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emir verirse onları not almak üzere. 
Başkan: Daha sonra tekrar gelip içeri giriyorsunuz o zaman?
Sanık  Mustafa Aydın cevaben: Evet, orada da zaten aynı şey gene 30 saniyelik bir 

şekilde giriyor olmam lazım benim hatırladığım kadarı ile hatta gördüğüm kadarı ile ben 
burada İbrahim Koçak ile merhabalaşmayı bile unutmuşum herhalde heyecandan. 

Sanık Mesut Yurtdan'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 Mesut Yurtdan'dan soruldu, haklarımı anladım, savunmamı müdafim ile birlikte 
yapacağım, dedi.

SANIK MESUT YURTDAN, SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ SAVUNMASINDA: 
Sayın başkanım değerli üyeler iddia makamı, sizleri saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 
şahsıma yöneltilen suçlamaların hepsini reddediyorum. Savunmamı 1 haziran 2017 tarihinde 
şahsıma tebliğ edilen 5 ciltlik iddianamede yer alan hususlara karşı hazırladığımı ifade etmek 
istiyorum. Çeşitli tarihlerde çok defa dosya içeriği ve iddianame eklerinin tarafıma 
gönderilmesi ve inceleme fırsatı sağlanması taleplerime karşın dosyaların ağustos 2017 deki 
durumlarını ve içeriklerini sadece 5 saat inceleyebildim. Kamera görüntülerini iste hiç 
izleyemedim. Güncel içeriğe ve hepsine yeterince inceleme süresi verilince ayrıca 
savunmamı tamamlayacağım. Ek savunma hakkımın saklı tutulmasını bu kapsamda talep 
ediyorum başkanım ayrıca iddianamenin tebliğ edildiği tarihe kadar yapmış olduğum tahliye 
taleplerime ve diğer taleplerime hiçbir cevap alamadığımında kayda geçmesini istiyorum. 
Sayın başkanım; savunmamı kısa öz geçmişim, öncesinde sonrasında 15 temmuzda 
yaşadıklarım, şahsım ile ilgili iddialara cevaplar, iddianameye ilişkin bazı hususlar, sonuç ve 
talepler başlıkları altında sunacağım. Öz geçmiş; Ayşe ve Haydar'dan olma, Mesut Yurtdan 
76 yılında Kırıkkale'de doğdum. 87 yılında ilk okul sonrasında sınav ile Kırıkkale Anadolu 
Lisesi orta kısmını kazandım. 91 yılında girdiğim sınav neticesinde Maltepe Askeri Lisesini 
kazandım, Askeri Liseyi İngilizce seviyem yeterli bulunduğundan hazırlık sınıfından muaf 
tutularak 3 yılda tamamladım. 94 yılından sağlık muayenelerini öğrenci seçme uçuş intibak 
eğitimlerini geçerek Hava Harp Okuluna katıldım. 98 yılında mezun oldum. Hava sınıf 
okullarından 99 yılında Hava Muhabere Teğmen olarak Muharebe Elektronik ve Bilgi 
Sistemleri Destek Üs Komutanlığı Diyarbakır, MEBS taburuna Bölük Komutan vekili olarak 
atandım. 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi bağlantılı George Washington Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Master programına gönderildim. 4 üzerinden 3.5 üzeri bir not ile 
mezun oldum. 2003 yılında Hava Kuvvetleri MEBS Başkanlığı Bilgi Sistemler Daire 
Başkanlığına sistem programcısı ve sistem yöneticisi olarak atandım. 2008 yılında Hava Harp 
Akademisinden mezun oldum, Hava Kuvvetleri MEBS Başkanlığına proje ve koordinasyon 
subayı olarak atandım. 2010 yılında 3 yıllığına Yurt dışı Daimi göreve gönderilmek üzere 
seçildim. NATO Lizbon Müşterek Harp Karargahında Basın ve Halkla İlişkiler danışman 
yardımcısı ve Basın ve Halkla İlişkiler subayı görevinde bulundum. Yurt dışı daimi 
görevimde edindiğim tecrübemi, ülkemin yararına sunabilmek için yoğun bir çalışma 
temposu getireceğini, şahsi ve ailece fedakarlıklar gerektireceğinin farkında olarak görev 
dönüşünde tayin formuna Basın ve Halkla İlişkiler kadrolarını da ekledim. Bunun neticesinde 
2013 yılında Hava Kuvvetleri Genel Sekreterlik İletişim Şube Müdürü olarak atandım. 
Evliyim, biri kız 3 çocuğumuz vardır. Üçüncü çocuğum ben tutuklandıktan sonra doğmuştur, 
yaşı tutukluluk sürem olmuştur. Savunmamda TSK'nın Basın Halkla ilişkiler konusundaki 
tespit edebildiğim giderilmesi için mücadele ettiğim hususlara örneklerle açabilirdim ancak 
kurumsal eleştiri getirmemek ve bunları somutlaştırmamak adına pek sıcak bakmıyorum 
bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Savunmamın daha iyi anlaşılabilmesi için 15 temmuz 
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2016 tarihinde bulunduğum görevle ilgili kısa bilgi vermek istiyorum başkanım. Bahsi geçen 
tarihte arz ettiğim gibi Hava Kuvvetleri Genel Sekreterlik İletişim Şube Müdürü olarak görev 
yapmaktaydım. Birinci sicil amirim, Genel Sekreter Hava Pilot Kurmay Albay Veysel 
Kavak, ikinci sicil amirim Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Hava Korgeneral Hasan 
Hüseyin Demirarslan, üçüncü sicil amirim ise Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral 
Abidin Ünal idi. İletişim şube müdürlüğü karargah birinci katta, kartlı giriş ve güvenlik 
nöbetçisi ile korunan bölümün dışında değerlendirme ve denetleme başkanlığı tarafındadır. 
İletişim şube müdürlüğü Hava Kuvvetlerinin Basın ve Halkla İlişkiler ile tanıtım 
faaliyetlerini yürütür, burada Türk Yıldızları ile Solo Türk Halkla İlişkiler faaliyetlerini de 
kapsandığının altıncı çizmek istiyorum. Şimdi müsaadenizle 1-19 temmuz 2016 tarihleri 
arasında yaşadıklarıma geçiyorum. 10 temmuz 2016 da biten ramazan bayramı resmi 
tatilinden sonra 11-14 temmuz 2016 tarihleri arasında izine ayrıldım. Bunun evvelinde 
ramazan bayramı nedeni ile verilen 9 günlük resmi tatilde mesai olmamasına karşın, 6 
temmuz 2016 tarihindeki günlük medya özetini hazırlama ile genel medya takibi görevi 
planlıydı. Günlük medya özeti görevi sabah 05.00 ile öğlen 11.00 saatleri arasında iş yerinde 
olmayı gerektirir. Genel medya takibi görevi ise günlük medya özetinden sonra evde yerine 
getirilmektedir. 4 gün alabildiğim yıllık iznim biter bitmez 15 temmuz 2016 tarihinde Hava 
Harp Akademisi İstanbul'da stratejik iletişim konulu konferansı sunma görevi önceden 
planlanmış ve gerekli yazışmalar yapılmıştı. Sunum dosyasının bir kopyasında 1 temmuz 
2016 tarihinde çıktı alıp cuma günü yanlış hatırlamıyorsam cuma günü amirime arz etmiştim. 
Bayram tatilinin ardından 10 temmuz 2016 tarihinde TSK Erdek Özel Eğitim Merkezine 
ailemle özel aracımla gittik. 14 temmuz 2016 tarihine kadar kampta tatil yaptık, 15 temmuz 
2016 tarihine planlı konferans vermek üzere İstanbul'a gittik. O geceyi Kalender Ordu Evinde 
geçirdik. Konferanstan sonra işimi tamamladığımı söylemek için amirimi aradım, kendisi 
bana hafta sonu mesaiye gelmem gerektiğini söyledi. Kalender Ordu Evine geçtim, öğle 
yemeğini yeyip biraz dinlendikten sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktık. Eşim hamile 
olduğu için mümkün olduğunda  dinlenerek hız yapmadan yolculuğumuzu sürdürdük. 
Ankara'ya doğru giderken saat 19.00 civarında Solo Türk Basın ve Halkla İlişkiler subayı 
Üsteğmen Emrah Bayrı beni aradı. Kendisi o güne planlı Antalya kalkışlı hava gösterisinin 
Hava Kuvvetleri Harekat Başkanlığı veya 4. Üs komutanlığına bağlı olduğu üs komutanlığı 
da olabilir başkanım burada emin değilim açıkçası, tarafından verilen emir ile iptal edildiğini, 
binlerce Antalyalı vatandaşımız ile turistin gösteriyi beklediğini söyledi ve konu ile ilgili 
bilgim olup olmadığını, ne yapmalarını gerektiğini telaşlı ve sinirli bir şekilde sordu. Bende 
bilgim olmadığını böyle ani şekilde gerekçesi açıklanmadan yapılan iptalin kamuoyu ve 
bekleyenler tarafından gayet olumsuz karşılanacağını söyledim. Önceden de iptaller oluyordu 
ancak son dakika iptali 3 yıllık görev boyunca ilk defa gördüm. İlk mola yerinde durdum 
sonra kendisini tekrar arayarak son durumu sordum, sayın valinin de desteği ile gösterinin 
yapıldığını söyledi. Kendisine hafta sonu mesaiye çağrıldığımı, çağrılma sebebimin yaşanan 
bu gariplik ile ilgili olabileceğini, amirimin mesaide olması durumunda ilk fırsatta görüşerek 
konuyu öğrenmeye çalışacağımı ifade ettim ve yola devam ettim. Sayın başkan, yıllık hava 
gösterileri takvimi kamuoyuna gösteri sezonu başında yani mart nisan aylarında belki de 
şubat oluyor bazen, açıklanır ve değişiklik yapılmamaya çalışılır. Burada müsaadenizle Solo 
Türk'ün 2016 gösteri takvimini onaylı takvimini sunmak isterim ve bir gösteriye ilişkin de 
haberi sunmak istiyorum. Başkanım, böyle ani iptaller Soma faciası gibi büyük bir kayıp 
veya çok sayıda şehit verdiğimiz terör saldırıları sonrasında veya binlerce kişiyi bir araya 
getirecek güvenlik ortamı sağlanamayacağı durumlarda olmuştu. Gösteri takvimine göre 
hazırlıkları çoktan başlamış olan bir sonraki yine Antalya kalkışlı hava gösterisinin orada 
Highlight olarak görebilirsiniz, 23 temmuzda Marmaris'te var, eğer bu gösterinin öncesinde 
bir problem varsa öğrenilmesi ve son hazırlıklar başlamadan önce hemen tedbir alınması 
önem taşıyordu, burada tedbirden maksat eğer 23 temmuzdaki gösterinin de iptali söz konusu 
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ise hemen iptal açıklamasının yapılması gibi hazırlıklara girişilmesi gerekiyordu. Elinizdeki 
haber örnek haberde 31 martta yayımlamış 2 nisandaki Kırıkkale gösterisi ile ilgilidir ki 
aslında geç kalınmış bir toplantı yapılıyor habere göre. Son hafta tanıtım ve bilgilendirme 
işlemleri yoğunlaşır. Haberde de sayın vali ile toplantı yapıldığı söyleniyor. Bundan dolayı 
bu nedenle, ne olduğunu tam olarak öğrenmek ve biran önce gerekli işlemleri yapmak, 
talimatları vermek emirler alarak talimatları vermek önem taşımaktadır. Eve ulaştıktan sonra 
eşyalarla eve çıktık biraz soluklandık, amirime Ankara'ya geldiğime haber vermek, 
mesaideyse görüşüp sonrasında da hemen eve dönebilmek için aradım. Müsaitseniz geleyim 
dedim, o da müsait olduğun gelebileceğimi söyledi. Bunun üzerine çoğu garnizon dışı görev 
dönüşünde ve üstüne üslük bütün halkla ilişkiler faaliyetlerinde sorun yaşanması durumunda 
yaptığım gibi mesaiye gitmek üzere yola çıktım. Böyle bir durum da benim için iş yerine 
gitmemek görevi ihmal sayılacaktır. Detaylarını bunun daha sonra arz edeceğim başkanım. 
Eşyalar daha valizdeydi ve karnı burnunda olan eşime yardım etmek için en kısa sürede geri 
geleceğimi evdekilere söyledim. Burada mesaiye gitmemin arkasında yatan diğer sebeplerden 
bazıları da cuma günü o gün itibari ile İstanbul'da bulunduğum göreve ilişkin bazı 
malzemeleri bırakmak ve hafta sonu zaten mesaiye çağrılmışım, hafta sonu mümkünse hafta 
sonu tatilimi de bölmemek yatmaktadır ama asıl sebep burada halkla ilişkiler faaliyetinde 
yaşanan sorun olmaktadır. Yola çıktığımda ve Genelkurmay başkanlığının önünden geçerek 
Hava Kuvvetlerine ulaştığım saatlerde henüz bir hareketlilik başlamamış olduğundan etraf 
sakindi. Dolayısıyla bende hiçbir şüphe oluşmadı. Saat 21.30 civarında Hava Kuvvetleri 
Karargahına ulaştım. Başkanım, karargaha ulaştığımda son 24 saatin 8'inde direksiyon 
sallamış 6'sında ise dinamik bir kitleye konferans vermiş olduğumdan gayet yorgun 
durumdaydım. Ayrıca iki haftadır mesaiden uzak kalmam sebebi ile bilgi ve mentol olarak 
oryantasyon için zamana ihtiyaç duyduğumunda altını çizmek isterim. Örnek olarak Kurmay 
Başkanının izinde olduğunu ben bilmiyordum. Odamda 3-5 dakika hazırlandıktan sonra elimi 
yüzümü yıkayıp amirimin makamına gittim. Genel sekretere karargaha asıl gelme amacım 
olan Solo Türk mevzusunu soramadan kendisi Genelkurmay karargahından silah seslerinin 
geldiğini, terör saldırı olabileceğini olduğunu veya Hava Kuvvetleri Karargahında da 
güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığını, giriş ve çıkışların durdurulduğunu ve odama 
gidip beklememi söyledi. Genel olarak bir terör saldırısından bahsediliyordu. 17 şubat 2016 
Merasim Sokak saldırısının izleri ve şehitlerimizin acısı henüz taze olduğundan bu saldırıdaki 
29 şehidin 8'i bizzat bizim karargahımızdandı Allah rahmet eylesin, yaşananların büyük bir 
terör saldırısı olduğunu o an düşündüm. Ortaya çıkan bu olağanüstü durumda müdürü 
olduğum iletişim şube ile ilgili bir iş verilmesi ihtimali yüksek olduğundan ve zaten giriş 
çıkışlar durdurulduğundan karargahtan ayrılamadım ve çoğunlukla odamda gelişmeleri 
televizyondan ve internetten takip ederek bekledim. 17 şubatta da iletişim şubeye bazı işler 
düşmüştü bunlar o an yapılması hemen yapılması gereken bazı işler olabiliyor o önceden de 
kestirilemiyor. O karanlık gecede karargahta bulunan ve bugün tanık ve sanık olan herkesin 
bunu bir terör saldırısı olarak algıladığını ifadelerden okuyabiliyoruz bazı örnekler önceden 
verildi ben sadece tanıklarımızın Bural Dede, Sedat Özkaraca, Naim Memiş, Ahmet Saydam 
ve diğerleri olarak isimlerini sayarak yetinmek istiyorum. Sayın başkan, vazife bilinci ile 
hiçbir şeyden habersiz masumca amirimin emirlerini alıp, özellikle Solo Türk ile ilgili gerekli 
bir şey varsa yapıp hemen eve dönebilmek maksadı ile iş yerine gelmiştim ama sonradan hain 
kalkışmanın başlangıcı olduğunu anlayacağım Genelkurmaydan gelen silah sesleri ile sanki 
bir korku tüneline girdim ve hiçbir yere çıkamadan bu günlere geldim. İlk başta 
Genelkurmaydaki silah sesleri ile ilgili hiçbir haber veya Tweet yoktu. Yanlış 
hatırlamıyorsam saat 22.00'a doğru ilk Tweet atıldı, amirime bilgi vermek üzere makamına 
doğru gittim ancak bilgi veremediğimi hatırlıyorum çünkü odasına giremedim kapı kapalıydı 
ve odasına giremedim. Televizyonlarda, boğaz köprüsünün kapatıldığı ve büyük bir terör 
eyleminden bahsedilmeye başlandı, eş zamanlı olarak. Ayrıca odamda beklerken kilitli olan 
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internet bilgisayarı hesabımın kilidini açtırabilmek için bilgi sistem nöbetçi astsubayı ile 
telefon görüşmeleri yapmak zorunda kaldım. İnternet kullanıcı hesabım açılsa da bilinmeyen 
bir sebep ile tekrar tekrar kitleniyordu. Bu nedenle interneti telefonumdan takip etmek zorun 
kaldım bir süre sonrada telefonumun şarjı azaldığından şarja taktım. Genelkurmay basın ve 
halkla ilişkiler dairesini terör saldırısı ile ilgili aradım ancak açan olmadı. Dolayısıyla oradan 
bir bilgi alamadım. Saat 22.00 dan sonra Genelkurmay karargahı üzerinde alçak irtifadan 
geçen uçağı gördüm, bu oldukça şaşırtıcı olayın teröristleri korkutmak ve psikolojik baskı 
oluşturmak amacı ile yapıldığını düşündüm. Aynı düşüncenin yine karargahta bulunan tanık 
statüsündeki Özkaraca, Saydam, Sarman, Dede gibi şahıslarda oluştuğunu görmekteyiz. 
22.30 civarında karargah içinde silah sesleri duydum. Ne olduğunu anlamak için ilk önce 
komuta katı güvenlik nöbetçi uzman çavuşunun masasına gittim, Hava Kuvvetleri Harekat 
Merkezi yani HKHM'nin güvenlik seviyesinin artması ile birlikte giriş çıkışların 
durdurulduğunu, silah sesinin HKHM'nin önünden geldiğini öğrendim. Bende ne olduğunu 
görmek, anlamak için seslerin geldiği yere yöneldim. Büyük bir terör saldırısına maruz 
kalınıyor düşüncesi üzerine gelen bu silah sesleri Genelkurmaydan sonra Hava Kuvvetleri 
Karargahında da çatışma çıktığını düşündürdü açıkçası. Bugün tanık konumunda olanlarda 
aynı durumda aynı düşünceyi paylaşıyorlar. Örnek olarak Mehmet Sarvan ve tabancasının 
namlusuna mermiyi sürüp HKHM önüne koşan Sedat Özkaraca gibi. Ayrıca komuta katı 
güvenlik nöbetçi uzman çavuşunun masasının oradayken karargaha sızma şeklinde terör 
eylemi istihbaratının olduğu bilgisi söylendi diye hatırlıyorum. HKHM'ye inen merdivenlerin 
basamaklarından HKHM girişini görebilecek bir yere geldiğimde Tümgeneral Cevat Yazgılı 
ile bir veya ben bir diye hatırlıyorum açıkçası, bir astsubayın ellerinde tabanca ve MP5 
olduğunu kapıya doğru nişan aldıkarını gördüm. Korunma refleksi ile çömeldim, korunaklı 
olan HKHM'nin kapısına ateş edilmesi bana oldukça garip geldi. Bir panik havası ve 
kontrolsüzlük sezdim. O gün ilk defa gördüğüm Tümgeneral Yazgılı'nın karargah içinde ateş 
etmesi ve üstüne üstlük HKHM'nin önünde mutlaka olması gereken güvenlik nöbetçisinin 
yerinde görünmemesi belkide vurulmuş olması nedeni ile daha fazla merdivenlerden 
inemedim. O esnada yani oraya geldikten 3-5 saniye sonra çelik yelekli, kasklı ve silahlı bir 
personel yukarıdan gelerek; komutanım siz çekilin biz güvenli bir şekilde müdahale edeceğiz 
dedi ve ben oradan ayrıldım. Ses de dahi olsa herhangi bir müdahalem olmamıştır. Terör 
saldırısı ile ilişkilendirdiğim silah seslerinin geldiği yerde bir havacı Tümgenerali görmek 
açıkçası beni şaşırttı başkanım. Terör saldırısı ile Yazgılı Generalin nasıl bir ilişkisi olabilirdi, 
Güvenlikten sorumlu personelin müdahale etmek için gelmesi yani onların haberinin 
olmadığının göstergesi olarak bu şüpheli durumdan gayet tedirgin edici bir ortamın 
oluştuğunun habercisi gibiydi. Merdivenlerden yukarıya çıktım, asma kata çıkan 
merdivenlerden aşağıya bakarak biraz beklediğimi hatırlıyorum, sonra tekrar yukarıya 
çıkarak gelişmeleri komuta katı güvenlik nöbetçisinin önündeki ekranlardan takip etmeye 
çalıştım. 10-15 dakika kadar sonra tekrar aşağıya indiğimde çıldırmış gibi bir durumda olan 
Tümgeneral Yazgılının etrafındaki personeli tehdit ederken uzman çavuşlara ateş etmeleri 
için hedef gösterirken gördüm; tam bir arbede haliydi. Tümgeneral Yazgılı kendini kaybetmiş 
durumdaydı sürekli bağırıp çağırıyordu, Yazgılı'nın habersiz kontrolsüz silah kullanması 
sonrasında bir de böyle arbede yaşanması beni iyice tedirgin etti. Tam olarak anlayamadığım 
bu arbededen mümkün olduğunca uzak durmaya çalıştım. Sonradan ben orada değilken 
Yazgılı'nı Hava Kuvvetleri Komutanı ile telefonda görüştüğünü öğrendim, bu görüşmeden 
sonra Yazgılı'nın ve Genel sekreterin yapageldiklerine devam etmeleri nedeni ile her ikisinin 
de Hava Kuvvetleri Komutanı emri ile hareket ettiklerini, emir komuta zinciri içinde 
olduklarını yaşanan bir yanlış anlaşmanın giderildiğini düşündüm. Karargah yönetimi için en 
önemli iki makamda bulunan komutanların arasında yaşanan bu sorun, personeli olumsuz 
yönde etkilemiştir. Ancak yinede HKHM önünde olması gereken uzman çavuşun vurulup 
vurulmadığını kontrol etmek için oraya bizzat gittim. Nöbetçi uzman çavuş yine yoktu ve kan 
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vs. İzi de yoktu. Kimliğim ile HKHM 'ye girmeyi denedim ama giremedim. Normalde 24 
saat HKHM'ye giriş yetkim olmasına karşın girememem üstüne üstlük nöbetçinin de 
olmaması tabi bir de yaşananlar kafamı oldukça karıştırdı. Yangın merdivenine çıktığımı 
hatırlıyorum, karargahın yani ikinci üçüncü katı yangın merdivenleri çıkışlarında; burada 
sigara içtiğimi hatırlıyorum. Odama geri geldiğimde 23.40 civarıydı ve sayın başbakanın 
kalkışma açıklamasını izledim. Karışıklığı iyice artırdı çünkü bir kalkışmadan bahsedilmişti. 
Kalkışmayı küçük bir grubun yaptığı söylenmiş ancak bunların kim olduğu belirtilmemişti. 
Yaşanan garipliklerin kalkışma ile ilgisi olabilir mi diye sorguladım ancak kalkışma ile ilgili 
bir eylem görmedim. Aynı sorgulamayı yapan birkaç arkadaşım ile birbirimize sorduk ne 
oluyor diye ama onlarda bilmiyorum cevabını verdiler aynı benim gibi. Kalkışma açıklaması 
ile iyice allak bullak olan düşüncelerim beni odamdan çok çıkmamaya, kalkışmaya yönelik 
gelişmeleri takip etmeye, olanları anlamaya çalışmaya itti. Dışarıdan gelen silah sesleri arttığı 
zamanda ise odam yola baktığında Genelkurmay tarafına baktığından, önce ışığı kapattım 
sonrada koridora çıkmak zorunda kaldığımı hatırlıyorum. Bu kafa karışıklığı ve ne olduğunu 
bilememenin oluşturduğu tedirginlik görüntü tespit tutanaklarına en az beş kez koridorda 
gezindiği veya dolaştığı şeklinde yansımıştır başkanım. Sonrasında sayın 
Cumhurbaşkanımızın açıklamasını izledim ve odamda kalma tercihinin doğru olacağını 
yeniden gördüm zira hakkında hiçbir bilgim olmadığı bir olay söz konusuydu. Neleri kimleri 
kapsadığı hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Gelişmeleri takip etmek için odamdaki 
televizyon ve telefonun internetini kullanmaya devam ettim. Bir ara Twetter durdurulduğunu 
hatırlıyorum, çoğunlukla odamda kaldım. Bir ara eşim aradı Oran lojmanlarındaki 
evimizdeydi gayet endişeli bir sesle TRT'den silah sesleri geliyor dedi. Bende camlardan 
uzak durmalarını söyledim. Karargahtan çıkamadığımdan elim kolum bağlıydı onlara da 
yardım edemiyordum. Zaman ilerledikçe toplanan vatandaşların Genelkurmay karargahına 
doğru ilerledikleri etrafını sardıkları görülüyordu. Hava Kuvvetleri karargahına da mermiler 
isabet ediyordu. Bunlarla beraber meclisin bombalanma haberi üzerine de şok olduğumu 
hatırlıyorum. Generallerin televizyonlara canlı yayında bağlanarak kalkışma aleyhine mesaj 
vermeleri ve çağrılarda bulunmalarının Hava Kuvvetleri Komutanının da şahsen televizyona 
bağlanarak açıklama yapması beklentisini doğurduğunu düşündüm. Kendisinin düğünde 
olduğunu öğrenmiştim, karargaha geleceğini umut ediyorduk. Benim Hava Kuvvetleri 
Komutanı adına açıklama yapmaya, bir TSK personeli olarak müsaadesiz medya ile iletişim 
kurmaya hele hele canlı yayına bağlanmaya yetkim yoktur, bu yasal da değildir başkanım. 
Ayrıca böyle bir ortamda medya ile bağlantıya geçerek komutan adına açıklama yapmanın 
amaçlananın tam tersine etkiler oluşturabileceğini hatta kendisinin ölmüş olduğu 
söylentilerine neden olabileceğini değerlendirdim. Bu nedene kendisini görmeden ve emri 
olmadan medya ile bir münasebetim olmamıştır. Nitekim sonradan o gece televizyona 
bağlanan Generallerin Başbakanlık Koordinasyon Merkezi tarafından yönlendirildiklerini 
öğrendim. Ayrıca birinci ordu komutanının TSK adına açıklama yapmasının da Sayın 
Genelkurmay Başkanının ölmüş olabileceği söylentilerine neden olduğunu bizzat takip 
ettiğim sosyal medyadan o gece gördüğümü ifade etmek isterim. Hava Kuvvetleri 
Karargahında kalkışma ile ilgili bir eylemden ziyade karargahın güvenlik ve kontrolünün 
sağlanması için emredilen tedbirlerin uygulandığına şahit oldum. Benim güvenliğe ilişkin 
tedbirlere ilgim ancak riayet etmek şeklinde olmuştur. Karargahta darbe ile ilgili bir faaliyet 
olsaydı herhalde güvenlik kameralarının kayıtlarının silinmesi veya imhası bu faaliyetlerin en 
başında yer alırdı ayrıca Genelkurmay Karargahının etrafında toplanan halka ve polislere 
karşı bir hareket yapılması beklenirdi ancak bunlar olmamıştır. Karargah içerisinde 
Tümgeneral Yazgılı tarafından güvenlik birimleriyle dahi koordine edilmeden habersiz, 
kontrolsüz silah kullanımı nedeniyle başlayan güvensizlik sürekli olarak hissedilmiştir. Bu 
husus hem tanık hem sanık ifadelerinde çok net görülmektedir. İlerleyen saatlerde karargahta 
bulunan Generallerin hepsinin gelişmeleri takip etmek üzere Tümgeneral Yazgılı 
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başkanlığında Güvenli Harekat Merkezinde olduklarını öğrendim. Güvenlik kameraları ve 
nizamiyeler buradan takip edilmekte. Aklımda medya ile iletişime geçme konusunda 
Tümgeneral Yazgılının emirlerini almak ve kendi çekincelerimi paylaşmak vardı. Ancak 
Tümgeneral Yazgılı devam eden olağanüstülük nedeniyle konuşulamayacak kadar gergindi, 
etrafına bağırıp çağırıyordu. Kendisine medya konusunu açma fırsatı bulamadım. 3.30 
civarında gelişmeleri bir süre GHM de takip ettim. Bu sıralarda Sayın Cumhurbaşkanı 
İstanbul'a sağ salim inmişti. Ancak Genelkurmay Başkanı hakkında çelişkili haberler 
geçiyordu genel olarak bir bilgi kirliliği vardı. Halkın Hava Kuvvetlerine karşı bir hareketi 
yoktu, GHM den bu net görülüyordu dış kameralar orada görülebiliyor çünkü. Halka karşı bir 
hareket yapılmaması zaten sürekli emrediliyor ve yineleniyordu. Karartma yapılması ve 
HKHM ile ilgili emirler verildiğini hatırlıyorum. Tümgeneral Yazgılı'nın personel başkanı 
olması nedeniyle vakıf olduğu toplu mesaj göndermesi sistemini kullanarak personele darbe 
karşıtı mesajlar, uyarılar gönderme konusunda konuşulduğunu hatırlıyorum burada. Bende 
hem SMS hemde e posta gönderilebileceğini elektronik posta gönderilebileceğini 
düşünüyordum. Bu konuda bilgileri ve daha önemlisi yetkileri olup olmadığını sormak üzere 
Bilgi Sistemler Merkezine gittim. Onlara mesaj ve e posta sistemi için yetkilerinin olup 
olmadığını sordum ancak olumsuz cevap verdiler. Önceden burada görev yapmış aynı nöbet 
tutmuş bir büyükleri olarak onları sakinleştirmeye çalıştım. Saat 05.00 civarında artık 
kalkışmanın bastırıldığı haberleri duyulunca yolculuğum ve sonrasında yaşananların 
ağırlığından odamda uyuyakalmışım uyandığımda güvelik nöbetçisinin bütün personelin 
odalarında beklediğini öğrendim. Bende odamda gelişmeleri takip etmeye devam ettim. 
İsmimin sözde atama listesinde geçtiğini, bunu haber yapan bir İnternet haber sitesinden 
eşimin bilgi vermesiyle bu sıralar öğrendim. Muhtemelen uydurma bir haberdir diye 
düşündüm. Çünkü İnternette böyle bir liste bulamadım. 16 temmuz 2016 günü mesaiye 
devam ettim sabah saatlerinde Genelkurmay Karargahından teslim olanları, sonrasında da 
Genelkurmay Başkanının Çankaya'ya gelişini ve diğer gelişmeleri takip ettim. Akşam 
saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Abidin Ünal, Hava Orgeneral Akın 
Öztürk, Hava Korgeneral Mehmet Şanver ile hatırladığım kadarıyla Korgeneral Hasan 
Küçükakyüz, Korgeneral Atilla Gülen, Korgeneral Tevfik Erbilgin ve diğer Generaller ile 
karargaha geldiler. Genel sekreter odama kadar gelerek şeref salonuna acilen gitmemi, 
komutanın çağırdığını söyledi. Burada komutanın müsaadesiyle bir basın açıklaması 
hazırlandı ve medyaya ilettim. 16 temmuz 2016 tarihinde ben basın açıklamasıyla meşgulken 
komutanın hem Tümgeneral Yazgılıyı hemde Genel sekreteri ifade vermek üzere Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderdiğini duydum ve şaşırdım. Orgeneral Abidin Ünal ve Cevat 
Yazgılı'nın ilk ifadelerinde bu hususla ilgili olarak Abidin Ünal'ın Yazgılı 'ya Kavak ile ilgili 
şikayetin devam ediyorsa Merkez Komutanlığını ara dediği şeklinde yer almıştır. Buradan 
komutanın her ikisi ile ilgili darbecilik ile ilgili şüphesinin olmadığı anlaşılmaktadır. Ben her 
ikisinin komutanın emrine uygun olarak özellikle ilk baştaki yanlış anlama giderildikten 
sonra emir komuta zinciri içerisinde çalıştıkları kanaatindeydim. Abidin Ünal General ve 
Yazgılı'nın ilk ifadeleri komutanında böyle düşündüğünü göstermektedir. Onları yüz yüze bir 
daha hiç görmedim sadece Tümgeneral Yazgılı'yı en önde Akın Öztürk'ün olduğu 
merdivenlerde sivil kıyafetli olarak dizilmiş yakalanan Generaller olarak basına verilen 
görüntülerde gördüm. Bu konu hakkında Hava Kuvvetleri Komutanını bilgilendirdim. 17 
temmuz 2016 tarihinde Genel Sekreterlik vekil olarak Yarbay Ayhan Çatıkkaya'ya kalmıştı. 
Aynı gün komutanın bir emri olabilir diye mesaiye çağrıldım. Saat 12.00 civarında mesaiye 
gittiğimde karargahın kırılan camları değişiyordu. Uçakla İstanbul'a giden Generallerin 
gözaltına alınmasının darbeciler yakalandı diye medyaya yansıdığını ilerleyen saatlerde 
medyaya takip ettik ve komutana arz ettik bu konuyu. Onların darbeci olmadıklarını medyaya 
iletmeyi teklif ettim, kendisi kabul etti, bende iletim. 18 temmuz tarihinde Hava Kuvvetleri 
Komutanın kaleme aldığı bir mesajın TSK iç alanındaki Wep sitesinde yayınlandığını bu 
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mesajda ilk defa olarak 15 temmuzda saat 24.00 sıralarında bir mesaj ile HKHM nin 
yetkilerinin alındığını öğrendim. Bu mesajdan ve yetki ile ilgili konulardan o ana kadar hiç 
haberim olmamıştı, bana söyleyende olmamıştı yanlış hatırlamıyorsam uçuşların kesildiği de 
ilk defa o zaman veya tutukluyken medyadan öğrendim başkanım. Gözaltına alınıncaya kadar 
yoğun mesaiye deva mettim, komutanın emri ile darbenin engellenmesi ile ilgili yapılanlara 
ilişkin bir basın açıklaması hazırlıyordum. Bu arada Kurmay Başkanı Korgeneral 
Demirarslan ve Adli Müşavire adımın kendi iradem dışında sözde atama listesinde geçtiğini 
medyadan öğrendiğimi, hiçbir şekilde bilgim, ilgim, eylemimin olmadığını söyledim. Adli 
müşavir zaten Cumhuriyet Başsavcılığı bilgine başvurmak isterse çağıracaktır bu nedenle bir 
şey yapmaya gerek yok zaten mesaidesiniz, kaçmıyorsunuz devam edin dedi bende bu 
tavsiyeyi haklı buldum çalışmaya devam ettim. Ancak sonrasında suç duyurusunda 
bulundum. Gözaltına alınma ve tutuklanma sebebim. İradem dışında ismimin hemde yanlış 
bir şekilde sözde atama listesinde geçmesidir. Gözaltına alındıktan sonraki süreçte önce 
merkez komutanlığına ertesi gün sabahta Ankara Emniyeti TEM şube müdürlüğüne 
götürüldüm. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları beyannamesine göre istisnasız kesinlikle 
yapılamayacağı hiçbir şartta, durumda hoş görülmeyen işkencenin belki de en yoğun şekilde 
yaşandığı bu merkezde yapılanları ve somut delil olarak darp raporunu dosyam içerisinde 
yazılı olarak arz ediyorum ve suç duyurusunda bulunuyorum ek1 ve ek2 dedir başkanım. 
İşkenceyi bizzat uygulayan bir komiserin 26-27 temmuz 2016 tarihinde sarf ettiği bir cümleyi 
bugüne ve yarınlara ışık tutması açısından paylaşmak isterim. Anladım ki aranızda masumlar 
var, onlar hakkını helal etsin.  Anladım ki aranızda masumlar var, onlar hakkını helal etsin, 
evet sayın başkanım masumiyet karinesinin ötesinde gerçekten masum olduğum için bu 
yapılanları ve dinlediklerimi, duyduklarımı, gördüklerimi hiçbir şekilde mazur göremiyorum. 
TEM de kimliğimi kanıtlayacak üzerimde ne varsa alıkonuldu ve aylarca yaptığımız taleplere 
karşın nüfus cüzdanım, askeri kimlik kartım, banka kartlarım vs. Verilmedi. İşkenceciler 
tarafından cop ile dövülmenin, küfürlere maruz kalmanın ötesinde de er'lere de ellerim 
bağlıyken dövdürüldüm. Günlerce yiyecek, içecek, tuvalet ihtiyacımız yok sayıldı. 
Dizüstünde saatlece bekletildim, özellikle tasarlanmış bekleme pozisyonları ile eklem 
yerlerimi hissedemeyecek hale getirildim. Sürekli olarak evimin basılması, çoluğumun 
çocuğumun ırzı namusu öldürülmek, linç ettirilmek ile tehdit edildim. 10 gün boyunca haşa 
Allah burada yok, biz varız diyen vicdansızlar tarafından çok sistemli, bilinçli bir işkenceye 
maruz kaldım, hepsini Allah'a havale ediyorum yapanların. Sayın başkan, o ana kadar 
anlatığım bölümlerin özellikle de yaşadıklarıma ilişkin bölümün 28 temmuz 2016'da TEM de 
vermiş olduğum ifade ile uyuştuğunun altını çizmek isterim ancak bazı maddi hatalar ve 
farklı anlaşılmaya sebebiyet verebilecek iradem dışındaki kelime tercihleri nedeniyle ve ilk 
ifade okutulmadan imzalatıldığı için buradaki ifademin esas alınmasını talep ediyorum. 
Örnek olarak 6 temmuz tarihinde mesai 11-12 civarında terk ettim dememe rağmen bu gece 
24.00 falan yazılmış veya çok zaman geçmeden biraz dinlenerek evden mesaiye gittim 
derken şüphe doğuracak şeklide aksettirilmiştir. Müsaadenizle iddialara cevaplar bölümüne 
geçeceğim. FETÖ/PDY üyesi olma iddiası. Öncelikle bu iddia ile ilgili hiçbir delilin 
olmadığının altını çizmek isterim. İddianamede hiçbir delil yoktur. Hayatımın hiçbir 
bölümünde terör örgütü olarak tanımlandığı dönem ve öncesinde FETÖ dahil hiçbir dini 
örgüt, cemaat, tarikat ve benzeri ile ilişkim, bağlantım, iltisakım, sempatim olmamıştır. Dini 
açıdan bilinçli hiçbir aşırılığa müsaade etmeyen bir aileden Atatürkçü düşünceye sahip ve 
milli değerleri özümsemiş bir birey olarak yetiştirildim. Bugüne kadar hep devlet okullarında 
okudum. Hiçbir dershane, özel okula gitmedim, özel ders almadım. Hava Harp Okulundan 
mezun olduğum 98 yılında sağlık yönetmeliğinde yapılan değişiklik nedeniyle haksız bir 
şekilde elendim. Pilotaj eğitimine başlatılmadım, herhangi bir şekilde kayrılmış olsam 
herhalde bunları yaşamazdım. Bu konuyla ilişkin idareyi yani Milli Savunma Bakanlığını 
dava edip haklı bulundum ancak yinede pilotaj eğitimine başlatılmadım. Devlet namına yurt 
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dışına yüksek lisans için KPDS (ANLAŞILAMADI) notları ile seçilerek gönderildim. Ayrıca 
2010 yılında yine YDS, genel dil sınavı sicil notu amir kanaatleri dikkate alınarak yurt dışı 
daimi göreve ülkemi temsil etmek üzere gönderildim. Tutuklu bulunduğum sırada girdiğim 
2016 kasım ayı güz dönemi YDS sınav sonucu İngilizce dil seviyemi teyit etmektedir. Sincan 
F1 de girmiştim başkanım. Sonuç belgesini dosyanın içerisinde arz ediyorum, ÖSYM den de 
istenebilir. Hava Harp Akademisine ikinci hakkımda Aşil tendon ameliyatı nedeniyle 6 ay 
kadar evde raporlu bulunduğum dönemde gayet yoğun bir çalışma temposundan sonra 
kazandım. Ameliyata ilişkin doküman yine Ek4 dedir. En son görevim olan Hava Kuvvetleri 
İletişim şube müdürü görevinde 3. Yılı doldurmak üzereydim detaylarını savunmamın satır 
aralarında bulacağınız gibi gayet yoğun bir şekilde çalışmış ve elimden geleni yapmıştım. 
Hem şahsen hemde ailecek yıpranmıştık bu nedenle tayin talebimi ilettim. Ağustos 2015 
ayında o zamana kadar 2. Sicil amirim olan ve Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığından 
Eskişehir'e muharip hava kuvveti komutanı olarak atanan Korgeneral Mehmet Şanver'in özel 
tavsiyesi ve yeni komutan Orgeneral Abidin Ünal'ın da uygun bulmasıyla şahsım ve 
personelim diğer genel sekreterlik birimlerinin aksine hiç değiştirilmeden devam ettirildik. 
Korgeneral Şanver veda ederken şahsımı ve personelimi onure ederek işinizi gayet iyi ve 
dengeli bir şekilde yürüttünüz, bende komutana olumlu görüşlerimi ilettim, aynen devam 
ediniz başarılar demişlerdir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile her 
fırsatta teklif önerilerimizi dinlemiş, değer vermiş, destek olmuş ve olumlu karşılamıştır. Bu 
kapsamda bizzat kendilerinin direktifleri ile Kasım 2015 ayında Hava Kuvvetleri Basın ve 
Halkla İlişkiler yeteneğinin yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi için yol haritası 
hazırlanmış, çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmanın bir parçası olan uygulamalı eğitim 
teklifini bizzat sayın Genelkurmay Başkanı tarafından onaylandığını belirtmek isterim. Bütün 
bunlar görevimi herhangi bir kayırmayla değil liyakate göre seçilmiş bir profesyonel olarak 
yerine getirdiğim bu sayede takdir gördüğümün göstergesidir diye değerlendiriyorum 
başkanım. Bunun yanında en son görev yerimde FETÖ/PDY ihbarları, gerek elektronik 
posta, BİMER bilgi edinme kanalları ile gelmekteydi. Bütün bunlara işlemler eksiksiz olarak 
yapılmıştır. Bu husus iletişim şube müdürlüğü arşivinden kolaylıkla teyit edilebilir, kontrol 
edilebilir. İlgili Yargıtay İçtihadında FETÖ irtibatının, iltisakının delili sayılan hususlarda 
sanırım en son 16 kriter var, Bank Asya kayıtlardı, ByLock, KPSS, Tepe Yöneticileri, 
Telefon kayıtları, İltisaklı şirketler, (ANLAŞILAMADI) vs. Hiçbiri şahsımda ve ailemde 
yoktur hiç bulunmamıştır. 2002 yılından beridir de aynı telefon numarasını kullanıyorum. 
Nisan 2016 ayında bir personelimin eşinin adının 2010 KPSS sınavı davasına karıştığını, 
amirim Veysel Kavak'tan öğrendim. Görüş olarak personelin derhal iletişim şubeden ve 
Genel sekreterlikten uzaklaştırılması ve takibe alınmasını gerektiğini ifade ettim. Amirimde 
aynı görüşteydi ve gerekli işlemler başlatıldı. Bunlarda aynı şekilde kayıtlardan teyit 
edilebilir. İddianamede sosyolojik olarak tanımı yapılan ve benimde hiçbir ilgim olmamasına 
rağmen üyesi olduğum iddia edilen örgütün 50-60 yıllık tarihsel süreci ve faaliyetleri 
anlatılmıştır. Bu süreçte TSK hariç devletin yetkili organların tarafından örgütün pek çok 
faaliyet ve işlevlerine resmiyet kazandırılarak toplumun içinde bir statü kazandığı ne yazık ki 
bilinen bir gerçektir. Bu süreçte şahsen TSK bünyesindeki bütün görevlerinde emrindeki 
personeli bu ve benzer örgütlere karşı uyardım, korumaya çalıştım. Son görevimde de bu ve 
benzer örgütlere yapılara ilişkin gönderilen bütün ihbarlara yetkimin en son sınırına kadar 
hata aşarak işlem yaptım. Özetle 91 yılından beridir sırtımdaki üniformayı onurla taşıdım, 
yeminime hep sağdık kaldım, ben FETÖ veya başka örgüt üyesi olsam FETÖ dahil başka 
iddialara ilişkin bir delil, bir iz geçen çeyrek asırda bir yerlerde bulunmalı değil midir? 
ikincisi, darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde mevcut göreve devam ettirilmesi, 
Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne terfi ettirilmesi iddiası. 15 temmuz 2016 tarihinde 
öncesinde ve sonrasında hain kalkışma hakkında bilgim, ilgim, dahilim kesinlikle olmadığı 
gibi, söz konusu listeden de adımın geçtiğinden de haberim olmamıştır. Ayrıca listede adı 
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geçen şahıs Albay Mesut Yurttan değil, ben Yarbay Mesut Yurtdan. Bu haliyle nasıl delil 
olarak kabul edildiği de hukuken ilginç bir nokta sanırım. Hazırlayanlar hakkında suç 
duyurusunda bulunduğum sözde atama listesinin varlığından 16 temmuz 2016 tarihinde 
sabah saatlerinde eşimin uyarması üzerine bir İnternet haber sitesinde yayınlanan bir haberle 
bilgim olmuştur. Öncelikle sözde atama listesinin varlığından haberim olduğunu, isteğim ve 
bilgim dahilinde adımın eklendiğini gösterir hiçbir delilin olmadığının altını çizmek isterim. 
Bu iddiaya ilişkin kısaca bilmiyordum, benim iradem dışındadır, benim eylemim değildir 
savunmasının yeterli olmasını ancak arz edeceğim hususlarında dikkate alınmasını talep 
ediyorum. Sözde atama listesine ilişkin öncelikle genel olarak şu tespitleri dikkatinize 
sunmak isterim; TSK da normal atama listelerinde atanmayanlar listelenmezler, bu listede ise 
atanmayanlara da yer verilmektedir. Atananların ise mevcut görevlerine devam etmesi, söz 
konusu olmazken bu listede bu garipliği de görmekteyiz. Sözde atama listesi sözde 
sıkıyönetim direktifinin 4. Eki olarak EkÇ şeklinde eklenmiştir, mesajda askeri yazışma 
usullerine uygun olmayan hatalı yazım ifadelerinin bulunmasının yanında, hata olmasa da 
nadiren kullanılan bir usul ile direktifin içeriğinde EkÇ ye hiç atıfta bulunulmamıştır. Buda 
son ekin sonradan son anda eklenmiş olma ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Çoğunluğu zaten 
Ek da belirtilen kişilere ilave görev ve sorumluluklar getirmekte olan EkÇ bazı şahıslara ise 
gerçekçi olmayacak şekilde birlikte yürütülmesi mümkün olamayacak sorumluluklar 
vermektedir. Örnek olarak aynı şahıs sıkıyönetim komutanı, vali, birli komutanı, büyük şehir 
belediye başkanı olarak görevlendirilmiştir ki bu akla aykırıdır. Sözde atama listesinde 
Genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı makamlarına atama yapılmamasına karşın bunların 
yanında esamesi dahi okunmayacak Anadolu Ajansına atama yapılması listenin gerçekçi 
olmadığını, hedef olarak belirlenen personele yönelik komplo olduğunu ortaya koymaktadır. 
Hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğum sözde atama listesinde iradem dışında 
adımın var olması, rütbemin terfi edecek şeklide yayınlanacak halde eklendiği iddia edilmesi, 
mevcut görevime ilaveten yeni bir görevinde eklenmesi ancak benim bu listede belirtilen 
hususlara ilişkin darbeye yönelik hiçbir fiilimin hatta teşebbüsümün dahi olmaması sanırım 
en büyük çelişkidir. Buna karşın bu hususun iddianamede yer alması da ayrıca ilgi çekicidir. 
Bir askeri personeli TSK içerisinde istediğiniz yere atayabilirsiniz ancak tamamen sivil, çok 
özel işleri olan bir kurumun Genel müdürlüğünden bahsediliyor. Özel bilgilendirmelerle, 
toplantılarla bu işi nasıl yapılacağı vs. İletilmeli ve şahsı muvafakat alınmalı değil midir? 
Burada tebliğ bile yapılmamıştır hiç haberimiz olmamıştır. Şimdi müsaadenizle bu listede 
benimle ilişkili hususlara değineceğim. Bunlar adım, rütbem, mevcut görevim ve yeni 
görevim başkanım. Haber içinde de çünkü ben listeyi bulamadım haber içinde de bir 
bölümün yer aldığı listede, rütbem ve soyadım yanlış yazılmıştır; Yurtdan yerine tan ile 
bitecek şeklide Yurttan yazılmıştır. Bu da listeyi daha önceden görmediğimin çünkü TSK 
içerisine böyle bir hata mümkün değil yapılamaz, ömrümde de görmedim, görmediğimin, 
bilmediğimin ve irademin olmadığının kanıtıdır. Önceden görmüş olsam bunu mutlaka 
düzelttirmem gerekirdi. Sözde atama listesinde rütbemin yanlış yazılması terfi olacak şeklide 
yorumlanmıştır. Askeriye de terfi ciddi bir konudur ve nasıl yapılacağı da bellidir, belli 
imzalar vs. Süreç gerektirir. Rütbenin yanlış yazılması terfi değil bu işin askeri ciddiyetten 
uzak bir şekilde hazırlandığını ortaya koymaktadır. Sözde atama listesindeki yeni veya 
ilaveye görev ile ilgili olarak da ne 15 temmuz 2016 tarihinde ne öncesinde ne sonrasında 
bana böyle bir emir, görev, yazılı, sözlü ve hatta ima yolu ile bile iletilmemiştir. İddia edildiği 
gibi darbeci olsam ve bana bu konu tebliğ edilmiş olsa detaylı bir hazırlık gerektireceğinden 
Anadolu Ajansı'nın binasını yönetimini, ele geçirme kontrolünü devam ettirme, haber, mesaj 
vs. Oluşturma, personel kim tanıma vs. Yönelik hazırlık yapma en azından fiziksel olarak 
Anadolu Ajansının binasını görmek gerekir. Bunların hiçbirisi gerçekleşmemiştir, binasına 
ömrümde gitmedim, içinde de girmedim. Yaptığım işin Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü ile 
de kesinlikle ilgisi yoktur. Farklı mesleki nitelikler gerektiren böyle bir göreve 
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ilişkilendirilmem kesinlikle anlamlı ve gerçekçi değildir. Her iki görevi birlikte yürütmekse 
kesinlikle uygulanabilir değildir.  Sözde atama listesinde belirtilen mevcut görevim ise hiçbir 
hazırlık gerektirmeden buraya dikkatinizi çekmek isterim; mevcut görevim darbeci bir şube 
müdürünün elinde, darbe yanlısı olarak kullanılabilecek gayet kullanılışlı enstrümanlar ve 
araçlar içermektedir. Bunlardan bir kısmı şöyledir örnek olarak; Hava Kuvvetlerinin 
kurumsal olarak iletişim kurduğu muhalif veya her kesimden onlarca medya mensubuna bir 
telefon mesafesindeyim. Hava kuvvetleri ve özellikle de Türk halkının hayranlığını kazanmış 
olan Türk Yıldızları Solo Türk'ün internet sitelerinin yönetimini, haber girme, duyuru yapma 
gibi içerik yayınlamaya yetkim vardı ve bilgisayara hakim olduğumdan dolayı da bunları 
şahsen kendim de yapabiliyordum. Bu Wep sitelerini günde binlerce kişi ziyaret etmektedir. 
Yaklaşık 30 ülkeden sayısı 100'ü geçen Türk Hava Kuvvetleri takipçisi yabancı medya 
mensuplarına bir telefon veya e posta uzaklığındaydım ve yabancı dilde tanıtım maksatlı 
haberler ve sosyal medya mesajları yayınlatabiliyordum. Hava Kuvvetlerinin kurumsal e 
posta hesabı olan internet sitesinde de Basın@ (ANLAŞILAMADI) 98.00 ile istediğim kişi 
kuruma, kurumsal resmi nitelikli e posta gönderebiliyordum. Bir kısmı sadece bir kısmı 
sayılan bu araçlar dikkate alındığında eğer iddia edildiği gibi darbeci olsaydım aşağıdaki 
eşlemleri Hava Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutan adına gerçekleştirmek şahsım için 
hemde odamda oturduğum yerden hiçte zor olmazdı. Bunlardan birincisi, Genelkurmay 
Başkanlığı internet sitesinde ilgili iddianamede saatleri 00.13, 01.20, 03.10 ve 06.50 olarak 
belirtilen bu saatlerde yayımlanan darbeci bildirileri, korsan bildirileri, Hava Kuvvetleri Türk 
Yıldızları Solo Türk internet sitelerinde yayınlamak. İletişim bilgileri bulunan medya 
mensuplarına darbeci bildirilerinin linklerini mesaj e posta yolu ile göndermek, takipçi sayısı 
çok olan okur sayısı fazla olan köşe yazarlarını telefon etmek ikna etmek, sosyal medyada bir 
şeyler paylaştırmak, Hava Kuvvetleri kurumsal e postası üzerinden İngilizce Türkçe 
hazırlanan darbeci bildirileri ulusal ve uluslararası medya mensuplarına, kuruluşlara 
gönderilmesi ve kamu desteği oluşturulmaya çalışılması, medya mensuplarını telefon ile 
arayarak darbe yanlısı açıklamalarda bulunmak. Bu fiiller gerçekleşmediği gibi girişimde bile 
bulunmamış olmam darbeci olmadığımın, darbe yararına bir fiilimin olmadığını, iş yerine de 
normal iş nedeniyle görevim nedeniyle gittiğimin açık kanıtıdır. Ortaya koymuş olduğum 
somut örnekleri göz önünde bulundurarak mahkeme heyetinin şahsıma yönelik bu alçak 
komployu görerek lehime bir delil olarak kabul edeceğine inancım tamdır. Bu sözde atama 
listesini hazırlayanların ortaya çıkarılarak adalet önünde hesap verdiklerini görmekte asıl 
istediğimdir başkanım. Ayrıca aynı listede adı geçen Sayın Genelkurmay başkanı için "ikna 
edilebilir yorumunu yapan bir örgütün benzer bir yorumu şahsım içinde yapmış olabileceğini 
değerlendiriyorum." aynı listede adı Korgeneralliğe terfi ettirilecek şekilde lojistik komutanı 
olarak geçen Tümgeneral Cevat Yazgılı nasıl bundan sorumlu tutulmuyorsa ve bunun çokça 
örnekleri önceki zannediyorum savunmalarda da dile getirildi, şahsımda sorumlu 
olmamalıdır. Kaldı ki herhangi bir ilgili eylemde yoktur. Tümgeneral Cevat Yazgılı'ya bu 
atama lojistik komutanlığından bir daire başkanlığı tarafından iletildiğinde burada öğrendim 
şaşırarak; bana söyleyen dahi olmamıştır. Sayın başkan, sözde atama listesi kamuoyunda 
artık mor liste olarak adlandırılmış ve bir komplo aracı olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Adı 
mor listeye çıksa da hayatımda bu liste nedeniyle yaşadıklarımdan kaynaklanan morlukları 
geçecek gibi görülmemektedir. Gözaltına alınma ve tutuklanma sebebim bu liste olduğu 
düşünüldüğünde aynı listede adı geçen sayın Genelkurmay Başkanı gibi mağdur edildiğim 
gerçeği göz ardı edilmiş ve masumiyet karinesi hiç sayılarak yargısız infaz yapılmıştır. Bu 
konu hakkında suç duyurusunda bulunduğumu söylemiştim örneği dosyada arz edilmiştir 
başkanım. Darbecilerin izin verdiği kişilerin karargaha girdiği iddiası; bu iddia sözde atama 
listesinde olduğu gibi yine benim iradem dışındaki bir husustan dolayı beni suçlamaktadır. 
Oysa ki benim karargaha gitme sebebim bellidir, karargaha önceden arz ettiğim gibi aynı gün 
19.00 civarında yaşanan ve benim büyük bir aksaklık olarak algıladığım Solo Türk hava 
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gösterisinin iptaline ilişkin konu olmak üzere önceden arz ettiğim husustan dolayı amirim ile 
görüşmek üzere gittim. Bu mesai anlayışı garip gelebilir ama ben ve benim gibi diğer Kuvvet 
ve Genelkurmay Başkanlığında çalışan bütün basın ve halkla ilişkiler personeli mesai 
mefhumu gözetmeden çalışmaktadır. Dolayısıyla iş yerine mesai harici saatlerde gitmem 
olağandır. Sayın başkan savunmamın tamamını destekleyecek şekilde bu hususun iyice 
anlaşılabilmesi için iletişim şube müdürü olarak görev yaptığım 3 yıl boyunca şahsıma ilişkin 
yoklama, görevlendirmeler ve karargah giriş çıkış verilerinin incelenmesi neticesinde elde 
ettiğim bilgiyi size paylaşmak isterim. Bunu yapmamın amacı İletişim Şube Müdürü için 
hayatın doğal akışının ne olduğunun anlaşılmasıdır. Hava Kuvvetleri Karargahı normal mesai 
saatleri 09.00 ile 18.00 arasıdır. Şube Müdürleri önceden de arz edildi ve daha yukarıdaki 
personel genelde biraz daha erken başlar ve geç çıkarlar ancak bu Genel sekreterlik personeli 
için daha fazladır. Bunu iletişim şubenin basın ile ilgili tek birim olma hususunu da eklersek 
hem çalışma saatlerinin hem de stresin daha da fazla olması kaçınılmazdır. Bildiğiniz gibi 
basın, medya hele hele sosyal medya hiç durmaz. Bu kapsamda ağustos 2013-temmuz 2016 
arasındaki yaklaşık 3 yıllık dönemde mesaiye geliş saati dikkate alındığında her 6 günün 
1'inde şahsen günlük basın özetini başta komutan ve bütün havacı generallere sunulmak üzere 
hazırladım. Günlük basın özeti yazılı medyanın TSK, Hava Kuvvetleri Türkiye Genel, 
Uluslararası Genel ve köşe yazılarının önemlilerinin özetidir. Bayram tatil demeden yılın 365 
günü hazırlanır. Bu şu anlama gelmektedir; her 6 günün birinde saat 5.30 da iş yerindeydim 
ve o gün ait günlük gazetelerden ortalama 2 bin haber küpünü inceledim. Diğer günlerde ise 
yine saat 9 da değil 7.30 civarında mesaiye geldim ve o güne ait günlük gazetelerden 2 bin 
değil bu sefer 800 civarında haber küpü inceledim. Mesaiyi terk etme saati dikkate 
alındığında her 3 günün birinde mesaiyi 21.30 civarında terk ettim. Diğer günlerde ise 20.00 
civarında terk ettim. Özetle, bu 3 yıllık dönemde günlük ortalama 12 buçuk saat çalışmışım 
bu verilere göre, şimdi size arz edeceğim. Bu bazı gönlerde 16-17 saati bulmuş bazı özel 
durumlarda ise hiç eve gitmemişim, gidememişim. Özetle iş yerine mesai saatleri haricinde 
gitmem, orada bulunmam, çalışmam doğaldır. Müsaadenizle bu veri. Sadece dış turnikenin 
kayıtları olmadığından başkanım yanında M yazan kayıtlar günlük basın özeti için 5 
civarında geldiğimiz, G geç mesai, ÇG çok geç mesai, - ise 19.00-20.00 öncesinden mesai 
ayrıldığını göstermektedir. Karargaha gitme amacım kesinlikle hakkımda duyum, ima ve 
benzeri yolla dahi olsa hiçbir bilgimin olmadığı kalkışma değildir olamaz. Karargaha 
ulaşmadan veya öncesinde karargahta neler olup bittiğini anlamam doğal olarak mümkün 
değildir. Karargaha doğru giderken kalkışma, terör eylemi vs. Gibi bir şeyin andıracak 
herhangi bir işaret, anormallikte görmedim. Genelkurmay dahil olmak üzere bütün şehir 
sakindi. O güne kadar başka zamanlarda da mesai saatleri haricinde karargaha çok defa girip 
çıktım. Araç park yerine giriş, yaya nizamiyesinde, girişte bir anormallik görmedim. 
Özellikle 17 şubat Merasim Sokak saldırısından sonra sayıları artarak gelen istihbarat 
raporlarına bağlı olarak ilave güvenlik tedbirleri normal hale gelmişti. Genel sekreterlik 
personeli olarak normal bir personelde bulunmayan karargaha 365 gün 7/24 girme hakkına ve 
yetkisine sahiptim başkanım. Onlarca masumu şehit verdiğimiz 17 şubat Merasim Sokak 
saldırısının hemen ardından ki ben o gün Eskişehir'de görevdeydim, Eskişehir'deki bir 
görevden dönerken ben yine benzer şekilde mesaiye saat 20.00 civarında gitmiştim ve Genel 
sekreterlik personeli olduğumdan ve görevimin önemine binaen güvenlik seviyesi en üst 
düzeyde olmasına karşın karargaha alınmıştım. Bu husus az önce arz ettiğim karargah giriş 
çıkış raporunun 128. Sayfasında görülebilir. Yani güvenlik seviyesi yükseltilmiş durumda 
iken iş yerine kabul edilmem yükseltilmiş olsa dahi iş yerine kabul edilmem anormal bir 
durum değildir ve emin değilim ama burada zannediyorum çünkü gerçekten bir anormallik 
görmediğimden güvenlik seviyesi yükseltilmeden herhalde az önce girdim o civarda girdim 
diye değerlendiriyorum. İletişim şube için yurt içi görevler tanımı nedeniyle olağandır yine 
sadece iletişim şube müdürü için hayatın doğal akışını resmedebilmek adına Hava 
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Kuvvetlerinin şahsımla ilgili yoklama ve karargah giriş çıkış verilerine dayanarak şu 
hususunda kayda geçmesini arz ederim; Hava Kuvvetleri iletişim şube müdürü olarak 3 yıllık 
dönemde şahsen gittiğim yurt içi görev sayısı toplam 26'dır. Bu görevlerden bazıları sayın 
Cumhurbaşkanımızın katıldığı Konya'daki uçağın ve Kayseri'de A400M uçağının envantere 
alınma törenleridir. Bu 26 görevin 17'sinde muhtelif saatlerde olmak üzere görev dönüşü 
mutlaka mesaiye gitmişimdir. Bu görevlerin en sonuncusu da 15 temmuz 2016 tarihinde 
İstanbul Hava Harp Akademisinde verdiğim konferansa tekabül etmektedir. Bu görevleri 
içeren görevden ayrı kalma süreleri takip çizelgesinde müsaadenizle arz ediyorum. Buradan 
da anlaşılacağı üzere bir yurt içi görev dönüşünde iş yerine gitmiş olmam anormal değildir. 
Hava Kuvvetlerine ilişkin basına ve kamuoyuna yansıma ihtimali bulunan bir olay kriz oluşu 
ortaya çıkması halinde benim mesaiye gitmem olağandır. Mesela 2 F4 ümüzün düşmesiyle 
şehit verdiğimiz kazayı 21 şubat 2015 tarihinde haber alır almaz mesaiye gelip ancak ertesi 
gün eve gidebilmiştim. Yine örnek olarak şehitlerimiz nedeni ile Türk Yıldızlarının iptal olan 
Yozgat gösterisi ve yine Soma faciası nedeniyle iptal edilen hava gösterileriyle ilgili olarak 
da mesaiye gittiğimi hatırlıyorum. Eğer krizin iletişim faaliyetleri uygun bir şekilde 
yönetilmezse krizin üzerine bir de iletişim krizi eklenerek itibar kaybını tetikleyecektir. 15 
temmuz tarihindeki Solo Türk gösterisinin iptaline ilişkin yaşanan anormallikler bu arz ettiği 
örneklerde tecrübe edilen hususları göz önünde bulundurmama neden olmuştur. Yine 
tamamen görevim gereğidir ve muhtemel bir iletişim krizini engellemeye yöneliktir. Bu 
görevde bulunan bir personel için hayatın doğal akışına uygundur. Arz ettiğim gibi hayatın 
doğal akışı zaten yoğun ve stresli olur. Sayın başkan, karargaha gitme sebebim kesinlikle 
hiçbir ilgim, bilgim olmayan darbe ile ilgili değildir. Eğer öyle olsaydı 15 temmuz 2016 
tarihinde bir kalkışma olacağını karargaha gitmeden önce öğrenmiş olsam mesaiye o saatte 
gelmez, 8 aylık hamile olan eşimi ve iki çocuğumu güvenli bir yere Ankara'da bulunan 
ailemin yanına mesela, götürürdüm ve darbe karşıtı tedbirler araştırırdım. Eğer iddia edildiği 
gibi darbeci olsaydım mesaiye çok daha erken bir saate hazırlıklı en azından beylik 
tabancamı alarak giderdim. Kalkışmadan günler öncesinden haberim olsaydı 8 aylık hamile 
eşimi ve iki çocuğumu belki Ankara dışında güvenli bir yere götürürdüm, yalnız 
kalmamalarını sağlardım. 10 temmuz 2016 tarihinde Ankara'dan Erdek'e tatil için hiç gitmez 
iptal ederdim.15 temmuz 2016 tarihinde İstanbul'da konuşmacı olarak katıldığım konferansa 
da katılmaz iptal ederdim. Yani hem ailemi hem kendimi böyle büyük bir olaya hazırlardım, 
bunlar olmamıştır çünkü bilmiyordum. Dava kapsamında yönetici olduğu iddia edilen 
amirim, beni eğer darbe amacıyla çağırsaydı İstanbul'daki görevi iptal eder ve hafta sonu 
yerine Erdek'ten Ankara'ya hemen gel derdi diye düşünüyorum ayrıca. Saatler öncesinde 
kalkışma hakkında bilgisi olan büyüklerimiz yeterli tedbirleri alabilselerdi bende karargaha 
bilinçsizce gitmezdim. Darbe istihbaratını saat 14.20 de alan MİT müsteşarı ile onu 
bilgilendirdiği Sayın Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay İkinci Başkanı, Kara Kuvvetleri 
Komutanı, saat 18.10 ve 20.00-22.00 saatleri arasında uzun bir toplantı yapma fırsatı dahi 
bulmuşlardır ancak istihbaratı önceden alınmış bir darbeyi başlamadan bitirebilecek basit bir 
etkin tedbirler bunlardan bir tanesi Aksakallı Paşa tarafından dile getirilmiş ve  17 şubat 2016 
Merasim Sokak saldırısında uygulanmıştır da personel geri çağrılmıştır tutulmuştur mesaide, 
bunlar alınmamıştır. Darbeden haftalar önce bilgisi olduğu medyaya yansıyanlara hiç 
değinmek istemiyorum. Bu olaydan haberi olmayan, habersizce karargaha görev icabı giden 
ben ise sanık durumdayım bunu vicdanınıza bırakıyorum. Haber aldıktan sonra günlük 
yaşantısına devam eden büyük bir tesadüf eseri hepsi birden düğünlere katılan Kuvvet 
Komutanları yeterli tedbirleri alabilmişler midir? İlk ifadesinde kendisini Hava Kuvvetleri 
Harekat Merkezinden gelen uçuş yasağı emrini hatırlamayan Orgeneral Abidin Ünal saat 
21.30 a kadar bir anormallik yoktu diyebilmiştir. Sonraki ifadesine göre 19.30 da yaşanan 
olağanüstülüğü hatırlayan Orgeneral Abidin Ünal, Korgeneral Şanver'in Kadıoğlu'nu 
Eskişehir'e gönderme kararını 3 saat öteleyebilmiş, avukatının burada mahkemede bizzat 
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ifade ettiği üzere hasta yesin öyle gitsin. Saat 8 ile 9.40 arasında nikah törenine ve yemeğe 
toplam 23 Generalle devam etmiştir. Şanver ve Ünal Generallerin ifadelerinde çelişkiler bu 
konuda dikkat çekicidir. Orgeneral Ünal ve Tümgeneral Yazgılı'yı ancak saat 22.00 civarında 
arayabilmiş ve darbeden bahsetmiştir. Yazgılı'nın da karargahta bulunan Generallerden 
kendisine gelen tedbir önerilerini dinlemediği burada ifade edildi veya tepkisiz kaldığı. 
Üzerine yaşananların bir darbe girişimi olduğu bilgisini kendisine saklayan Yazgılı General, 
karargah içerisinde de kargaşaya ve kaosa davet çıkarmıştır. Abidin Ünal General'in 22.20 de 
HKHM ile ilgili şüphelere kapılsa da ancak 23.30 da sonra yetkileri BHHM ye 
aktarabildiğini sonradan okudum. Sonuçta 6-7 saatlik bir gecikmeden bahsediyoruz. Bu 
sürede onlarca şehit verildi. Alınan tedbirler hakkında kendi sorumluluk sahası olmasına 
karşın Korgeneral Şanver'in haberlerinin olmaması hayatın doğal akışına uygun mudur, 
değildir. Bu serzenişi Şanver General'in ifadesinden öğreniyoruz. Genelkurmay Karargahında 
alınan istihbarat doğrultusunda alınabilecek basit tedbirlerin uygulanmamasını oluşturduğu 
gecikmenin üzerine kuvvet komutanlarının da sadece üst düzey komutanlara emir vererek 
girişimin engellenebileceğine yönelik öngörüleri ayrıca gecikmeye neden olmuştur diye 
değerlendiriyoruz. Bu arada hiçbir ilgisi, bilgisi olmayan ne olduğunu anlamaya çalışan 
personel, tabiri caizse kaderine terk edilmiştir. Şanslı olanlar kendilerini kurtarmışlar. Bu 
çerçevede en üst düzeyden başlayarak yetersiz kalan önlemleri veya hiç alınmayan tedbirlerin 
kurbanı olarak huzurunuzdayım. Bu kapsamda olağanüstülüğü saat 14.00 civarında öğrenen 
Genelkurmayın, Kuvvet Komutanlıkların, Yazgılı Generalin aklına gece iki de 02.00 da gelen 
personeline mesajla uyarma yöntemini neden uygulamaya koymadığını merak ediyorum ve 
sorgulanmasını istiyorum. Çünkü bu yöntem uygulansaydı benim durumumda olan yüzlerce 
personelin bilinçsizce veya yanıltılarak harekat etmelerinin önüne geçilmiş olurdu. Kaldı ki 
bu yöntem Bayram kutlaması gibi çok genel uygulamalar için bile kullanılmaktaydı. Sayın 
başkan, 15 temmuzda benim gibi mesai sonrasında karargaha gelen ve tanık statüsünde 
bulunanlar göz önünde bulundurulduğunda, bunların sayılarının ben o kadar çok olduğunu 
bilmiyordum ama burada 1/3 gibi bir oran verildi, bunun bir suç unsuru olmayacağı ortadadır 
diye değerlendiriyorum; bu hususu da dikkatinize sunuyorum. 4, iznini yarıda kestiği önce 
İstanbul'a geldiği daha sonra darbe faaliyeti başlamadan Ankara'ya döndüğün iddiası; iznimi 
tamamlayarak İstanbul'a gitmem önceden planlı olan stratejik iletişim konulu konferansı 
Hava Harp Akademisinde sunmak içindi. Akademi müfredatında bu konudaki konferansı son 
iki yıldır şahsen sunmaktaydım ve yine akademiler bünyesinde sivil akademisyenlerinde 
dahil olduğu bir konferansta da sunmuştum. Bu konferans diğerleri gibi eğitim yılı öncesinde 
yani bir yıl önce planlanıp Harp Akademileri Komutanlığına onaylatılmıştı, bir yıl önceden 
onaylatılmıştı yani senenin başında. Konferansa ilişkin görevlendirme yazıları ilgili 
karargahlardan istenerek bu bilgi teyit edilebilir. İznim bittiği görevli olduğum görevimin 1 
günlük olduğu Hava Kuvvetlerinden alınan görevden alınan görevden ayrı kalma süreler 
takip çizelgesinde az önce arz etmiştim başkanım yani yoklamada açıkça görülmektedir. Yani 
oradan 15 temmuz 2016 tarihinde görevli görülmekteyim yani iznim yarıda kesilmemiştir 
görevim nedeni ile bitmiştir. İstanbul'a resmi görev nedeni ile gittim ve İstanbul'dan da 
görevim bittiği için ayrıldım, konferansta sunduğum dosyanın çıktısını alarak son mesai 
günüm olan 1 temmuz 2016 tarihinde amirime arz ettiğimi söylemiştim. Bu husus Hava 
Kuvvetlerinden de teyit edilebilir çünkü çıktılar dahi takip ediliyor orada. Bu konferans 
önceden planlı olmasa neden iki hafta öncesinden hazırlık yapayım çıktı alayım? Sayın 
başkan, Hava Kuvvetlerinin verilerine göre 3 yıllık görev sürem boyunca gitmiş olduğum 26 
yurt içi görevin 6'sı Harp Akademilerine yapılmıştır; bunların 3'ü uluslararası konferansın 
medya ile iletişimini sağlamak, 3'ü ise yukarıda arz ettiğim stratejik iletişim konulu 
konferansı bizzat sunmak içindir bunların sonuncusu da 15 temmuz'a tekabül etti. 4 günlük 
iznim ile 1 günlü Garnizon dışı görevimin yoklamaya en geç o haftanın başında yani 
pazartesi gününde kaydedildiği de düşünüldüğünde izni yarıda kesmek diye bir şeyin söz 
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konusu olamayacağı, önceden onaylı ve bilinen izin ve görev planları riayet edildiği, darbe ile 
uzaktan yazıktan bağlantısının olamayacağı gün gibi ortaya çıkmış olacaktır. Zaten iznimi 
darbe için yarıda kesmiş olsam neden İstanbul'a gideyim, Ankara'ya doğrudan gitmem 
gerekmez mi? Akademideki görevim öğleyin 13.15'te sona erdi ve saat 14.30 civarında 
Kalender Ordu evinden ailemle öğle yemeği yiyerek yola çıktık. Cuma günü trafiğine 
yakalandık. Ankara'ya ulaşma saatim tamamen yol ve trafik şartlarından dolayıdır. Geç veya 
daha erken de olabilirdi, İstanbul'dan Ankara istikametine cuma öğleden sonraları olağan 
şekilde artış gösteren trafikten kurtulduktan sonra 3 kez yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 3 
kez mola verdiğimizi hatırlıyorum. Yani bir yere yetişme derdimizde yoktu. Bu molalarda 
3-5 dakikalık molalar değil hatta birisinde çocukların isteği ile her şeyin üzerine bir de 
dondurma yediğimizi hatırlıyorum, hatta çocuklara dondurmayı seçmek için çok çaba 
harcadık. Sayın başkanım darbecinin dondurma ile ne işi olur. Özetle Ankara'ya ulaşma 
saatinin darbe ile kalkışmayla hiçbir ilgisi yoktur. Sayın başkan, görevden ayrı kaldığı süreler 
takip çizelgesinde az önce arz ettiğim listede. 4. Kolonda daire içine alınan bölümlerden 
görebileceğiniz üzere bu 2013-2016 arasında yıllık izinlerimin tamamına kullanmaya hiç 
fırsatım olmadığı gibi bir özel durum haricinde kesintisiz izinli olduğum gün sayısı en fazla 8 
gün  olabilmiştir. Çoğunlukta yani buda 8 iznimin 6'sı 5 gün veya daha kısa bölümler halinde 
kullanılmıştır. Bunların sonuncusu da 11-14 temmuz 2016 arasına tekabül etmekte. Yani 
özetle, iznin 4 gün olması hayatın doğal akışına uygundur ve resmi görev ile sona ermiştir. 
Görevli ve nöbetçi olmamasına rağmen Hava Kuvvetleri Karargahına geldiği iddiası, 
mesainin bir iletişim şube müdürünün mesaisinin ne denli stresi ve yoğun olduğunu somut bir 
şekilde ortaya koymuştum başkanım, bu çerçevede Genel sekreterlik bünyesinde özelde de 
iletişim şubede müdür seviyede çalışan bir personel için 365 gün 7/24 mesaiye çağrılmak 
hatta çağrılmadan gitmek gayet doğaldır. Bu sadece benim çalıştığım döneme de has değildir 
şimdi bile teyit edilebilir her dönem böyledir. İşte bu nedenle genel sekreterlik personeli 
karargah nöbetlerinden yönerge gereği muaftır, zaten nöbetçi olamaz. Çünkü 365 gün 7/24 
görevli nöbetçi gibi değerlendirilir. 2013-2016 yıllarında Hava Kuvvetleri Karargahında 
nöbetten muaf tutulan personel listesi ile görev yerlerini ve şahsımın nöbetten muaf olup 
olmadığım bilgisini Hava Kuvvetlerine sorulmasını talep ediyorum. Sayın başkan, resmi tatil 
olan 6 temmuzda sabah 5'te 05.00 da mesaiye gittiğimi söylemiştim, gidiş nedenim hiçbir 
nöbet görev listesinde yer almamaktadır öyle bir nöbet adı karargah içerisinde bir yerde 
yoktur, dosyalara da yansımamıştır doğal olarak. İletişim şubenin görev ve sorumlulukları 
mesai harici zamanlarda iş yerinde  olmayı gerektirmektedir. 6 temmuzda bir gariplik 
yaşansaydı şahsımla ilgili bu haksız iddia yine söz konusu olacaktı. 

15 temmuz 2016 tarihinde önceden detaylıca arz ettiğim sebeplerden dolayı görevim 
gereği ve görev bilinciyle tamamen kalkışmadan ilgisiz ve bilgisiz olarak kalkışmanın 
emareleri bile ortaya çıkmadan gittim. Karargaha gitmem, çalıştığım iletişim şubenin 
nitelikleri ve özellikleri görevleri doğrultusunda şube müdürü olmam nedeniyle de hayatın 
doğal akışına uygundur. Geriye dönüp baktığımda kalkışma olduğu anlaşıldıktan sonra 
evimde olsaydım çok büyük bir ihtimalle ailemi bir yere götürür ve yine karargaha gitmek 
zorunda kalırdım diye değerlendiriyorum şuan. 17 şubat 2016 Merasim Sokak örneğini 
vermiştim, bu merasim sokak saldırısından sonra nöbetçi ve görevli olmadığım halde hatta 
şehir dışında görevli olduğum görevden döndüğüm halde Ankara'ya gelerek saat 20.00 
civarında yine karargaha gelmiş olmam bu cümleleri teyit etmektedir. Bunun yanında mesai 
saatleri haricinde kendi iş yerine gitmemin bir subay olarak bir asker olarak suç teşkil 
edemeyeceğinin altını çizmek isterim. Bu mantıkla 3 yıl boyunca her gün 8 saat yerine 12 
buçuk saat çalışarak 3 yıldır darbeye teşebbüs mü etmiş oluyorum? Aynı gün nöbetçi ve 
görevli olmadığı halde karargaha gelen, bulunan ve benimle aynı şeyleri yaşayan buna 
rağmen tanık statüsünde olanları göz önünde bulundurduğumuzda böyle bir suçun 
olamayacağı da açıktır, bazılarının yaptığı gibi burada da ifade edildi; ağlayarak gizlice 
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karargahtan kaçsam bugün karşınızda olmayacaktım. Hava Kuvvetleri Karargahında darbe 
faaliyetlerini yönetim organize eden Veysel Kavak'ın makam  odasına girdiği iddiası; 
başkanım bir devle memurunun amirinin odasına gitmesi sanırım memuriyetin gereğidir, 
bunun bir suç unsuru olarak kabul edilmesi amirin odasına giden bütün memurları suçlu 
yapar. Eğer Veysel Kavak hakkındaki iddialar doğruysa onun odasına görevi ve memuriyeti 
gereği olarak gidenlerden görüşenlerden ziyade onu o göreve seçenler veya o iddia ortaya 
çıktığı halde onu orada tutanlar ve onun emrindekilerini bilgilendirmeyenler, uyarmayanlar 
mesuldür. Kaldı ki, Veysel Kavak görevde bulunduğu dönemde bizzat Hava Kuvvetleri 
Komutanı tarafından seçilmiş, Hava Kuvvetleri Genel Sekreteriydi ve benimde 1. Sicil 
amirimdi. Sayın başkanım, diğer kurumlardaki Genel sekreter konumunu, fonksiyonunu 
bilmiyorum ancak hava kuvvetleri karargahında genel sekreterlik sayın Veysel Kavak'ın 
şahsından bağımsız olarak her gün sabah başkanlar toplantısına Kurmay Başkanı ile birlikte 
katılmayı, bu toplantının hemen sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanı ile 
birlikte üçlü toplantıya katılmayı, General olsun olmasın başkan ve daire başkanlarının çeşitli 
görevlendirmelerini Kurmay Başkanı onayı ile takip etmeyi bir anlamda komutan ve Kurmay 
Başkan sağ kolu olmayı gerektiren kritik bir pozisyondur. Kısacası karargah içerisinde bir 
faaliyet oluyor ve Genel sekreterin bilgisi yoksa Komutan ve Kurmay Başkanı bilgisi ve 
müsaadesi olmadığı anlamına gelir. Solotürk gösterisinde yaşanan aksaklıklarla ilgili 
amirimin odasına gitme sebebim kendisinin Genel Sekreter ve benimde amirim olması neden 
iledir. Ben şube müdürü olarak Hava Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanının Hava 
Kuvvetleri Komutanının kendisinin, Kurmay Başkanının emirlerini bizzat kendilerinden değil 
istisnalar hariç Genel sekreter kanalı ile almışımdır ki doğalı budur. Ayrıca amirim olarak 
kendi emirlerinin de olması gayet doğaldır. Ancak kendisi birlikte görev yaptığımız görev 
boyunca ve özellikle 15 temmuzda bana konusu suç teşkil eden veya kanunsuz herhangi bir 
emir vermemiştir hatta o gece bana hiçbir emir vermemiştir; odana geç bekle demiştir. Ayrıca 
astlarının burada bir detay var astlarının Genel Sekreterin makamına sadece ve sadece icra 
astsubayının odasındaki iç kapıdan girebileceklerini de not etmek isterim. Ancak icra 
astsubayın odasına girmiş olmakta Genel Sekreterin makamına girmiş olmayı gerektirmez. 
Genel olarak ne olduğunu anlayabilmek için icra astsubayının odasında beklemiş olunması 
diğer günlerde de olduğu gibi olağandır. Bu husus ilgililere de sorularak teyit edilebilir. 15 
temmuz 2016'nın ilerleyen saatlerinde ve 16 temmuz 2016 da Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Abidin Ünal Kurmay Başkanı vekili olan Tümgeneral Yazgılıya Albay Veysel 
Kavak'ı tutuklama emri vermemiştir. Verdiyse de bu konuda bana bilgi verilmemiş ve 
uygulamaya konulmamıştır. Yine bildiğim kadarı ile Albay Veysel Kavak Genel 
sekreterlikten de arz edilmemiştir. İlk ifadesinde ve Yazgılı'nın da ilk ifadesine göre 
Tümgeneral Yazgılı'ya Veysel Kavak için Kavak hakkında şikayetin devam ediyorsa Merkez 
Komutanlığını ara demiştir. Yani benim şahsen bir problemim yok demeye getirmiştir. Bu 
ifade sonradan değişmiştir. Karargaha geldikten sonrada hem Yazgılı'yı hem Kavak'ı yani bir 
ayrım gözetmeksizin ifadeye göndermiştir ve gözaltına alınmalarına müsaade etmiştir. 
Özetle; 16 temmuz 2016 akşam saatleri itibariyle Orgeneral Abidin Ünal'ın Kavak hakkında 
darbecidir kanısı taşımadığını düşünmekteyim. Hal böyleyken amirim olan Veysel Kavak ile 
münasebetimi darbeyle ilişkilendirmek niyet okumaktan da öte geçmeyecektir. ayrıca 
Orgeneral Abidin Ünal'ın 2016 YAŞ toplantısı çalışmaları kapsamında Genelkurmay General 
Amiral Şube Müdürlüğüne ilettiği kanaat raporunda Albay Veysel Kavak için kanaatim 
olumludur diyerek Generalliğine yeşil ışık yakması 16 temmuzdaki duruşunu da teyit 
etmektedir. Tümgeneral Yazgılı için ise aynı çalışmalar kapsamında olumsuz kanaat 
iletmiştir. Bu dosya bu bilgiler Genelkurmay Çatı davasının dosyasında yer almaktadır. 
HKHM deki faaliyetleri durdurup önlemeye çalışan Cevat Yazgılı'ya diğer şüphelilerle 
birlikte engel olduğu iddiası; Başkanım, son iki haftasını izinli geçirmiş son gün içerisinde 8 
saat direksiyon sallamış ve bir o kadar da konferans sunmuş ve iş yerine 15 temmuz 2016 
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tarihinde saat 21.30 civarında kısa bir süre gelmek için gelen şahsın HKHM de kimlerin 
olduğu, ne yaptıklarını rutin haricinde bir şey yapıp yapmadıklarını, rutin nöbetçiler 
vardiyacılar haricinde kimsenin olup olmadığını bilmiyordum. Tümgeneral Yazgılı'nın 
Kurmay Başkanlığına vekalet ettiğini de bilmiyordum. Normalde komutan veya Kurmay 
Başkanından birisi mutlaka Ankara da olur özellikle izinlerin yoğun kullanıldığı yaz ayları 
için bu konuda emirler bile vardır, her yılda mutlaka yayımlanır bu emirler. Yani 
karargahların en kıdemli iki personelinden birisi mutlaka Garnizonda bulunur. Bunun bir 
zafiyet olduğunu da atını çizmek isterim. Kurmay Başkanlığına vekalet ettiğinden yani 
Demirarslan Generalin izinde olduğunu ben bilmiyordum. Henüz kalkışma darbe kelimeleri 
geçmemişken saat 23.00 civarında HKHM ye güvenlik bu arbedenin sonrasında güvenlik 
nöbetçi uzman çavuşunun akıbeti hakkında kaygılanarak kontrol etmek için gitmem ve 
HKHM ye girmeye çalışıp da girememem olup bitenden o saatte dahi haberim olmadığını 
HKHM dekilerden bağımsız hareket ettiğim yine Tümgeneral Yazgılı'dan bağımsız hareket 
ettiğimi oraya giderek, HKHM ye de Albay Veysel Kavak'tan habersiz gittiğimi ortaya 
koymaktadır. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda tek derdimin karargahtaki durumu 
anlamaya çalışmak olduğunu açıkça ortaya çıkarmaktadır. Bu husus HKHM önü güvenlik 
kamerasından teyit edilmektedir, tespit dokümanlarında vardır. Bildiğim kadarıyla HKHM 
nin herhangi bir hava harekatında taktik seviye bir rolü yoktur. Bu satırlar başkanım ağustos 
ayında yazılmıştır ağustos 2017 de yazılmıştır yani bu hafta yazılan bir şey değildir. Büyük 
çoğunlukla harekatı izler, takip eder komutanı şahsen bulunmadığı durumlarda kendisine 
bilgi verir ve varsa direktiflerini ilgiliye BHHM kanalıyla iletir. Bunu BHHM üzerinden 
yapar ve bu nedenle HKHM nin o gece uçan uçaklarla bir bağlantısının emir komuta 
ilişkisinin olup olamayacağını bilmiyordum, aklıma bile gelmemiştir, ilgilisi orası değildir 
çünkü. Normalde bu görev BHHM veya daha aşağıdaki kontrol unsurlarındadır. Karargahın 
içerisinden silah sesleri gelmesiyle birlikte Genelkurmaydakine benzer terör kaynaklı bir 
çatışmanın Hava Kuvvetleri Karargahında da başlamış olduğu düşüncesi bende oluştu. 
Önceden de arz ettiğim gibi Karargahta bulunanlar şimdi statüsü sanık olsun, tanık olsun fark 
etmez, HKHM den gelen silah seslerini bu şekilde algılamıştır bunlara değinmiştim 
başkanım. Tanık üsteğmen Sedat Özkaraca 28 temmuz 2016 ifadesinde HKHM den silah sesi 
geldi anonsu yapıldı o an inanamadık o an terör örgütünün Hava Kuvvetleri Karargahına 
sızdığını düşündüm demektedir. Tanıkta  o gün aynı şeyi düşünen veya benzer şeyi düşünen 
beni ise haksız yere tutuklu bulunmaktayım. Zaten az kişinin bulunduğu karargahta bir 
müdahale amacım olmasa da ne olup bitiğini anlamak için seslerin geldiği yere doğru gittim. 
Oraya gittikten sonra çok zaman geçmeden ani güvenlik olaylarına müdahale ile görevli TİM 
olaya müdahale etmiş ve beni oradan uzaklaştırmıştır. Bende bunun için bir zorluk 
çıkarmadım zaten toplam 3-5 saniye sürmüştü. Bu kısa süreçte ve sonrasında arbedede 
Tümgeneral Cevat Yazgılı ile bir işim, temasım, müdahalem asla olmamıştır. Olaya 
müdahale edenlerle bir olayın içinde bulunanlarla bir emir komuta ilişkim bir 
koordinasyonumda olmamıştır. Bu kapsamda Yazgılı'ya engellemeye yönelik ne bir emir 
aldım ne bir emir verdim. Zaten güvenlikten sorumlu personel olay mahalinde 
bulunduğundan müdahale etmek gibi bir niyetim de hiç bulunmamıştır. Karargahtaki 
Generalleri Yazgılı General başkanlığında gelişmeleri Güvenlik Harekat Merkezinden takip 
ettiklerini öğrenince kalkıp oraya gittim ve Tümgeneral Yazgılı'nın da bizzat bulunduğu bir 
ortamda yaklaşık 1 saat veya daha fazla gelişmeleri takip etim. Eğer Yazgılı ile bir çatışmam 
olsaydı oraya ne gidebilir ne de orada oturmama müsaade edilirdi. GHM de bulunduğum süre 
zarfında Yazgılı General'in personele mesaj göndermek istediğini duydum ancak yetkilerle 
ilgili sıkıntı vardı bu problemi nasıl çözeceğine ilişkin bir şeyler yapabilir miyim diye 
düşündüm çünkü önceden Bilgi Sistemlerde çalışan bir personeldim. Ancak bu konuda bir 
ışık görsem kendisine bilgi vermem mantıklıydı çünkü bahsettiğim gibi çok gergin sinirli ve 
konuşulamaz bir durumdaydı. Darbe aleyhinde mesaj ve e posta gönderilmesine yönelik 
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çabam ifadelere yansımıştır başkanım. Eğer Yazgılı'yı engellemeye yönelik bir gayretim olsa, 
personeli darbeye karşı uyarmak maksadıyla Yazgılı'nın göndermek istediği mesajlar için bir 
gayretimde olmazdı. HKHM önünden gelen silah sesleri nedeniyle oraya gidenlerin ve ilgili 
nöbetçi personelin ifadelerinden anlaşılacağı üzere buna da sıkça değinildi hızlıca geçmek 
istiyorum vaktinizi çok almamak için. Yazgılı'nın psikolojisinin iyi olmadığı hatta 155 ten 
ambulans çağrıldığı, hepimizi düşman gibi görüyordu şeklinde Yazgılı'nın psikolojisi ile ilgili 
tanık ifadeleri bulunmaktadır. Yazgılı kendisine komutan tarafından verilen güvenlik 
taburundan bir TİM oluşturarak HKHM ye müdahale etme emrinin hilafına kimseye haber 
vermeden tamamen koordinesizce hareket etmiştir. TSK da bilmesi gereken prensibi vardır 
doğru ancak doktrinlerimizde koordine edilmesi gereken prensibi de yer almaktadır. Koskoca 
Tümgeneralin bundan habersiz olması ise akla uygun gelmiyor. Cevat Yazgılı'nın 18 temmuz 
2016 tarihi sorgusunda kapıya birkaç el ateş edildi, bunlar uzun uzun okundu müsaadenizle 
ben vurucu yerlere değinerek geçmek istiyorum, benim hatam olmuştu önce 
bilgilendirseydim ben giriyorum diye o sesleri duyunca niye kırılıyor diye oraya güvenli 
ekipleri arasında bir karmaşa yaşandı demiştir. Bu ihmal itirafı koordinesizlik neticesinde 
ortaya çıkan karmaşanın nedenini açıklamaktadır. Yazgılı'nın tamam sizde haklısınız diyerek 
kendisine yapılan müdahaleyi haklı bulduğunu ifadelerden okuyoruz, Ahmet Serhat 
Saydam'ın ifadesinde kendisi Güvenlik vardiya komutanıdır. Tabi bu koordinesizlik, 
kontrolsüzlük ve otoriteyi sağlayamama üst seviyede güvensizlik doğurmuş karargahta kaos 
ve karmaşa hakim olmuştur. Böyle bir  ortamda karargahta bulunan personel ne yapacağımı 
bilememiş açıkçası savrulmuştur. Hatta tanık Üsteğmen Mehmet Savran, Yazgılı'nın 
saldırganlara yardımcı olduğunu düşündüm diye ifadesinde gelinen noktayı ortaya 
koymuştur. Zaten Yazgılı kendisi yine 18 temmuz tarihli sorgusunda ben ne olduğunu tam 
anlamadığım için onlar beni darbeyi destekleyen birisi olarak düşünmüş olup öylede yapmış 
olabilirler diyerek konuyu açıklamaktadır. Tabi bu ifadeden kendisinin 22.30 civarında 
darbeyi bildiğini anlayabiliyoruz, bu bilgiyi kimseyle paylaşmaması dikkat çekicidir. 
Yaşananların bir darbe olduğunu personelinden en az iki saat önce öğrenen ve bunu onlarla 
paylaşmayan yani onları ateşe atan bir Kurmay Başkanı vekilinin ortaya çıkan kaostan hiç mi 
sorumluluğu yoktur? Emrindeki personeli düşman gibi gören bir komutanın sorumluluğu yok 
mudur? Yoksa sorumluluk darbeyi televizyondan öğrenen ve o ana kadar olanları anlamaya 
çalışan bir şey bilmeyen ben ve benim gibi personeli üzerine mi kalacaktır? Bu soruyu 
vicdanınıza havale ediyorum. Eğer karargah amiri kontrolü kaybetmemiş duruma tam hakim 
olsaydı ve herkese karşı ön yargılı olmasaydı bir tanığın ifadesiyle herkesi düşman gibi 
görmeydi o gece darbe karşıtı daha etkin şeyler çok daha erken saatlerde yapabilinirdi diye 
düşünüyorum. Özetle ben şuan konumu tanık olanlar gibi bu kaos ortamında şaşkınlık içinde 
kaldım, ne olduğunu bilmediğim ve kanunsuz olma ihtimali bulunan bir şeylerin parçası 
olmamak adına odamda beklemeyi ve güvenlik tedbirlerine riayet etmeye gayret ettim. 
Telefon görüşmeleri yaptığı iddiası, darbe girişiminin başarılı olabilmesi için darbeye 
teşebbüs faaliyeti sırasında telefon görüşmeleri yaptığı iddiası; 12-16 temmuz 2016 tarihleri 
arasında iş yerindeki internete bağlı bilgisayar hesabım bilmediğim bir nedenden dolayı 
kitleniyordu, yaptığım telefon görüşmelerinin çoğu bu konuyla ilgilidir, iş yerinden yaptığım 
telefonların. Ayrıca ailemle görüştüğümü hatırlıyorum. Bu iddianın kamera görüntülerinden 
elimde telefon görülmesinden kaynaklandığını düşünüyorum başkanım çünkü incelediğim 
görüntü tespit tutanaklarında cep telefonuna o kadar çok değinilmiş ki en sonunda bilirkişi 
kendisini hala telefonla uğraştı demekten alamamıştır. Kayıtlarda kontrol edilebilir çünkü 
bahsettiğim gibi interneti telefon üzerinden takip etmeye çalıştım. Yoksa görüşme yapmak 
için telefonla uğraşmaya gerek olmaz, ara tuşuna basmak yeterlidir herhalde hala öyledir. 
Ancak arz ettiğim gibi internet takibini telefonla yaptığımı söylemiştim. Bu Hava 
Kuvvetlerinden teyit edilebilir başkanım. İddia edildiği gibi darbeci olsam ve darbe yararına 
telefon görüşmeleri yapmış olsam yapacak olsam, emrimde olan personeli 17 kadar 
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personelim var bunun 5'i subaydı, mesaiye çağırmakla onlardan darbe yararına faydalanmak 
gibi bir yolu seçerdim herhalde. Personelimi aramadım, çağırmadım, darbe doğrultusunda 
emir almadığım gibi bende emir vermedim, kaldı ki personelimin çoğu iki yıldır benimle 
birlikte çalışmaktaydı ve bana da güvenmekteydi. Bundan daha ilginç bir husus olarak bir 
veya iki personelin emin olmamakla birlikte KHK ile ihraç edildiğini sonradan öğrendim. 
Yani iddia edildiği gibi FETÖ cu veya darbeci olsam en azından onları çağırırdım ki böyle 
bir şey  olmamıştır. Hava Kuvvetlerinin medya ile ilişkilerini yöneten kişi olarak beni o gece 
arayan basın mensuplarına cevap verir hatta telefonda iletişim bilgisi olan basın mensuplarını 
önceden arz ettiğim gibi arar darbe yanlısı propaganda yapardım. Whatsapp, E posta, telefon, 
yüz yüze görüşme vs. Olmak üzere hiçbir şekilde darbe yanlısı mesajım, konuşmam, 
görüşmem, iletişimim olmadı. Varsa bunların kayıtlarının, Tapelerinin verilmesini talep 
ediyorum, yüce mahkemenizden talep ediyorum. İddia makamının bu suçlamayı neye 
dayandırıldığını ben şahsen anlayamadım. Gayet muğlak olan bu suçlamanın suç niteliği 
kazanabilmesi için sanırım kiminle ne görüşüldüğünün netleştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu 
bilgi olmadan zanna dayanan bir suçlama olacağı açıktır. 10-15 temmuz 2016 tarihleri 
arasında en fazla 5-6 telefon görüşmesi yapmış birisine zanna dayanan böyle soyut bir 
iddianın yöneltilmesini vicdanınıza havale ediyorum. Çünkü bu koca 5 günde 5-6 telefon 
görüşmesi yapmış birisi darbeci olamaz en fazla tatilci olabilir. Darbeyi yönetip organize 
eden, şüphelilerle iş birliği, darbecilerin verdiği görevleri yerine getirdiği, darbe faaliyetlerine 
iştirak ettiği iddiası. 15-16 temmuz 2016 tarihlerinde Hava Kuvvetleri Karargahında olan 
bütün personel toptancı bir anlayışla darbeci sayılmıştır özellikle bir bölümü. Benim bu 
tarihlerde sıralı amirlerim haricinde kimseyle temasım olmamıştır. Teması olduğum kişiler 
amirlerimdir. Bu komutanlarımdan da odamda beklemem ve güvenlik tedbirlerine riayet 
etmem haricinde hiçbir emir almadım. Bu tarihlerden ve öncesinden hiçbir şekilde darbeye 
yönelik hiçbir eylemim, ilişkim, bilgim olmadığı gibi bana kimse darbeyle ilgili emir 
vermemiş, görevlendirmemiştir. Hiçbir darbe faaliyetine katılmadığım gibi hiçbir eylemim, iş 
birliğimde olmamıştır başkanım. Ayrıca emrim altında önceden detaylı bir şekilde arz ettiğim 
iletişim şubenin darbe yararına kolaylıkla kullanılabilecek, kullanıldığında da gayet etkili 
olacağına emin olduğum Wep siteleri, medya mensuplarıyla irtibat, kurumsal e posta gibi 
araçlar, bulunan bir personelin üstüne üstlük Anadolu Ajansı genel müdürü olarak atandığı ve 
ayrıca terfi ettirildiği iddia edildikten sonra kendisini kalkışmayla ilişkilendire bilecek bir 
basın ve halkla ilişkiler ürünü veya eylemi ortaya konulamadan genel toptancı ifadelerde 
suçlu ilan edilmek için çalışılması sadece akla mantığa değil insafada sığmak. Burada basın 
halkla ilişkiler ürün eylem ne olabilir? Bunlar sosyal medya paylaşımı, telefon görüşmeleri 
özellikle basın mensuplarıyla, internet sitesinde yayınlanan fotoğraflar veya korsan 
açıklamalar, bunlar olabilir başkanım, fotoğraf, video, makale, bunların hiçbiri yoktur yani 
bir eylem yoktur. Eğer iletişim şube müdürü olan benim darbe yanlısı bir fiilim olsaydı bu 
alenen görünürdü çünkü medyayla basınla ilişkiler bunlar basına yansırdı. Gizli bir faaliyet 
yürütecek konumda değilim o anda. Tam tersine basın ve kamuoyuyla paylaşım yapan 
birimdeyim. İddia edildiği gibi darbeci olsam ve bunun yanında Anadolu Ajansı genel 
müdürlüğü atamasını netice verecek şekilde bir görev verilmiş olsaydı kalkışmanın medyayla 
ilgili ortaya çıkan eylemlerine ilişkin merkezlerde yani Genelkurmay, TRT vs. Bunlar 
kamuoyu tarafından biliniyor, burularda bulunmam gerekmez miydi? En azından bunlarla bir 
bağlantımın olması 14-16 temmuz 2016 tarihlerinde buralarla sürekli iletişim halinde olmam 
gerekmez miydi? Bu da benim ne darbeyle ne sözde atama listesiyle alakamın olmadığını 
göstermektedir. Ayrıca 25 ağustos 2016 tarihli Hava Kuvvetleri Komutanlığı inceleme 
raporunda tarafıma hiçbir fiil isnat edilmemiş, darbeci olarak sayılmamışımdır. 16 temmuz 
2016 saat 18.00 dan sonrasını kapsamayan bu nedenle de objektifliği sorgulanabilecek bir 
raporda dahi şahsıma ilişkin bir suçlama yapılmaması bence kayda değerdir. Çünkü bu 
saatten sonra Akın Öztürk malumunuz karargaha geliyor ve rapora yansımıyor bu. Başkanım, 
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iddiada bahsedilen eylemlerin görevlerin, faaliyetlerin neler olduğu belirtilmeden soyut bir 
şekilde suçlama yapılmıştır. Eğer bunların neler olduğu özellikle de bugün tanık statüsünde 
bulunanlar ile farklar ortaya konabilirse sağlıklı bir savunma yapabileceğimi düşünüyorum. 
Gece boyunca tek eylemi odasında beklemek, olanları anlamaya çalışmak olan birisine karşı 
bu iddianın yöneltilmesini vicdanınıza havale ediyorum. Diğer iddialar bölümüne geldim 
başkanım. Burada telefon görüşmeleri bölümünde amirimle ve bir devre arkadaşımla yapmış 
olduğum birer tane görüşme yer almaktadır. Normalde amirimle görev yaptığım bir yıl 
dönemde aslında daha sık görüşmüşüzdür fakat bunların çoğu askeri hatlar üzerindendir. 
Devre arkadaşım Ankara'ya tayin olduğu için haber vermek için aramıştı diye hatırlıyorum. 
Google dahil onlarca kapsamlı veri tabanı araştırılarak hazırlanan MASAK raporunda 
herhangi bir suç unsuru bulunmamıştır. Belirtilen hesap hareketleri yurt dışı daimi görev 
dönüşünde yurt dışı daimi göreve giden devlet görevlilerine tanınan şahsı tabanca alımı için 
yapılmıştır. Benzer hesap hareketleri sanık olmayan, o dönemde yurt dışı görevde olan 
personel ile de yapılmıştır. Ayrıca bunların gümrük işlemlerini de Ankara da olduğumdan 
dolayı arkadaşlar adına toplu olarak bir dönemde ben takip ettim. Zaten hesap hareketlerinin 
tarihlerinden görev dönüşü olan 2013 ağustos ile vergi işlemlerinin olduğu 2014 başına denk 
geldiği görülmektedir. 2013 yılı ortasında gönderilen, alınan e postaları da bu konuyu 
açıklığa kavuşturmak üzere dosya içerisinde arz ediyorum başkanım Ek6 dadır. Orada da 
siyah dosya içerisinde en son ek olarak bulabilirsiniz. Bu E postalar içinde adı geçenlerden 
birisi hariç MASAK raporunda ki isimler olduğu direk görülecektir. Melih Kanküçük ise yanı 
listede adı bulunan başka birisi adına ödeme yapmıştır ayrıca borç alma ve geri ödeme 
yapıldığı da yine e postanın arka sayfasında  highligheter ile işaretlenmiştir. Sayın başkanım, 
MASAK raporunda bazı meblağların ve soyadımın yine soyadımın yanlış yazılması ise 
olayın ciddiyetine hiç yakışmamaktadır, bunu da not etmek istiyorum. Yurt dışına çıkışlarım 
suçmuş gibi yansıtılmış olsa da bunlar tamamen resmi görev ile yapılmış seyahatlerdir. Bunu 
Hava Kuvvetlerinden alınan yurt dışı harcırah kayıtlarından açıkça görebiliriz, bunu da 
müsaadenizle. 2015 yılı Almanya seyahatinde Kemal Mutlum general ile birlikte bir 3 
Personel 2014 İngiltere seyahatinde de 3 personel bütün gün benimle birlikteydi. Bu 
şahıslardan halen Hava Kuvvetlerinde görev yapanların tanık olarak dinlenmesini talep 
ediyorum. Yurt dışı harcırah kayıtlarında arz ettim. Ayrıca böyle görevlerde sonuç raporu 
hazırlanır. Bu raporlarda gün gün saat saat neler yapıldığı detaylıca yazılır, hava 
kuvvetlerinden bunları istememe rağmen şahsıma gönderilmedi, başkanımız isteyebilir. Diğer 
taraf beyanları delillerin değerlendirilmesi neticesinde suç unsuru olarak sayılmış ise de 
iddianamede aleyhime verilmiş bir beyanata yer verilmemiştir. Yani bu suçlamanın altı 
dolmamış, benim göremediğim bir beyanat var ise ve bunun 19 temmuz 2016 tarihinde sözde 
atama listesinden dolayı bu mor listeden dolayı gözaltına alınmamdan kaynaklanabileceğini 
değerlendiriyorum. Bu kişi nasıl olsa gözaltına alındı bundan dolayı zaten suçludur 
denilmiştir diye düşünüyorum. Evimden ve iş yerimden alınan dijital materyaller ile ilgili 
raporlar dosyada mevcuttur ve suç unsuru bulunmamıştır. İddianame ile ilgili hususlar; 
şahsıma ancak 1 haziran 2017 tarihinde tebliğ edilen iddianamede bana yönelik olumsuz bir 
algı oluşturulması ve darbeci yaftasının yapıştırılması için gayret sarf edildiğini ne yazık ki 
gördüm. 15-16 temmuz 2016 tarihlerinde beylik tabancam bile yanımda olmadığı yazlık 
üniforma giydiğim halde iddianamenin 4338. Sayfasında kamuflajlı tam teçhizatlı ve silahlı 
bir güvenlik personeli büyük bir ok işareti ile benim yerime işaretlenmiştir adımın bulunduğu 
bölümde, sayfa 4338. Bu şekilde yüksek mahkeme ve milletimiz yanıltılmıştır. Dosyamdaki 
kendi ifademde 15 temmuz tarihinde karargahta bulunduğumu kendim söylemiş olmama 
rağmen sanki gizlemeye çalıştığım bir konu soruşturma kapsamında bana rağmen tespit 
edilmiş gibi sunulmuştur. Böyle ifade edilmiştir. Gözaltında bulunduğum dönemde yani 
telefonuma ulaşmam mümkün değilken yurt dışından bir numarayla görüştüğüm iddia 
edilmiştir. İradem dışında adımın eklendiği bir liste soyadımın yanlış yazıldığı bir liste 
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hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş olduğum bir liste delil olarak kabul 
edilmiştir. Bu sözde atama listesine soyadımı yanlış yazanların rütbemi de yanlış yazma 
ihtimali yok sayılarak bir terfi terfi olarak takdim edilmiştir. Bari suçlamalara soyadı Türkçe 
kurallara uygun hale getirilecek şekilde değiştirilmiş diye de eklenmiş olsaydı. Eylemleri 
nedeni ile denilerek kopyala yapıştır olarak tabir edilen toptancı şahsileştirme çabasına bile 
girmeden şahsımla ilgisi olmayan pek çok eylem şahsım ile de ilişkilendirilmeye 
çalışılmamıştır. Bunların hepsini reddediyorum. Genelleştirici, toptancı,  şahsileştirilmemiş 
paragrafların altına şahsımla ilgili kesinlikle hiçbir delile dayanmayan zandan öte gitmeyen, 
gerçekle ilgisi olmayan ve savunmamda somut delillerle teker teker çürüttüğüme inandığım 
hususlar tek bir paragraf içinde kopyala yapıştır yolu ile 4 kez tekrarlanmıştır, suça göre 
özelleştirilmemiştir. Silahlı terör örgütü olma iddiasına ise kopyala yapıştır yapılacak bir 
husus bulunamamış sadece suçlama yapılmıştır. 365 gün 7/24 esasına göre sürekli mesaiye 
çağrılabilecek hatta çağrılmadan gidebilecek görev bilincine sahip bir TSK personeli 
hakkında görevli ve nöbetçi olmadığı halde karargaha geldiği ifadelerini kullanmak insafla 
bağdaşmaz. Medya ile ilgili bir birimde çalışmanın TSK da karargahlarda görev yapmanın bu 
görev bilincini gerektirdiğinin altını çizmek isterim. Görev bilinci de en çok Türk askerine 
yakışan bir mefhumdur. Üzerime atılı suçlar kasta bağlı suçlardır, kasıtta olay öncesi olay 
süreci ve sonrasındaki eylemlere bağlıyken karargahta bulunmam, elimde telefon  olması, 
tamamen zanna dayalı olarak suç kabul edilmiştir. Kanunen zorunluluk varken, lehte delil hiç 
dikkate alınmamış ancak aleyhte delil de zaten bulunamamıştır. Hiç delilsiz örgüt üyeliği 
suçlaması yapılması dikkat çekicidir. Sonuçta karargahta darbeci, darbeci olmakla FETÖ cu, 
FETÖ kriterleri delilleri olmadığından kripto FETÖ cu bundan dolayı tekrar darbeci 
bulunmuşum. Ortada hiçbir delil yokken, bunlar kabul edilmiş hepsini reddediyorum 
başkanım. İş yerimde olmam suç değildir, herhangi bir darbe davasında yargılanmadığı halde 
FETÖ cü olarak ihraç edilen veya sonradan itirafçı olan binlerce kişinin darbeye neden destek 
olmadığı sorusunu akla getiren bu yaklaşımın kurunun yanında yaşı da yaktığı ortadadır. Bir 
ağır ceza mahkemesinde şüphe bile değil varsayım, kabul ve zannın delil kabul edilmesi 
hukuki midir vicdanınıza bırakıyorum. Sayın başkan bir komplo olarak hazırlandığı netleşen 
bir saçma liste yüzünden gözaltına alındım, tutuklandım. İddia makamı soruşturma 
aşamasında ifademe bile başvurmamıştır. Bunun üzerine iddianamedeki arz ettiğim hatalar 
nedeni ile 1 buçuk yıldan fazla süredir bazı hapishane şartlarına değinmek istiyorum; 28 
kişilik  koğuşlarda yaklaşık 2 katı mevcutla kaldık, kalıyorum. Sağlık muayenesi için 2 hafta 
bekletiliyorum. Bu uzun tutukluluk sürecinin neticesi bunlar oluyor başkanım. Diş 
muayeneleri için ise 4-5 ay sonrası yapılacak asıl muayene için sıraya girmekten ibaret 
oluyor. Bu düzen yani beni cevap alamadığım dokuz dilekçemin ardından ağrısından 
uyuyamadığım bir saban 05.00 da kendi azı dişimi çekmeye mecbur etmiştir. Şuan bile 3 
buçuk aydır bir kırık dişle dolaşmaktayım; hiç şaka değil. Haftada 4 kez 6'şar dakikalık sıcak 
su kullanma imkanımız var eğer bir arıza olmazsa. İşte hükümlülere dahi uygulanmayan bu 
yaşam koşullarında 1 buçuk yıldan fazladır yaşamaya çalışıyoruz. Bu komplo listesi ve 
iddianamedeki hatalar neticesinde bir azılı terörist gibi algılanarak 2017'nin ilk altı ayında beş 
farklı ceza infaz kurumunda 10 farklı koğuşunda kaldım. İddianamedeki hataların neticesi 
diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde duruşmalara getirilme usulü ile ilgili aslında daha 
fazlası var aslında ama bir cümle müsaadenizle şey yapacağım, o da her duruşmaya bir 
İstanbul Ankara  otobüs yolculuğu süresinde ve yorgunluğunda getiriliyoruz, şuanda da onu 
hissediyorum. 10 yıl önce olduğum ameliyat yerim bile buna tabiri caizse isyan etmiştir. 
Bununda savunma hakkını etkilediğini değerlendirmekteyim. Sayın başkanım 1 buçuk yıldan 
fazla süredir tutuklu bulunduğumuz zaman sadece benim için değil özellikle ailem için haksız 
bir infaza dönüşmüştür. Tutuklandıktan sonra dünyaya gelen oğlumu toplam en fazla 1 saat 
kucağıma alabildim. Ancak görev bilinci ile çoğu Türk askeri gibi diğer iki çocuğumu da 
yaklaşık sürelerde ilgilendiğim dönemler olmuştur. Böyle bir meslek hayatının ardından bu 
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muameleye maruz kalmama neden olanların ortaya çıkarılarak hak ettikleri cezaya 
çarptırılmalarına en başta ben talep ediyorum. Adımı sözde atama listesine bu mor listeye 
ekleyerek komplo kuranlar hakkında suç duyurumu yineliyorum. Sadece ve sadece adım bu 
listede var diye alındığım gözaltı sürecinde bana işkence yapanlar hakkında suç duyurusunda 
bulunuyorum. Tutukluluk sürecinde hükümlüye bile yapılmayan bu uygulamalar ve bu 
sayede kutsal savunma hakkımı kısıtlayamaya çalışanlar hakkında da suç duyurusunda 
bulunuyorum. Başkanım dosya içerisinde arz ettiklerim 6 tane ek vardı savunma esnasında en 
son elden arz ettiğim giriş çıkış kayıtları, görevden ayrı kalma süreleri takip çizelgesi, yurt 
dışı harcırah kayıtlarını sundum. Bunların Hava Kuvvetlerinden gönderildiğine dair kapak 
yazısına ayrıca arz ettim, bunu müsaadenizle delil olarak kabulünü talep ederim. Savunmam 
esnasında dile getirdiğim taleplerimi de özetlersem; Üsteğmen Emrah Bayrı'nın Solo Türk ile 
ilgili Antalya'daki hususla ilgili 15 temmuz saat 19.00 civarında ve sonrasında benimle 
yaptığı görüşmenin içeriği ve hafta sonu mesaiye çağrıldığım hususu sorulmak üzere 
tanıklığını aynı şekilde Mehmet Şanver Paşa'nın efendim göreve devamla ilgili görüşleri 
sorulmak üzere kendisi zaten müşteki zannediyorum, yurt dışına eğer gerek duyulursa burada 
yurt dışına birlikte gittiğim ve halen görevde olan Hava Kuvvetleri personeli tanıklığına 
başvurulması. 2013-2016 arasında İletişim Şubeye gelen elektronik posta, posta, BİMER, 
bilgi edinmelerin, FETÖ ihbarı olanların, iletişim şube tarafından ne yapıldığı, aynı dönemde 
karargahta nöbetten muaf personel listesi ve gerekçeleri, özelde şahsımın durumu, bir subayın 
mesai saatleri dışında iş yerine gelmesinin suç teşkil edip etmediğinin bilirkişi tarafından 
incelenmesi başkanım. Aynı dönemde 3 yıllık dönemde Genel sekreterlik personelinin 
karargaha giriş yetkileri, özelde şahsımın durumu, bunda saat ve mekan bilgileri. HKHM 
giriş yetkisinin olup olmadığı mesela örnek veriyorum. Suç teşkil ettiği iddia edilen telefon 
görüşmelerinin kayıt ve Tapeleri. Son bölümdeyim başkanım. Eğer tutuklu olmamın ve bu 
haksız suçlamaların nedeni sözde atama listesi yani bu mor listeyse aynı listede adı olan 
askeri hakimlerin yarısının beraat ettiğini, kalandan %70'inin tutuksuz yargılandı, listenin en 
kıdemli ismi olan Korgeneral Erdal Öztürk dahil  olmak üzere generallerin neredeyse 
yarısından fazlasının tutuksuz olduğunun altını çizmek isterim. O gün mesaide olmam ve 
çıkan arbedeye şahit olmam ise tutukluluk nedenim, aynı durumda olan personelin 
çoğunluğunun tanık konumunda olduklarını da hatırlatmak isterim. 25 ağustos 2016 tarihli 
Hava Kuvvetleri inceleme raporunda şahsıma hiçbir fiilin isnat edilmemiş olması sanırım 
söylediklerimi teyit etmektedir. Amirimin icra astsubayının odasına girmemden dolayı darbe 
ile ilgili emir aldığım sonucuna ulaşılıyorsa bu yanlış bir yaklaşımdır. İletişim şube müdürü 
olarak bir emir almış ve uygulamış olsam bunu bütün Türkiye anında TRT deki darbe 
bildirisi gibi Genelkurmay sitesindeki korsan bilgiler gibi anında duyardı, görürdü, haber 
olurdu. Kısacası sayın başkanım, hiç Anadolu Ajansı genel müdürü olacak bir darbeci 
darbeden iki gün önce Erdek'te sahilde güneşlenir mi, denize girer mi? Hiç Anadolu Ajansa 
genel müdürü olacak bir darbeci, darbe sabahı İstanbul'a gidip akademi öğrencilerine 
konferans verir mi? Bunun için iki hafta öncesinden hazırlık yapar mı? Bunun üzerine Solo 
Türk gösterisi iptal edilmiş, yapılmış mı hiç uğraşır mı? İstanbul'dan Ankara'ya 3 mola ile 
gelir mi? Hiç darbeci darbe günü yarım saat mola verip dondurma yer mi darbecinin bir 
yerlere yetişme derdi olmaz mı? Darbe günü 8 saat direksiyon sallayıp üstüne bir de 
konferans verir mi? Kendisini bu kadar yorar mı? Hiç darbeci karargahtaki arbedeyi böyle 
izler mi yoksa o kadar generalin derdest edildiği gece de farklı bir yöntem uygulamaz mı? 
Eğer hiç darbeci emrindekileri çağırmaz mı? Darbe yararına onlardan faydalanmaz mı? 
Sonrasında darbe çökünce kaçıp gitmez mi? Hiç Anadolu Ajansı genel müdürü olacak bir 
darbeci rütbesini Albay yapmaz mı? Elinin altındaki siteleri, wep sitelerini, Hava Kuvvetleri 
wep sitesini, Solo Türk wep sitesini, Türk Yıldızları wep sitesini ve e postayı darbe yararına 
kullanmaz mı? Binlerce Türk genci bu siteleri ve hesapları takip etmektedir, HKHM nin 
kapısına girip gidemeden geri döner mi ya da hiç oraya kadar gider mi giremeyeceğini 
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biliyorsa? Sayın başkan bu soruların cevaplarını vicdanınıza havale ederek burada 
savunmamı tamamlıyorum. Sonuç olarak o karanlık gecede benimle aynı şeyi düşünüp 
benzer şekilde hareket eden pek çok kişi tanık durumundayken şahsım haksız ve mesnetsiz 
bir şekilde suçlanmıştır. Bu adaletsizliğin giderileceğine olan inancım tamdır. MASAK 
raporunun grafik gösterimi müsaadenizle  hiçbir yerle bağlantısı olmayan bir Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşını resmetmektedir başkanım. Bu dosyada mevcut, benim hiçbir örgütle 
bağlantım olmadığı gibi darbeyle de bağlantım yoktur. HTS raporuna dikkat ettiğinizde 
10-15 temmuz 5 günlük dönemde 5-6 telefon görüşmesi yapmış birisini buluyoruz, darbenin 
medya bacağında Anadolu Ajansı genel müdürü seviyesinde çalışacak birisinin telefonu hiç 
durmaması gerekmez mi? Bu kişi ancak tatilini yapan, kalkışmayla ilgisi olmayan birisi 
olabilir diye değerlendiriyorum. Özetle, aleyhimde diye konulan deliler bile masumiyetimi 
haykırmaktadır. Bu kapsamda tahliyemi talep ediyorum başkanım dinlediğiniz ve dikkatiniz 
için teşekkür eder saygılarımla arz ederim. 

G. D.:
Duruşmaya saat 17:30'a kadar ara verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Saat 17:30 itibariyle açık yargılamaya devam olundu.
Sanık  Mesut Yurtdan  huzura alındı.
Sanık  Mesut Yurtdan'ın Sulh Ceza Hakimliğinde ve kollukta vermiş olduğu 

beyanı okundu, soruldu: Daha önceden kollukta ve Sulh Ceza Hakimliğinde ifade 
vermişsin. Kolluktaki ifadende arayı çok kısa geçmişsin. Saat 21.40 sıralarında amirim olan 
Kurmay Albay Veysel Kavak ile görüşüp izinden döndüğümü, İstanbul'daki konferansın nasıl 
geçtiğini anlattım. Bana bir emri olup olmadığını sordum. Kendisi de Genelkurmayda silahlı 
çatışma var, ortalık karışık odana geç bekle dedi. Bende odama geçerek beklemeye başladım. 
Sabaha kadar yer yer çatışma sesleri, uçak sesleri, tank sesleri duyduk. Bazen merakıma 
yenilip Genelkurmayı gören pencerelerden ne olup bittiğini anlamak için etrafı seyrettim. Bir 
ara Tümgeneral Cevat Yazgılı komutanın bulunduğu yer olan Güvenlik Merkezine gittim. 
Diğer komutanların da bazıları oradaydı şuanda isimlerini hatırlamıyorum. Güvenlik merkezi 
karargahın genel güvenlik durumunu orada bulunan güvenlik kameralarından takip ettik. Bir 
süre burada kaldıktan sonra tekrar odama döndüm. Ertesi gün akşam 19.00 sıralarına kadar 
karargahta bekledik şeklinde o geceyi özetlemişsin. Bugün burada karargahta yaşanan 
olaylara ilişkin gördüklerin, şahit oldukların ya da durumun hakkında da ifade verdin. Buna 
ilişkin daha önceden de ifadende bu konulara hiç girmemişsin. Karargaha geldiğinde Genel 
Sekreterin odasına gittiğinde başka kimseler var mıydı? Odada yalnız mıydı sen 
görüştüğünde? 

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Başkanım Gökmen Tarhan vardı doğal olarak icra 
astsubayı ve yalnızdı diye hatırlıyorum ilk başta o ilk ben gidip de zaten koridorda bir 
merhaba hoş geldin şeyi oluyor. Ondan sonra makama geçti kendisi, bende arkasından 
ilerledim. Bu bahsettiğim savunmamda bahsettiğim o sözde emrini verdi, odanda bekle dedi 
yapacak yani Genel Karargahın güvenliği ile ilgili mevzu daha ön plana çıktı ki o şekilde 
gerçekleşti başka kimse yoktu başkanım. O esnada kimseyi hatırlamıyorum kimse yoktu. 

Başkan: Daha sonra Harekat Merkezinin olduğu yerden silah sesleri geldiği hususu 
söylenmiş. Oraya Gökmen Tarhan inmiş, sende arkasından gittin mi orada? Çünkü daha 
sonra bir anons yapılmış Gökmen Tarhan'ın ateş ettiği ve tutuklanması hususunda diye bir 
anons yapılmış orada. 

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Başkanım bu anons dediği zaten telsiz anonsu, 
bende telsiz yok. Yani o karargahta bir hani herkesin duyabileceği bir anons sisteminden 
yapılan bir  anons değil telsiz anonsu. Yalnız ben gittiğimde aşağıya indiğimde Yazgılı ve 
savunmamda da bahsettiğim gibi bir astsubay arkadaş diye hatırlıyorum sonra kamera 
görüntülerinde iki diye ortaya çıkıyor bu, silah seslerinin onlardan geldiği diye hatırlıyorum 
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ama tabi aşağıya inmeden kim var kim nereye ne atıyor onu bilemezsiniz ama ilk benim 
duyduğum Yazgılı General veya Yazgılı generalin adı geçmeden HKHM de önünden ateş 
sesleri geliyor şeklinde diye hatırlıyorum başkanım, çünkü orada hemen ne oluyor ne bitiyor 
diye bir güvenlikten güvenlik nöbetçisi uzman çavuşun Deski var hemen oraya bir uğramaya 
çalıştım ne oluyor ne bitiyor. O zaman şeyi yoktu daha yani, Gökmen ismini hatırlamıyorum 
Gökmen Tarhan ismini açıkçası hatırlamıyorum. 

Başkan: Genel sekreterin odasına geldiğinizde Aydemir Taşçı, Günay Köroğlu, 
Necip Yılmaz ya da Fikri Özgür'ü gördünüz mü orada onlarda o sırada sen geldiğinde onlar 
orada mıydı senden sonra mı geldiler?

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Ya ben karargaha ilk geldiğimde Genel sekreterin 
odasına ilk geldiğimde o zaman kimse yoktu başkanım. Sonra gün içerisinde gece de daha 
doğrusu geceninde hareketi ile birlikte net şu vardı şu yoktu diyemem ama çoğunlukla biz ya 
koridorda veya şeyde bekledik eğer gerçekten odada bekleme mümkünatı olmadığı durumda 
da bir şey oluyor mu bir şey öğrenebilir miyiz diye Tarhan Başçavuşun bekleme bölümünde 
bekledik. O zaman bazılarını gördük, denk geldik ama birlikte ortamda bulunduğumuz 
açıkçası o şekilde olmadı. 

Başkan: Bu Umut Cihan Taşpınar var o?
Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Evet. 
Başkan: Hava Kuvvetlerinin yaptığı savcı tarafından alınan ifadesinde karargahta 

bulunanların ifadelerinin alındığında, bu odada sizlerin olduğunu silah sesinden sonra 
Peyderpey Komutanların odadan çıktıklarını, önce Genelkurmaydaki atışlara ilişkin onu 
sorduklarını, daha sonra odadan Peyderpey çıktıklarını söylüyor. Aşağıya inerken Gökmen 
Tarhan ile beraber indiniz mi o şeyde harekat merkezinden silah sesi geldiği zaman? 

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Şeyde incelediğimde kamera bu inceleme 
tutanakları raporu incelediğimizde başkanım, şey gibi görünüyor oraya gittiğimiz var yani 
birlikte değil ama ayı ayrı olarak gitmişiz o şekilde. Bende onu anladım çünkü Gökmen 
Tarhan önce gidiyor sonra çıkıyor ben sonra gidiyorum erken çıkıyorum, o arada işte tanıkla 
bir savunmamda da bahsettiğim gibi tanıkla bir münasebetim var zannediyorum Dede teğmen 
olması lazım, kasklı bir güvenlik personeli komutanım siz buradan ayrılın diyor biz güvenli 
bir şekilde müdahale edeceğiz diyor. O şekilde ben orada 3 saniye ya duruyorum 
durmuyorum çıkıyorum ama o arada Gökmen nerede ben onu bilmiyorum çünkü kamera 
şeyine göre o merdivenin girişine girdiniz mi o alta doğru iki kat var yani hızlıca yanından 
geçmiş olabilirim orada bir netlik yok başkanım. 

Başkan: Daha sonra Cevat Yazgılı'nın o harekat merkezi olduğu yerden yukarı 
çıkacağı söyleniyor, orada bir arbede yaşanıyor tartışmalar var, güvenlikçi uzman çavuşlar 
var başkaları var daha sonra onlar gittikten sonra Genel sekreter geliyor yine bir kısım 
güvenlikçiler var. O kelepçeleme anında sende mi geliyorsun oraya sonradan Cevat 
Yazgılı'nın kelepçelendiği anda? 

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Başkanım zannediyorum kelepçeleme anında ben 
aşağıya inmiş gibi oluyorum ama benim aklımda asıl savunmamda da bahsettiğim gibi şey 
var bu aşağıda normalde bulunmadığını hiç görmediğim 3 yıllık görevim boyunca HKHM 
önündeki nöbetçi uzman çavuşun yokluğu var hani bu adam öldü mü acaba diye o soru işareti 
var ve orada o olay biter bitmez oradan geçerek anladığım öyle oluyor geçerken siz burada 
sundunuz bu görüntülerin bir kısmını, o birleştirebiliyor şeyi. Aşağıya iniyorum ve kontrol 
ediyorum ediyorum uzman çavuş orada mı diye, bakıyorum yine yok ama Allah'tan kan vs. 
İzi de yok.  

Başkan: Şimdi o uzman çavuşu...   
Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Ölen kalan yok. 
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Başkan: Daha erken saatlerde harekat merkezinin içerisine almışlar orada o ateş 
edilme olayı sırasında uzman çavuş yok zaten, kapı turnikeleri...

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Ben onu bilmiyorum başkanım yani çünkü ben 
oraya geldiğimde normalde o ana kadar ki normal beklentim neyse ona göre 
değerlendiriyorum o anda orada uzman çavuş normalde güvenlik için güvenlik olmasa da 
güvenlik sistemlerinin çalıştırılması için birisi bulunur hep onunla muhatap olmuşumdur ben 
hani kartımda bir problem yaşadıysam çünkü benim girmeye yetkim olan bir yerde HKHM 
normalde.

Başkan: Evet, onuda ifade ettiğin 24 saat giriş yetkin var ancak kartın çalışmadı, 
telefon ettin mi HKHM ye?

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Etmedim çünkü bildiğim ezbere bildiğim bir 
numara yok ve önceliğim uzman çavuş gerçekten. 

Başkan: İlk geldiğin zaman ya da sonra tekrar yukarı çıktığında çoğunlukla komuta 
katındasın kendi odana gidiyorsun oraya geliyorsun bu genel sekreter ile Solo Türk 
uçuşlarının iptal edilmesiyle ilgili bir konuşma yaptın mı niçin iptal edilmiş olduğunu, uçuş 
yasağından falan bahsettiler mi sana hava sahasının kapatıldığından falan?

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Yok başkanım yani genel sekreterin yani gerçekten 
icra astsubayının odasında o bölümde yani iç kapısının olduğu bölümde birkaç kez bekledim 
ben ama görüşmek mümkün değil çok çok fazla yoğundu çok fazla telefon görüşmesi vardı 
zaten belli bir saatten sonra da bu darbe mefhumu ortaya çıkınca darbe olduğu anlaşılınca 
olayın ondan sonra da özellikle pek bir şey yapma şeyinde olmadım ama belirttiğim gibi ben 
uçuş yasağını çok sonra öğrendim diye hatırlıyorum o gece kesinlikle öğrenmedim. Yani 
Solo Türk ile ilgili bu son dakika uçuş yasağının yapılması ve tekrardan Emrah Bayrı'nın 
ifadesi ile sayın valinin de desteği ile Solo Türk uçuşunun yapılması gösteri uçuşunun 
yapılması çünkü 100 bin kişi bekliyor demişti bana öyle bir korkuyla eğer çünkü gösteri iptal 
oldu 100 bin kişiye aynı anda söylemek tabi büyük bir şey oluşturacak olumlu bir şey 
yapmaya çalışırken kaş yapayım derken göz çıkarmak gibi bir şey bu. O son dakika iptal 
etmek bunun üzerine yapılması o bölümü biz atladık yani asıl sebebi meğerse oymuş yani 
onu çok sonradan okuyarak öğrendik, iddianameden öğrendik, haberlerden öğrendik. 

Başkan: Cevat Yazgılı kelepçelendikten bir süre sonra oradaki güvenlik görevlileri 
telefonla ulaşmışlar Hava Kuvvetleri komutanıyla görüşmüşler, o da Cevat Yazgılı'nın 
emrine girilmesini söylemiş ve onu tutuklatmaya çalışanlar tutuklansın şeklinde ifadeler yer 
alıyor, ondan sonra Cevat Yazgılı işte emir komutanın kendisinde olduğunu beyan etmiş. 
Sende daha sonraki süreç içerisinde güvenlik merkezine inmişsin orada şuanda isimlerini 
hatırlamıyorum dediğin bir kısım Generallerde var, duruşmada ifadelerini aldık biz evet 
burada kendileri de ifade ettiler. Orada buna ilişkin olaylar konuşuldu mu yani Hava 
kuvvetleri Komutanı ile görüşüldüğü bu darbenin hukuksuz olduğu, Hava Kuvvetlerinin buna 
katılmayacağı, kanunsuz olduğu kendisinin emir komutanın kendisinde olduğu?

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Başkanım o o şekilde konuşmalar o mealde devam 
ediyordu açıkçası ama şey var...

Başkan: Kendisinin neden kelepçelendiği hususu?
Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: O bölüm hiç konuşulmadı yani o bölüm ben 

hatırlamıyorum ben hatırlamıyorum. 
Başkan: Daha sonra bu Harekat Merkezinin MY sistemleri kapatılmış, telefonları 

kesilmiş ondan sonra da bu elektriklerin kesilmesi vs. Buna ilişkin?
Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: O bölümler hatırlıyorum HKHM ile ilgili tedbirler 

almaya çalıştığını hatırlıyorum onu hatırlıyorum ama benim asıl aklımda kalan yani bir MY 
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oldu MY ve HBBS nin kapatılması ile ilgili bir o, ikincisi de şey oldu açıkça söylemek 
gerekirse bu mesaj gönderme sistemi oldu. 

Başkan: İşte o mesaj ile ilgili de MEBS ten birileri aranmış.
Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Evet. 
Başkan: İki tane personel varmış, onlar temin edilemediği için bu mesaj çekme işinin 

başarılamadığı hususu konuşulmuş?
Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Onu başkanım sonradan bende ifadelerden 

okuyarak öğrendim meğerse oradaki personelde genel bir güvensizlik olduğunu o ifadelerden 
net anlıyorsunuz yani bir üsteğmen, teğmen bir tümgeneralin emrini hilafına bir şey 
diyebiliyor yani komutanım özür dilerim, kendi komutanımdan emir gelmedikçe bunu 
yapamam demiş mesela, o emir beklenirken vs. Gerek kalmamış öyle anladım ben ama 
benim gidip sormam bunlardan bağımsız başkanım. 

Dosya içerisinde yer alan fotoğraflar ve video görüntüleri sanığa gösterildi, 
soruldu:28.27 ye geleceğiz ilerleyelim. Biraz geri alalım, evet buradan. Bu güvenlik kamera 
kayıtları D kapı girişi olan bölüm olarak gösteriyor. Şimdi gelen kişinin tespit tutanaklarına 
göre Gökmen Tarhan olduğu  söyleniyor elinde silahla inen kişinin. Şimdi gelen kişi siz 
misiniz?

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Arkadan ben gibi görüyorum başkanım evet evet 
benim. 

Başkan: Şimdi çıktınız merdivende. 
Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Evet çoğunlukla orada bekliyorum çünkü üzerimde 

hiçbir silah yok koruma vs. Yok silahlar atılıyor kontrolsüzce. Güvenlik birimi geliyor, 
güvenlik biriminin haberi yok.        

Başkan: Şimdi Gökmen Tarhan çıktı tabancayı verdi. 
Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Benimle bir bağlantısı yok. 
Başkan: O sizden önce inmişti elinde silahla. 
Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Yani işte ben arkadan geliyorum başkanım çünkü 

odalarımız farklı bölümdeler benim odam karargahın orta bloğunda ve şuan gördüğümüz 
bölümle arasında eğer otomatik kapılar kapatılmadıysa ki o gece kapatılmadı diye 
hatırlıyorum kapalı bir kapı yok. Sesi duyuyorum ben yani kapımda açık ama öbür taraf 
komuta katı olduğundan mütevellit kapı orası sürekli kapalıdır. 

Başkan: Siz yukarı çıktınız şimdi. 
Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Bağlantısız evet. 
Başkan: 28.47 civarına gelelim. Bu da ikinci olay, Cevat Yazgılı, Günay Köroğlu, 

Veysel Kavak şuanda telefon başında olan kişi. Konuşma yapan kişi Günay Köroğlu olduğu 
tespit tutanaklarında belirtiliyor. 

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Bu bölümü ben hatırlamıyorum başkanım 
muhtemelen yukarıdayım.        

Başkan: Evet, daha görüntüye gelmediniz zaten. 
Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Evet. 
Başkan: Şuanda gelen kişi siz misiniz?
Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Evet. Burada arbede hali söz konusu, o ana denk 

geldim diye hatırlıyorum başkanım. 
Başkan: Kelepçelenen kişide Tümgeneral Cevat Yazgılı, Kurmay Başkan vekili o 
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gece. 
Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Yani bu kadar yakın olduğumu ben hatırlamıyorum 

açıkçası, uzaktan gördüğümü hatırlıyorum. 
Başkan: Ne olmuş diye sordunuz mu neden bu kelepçelenmiş? 
Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Şimdi başkanım aşağıda silah atıldığını elinde silah 

olduğunu, yanındaki astsubayda MP5 olduğunu gördüğümden dolayı ve kontrolsüz bir silah 
kullanımını karargah içinde yaptığını düşündüğümden dolayı onunla ilişkilendirdim ben. 
Hemen ertesinde yapılan bir müdahale Güvenlik birimleri tarafından yapılan müdahale. 
Aşağıda da güvenlik biriminden gelen bahsettiğim gibi savunmamda da arz ettiğim gibi. 

Başkan: Yok bunu şunun için soruyorum şimdi böyle bir olay görüyorsunuz, aradan 
bir zaman geçiyor bir saat sonra mı, bu seferde güvenlik merkezine gidiliyor herkes bu az 
önceki kelepçelenen şahıs diyor ki; emir komuta bende benim dediklerime uyulacak herkeste 
uyuyor. Bir gariplik yok mu o ortamda? 

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Bunu ben sordum eğer sorunuz buysa bunu sordum 
başkanım.             

Başkan: Yani şimdi hem madem bu adam böyle diyorsunuz kelepçelendi işte bilmem 
ne, ondan sonra biraz sonra işte telefonla konuşuluyor, kelepçeler çözülüyor, daha sonrada 
diğer generaller geliyor güvenlik merkezine gidiliyor, sizde güvenlik merkezine gidiyorsunuz 
onun için diyorum yani öncesinde böyle bir olaya şahit olmuşsunuz yani en azından o kişinin 
tutulduğunu görüyorsunuz bir arbede yaşandığını görüyorsunuz. Sordunuz mu neden bu şey 
oldu diye? Şuanda inen kişi siz misiniz tekrar aşağıya iniyorsunuz bu harekat merkezine giriş?

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Evet, bu işte bahsettiğim uzman çavuşu kontrol 
etmek üzere gittiğim inmem diye hatırlıyorum başkanım. 

Başkan: Bir açıklama oldu mu yani birisinden?
Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Başkanım müsaadenizle cevap vereyim sorunuza, 

şu şekilde düşündüm savunmamda aslında biraz bahsetmeye çalıştım ben bundan. Yani 
telefon konuşmaları olurken ben şahit değilim sonradan telefon konuşmaları yapıldığını 
duydum ve bunun ertesinde de yani komutanla ve Demirarslan General ile ve diğer 
zannediyorum birkaç kez telefon konuşması yapılıyor ama en önemlisi komutanla olan 
konuşma, bunun sonrasında Genel sekreterin makamına çıkması, Kurmay başkanı vekili 
Yazgılı Generalinde normal en azından yanına generallerin gelerek elinin çözülmesi vs. Bana 
bir yanlış anlaşılmanın giderildiği algısın doğurdu o şekilde düşündüm. 

Başkan: Yok ben senin düşüncen olarak değil, birisine sordun da bir açıklama yapıldı 
mı diye yani?

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Komutanla görüşüldü, komutanla görüşüldüğünü 
diye hatırlıyorum açıkçası. Komutanın da emri tamam Yazgılı General ben emir verdim gibi 
bir şey mi söyledi bilmiyorum ama o bölümü net hatırlamıyorum başkanım. 

Başkan: Evet sıkıyönetim direktifi, atama listeleri, Hava Kuvvetleri Karargahına da 
gönderilmiş bu süreç içerisinde herhangi bir şekilde orada sıkıyönetim emrinden, atam 
listelerinden haberdar oldunuz mu?

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Olmadım başkanım. 
Başkan: Söylemedi mi kimse böyle bir liste geldi atama listesi geldi vs. diye?
Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Yok başkanım bana söyleyen olmadı, ben bundan 

bahsettiğim gibi sabah 5'ten sonra eşimin haber vermesiyle haberi aldım. İnternet kayıtları da 
görülebilir yani bu konuda.

Başkan: Yukarı çıktığınızda tekrar Görmen Tarhan ile herhangi bir konuşmanız oldu 
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mu aşağıda sizden önce indi çıktı, niye silahlı inmişti ne olmuş herhangi bir konuşmanız oldu 
mu?

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Yani ben onun silahlı indiğinin farkında değilim, 
daha çok güvenlikçilerin ne diyeceği benim için önemli. Yukarıda Desk var güvenlik nöbetçi 
uzmanının olduğu. O daha çok kamera izliyor, ona sordum yani işte o da Yazgılı general 
yukarı çıktı vs. O tip şeyler söyledi ve olay sulha bağlanınca zaten ve 15 temmuz gibi bir 
gecede biz bunu darbeye ilişkili bir şey olarak algılamadığımızdan dolayı aslen yani 
kontrolsüz bir mevzu olarak algıladık çünkü HKHM ile ilgili de bir bilgim yok. Sonra 
tamamen herkes karargahın güvenliğine odaklandı diye değerlendiriyorum bende bu 
kapsamda güvenlikle ilgili verilen emirlere riayet etmekten öte bir şey yapmadım başkanım. 

Başkan: Bu HKHM niye bu tür bir giriş olduğu başka yolla girilemediği 
ulaşılamadığı hususunda bir şey konuşuldu mu sizin güvenlik harekat merkezinde olduğunuz 
sırada sizde girmişsiniz, gitmişsiniz girememişsiniz mesela, orayı aradıkları ulaşamadıkları 
kapıyı açmak için bu şekilde davrandıkları vs. Konuşuldu mu?  

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Güvenlikçi uzman çavuşun eğer yanlış 
hatırlamıyorsam yani güvenlik seviyesi artırıldıktan sonra HKHM nin giriş çıkışının 
kontrollü hale geldiği gibi bir şey hatırlıyorum. Yani bu normal prosedürmüş zaten anladığım 
kadarıyla yani kırmızıya çıktığı an HKHM giriş çıkışı kontrollü hale getiriyor, hakeza diğer 
girişlerde de aynı şey uygulanıyor diye öğrendim yani güvenlikçilerden, yani güvenlikçi 
personel değilim çünkü?

Başkan: Bu komuta katında Hava Kuvvetleri komutanıyla ya da Kurmay Başkanı 
Hasan Hüseyin Demirarslan ile görüşüldüğü onlardan talimatlar alındığı, ne tür bir davranış 
izleneceği konusunda bir şeyler konuşuldu mu emirleri şu şekildedir böyle yapılacak diye?

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Yani o bölüm özellikle GHM ye başkanım 
indiğimizde GHM ye indiğimizde Yazgılı Generalin verdiği güvenlikle ilgili emirleri o 
bağlamda hatırlıyorum onu hatırlıyorum özellikle yani Hava Kuvvetleri karargahına karşı bir 
hareket var mı yok mu, yoksa kesinlikle hiçbir şekilde dışarıdaki insanlara bir temasın 
olmaması gerektiği, onları hatırlıyorum bu konu ile ilgili emirler verildi zannediyorum, 
onların da sonradan zaten ifadelerde dışarıdan komutanlarımız kanalı ile gelen bilgiler 
olduğunu okudum yani. 

Başkan: Bu Güvenlik Harekat merkezinde beklediğiniz dönem içerisinde karargahta 
darbeci olduğu ya da bu nedenle nasıl diyelim, engellendiği ya da gözetim altında 
bulundurulduğu ya da derdest edilmesi gereken kişiler olduğu, tutuklanması istenilen kişiler 
olduğu konusunda bir konuşma geçti mi?

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Yok başkanım hani o şekilde geçmedi HKHM nin 
işte bağlantılarının kesilmesi ile ilgili mevzular konuşuldu sadece onu hatırlıyorum ama bir 
isimdir vs geçmedi başkanım. 

Başkan: Yok şey açısından komuta katındakilerin dışarı ile irtibatının kesilmesi için 
kapıya nöbetçi konulduğu, çıkışların engellenmesi istenildiği vs.?

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Yok başkanım onu hatırlamıyorum yani öyle bir 
şey konuşulmadı diye hatırlıyorum daha net ifade ile. 

Başkan: Darbeye ilişkin darbe girişimine ilişkin başkaca bir husus gerek yukarıda 
bulunduğunuz komuta katında olduğunuz sırada genel sekreterden ya da oradakilerden ya da 
aşağıda güvenlik harekat merkezindeyken kimler katılıyor, kim yapıyor, ne oluyor, uçakların 
Ankara üzerinde uçuşu ile ilgili bir konuşma geçti mi?          

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Yani karargah haricini düşünürsek bulunduğum 
yerlerde...
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Başkan: Dışarıdaki olaylara ilişkin bir şey konuşuldu mu yani televizyondan izlenen 
olaylarda var, kim yapıyor, nereden geliyor, nereye gidiyor öyle bir değerlendirme, birtakım 
yerlerden haber alma şeklinde arama oradan gelen cevaplar...

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Yani televizyondan yapılan açıklamalar daha çok 
bunun öncü oldu diyebiliriz yani konuşmaları onlar şekillendirdi diyebiliriz yoksa bize gelen 
dışarıdan bir bilgi duymadım diye hatırlıyorum yani GHM de bulunduğum sürece hakeza 
katta daha çok kattaydım, katta odamdaydım öyle ifade edeyim, odamda da karşımda 
Genelkurmay var başkanım yani direk görebiliyorum, işte tank geliyor vatandaşlar 
toplanıyor, bu o zaten uçak geçiyor, helikopter iniyor kalkıyor bunları bulunduğum sürece 
gördüm. Ateş ediyor helikopter yani bunları ne yazık ki gördüğümden dolay tabi 
televizyondan duyduklarımız var daha çok televizyon öncü oldu diyelim yani konuşulanlara, 
yorumlara. 

Başkan: Bu uçakların engellenmesine ilişkin bir çalışmadan, faaliyetten 
haberleşmeden söz edildi mi onun için diyorum? 

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Yani uçakları kalkışmanın karargahtan nasıl 
engellenebileceğine bir şey diyemiyorum açıkçası. Çünkü bilgi sistem geçmişi olan birisi 
olarak şunu ifade edeyim bilirkişi değilim ama...

Başkan: Fiziki olarak değilde yani bir yerlerin ulaşılarak işte uçaklara, pilotlara, 
uçakların kalktığı üsse yani birileri ile temasa geçilip şununla görüşelim bununla görüşelim 
şeklinde bir hususlara şahit oldun mu?

Sanık Mesut Yurtdan  cevaben: Ben karargahta öyle bir şey hiç görmedim 
başkanım. Yani GHM dahil olmak üzere öyle bir şey hatırlamıyorum. Çünkü karargahın 
önceliği kendi güvenliğini sağlamaktır. Karşısında bir Genelkurmay karargahı var, ne 
olduğunu tam anlayamadığı, sonradan darbe olduğu düşünülen, tam anlamıyla kontrolsüzlük 
yaşanıyor karşıda bir sıkıntı var darbeyle ilgili büyük bir sıkıntı var, bu arada karargahta yani 
birinin hiçbir şey bile yok yani tırnağına bile zarar gelmemiş bir ortamdayız, o kadar asker 
var vs. Var karargahta da yani er'li birlik, orada da bir birim  olduğundan biliyorum 
yatakhane bölümünde. Hakeza yemekhaneleri karargahın ortasındadır yani er'leri görürüz 
orada kalıyorlar yani böyle bir ortamda belki  ondan dolayıdır diye ifade edeyim yani öncelik 
güvenliğe verildi diyebilirim yani bu da dışarıdan gelen talimatlar  olabilir. 

(seyirciler sıralarından gelen sesler anlaşılamadı) 
Başkan: Sessiz olalım. 
Sanığın çapraz sorgusuna müşteki vekillerinin sorusu ile devam olundu.
Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu söz aldı, sanığa soruları 

olduğunu bildirdi: Başkanımızın sorusuna ben yanlış anlamadıysam, o gün darbeyi önleme 
anlamında akla gelebilen iki tedbirden birinin bu aşağıdaki harekat merkezindeki ekranların 
kapatılması, bir diğerinin de mesaj toplu mesaj çekilmesi. Birinin zaten yapılmış olduğunu 
ötekinin de büyük bir tedirginlik olduğundan dolayı gerçekleştirilemediğini yani mesaj 
çekme şeyinin öyle bir ifadeniz oldu doğru mudur?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Yok gerçekleştirilmeme sebebi o değil, tam olarak 
gerçekleştirilmeme sebebi anladığım kadarı ile sonradan benimde ifadeleri okuduğum kadarı 
ile başkanımızın tespiti o anlamda doğru. Yetki ile ilgili yetkiyi verecek personelin orada 
olmaması ve gelememesi asıl sebep ama orada ifadelere yansıyan birkaç hususu ben ifade 
ettim sadece o belki prosedürü biraz daha uzatan bir şey ama her halükarda o personel yetkiyi 
verecek personel orada olmadığından dolayı.

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu devamla: Anladım.
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Bende onu sordum, yetkiniz var mı diye sordum 
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gittim onlara böyle bir şey yapmaya çok normalde kısıtlar var, ya bir kişi 20 en fazla 20-25 
kişiye mail e posta atabilir. Aynı anda Hava Kuvvetlerindeki bütün personele e posta 
atıldığını düşünün bununda etkisi mutlaka olacaktır, SMS tabi ki etkili yanında telefon varsa 
ama o yetkilerin olmadığını söylediler ne yazık ki.

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu devamla: Anladım şimdi o gün 
bu iki tedbirden biri MY nin yani bu sistemin kapatılması olarak burada da bir çok kişi dile 
getirdi, Mustafa Karanlık, bir ifadesi var. Diyor ki bu sistemi santraldeki sistemi kapatan 
kişilerden biri ifadesinde şöyle diyor; daha sonra kapıya Kurmay Başkanı Emir astsubayı Üst 
çavuş İdris Gemici ve Yarbay Mesut Yurtdan defalarca zile basıp çaldılar, kimsiniz diye 
sorduğumda cevap alamadım, tekrardan kim o diye seslendim ve ben İdris şeklinde karşılık 
aldım. Bende buyurun abi şeklinde cevap verdim, kapıyı açmadan kapının penceresinden ne 
istediklerini sordum. Bana Hava Kuvvetlerindeki Harekat merkezindeki MY sisteminin 
gittiğinin ve Kurmay Başkanımızın havada uçtuğunu onu indiremediklerini söylediler, bende 
MY sisteminin benimle alakalı olmadığını söyledim, bilgisayar nöbetçisinin bu işe baktığını 
söyledim ve onlar da santralden sistemin açılabildiklerini söylediler. Bunun üzerine bende 
Kuvvet Komutanımız Daire başkanımıza bizzat verdiği emirle Hava Kuvvetleri Harekat 
Merkezindeki sadece telefonları kapatmamı emrettiğini söyledim. O da kuvvet 
komutanımızın havada uçtuğunu, arama imkanının olmadığı söyledi. Bende bunun üzerine 
gidip pencereyi kapattım diyor ve hemen telefonla daire başkanımız Alper Ketencioğlu'na 
bilgi verdim Alper Ketencioğlu'da kesinlikle İdris Gemici'yi dinlemememi söyledi diyor. 
Şimdi bu ifadeden biz şunu anlıyoruz; siz MY sisteminin açılması için ki ifade böyle 
aktarıyor İdris Gemici ile beraber gidip bu Mesut Mustafa Karanlık ile görüşmüşsünüz doğru 
mudur?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Şimdi şöyle ifade edeyim; olayın idari bir emir ile 
gerçekleştiğini bir aksaklık veya nasıl söyleyeyim bir arıza nedeni ile kapandığını düşünen 
insanlar olarak havadaki uçağın etkilenmemesi için İdris Gemici böyle bir talimat almış ve 
aşağıya iniyor, bunun bilgi sistemleri ile ilgili olduğunu duyunca fark edince bende yanında 
gittim. Ancak bunun sonradan Hava kuvvetleri Komutanın emri ile idari bir şeklide bilinçli 
olarak yapıldığını duyunca o olay öyle bıraktım açıkçası. Çünkü şöyle bir şey var, şunu ifade 
etmem zannediyorum yeri gelmiştir. Çünkü MY kapatmanın veya bir birimin MY ile ilgili 
muharebe yönetimi bu, otonom olarak dizayn edilmiş bir sistem, her birliğin kendi sunucusu 
var, kendi bir birimin bağlantısının kesilmesi diğer birimi etkilemiyor yani nitekim orada MY 
hat vs. Kesilmiş ama uçaklar kalkmaya devam etmiş, yani o anlamda etkisiz gibi yani onu 
ifade edebilirim. 

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu devamla: Şimdi buradaki Hava 
Harekat Merkezinin rolünü anlatan herkes bu güne kadar sadece izleyici roldedir herhangi bir 
faaliyeti yoktur dedi. Şimdi İdris Gemici bir üst çavuş, havadaki uçağın bu sistemin 
kapatılması ile etkileneceğini nereden çıkarıyor nasıl böyle bir çıkarımda bulunabiliyor, yani 
bir Kurmay Yarbay değil Albay değil bu sistemin neye yaradığını biliyor mu ki sizde ifade 
ettiniz dediniz ki bu sistem sadece gözetlemeye yarar, o sistemin kapalı olması havadaki bu 
uçağın kalkışına inişine hiçbir şeyi yok, ne faydası var ne zararı sadece gözetliyorsunuz 
oradan. Yani sizin onun yanında bunu giderken ya biz buna neden gidiyoruz demeniz 
gerekmez mi? 

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Ama şimdi böyle bir arızanın olduğu durumda 
bunun hangi amaçla kim tarafından yaptırıldığını böyle 15 temmuzda bilmediğimizden dolayı 
ondan kaynaklanıyor.

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu devamla: Siz daha önce 
ifadenizde MEBS te sistem yöneticiliği yaptığınızı, aynı zamanda önceki ifadenizde de 
Boğaziçi Bilgisayardan Yüksek Lisans yaptığınızı söylediniz. Acaba bu konularda teknik 
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konularda bilgi sahibi olduğunuz için yanınızda İdris Gemici ile beraber gitmiş olabilir 
misiniz yani bu konuda uzman birisiniz ve sistemi tekrar döndürülebilmesi anlamında 
gördüğümüz  kadarı ile teknik kabiliyetlere sahipsiniz, hem daha önce sistem yöneticiliği 
yapmışsınız, hemde Boğaziçi'nde bilgisayara Yüksek Lisans yapmışsınız, az bir şey değildir 
bu yani.  

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Teşekkür ederim ama sistemler HBBS içinde Hava 
Kuvvetleri Bilgi Sistemleri içindeki sistemler birbirinden tamamen farklıdır MY nin 
yöneticisi farklıdır, ben yaptım doğru ama sistem yönetici sistem yönetimi altında sistem 
yöneticili yaptım. 

Başkan: Daha net sorarsak, Genel sekreter ya da komuta katında herhangi bir kişi 
çünkü buradaki telefon çözüm tutanaklarına göre Hava Harekat Merkezi ile görüşüyor, onlar 
ne gitti işte MY gitti DYS gitti, hangisi lazım şu açılsın işte kapılarda kilitli işte bunun için şu 
da lazım şeklinde konuşuyor, bu hem orada kapıların açılması hemde sistemin açılması için 
genel sekreter ya da o komuta katında başka birisi sizden bir yardım istedi mi bu şeye gidin 
bakın, sistem nasıl açılıyor çünkü orada uzman çavuşa söylemişler, diğerlerine söylemişler 
onlar denemişler yapamamışlar, buna ilişkin sizden herhangi bir bilgi isteyen ya da size 
herhangi bir emir talimat veren oldu mu?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Yok başkanım doğrudan böyle bir emir talimat söz 
konusu değil. 

Başkan: Yani bu MY yi açmamız gerekiyor işte kapılar o yüzden oda etkiliyormuş 
çıkamıyorlar içeride kalmışlar?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Yok yani bilgi sistemlerle ilgili bir mevzu 
olduğundan İdris Gemici'nin arkasından ben gittim açıkçası, bir emir talimat yok. 

Başkan: Evet devam edelim avukat bey. 
Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu devamla: Teşekkür ediyorum 

başka sorum yok. 
Bir kısım müştekiler vekili Av. Emrullah Beytar söz aldı, sanığa soruları 

olduğunu bildirdi: Siz Erdek'te olduğunuz tarihte Bandırma üssünü ziyaret ettiniz mi?
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Yok etmedim. 
Bir kısım müştekiler vekili Av. Emrullah Beytar devamla: Bandırma'ya gittiniz 

mi?
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Bandırma'ya gittim. 
Bir kısım müştekiler vekili Av. Emrullah Beytar devamla: Peki bu kamera çözüm 

tutanaklarında Veysel Kavak'ın odasına girerken 22.00 civarında, orada uçuş tulumlu bir 
personel var, kimliği teşhis edilmemiş onun kim olduğunu biliyor musunuz veya hatırlıyor 
musunuz?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Şimdi hatırlamıyorum başkanım ama şey şunu 
söylemek isterim Veysel Kavak...

Başkan: Avukat bey uçuş tulumlu olan tespitli İbrahim Koçak. 
Bir kısım müştekiler vekili Av. Emrullah Beytar devamla: Öylemi başkanım 

tamam teşekkürler.  
Müşteki TBMM vekili Av. Burhan Özkaya söz aldı, sanığa soruları olduğunu 

bildirdi: Sizden iki tane Hard Diskte bilirkişi incelemesi yapılmış ve bunlarda bir sürü 
telefon numaraları olan bir silinen evrak geri döndürülmüş, bu numaralar nedir?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Şimdi malumunuz görevim Basın Halkla İlişkiler, 
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medyayı takip ediyoruz başkanım. Onu bende gördüm tarihini net hatırlamamakla birlikte bir 
dönem devlet içinde görev yapan üst seviye önemli personelin, telefonlarının telefon 
numaralarının terör örgütü tarafından ele geçirildiği bilgisi vardı. O liste internetten yani ve 
eğer yanlış hatırlamıyorsam terör örgütü de bunu internette bir siteye koyup herkesin 
kullanımına açmıştı veya tersi a bunlar işte şu amaçla ele geçirmiş falan gibi. Bu listeyi...

(seyirciler sıralarından gelen sesler anlaşılamadı) 
Başkan: Sessiz olalım. 
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: O listeyi internetten indirip içerisinde Hava 

Kuvvetleri ile ilgili kimler var diye baktığımızı hatırlıyorum ve önemli bir çalışmaydı çünkü 
siteyi ve o listeyi bulmak kolay olmamıştı, diğerleride medya takibi ile ilgili bulunan 
dosyalardır ilk dosya hariç. 

Müşteki TBMM vekili Av. Burhan Özkaya devamla: Bir de bu marifet dergisinde 
Mukaddime diye bir metin yine silinmiş, bu nedir?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Bu da bir derginin ön yazısı, o dönemde eğer yanlış 
hatırlamıyorsam yine çünkü üzerinden zaman geçti, sosyal medyada üzerinde çokça durulan 
bir yazıydı ve link veriliyordu doğal olarak bizimde yani bakmamız gerekti diyebilirim veya 
takip ettiğimiz birkaç hesapta bununla ilgili tartışmalar olduğunu hatırlıyorum. 

Müşteki TBMM vekili Av. Burhan Özkaya devamla: Peki teşekkür ediyorum 
başkanım. 

Sanığın çapraz sorgusuna sanık müdafiilerinin sorusu ile devam olundu.
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Serdar Öztürk söz aldı, sanığa soruları olduğunu 

bildirdi: Şimdi Hava Kuvvetlerinde sistemlerle ilgili çalışmışsınız. 2009 yılında Hava 
Kuvvetlerindeki bilgisayarlardaki verilerin tamamının Fethullahcı polislerin elinde olduğunu 
biliyoruz biz. Bu verilen dışarıya aktarımı yani hemen hemen tüm bilgisayarlardaki verileri 
bir şekilde elde etmişler. Bu verilere nasıl elde edildiği konusunda bilginiz var mı dışarıya 
sızdırıldığı konusunda?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Bilgim yok başkanım.     
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Serdar Öztürk devamla: Peki siz 2009 yılı...
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Bu soruşturma 2009 yılı ama bir soruşturmayı 

duydum ama...
Başkan: Kurum içi bir soruşturma. 
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Duydum ama benimle ilgili  olan bir soruşturma 

değildi. Bana bahseden biriside olmadı, o tarihte ben zaten akademideydim akademi dönüşü 
vs. Oldu yani. Orada olmadığımı hatırlıyorum. 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Serdar Öztürk devamla: Peki siz bu sistem 
yöneticisi iken Hava Kuvvetlerindeki bilgisayarın bakımı için hiç sivil şirketlere ihaleye 
çıkıldı mı verildi mi, bakımı alımı? 

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Bu işi yapan birim farklıydı başkanım benimle ilgili 
değil ben bu konu ile ilgilide asla kariyerim bölümü daha genişti, öz geçmişim bölümünde. 
Eğer soru işaretleri doğuyorsa bununla ilgili bölümü, hangi bölümlerle ilgili çalışmışım hangi 
programlama dillerini biliyorum, hangi sistemlerin eğitimlerini almışım çünkü sistemler 
deyince çok geniş Hava Kuvvetleri her yeri sistem dolu, uçağın içinde de milyon tane sistem 
var. Her biriminin de programlaması aynı nitelik gerektiriyor, o konu ile ilgili arzu ederseniz 
hemen farklı bir dosya arz edebilirim. 

Başkan: Bu alım ve tamir işleri sizin sorumluluğunuzda mı değil mi?
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Değil kesinlikle değil. 
Başkan: Değilse geçelim. 
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Bir kısım sanıklar müdafii Av. Serdar Öztürk devamla: 2006 yılından Amerika 
Birleşik Devletlerine gitmişsiniz, gidiş sebebiniz neydi (ANLAŞILAMADI) üniversiteye 
gittiniz mi hiç?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Oraya gitmedim ama o yılda gittiğimi de şuan 
hatırlayamadım. 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Serdar Öztürk devamla: İlk ifadenizde 2006...
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Özür dilerim tamam.           
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Serdar Öztürk devamla: Yılında Amerika Birleşik 

Devletlerinde gittiğinizi...
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Kısa bir dönem yerinde inceleme için gidilen bir 

şeydi diye hatırlıyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam. 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Serdar Öztürk devamla: Ne kadar süre ile gittiniz?
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Bir hafta falandır. 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Serdar Öztürk devamla: Hiç orada sivil Türkler ile 

temas ettiniz mi herhangi bir şekilde?
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Yok. 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Serdar Öztürk devamla: Teşekkür ediyorum sayın 

başkanım. 
Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli söz aldı, sanığa soruları 

olduğunu bildirdi: Genel anlamda bir soru sorayım Mesut bey, bu HKHM nin Harekat 
Merkezinin kaç girişi var biliyor musunuz?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Şimdi HKHM nin burada ifadelerde 2 den fazla 
olduğunu duyunca bende şaşırdım ama bir tane havalandırmanın olduğu ve sigara içilen 
bölümü bende sigara kullandığımdan ne yazık ki o bölümden net biliyorum ve yukarıya kadar 
çıkınca çok kolay bir şeklide çıkabilirsiniz. 

Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Cevat Yazgılı'nın bu 
kontrolsüz davranışları sonucunda ambulans çağrıldığından haberiniz var mı?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Bunu ifadelerden öğrendim. 
Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Şimdi geçenlerde 

Genelkurmay davasına Abidin Ünal geldi, ben ona bir soru sormuştum neden sadece Cevat 
Yazgılı'nın arkasında durdunuz neden öteki askerlerinizin arkasında durmadınız diye. Aynen 
şunu söyledi; Cevat ben ne dediysem yaptı dedi. O gece Abidin Ünal sizi arayıp da hiç emir 
verdi mi verdiyse yaptınız mı yapmadanız mı?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Beni arayıp bir emir vermedi. Yani şöyle 
söyleyebilirim şahsen arayıp bir emir vermedi, savunmam içinde de ifade ettiğim gibi 
komutanlar her zaman direk emir vermezler. Bu emirleri işte o gece biz bir bölümde Genel 
sekreter kanalı ile bir bölümde de Hava Kuvvetleri komutanlığının emrini, bir bölümde Genel 
sekreter kanalı ile bir bölümde de Yazgılı General kanalı ile aldık ve öncelik güvenlikti 
karargahın güvenliğiydi onun içinde güvenlikle ilgili verilen emirlere bizim ilişkimiz 
tamamen riayet etmek şeklinde olmuştur. 

Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Tamam. Yine başka bir 
soru sormuştum ben Abidin Ünal'a neden askerlerinizin arkasında durmanız diye, özellikle 
atama listesinde ismi bulunanlar konusunda. Derdest edilmeyenler bana göre darbecidir dedi. 
Şimdi bakıyoruz karargahta Cevat Yazgılı bir şekilde sanki kendini derdest ettirmeye 
çalışmış gibi görünüyor. Acaba öncesinde Abidin Ünal ile görüşüp böyle bir tezgah mı 
hazırladılar ne düşünüyorsunuz?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Yani biraz yoruma girecek bir cevap tabi. 
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Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Yoruma dayalı tabi 
istersen cevap vermeyebilirsin. 

Başkan: Bu mahkeme açısından evet senin yorumun dışında bir kıymeti olmayacak. 
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Başkanım burada şey önemli...
(seyirciler sıralarından gelen sesler anlaşılamadı) 
Başkan: Sessiz  olalım. 
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Yazgılı General'in...
(seyirciler sıralarından gelen sesler anlaşılamadı) 
Başkan: Soruyu soran avukat hanım, soruyu cevaplayacak kişi burada, size ne oluyor. 

Daha önceden de söyledim, bu grup psikolojisini bırakın. Söz alacak kişi kendi savunmasında 
sorulan soruya cevap verecek. 

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Başkanım şunu ben ifade ettim, Yazgılı General'in 
o harekat üzerine gelen güvenlik personelinin komutanım bir müsaadenizle güvenli bir 
şekilde müdahale edeceğiz demesi, güvenlik birimlerinin karargah içinde güvenlikten mesul 
olan personelin bu hareketten haberinin olmadığını düşündürdü ve kontrolsüz bir hareket 
olarak tamamen aklıma yerleşti. Yani bir bu ve sonradan ifadelerden öğrendiğim kadarıyla da 
o saatte de darbe mefhumun farkındaymış, biz değildik ama yani asıl yaralayan konu bu 
bence.     

Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Şimdi savunmanızda 
dediniz ki Genel sekreter geldi odama geldi şeref salonuna gitmemi komutanın çağırdığını 
söyledi, bu ertesi gün oluyor biliyorsunuz. Komutanın müsaadesi ile bir basın açıklaması 
hazırladım ve medyaya ilettim dediniz. Bunu yine Genelkurmay davasında ben sormuştum 
Abidin Ünal'a, kesinlikle reddetti. O günü bir ayrıntıları ile anlatır mısınız odada olanları?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Şimdi ilk önce ben Genel sekreter çağırdı başkanım 
şeref salonuna çağırdı, o nedenle ilginçti ilk baştan beri ilginçti. Gittiğimde şeref salonunda 
şeref salonu dikdörtgen şeklinde bir salondur, ve girişte hemen sağda kıdemli kimse onun 
oturması için daha doğrusu komutan için oturması için bir koltuk vardır hemen bir metre 
yanında da benzer bir koltuk vardır. Sağdaki kıdemli koltuğunda Abidin Ünal Generalin 
hemen yarım metre solundaki koltukta da Akın Öztürk generali otururken gördüm. Ben 
içeriye girdiğimde ayakta Şanver general ve diğer Korgenerallerimiz yanına dizili olarak 
duruyorlardı. Kıdemli Abidin Ünal General olduğundan dolayı kendisine baş selamı verdim. 
O sıralarda Akın Öztürk Generalde benim hakkımda haberler çıkıyormuş, buna ben cevap 
vermek istiyorum dedi ve Abidin Ünal Generalinde baş işareti ile onaylayarak yanına 
gitmemi müsaade etti. Yanına geldiğimde zaten melamını ifade etmişti ben komutanım 
buyurun dedim kaleme alacağım dedim. Kaleme alırken salon biraz sessizleşti ve duyulur 
hale geldi. Metin içerisinde kısa bir metin zaten bir iki cümle paragraf değil yani. Abidin 
Ünal Generalin adı da geçiyordu. Bu bölüm geçtiğinde de Abidin Ünal general dönerek evet 
şeklinde bunu onayladı yani içeriğine dairde hatırladığım bölüm burası. Sonra Akın Öztürk 
general metni yazdım ve tekrar eline kendisine verdim okumak üzere. O arada biraz geri 
çekilerek ben esas duruşta bekledim. O esnada Abidin Ünal ile tekrardan konuşmaları oldu 
diye hatırlıyorum ve metni bana vererek temize çekebilirsin dedi. Tekrar temize çekerek 
getirdim ve tekrar kontrol ettirmek maksadıyla son bir kontrolü yapalım diye. Bu sefer şeref 
salonunda değillerdi. Bu bölümü de devam edeyim.

Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Ben şunu sormak 
istiyorum Abidin Ünal'ın Milli Savunma Bakanı ile telefonda konuştuklarına şahit oldunuz 
mu neler konuştular?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Efendim bu bölüm sonraki bölümde. Geldiğimde 
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onayını almak üzere 2 orgeneralin ve Genel sekreterin komutan makamına geçtiklerini 
öğrendim. Kapı sonradan ifadelerden vs. Kapının biranda açılamadığını ondan dolayı şeref 
salonunda misafir edildiklerini öğreniyoruz, ek bilgi o an o bilgi bende yoktu ilgilenecek 
halimde yoktu. Komutan emir subaylığına geçtim, emir astsubayı vardı. Emir astsubayı dedi 
ki komutanımız bakan ile görüşüyor, Milli Savunma Bakanı ile görüşüyor ama dedim benim 
işimde acil dedim yani 15-16 temmuz yani neler yaşanmış, o zaman buyurun dedi. Kapıyı 
çalarak içeri girdim, o arada komutanın konuştuklarına şahit oldum. 

Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla:  Neler konuşuyordu? 
         

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Yani komutanın konuştukları basın açıklaması ile 
paraleldi. Biz gönderdik, darbe değil şeklinde. Bakan eğer konuştuğu bakansa ki kapıda emir 
astsubayı o şeklide ifade etmişti. 

Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla:  Akın Öztürk ile alakalı 
mı?   

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Evet Akın Öztürk General darbeci değil, onu ben 
gönderdim şeklinde ifadeleri hatırlıyorum çünkü bu benim hazırladığım içeriği de teyit ediyor 
başkanım. Çünkü gün boyu Akın Öztürk ile ilgili haberlere maruz kalıyorsunuz. Doğru mu 
değil mi vs. Önem taşıyor. 

Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla:  Tamam, şimdi Hava 
Kuvvetleri Karargahında bir idari tahkikat hazırlandı başkanım biliyorsunuz. Oradaki 
Generallerin hiçbirinin adı geçmiyor. Bunu sonra kullanacağız savunmamızda. Şimdi bir 
sorum daha var; şimdi uçakla İstanbul'a generaller gidiyor ve medyada darbeciler yakalandı 
şeklinde birtakım haberler çıkıyor. Bu konuyu ilettiniz mi Abidin Ünal'a ne yapılmasını 
önerdiniz?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben:   Bu konuyu da uçakla İstanbul'a giden generaller 
evet darbeciler yakalandı diye lanse edildi. Bunu hemen komutanımıza arz ettik, neden? 
Nasıl Akın Öztürk General bir gece önce şeydeydi, şeref salonunda aynı ortamdalardı, Şanver 
Generalde oradaydı yani yakalananlar arasında Şanver General var, yakalandı denilenler 
arasında, darbeci denilenler arasında. Hemen komutana arz ettik, müsaadenizle dedik bu 
bilgiyi aynı şeklide medyaya geçelim bunlar darbeci değiller tam tersine Akıncıdan gelen 
derdest edilmişler, darbeye karşı emekleri geçmiş generalleri şeklinde. Bu sefer hızlı telefon 
ederek bunlar değil şeklinde ben bilgi verdim Hava Kuvvetleri Komutanın emri ile arıyorum 
diye ama şöyle bir tepki aldım bunu komutanımızın gazete ismi de verebilirim, 
komutanımızın kendisinden duymamız gerekir dedi bir büyük ulusal gazetenin şeyi diye 
biliyorum. 

Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Söylemende sakınca 
yok Hürriyet Ankara temsilcisi ne diyor sana?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Hürriyet Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek beyefendi 
bu şekilde ifade etti. Bu da ne yazık ki benim yorumum şu oldu o an yani basın halkla 
ilişkiler biriminde çalışan o birimin müdürüne güven bittiyse askeriyenin genel olarak hani 
basın halkla ilişkilerin temeli itibardır. İtibar kaybolmuş anlamında kendim sonuç çıkardım 
komutana arz ettim. Komutan da dedi, daha fazlasını yapmayalım dedi bir gerekçe sunarak. 
O gerekçeyi de çok açıkçası...

Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: O gerekçeyi söylesen iyi 
olur aslında.

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Çok paylaşmak istemiyorum kendisi paylaşabilir 
sonra çünkü farklı yorumlar yapıyor Abidin Ünal General. 

Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Ama çok önemli Mesut 
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çünkü inkar ediyor Abidin Ünal, sizi suçlu durumuna düşürüyor. 
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Bu ama ben söyleyince tam tersine inkar edecek 

diye düşünüyorum. 
(seyirciler sıralarından gelen sesler anlaşılamadı) 
Başkan: Burada avukat hanım soruyor da  size ne oluyor tekrar tekrar. Konuşanlar 

tespit edildiği zaman çıkartıyoruz doğrudan. 
Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Bir sorum daha olacak, 

15 temmuzdan sonra bazı Generallerin işkenceli hali basına yansıdı biliyorsunuz. Bununla 
ilgili hiç komutanla görüştünüz mü?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Bu bölümü de kesinlikle aynı şekilde arz ettik. 
Protokol şube müdürümünde Hatice Binbaşıydı rütbesi Binbaşıydı o zaman, kesinlikle ya 
böyle bir şey olabilir mi vs. Lütfen komutana bir daha arz edelim bir daha arz edelim dediğini 
de hatırlıyorum ama komutanda o gece yaşanmışlıkların da etkisi ile zannediyorum tamam 
dedi. Yani telefon etti mi etmedi mi bilmiyorum ama bir tepkisi olmadığını sonradan 
öğrendim diyebilirim. 

Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Yani kısaca komutan 
kılını bile kıpırdatmadı. Peki, şimdi 19 temmuzda Abidin Ünal sizi makamınıza çağırıyor, bir 
bildiri hazırlamanızı söylüyor.  Onun içeriğini öğrenebilir miyiz?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Orada da komutan Deniz Kuvvetlerinde efendim 
Deniz Kuvvetleri Denizde darbe nasıl engellendi diye bir şey hazırlamış, sizde hazırlayın 
dedi. Hava kuvvetlerinde darbe böyle engellendi şeklinde bir basın açıklaması veya biraz 
makale diyebiliriz, onun hazırlığı üzerinde çalışırken ne yazık ki gözaltına alınma haberimizi 
aldık. 

Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: O gün Alper 
Ketencioğlu'nu gördünüz mü karargahta?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: 15 temmuzda, yok görmedim. 
Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Sonradan öğreniyoruz 

evdeymiş zaten. Şimdi Hava Kuvvetleri Komutanı ile görüştüğünü söylüyor kendisi zaten 
ifadelerinde. Neden uçakların kalktığı üsse yönelik başka tedbirler önerip önermediğini 
biliyor musun?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Yani bilgim yok herhalde burada dikkat çekici bir 
konu var; harekat başkanı Güneykaya Generalin zamanının Harekat Başkanının kendisine 
verdiği Akıncı ile ilgili bir hususu özür dilerim HKHM ile ilgili bir hususu tereddüt ediyor 
ben bunu yapamam şeklinde. Ancak Hava Kuvvetleri Komutanından duyunca faaliyete 
geçtiğini ifadelerden okuyoruz. 

Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Evet o gece evde hiç 
uğramamış bile karargaha. 14-15 temmuzda Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisinden 
komutanlar bir oyuna davet edildi mi o konuda ne yaptınız?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Şimdi efendim ona şöyle cevap vereyim; dünya 
şuanda da savunmamda vardı yani çok zamanınızı almamak için çıkarttığım bir  bölümdü 
avukat hanım sorunca...

Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Ben sadece oyunun 
adını soracağım.

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Oyunun adı Saraydan Kız Kaçırma. 
Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Tamam başka sorum 

yok. 
(seyirciler sıralarından gelen sesler anlaşılamadı) 
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Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Biraz renk getirelim 
dedik rahatsız mı oldun sanane?

Başkan: Karşılıklı diyaloğa girmiyoruz.
Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Laf atmasın başkanım. 
Başkan: Cevaplarınızı verirken karşılıklı diyalog kurmuyorsunz.
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Başkanım benim savunmamla ilgili şöyle bir 

bölümü var cevap vermek anlamında değil gerçekten. Çünkü 7 temmuzdan başlayarak 
koordinesi içerisinde bulunduğum bir faaliyetti 14-15 temmuza yönelik. İstanbul'da dünya 
opera festivali yapılıyordu ve Devlet Opera ve Balesi Halkla İlişkiler sorumlusu gerekirse 
tanıklığına da başvurulabilir kendisi de bir devlet sanatçısıdır. Beni arayarak İstanbul'daki bir 
faaliyete yönelik komutanlarımız gelebilirler mi dedi. Benimde savunmamda yazıyor yani hiç 
darbecinin opera ile bale ile yani ilişkisi  işi olur mu şeklinde bir bölümdü çıkardım ben bu 
bölümü. 

İddia makamı sanığa soruları olduğunu bildirdi: Bu görüntülerde izledik Cevat 
Yazgılı'ya müdahale kelepçe takılması. Orada o generale kelepçe takılması, müdahale 
edilmesi emirleri veren kimdi neler konuşuldu orada konuşmaları duyamıyoruz, sen iyi 
hatırlıyorsun konuşmaları? Kimdi bunu tutun, kelepçe takın, kenara götürün, emri veren 
kimdi?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Şimdi ben o bölümde uzaktayım sayın savcım. 
İddia makamı devamla: 2 metredesin canım. 
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: O son aşaması. 
İddia makamı devamla: Duymadın mı hiçbir şey o müdahale sırasında Cevat 

Yazgılı'nın en azından...
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Genel bir bağrışma var. 
İddia makamı devamla: Cevat Yazgılı'nın ne yapıyorsunuz falan yani hiçbir şey mi 

duymadın?
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Yani şeyi hatırlıyorum yok tutuklayın, vurun bu tip 

şeyleri hatırlıyorum çünkü hat nizatında karargahın yönetiminde etkili olan iki komutanın bir 
yanlış anlaşmasından yani ben öyle algılıyorum. 

İddia makamı devamla: Cevat Yazgılı'nın tutuklayın, vurun demesindeki silah milah 
yok tek başına bir general...

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Ama general.
İddia makamı devamla: Yani ona karşılık ne deniyordu kim ne diyordu?
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Yani durdurun şeklinde bir şey söylersem spekule 

etmiş olurum. 
İddia makamı devamla: Kimdi onu diyen kimdi o emri veren kimdi?
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Onu hatırlamıyorum savcım. 

İddia makamı devamla: Yani Veysel Kavak mıydı orayı idare eden yoksa Güvenlik 
amiri miydi?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Yani bir şey söylersem arkadan gelmiş birisi olarak 
spekule olurum sayın savcım. Öbürünü net duyduğumu hatırlıyorum neden, çünkü beni de 
ilgilendiriyor orada güvenlikçi personele onu vurun ona ateş edin şeklinde bir hedef gösterme 
konusu var ve ben uzaklaştım onu hatırlıyorum yani. Niye yani sonuçta yani üzerimizde 
metal bir zırh kurşun geçirmez bir şey yok, personelde var güvenlik personelinde yakın 
duranlarda var. 
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İddia makamı devamla: Peki o gece senin girişin herhalde 11.00 sıraları falan 
karargaha?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Yok değil 9.30.
İddia makamı devamla: 9.30-10.00?
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: 9.30. 
İddia makamı devamla: Ne yaptın, karargaha yani giriş sebebin o çok savunma 

yaptın da ben anlamadım yani o gün orada bulunmanın sebebi ne bir şey yaptın mı orada?
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Estağfurullah efendim. 
İddia makamı devamla: Yani kendi görevinle mi ilgili  darbe ile ilgili zaten 

demeyeceksin de?
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: O cümleyi efendim ne yazık ki söyledim yani iki 

bölüm var burada; bir, benim karargaha gitme amacım kesinlikle ve kesinlikle bu Solo Türk 
ile yaşanan anormalliği çözmekti. O çok önemli neden, haftaya gösteri var. Pazartesi günü 
orada evet ben...

İddia makamı devamla: Genel sekreter orada bilmiyor musun genel sekreterin orada 
olduğunu?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Genel sekreter orada ama Solo Türk basın halkla 
ilişkilerdeki görevli üsteğmenin bizle bağlantısı var. Ben pazartesi günü koltuğumda rahat 
rahat otururken Antalya'da o üsteğmen arkadaş sırtı terleyecek yani büyük bir itibar kaybına 
neden olacak birinci bölüm bu. İkinci bölüm, darbe olduğu anlaşıldıktan sonra televizyonlara 
vs. Bağlanıp bir şey yapılabilir mi bu konuyu da özellikle arz ettim. Neden, komutanın emri 
olmadan komutandan habersiz medyaya bağlantıya geçmek tabi ki sıkıntılı olur. Eğer ki, 
burada da şunu yeri gelmişken ifade edeyim bu soru önceki sorunun da devamı olarak eğer ki 
Abidin Ünal Orgeneralin iddiaları doğru olsaydı yani böyle basın açıklamaları havada 
uçuşurdu. Yani üç cümle yaz gönder böyle bir şey yok. 

İddia makamı devamla: Karargah içinde o gece darbeye iştirak eden veya yardım 
eden herhangi bir isim olduğu konuşuldu mu?

Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Efendim şunu açıkça ifade etmem lazım şimdi 3 
müebbet artı örgüt üyeliği ile bende yargılanıyorum. Yani onu başkanımız ve  heyete 
bırakmak istiyorum. Bu konu biraz o şekilde zannediyorum cevap vermem daha uygun 
olacak. 

İddia makamı devamla: Hiç bir şey söylememek ve hiçbir şey yapmamak Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin teğmen üstü rütbelerinin bir huyu herhalde. 

Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Komutanlara bakalım 
sayın savcım, komutanları bir sorgulayalım ondan sonra bu alt rütbelere bu şekilde 
davranalım. 

Başkan: Soru cevap, karşılıklı diyalog yapmıyoruz avukat hanım. 
Sanık Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Keşke derdest ettirseydi 

kendini bir şekilde. 
Sanık  Mesut Yurtdan cevaben: Genel bir cümle oldu efendim. 
(seyirciler sıralarından gelen sesler anlaşılamadı) 
Başkan: Bak burada tekrar tekrar aynı şey geçende çıkarttırdım seni yine aynı şey. 
Sanık Mesut Yurtdan cevaben: Özür dilerim yarım kaldı ama cevap vermem lazım 

müsaadenizle. 
Başkan: Soru geldiği zaman. 
Sanık Mesut Yurtdan cevaben: Çok kısa başkanım, cevap verdim eylemsizliğim 
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basınla ilgili bölümdeyim. Eylemsizliğimin sebebini açıkladım. Eğer ki, basınla ilgili Hava 
Kuvvetleri Komutanı komutanlığı adına bir açıklama yapmış olsaydım ki nasıl ki 
Genelkurmay Başkanı acaba öldü mi diye söylentiler çıktı çok net hatırlıyorum sosyal 
medyada o bilgi kirliliğinde Başbakanlık kriz koordinasyon merkezinden bağımsız hareket 
ederek o krize daha çok ben ateş taşımış olurum. Bu eylemsizliğin sebebi budur. 

Sanığın çarpraz sorgusuna sanıkların sorusu ile devam olundu.
Sanık Günay Köroğlu söz aldı, sanığa soruları olduğunu bildirdi: Savunmanızda 

özellikle D kapısındaki olan bölümü duyduğunuz bölümü özellikle anlattınız ama. Ben 
özellikle yine kendi şahsım ile ilgili sormak istiyorum. Orada bulunduğunuz süre içinde 
Yazgılı General özellikle beni hedef göstererek benim şahsımı hedef göstererek oradaki 
güvenlik personeline uzman çavuşlara beni öldürtmek istercesine bunu vurun diye bir emir 
verdiğini duydunuz mu şahit oldunuz mu?

Sanık Mesut Yurtdan cevaben: Yani vurun emrini hatırlıyorum ama direk sizinle 
ilgili mi onu hatırlamıyorum. 

Sanık Günay Köroğlu devamla: Peki bu Yazgılı Generalin bu emrinden önce veya 
sonra benim konuşmalarımda herhangi birisine şahit oldunuz mu?

Sanık Mesut Yurtdan cevaben: Yok olmadım başkanım, ben aynı şekilde 
uzaktaydım çünkü silahla ilgili bir konu var. 

Sanık Günay Köroğlu devamla: Güvenlik harekat merkezine saat kaç gibi indiniz?
Sanık Mesut Yurtdan cevaben: Güvenlik Harekat Merkezine 2.30-3.00 civarı 

indiğimi hatırlıyorum 2.00 dan sonra. 
Sanık Günay Köroğlu devamla: Peki siz inerken kendi odanızdan mı gittiniz oraya 

komuta katından mı indiniz?
Sanık Mesut Yurtdan cevaben: Komuta katından indim evet inerken genel sekretere 

bilgi verdiğimi hatırlıyorum yani o odaya uğrayıp bilgi verdiğimi hatırlıyorum.
Sanık Günay Köroğlu devamla: Saat 11.30 da komuta katının tecrit edildiği gibi bir 

savunmalarda burada ben kendimde şahit oldum kendim o gece buna şahit olmamıştım 
kesinlikle bilmiyordum. Siz oraya inerken güvenlik harekat merkezine komuta katından sizi 
durduran ya da işte siz burada tecrit halindesiniz inemezsiniz diye birisi bir şey söyledi mi 
size?

Sanık Mesut Yurtdan cevaben: Olmadı başkanım. 
Sanık Günay Köroğlu devamla: Teşekkür ederim. 
Sanık Mustafa Aydın ve Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli'den soruldu: 

Şimdi en son savcımızın söylediği bir cümleden sonra bunu söylemek gereğini hissettim, 
savunmamda kullanmayacaktım ama ne yaptınız diyor müvekkilime. Peki, komutan 
dediğimiz Abidin Ünal 19.06 da öğreniyor bir şeyler olduğunu ama 22.30 a kadar hiçbir şey 
yapmıyor. Bunun ayrıntılarını geçen gün Mehmet Şanver bir televizyon programında 
açıkladı. Çok ayrıntıya girmeyeceğim dediği şu; Abidin Ünal dedi neredeyse kendini derdest 
ettirene kadar bekledi ve biz derdest edildik, elimiz kolumuz bağlandı, yerlere yatırıldık ama 
dedi o elini kolunu sallaya sallaya gitti artık nasıl yorumlarsınız bilmiyorum, kitabı çıktı alıp 
okuyun. Müvekkilim için özellikle söylüyorum en büyük eylemi eylemsizliği olmuştur çünkü 
tüm basın elindeydi istediği gibi yönlendirebilirdi. Tabi askeriye ile çok ilgisi olmadığı için 
anlamakta zorluk çekiyorsunuz. 

Başkan: İfadelerinize dikkat edin avukat hanım.
Sanık Mustafa Aydın ve Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: TSK 

çok farklı başkanım.
Başkan: Savunma sınırını aşan hususlarlar. 
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Sanık Mustafa Aydın ve Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: 
Tamam aşıyorsam savcım beni şikayet edebilir yasal hakkıdır her zaman. 

Başkan: Burada duruşma inzibatı için benim müdahale etmem gerekiyor zaten. 
Sanık Mustafa Aydın ve Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Ben 

savunma sınırları içinde kaldığımı düşünüyorum.
Başkan: Ben açtığınızı söylüyorum tekrar olmasın. 
Sanık Mustafa Aydın ve Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Peki 

başkanım tamam. Şimdi öncelikle Mustafa Aydın'dan başlamak istiyorum. Kendisi çok çok 
kısa bir savunma yaptı ki savunulacakta bir şey yoktu aslında ama yine de kendine isnat 
edilen suçlamalara kısı kısa cevap verdi. O gece niye geldiğini neler yaptığını ve özellikle 
şunu söyledi; kendine örgüt üyeliği suçlaması var mı yok mu diye baktığımız zaman hiçbir 
suçlama olmadığını görüyoruz çünkü diyor ki 4396. Sayfada iddianamenin 4 silahlı örgüte 
üye olma suçuyla ilgili olarak şüpheli Eyüp Has'ın yukarıda anlatılan eylemleri diyor. Demek 
ki müvekkille alakalı hiçbir şey bulamamışlar Eyüp Has'ı kopyalayıp yapıştırmışlar buraya. 
Şimdi yine Mustafa Aydına darbeyi anlamadın mı diye soruldu da ona da bir cevap vermek 
istiyorum ben Sayın eski Kara Kuvvetleri komutanı Salih Zeki Çolak geliyor Genelkurmaya 
derdest ediliyor bunu bir tatbikat olarak düşünüyor, Akıncıya götürülüyor sabah kurtarılırken 
ancak darbe olduğunu anlıyor koskoca Orgeneral artık gerisini siz düşünün. Müvekkil 
Mustafa ile alakalı elle tutulur bir tane resim görüyorum ben iddianamede başkada hiçbir şey 
görmüyorum. İki tane tanık ifadesi görünüyor ben bunlarla alakalı hiçbir suçlama da 
göremedim sadece ifadeler konmuş oraya. Mustafa ile ilgili nasıl savunma yapacağım onuda 
bilmiyorum ama iddianame bu güne kadar çok eleştirildi diğer arkadaşlar tarafından sanıklar 
tarafından. Çok çok amiyane bir tabir kullanmak istiyorum özür dilerim şimdiden 
iddianameyi hazırlayan savcıya da savcılılar tükürüp kaçmışlar şuanda biz temizlemeye 
çalışıyoruz. Müvekkilim anlattı saat gece 2 ye kadar hiçbir şeye karışılmıyor 2 de sonra zaten 
Yazgılı geliyor ve emir komutanın kendisinde olduğunu söylüyor ve o saatten sonra da 
müvekkilim sabaha kadar hiçbir şekilde olaylara karışmıyor zaten Hava Kuvvetlerinde bir 
olayda yok Cevat Yazgılı'nın basiretsiz bir komutan olmasından kaynaklanan olaylardan 
başka ve müvekkilim 26 temmuza kadar çalışmasına devam ediyor. Sonrasında niye 
alındığını biz hala anlamadık zaten. İkinci olarak, müvekkilim Mesut Yurtdan baya sabrınızı 
zorladı uzun bir konuşma yaptı ama 20 aydır bu günü bekliyor bu insanlar. Gerekirse 
günlerce konuşabilirdi çünkü olumsuz şeyin ispatı çok zor. Elle tutulur hiçbir tane somut her 
türlü şüpheden uzak hiçbir şey yok iddianamede. Bunu hep söylüyorum 1800 lerde yapılan 
bir yargılamada söylenen bir savunmada diyor ki bu iddianame kısmı doğru birde tarih doğru 
diyor savunmada bizde aynen katılıyoruz bu iddianamenin bir başlangıçtaki iddianame 
kelimesi bir de aşağıda savcıların ismi doğrudur diye düşünüyoruz. Müvekkilim Mesut 
Yurtdan ile alakalı bir tek elle tutulur atama listesi görünüyor biliyorsunuz, onunla ilgili 
savunmalarımı biraz sonra yapacağım. Şimdi bu davalarda yargılanan bütün insanların tek 
suçu asker olmaları ve Hulusi Akar'ında her zaman ifade ettiği gibi mutlak itaat ile 
komutanlarına bağlı olmaları. Ama bunu bir türlü mahkemelerde biz anlatamadık, gidene 
niye gittin diyorlar gitmeyene de niye gitmedin sen asker değil misin diyorlar. Her zaman 
savundum ben bunu bu davaların askeri mahkemelerde görülmesi gerekiyor çünkü aylardır 
emir komuta nedir, mutlak itaat nedir, ast üst amir nedir, tatbikat nedir biz bunları anlatmaya 
çalışıyoruz daha usulü aşamadık ki esasa geçebilelim. Yani şunu söylüyorum askeri ceza 
kanunu, iç hizmet kanunu ve askeriye ile alakalı diğer tüm kanun ve yönetmelikler 
yürürlükten kaldırıldı da bizim mi haberimiz olmadı. Buradaki sanıkların hepsi ile alakalı ve 
özellikle müvekkilim ile alakalı sonradan dinlenecek müşteki ve tanıklar onlar neden dışarıda 
bu insanlar neden içeride ben bunu çözmeye çalışıyorum. İnşallah gelirlerse burada soru 
cevap ile çapraz sorgu ile bunu aşmaya çalışacağız. Yine iki müvekkilimede soruldu darbe 
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olduğunu anladın da ne yaptın diye. Peki, bizde biraz önce sayın savcıma sordum, 
komutanlara sorun bunu diye. Biz birkaç tanesini tespit ettik darbe olduğunda ne yaptı 
kendileri diye bir kısmı eşini teskin etmekle meşgul bir kısmı İstanbul'un İspark köşelerinde 
saklanmakla meşgul, bir kısmı sığınaklarda saklanıyor biliyorsunuz ama buradaki insanlar 
birliklerini korumak amacıyla geliyorlar, pişmanlar mı bilmiyorum ama hiç pişman 
olduklarını sanmıyorum, bugün olsa yine de gelirler diye düşünüyorum. Şimdi dün bir 
müvekkilimin savunmasında da söylemiştim başkanım, bu davalar baştan beri algı ile 
yürüyor. Gerek yazılı basında gerekse görsel basında ki bunu da davanın başından beri bizde 
yaşadık biliyorsunuz siz burada yargılama yaparken kendini Gazi şehit yakını olduğunu iddia 
eden ki bilmiyoruz gerçekten öyledir değildir asla günahlarını almak istemem, onların türlü 
hakaret ve tehditlerine maruz kaldık ve mahkemenizin şu aşamaya kadar hiçbir şey 
yapmadığını görüyoruz başkanım. Adil yargılanma ayaklar altına alındı diye düşünüyorum. 
Bu konu ile ilgili geçen celselerde zaten liste halinde benim açıklamalarımda vardı onları da 
aynen tekrar ediyorum. Şimdi Cumhurbaşkanımızın her zaman söylüyor biliyorsunuz, 
müddei iddiasını ispat ile mükellef diye, ben katılıyorum sayın Cumhurbaşkanımıza ve 
diyorum ki iddia makamına eğer elinizde somut bir şeyler varsa biz görmeye ve aleyheyse de 
çürütmeye her zaman hazırız. Ama şimdiye kadar bir tane somut delil göremedim ben. Yani 
şu tarafımıza isnat edilen suçlamalara bile ki suçlamada değil tamamen tespit hangi hareketi 
hangi kanunun hangi maddesini ihlal etmiş tek tek hiç açıklanmıyor bile. Yani şu savunmayı 
yapmak bile zül geliyor. Müvekkilim Mesut ile alakalı...

(seyirciler sıralarından gelen sesler anlaşılamadı) 
Sanık Mustafa Aydın ve Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: 

Efendim bana laf mı attınız? 
Başkan: Avukat hanım devam edelim.
Sanık Mustafa Aydın ve Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: 

Başkanım çıkarın dışarı benim insicamımı bozuyor. 
(seyirciler sıralarından gelen sesler anlaşılamadı) 
Başkan: Karşılıklı diyalog kurmuyoruz.
Sanık Mustafa Aydın ve Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: 

Duyabilsem cevap vereceğim, görmeyince duyamıyorum. 
(seyirciler sıralarından gelen sesler anlaşılamadı) 
Sanık Mustafa Aydın ve Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: 

Efendim?
Başkan: Karşılıklı diyalog kurmayalım. 
(seyirciler sıralarından gelen sesler anlaşılamadı) 
Sanık Mustafa Aydın ve Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: 

Söylesin diyorum söylesin de cevap vereceğim. 
Başkan: Savunmanıza devam edin avukat hanım savunmanıza devam edin karşılıklı 

diyalog kurmuyoruz.
(seyirciler sıralarından gelen sesler anlaşılamadı) 
Sanık Mustafa Aydın ve Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: 

Sizde gidin şekerinizi yiyin dışarıda. 
Başkan: Karşılıklı diyalog kurmuyoruz artık.
(seyirciler sıralarından gelen sesler anlaşılamadı) 
Sanık Mustafa Aydın ve Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: 
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Mikrofonunuzu açtırın da duyayım duyamıyorum. 
Başkan: Bu diyaloğu bir kapatalım artık.
(seyirciler sıralarından gelen sesler anlaşılamadı) 

Sanık Mustafa Aydın ve Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: 
Savunma kesilmez asla kesilmez. 

Başkan: Avukat hanım savunmaya devam edelim evet. 
(seyirciler sıralarından gelen sesler anlaşılamadı) 
Sanık Mustafa Aydın ve Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Bu 

terbiyesizliği yapanlar çıksın lütfen. 
Başkan: Karşılıklı diyalog kurmak için bu kadar heveslisiniz dışarıda kurabilirsiniz. 
Sanık Mustafa Aydın ve Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: Çok 

zorlarına gidiyor gerçekleri...
Başkan: Savunmaya, bizi ilgilendiren kısma geçelim. 
Sanık Mustafa Aydın ve Mesut Yurtdan müdafi Av. Ayten İzmirli devamla: 

Gerçekleri duymak çok zorlarına gidiyor farkındayız. Şimdi atama listesi ile alakalı bölüme 
gelmiştim başkanım. Bu atama listesini her zaman söylüyorum ben atama listesi biz sözde 
atama listesi dediğimiz zaman bazen Cumhurbaşkanımızın avukatı Hüseyin Aydın bana 
şiddetle karşı gelmişti ama eğer sözde değilse bu atama listesi listenin en başında Hulusi 
Akar var. Konumuz ile de alakalı olduğu için Abidin Ünal ve Cevat Yazgılı da bu listede 
başkanım. Onlara neden işlem yapılmadı ayrıca ilk yakalamalar sırasında 81 generale neden 
işlem yapılmadı, tarafımızca manidar diye düşünüyoruz. Aynı zamanda yine Genelkurmay 
Çatı davasında delil klasörünün içinde geçen Genelkurmaya zamanında 4 kaynaktan geldiği 
söylenen istihbarı bilgiler var bu istihbarı bilgilerde yine en başta o zaman Kara Kuvvetleri 
Komutanı Hulusi Akar onunda adı var, Yaşar Güler'in de adı var şüpheli diye geçiyor PDY 
bağlantılı diye geçiyor, Cevat Yazgılı'nın adı var ve bir yerde şöyle bir bilgi var başkanım 
bunların hepsini sunacağım size dava dosyasından alınmış bilgiler bunlar. O zaman Hulusi 
Akar Kara Kuvvetleri Komutanı burada aynen deniyor ki; ordudaki cemaat yapılanmasını 
temizleyeceğim diyerek Cumhurbaşkanı ile anlaştı, kesinlikle Genelkurmay ona teslim 
edilmemelidir, asıl tehlike ihtilal o zaman olur. Yani görüyoruz ki burada kuzular kurtlara 
teslim edilmiş. 80 darbesini biliyorsunuz, 80 darbesinde şuanda görev yapan ve emekli olmuş 
Kuvvet Komutanlarımız ve Hulusi Akar görevde ve bizzat Yüzbaşı ve Üsteğmen rütbesi ile 
karışıyorlar, Genelkurmay davasında Salih Zeki Çolak'a ve Abidin Ünal'a bunu sormuştum 
ben, darbeyi anladığınız anda yok ben darbeye katılmıyorum deyip geri çekildiniz mi dedim; 
sessiz kaldılar. Bizzat karışmışlardır ve bugüne kadar dar hiçbiri yargılanmadı, sadece en üst 
3 komutan yargılandı biliyorsunuz, ikisinin ömrü vefa etmedi. Dolayısıyla bizzat darbeye 
katılıp da onlar bu güne kadar yargılanmamışlarsa bu insanların hiç yargılanmaya hakkı 
yoktur diye düşünüyorum. Dolayısıyla başta Hulusi Akar olmak üzere diğer Kuvvet 
Komutanlarınında mahkememize çağrılıp çapraz sorgularının yapılmasını talep ediyorum. 
Şimdi öğleden sonra darbe girişimini öğrenip de asla birliklere giriş çıkışı yasaklamayan ki 
bunu Zekai Aksakallı da çok net bir şekilde dile getirdi ve sadece hava sahasını kapatan sayın 
Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları Anayasayı İhlal suçunu işlememiş de benim 
müvekkillerim mi işlemiş? Onların elinde bulunan İstihbarı bilgiler müvekkillerimin elinde 
var mıymış? Bunların hepsinin sorgulanması gerekiyor. Dolayısıyla buraya geldiklerinde 
soracağımız çok soru var başkanım. Kısaca her iki müvekkiliminde üzerine atılı suçlamaları 
kesinlikle kabul etmiyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum somut her türlü şüpheden uzak bir tane 
delil sunulsun biz kabul edeceğiz bütün suçlamaları. Tahliye ile alakalı olarak atama 
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listesinde adama listesinde adı olup da yargılanıp aynı zamanda tahliye edilen yaklaşık 20 
tane General ve onun daha da yüksek sayıda daha da düşük rütbede insanlar var. Dolayısıyla 
sadece adının atama listesinde olması tek başına suç değil diye düşünüyoruz. Bunu 
destekleyen mahkeme kararları da var, Tokat Sıkıyönetim Komutanı olarak atanan Adnan 
Arslan darbeye karıştığına dair hiçbir bilgi, belge, delil bulunamadığı için örgüt üyeliğinden 
ceza aldı, istinafa gitti dosya istinaf direk bütün suçlardan beraat kararı verdi başkanım. Yine 
Ankara 19 ağır ceza mahkemesinde aralarında benim de müvekkilimin olduğu Murat Yaygın, 
Ercan İncioğlu, Celaleddin Çoban tahliye oldular. Yine Ankara da yargılanan Abdullah 
Barutçu biliyorsunuz Korgeneraldi o tahliye oldu ama ben savunmalarımda her zaman 
kullandığım İstanbul Sıkıyönetim Komutanı olarak atanmış gibi görünen Erdal Öztürk 
tahliyesini özellikle söylüyorum 10 sayfalık bir duruşma zaptı var 3-4 sayfası sırf Erdal 
Öztürk'e ayrılmış ve çok güzel gerekçelerle tahliye gerekçesi hazırlanmış, aynen katılıyorum 
ve aynen duruşma zaptından okuyorum başkanım. 7. Sayfasında diyor ki anlatıyor; 
savunmasının aksinin ortaya konulmuş olmayışı diyor ve tahliye gerekçesinde de aynen şunu 
söylüyor, sanık ile ilgili suç vasfının ve hukuki durumunun lehe yönde değişme ihtimali ve 
tutuklu kaldığı süre gözetilerek tahliyesine diyor. Sizde dinlediniz, her iki müvekkiliminde 
darbeye karıştığı yönünde hiçbir bilgi, belge hiçbir şey yok ortada sadece Mesut için atama 
listesi var onu da ne denli geçerli olduğu verilen tahliyelerle verilen beraat kararları ile ortaya 
çıktı. Bu sebeple çok fazla zamanınızı almak istemiyorum, her iki müvekkiliminde 
savunmasının aksine dosyada hiçbir delil olmadığından ikisinin de bihakkın tahliyesini 
istiyorum. Adli kontrol istemiyoruz başkanım çünkü hiçbir suçları yok, bihakkın tahliyesini 
istiyoruz. Çünkü 20 aydır artık infaza dönüşmüş durumda. Kendileri ile birlikte aileleri de bu 
çileyi çekiyorlar. Suç vasfınında değişme ihtimaline binaen her iki müvekkilimin de 
tahliyesini ve mal varlıkları bankalar üzerine konulan tedbirlerinde kaldırılmasını talep 
ediyorum başkanım teşekkür ederim. 

Sanıklar müdafiine katılma talepleri yönünden soruldu: Kabul etmiyoruz dedi.
Sanık  Mesut Yurtdan'a nüfus ve sabıkasızlık kaydı okundu, soruldu: Doğrudur, bana 

aittir dedi.
Sanık Mesut Yurtdan'a katılma talepleri yönünden soruldu: Avukatıma katılıyorum 

dedi.
Sanık Mustafa Aydın'a nüfus ve sabıkasızlık kaydı okundu, soruldu: Doğrudur, bana 

aittir dedi.
Sanık Mustafa Aydın'a katılma talepleri yönünden soruldu: Avukatıma katılıyorum 

dedi.

İddia makamından soruldu, sanıkların üzerlerine atılı Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçların niteliği, işin önemi, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç 
şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması (darbe teşebbüsünün yönetilmesi ve icrai 
hareketlerine değişik şekilde katıldıklarına ilişkin tespitlerin bulunması), tutuklukta 
geçirdikleri süre, suçların cezalarının yasadaki üst sınırı, verilmesi beklenen ceza ve güvenlik 
tedbirleri ile tutukluluk tedbiri arasında ölçülülük bulunması, suçların CMK.nun 100/3.a 
maddesi kapsamında kalan suçlardan oluşu, kamu düzeninin korunması, sanıkların yeniden 
suç işlemelerinin önlenmesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu aşamada tutukluluk hallerinin 
devamına, tevsii tahkikat ve diğer hususlardaki görüşümüzün duruşma sonucunda 
belirtileceği hususu mütalaa olunur, dedi. 

Dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ İSTEMGİBİ:
1-Abdulbaki Ayday, Abdullah Can, Abdullah Demir, Abdullah Erdoğan, Abdullah 
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Gençay, Abdullah Özbekler, Abdullah Emre Sandık, Abdullah Berşah Kül, Abdurrahman 
Arslan, Abdurrahman Ökmen, Abdülsamet Kara, Adem Çakır, Adem Emiroğlu, Adem Gül, 
Adem Kırcı, Ahmet Gökten, Ahmet Özdemir, Ahmet Sarıkaya, Ahmet Tosun, Ahmet 
Bahadır Özmen, Ahmet Çamoğlu, Ahmet Oğuzhan Yıldız, Ahmet Tarık Kaya, Ahmet Ufuk 
Yener, Ali Durmuş, Ali Eraslan, Ali Karabulut, Ali Murat Karakuş, Ali Pehlivan, Ali Soylu, 
Ali Tiryaki, Ali Uçar, Ali Mert Tüfekçi, Ali Rıza Eken, Alper Kalın, Alparslan Şahin, 
Aydemir Taşçı, Aydın Gündüz, Aydın Nevzat Özkan, Ayhan Çatıkkaya, Aykut Gündüz, 
Aziz Ersen Emanet, Bekir Dirmit, Bekir Ercan Van, Berat Ölçer, Bircan Ermaya, Buğra 
Baldan, Burak Ceylan, Burak Deniz, Burak Kolukısa, Burak Kuru, Burhan Yaranç, Bülent 
Kaya, Bülent Toygar, Bünyamin Bozkurt, Bünyamin Özbek, Can Kaya, Caner Çamoğlu, 
Caner Gökçeoğlu, Celal Keçelioğlu, Celal Onat, Cemal Akyıldız, Cengiz Atak, Ceyhan 
Karakurt, Cihan Cengiz, Coşkun Bardakcı, Cumaali Pusat, Devrim Ağırağaç, Devrim Orhan, 
Efrail Saltabaş, Ekrem Aydoğdu, Ekrem Kandur, Ekrem Malkoç, Emin Albayrak, Emine 
Gülşen Torunoğlu Aslan, Emre Durgunlu, Emre Karaarslan, Emre Sakarya, Emre Vurmaz, 
Enes Coşkunçay, Enes Taştan, Enes Yeşilkütük, Engin Yetgin, Engin Yüksel, Ercan Dağhan, 
Ercan Dursun, Eray Kızıltaş, Erdem Erdoğan, Erdinç Kurt, Erdoğan Durgun, Eren Çalışkan, 
Eren Kaçgan, Erhan Balcı,  Erhan Baltacıoğlu,  Erhan Gazioğlu,  Erkan Durmuş, Erkan 
Muzafferiyet, Ersin Eryiğit, Ertan Koral, Ertuğrul Dincer, Ertuğrul Özdemir, Ertuğrul Cihat 
Sungur, Ertuğrul Güven Birlik, Eyüp Has, Eyüp Mert, Eyüp Bahadır Pekince, Eyyüp Ergül, 
Fahri Ünver, Fahri Yavuz, Faruk Solmaz, Fatih Akbulut, Fatih Arslan, Fatih Aslantaş, Fatih 
Aydemir, Fatih Kahraman, Fatih Kahraman (Besim oğlu, 1984 d.lu), Fatih Kaya, Fatih Koç, 
Fatih Koçak, Fatih Özcan, Fatih Pancar, Fatih Suçatı, Fatih Şen, Fatih Yapıcı, Fatih 
Yarımbaş, Ferat Erten, Ferdi Dal, Ferdi Evcimik, Ferhat Akbulut, Ferhat Keten, Fevzi Kılıç, 
Feyyaz Karakaş, Fikri Özgür, Furkan Öztürk, Gökhan Karabacak, Gökhan Gerboğa, Gökhan 
Maldar, Gökhan Yakut, Gökan Gültekin Demir, Gökmen Tarhan, Göksel Bayram, Günay 
Köroğlu, Habip Sarıahmetoğlu, Hakan Çiçek, Hakan Doğan, Hakan Karakuş, Hakan 
Tayyare, Halil Burak Balcı, Halil İbrahim Güçlü, Halil İbrahim Yurdusev, Halil Kumcu, 
Haluk Şahar, Hamdi Çıplak, Hamza Aras, Hamza Beyret, Hamza Karaduran, Harun Biniş, 
Harun Eraslan, Harun Olgun, Harun Nihat Aşık, Hasan Akın, Hasan Balcı, Hasan Baysar, 
Hasan Çalmaz, Hasan Kargın, Hasan Kepez, Hasan Saltan, Hasan Alp Koruyucu, Hasan 
Hüsnü Balıkçı, Hızır Özyuva, Hüseyin Arı, Hüseyin Aslanbay, Hüseyin Demiral, Hüseyin 
Mermer, Hüseyin Polatçı, Hüseyin Türk, Hüseyin Yılmaz, Işın Ceylan, İbrahim Gerboğa, 
İbrahim Koçak, İbrahim Yılmaz, İbrahim Yozgat, İbrahim Halil Kaya, İbrahim Mesut 
Yılmaz, İdris Aksoy, İlhami Aygül, İlhami Yıldız, İlhan Karasu, İlker Hazinedar, İrfan 
Altuntaş, İsmail Aslan, İsmail Boyacı, İsmail Keskin, İsmail Küçükberber, Kadir Bekmez, 
Kadir Okur, Kadir Saraç, Kağan Polat, Kamil Çetin, Kemal Akçınar, Kemal Batmaz, Kemal 
Mutlum, Kenan Comart, Köksal Demirtuğ, Kübra Arpaguş, Lale Işık, Mahmut Açıkbaş, 
Mahmut Sil, Mehmet Afşar, Mehmet Cantürk, Mehmet Ceylan, Mehmet Güngör, Mehmet 
Karakoç, Mehmet Kaya, Mehmet Köse, Mehmet Oruç, Mehmet Özçete, Mehmet Veske, 
Mehmet Yurdakul, Mehmet Ali Taşkıran, Mehmet Çetin Kaplan, Mehmet Fatih Canal, 
Mehmet Fatih Çavur, Mehmet Fatih Özkan, Mehmet Feyzi Ünal, Mehmet İhsan Akça, 
Mehmet Teoman Kalmaz, Mehmet Zaid Çelik, Melih Albayrak, Melih Döner, Mert Keskin, 
Merve Duğan, Mesut Açıkgöz, Mesut Aşkın, Mesut Bayar, Mesut Baytürk, Mesut Güney, 
Mesut İleru, Mesut Yurtdan, Metin Bilgici, Metin Çerkesoğlu, Mevlüt Öncel, Mikail Kaynak, 
Mikail Tığcıoğlu, Muhammed Muzaffer Durmaz, Muhammet Kıvrak, Muhammed Osman 
Haktanır, Muhammed Süheyl Serdaroğlu, Muhammet Saka, Muhammet Emrah Kuzu, Murat 
Altay, Murat Bayrakçeken, Murat Bicil, Murat Çakır, Murat Çakır (Fethi oğlu, 1990 d.lu), 
Murat Çınar, Murat Fırat, Murat Gümüş, Murat Kale, Murat Karakuş, Murat Tekin, Murat 
Yalçınel, Murat Yazıcı, Murat Can Işık, Murat Yılmaz, Mustafa Altunay, Mustafa Avşar, 
Mustafa Aydın, Mustafa Azimetli, Mustafa Bağatur, Mustafa Balcı, Mustafa Erez, Mustafa 
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Ertuğrul, Mustafa Ertürk, Mustafa İlleez, Mustafa Karadere, Mustafa Konur, Mustafa Kozak, 
Mustafa Özel, Mustafa Özkan, Mustafa Şahin, Mustafa Turgay, Mustafa Zelbey, Mustafa 
Can Mengül, Mustafa Gökhan Türer, Mustafa Mete Kaygusuz, Mutlu Ferik, Münür Işık, 
Müslim Macit, Nail Sarıaltın, Namık Karkaç, Nazif Baysal, Necip Yılmaz, Nevzat Bilir, 
Nihat Çırakoğlu, Nurettin Oruç, Oğuz Alper Emrah, Oğuz Kaan Ayran, Oğuz Haksal, Okan 
Ayday, Oktay Esen, Olgun Acuce, Onur Kahveci, Onur Ünal, Orçun Kuş, Orhan Kahraman, 
Orhan Kuzucu, Osman Bekar, Osman Doğan, Osman Sivlim, Osman Yılmaz, Osman Nuri 
Gür, Ozan Gülertan, Ozan Turanlı, Ömer Dolay, Ömer Vurgun, Ömer Faruk Alp, Ömür 
Yongacı, Özay Cödel, Özcan Murat Doğan, Özer Zeren, Özgüç Güneş, Özgür Ötkün, Raif 
Can Dursun, Ramazan Cingöz, Ramazan Dede, Raşit Öksüz, Recep Baykal, Recep Ünal, 
Recep Sami Özatak, Resul Metin, Reşat Bora, Rüştü Emre Sabancı, Sabahattin Tigu, Safa 
Sefer Güleroğlu, Salih Cecil Çakıcı, Samet Acar, Samet Avşar, Sedat Koçyiğit, Selahaddin 
Yıldız, Selahattin Yorulmaz, Selçuk Yavuz, Selim Tosun, Selim Hakan Taş, Semih Özçelik, 
Serdar Gülbaş, Serdar Nergiz, Seyyit Hamza Taştan, Sezer Gülşen, Sinan Alvur, Sinan 
Öztürk, Sinan Turğan, Suat Fatih Karadağ, Suat Murat Semiz, Süleyman Ekşi, Süleyman 
Mert, Süleyman Zengin, Şahin Karatekin, Şevket Aydemir, Şuayip Aksoy, Şükrü Ekmekci, 
Tahir Neşet Öncü, Taner Doğan, Telat Aktaş, Temel Karagöz, Timur Özgen, Timurcan 
Ermiş, Tuğrul Cılız, Tuğrul Fikret Duran, Tunahan Özarslan, Tuncer Nergiz, Uğur Akyılmaz, 
Uğur Bozkurt, Uğur Buldu, Uğur Uzunoğlu, Uluç Hüseyin Hançer, Ümit Erim, Ümit Şeker, 
Ünsal Canboğa, Veli Bilgin, Veli Karakuş, Veysel Kavak, Volkan Boy, Yahya Baştan, 
Yakup Yiğit, Yasin Göbütoğlu, Yasin Tuncar, Yaşar Keskin, Yavuz Çam, Yavuz İstek, 
Yavuz Selim Özberk, Yıldıray Korkmaz, Yıldırım Kılıçarslan, Yılmaz Bahar, Yunus Dağcı, 
Yunus Kılıçaslan, Yunus Yalçın, Yunus Emre Hoşoğlu, Yücel Canbolat, Yücel Lökeşe, 
Yücel Özcan, Yücel Topçu, Zafer Güner, Zekariye Kaleli, Zeki Güngör, Zeynel Abidin 
Öztürk, Zübeyir Güler'in üzerlerine atılı suçların niteliği, yasada öngörülen cezasının üst 
sınırı, kuvvetli suç şüphesinin varlığına dair olay tutanakları, kamera kayıtları, HTS Analiz 
raporları, MASAK raporları, tanık beyanları, müşteki beyanları, Ölü Muayene Otopsi 
Tutanakları, Arama El Koyma Yakalama Tutanakları, sabit hat telefon ve telsiz konuşma 
tutanakları, bilirkişi raporları, birleştirilmiş hava hareket tespit tutanakları, Muharip Üst 
Tespit Tutanakları, suç tarihinde görevli, izinli personel, nöbetçi personel kayıtları, kamere 
kayıtları ve fotoğraflardan yapılan tespit tutanakları, Siber Suçlar raporu, polis kriminal 
raporları, nizamiye tespit tutanakları, atılı suçların CMK.nun  100/3-a maddesi  sayılan 
suçlardan olması, sanıkların kaçma şüphesi, delillerin henüz toplanmamış olması, sanıklar 
hakkındaki tutuklama tedbirinin eylemlerle orantılı olması bu aşamada adli kontrol 
tedbirlerinin yetersiz kalacağı anlaşıldığından sanıkların TUTUKLULUK HALLERİNİN 
DEVAMINA, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince itirazı kabil olmak üzere, 

2-)Tutuklu sanıklar Abdulbaki Ayday, Abdullah Berşah Kül, Abdullah Can, 
Abdullah Demir, Abdullah Gençay, Abdullah Özbekler, Abdurrahman Ökmen, Adem Çakır, 
Adem Emiroğlu, Adem Gül, Ahmet Bahadır Özmen, Ahmet Çamoğlu, Ahmet Gökten, 
Ahmet Oğuzhan Yıldız, Ahmet Sarıkaya, Ahmet Tarık Kaya, Ahmet Ufuk Yener, Ali 
Eraslan, Ali Mert Tüfekçi, Ali Murat Karakaş, Ali Tiryaki, Ali Uçar, Alper Kalın, Aziz Ersel 
Emanet, Bekir Dirmit, Berat Ölçer, Buğra Baldan, Burhan Yaranç, Bülent Kaya, Bülent 
Toygar, Bünyamin Bozkurt, Bünyamin Özbek, Can Kaya, Caner Çamoğlu, Celal Keçelioğlu, 
Celal Onat, Cemal Akyıldız,  Ceyhan Karakurt, Coşkun Bardakcı, Cumali Pusat, Devrim 
Ağırağaç, Devrim Orhan, Efrail Saltabaş, Ekrem Aydoğdu, Ekrem Kandur, Emin Albayrak, 
Emre Durgunlu, Emre Karaarslan, Emre Sakarya, Enes Coşkunçay, Enes Taştan, Engin 
Yüksel, Ercan Dağhan, Ercan Dursun, Erdem Erdoğan, Erdinç Kurt, Erdoğan Durgun, Eren 
Çalışkan, Eren Kaçgan, Erkan Durmuş, Erkan Muzafferiyet, Ertan Koral, Ertuğrul Cihat 
Sungur, Ertuğrul Dincer, Eyüp Mert, Fahri Ünver, Fahri Yavuz, Faruk Solmaz, Fatih 
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Akbulut, Fatih Arslan, Fatih Kahraman(ahmet Oğlu), Fatih Kahraman(besim Oğlu), Fatih 
Şen, Fatih Yapıcı, Ferat Erten, Ferdi Dal, Ferdi Evcimik, Ferhat Keten, Fevzi Kılıç, Feyyaz 
Karakaş, Furkan Öztürk, Gökhan Gültekin Demir, Gökhan Karabacak, Gökhan Maldar, 
Gökhan Yakut, Habib Sarıahmetoğlu, Hakan Doğan, Halil Burak Balcı, Halil İbrahim Güçlü, 
Halil İbrahim Yurdusev, Haluk Şahar, Hamdi Çıplak, Hamza Aras, Harun Olgun, Hasan 
Akın, Hasan Kepez, Hasan Kargın, Hızır Özyuva, Hüseyin Aslanbay, Hüseyin Demiral, 
Hüseyin Mermer, İbrahim Mesut Yılmaz, İbrahim Yılmaz, İbrahim Yozgat, İlhami Aygül, 
İlhami Yıldız, İlker Hazinedar, İsmail Boyacı, İsmail Keskin, İsmail Küçükberber, Kadir 
Bekmez, Kadir Saraç, Kamil Çetin, Köksal Demirtuğ, Mahmut Açıkbaş, Mehmet Afşar, 
Mehmet Ali Taşkıran, Mehmet Cantürk, Mehmet Ceylan, Mehmet Çetin Kaplan, Mehmet 
Feyzi Ünal, Mehmet Güngör, Mehmet İhsan Akça, Mehmet Karakoç, Mehmet Kaya, 
Mehmet Köse, Mehmet Oruç, Mehmet Teoman Kalmaz, Mehmet Yurdakul, Mehmet Zahid 
Çelik, Melih Albayrak, Melih Döner, Mert Keskin, Mesut Açıkgöz, Mesut Aşkın, Mesut 
Bayar, Mesut İleru, Metin Bilgici, Muhammed Muzaffer Durmaz, Muhammed Süheyl 
Serdaroğlu, Muhammet Saka, Murat Altay, Murat Bayrakçeken, Muratcan Işık, Murat 
Çakır(ahmet Oğlu), Murat Çakır(fethi Oğlu), Murat Fırat, Murat Gümüş, Murat Kale, Murat 
Karakuş, Murat Tekin, Murat Yalçınel, Mustafa Altunay, Mustafa Aydın, Mustafa Balcı, 
Mustafa Can Mengül, Mustafa Erez, Mustafa Ertuğrul, Mustafa Ertürk, Mustafa Gökhan 
Türer, Mustafa İlleez, Mustafa Karadere, Mustafa Mete Kaygusuz, Mustafa Özel, Mustafa 
Turgay, Mustafa Zelbey, Nail Sarıaltın, Nazif Baysal, Nevzat Bilir, Nihat Çırakoğlu, Oğuz 
Alper Emrah, Oğuz Haksal, Oğuz Kaan Ayran, Onur Kahveci, Onur Ünal, Orhan Kahraman, 
Osman Bekar, Osman Doğan, Osman Yılmaz, Ozan Turanlı, Ömer Faruk Alp, Ömür 
Yongacı, Özgüç Güneş, Özgür Ötkün, Raif Can Dursun, Ramazan Cingöz, Ramazan Dede, 
Raşit Öksüz, Reşat Bora, Rüştü Emre Sabancı, Safa Sefer Güleroğlu, Samet Acar, Samet 
Avşar, Selçuk Yavuz, Selim Hakan Taş, Selim Tosun, Serdar Nergiz, Seyyit Hamza Taştan, 
Sezer Gülşen, Sinan Öztürk, Süleyman Ekşi, Süleyman Mert, Şahin Karatekin, Şuayip 
Aksoy, Şükrü Ekmekçi, Taner Doğan, Timur Özgen, Tuğrul Fikret Duran, Uğur Akyılmaz, 
Uğur Bozkurt, Uğur Uzunoğlu, Uluç Hüseyin Hançer, Ümit Erim, Ümit Şeker, Ünsal 
Canboğa, Yahya Baştan, Yasin Göbütoğlu, Yaşar Keskin, Yıldıray Korkmaz, Yıldırım 
Kılıçarslan, Yılmaz Bahar, Yunus Emre Hoşoğlu, Yunus Kılıçaslan, Yunus Yalçın, Yücel 
Canbolat, Zekeriya Kaleli, Zeki Güngör, Zeynel Abidin Öztürk, Zübeyir Güler'in kapalı 
görüş ve telefon görüş günü olması yönündeki mazeretleri nazara alınarak 21/03/2018 tarihli 
duruşmadan vareste tutulmalarına, bu hususta cezaevi müdürlüğüne müzekkere 
yazılmasına, 

Bu nedenlerle duruşmaların 13 Şubat, 23 Mart 2018 tarihleri arasında hafta sonu ve 
resmi tatilleri hariç mesai günlerinde saat 09:30'a bırakılmasına oybirliği ile karar 
verildi.20/03/2018

Başkan 34238
 

Üye 39797
 

Üye 92592
 

Katip 155752

  Çözüm Yapan
Nazmiye DİŞİKİTLİ

 Zabıt Katibi-02.05.2018
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