimse bilmiyor. Bindik nereye gidiyoruz şuraya gidiyoruz veya 
pilot biliyor. Kıbrıs'a inince açık denizde bizi bekleyen bir fırkateyn olduğunu öğrendim. Akdeniz'in 
ortasında tonlarca malzemeyi fırkateyn'e yani savaş gemisine yüklerken görevi öğrendim. Daha o 
günün sabahında nöbetten çıkmış evime giderken bir kaç saat sonra kendimi Akdeniz'in ortasında bir 
Türk savaş gemisinin helikopter platformunda uçsuz bucaksız ummanı seyrederken buldum. Görevle 
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alakalı olarak ancak şu kadarını ifade edebilirim. Üç dört gün süreceğini tahmin ettiğimiz ya da bu 
şekilde bize dikte edilen operasyon kırk yedi gün sürdü. Baştan sonra bir sinir harbine dönüştü ve biz 
en nihayetinde başarılı bir şekilde bu vazifemizi iha ettik. Bu süre zarfında hiç bir şekilde karaya 
çıkmadık tamamen denizde geçti . Açık denizde farklı ülkelerin kara sularına girerek. Bu anlattığım 15 
Temmuz'un hikayesi değildi. Daha önce yaşanmış fakat 15 Temmuz öncesinin neredeyse aynısıydı. 
Mesela görev var diye gelen bir telefon var. Farklı timlerden müteşekkil bir yapı var. Görevin 
mahiyetini bilmeden yola çıkmak var. Gideceği yeri bilmeden harekete geçmek var. Görev emri 
olmadan göreve gitmek var. Görevli olmadığı halde Kıbrıs'ta bulunmak var. Uçak var. Kasa var. 
Malzeme var . Her şey var. Bire bir 15 Temmuz'la aynı. Şayet bu var dediklerimiz olmasaydı ne görev 
olurdu ne de zafer. Bu gün bu mahkemede tarafıma suç isnat edilen bu hususlardan ben  o zaman 
takdir aldım. Ne hesap verdim. Ne hapis yattım. Tüm samimiyetimle ifade ediyorum ki 15 Temmuz 
öncesi göreve gidiş koşulları benim için tamamıyla normaldir. Çünkü biz böyle gördük böyle yaşadık. 
Meşhur deyişle hayatın olağan akışına uygundur. Başkasını bilmem lakin bizim oralarda işler böyle 
yürür. Askeri hiyerarşi çerçevisinde büyüklerimizden ne gördüysek küçüklerimizede bunu gösterdik. 
Deniz kuvvetleri komutanlığından Genel Kurmay başkanlığına kadar biri çıkıp ta kardeşim siz yanlış 
yapıyorsunuz demedi. Bilakis takdir aldık, alkışlandık. Sırtımız sıvazlandı. Aferin çocuklar denildi. 
İfademin bu bölülünde üzerime atılı bulunan görevli olmadığı halde akıncıda üssünde bulunmak 
suçlamasına cevap vermeye çalıştım. Malumunuz olduğu üzere böyle bir itham meslek hayatım 
boyunca daima görevli olmadığım halde gerek yurt içi gerekse yurt dışı bir yerlerde bulunmuş bir sat 
personeline isnat etmek son derece mantıksız dayanaktan yoksun boş bir çabadır diye düşünüyorum. 
Aksi takdirde ne sat olurdu, ne Kardak operasyonu olurdu. Ne tonlarca uyuşturucu masum insanları 
zehirlemeden ele geçirilirdi. Ne yüz binlerce silah, cephane terör örgütlerine ulaşmadan el konulurdu 
ne de bir sürü insan bugün hayatta olurdu. Sayın başkanım, şimdi 15 Temmuz öncesi ve sonrasında 
yaşadıklarımı anlatmaya çalışıyorum. Ben görevimin gereği hem yurt için hem yurt dışı kurs, tatbikat 
ve görevlere yoğun olarak iştirak ediyordum. Bu yoğun tempo içeresinde fırsat buldukça ve özellikle 
hafta sonlarını evimde geçirmek üzere İstanbul'a gidip geliyordum. 15 Temmuz 2016 tarihinde 
İzmir'de görevdeydim. Perşembe günü izin alarak Cuma'dan yola çıkmayı ve hafta sonu İstanbul'da 
evimde olmayı planladım. Sanırım 15 Temmuz sabahı komutan vekili yüzbaşı Özay Cödel beni aradı. 
Kısaca hal hatır sorma mevzusundan sonra hafta sonu planımı sordu. İstanbul'da olacağımı söyledim. 
Çünkü evim İstanbul'da. Cevaben, şu üzerinde çalıştığımız yönerge klavuz işi çok uzadı. Komutan bir 
an önce bitsin istiyor. Kıdemli olduğumuz için yönerge çalışmalarında aktif görev alıyorduk vesaire 
türünden bir şeyler söyledi. Netice itibariyle İstanbul'a gelince birliğe uğramamı istedi. Bu son dakika 
süprizi çok hoşuma gitmese de mecburen anlaşıldı dedim. Çünkü iki günüm var. İstanbul'da geçirmeyi 
düşünüyorum. Amirim beni arıyor hafta sonu birlikte iş var diyor. Hoşuma gitmedi açıkçası ama 
yapacak bir şey yok. Özel aracımla yola çıktım. Araçtayken görev arkadaşım İrfan Altuntaş'ı aradım. 
Kendisi bir süredir hastaydı ve o gün istirahat ediyordu. Sağlık durumunu sordum iyiyim dedi. 
Yapabileceğim bir şey var mı İrfan diye sordum. Teşekkür etti. İstanbul'a gidiyorum birlikten istediğin 
bir malzeme var mı dedim. Bunu sormak usuldendir sormamak ayıptır. Çünkü aracımla İstanbul'a 
gidiyorum iki gün sonra döneceğim. Kendisi ise abi aracınızda yer varsa bende gelebilir miyim diye 
sordum. Tabi ki dedim ve kendisini kaldığı ordu evinden aldım. Oldukça hastaydı. Neredeyse 
İstanbul'a kadar yatar pozisyonda kaldı. Çok az muhabbetimiz oldu. Bir ara yoruldum. Direksiyona 
dahi geçemedi. Ben yoruldum bir ara direksiyona geçemedi. İstanbul'a yaklaşırken İrfan bir telefon 
görüşmesi yaptı. Sabiha Gökçen hava limanına iki dakika uğrasak olur mu zaten yolumuz üstü dedi. 
Bende hayırdır İrfan diye sordum. Gökhan Karabacak oradaymış dedi. Tabi uğrarız dedim hatta biraz 
da sitem ettim. Madem kardeşim İstanbul'a gelecekti niye bizimle gelmedi araba müsaitti dedim. 
Sonra Gökhan'ı da alarak İstanbul trafiğine girdik. Gökhan'ın evi yolumuzun üzerinde ve birliğe 
yakındı. Beş dakika mesafe tam yol üzeri hatta. Önce evine uğruyoruz sonra birliğe uğruyoruz arada 
ki mesafe beş dakika. Birliğe gittiğimi öğrenince ihtiyaç duyduğu bazı malzemeler olduğunu, şayet 
uzun kalmayacaksam çünkü birlikten çıkış araba sorun olur. Araba var gidiyor ama çıkarken araba 
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bulamayabilir. Şayet uzun kalmayacaksam benimle gelmek istediğini söyledi. Beş dakika sonra da 
birilğe vardık. Lumbar ağzında yani nizamiyede bekleyen görev araçlarını ve birlik personelini 
gördüm. Hayırdır dedim. Acil görev var dediler. Görevin mahiyetini ise bilen yoktu. Bu her zaman 
böyle olmuştur. Basit bir istihbari tedbir diyebiliriz. Yani söylenmez. Savunmamın devamında bu 
hususa örnekleri ile beraber değineceğim. Görevin aciliyeti her halinden belliydi çünkü ortada farklı 
timlere mensup bir sürü insan vardı. Gördüğüm kadarıyla acil bir görev çıkmış o an itibariyle 
ulaşılabilen kim varsa göreve dahil edilmişti. Bu manzara benim için daha önce yaşadıklarımdan pek 
de farklı değildi. Hatta bazı görevlere giderken birliğe dahi uğramadan direk olarak verilen bölgeye 
gitmişimdir. Yani evimdeyim. Komutanım beni arıyor. Görev var diyor. O an itibariyle ben birliğe mi 
yakınım göreve mi yakınım direk göreve giderim. Çünkü birliğe gitmem malzemelerimi alırlar. Bizim 
hazır bakslarımız vardır. İçinde bütün malzemeler hazırdır. Personel birliği terk ederken göreve 
gidecekmiş gibi malzemelerini baksı içinde kilitli ortamda bırakır. Personele derler ki sen göreve git 
baksı arabaya atılır. Personel ve bakslar görevde buluşurlar. Eğer birliğe gelemeyceği durum söz 
konusuysa. Dediğim gibi her şey sürat zaman çok önemli. Görev teçhizat ve malzemelerimiz ise eş 
zamanlı olarak gittiğimiz bölgeye askeri vasıtalarla gönderilmiştir. Bir ara göreve gönderilecekler 
listesinde benimde adımın yer aldığı söylendi. Sonra ismimin olmadığını duydum. Açıkçası ismimin 
olmadığını duymak beni üzdüyse de en sonunda da listede olduğuma ve göreve gideceğime sevindim. 
Aracımı birlik otoparkına park ettim. Görev malzemelerinin önceden yüklenmiş olduğu araçlardan bir 
tanesine bindim ve hareket ettik. Fatih Sultan Mehmet köprüsünden geçerek Yeşilköy askeri hava 
alanına vardık. Bütün malzemeleri kasa askeri nakliye uçağına yükledik ve havalandık. İrtifadayken 
görev teçhizatını kuşandık. Mahkemenizde daha önce savunma yapan uçak mürettabatınında ifade 
ettiği gibi sat personeli uçaktayken ne olup bittiğini nereye ne niçin gittiğini bilmez bir haldeydi 
demişlerdi. Açıkçası bizim dışımızda birilerinin bu tespiti yapmış olmasını ben önemsiyorum. Bu 
arada uçağa binerken telefonumu kapattım. Yanlış hatırlamıyorsam telefonumun son açık hali o oldu 
ondan sonra hiç açmadım. HTS kayıtlarını görmedim ulaşamadım çünkü öyle bir imkanım yok şu 
anda. Yanlış hatırlamıyorsam son telefon kapatma anım odur ondan sonra açıldığını hatırlamıyorum 
hiç. Bir, bir buçuk saatlik bir uçuştan sonra bir alana indik. İndiğimiz yerin akıncı üssü olduğunu o 
anda öğrendim. Etraf karanlık ve gürültülüydü. İnip kalkan uçaklar gördüm. İçinde etrafa bakıyorum 
anlamaya çalışıyorum neresidir nasıl bir yere geldik nedir burası diye. Aklımda bir de şu var. Burada 
başka bir uçağa binip tranfer mi olacağız başka bir uçağa binip başka bir yere mi gideceğiz. İçinde bir 
iki rütbeli personel bulunan bir askeri araç yanımıza geldi. Özay yüzbaşı onlarla konuştu. Bu görüşme 
neticesinde çok ayak üstü oldu hızlı yani öyle beş on saniye on beş saniye, bir terörist saldırı 
beklendiğini, genel kurmay başkanının akıncı üssünde olduğunu, kuvvet komutanlarının da 
bulunduğunu, bizim de içinde genel kurmay başkanı ve diğer bazı komutanlarımızın olduğu bu askeri 
üssü koruyacağımızı orada öğrendim. Uçağın yanında ayak üstü hızlıca bir görev dağılımı yapıldı. 
Planlı hareket etmiyorduk ortada bir plan yoktu. Karmaşa tarzı bir şey vardı. İçinde bulunduğumuz 
duruma mevcut gelişmelere göre hareket ediyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam iki gruba ayrıldık. Ben ve 
bir kaç kişi adının sonradan Sincan Yenikent nizamiyesi olduğunu öğrendiğim bir bölgeye minibüsle 
bırakıldık. Bölge karanlıktı. Nizamiyede görevli birileri vardı. Görevli personel ile herhangi bir 
muhabbetim olmadı. Açıkçası muhattap olmadım. Saat gece yarısını geçmiş ve ben sabahtan beri 
yoldaydım. Nizamiyeyi uzaktan gören bir noktada beton bir duvar var. O duvarın dibine çöktüm. 
Kendime ANLAŞILMADI bir şey yaptım. Rüzgardan çünkü rüzgarda vardı. Bir süre etrafı gözledim. 
Ortamı dinledim. Etrafta ne var ne yok. Biz buna ortam dinlemek diyoruz. Ortamı dinledim. O  an 
itibari ile tehlikeli bir durum görmedim. Her şey olağan seyrinde devam ediyordu. Böylesi ortamlarda 
benim için en önemli şey emniyette olmaktır. Bilmediğim bir ortamda emniyetli olmayı önceliklerim. 
Emniyetli olmanın ilk kuralıysa ortalıkta dolanmamaktır. Yaslandığım beton dibinde yarı uyur yarı 
uyanık vaziyette istirahat etmeye çalıştım. Bir ara duyduğum bir iki el silah sesi ile irkildim. İlk önce 
bunun bir terörist saldırı olabileceğini düşünmüş olsam da çünkü zihnimde böyle bir beklenti var öyle 
söylediler çünkü. Düşünmüş olsam da atışların devamı gelmedi rahatladım. Çünkü bir terörist saldırı 
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da bir çatışma ortamında mutlaka atışlar karşılıklı olur tek olur seri olur arkası gelir. Farklı silah 
sesleri gelir bunları tanırız seslerinden. Tek tip bir silah sesiydi ve bir iki tane atıldı kesti bu bir 
çatışma olmadığı gayet açık ve netti. İlk önce bunun bir terörist saldırı olabileceğini düşünmüş olsam 
da atışların devamı gelmeyince rahatladım. Başımı hafif bir şekilde kaldırıp nizamiye istikametine 
baktım. Görevli personel ortalıkta dolaşıyor ve birlik dışına doğru bakıyorlardı. Projektörlerle hafif bir 
aydınlık vardı ortamda. İçlerinden bazılarının bağırdıklarını duydum. Birlikte ki nizamiye personeli 
dışarıya bağırıyor. Birilerine uzak durmaları için ikaz ediyorlardı. Ortam yine sakindi panik yoktu. 
Endişe verici bir durum olmadığına ikna oldum. Bir şeyler görmeye çalıştım göremedim. Görevli 
personelin kendi aralarında geçen konuşmalarından öğrendiğim kadarıyla sivil bir araç nizamiyeye 
yaklaşmış sesle projektörle ikaz edilmiş edilen ikazlar dikkate alınmayınca da bir iki el havaya uyarı 
atışı yapılmıştı. Çok geçmeden de sivil araç uzaklaşmıştı. Bulunduğum noktadan gece karanlığında 
gördüklerim ve duyduklarım bunlardan ibarettir. Hiç bir şekilde hadiseye dahil olmadım müdahale 
etmedim. Askeri üsse terörist bir saldırı alalen vuku bulmadıkça müdahale etme niyetini de hiç 
taşımadım. Bu hadise sonrasında bulunduğum yerde yarı uyanık halde istirahat etmeye devam ettim. 
Sabah gün ağarana kadar hiç bir hadise cereyan etmedi. Sabah oldu ve ortalık aydınlandı. İlk işim 
etrafımı incelemek oldu. Önümde nizamiye iki yana uzanan tel örgüler civarda bir sürü ağaç ve hemen 
yanı başımda asfalt bir yol. Nizamiye dışında bir kaç bariyer engel gördüm. Çok nadir de olsa yoldan 
geçen bir iki araç vardı. Nizamiyede sadece bir nöbetçiden başka kimseyi görmedim. Sabah erken saat 
olduğu için muhtemelen diğerleri uyuyordu herhalde. O da ısınmak ister gibi dolaşıyordu zira hava 
oldukça serindi, hafiften bir rüzgar vardı. Nizamiye çevresini, emniyet durumunu muhtemel riskleri, 
zayıf noktaları vesaire gündüz şartlarında daha detaylı görebilmek ümidi ile etrafı kolaçan etmeye 
karar verdim. Gün aydınlanmış herhangi bir işim yok. Gece geldim. Hiç bir şey görmediğim bir 
ortamda geldim. Sabah aydınlandı ve bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Etrafı dolaşmaya karar 
verdim. Birlik içinde ve yüzüm nizamiye istikametine dönük pozisyondayken hemen yanımda olan 
asfalt yoldan sağa doğru yürümeye başladım. Üstelik hava çok serindi ve biraz hareket edip ısınmak 
istiyordum. Bir süre yolu takip ettim. İleri de küçük bir tepeyi andıran bir yükselti ve üzerinde bir iki 
katlı küçük bir bina gördüm. Prefabrik tarzı bir şeydi. Binanın yanında damına çıkan bir merdiven 
vardı. Fakat o merdiveni uzaktan mı gördüm yoksa yanına yaklaşınca mı fark ettim şu an 
hatırlamıyorum. O binanın damından daha uzakları görebileceğimi, biliyorsunuz akıncı üssü tamamen 
bir düzlük alan. Bulunduğunuz yerden hiç bir şey göremiyorsunuz. Yükselme ihtiyacı duyuyorsunuz. 
Daha detaylı inceleyebileceğimi düşünerek merdivenlerden yukarı çıktım. Binanın üstü teras vari bir 
yerdi. İşime yarayacak çokta bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. Sanırım biraz güneş alıyordu o 
vaziyette biraz güneşte ısınmaya çalıştım. Biraz da yiyecek bir şeyler atıştırdım. Dinlenmiş olmak, 
güneş ve yemek iyi geldi. Bu şartlar altında içinde bulunduğum pozisyonu sorgulama imkanım oldu. 
Kendi kendime sordum ve cevapladım. Ben kimim ? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir mensubuyum. O 
an itibariyle. Neredeyim ? TSK'ya ait bir üsteyim. Askeri bir birlikteyim. Kiminleyim ? amirlerim, 
üslerim, silah arkadaşlarımla beraberim. Ne yapıyorum ? içinde Genel kurmay başkanının bulunduğu 
ve kuvvet komutanlarının olduğu ifade edilen bir birliği olası bir terör saldırısına karşı koruyorum. 
Daha doğrusu komutanımın bana beyanı bu. Niçin buradayım ? çünkü komutanım bana bu emri verdi. 
Ben Türk Silahlı Kuvvetleri iç hizmetleri kanunu gereğince verilen emri sorgulayamam. Müteala 
edemem. Emri uygun bulmasam bile önce uygularım. Ondan sonra varsa şikayetim iletirim. Aksine 
davranışım suç sayılır. Bu suçu işleyen insanlar. Ya mahkemelik olmuşlardır. Ya da TSK'dan ilişkileri 
kesilmiştir. Eğer bunu yaparsanız TSK'da yeriniz yoktur. Bir süre daha kaldıktan sonra bahse konu 
binanın damından aşağı indim. Aklıma çevre tel örgülerine ulaşıp herhangi bir yırtık delik vesaire olup 
olmadığını kontrol etmek geldi. İnisiyatif kullanıyorum. Sayın başkanım aradan geçen bu iki yıl 
maalesef bir çok detayı hatırlamakta beni zorluyor. Keşke bu duruşma daha erken olsaydı daha 
sağlıklı bilgiler verebilseydik. Hatırladığım kadarıyla içinde sazlık olan bir su kanalı önüme çıktı. Bu 
kanal benim tel örgülere ulaşmama mani oldu. Netice itibariyle o bölgede bir kaç saat oyalandım. Bir 
tehlike bir risk var mı diye araştırdım. Güvenlik zafiyeti teşkil edecek bir bulguya rastlamadım. O 
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civarda bir de yüksek bir muhtemel gözetleme kulesi gördüm ama içinde personel görmedim var mı 
yok mu şu anda bilmiyorum. Gözükmüyordu çünkü camları biraz siyahtı tam emin değilim. Bu esnada 
birlik sınırları dışında oldukça uzakta yanılmıyorsam açık renkli sarı turuncu olabilir bir şey gördüm. 
Bunun bir biçer döver olduğunu ilk görüşte anlayamadım. İddia edildiği üzere biçerin nizamiyeye 
yaklaştığını üzerine ateş edildiğini ben görmedim. Ben biçer döveri fark ettiğimde sabit duruyordu. 
Bulunduğum konum itibariyle de sadece tepede ki kabin kısmı görünüyordu. Bitki örtüsü yüzünden. 
Pozisyonumu değiştirdikten sonra ancak onun biçer döver olduğunu anladım. Tarlaların ortasında 
biçer döverin olmasını açıkçası hiç yadırgamadım. Daha sonra nizamiye bölgesi civarında altı yedi 
araç gördüğümü hatırlıyorum. Bir adet zırhlı araç yanılmıyorsam arkadan gelerek en öne geçti. Bu 
zırhlı aracı ilk başta fark edemedim. Belki de başından beri en öndeydi. Ben sonradan gördüğümü 
hatırlıyorum. Bu mevzu da tam emin değilim. Bulunduğum yerden ayrılarak nizamiyeye doğru 
intikale geçtim. Nizamiye civarında bazı arkadaşları gördüm. O esnada orta mesafeden tahmini olarak 
üç yüz, beş yüz metre diyebilirim. Duyduğum sesin şiddetine göre, silah sesleri geldi. Duyduğum ses 
seri atışlı makineli tüfek sesleriydi. Ateş edeni  görmedim fakat ateşin dışarıdan yapılmış olabileceği 
düşüncesi asıl oldu. Çünkü dışarıda araçlar vardı. Bu hadiselerde ilk şaşkınlığımı o an yaşadım 
diyebilirim. Süratle bir ağacı kendime siper ettim. Çünkü bizde bu reflekstir. Silah seslerini 
duyduğunuz zaman mutlaka ve mutlaka bir engel gerisinde saklanırız. Örtü gizlenme diyoruz ona 
kendimize bir örtü temin ederiz çünkü silahın atışın ne olduğu nereden yapıldığı kimin yaptığı belli 
olmadığı sürece bu bir şeydir artık refleks olmuştur. Süratle bir ağacı kendime siper ettim. Anlamaya 
çalıştım ortalıkta kimseyi göremeyince herkesin beni gibi siper aldığını değerlendirdim. İlk tepkim 
kimse ateş etmesin atış yok diye bağırmak oldu. Evet orada bağırdım kimse karşılık vermesin diye. 
Çünkü karşılık verirseniz öyle bir ortamda ne olduğunu bilmiyorsunuz kimin ateş ettiğini 
bilmiyorsunuz size mi yapıldı başka bir şey mi oldu ortamı karıştırmaktan başka bir işe yaramaz. O 
yüzden sessizlik her zaman iyidir olayı anlayana kadar. Orada ki en kıdemli kişi ben değildim. Kimse 
ateş etmesin atış yok diyorum fakat orada ki en kıdemli kişi ben değildim. Lakin her sat personeli şunu 
bilir. Tehlikeyi ilk kim fark ederse diğerlerini uyarmak zorundadır. Bu şekilde inisiyatif kullanmak 
zorundadır. Bu husus bizim yönerge ve talimatlarımızda mevcuttur. Orada kıdeme, rütbeye bakılmaz. 
Tehlikeyi gören kişinin uyarması icap eder. Nitekim birlik içerisinden hiç kimse ateş etmedi. Hiç 
kimse karşılık vermedi. İçerisinde genel kurmay başkanı ve komutanlarının olduğu askeri üssü terörist 
saldırılarına karşı korumaktan başka gayesi ve bilgisi olmayan askeri personele ateş açan o an bize 
ateş açıldığını değerlendiriyorum. Bu insanlar kimdir; neyin nesidir, kim gönderdi onları üzerimize ve 
gayeleri neydi amaç çatışmamı çıkarmaktı. Oyunu gördüm oyuna gelmedim. Hiç bir şekilde ateş 
etmedim. Ellerim temizdir. Alnım temizdir. Vicdanım ve silahım tertemizdir. Bu esnada üstümüzde 
uçan bir helikopter gördüm ve atış sesleri duydum. O ara bu atışların bize mi yoksa helikoptere mi 
yapıldığı mevzusunda bir zihinsel karışıklık yaşadım. Arkasından önce helikopter kayboldu. Sonra da 
dışarıda ki araçlar geri çekildiler. Ortada bir sessizlik sağlandı. Bu esnada hiç kimsede hiç bir şey 
olmadı. Daha sonra Özay yüzbaşı nizamiyeye geldi. Yani o esnada da gelmiş olabilir daha sonra 
diyorum ama tam ne zaman geldiğini şu an hatırlamıyorum. Kendisinden hiç duymak istemeyeceğim 
sözler işittim. Arkadaşlar kandırıldık. Şu an bir tuzağın içindeyiz. Olaylar bildiğimiz gibi değil. 
Komutan Ecevit albay'ı arıyorum. Telefonu açmıyor. Bunun hesabını kendisine soracağım gibisinden 
bu minvalde bir şeyler söyledi. Yani cümleleri bire bir aynı olmayabilir ama minval bu. O an ki ruh 
halimi şöyle ifade edeyim. Sayın başkanım ben bu tarz görevler için yetiştirildim. Yani bu tarz derken 
korumadan bahsetmiyorum ani çıkan arkası bilinmeyen sürpriz görevlerden bahsediyorum. Çünkü bu 
çoğu zaman çatışma olabilir, operasyon olabilir bir sürü şey olabilir. Bir gün derseniz iki ay sürer, altı 
ay gitmişliğimiz vardır. Ben bu tarz görevler için yetiştirildim. Bundan daha tehlikeli ortamlarda 
onlarca kez bulundum. Ölümün kıyısında dolaşmak nedir bilirim. Kaç defa da kırmızı çizgiden 
döndüm. Ama hiç aldatılmadım. Hiç ihanete uğramadım. Gittiğim bütün görevler gerçekti. Kaç defa 
göreve gittiğimi hatırlamıyorum. 15 Temmuz gibi bir yalanı daha önce hiç duymadım ve şimdi 
mahkemeniz huzurunda beni, bizi görev var yalanı ile kandıranlar, aldatanlar, ihanet edenler hakkında 
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suç duyurusunda bulunuyorum. Özay yüzbaşı içinde bulunduğumuz yalan ve ihanet kokan son 
vaziyeti olanları ifade ettikten sonra sorumlu kim ya d kimler ise hesap soracağını söyledi. Bende 
kendisi ile aynı duyguları içindeydim. Zihnimden sorumlu birilerini bulmaya çalışıyorken daha 
doğrusu ne oldu ne oluyor nasıl böyle bir şey olabilir nasıl bu hale geldik şeklinde sorular soruyorum 
ama tabi şimdi aradan geçmiş yirmi beş ay şu an daha sağlıklı düşünebiliyorsunuz ama olayın hemen 
akabinde taze taze anlam veremiyorsunuz. O kadar çok şey var ki, açık kapı var ki tuğlalar yerinde 
değil anlam veremiyorsunuz oturtamıyorsunuz yani şu an bazı şeyleri bildiğimiz için evet o 
diyebiliyoruz onu niye yapmadın bunu niye yapmadın ama o zaman her şey bilinmez hiç bir şey 
bilinmiyor. Birde güvenmişlik var. Kaç yıldır bu ocağın içindesiniz. İnsanlara güveniyorsunuz 
inanıyorsunuz siz onların hayatını kurtarmışsınız onlar sizin hayatınızı kurtarmış. Hiç 
aldatılmamışsınız. O yüzden bugün bu kadar rahat sorulmamalı diye düşünüyorum. Niye onu 
yapmadın niye bunu yapmadın. Bir söz var taş yerinde ağırdır. Bilmiyorum bu konuyla alakalı mı 
değil mi ama olayı sıcağı sıcağına yaşamak çok önemli değerlendirmek çok önemli bende kendisi ile 
aynı durum içindeydim. Zihnimden sorumlu birilerini bulmaya çalışıyorken o esnada yakın mesafede 
patlama sesleri işittim. Ya bu atış sesi ama atış sesinden daha kuvvetli olduğu için patlama sesi 
diyorum. Gökyüzünde uçaklar vardı. Birisi uçaklar pisti vuruyor galiba gibi benzer bir şey söyledi. 
Allah allah dedim. Kendi uçaklarımız kendi pistimizi niye vursun ki. Sonra patlama sesleri 
yakınlaşmaya başladı. Süratle oradan uzaklaşmam gerektiğini anladım. Böyle anlarda toplu 
bulunmamak dağınık durmak daha emniyetlidir. Toplu olursanız hedef olursunuz. Yaşama şansınız 
artar. Allahım dedim ne oluyor böyle kim dost kim düşman bilmiyorum. Hızlı adımlarla asfalt yolda 
ilerledim. İlerde bir yerde ilk gördüğüm askeri aracı durdurdum. Şoför sanırım er idi. Beni ilk 
malzeme hangarına bırakmasını istedim. Bilmediğini söyleyince etrafa baka baka ilerledik. Karşıdan 
gelen başka bir araca sormak için selektör korna yapıp durduk. O araçta da Erdinç Kurt'u gördüm. 
Erdinç'e yaşadıklarımı anlattım. Çok şaşırdı hatta şok oldu diyebilirim. Kendisi de benim olduğum 
araca geçti. Bir iki yere sorduktan sonra hangarı bulduk. Bütün askeri teçhizatımızı bıraktık . Sivil 
kıyafetimizi giydik. İkimizde bir an önce bu kaos ortamından uzaklaşmak istiyorduk. Hangardan 
ayrılırken yanlış hatırlamıyorsam İrfan ve Mutlu Ferik'i orada gördüğümü hatırlıyorum. Onları da sonr 
gelişmeler hakkında bilgilendirdim diye hatırlıyorum ve oradan ayrıldık Erdinç ile beraber. O anda 
itibaren hiç bir şekilde güvende olamayacağımı tek çare olarak üssün dışına çıkarak başka bir askeri 
birliğe mesela jandarma'ya sığınmam gerektiğine ikna oldum kanaat getirdim. Bu amaçla tel örgülerde 
ki bir açıklıktan geçerek üsten ayrıldık. Neresi olduğunu bilmediğimiz bir yolu takip ettik. Yol bizi 
otobana yakın bir noktaya getirdi. Akıncı gişeleri karşıdan gözüküyordu. Ben gişelere gitmemiz 
gerektiğini beyan ettim ve gişelere doğru yürüdük. Çünkü orada jandarma olduğunu biliyordum 
devamlı kullandığım için gişeyi. Orada ki jandarma noktasına varmak üzereyken karşıdan bizi polis 
arabası gördü yanımıza doğru geldiler ve durumu anlattık kendilerine bizi jandarmaya bırakmasını 
istedik. Onlarda bizi konuştuğumuz şekilde jandarmaya teslim etti. Jandarma ekibi bizi Kazan 
Jandarma karakoluna götürdü. Araçtan henüz inmemişken karakol bahçesinde resmi ve sivil kişiler 
gördüm. Çoğunun elinde sopalar vardı. Karakol binasının duvarına yaslanmış ve oturur vaziyette 
çıplak kişiler de gördüm. Bunları bazıları sat personeli yani arkadaşlarımız bazıları da tanımadığım 
insanlardı ama tamamının eli yüzü yaralı kanlı morarmış ve perişan vaziyetteydiler. Çok feci darp ve 
işkenceye maruz kaldıkları aşikardı. Nitekim bizde Erdinç ve kendimden bahsediyorum. Araçtan 
dışarı adım atar atmaz yumruklu sopalı tekmeli saldırıya maruz kaldık. Bu saldırı ve şiddet zaman 
ilerledikçe işkenceye dönüştü. Dinlene dinlene ve birisi diğerine devir edecek şekilde şiddetin dozu 
giderek çoğaldı. Fiziksel işkenceyi, psikolojik ve cinsel işkence takip etti. Burada sözlü olarak ifade 
edemeyeceğim bir takım hususları edep ve haya sınırlarını aştığı için yazılı olarak size sunmak 
istiyorum. Yine de kayıtlara geçmesini istediğim bazı hususları anlatmakta fayda görüyorum. 
Söylenebilecek bütün küfürleri işittim. Maddi manevi bütün değerlerime dil uzatıldı. Birisi kızın var 
mı dedi ? sayın başkanım bunları çektiler kameraya. Bilmiyorum ben ulaşamam ama bu anlattığım 
şeyler kameraya kayıt edildi. Yapan kişiler tarafından. Birisi kızın var mı dedi. Küçük bir kızım 
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olduğunu söyleyemedim. Korktum. Ve yalan söyledim. Dedim ki, küçük bir oğlum var o kişi bana 
aynen şunu söyledi. Olsun o da iş görür. Şimdi ben soruyorum. Bu nedir arkadaş sen ne biçim insansın 
devamını söylemeyeceğim. Ben sana ne yaptım ki sen benim suçlu olduğumu nereden biliyorsun  ki 
sen beni tanıyor musun bu mevzuda daha fazla konuşmak istemiyorum. O kişilerin tamamının 
kimlikleri başka davalara konu olduklarından dolayı adli kayıtları mevcuttur. Mahkemeniz nezdinde 
hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. İfade etmek istediğim bir diğer husus şudur, ben darbe 
sözünü ilk defa bu karakolda duydum. O ana kadar kimse bana darbeden bahsetmedi. İçinde darbe 
falan herhangi bir şeyin geçtiği hiç bir ortamda bulunmadım. Kimseyle bu hususta bir diyaloğum ve 
paylaşımım olmadı. Kazan jandarma karakolunda maruz kaldığım işkence safhası tam olarak ne 
zaman bitti hatırlamıyorum. Hatırladığım şey , gece geç saatlerde karakol bahçesindeyim. Bina 
duvarına yaslanmış ve oturur pozisyondayım. Hava rüzgarlı ve soğuk kıyafetlerim ıslak. Üşüme ve 
titreme başlamış bu şekilde uzunca bir süre bekletildim. Dayak, işkence, açlık ve susuzluktan sonra 
şimdi de soğukla imtihan başladı. Yanlış hatırlamıyorsam gecenin ilerleyen saatlerinde veya sabaha 
karşı savcının olduğu bir yere götürüldüm. İddianamede yer alan ifadem orada alınmıştır. İfadede 
şahsıma ait olmayan söylemlere yer verilmiştir. Çok önemli değildir ama bana ait olmayan ifadeler 
vardır. Bu söylemleri şu an yaptığım savunmamda anlattığım gerçeklerle düzeltmeye çalıştım. Her ne 
kadar ilk ifademi daha önce ifade ettiğim gibi bir iki husus haricinde ana hatlarıyla kabul ediyor olsam 
da asıl olarak şu an mahkemeniz huzurunda ki ifademin kabul edilmesini talep ediyorum. Savcı 
sorgusunu müteakip çıkarıldığım mahkemece hakkımda tutuklama kararı verilerek Sincan F1 ceza 
infaz kurumuna konuldum. O günden bugüne yaklaşık yirmi beş aydır tutukluyum. Şimdi ceza evinde 
yaşadığım bir husustan bahsetmek istiyorum. İlk günler tek kişi kaldığım bir hücrenin kapısı açıldı. 
Kapıda infaz memurları nezaretinde sivil şahıslar gördüm. Kendilerinin kısa adı CBT yani Avrupa 
İşkenceyi önleme komisyonundan geldiklerini işkence gören şahıslarla görüşme talep ettiklerini , bu 
kapsamda benimle de görüşmek istediklerini söylediler. Yani talep onlardan geldi. Kendileri ile 
görüştüm. İşkence izlerini görmek istediler gösterdim. Yaşadıklarımı anlatmamı istediler anlattım. 
Yapılan yargısız infazı da anlattım. Hastane ve ceza infaz kurumu revirinde düzenlenen darp cebir 
raporunun ellerinde olduğun söylediler. Bu görüşmenin Adalet bakanlığının onayı ile yapıldığını 
düzenleyecekleri raporu Adalet bakanlığına sunacaklarını belirttiler. Ayrıca eğer kabul edersem o an 
itibari ile şikayetçi olabileceğim minvalinde bir şeyler söylediler. Onlara şu cevabı verdim. Evet ben 
mağdurum yargısız infaza uğradım. İşkence gördüm ama inanıyorum ki masumiyetim kısa zamanda 
anlaşılacaktır. Ülkemin adaletine güveniyorum. Türk adaletinin tecellisini beklemek istiyorum dedim. 
Ve cevaben şunu söylediler işkencede zaman aşımı yoktur. Özellikle cinsel işkenceyle ilgili ne zaman 
isterseniz bize başvurun bilgileriniz bizde mevcut olacaktır minvalinde bir şeyler söylediler. Bu 
hususla alakalı yüce mahkemenizden istirhamım şudur ki, hak ve adaleti sağlayın ki başkalarına 
muhtaç olmayalım. Vatanı için dün ölmeyi azmetmiş kahramanları bugün vatan haini diye 
karalamayın zaten bu karanın tutmayacağını da hiç kimse unutmasın. Çünkü vatan aşkı ve ihanet aynı 
kalpte yaşayamaz. Sayın başkanım, şu ana kadar 15 Temmuz 2016 öncesi ve sonrasında yaşadıklarımı 
samimiyetle anlatmaya gayret ettim. Şimdi ise iddianamede üzerime atılı suçlara cevap veriyorum. 
Öncelikle tüm bu suçlamaları reddediyorum. İddianamenin maddi delillerden uzak ve sadece 
varsayımlarla dolu bir kes, kopyala yapıştır çalışması olduğunu üzülerek ifade etmek isterim. Hukukta 
ise varsayımların değil somut delillerin konuşulması gerektiği malumunuzdur. Ayrıca suça kasti ve 
iradi iştirakin ispatı zorunlu olduğu halde ben iddianamede böyle bir zorunluluk göremedim. Suçlama 
bir, görevli olmadığı halde akıncıda bulunmak. Bir sat personeli olarak meslek hayatım boyunca 
görevli olmadığım halde o kadar çok yerde bulundum ki hem yurt içi hem yurt dışı say derseniz 
sayamam. Ani gelişen olaylara yaptığımız müdahale ve operasyonlar çoğu zaman görev emri 
beklenemeyecek kadar acil olabilir ve de olmuştur. İddia makamının iddia ettiği üzere bir sat personeli 
kalkıp ben görevli olmadığım yere gitmem banane sizin operasyonunuzdan banane sizin 
aciliyetinizden dese o adama ne yaparız bilmiyorum. Çünkü böyle bir şey satta hiç olmadı. Görmedik, 
duymadık, duysak da inanmayız. Sat timlerinde bu böyledir. Yani bizler öncelikle ve süratle görevli 

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.

olmadığımız yerde bulunuruz operasyonu icra ederiz ama biliriz ki görevlendirme yazımız arkamızdan 
gelir komutanlarımızdan her ahval ve şartlar altında arkamızda dururlar. Bu yaşanan 15 Temmuz 
hadisesine kadar da arkamızda her zaman durmuşlardır. Bu aşamada beni 15 Temmuz'da göreve 
gönderen ve bugün elini kolunu sallaya sallaya dışarıda gezen ve af buyurun salağa yatan tüm 
sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Suçlama iki, yüzbaşı Özkan Hekin'in şahadeti 
Allah rahmet eylesin 16 Temmuz sabahı erken saatlerde Vuku bulan bu hadise mevzunda daha önce 
Kazan savcılığında özellikle ifadem alındı. Bu ifade neticesinde takipsizlik kararı verildi. Şu an ki 
ifademin başında beyan ettiğim üzere 16 Temmuz sabahı ben nizamiyede değildim. Gün ışımasıyla 
beraber gece karanlığında göremediğim çevreyi incelemek, emniyetsiz bir durum varsa tespit etmek 
biraz ısınmak varsa muhtemel risklere vakıf olmak düşüncesiyle yüzüm nizamiye yönüne dönük iken 
sağa doğru giden asfalt yolda ve tel örgü hattı boyunca yürüdüm. Karşıma çıkan bir iki katlı bir 
binanın damına çıkıp bir şeyler görebilmeyi düşündüm. O civarda bir süre dolaştım. Bunlar birlik 
emniyetini alma usullerinden bazılarıdır. Bu yerlerin özellikleri tarifi vesaire hakkında o zaman ki 
savcıya  ayrıntılı olarak bilgi verdim. Kendisi de ikna oldu ve hakkımda hiç bir işlem yapılmadı. 
Netice itibari ile yüzbaşı Özkan Hekin'in şehit edilmesine ilişkin en  ufak bir dahilim tanıklığım 
mevcut değildir. İddianamede bu mevzuda atılı suçlamaya kabul etmiyorum reddediyorum. Suçlama 
üç, biçer dövere ateş edilmesi, daha öncede beyan ettiğim üzere sabah nizamiyede ayrılıp birlik tel 
örgülerini incelemeye çalıştığım bir noktadayken uzakta tarlaların içinde açık renklı sarı veya turuncu 
bir şey gördüm. Daha sonra anladım ki ilk gördüm şey biçer döverin gövde üzeri kabini tel örgü bitki 
örtüsü tarla gibi benzeri unsurlardan ötürü bulunduğum konumdan biçer döverin tamamını 
göremedim. Sabit bir şekilde orada öylece duruyordu. İddia edildiği üzere biçer döverin nizamiyeye 
yaklaşması üzerine ateş edilmesi olayına ilişkin en ufak bir dahilim, tanıklığım bilgim mevcut 
değildir. İddianamede bu mevzuda üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum reddediyorum. Suçlama 
dört, minibüse ateş edilmesi, daha önce beyan ettiğim üzere minibüsün nizamiyeye yaklaştığı ifade 
edilen vakitte ben nizamiyeye uzaktan gören bir noktada ve beton bir duvarın dibinde yarı uyur 
pozisyonda istirahat halindeydim. O anda yaklaşık on altı saatlik yaşadığım yol yorgunluğunu atmaya 
çalışıyordum. Nizamiye tarafından geldiğini tahmin ettiğim bir iki el silah sesini duydum. İlk önce 
bunun bir terör saldırısı olabileceği aklıma gelmiş olsa da atışların devamı gelmedi karşılık veren de 
olmadı bunu başında detayı ile arz ettim. Bende bunun saldırı olamayacağını düşündüm. Benim orada 
bulunma amacımın muhtemel bir terörist saldırı olduğunu ayrıca belirtmek isterim. Başımı hafifçe 
kaldırıp nizamiye istikametine doğru baktım. Görevli personel gayet sakin bir şekilde ortalıkta 
dolaşıyordu. Bir kısım personel dışarı doğru bağırıyordu. Uzaklaşın türünden bir şeyler söyleniyordu 
sanırım. Yani kısacası benim açımdan endişe korku verecek bir durum değildi. Nizamiye personelinin 
aralarında geçen konuşmadan anladığım kadarıyla geceleyin bir sivil araç yaklaşmış yaklaşmış 
dediğim yine baya uzak çünkü iyice yaklaşmış olsa görürüm yani. Sesli ve ışıklı ikaza rağmen 
uzaklaşmayınca bir iki el uyarı amaçlı havaya atış yapılarak aracın uzaklaşması sağlanmış. Ben dahi 
meslek hayatımda defalarca askeri birliğe yaklaşan sivil araç, sivil şahıs, sivil bot zodyak bottan 
bahsediyorum ve tekneleri önce sözlü gece ise ışıklı projektörlü ve en sonunda yaklaşmaya devam 
ediyorsa ve uyarıları dikkate almıyorsa havaya uyarı atışı yaparak uzaklaşmalarını sağlamışımdır. 
Geçmişten bahsediyorum. Bu husus nöbet tutma esaslarından bir tanesidir. Bunu yapmayan asker 
görevini yapmıyordur. Asla ve asla suç değildir. Şu anda bile Türk Silahlı Kuvvetleri nöbet tutma 
esaslarında dahi uygulanmaktadır. İddia edildiği üzere sivil minibüsün nizamiyeye yaklaşması üzerine 
ateş edilmesi iddiasına ilişkin en ufak bir hadiseye iştirakim ateş etmişliğim yoktur. Bulunduğum yer 
itibari ile hem de gece şartlarında birlik dışında olup bitenleri görmem mümkün değildir. İddianamede 
bu konu hakkında üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum reddediyorum. Suçlama beş, Türkiye 
Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, bu suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum sayın başkanım 
benim yaptığım komutanlarımın kanunlar dahilinde verdikleri emirlere itaat etmekten başka bir şey 
değildir. Darbeye dair en ufak bir emarenin dahi olmadığı bilinmedği o anlarda bir asker olarak hiç 
kimseden kanuna aykırı şiddet içeren bir emir almadım. Kimseye de böyle bir emir vermedim. Her şey 
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Türk Silahlı Kuvvetleri iç hizmet kanunu yönetmeliğinde ilgili maddeler esasında cereyan etmiştir. 
Şayet bu husus suç ise o kanun hali hazırda yürürlükte ve şu an bile uygulanmaktadır. Göz altına 
alındığım ana kadar en ufak bir suç, gasp, darp alı koyma, yaralama veya cana kast vesaire bu tabirleri 
sonradan öğrendim. Ne bir teşebbüsüm olmuştur ne de bunu iddia edecek somut bir delil ya da kanıt 
mevcuttur. Suçlama altı, silahlı terör örgütünü üye olma, bu iddiada bahsi geçen silah kelimesinin 
benim için ne anlam ifade ettiğini bilmenizi isterim. Bir sat için silah bedeninin bir parçası dersek asla 
abartmış olmayız. Sizin için kalem kağıt klavye ne ise silah benim için o dur. Ben onun dehşet verici 
bir şey olarak görmem, göremem. Çünkü aldığım her bir eğitimin özünde o vardır. Dolayısıyla silah 
denilen aletin ya da objenin karşılığı basit sıradan normal bir şey olmasından ibarettir. 15 Temmuz'da 
elimde olan silah herhangi bir terör örgütünün değil devletin silahıdır. Benim görevlendiren devletin 
makam ve mevki sahibi personelidir. Araçlar devletin, uçakta devletindir. Bir terörist yakalandığı 
zaman silahı dahil üzerinde ne varsa devlet tamamına el koyar. Benim silahıma benim bindiğim 
araçlara kullandığımız uçaklara devlet el koymuş mudur ? genel Kurmay başkanının olduğu askeri 
üssü korumak veya koruduğunu zannetmek, terörist bir faaliyet midir ? sorulacak o kadar çok soru var 
ki tüm bu sorular cevabı koskocaman bir hayır iken nasıl oluyor da ben terörist oluyorum anlamadım. 
Şunu biliyor ve kabul ediyorum ki , affınızı sığınıyorum burada biraz hukuktan bahsedeceğim haddim 
değil afedersiniz. Şunu biliyorum ki ve kabul ediyorum ki, eğer hukuk isterse vatan sever bir askerden 
hain bir terörist çıkartılabilir. Bunun olabileceğini yakın tarihimizde kaç defa gördük. Mesela iade-i 
itibar teriminin konu olduğu davalar onun ispatıdır. Hukukçuların karşısında hukuktan bahsetmek 
haddim değil ama benim de zihnimde oluşmuş bir tanımı siz değerli hukukçularla paylaşmak isterim. 
Hukuk deyince aklıma bir havuz geliyor. Su dolu derin bir havuz öyle bir havuz ki yüzme bilen 
masum insanlar o havuzda boğulabiliyor ama yüzme bilmeyen suçlu insanlar boğulmadan su üstünde 
kalabiliyor. Açlığına yenilip ekmek çaldığı için kimileri bu havuzda boğulurken ekmeği fırınıyla 
tarlada ki buğdayı ile götüren ama boğulmadan su üstünde kalabilen insanları başka türlü nasıl 
açıklayabilirim. Bu tür örneklerin istisna olduğuna şu anda yargılandığım mahkemede adaletin tecelli 
edeceğine olan inancımı ve umudumu özellikle ifade etmek istiyorum çünkü asıl olan adalettir. Bu işin 
kitabında ne yazar bilmek. Lakin benim için adalet hukuktan üstündür. Hukuk bazen bir kitap, bazen 
üniversitede bir ders ve bazen de cadde üzerinde bir tabela olabilir. Somuttur. Ele avuca gelir 
dokunabilirsin ona. Oysa adalet farklıdır. Ele avuca sığmaz. Kimsenin malı kimsenin gücü olmayı asla 
kabul etmez. Onun yeri vicdanlardır. En fakirinden en varlıklıya en zayıfından en güçlüye her gönülde 
yer bulur kendine. Hiç bir güç, hiç bir para onu satın alamaz. Alırım diyen aldığı şeye bir daha baksın 
o şey adalet değildir. Hukuk konusunda ki bu sözlerimden dolayı tekrar affınıza sığınıyorum. Sayın 
başkan sayın heyet, sayın iddia makamı son sayfam. Savunmamın sonuna doğru usul usul yaklaşırken 
son sözü yüreğime veriyor ve ben aradan çekiliyorum. Yirmi beş yıldır savaşıyorum. Sat mücadele 
demek, sat gözyaşı demek, sat bir olmak ve sat mutlak başarmak demek. Mücadele sadece düşmanla 
olmaz. Denizle, hava şartlarıyla, karla, soğukla, dağla , taşla ben ki dalgaların şiddetini, rüzgarların 
hiddetini, düşmanlarımın nefretini karlı zirvelerin yalnızlığını, ıssız çöllerin kimsesizliğini ölümün 
sessizce gelişini, karanlığın simsiyah korkusunu ve dahi kan kokusunu duydum gördüm, haykırdım ve 
sustum. Sustum diyorum zira yaşadıklarımdan anladım ki yaşamayan konuşur, yaşayan da susarmış. 
Ama görüyorum ki bugün susma vakti olmamalı. Ben susarsam hain olmadığımı kim haykıracak, 
hakkımı kim soracak. Otuz yıl vatanına, milletine, bayrağına, gururla hizmet edeceksin göğsünde 
korlaşmış çelik mermileri söndüreceksin. Bakışlarınla düşmanları parça parça edeceksin dim dik 
duruşunla vatan toprağına tek bir namahrem eli değdirmeyeceksin ufkuna Yahya çavuşu, Selahattin 
Eyyubi'yi , Halid Bin Velid'i, Hz. Ali'yi koyup o ufuklara ölümüne korkusuzca yürüyeceksin ve bir an 
gelecek sırf birileri istedi diye vatan haini olacaksın. Olmuyorum ve bu iddiaları asla kabul 
etmiyorum. Ben askerim. Ben serdengeçtiyim. Ben başımı otuz yıl önce ait olduğu vatan yoluna 
koydum. Bu vatanın toprağında yeşerdi. Bu milletin toprağına hizmet etti. Düşerse de inşallah al 
bayrağın gölgesinde düşecek hükmü verecek olan Allah'tır. Ben vatanıma aşığım. Ben milletime 
sevdalıyım. Ben ecdadıma tutkunum. Aşkıma, sevdama, tutkuma dokunanları yüreğimde boğarım. Laf 
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söyletmem dil uzattırmam. İftirayı zinhar kabul etmem. Vatan haini değilim demeye utanıyorum. 
Lütfen beni daha fazla utandırmayın. Bu savunmayı yapmak çok zor başkanım. Bu mevzu da son 
sözüm şu olsun, ben sadece ve sadece aklanmak istiyorum. Vatan haini olarak, vatan haini bilinerek 
dışarıda olmaktansa vatan haini olmadığımı bilerek içeride olmak benim için evladır. Savunmam bitti 
arz ederim. 

Sanık Mevlüt Öncel'in  Sulh Ceza Hakimliğinde ve savcılıkta vermiş olduğu beyanı 
okundu, soruldu: Daha önceden 17/07/2016 tarihinde Ankara batı savcılığında Ankara batı 2. Sulh 
ceza hakimliğinde ifade vermişsin. 25/08/2016 tarihinde bir etkin pişmanlık dilekçesi diye dilekçe 
üzerine Ankara batı savcılığında bir kez daha ifade vermişsin. İfadende de belirttiğin şekilde Yenikent 
nizamiyesinde Özkan Hekin olayı ile ilgili olarak Kazan savcılığı tarafından bir kez daha ifaden 
alınmış. Bir kaç husus dışında ifadelerinle şimdi ki savunmaların benzer mahiyette bu farklı olan 
hususları soracağım. Bir de tutuklamaya itiraz dilekçelerin var. Bu itiraz dilekçelerinde ki anlatımlar 
da ifadelerinle farklı onları soracağım öncelikle bu 17/07/2016 savcılık ifadende temel nokta Özay 
Cödel'in 15 temmuz'da arayıp görev var gel şeklinde ki bir cümle. Şimdi ki ifaden de Özay Cödel'in 
aradığını hafta sonu ne yaptığını sorduğunu, İstanbul'a gelirsen birliğe uğramanı hafta sonu birliğe 
uğramanı söyledi.  

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Sayın başkanım bu görev demek bizim için hani birliğe 
çağrılan gerekçe ne olursa olsun görevdir. Görev demek operasyon demek değildir. 

Başkan:  Netice de bir görevdir ama göreve çağırıyor.
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Ben birlik askeri sınırları içinde olduğum sürece evimde 

olmadığım sürece onların emir ve komutası altında olduğum sürece bu bir görevdir yani. Yani bir iş 
var mesela birlikte bir iş yapılacak bu bir görevdir görev demek operasyon demek değil biz o şekilde 
anlıyoruz. 

Başkan:  Sen 15 Temmuz sabahı bu telefondan önce mi çıktın yola sonra mı ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Telefondan sonra çıktım. Zaten çıkacaktım. Tesadüf oldu. 

Evim İstanbul'da zaten çıkacaktım ben birliğe uğramamı istedi ifadem de belirttim bir gün önce izin 
aldım ben. 

Başkan:  Seni hafta sonu için görev...
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Ben bir gün önce Perşembe günü İstanbul'a gitmek için izin 

aldım.
Başkan:  Yok Özay Cödel'in sana İstanbul'a gel dediği birliğe seni ne zaman ...
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Birliğe uğra dedi. 
Başkan:  Hafta sonu bekliyor yani Cumartesi ya da Pazar günü bekliyor. 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Yani Cuma da olabilir önemli değil çünkü Cumartesi gideriz 

akşamdan başlarız gece çalışırız hafta sonumuzu bölmeyiz. O bizim inisiyatifimizde olan bir şey orada 
ki iş işleyişini bildiğimiz için mesela giderim Cuma akşamı bir iki saat çalışırım afederseniz yani 
ortada görünmek yani ortada görünürüm işi yapmış olurum. Çünkü uzun yoldan geliyorum hafta sonu 
zaten iki günüm var. 

Başkan:  Bu bahsedilen görevle netice itibariyle 15 Temmuz akşamı çıktığınız görev aynı 
görev değil sana bahsedilen şimdi ki ifadende bahsettiğin görev bir takım yönergelere ilişikin 
çalışmalara ilişkin ?

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Tabi ki evet. Yani çağrılış görevim o değil ben görevin ne 
olduğunu aslında belki de şey vardı. Burada bir arkadaşımız anlatırken beş buçukta belli oldu görev 
dedi. Yani görev saati emri beş buçukta verildi dedi. Belki beni gerçekten o iş için çağırdılar ama 
sonradan bu gelişme olunca olay ona döndü. Sat öyle bir yer ki her an her şey değişebiliyor.

Başkan:  İrfan Altuntaş'a herhangi bir şekilde bu benzer bir görevden bahsedilerek o çağrılmış 
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mı sen onu hastalığı için arıyorsun normalde ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: İstanbul'a gidiyorum birlikten bir ihtiyacın var mı getireyim 

diyorum o da hasta burada yatacağıma gider evde yatarım hazır arabada var çünkü 
Başkan:  Peki İrfan Altuntaş beni de Özay Cödel ya da Mustafa Özel aradı.
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Yok konuşmadık. 
Başkan:  Birliğe çağırdılar bir görev var dediler. Bu görev yönergesel bir görev ya da başka bir 

görev 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Yok o şekilde bir görevden bahsetmedi. Zaten hastaydı perişan 

bir haldeydi. 
Başkan:  daha sonra İstanbul'a kadar geliyorsun hatta sen diyorsun araç boyunca bir kere bile 

araç kullamadı. 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Evet almadı ben baya bir yoruldum mesela o almadı. Alamadı 

daha doğrusu.
Başkan:  Sonra bir telefon görüşmesi yaptı. Sabiha Gökçen'de Gökhan Karabacak var. 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Evet doğrudur. İstanbul'a yaklaşırken evet.
Başkan:  Onu da alıyorsunuz. Birliğe geliyorsunuz. Birliğe geldiniz. Orada Özay Cödel'i ve 

Mustafa Özel'i mi gördünüz?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Şu an tam olarak hangisini gördüğümü hatırlamıyorum. 

Zannedersem Mustafa Özel'i gördüm. Mustafa Özel'in orada olduğunu hatırlıyorum ama Özay Cödel'i 
gördüm mü görmedim mi tam emin değilim.

Başkan:  Şunun için soruyorum. İfadelerde bazıları işte evin oradan sivil araçlarla hava alanına 
gelmişler. Yani birliğe gitmeden oraya gitmişler. Onların ifadelerinde geçen şeylerde var. Herkes 
ordaymış gibi anlatıyor ama kendi ifadelerinde adam diyor ki mesela beni evden aldılar hava 
alanına gittik diyor. 

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Şöyle kendisi ile ben bu konuyu görüştüm beni hatırlıyor 
musunuz ? o da beni hatırlamıyor. Şu olabilir bir süre birlikte kalmış sonra ilerleyen bir saatte birlikten 
ayrılmış evine gitmiş diye biliyorum ben.

Başkan:  Bu araçta üç kişisiniz siz birliğe gidinceye kadar görevden haberiniz yok. 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Kesinlikle yok.
Başkan:  Birliğe gittiniz dediler ki acil bir görev var gidiliyor.
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Çok oluyor bu o kadar çok oluyor ki bütün bu operasyonlar bu 

şekilde acil.
Başkan:  Sen şimdi ifadende dedin önce bir listeye baktılar ben yokmuşum üzüldüm sonra 

listeye tekrar baktılar varmışım.
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Şöyle listeye bu şekilde değil. Sen yoksun gidiyorum mesela 

aa liste ortada bir liste yok aslında yani sen yoksun falan diyor birisi ya keşke olsaydım falan diyorum. 
Odama çıkıyorum. Ya sende varsın diyor biri ya var mıyım yok muyum varsın diyorlar o zaman 
gidelim diyoruz.

Başkan:  Şimdi ifadelerinden Özay Cödel'in sabit hat on altı, on yedi sıralarında Ömer amiral 
diye birisinin aradığını bu görevden bahsettiğini sonra Turan Ecevit'in de teyit ettiğini görev 
olduğunu söyledi. Ondan sonra arama faaliyetlerine giriştiğini elinde ki listede Mustafa Özel ile 
birlikte sende ifadende belirttin bizde genelde bu listelerde herkes bir sonrakini arar daha hızlı 
olsun diye. 

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: O an bu yapılmış mıdır bilmiyorum.
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Başkan:  Sizin yönünüzden yapılmamış görünüyor.
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Ben kıdemli astsubaylık yaptığım zamanlar biz böyle bir 

uygulama yapıyorduk.
Başkan:  Yok siz üç kişisiniz ya sizin üç kişide bu İstanbul'da on yediden sonra oluyorsunuz. 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Kaçtan sonra ?
Başkan:  on yediden sonra geliyorsunuz 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Evet doğru. 
Başkan:  Çünkü Gökhan zaten...
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: On dokuz falan yanlış hatırlamıyorsam. 
Başkan:  On yediden sonrasınız. Siz İstanbul'a geldiğinizde biz İstanbul'a geldik diye kimseyi 

aradınız mı ? 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Hayır aramadım hatırlamıyorum.
Başkan:  Hava alanına geliyorsunuz Gökhan'ı alıyorsunuz gidiyorsunuz. Gökhan birliğe 

uğrayacak diyor. Gökhan birliğe uğramayacak olsa evine geçse sizde kendi evinize mi 
gideceksiniz ?

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Yok ben birliğe giderim işimi yaparım çünkü Cumartesi 
Pazar'ımın mahvolmasını istemiyorum o an sıkarım bitiririm işimi.

Başkan:  Onu demek istiyorum şimdi liste gibi bir şey de sen varsan bu görev listesinde ki 
olanlar arandığı için en azından seninde telefonla bir şekilde aranman gerekir aranmadın ama 
değil mi ?

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: O görevle alakalı aranmadım. Çünkü dediler beş buçukta belli 
oldu dediler. Ben de şu an yeni öğrendim. Görev beş buçukta belli oldu dediler. Zaten biz o sıra 
İstanbul'a gelmek üzereyiz. Bir de o an başkanım özellikle belirtmek istiyorum o an bana söylenenler 
ortada dediğim gibi bir liste yok herkes zihinden ya ben işte o var biliyorum o yok biliyorum falan o 
şekilde.

Başkan:  tamam liste yok ta Özay Cödel komutanın kendisine bir liste verdiğini söylüyor on 
iki kişilik on beş kişilik kaç olduğunu bilmiyoruz diyor. Sonra Mustafa Özel'e listede ki kişileri 
aramasını bir kısmını da kendisinin aradığını söylüyor. Bir listeden söz ediliyor neticede.

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Şu an bile ben o listede var mıyım yok muyum şu an bile 
bilmiyorum görmedim o listeyi. Olsa da görsem.

Başkan:  Yani sizin orada olmanız tesadüf oluyor biraz.
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Yani biraz şöyle söyleyeyim biraz samimiyet ifadesi.
Başkan:  İrfan Altuntaş dedi ki yarım saat sonra gitseydik orada olmayacaktık. Onlar çıkmış 

olacaktı.
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: başkanım şöyle bizde kıdemli astsubaylık yaptık. Adamı 

bulduysak kaybetmeyiz yani olmasa da onu bir şekilde buluruz listeye eklettiririz. Dediğim gibi 
emirler hep sonradan gelir. Çünkü önceden emri yazarsanız o operasyonu yapamazsınız bağlayıcı olur.

Başkan:  Bu sözlü yazılı emirde değiliz biz. Yani şimdi kuzey sat komutanlığında yeteri kadar 
sat timi personeli vardır. 

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: O an ki şöyle zaten arkadaşlar ifade ettiler. Toplam yetmiş kişi 
falan bir şeyimiz var. Bu bazen olur ki birlikte hiç kimseyi bulamazsınız bir kişi iki kişi yok yani. 
Özellikle yaz dönemlerinde kesinlikle olmaz. Somali var. O kadar çok görevimiz var ki bizim hep 
sağda solda. 

Başkan:  Ama birilerini toparlayacak olsanız İstanbul'da ki şahıslardan başlarsınız.
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Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Evet en bilinen o ortamda olduğu bilinen en yakın birlikte 
önce birlikte olanlar. Ondan sonra eğer sayı yetmiyorsa ulaşılabilir olanlar. Hemen toplanılır beyler 
evinde olan var mı şu nerde ...

Başkan:  Yok şu açıdan diyorum. İzmir'de olan bir adamın acil göreve gelmesi mümkün mü ? 
yani onun için helikopter uçak gönderilmezse zor. 

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: İzmir'de olup gelen kim var ?
Başkan:  Yok yani orada ki planlama açısından diyoruz. Bir görev var siz İzmir'desiniz 

diyelim sizi alabilirler mi almazlar çünkü planlamada düşünmezler açısından. 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Şöyle olabilir. İzmir'de ki adama şunu söylerler. Sen mesela 

nereden binilecek Marmaris'ten mi sen atla otobüse veya uçağa Marmaris'e git biz buradan senin 
malzemelerini gönderiyoruz yani malzeme ve personeli Marmaris'te birleştirirler. 

Başkan:  Böyle bir çalışma siz İstanbul'a geldiğiniz halde size bir görev var acil bir görev var 
birlikte olun gibi bir pozisyon bir uyarı ikaz gelmedi. 

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Yok gelmedi.
Başkan:  Onu demek istiyorum.
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: ben nizamiyeye gidince lumbar ağzında öğrendim acil görev 

olduğunu o ana kadar o görevle alakalı hiç kimse beni aramadı.
Başkan:  Onu demek istiyorum girmeyecek olsanız eve gidecek olsanız birisi sizi aramasa 

haberiniz olmayacak belki eve gitseniz çağıracaklar ama o ana kadar aranmadığınıza göre ...
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Olanlarla yapılır görev. Kim varsa el altında onlarla yapılır 

görev. Bazı operasyonlar eksik kişi ile yapılmıştır. Hani yeterli personel o an için el altında 
olmadığından dolayı mesela bir gemiye dört kişi çıkması gerekiyorsa üç kişi çıkşmıştır. Sekiz kişilik 
tim oluşturulması gerekiyorsa dört kişi çıkmıştır. Sonra gelenler desteklemiştir.

Başkan:  Mustafa Özel var mahkememizde daha önce savunmasını biz aldık. Bu ifadelerini 
kabul etmediğini söyledi ancak mahkeme huzurunda bize verdi. Daha sonra da ifade vermediği için 
gerekçelerini ve nedenlerini bilmiyoruz. Bu ifadesinde Mevlüt Öncel'i biliyorum. Kendisi benim üvey 
abimdir diyor. 

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Doğrudur üvey kardeşim.
Başkan:  İrfan Altuntaş ve Gökhan Karabacak ifadelerinde okuduk. Salı günü İzmir'e gittiğini 

İzmir'de İrfan Altuntaş'a ve Mevlüt Öncel'e görevi söylediğini 15 Temmuz'da İstanbul'da hazır 
olmalarını  söylediğini ifade etti. Bu Mustafa Özel izmir'e geldi mi ?

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Mustafa Özel İzmir'e geldi. Hatta bunu kendisine sorduğunuz 
zaman ben buradaydım duruşmadaydım ilk geldiği zaman yedi sekiz ay belki olmuştur. Kendisi zaten 
bunu işkence altında verdiğini ifade etti böyle bir şey olmadı. Yani kendisi ile İzmir'de görüştük ama 
böyle bir görev tebliği böyle bir olay yok başkanım.

Başkan:  Görevli ilgili bir şeyden bahsetmedi ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Yok hayır kesinlikle.
Başkan:  Şimdi tutuklamaya itiraz dilekçesinde benim geçmişimden bahsetmişsin. Suç teşkil 

eden davranışım nedir ? komutan olan şahıs ( yüzbaşı Özay Cödel ) birliğe gelmemi emretti. 
Askerlikte sözlü emre uymamak suçtur. Bir kaç saat sonra bu emrin arkasından bir yalan bir tuzak 
bir görevin suistimal olduğunu gördüğüm anda derhal silahımı bıraktım. Kanunsuz emre itaat 
etmedim. Dahası namluların önüne geçerek kimse ateş etmesin diyerek canımı ortaya koydum. 
Demişsin. 

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Bu ifademde biraz önce bahsettiğim husus. 
Başkan:  Şimdi kanunsuz emir kısmı oraya geleceğim ikinci savcılık ifadende 25/08/2016 

tarihinde vermiş olduğun ifade de ben satta görevliyim Nusaybin'den yeni gelmiştik. Bizim ...
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Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Aslında şöyle Nusaybin'den gelen ben değilim. Ekip olarak...
Başkan:  Terörle mücadele yakın zamanda yer aldığın anti terör kapsamında bulunduğundan 

bir görev beklentimiz olabilir demişsin. Bu tür benzer görevlerde. Özay Cödel bana görev dediği 
zaman ben bu şekilde anladım. 25/08'de diyorsun bunu ifadende. Şimdi ki ifadende Özay Cödel 
yönergelerle ilgili olarak bir görevden bahsetti diyorsun.

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Sayın başkanım şöyle Özay Cödel beni aradıktan sonra nasıl 
ifade edeyim. 

Başkan:  Netice itibari ile bu şey Özay Cödel seni arayıp yönergeden bahsetmeyip bir görev 
deseydi sen aklına ilk gelecek şey nedir terörle ilgili daha önceden olaylara gittiğiniz için bizi 
muhtemelen bir terör olayıyla benzer bir yere götürmek için çağırıyor diye düşünür.

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Şöyle ifade edeyim. Biz nizamiyeye geldikten sonra o ana 
kadar olan görev anlayışı görev olarak geldiğimiz husus farklı idi. Biz oraya bir yönerge 
incelemesi için daha önce yarım kalan bir işin bitmesi için geldik. Fakat oraya geldikten sonra 
olayın seyri değişti. Yani olay farklı bir esas görev şeyine o zaman büründü ve ben bundan sonra 
ki süreç zarfında bunu sürekli sorguladım. Ceza evindeyken hatta o dilekçeleriminde sebebi 
budur. Neden böyle bir şey oldu. Acaba o da mı bu işin içinde. Acaba kandırıldık mı aldatıldık mı 
? bunlara bir anlam vermeye çalıştım. Bir de nerede hata yaptım. Neden bu duruma düştüm. 
Kendimi sorgulamak için bu soruları kendime sordum. En sonunda kendisi ile görüştükten sonra 
zaten kendisinin olaydan haberi olmadığını bilgisi olmadığın o ana kadar benim için sorumlu 
oydu. Fakat kendisi ile görüştükten sonra kendisi de aynı şekilde o işlerin dışında olduğunu ifade 
etti. Biraz ondan kaynaklanıyor. 

Başkan:  Kanunsuz emir neydi sizin için ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Kanunsuz emir bu göreve gitmek mesela aldatılmak 

kandırılmak. Orada şeyle karşı karşıya gelmek güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelmek.
Başkan:  Bu senin verdiğin ceza evinden gönderdiğin itiraz dilekçesinde de 25/08 tarihli 

savcılık ifadende de polisi görmekle kanunsuz bir durum olduğunu anladım. Bu yüzden bundan 
sonra emirlere uymadım şeklinde uymadığın emir nedir mesela sizin aldığınız tek emir ifaden de 
nizamiye dedin bize içeri kimse girmeyecek ve çıkmayacak şeklinde bir emir verildi başka bir 
emir verildi mi ?

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Şöyle...
Başkan:  Uymadığınız yapmadığınız emir neydi ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Az önce ifademde belirttim. Biz nizamiyedeyken ben 

nizamiyenin biraz uzak mesafesindeyken araçların yaklaştığını gördüm. İlk başta sivil araçları 
gördüm. Fakat önde bir tane sivil araç vardı. İlk başta ben bunların polis olabileceğini değerlendirdim. 
Ama üzerinde polis amblemi herhangi bir şey yoktu. Fakat şu da var biz zırhlı araç yani hatadır. Onu 
hemen polis olarak değerlendirmek çünkü başka şeylerde olabilir. Orada asker biziz. Devleti temsil 
eden benim orada oranın emniyetini alan benim. Dışarıda birileri var. Polis midir değil midir zırhlı 
araç varda bir de ortada silah sesleri var. Bir şey oluyor. İfade ettim. Karşılık vermek gerekiyor. Biz 
bunu yapmadık.

Başkan:   Karşılık verin diye emir veren oldu mu size 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Hayır verilmedi.
Başkan:  Bir emir mesela orada şimdi Yenikent nizamiyede yüzbaşı olarak tanıttığı söylenen 

bir makçı var. 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Korktuğum şuydu özür diliyorum. 
Başkan:  İnsani yardım tugayından yarbay var binbaşı var. Dolayısıyla onlar ateş edin vesaire 
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şeklinde bir emir verdi de ona mı uymadınız ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Hayır emir verilmedi korktuğum şuydu zaten kanunsuz emre 

itaat etmedim derken ifade etmek istediğim şey şu bir stres ortamı oluştu. Çatışma ortamının ilk 
adımları atıldı. Bir yerden silah sesleri duyuldu bu reflekstir. Yani bu her sat bunu bilir ve yaşar. Bu 
bir reflekstir. Yani korktuğum şuydu birilerinin karşılık vermesi. Bundan korkuyordum ben direk 
olarak atıldım kimse karşılık vermeyecek kardeşim dedim atmayın dedim bir şey yok. Çünkü 
mantıksız yani. Ben orada devleti temsil ediyorum. Dışarıda da bir araçlar var kimdir bunlar nedir 
amaç ne ?

Başkan:  Bu söylediğin sabah saatlerinde gün ışıdığı sıralarda olan bir olay mı ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Sabah çok erken değil tam saatini hatırlamıyorum ama.
Başkan:  Sonradan dedin ki bu atışlar helikoptere miydi bize doğru muydu tam olarak 

bilemiyorum. 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Hayır hayır şöyle ben sabah gün ışımasıyla beraber gittim . 

Orada bir kaç saat dolandım. Ondan sonra bu olay oldu. 
Başkan:  Sonradan değerlendirmen helikoptere mi bize mi ateş etmişlerdi...
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Bu öğleye doğru on, on bir gibi tam saatini bilmiyorum ama 

saat olarak on on bir gibi. 
Başkan:  O saate kadar akıncı üssü nizamiyelerinde sizin olduğunuz nizamiyede Özkan 

Hekin'in şehit edilmesi olayı var. Onu duydun mu orada bir hareketlilik falan görmedin mi araçlar 
bir araca yerleştirmişler dışarı göndermişler. Doktor çağrılması birisinin çağrılması falan. 

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Benim olduğum yerde nizamiye dahi gözükmüyordu. 
Bahsettiğim yer. 

Başkan:  Diğer nizamiyede ki olaylardan haberiniz oldu mu lojman nizamiyede vatandaşların 
üzerine ateş açılmış yaralananlar ölenler olmuş.

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Herşeyi sonradan duyduk. 
Başkan:  Pistin bombalanmasıyla işte gece boyunca akıncı üssünden kalkan uçaklar Ankara 

emniyet müdürlüğünü , Türkiye Büyük Millet Meclisini, Polis özel harekatı, Polis özel harekat 
havacılık helikopterini yine Türk sat tesislerini bombaladılar. Ankara üzerinde alçak uçuşlar 
yaptığı iddia ediliyor. Bunlara ilişkin çok sayıda uçak iniş kalkışı da var. Bir pistin bu uçakların 
kalkışını engellemek için en son o bombalama olayından önce külliyenin bulunduğu yerde ki 
köprülü kavşak bombalandı orada on beş şehit var. Yani toplamına bakıldığı zaman yetmiş dokuz 
şehit iki yüz yirmi yedi yaralının olduğu bir olaylar silsilesi var akıncı üssü ile bağlantılı olarak. 

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Evet başkanım.
Başkan:  Bunlardan hiç haberiniz olmadı mı ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Sayın başkanım telefonum vardı. Telefonu ben uçağa binerken 

kapattım ondan sonra muhtemelen şu an HTS kayıtları elimde yok ama ...
Başkan:  Ben bulunduğunuz yerde ki kişilerle ilgili asker kişiler yani çünkü insani yardım 

tugayından gelen kişiler orada televizyondan görmüşler. Haberleri izlemişler. Birileri onların 
telefonlarını almış. Sonra komutanlarını çağırmışlar. Telefonunu alan teçhizatlı askerden alıp 
vermiş. İşte o televizyonlarda haberlerde darbe girişimini  öğrenmişler. Kaçmayı düşünmüşler. 
Özkan Hekin ile görüşmüşler. Yani bu süreç içerisinde ya kalkan uçaklar işte Ankara'yı 
bombalıyor. Vatandaşın üzerine ateş açılıyormuş. Darbe girişimi oluyormuş pozisyonunda hiç 
konuşan birisi bir şey söyleyen birisi ?

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Başkanım olmadı. Hatta ben nizamiyeye geldiğimizde biz on 
ikiden sonra geldik. On ikiyi geçen bir saatte geldik. Tam saati hatırlamıyorum on iki bir arası falan 
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son derece sakindi. İnsanlar gayet kendi halinde dışarı bakıyorlar normal dolaşıyorlar hiç bir şekilde 
muhattap olmadım. Yani öyle bir şey olabilmesi için bir panik havası olması lazım. Birilerinin ortalığı 
kaldırması lazım çok sakindi yani ortalık. Gecenin sessizliği vardı yani bir uçakların sesleri 
duyuluyordu.

Başkan:  O uçaklara sizin bulunduğunuz yerden teçhizatlı askerlerin ateş açtığı kursiyer 
pilotlar diyor ki biz onlara bu uçaklar bizim uçağımız niye ateş ediyorsunuz şeklinde sözler 
söyledik ...

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Benim olduğum yerde olmadı başkanım. Uçakların en yoğun 
halini ben ilk indikten sonra pistteyiz. Pisti bir tek o zaman gördüm zaten başka görmedim. Pistteyiz 
uçaklar habire inip kalkıyor. Ama normal bir pist yani. İniyor F16'lar iniyor kalkıyor iniyor kalkıyor. 
Gürültü var. Hatta o kadar gürültü var ki birbirimizi duymuyoruz. Yani anlaşılmıyor yani ne ne falan 
böyle.

Başkan:  Bu ifadelerin ve dilekçelerin hiç birisinde genel kurmay başkanının akıncı üssünde 
olduğu onu korumakla görevlendirildiğinize dair bir görevden bahsetmiyorsun. 

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Evet yazma gereği duymadım. Bilmiyorum yazmam gerekiyor 
mu ?

Başkan:  Şimdi görev ne diyorsunuz. Sen desen ifadelerinde bizi niye buraya getirdiler siz 
satcısınız demek ki önemli bir kişiyi koruyacaksınız. Yani genel kurmay başkanının, falancı 
kuvvet komutanını, ya da kuvvet komutanlarını korumak için bizi getirmişler. Onun için 
buradayız görevimiz buydu. Biz bu yüzden bunu yadırgamadık dersin. Görev nizamiyeden kimse 
girmeyecek çıkmayacak. 

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Başkanım herkes zaten kabul ediyor. Genel kurmay 
başkanının orada olduğunu o da o an benim zihnimde değil ama belki yazacak o kadar çok şey vardı ki 
bir de şöyle bir şey var. Dilekçeler ne kadar az ve sade olursa o kadar okunur diye düşünüyorsunuz. 
Belki başka şeyler de yazmam gerekirdi ama onu yazma ihtiyacı bilmiyorum aklıma gelmedi. 

Başkan:  Savunmalar açısından yani genel kurmay başkanı da genel kurmay'dan derdest edilip 
getirildi iddiası var ona ilişkin davada var. O davanın bir parçası olarak orada öyle olmayıp ta 
diğer türlü olduğunu söyleyen kim ? senin ifadende bahsetmiş olsan onu diyeceğiz yani sana bunu 
genel kurmay başkanı olduğunu emir komutanın onda olduğunu, genel kurmay başkanını 
koruduğunuzu kim söyledi ? 

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Özay yüzbaşı . Orada şeyle konuşuyor. Havacılar askeri araç 
geldi. Ondan sonra hemen dediğim gibi ayak üstü üç beş saniye artık ne kadar bilmiyorum ayak üstü 
uçak gürültüleri arasında konuştular böyle ondan sonra arkadaşlar böyle böyle kuvvet komutanları 
varmış. Genel kurmay başkanı varmış hemen ayak üstü bir görev dağılımı yapıyoruz sen şuraya sen 
şuraya bu kadar çok hızlı oldu yani o kadar hızlı oldu ki dediğim gibi yani ben bu kadar plansızlık 
görmedim. Çok göreve gittim hepsinde mutlaka bir şeylik vardır ama böyle hadi hadi şey ya ...

Başkan:  Şimdi hadi hadi gidiyorsunuz acele bir yere gidiyorsunuz ama gittiğiniz yerde bir şey 
yok. Hala niye acele ediliyor ?

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Nerde acele ediliyor ?
Başkan:  Yani akıncı üssünde şimdi bir...
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Yok nizamiyeye geldikten sonra ben hiç acele etmedim. 

Suküneti buldum orada. 
Başkan:  Yok şey açısından diyorum. Bir çok birlikten acele acele getirilmiş biri sizin gibi işte 

insani yardım tugayından makcılardan vesaireden. Kimse de kimse ile konuşmuyor. 
Konuşmayacak böyle bir şey mi denildi o da enteresan. Ya orada en ufak bir 
koordinasyonsuzlukta herkesin elinde silah var. Birbirini vurma riski var. Yani kim nerede 
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duracak kim nereyi tutacak ona göre nasıl hareket edeceksiniz biri hareke etse gece vakti vurma 
ihtimali var. O sizi vurabilir siz onu vurabilirsiniz yani oturup bir görev taksimatı bir oturma bir 
konuşma koordinasyon nasıl haberleşiriz bir telsiz bir şey hiç bir şey yok. Çok önemli bir görev 
herkes gelmiş siz tel örgülerin oraya dizilin aşağıdakini gördünüz mü konuşmadınız  . Tel 
örgünün oradakiler bizim adam diye söyledin mi kimseye yok. Çok garip bir durum var yani. 
İnsani yardım tugayındakiler sizi dinliyoruz herkesi dinliyoruz. Bizde bakıyoruz şimdi ya bu 
nizamiye korunuyor mu korunmuyor mu ? bir, korunmuyorsa bile bu adamlar birbirine nasıl 
girmediler ? hiç konuşmamışlar hiç iletişime geçmemişler. Hiç birbirlerine bir şey söylememişler. 
Bu arada işte 143 filo komutanı bir kaç kez araçla gelmiş gitmiş. Kursiyer teğmenler gelmiş 
gitmiş işte oradan tanker alacaklarmış başka bir şey alacaklarmış görevli almışlar getirmişler 
götürmüşler. Yani böyle de bir trafik var kimse kimseye karışmıyorsa kimse kimseyi 
korumuyorsa niye oradalar ? ya da birilerinin bir şey sorması lazım değil mi eğer koruma görevi 
varsa ya kardeşim sen nereye gidiyorsun sen kimsin sen ne yapıyorsun ? 

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Belki bu soruya cevap verebilirim başkanım bildiğim kadar. 
Tecrübeme istinaden söylüyorum. Bir ortam da yani kendim için söylüyorum. Çok bilinmezlik varsa 
çok bilinmeyenlik varsa korku endişe ortamı varsa insanlar bu şekilde davranır. En azından ben bu 
şekilde davranırım. Olabildiğince az insanla muhattap olurum. Olabildiğince soru sormam. 
Olabildiğince başka işe karışmam. Yani işim olmayan mevzuya girmem. Çünkü tanımıyorum o 
insanları bilinmezlik var korku var endişe var bir şeyler oluyor ama anlam veremiyorsunuz.

Başkan:  Ya sen şimdi bir çok operasyona gitmişsindir. Türk silahlı kuvvetlerinde başka 
birliklerle de koordinasyon kurmuşsunuzdur. Böyle koordinasyon kurmamanız yönünde kimseyle 
muhattap olmamanız yönünde şey var mı ?

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Gittiğimiz bütün operasyonlar da koordine vardı. Gittiğimiz 
yerde bizi bekliyorlardı. 

Başkan:  onu diyorum şimdi basit bir nizamiyeye gidiyorsunuz nizamiyede dört farklı sınıftan 
insan var. Her birisine sorduk. Garip olan şu, birisi bilse ...

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Başkanım onu anlatmaya çalışıyorum. Bu bir ilk örnek o 
yüzden bende afalladım. Yani ne oluyor dedim. Allahım ne oluyor dedim nasıl bir şey kimseden cevap 
alamıyorsunuz. Kimse bir şey anlatmıyor.

Başkan:  Rütbeliler bilse dese ki rütbeliler paylaştı diğerleri hani bilmiyor. Yarbaya soruyoruz. 
Kimdi bu nizamiyenin şeyi, valla kimse değildi biz bir emir vermedik. Binbaşıya soruyoruz, değil. 
Yüzbaşıya soruyoruz, değil. Orada kilere soruyoruz kimse kimseyle konuşmadı. Yani varsay ki 
oradan birileri geldi. Giriş yapacak araç olacak. Bir şey olacak ya ilk kim müdahale edecek ne 
olacak kim kime ateş edecek kimler duracak yani en azından ne tür bir tehlike bekliyoruz bir şey 
olursa ne yaparız diye konuşmazlar mı insanlar .

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Başkanım bugün bile aynı ortama gireyim kendimi çekerim 
yani karışmam bilmediğim işe karışmam. Çünkü bilmiyorsunuz yani insanları tanımıyorsunuz. 
Niyetini bilmiyorsunuz. Tecrübeniz var birikiminiz var deneyiminiz var.

Başkan:  Ya bu sizde bir kuşku yaratmaz mı bir operasyona geliyoruz böyle hiç bir bilgi 
vermiyorlar işte tamam görev gizliydi görev yerine kadar gizli olur.

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: İşte o yüzden kendimi çekiyorum. 
Başkan:  Görev yerine gelmişsiniz nizamiye tel örgü hala gizem ne ? 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Zaten kuşku vardı çok vardı yani. Ama anlam veremiyorsunuz 

bugün 15 Temmuz'un ne olduğunu bilmediğiniz için bugün 15 Temmuz'u bir ete kemiğe 
büründürebiliyorsunuz ama o an böyle bir şey yok. 

Başkan:  Burada...
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Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Başkanım özür dilerim lafınızı kesiyorum. Bir de amirlerinizi 
güveniyorsunuz komutanlarınıza güveniyorsunuz otuz yıldır bu ocağın içindesiniz hiç böyle bir ihanet 
olmamış yalan olmamış. Ne zaman sizi çağırdılarsa bir karşılığı olmuş. Karşılığı yok. Hemen o anda 
bir refleks tepki veremezsiniz yani. Bakın burada bir şey oldu. Yangın olayı oldu yangın alarmı çaldı. 
Tepki veremedik yani çünkü kafamızda bir takım bilgiler var. Yani bu demi yaşadık yangın alarmı 
çaldı. Salonu boşaltmadık. Çünkü kafamızda ya değildir. Dedik. Ama aslında öyle olması lazımdı. Ya 
değildir. Yangın değildir. Hemen halledilir falan dedik. İşte orada da öyle ya değildir yok canım falan 
filan birazdan hallolur.

Başkan:  Burada mevzu belli yangın mevzu yani yangın mı değil mi sizin orada mevzu neydi 
ne değildi ?

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Başkanım işte anlayamadık o anda anlasaydık. 15 Temmuz'u 
ete kemiğe büründürebilseydik bir şekillendirebilseydik mutlaka tepki olurdu çoğu insan şu an burada 
olmazdı ama ortada hiç 15 Temmuz'a dair en ufak bir emare yokken herkes veremedi yani o refleksi 
gösteremedi çünkü örneği yok olmadı hiç . Hiç yaşamadım ben böyle bir şeyi.

Başkan:  Devam edelim sonra sabahleyin artık bir şekilde silahları cephaneye koyduğunuz 
yere gittiniz orada arkadaşlarınızı gördünüz. 

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Öğleyin sabah değil.
Başkan:  Özay Cödel mi kendisi komutanın...
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Özay'ı nizamiyedeyken gördüm oraya gitmedi o . O 

nizamiyeye geldi bizim yanımıza geldi. 
Başkan:  Nizamiyedeyken mi söyledi böyle böyle oldu ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Evet aynen.
Başkan:  Siz dediniz mi gece boyunca işte burada ne oldu tamam biz buraya birisi bizi 

kandırdı getirdi ama burada ne oldu ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Şöyle anlattıkları o an için açıklayıcı ...
Başkan:  Tuzak ne yani düşürüldüğünüz tuzak ne ? burada sizi getirdikleri yerde ne yapılmış ? 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Başkanım bugün ki bildiklerimi bilsem soracağım çok soru 

vardı ama..
Başkan:  Yok size geliyor komutanınız diyor ki, durum bildiğimiz gibi değil bizi görev diye 

buraya göndermişler. Tuzağa düşürmüşler diyor. Tuzak ne yani dese ki bir darbe girişimi varmış . 
Bizi darbenin içine sokmuşlar. Darbede kullanmışlar. Böyle bir şey söyledi mi ?

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Başkanım daha biz konuları konuşurken bombalama başladı. 
İkisi böyle iç içe girmiş vaziyette yani rahat bir ortamda konuşmuyorsunuz orada oturursunuz siz 
buraya o oraya karşılıklı anlatır siz onu dinlersiniz ya bir dakika bu neydi falan dersiniz ama 
bulunduğunuz ortama ayakta patlama sesleri geliyor bir şeyler oluyor. Ondan sonra bombalama 
başlıyor sesler yaklaşıyor belki lafı bitmeden yarım kaldı tam hatırlamıyorum herkes dağıldı yani 
çünkü tehlikeli ortam yani ortam konuşulacak sorgulayacak bir ortam değil. 

Başkan:  Şimdi siz sat personelisiniz bu ortamlara en alışık sizlersiniz orada kursiyer 
teğmenler var. Havacı pilot adayları, muhabere okulundan teğmenler var. Diğerleri var. Hepsi 
sırayla belli bir şekilde komutanları artık siz çıkabilirsiniz dedikçe orayı terk etmişler.

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Evet.
Başkan:  Siz sat timindensiniz pist bombalandı diye çil yavrusu gibi dağılacak herkes bir 

tarafa gidecek bu inandırıcı geliyor mu yani 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Kesinlikle inandırıcı şöyle bir şey var bizde kaçma kurtulma 

planı diye bir şey var.  Satlar zaten bu şekilde eğitilir.
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Başkan:  Genel kurmay başkanını orada bırakıyorsunuz ama siz şimdi diyorsunuz ki genel 
kurmay başkanını korumak gibi çok önemli bir göreve geldiniz ?

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Başkanım bana genel kurmay başkanı bu binanın içinde sen 
bunu burada bekleyeceksin ya başında duracaksın ya da kapısında duracaksın deyin ben onun içeride 
olduğunu bileyim ölümüm pahasına oradan ayrılmam. 

Başkan:  Bende onu soruyorum işte demekki birileri sana dedi mi ki demedi mi ? sen hiç bir 
ifaden de yok. Şimdi diyorsun ki Özay Cödel böyle söylemişti. Görevin bu olduğunu söylemişti 
demedin mi ?

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Genel kurmay başkanından bahsettiler ama ben hiç kendisini 
görmedim. Sadece genel kurmay başkanının orada olduğunu dair tek tutunduğum şey komutanlarımın 
amirlerimin sözü güven itimat başka bir şey yok. 

Başkan:  Tamam işte itimat ediyorsun Özay Cödel'in sözü hala itimat etmiyor musun ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Ama nerede olduğunu ben bilmiyorum ki
Başkan:  Özay Cödel sana diyor ki sabahleyin burası diyor işte bizi tuzağa düşürdüler ama 

böyle bir şey diyor o sırada bombalama oluyor ama ondan önce diyor ki size genel kurmay 
başkanı ile kuvvet komutanları burada koruma görevi için geldik buraya .

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Sizin dediğiniz bahsettiğiniz refleksi gösterebilmem için genel 
kurmay başkanını ya görmem lazım ya da içeride olduğunu bilmem lazım ben o ana kadar hiç 
görmedim. Bir de o ana kadar her şey değişti. Bir sürü insanlar vardı üssün içinde hiç kimse yok. 
Dışarıdan araçlar geliyor tacizler oluyor. Yukarıdan uçaklar bombalıyor artık yok yani bir şey ama 
tekrar söylüyorum ben genel kurmay başkanının o an orada olduğunu bileyim ölümüm pahasına 
bırakmam. 

Başkan:  İşte onu diyorum yani ya Özay Cödel'in söylediğine inanmadın genel kurmay 
başkanı burada onu korumak için buradayız.

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Yok inandım inanmaz olur muyum
Başkan:  inandın ama görmediğin içinde...
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Benim genel kurmay başkanını korumasıyla hiç bir şeyim 

olmadı onun olduğu ortama hiç gitmedim ben sadece üs piste iner inmez böyle böyle dediler tamam 
öyle mi dedik sonra biz anya'ya onlar Konya'ya .

Başkan:  Peki ne düşündün sen tecrübeli bir sat personelisin.
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: İnandım başkanım.
Başkan:  Yok geldiniz şimdi akıncı üssüne dediler ki size şu nizamiyede ki tel örgülerin orada 

gidin işte yüzer metre aralıklarla dizilin tel örgülerden birisi gelecek olursa sokmayın. 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Genel kurmay başkanının korunması için iki tane unsur var. 

Bir, yakın unsur onunla ilgili bize bir bilgi vermediler bilmiyorum. İki uzak unsur, çevre emniyeti. 
Ben çevre emniyeti ekibiydim. Üssün giriş ihtimali olan nizamiye bölgesinde kendi emniyetimi alacak 
şekilde ortamı da dinleyerek anlamaya çalışarak ne olduğunu anlamaya çalışarak önlemimizi almaya 
çalıştık hiç bir şeyde olmadı.

Başkan:  Bir gariplik sezinlemedin yani o an ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Olan hadiselerle ilgili gariplik vardı çünkü olaylar şöyle 

olması lazım. Birilerinin sizi bilgilendirmesi lazım bilgi akışı olması lazım. Birilerinin devamlı gelip 
ya şöyle oldu böyle oldu. Kimse yok. Oraya bırakıldık kaldı ama dediğim gibi anlam vermek için bu 
yeterli değil olaylara anlam verebilmek için ete kemiğe büründürebilmek için bu doneler yeterli değil. 
Olsaydı zaten dediğim gibi çoğu insan burada olmazdı. 

Başkan:  Özay Cödel karargahta kimseyle görüşmüş mü görüşmemiş mi bahsetti mi sizin 
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yanınızda değil normalde... 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Karargah derken başkanım ?
Başkan:  Akıncı üssü karargahında. 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Bilmiyorum o konuyla hiç konuşmadım.
Başkan:  Ömer Faruk Harmancı ile görüştüğünü ya da onu gördüğünü ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Benim Özay Cödel ile olan muhabbetim dediğim gibi iki üç 

dakika içinde oldu o da dediğim gibi uçakların tacizi altında çok kısa oldu sonra hemen dağıldık 
zaten. 

Başkan:  Bu Özkan Hekin olayıyla ilgili bir şey duymadın ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Maalesef başkanım. 
Başkan:  Son olarak bu örgüt üyeliği yönünden Mustafa Özel'in ifadesinde bu listeden 

çağırılan kişilerin bu yapıya üye olup olmadığı hususu sorulduğunda söylenmişti diyor. İşte 
listede ki kişilerin kendisine daha önceden üç dört gün öncesinde söylendiğinde bu yapıya dahil 
olduklarını biliyordum. Fetö'ye dahil olduğunu biliyordum diye beyan etmiş. Kendisini de Fetöcü 
olarak bildikleri isimleri saydığında Işın Ceylan, Yücel Özcan, Erdinç Kurt, Mevlüt Öncel demiş. 
Bu bildiğim kişiler bunlardır demiş. 

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Kendisi ile konuştum ben kendisi de burada huzurda ifade etti. 
Bütün ifadeleri reddetti. 

Başkan:  Bununla ilgili olarak Mustafa Özel'i tanıyan kişi Barbaros Çiçek.
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Tanımıyorum.
Başkan:  Bu Mustafa özel'i 1990 o tarihlerde torpido astsubay olarak çalışıyorduk. 95-96 

yıllarında sat komandosu oldu. 15 Temmuz darbe girişiminde tutuklandı. Mevlüt Öncel, Mustafa 
Özel isimli şahsın aynı anneden kardeşi olan bu şahsı ifademin akışı sırasında söylemeyi 
unutmuştum. Bu şahsın evine iki yada üç kez yemeğe gitmiştim. Sohbet sırasında kendisininde bu 
yapıyla irtibatlı olduğunu öğrenmiştim. Şeklinde bir beyanda bulunmuş. Bu FETÖ/PDY ile ilgili 
olarak Mustafa özel'in beyanları ile bu şahsın beyanlarına ne diyorsun ?

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Tanımıyorum kesinlikle kabul etmiyorum.
Başkan:  Toplantıya gittin mi ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Hayır başkanım kesinlikle zinhar. Kendisini tanımıyorum. 
Başkan:  Bu Mustafa Özel İstanbul'a geldiğinde sana herhangi bir şekilde İstanbul'da ki 

görevden bahsetti mi ya da bununla ilgili yada bu FETÖ/PDY yapısıyla kendisine bir takım şeyler 
söylendiğini hafta sonu  15 Temmuz ya da daha sonra ki bir tarihte darbe girişimi olacağına dair 
şeylerden bahsetti mi hiç ?

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Yok bahsetmedi. Bizim izmir'de bulunduğumuz kursun 
kıdemli astsubayıdır. Kursun sorumlusu Mustafa'dır. Kursla alakalı konuştuk. Çünkü kendisi 
kursa dahil değil ama kıdemlisi ve sorumlusu olduğu için takip etmek zorunda kim ne yapıyor ne 
ediyor kişiler hakkında ki tutanaklar raporlar o bilgi akışını bizden alıyor tamamen görevle 
alakalı.  

Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral söz aldı, sanığa soruları olduğunu bildirdi: 
Kaç yıllık askerliğiniz var ?

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: 86 senesinde ilk defa TSK'ya askeri olarak kayıt oldum. Otuz 
sene diyeyim. 

Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : Bu zamana kadar hani 
tutuklandığınız alındığınız zamana kadar kaç yıllık askerdiniz ?
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Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Öğrenciliği saymazsak yirmi altı sene.
Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : Yirmi altı senelik askersiniz. Bunun 

ne kadar süresi satta geçti ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: yirmi beş sene diyelim. Yirmi dört diyelim. 
Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : İsteyerek seçildiniz .
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Tamamen gönüllük esasına göre. 
Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : Bu Fetö ile askerliğiniz süresi 

içerisinde böyle bir nasıl bir bilginiz vardı ne biliyordunuz ne düşünürdünüz ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Medyadan duyduğumuz kadarıyla.
Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : Bir toplantıları şunları bunları bir 

aramanız ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Kesinlikle olmadı zaten böyle şeylere hep seviyeliyimdir. 

Duyduğum zaman ANLAŞILMADI olurum. 
Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : O dediğiniz o sayın başkanımın 

söylediği kişiler isminizi niye zikretmiş olabilirler ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Bilmiyorum. Şöyle dikkat ederseniz zaten ismim sonradan 

eklenmiş. Neden olduğunu bilmiyorum. İlk başta böyle bir şey söylemiyor daha sonra Mustafa diyor 
mesela. Aa bunun üvey kardeşi de var onu da ekliyor. Belki burada olduğumu öğrendiği için demiştir. 

Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : Komutanınızla ne kadar zamandır 
çalışıyorsunuz ?

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Komutanımız Turan Ecevit mi albay ?
Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : Hayır. Özay Cödel ile ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Özay Cödel ile on sene diyeyim. Tam o artı eksi on sene. 
Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : Çok iyi biliyorsunuz yani. 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Biliyorum evet.
Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : Güvenirsiniz.
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Güvenirim.
Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : Söylediği her söz sizin için emirdir.
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Kesinlikle. Her yere giderim. 
Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : gittiniz de zaten. 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Evet.
Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : genel kurmay başkanı olduğunu 

size söyledi orada duydunuz ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Ama gözümün önünde ona da başkaları söyledi yani çünkü 

hemen ayak üstü dedim ya uçak gürültü karanlık bir ortam pist üstü indik malzemeleri indirelim mi 
indirmeyelim mi derken araba geldi. Özay yüzbaşı kıdemli olduğu için yanlarına gitti. Ondan sonra 
hemen bir şeyler söylediler hemen yanımıza geldi. Arkadaşlar böyle böyle genel kurmay başkanımız 
komutanlarımız buradaymış. 

Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : Şu ana kadar askerlik süreniz içinde 
bir çok operasyona katıldınız . Sayısını sormuyorum. Operasyonların mahiyetini de sormayayım. İlk 
defa mı böylesine karma karışık bir durumla karşılaştınız ? 

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: İlk defa.  O yüzden şaşırdım zaten bir de ben planlamacıyım 
zaten planlama olayına dikkat ederim bu tür şeylere. 

Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : Yani sat ne zaman bir göreve de 
gitse aslında bir planla bir şekilde vardır değil mi ?
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Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Kesinlikle vardır bizim için plan her şeydir. 
Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : Yani plansız programsız hadi 

gidiyoruz deyip gidilmez. Bu lafın gelişi olarak söyleniyor ama benim bildiğim için söyleyeyim eğer 
yanılıyorsam siz söyleyin. Her plansız gibi gözüken içerisinde aslında bir plan vardır yani ama ilk defa 
sizin otuz yıllık askeri tecrübenize dayanarak soruyorum. Bu kadar karma karışık ne olduğu belli 
olmayan bir durumla ilk defa mı karşılaştınız ?

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: İlk defa karşılaşıyorum.
Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : on yıllık da komutanınız . Yüz 

ifadesini, psikolojik yapısını siz tecrübeli bir sat komandosu olarak biraz anlatır mısınız psikolojisi o 
yüz hali yüz ifadesi herhalde bunu çok iyi tahlil edeceksinizdir.

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Şöyle söyleyeyim şaşkınlık hayal kırıklığı o da beklemiyordu 
böyle bir şey ben onu gördüm kendisinde bazı görevlere biz şöyle gideriz. Plansız gittiğimiz görevler 
olmuştu.

Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : Panik var mıydı ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Panik yok panik görmedim açıkçası. Ama şaşkında yani. Yani 

arkadaşlar aldatıldık derken o yüz ifadesi gözümün önünde.
Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : Sayın başkanım son bir soru 

soracağım belki biraz konunun dışında ama çok merak ettiğim bir şey bu. Sizin sat komandolarının 
çıkış yeri Marmaris midir ? yurt dışı görevlere çıkışlarda falan.

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Asıl olan Marmaris'tir. Biz bütün görevlerimize İstanbul'dan 
araçlara bineriz görev araçlarına az önce bahsettim. 

Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : Bunu bir daha söylerseniz 
sevinirim. Sat komandoları Marmaris mi ?

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Sat komandolarının yurt dışına gemi ile çıkış noktası asıl olan 
Marmaris'tir. Yedek olan Gölcüktür. Asıl yedek şöyle daha çok Marmaris'ten gidiyoruz bazen de 
Gölcük'den gidiyoruz. 

Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : Yani aslında Marmaris'i konum 
olarak da iyi biliyorsunuz.

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Evet biliyorum.
Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : yani sizin için söylemiyorum. Sat 

komandoları iyi mi bilir ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Yani Aksaz bölgesini iyi bilir üssün olduğu bölgeyi 

Marmaris'in içini bilemem Marmaris'in içinden bahsetmiyorum. Aksaz Marmaris'e girerken sol tarafta 
bir bölge koy. Tamamen askeri bölge.

Sanık Mevlüt Öncel müdafi Av. Serhat Oral  devamla : Teşekkür ederim sayın başkanım. 
Başkan:  Bir geçmeden önce şurayı bir açıklığa kavuşturalım mı yine bu 25/08/2016 tarihli 

etkin pişmanlık ifadende bir dönem seni birilerinin aradığını ancak onlara gitmediğini söylüyorsun 
polislere doğru atış edilmemesi için ben ortaya çıktım bağırdım ateş edilmesin dedim diyorsun daha 
sonra ifadende ki ben bağırmamış olsaydım bu şekilde bir çatışma çıkacaktı. 

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Çıkabilirdi evet.
Başkan:  Ayrıca ben orada niye olduğumu düşündüm. Örgüt ile hiç bir bağlantım olmadığı 

halde neden beni telefonla aradıklarını merak ettim. Burada telefonla beni aradıklarını ...
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Şöyle ilk başta bu olay olduktan sonra bu işin bir komplo bir 

kumpas olduğu ihtimali üzerinden gittim ben ne işim var benim burada nasıl oldu da ben bu işe 
düştüm. Nasıl oldu da ben bu olaya girdim anlam vermeye çalışıyorum. Benim ne işim var. Çünkü ben 
bir işin içindeyim. Bir şeyler olmuş ve bende bu işin bir parçasıyım. Buna bir anlam vermeye 
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çalışıyorum.
Başkan:  Yine bu Özay Cödel'e birilerinin söylediğini duydum dedin genel kurmayın kuvvet 

komutanlarının orada olduğunu 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Evet
Başkan:  Sıkı yönetim ilan edildiğini emir komutanının genel kurmay'da olduğunu veya 

seferberlik ilan edildiğini de duydun mu ? 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Yok duymadım. Detaya girecek kadar zamanımız yoktu o 

etkin pişmanlık konusunda da müsaade ederseniz. Açıklık getirmek istiyorum. Ben 93 senesinde daha 
kurstayken birlikte olan bir şahıs vardı gelip giderken gördüğüm işte ifademde bahsettiğim gibi beni 
gördü eve gidiyorum . Kurs bitmiş eve gideceğim. Arabasına aldı. Ondan sonra naber çocuk falan iyi 
abi falan filan nereye gidiyorsun işte eve gideceğim Sefaköy'e gideceğim falan tamam ben seni 
bırakayım dedi. Ya giderken iki dakika şuraya bir uğrayalım dedi. 93 senesinden bahsediyorum. Bir 
yere uğradık arkadaşları gördüm. Bak dedi bunlar bizim arkadaşlar ne zaman istersen buraya gel dedi. 
Baktım ortama tamam falan dedim. Ondan sonra bir daha da gitmedim olay bu. Bunu da niçin anlattım 
acaba diyorum bu mu yani benim burada olmamın sebebi acaba bu mu yani çünkü olaylara bir anlam 
vermeye çalışıyorum.  Sonra baktım herkes benim gibi yani. 

İddia makamı söz aldı, sanığa soruları olduğunu bildirdi: Bu sat ekibinden akıncıya gelen 
grup içinde Özay Cödel'i sevmeyen veya Özay Cödel ile arası iyi olmayan herhangi bir kimse var 
mıydı ?

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Düşünmem lazım. Zannedersem yok. 
İddia makamı devamla : Peki birliğinizden çıkıp akıncıya geldiğiniz ve teslim olduğunuz ana 

kadar 
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Özür dilerim bir açıklık getireyim müsaadenizle. Birbirini 

sevmemek ya da birbirine bir düşmanca hüsumet beslemek birlikte istenen bir şey değil. Böyle bir 
şeyin oluşumuna da müsaade edilmez. 

İddia makamı devamla : elbette ki böyle bir şey olmaz da ...
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Olduğu zaman müdahale ederiz gereğini yaparız. 
İddia makamı devamla : Şimdi iş hayatında da bunlar olur. Herkes birbirini de ...
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Sayın savcım çok titiz davranıyoruz bu konuda herkesin hayatı 

birbirine emanet çünkü burada bir sürü arkadaş birbirinin hayatını kurtarmıştır çekip almıştır. 
İddia makamı devamla : Başka bir şey soracağım. Birliğinizden çıkıp akıncıya gelip işte bu 

bahsettiğin duygusal karmaşaları yaşadığın ve sabah ne olup bittiğini anlayana kadar grup içinden 
herhangi birilerinin ya nereden çıktı bu iş mesela uçakta gelirken olabilir. Akıncıya indiğinizde 
olabilir. Oralarda nöbet tutarken olabilir. Özay niye getirdi bizi buraya kardeşim bu işte bir terslik var. 
İtiraz eden kimse oldu mu ?

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: İtiraz olmadı çünkü daha doğrusu ertesi gün 16 Temmuz bu 
işte uçaklar veya silah sesleri falan filan olana kadar her şey normal seyrinde gidiyordu bir 
karmaşıklık vardı ama şey makul yani makul derken en azından bir yerlere sığdırabiliyorsunuz bir 
yerlere koyabiliyorsunuz. Ama çatışma ortamı uçakların gelmesi her şeyi değiştirdi. Yani ben orada 
kamu gücüyüm devleti temsil ediyorum. Uçaklar bombalıyor. Nereden kalktı ANLAŞILMADI .

İddia makamı devamla : Reis bey çok sordu da ben başka türlü soracağım şimdi orada nöbet 
tutarken geceleyin 

Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Ben nöbet tutmadım.
İddia makamı devamla : Her neyse...
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Nöbet tutmadığımı ifade etmek açısından demiyorum on altı 

saattir yoldaydım tilki uykusu diyelim. 
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İddia makamı devamla : Kimi kime karşı koruduğunuzu düşündünüz ?
Sanık Mevlüt  Öncel cevaben: Şöyle Özay yüzbaşı'nın söylemiş olduğu söz burada esas dedi 

ki, arkadaşlar birliğe bir saldırı olabilir terör saldırısı olabilir emniyeti alın bu kadar. Kim olduğunu 
terörist olabilir başka bir şey olabilir ortam karışmış uçaklar inip kalkıyor görüntü var. Bilmediğimiz 
bir sürü şey var. Bakın bilinmezlik var. Anlam verseniz soruların cevabını çok rahat bulabilirsiniz 
anlam veremiyorsunuz ki bugün her şeye çok rahat anlam verebiliyorum diyorum ki bugün ki 
bildiklerimi o zaman bilseydim çok farklı olurdu.

İddia makamı devamla : Tamam başkanım. 

Sanık müdafi Av. Serhat Oral'dan soruldu: Sayın başkanım zaman ilerliyor çokta 
uzatmayayım ama bu kadar sayın savcımın dediği bu kadar bilinmezlik içinde ancak bir bilinerlik var. 
O da Özay dönüp dolaşıp iş Özay komutana geliyor. Onun üstü sanki yok oradan bitiyor. Her şey 
dönüyor dolaşıyor oraya geliyor bir üste çıkamadık yani. Üstünde kim var. Kim bunu söyledi üstü 
nereden geldi bunun yani sanki her şey Özay'dan başlıyor ve oradan bitiyormuş gibi geliyor. Bu kadar 
bir şeyin içinde bildiğim gördüğüm tek şey şu duruşma içerisinde de hep ismi geçen bu tarafa doğru 
gidiyor. Sayın başkanım sayın heyet müvekkilim uzun bir savunma yaptı. Bunun üzerine çok da 
söylenecek bir şeyim yok. Müvekkilimin görüşlerine katılıyorum. Konuşmasına katılıyorum. 
Anlattıklarına da inanıyorum. Başta da diğer müvekkiller içinde söylediğim gibi maalesef bizim 
askerliğimizin getirdiği bir takım kurallar işleniyor. Psikolojik olarak beyinlere kazınıyor. Sorgu yok. 
Herhangi bir şekilde bir denetleme durumu yok ve o yüzden de emir komuta zincirinde bu şekilde 
ilerliyor. Biz bunu daha önce ki biz yaşlarda ki kişiler çok iyi bilir daha önceki darbelerde 
gördüğümüz şekli ile bir emir komuta zinciri şeklinde gider. Alttakiler, üsttekiler emri verir. Alttakiler 
o emri uygular ama sonuçta ezilenler alttakiler olur. Bu şekilde de gittiğini görüyoruz üzelerek. Sayın 
başkanım dediğim gibi çok bilinmezlikler var. Çok karmaşıklıklar var ama inşallah çözülür inşallah 
sonuca gidilir. Doğru karar doğru neticelendirilir. Sayın başkanım bende yine müvekkilimin beraatını 
talep ediyorum. Karar yine sizin en iyi şekilde en adaletli şekilde vereceğinize en doğru kararı 
vereceğinize bende inanıyorum. 

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 17:30'a kadar ara verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Saat 17:30 itibariyle açık yargılamaya devam olundu.

Sanık Murat Fırat huzura alındı.
Sanık Murat Fırat'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 Murat Fırat'dan soruldu, haklarımı anladım, savunmamı müdafim ile birlikte yapacağım, 
dedi.

SANIK MURAT FIRAT, SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ SAVUNMASINDA: Sayın başkan 
değerli üyeler sizleri selamlıyorum. Savunmama geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. 15 
Temmuz darbe girişimini şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar 
diliyorum. Sayın heyet ben hiç bir zaman bir örgütün bir yapının ya da bir cemaatin üyesi yöneticisi ya 
da sempatizanı olmadım olmam. Benim bir örgüte üye olduğuma dair herhangi bir bulgu, bilgi ve 
belge yoktur, olmaz. Örgüt üyesi olmadığım gibi 15 Temmuz darbe girişiminin içinde olmadım. 
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