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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/186 Esas sayılı dosyası kapsamında
04/08/2017 tarihli duruşmasında sanık DENİZ ALDEMİR'ın SEGBİS sistemi ile kayıt altına
alınan savunması:
SANIK DENİZ ALDEMİR SAVUNMASINDA: Sayın Başkan, değerli mahkeme
heyeti ve duruşmayı takip edenler. Savunmama başlamadan önce şunu belirtmek isterim ki
bu duruşmaların başlanılmasını belki de en çok isteyen ve bekleyen birisi olarak tarafıma
yöneltirilen ifade ve beyanları, suçlamaları, isnatları, kesinlikle kabul etmiyorum. Baskı zor,
işkence kullanılarak yazdırılan, özgür irademle ifade etmediğim, bu nedenle bana mâl
edilmeyecek metinlerde yer alan ikrar, itiraf ve iftiraların, hakkımda veya ifadelerde ismi
geçen tanıdığım ya da tanımadığım kişi ya da kişiler hakkında lehte veya aleyhte
kullanılmasını istemiyorum. Zira kullanılacak olması tamamiyle yasal olmayan bir durum
yaratacaktır. Avukat nezaretinde olduğu iddia edilen ve polis tarafından alınan savunmam ile
elim ürünü olan fakat iradem dışında yazdırılan her iki beyanımda ağır işkence baskı, dayak,
küfür, açık ve gizli tehdit, hakaret darp ve hatta cinsel taciz altında, maddi ve manevi başkan
bey tecavüz ettiler mi diye arkadan sesleniyorlar. Baskı oluşturulmaya burada da çalışıyor
şuan da
BAŞKAN OĞUZ DİK : Tamam Deniz sen ifadeni yap.
SANIK DENİZ ALDEMİR : Maddi ve manevi her türlü varlığım, beden
bütünlüğüm haysiyetim, ailem, askeri ve özel karakterim, Türklüğüm ve Müslümanlığım her
türlü değer ve inançlarım ayaklar altına alınarak her türlü saldırıya maruz bırakılarak yazılmış
ve yazdırılmıştır. Gözaltında bulunduğum sürece Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı
birimleri yetkilerince tarafıma zorla ve avukat nezaretinde olmadan, yazdırılmış ve gizlilik
kararı olmasına rağmen ilerileyen aşamada gerçek ismini belirteceğim emniyet görevlisi
tarafından basına ve medyaya servis edilen beyanların hiç birini kabul etmiyorum. İşkenceleri
bana yazdırmak istedikleri sözler ve cümleleri önce onlar söylemiş, sonra cebir ve tehditle
bana söyletilmiş ve yazdırılmıştır. Bu nedenle huzurunuzdaki savunmanın hükmen esas
olanmasını talep ediyorum. Ben herhangi bir terör örgütü üyesi değilim. Etkin pişmanlık
gerektirecek bir faaliyet içerisinde bulunmadım. Ben itirafçı ya da iftiracı değilim.
Yaşadıklarımı ve itirafçı olmadığımı sayın iddia makamına ifade etmek üzere hakimlik
kararıyla polis nezaretinde götürüldüğüm 2 Kasım 2016 tarihli ve bir gün süreli 08 Şubat
2017 tarihli ve 4 gün süreli savcı ve polis görüşmelerimde de açıkça belirtmiş olmama
rağmen iddianamede itirafçı olduğuma dair ifade ve değerlendirme yer almıştır. Bununla
yetinilmemiş soruşturma gizli olmasına rağmen basın yayın organlarında itirafçı olduğum
tüm dünyaya yayınlanmıştır. Bu şekilde sadece ben değil ailem anne ve babam sosyal çevrem
ve beni tanıyanlar afişe edilmiş, suçun şahsiliği kuralı çiğnenmiş durumla ilgili olmayan bir
çok kişinin hakkına tecavüz edilmiştir. Cezaevinde kaldığım süre içerisinde iddia makamının
gerçek olmayan beyan ve davranışlarda bulunmak suretiyle itirafçı ve iftiracı olmamı isteyen
ısrarlı baskılarına karşı karşı koyduğuma ilişkin iki adaet tutanak dava dosyanızda mevcuttur.
Gözaltı aşamasında idaremi sakatlayan muamelelerin manevi şekliyle tutukluluk aşamasında
devamı sağlanmış ancak bu durum gözaltında olduğum dönümdekinin aksine irademi
sakatlayamamıştır. İşin bir de ironik tarafı vardır. İddianameyi hazırlayan sayın savcı,
cezaevinden çıkarılıp götürüldüğüm ilk görüşmemizden kısa bir süre sonra yine bu davada
sanık olan Uğur Kapan ile görüşmüş ve kendisine Deniz Aldemir'e işkence, kötü muamele
yapıldığını biliyorum demek suretiyle işkenceye uğradığıma dair beyanlarımın doğruluğunu
teyit etmiştir. Konuyla ilgili olarak Uğur Kapan savunmasını yaparken belirtmiştir. Arzu
edilirse tekrar kendisine sorulabilir. Bir çoğunu hiç hatırlamadığım ifadem de iradem dışı
olarak ismi geçen tanıdığım ve tanımadığım hayatım boyunca ismini hiç duymadığım
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insanlar benim yüzümden zarar görmüşlerse onlardan özür dilerim. Allah'ım beni affetsin,
tekrar belirtmek isterim ki gayri iradi olarak isimleri esasen bana ait olmayan beyanlarda
geçmiştir. Allahü teale gerçek durumu gördüğü için öbür dünyada bu sebepten bir sıkıntı
yaşamayacağımı biliyorum. Bu insanların haklarını helal etmelerini istiyorum. Ayrıntısı arz
edeceğim gözaltı süreci ve yaşadıklarımı dinleyince bana hak vereceklerini ümit ediyorum.
Konu ile ilgili olarak yaklaşık 1 yıldır manşet manşet, satır satır, ekran ekran, hedef
gösterilmiş ve yaşanan herşeye rağmen kendini savunamamış birisi olarak şunu ifade etmek
isterim ki meslek hayatım boyunca olduğu gibi, 15 Temmuz'da da yaptığım her şey emir
komuta zinciri içerisinde olmuştur. Bir helikopter pilotu olarak hayatım boyunca yaptığım
personel nakli görevini yaptım. Her zamanki gibi askeri birlikler arasında icra ettim. Hiç bir
sivilden emir almadım. Tamamen amirim pozisyonundaki komutanlarımdan emir alarak ve
silah ve mühimmat kullanmayarak uçuş faaliyeti icra ettim. Bir şeylerin yanlış olduğunu
anladığım an ilk fırsatta her türlü faaliyete son verdim ve gerçeğin eninde sonunda ortaya
çıkacağı inancıyla hür iradem ile teslim oldum. Buna rağmen gizlilik kararı olan bir
soruşturma olmasına rağmen basın yayın marifetiyle kara propaganda malzemesi olarak
kullanıldım, defalarca linç edildim. Bana yapılan suçlamalar açısından kast unsurunun
öneminin çok fazla olduğu malumunuz ve takdirinizdir. Sizin gibi tecrübeli başkan ve
hakimlere sayın savcıya ve sayın avukatlara teres atmak gibi algılanmasın ancak kıratın
yanında duran huyundan kapar misali ailedeki hukukçulardan faydalanmak yolu ile biraz
kastan bahsedeceğim bana söylediklerine göre kastın unsurları öngörme ve irade unsurudur.
Özel kast ise amaç kastan önce gelen, kastı hazırlayan bir düşüncedir. Yasal tanımda bazen
suçun sabit şekli, bazen de nitelikli şekli açısından bir unsuru olarak kabul olumuş edilmiş
olan amaç Türk hukuk literatüründe özel kast olarak ifade edilir. Darbe veya darbeye
teşebbüsü suçu ancak özel kast ile işlenebilecek suçlardandır. Bu sebepledir ki geçtiğimiz
yıllarda yapılan 12 Eylül darbesi yargılaması yalnızca milli güvenlik konseyi üyelerine ilişkin
açılmış darbeye katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli özel kastlığın yokluğu sebebiyle
emir ve komuta içerisinde hareket ettikleri gerekçesi ile haklarında dava dahi açılmamıştır.
Bu sebeple 12 Eylül 1980 tarihinde 8 yıllık subay olan zamanımızın sayın Genelkurmay
Başkanı yargılanmaktan ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası almaktan kurtulmuştur.
Amirlerimin emirlerini yerine getirdiğim davranışlarım dışında suç teşkil edecek veya
etmeyecek hiç bir hareketi olmamıştır. Başka türlü hareke tarzım olmazdı zira, iç hizmet
kanunun madde 14'e göre ast amir ve üstüne umumi adap ve askeri usullere uygun tam bir
hürmet göstermeye amirlerine mutlak suretle itaatte ve kanun ve nizamlarda gösterilen
hallerde de üstlerine mutlak ve itaate mecburdur. Ast muayyen olan vazifeleri aldığı emri
vaktinde yapar ve değiştirmez haddini aşamaz, icradan doğacak mesuliyet emir verene emir
verene aittir. Amir hükmü ve düzenlemesi ortadayken amir hükmü ortadadır. 16 -25 Temmuz
arası gözaltı sürecimi anlatmak istiyorum. Ve Allah'ıma bin şükürler olsun ki bunu anlatma,
kayıt altına alma ve tarihi bu yolla not düşürme imkanı verdiği için uğradığım insanlık dışı
eylemler arasında özürdilerim eylemler sırasında ve sonrasında, insan olmaktan ve
insanlıktan utandım. Bunları yapanlarla aynı isimle anılmaktan, aynı aileme ait olmaktan
utandım. Ve hiç bir zaman anlatayamayacağımı kendim bile görmeye ve duymaya tahammül
edememişken, inanamamışken, ailemin ve vicdanlı insanların duymasına ve inanmasına izin
vermeyeceğimi düşünüyordum. Ancak benim değil bunu bana utanmazca yapanların
utanması gerektiğine ve işkencenin dile getirilmesiyle işkencenin ve işkencecilerin yok
olacağına olan inancımla yaşadıklarımın ancak bir kısmını anlatacağım, 16 Temmuz 2016
tarihinde hür iradem ile birliğime, oradan da askeri savcıya teslim oldum. Teslim olduğum
öğlen saatlerinden akşam saatlerine kadar askeri savcı tarafından ifadem alındı ve nezarette
bekletildim. En son 1 gün önce yemek yemiştim ve yaklaşık 24 saattir aç olmama rağmen
yemekle ilgili her hangi bir tedbir alınmadı. Aç bırakıldım. Aynı günün akşamı saat 19:00
civarı polis nezaretinde gözaltı ve sorgu işlemlerimizin yapılacağı Türkiye Veleybol
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Federasyonu spor salonuna nakledildim. Nakil sırasında plastik kelepçelerin çok sıkılması,
darp ve küfür çok sık kullanılıyor. Zaman zaman yüzüme tükürülüyordu. Polisler sürekli
olarak araçtan indiğinizde yerden binaya gidene kadar sinirli bir kalabalığın toplandığını ve
bize olacak saldırılara engel olamayacaklarını söylüyorlardı. Aciz pozisyondaki polisler
nezaretinde araçtan indiğimizde ne demek istediklerini anladım. Önemde yürüyen birine
gelen tekme ile gözlüğü yere düştü ve kırıldı. Ağzı ve burnu kanamaya başladı. Yaklaşık 50
metrelik yolda yumruk, tekme, tükürük ve küfürler ile binaya ulaştık, günler sonra sorguyu
beklerken binanın arka kapısından giren sivil kıyafetli insanların konuşmalarından ve bina
içindeki giydikleri polis yeleklerinden bizlere vuran ya da vuranların vurduranların bir
kısmının polis olduğunu anladım. Yani insanları galayana getiren bizi linç etmek isteyen
devletimizin polisiydi. Spor salonundan içeri girince üst araması adı altında tüm eşyaların
ortaya atıldığını, askeri savcı nezaretinde teslim alınan eşyalarımızın bile yaya yerlere
saçıldığını, ya da başkalarının eşyaları ile birleştirilerek toplu tutanak tutulmak suretiyle
kaybolduğunu gördüm. Aylar sonra savcılık ifadesine götürüldüğümde bir polisin başka bir
polise üzerindeki mont güzelmiş hangi spor salonundan aldın diye espri yapması ve
etrafındakilerin gülüşmesi manidar olup, bu diyalogla her şeyimizi ganimet olarak
algıladıklarını bir kez daha görmüş olduğum bu süreçte benimde cüzdanımda bulunan
yaklaşık 1.000 lira ve yurt dışından yeni geldiğim için bozduramadığım 1.200 dolar
kaybolmuştur. Bir çok insanın alyansının ve kıymetli eşyalarınında kaybolduğunu duydum.
Spor salonuna ilk girenlere yapıldığı gibi eziyetler yapılmaya başlandı. Dizlerimizin üzerinde
dik pozisyonda saatlerce bekletildik, dayanamayıp bırakanlar tekmeleniyor. Birbirine
bağlanmış ve demet yapılmış olan kalın plastik kelepçelerle dövülüyordu. Ana, baba, eş ve
hatta çocuklarımızın için edilen küfürler eşliğinde insanlar dövülüyordu. Karılarınız ki bunlar
onların kullandığı bir tabirdi bizim ganimetimiz, çocuklarınızda onlarla birlikte sikeceğiz,
ortalık malı olacaklardır diyorlardı.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Bağırarak konuşma, ifade öylemi verilir.
SANIK DENİZ ALDEMİR : Sizi burada biz sikerken karılarınızı bu ifadeleri
kullandıkları için söylüyorum. Eğer sinkaf olarak kullan derseniz kullanırım.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Sen nasıl kullanacağını biliyorsun. Niye öyle özellikle şey
yapıyorsun
Sanık Deniz Aldemir : Bunlar söylendiği için sayın başkanım.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Ya söyle sinkaf de onun söyleyiş şekli var. Sen okur yazar
olan bir köyle bir çocuğu değilsin ya, okur yazar olacan bir de subayım diye geziyorsun
ondan sonra şey yapıyorsun. Pis pis kelimeler kullanıyorsun
SANIK DENİZ ALDEMİR : Tamam
BAŞKAN OĞUZ DİK :O cümle öylemi konuşulur. Halil sen geç arkaya otur geç
arkaya otur. Geç arkaya, tamam senin görevin değil benim görevim Halil. Geç arkada otur.
Lütfen lütfen geç arkada otur. Deniz bak savunmanı söyle ama o anlamda
SANIK DENİZ ALDEMİR : Başkan bey ben anladım dediğinizi. O şekilde devam
edicem.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Eğer devam etmezsen savunmanı kesmek zorunda
kalacağım tamam mı ?
SANIK DENİZ ALDEMİR : Tamam o kelimeleri çıkarmak için aralarda biraz
duraksaya bilirim. Onun içinde özür dilerim
BAŞKAN OĞUZ DİK : Ya sinkaf etti de. Edebilirsin ayıp yani bu kadar insanlar
var ya
SANIK DENİZ ALDEMİR : Sizi burada sinkaf, karılarınızı kimler yapacak gibi
IŞID militanlarının sıklıkla kullandığı ganimet ve kadınlar ile söylemlerinin aynısı
polisimizin içine IŞID militanımı sızdı acaba diyerek dinliyorduk. Ben o polislerin
devletimizin polisleri olduğuna hiç bir zaman inanmadım.
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BAŞKAN OĞUZ DİK : Şu arkadaşı bir dışarı çıkartın
SANIK DENİZ ALDEMİR : İhtimal dahi vermedim ancak maalesef devletimizin
polisleriymiş, hür türlü değerlerimize tecavüz eden davranışlar süresine aralıksız devam etti.
Çoğu zaman ellerim arkadan kelepçeli olarak bulunuyordum. Yine eller kelepçeliyken birisi
geldi ve herkese tekme atmaya elinde sopa ile hedef göstermeksizin, gözetmeksizin vurmaya
başladı. Sonradan isminin Hakan Duman olduğunu öğrendiğim Emniyet amiri benim de
kafama ve sırtıma sopa ile vurmaya başladı. Hızını alamamış olacak ki karım boşluğuma
tekme atmaya başladı. Sonrasında bizden ayrı tutulan generallerimizin olduğu bölüme gitti, o
bölgeden darp ve dayak sesleri gelmeye başladı. Bu orada planlı ve sistematik olduğunu
düşündüğüm yemek vermemeye devam ediliyordu. Orada bulunan insanlardan da duyduğum
şekliyle idrarimin rengi kırmızı olmaya başlamıştı, 9 günlük gözaltı süresince 8 kilo verdim.
Tuvalet ve su ihtiyacı için dahi saatlerce bekletiliyorduk. Akşam ilk defa gördüğüm birisi
ismimi söyleyerek beni guruptan ayırdı. Yine orada görevli polislerden olan ve adının Veysel
olduğunu öğrendiğim Komiser ile soyunma odalarının olduğu bölüme götürüldüm. Gidene
kadar sürekli dayak yedim. Soyunma odasında ne kadar süre olduğunu bilmediğim bir zaman
dayak yedim. Sonradan bir şahıs telefonla konuşarak içeri girdi. Benimle hiç konuşmadan
telefon görüşmesini bitirdi ve beni tekrar salona götürmelerini söyledi. Gittiğimde her kez
uyuyordu. İş yerinde de tanıdığım Yasin Can Demir'in uyanık olduğunu görünce yanına
oturdum. Beni dövdüklerini özellikle beni aldıklarını söyledim. Ne halde getirildiğime ve
söylediklerime şahitlik yapacağını umuyorum. Anlattıklarımın doğruluğu konusunda soru
sorulmasını talep ederim. Günler sonra ilk defa küçük bir ekmek verilerek yiyecek ihtiyacı
karşılanmaya çalışıldı. Ertesi gün yine küfür dayak ve fiziksel eziyet vardı. Zaman zaman
bazı insanları özel muameleye alıyorlardı. Özellikle General ve üst subayarı gözaltında
bulunan uzman çavuş ve erlere dövdürüyorlar ve türüttürüyorlardı. Bu sırada polisler ya
izliyor ya küfrediyor ya da beraberce vuruyorlardı. Gelen Kara Harp Okulu öğrencilerini de
toplu olarak dövdüklerini gözlerimle görüyordum. Akşam ellerim arkadan kelepçeli vaziyette
spor salonunun zemininde yatarken Veysel Komiser kafama tekme attı ve senin için gelenler
var dedi. Hiç bir anlam veremedim. Yine soyunma odalarının olduğu yere götürülürken
MİT'ten geldiler senin için dedi. O zaman anladım MİT tarafından sorgulanacağımı o da
kapısının önünde 1.85 boylarında koyu renk takım elbiseli birisi ile etrafında 4-5 kişi
duruyordu. Konuşmalardan anladığım kadarıyla 2'si MİT'ten, 2 si TEM'den ve geri kalanı
görevli Emniyet amirliğinden olmak üzere 6 kişi vardı. Soyunma odasının olduğu koridorda
beklemem söylendi, o sırada benimle birlikte Veysel komiser ve koridorun köşesinde bir
polis duruyordu. Soyunma odasının olduğu koridorda, özür dilerim hiç bir sebep yokken
Veysel komiser kulağıma vurmaya başladı. Sol kulağım çok ağrımaya başlamıştı, ne yaptın
lan sen diye vuruyordu. Ellerim arkadan kelepçeli olduğu için kendimi koruyamıyordum. Bir
ara kafamı saklamak için eğilimde beni duvara yaslayıp karnıma dizi ile vurmaya başladı.
Kulağıma aldığım darbeler ile kulağım çınlamaya ve başım dönmeye başladı. Çok kötü
olduğumu görünce panikledi ve köşede duran polise bana bir süreliğine bakmasını söyledi.
Bir kaç dakika sonra su ile geldi ve kafamdan döktü suyu, o gün kulağıma aldığım darbeler
nedeniyle aradan 1 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen halan kulağım çınlamakta ve
çıkardığı sıkıntı nedeniyle tedavi görmekteyim. Bir süre sonra odadan bu davada sanık olan
Murat Bolat çıktı, MİT personeli öncelikle onunla konuştuğunu gördüm ne konuştuğunu
bilmiyorum. Yaklaşık 2 dakika sonra uzun boylu her halinden ve insanların muamelesinden
dolayı amir pozisyonunda olduğunu değerlendirdiğim MİT görevlisi beni odaya aldı ve diğer
herkesi odadan çıkarttı. Şimdi hatırlayamadığım bazı sorular sordu ve sonrasında darbe ile
ilgili her şeyi biliyorduk tek bilmediğimiz zamanıydı oyun oynama kendini kurtar dedi.
Verdiğim cevaplar istediği cevaplar olmasa gerek vurmaya başladı. Yalan söylemediğimi,
FETÖ ile alakam olmadığını söyledim, beni tuvalet ve duşların olduğu bölüme götürdü.
Tezgah üzeri sıvı sabunluğun demir bölümünü göstererek istersen bunu boğazına saplar
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öldürürüm. Biz buraya arka kapıdan kimseye görünmeden nasıl geldiysek senin leşini de
öylece götürürüz dedi. FETÖ ile alakam olmadığını söyledikçe vuruyordu. Sonra iki elinin
baş parmakları kullanılarak ki bunu da sonradan öğreniyorum iz kalmaması içinmiş beni
boğmaya başladı. Muhtemelen bayılmış olacağım ki kafama tekme atılırken kendime geldim.
Sonrasında dışarı çıkarttığı personeli çağırdı ve beni bıraktı. Yarına kadar düşün yine
geleceğim dedi. Odadan çıktıktan sonra koridorun arka kapı tarafından Veysel Komiser ile
beklemeye başladık. Bir bu sırada daha önce arz etmiş olduğu olay gerçekleşti. İki adet sivil
kıyafetli şahıs arka kapıdan girdi ve anasını sinkaf, çocuğuna nasıl vurdum dedi. Sonrasında
kapı kenarında duran 2 adet polis yeleklerini giydiler. Geçerken Veysel Komiser şu
şerefsizlere tükürün diyerek o polisler ve daha sonra geçen polislere tükürttü. Bu orada kol
saatini çıkaran Veysel Komiser kafasını kırmadan bu saatle adam nasıl dövülür dedi. Cevap
vermediğini görünce işte böyle dedi ve metal kordonun demir bölümüyle kafama vurdu
kafam kanamaya başladı. Bir süre sonrada spor salonunun bölümüne götürüldüm ertesi gün
muayene yapan doktora kafamın kanadığını ve kulak ağrısının olduğunu vücudum da darp
izlerinin olduğunu söyledim. Burada herkeste var dedi ve rapor vermedi, zaten polis
nezaretinde derdimi anlatmaya çalıştığım için hiç bir doktortan darp raporu alamadım. Gün
içerisinde tuvalete gitmek maksadıyla bir çevik kuvvet polis nezaretinde üst kattaki
tuvaletler bölümüne çıktım. Dönüşte sivil kıyafetli iki kişi beni çevik kuvvet polisinden
teslim aldı. Yine üst katta camekanlı ofis görünümlü bir yere doğru götürdüler üzerinde şey
varmı arayacağız dediler el ile arama sonrası kıyafetlerimi çıkarmamı söylediler bir tanesi
tokat atarken, diğeri elinde bulunan cop ile bacaklarıma belime sırtıma vuruyordu. Sadece iç
çamaşırı ile kaldığım bir durumda cop ile rahatsız edeecek işler yapacağını ima ederek
konuşmaya başladı öndeki testislerimi sıkmaya başladı sesim yükseldikçe vuruyordu.
Bağırdığım sırada spor salonundan anormal gürültü ve küfürler yükselmeye başlamıştı. O
sesler beni kurtardı üzerimi giyip spor salonuna geri gittim spor salonunda Kara Harp okulu
marşını söyleyen bir harbiyeliye ben bu marşı biliyorum sosyalist marşı şerefsize bak gibi
söylemler ile bir polis saldırıyordu. Sonra polislerin sayısı çoğaldı ve harbiyeliyi dövdüler
açlık, susuzluk dayak ve baskı nedeniyle gücümün kalmadığı o akşam aynı şahıslar yine
geldi, öncesinde yumuşatmaya çalışan 2 polis dişimi kırdı kırılan dişimi aylar sonra
cezaevine girdikten sonra yaptırabildim. O gece her zamankinden fazla aile ile tehdit edildim.
Yine dayak ve baskı sonrası eşini getirin gözünün önünde yapacaklarımız aklını başına getirir
burada o ifadeleri ikaz ettiğiniz için söylemiyorum dediler. Eşim ile ilgili isim adres meslek
yaş gibi bilgileri söylediklerinde hazırlıklı geldiklerini ve ciddi olduklarını anladım. Sürekli
eşime küfür ediyor çocuklarımı dahi ahlaksızlıklarına konu ediyorlardı. Bir yerden sonra
dayanamadım. Ne istiyorlarsa yapacağımı söyledim. Bunun üzerine kağıt ve kalem verdiler.
Yanıma da TEM'den olduğunu değerlendirdiğim birini oturttular ve işlerine geleni yazdırdılar
gelmeyeni geç bunları deyim yazdırmadılar. Yanımdaki şahıs sürekli olarak bir cisimle
belime ve böbrek bölgeme vuruyor ve yönlendirici sorular ile istediklerini yazdıyordu. Bana
ait bazı doğum yeri mezuniyet okul bilgilerini aldıktan sonra fetö ile ilgili ilişkim varmış gibi
senaryo yazdırmaya başladılar o şartlar altında bu senaryo yazma işini istemeyerek alet
oldum. Bazen kaça bazen saçma ve gerçekte olmayan isimde olayları da aralara serpiştirerek
devam ettiler benzer hatta aynı tarz yazıları gazetelerde gördükten sonra anladım. Anladım ki
bu işte ne kadar mahirler canımı ve ailemi korumak maksadıyla yazmış olduğum gerçek dışı
ifadelerden dolayı gerek arkadaşlarımı gerekse üst amirlerimden tekrar özür diliyorum. Yine
üzerine basarak tekrar ediyorum. İfadelerim benim kontrolüm ve iradem dışında yazdırılmış
ve yazılmıştır. İfademin yazdırılması bittikten sonra polis nezaretinde spor salonuna tekrar
götürülürken arkamı dönüp odaya baktım. Bu sırada veysel komiserin cep telefonu ile
ifademin fotoğrafını çektiğini gördüm. Kısa bir süre sonra da gizlilik kararı olan bir durumda
ifadem basına sızdırılmış olacak ki tüm dünyaya yayınlandı sözlü ifademin yazdırılması
aşaması dahi olmak üzere sorgunun hiç bir safhasında avukat nezareti olmamıştır. Polislerin
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bilgisayarda yazdığı ifade bittikten sonra gelen baronun atadığı avukat çocuğu diş çıkardığı
ve yüksek ateşi olduğu için gelemediğini söylemiş ve sadece imza atmıştır. İfadenin hiç bir
aşamasında yanımda olmamış özel görüşme yapmamış hukuki yardımda bulunmamış yasal
hiç bir hakkımda korumamış işkence altında olduğum vicdanlı hiç bir insanın dikkatinden
kaçmayacakken avukat hanım bunu görmemiş beni insan yerine koymamıştır işin ironik
tarafı aylar sonra cezaevinde beni ziyarete geldiğinde hala çocuğu yüksek ateşte olduğunu
söylemiştir. Avukat hanım müdafi olarak bulunan bütün sanıklar için aynı davranışlardı
bulunmuş hiç birinin savunmasında bizzat bulunmamış sadece gelerek birkaç dakika içinde
yüzlerce sayfalık savunmalarda hazır bulunduğuna dair imza atıp gitmiştir. İfademin
alınmasından günler sonra eşimin CMK avukatı ile görüşmesi sırasında gündeme gelen
işkence konusu sonrası eşim hukuki yollara başvuracağını söylemiş avukat hanımda ben
elimden geleni yaptım eşinizin işkence gördüğünü baroya bildirdim demiştir. Eşimin
bildirilmesi gereken ye baromudur dediğinde CMK avukatı beni tehdit mi ediyorsunuz
hakkınızda suç duyurusuda bulunacağım demiş ve savcı beyle bizzat görüşerek eşim
hakkımda şikayetçi olmuştur. Bu olaydan kısa bir süre sonra eşim göz altına alınmış kasım
ayında hemen meslekten ihraç edilmiştir. Siz de çok iyi biliyorsunuz sayın başkan, genel
olarak değerlendirildiğinde göz altına süreci boyunca Türkiye Voleybol Federasyonu spor
salonu ve sonrasında nakledildiğim Emniyet nakledildiğim yerde Sincan da bir yere
nakledilmiştik, emniyet amiri Hakan Duman ve Veysel Komiser başta olmak üzere yukarıda
belirttiğim herkes tarafından sistematik işkence ve baskı ile karşı karşıya kaldım. Polisler
tarafından masumiyet karinesi ayaklar altına alınarak suçlu ilan edildim. Cezam ise şiddet
hakaret, tehdit ve işkence olmuştur, spor salonuna getirilen her bir gurup şüpheli gibi
sistematik bir şekilde diğer guruplardan ayrı tutuldum. Peşin hükümle suçluluk psikolojisine
sokmak maksatlı darp hakaret ve küfüre maruz kaldım. Günlük doktor muayeneleri polis
gözetimi altında guruplar halında toplucu ve sadece formalite olarak yapılıyordu. Muayeneler
sırasında belirli aralıklarla polisler tarafından doktorlara muayene ettikleri şüphelilerin vatan
haini oldukları telkinlerinde bulunuyordu bu sebeple doktorlar şüpheliler üzerindeki ağır dar
izlerini bile görmezden geliyorlardı. Ayrıca spor salonundaki tüm şüphelilere gündüz gece
farketmeksizin eziyet amaçlı zorlayıcı fiziksel hareketler yaptırılıyor, bu hareketi
yapamayanlar darp ve hakarete maruz kalıyorlardı. Göz altı sürecinde savcılık sorgusu ya da
mahkemeye sevk sonrası tekrar getirilen bazı şüpheliler ifadelerinin içeriklerine yönelik baskı
ve hakaretlere maruz kaldıklarına şahit oldum. Bu durum bende sorgu sonrası tekrar göz altı
işkencesine döndürüleceğim endişesine neden olmuştur. Sulh Ceza sorgusunda bu psikolojiyi
ve endişe altında götürüldüm. Baronun atamış olduğu avukat görevini yapmamak üzere
mazerete sahip mesleğinin henüz başında ve sorgu sırısanda yanımda bulunmayan bir
avukattı, avukatım günler sonra eşim ile telefonda konuşurken eşininiz vücut bütünlüğü
yerinde merak etmeyin demesi bile aslında olayın vahametini göstermeye yeterlidir. Göz altı
süresince aileme kesinlikle haber verilmemiş baronun atatığı avukat dahi ailem dahi günler
sonra konuşmuş fakat sağlıklı bir iletişim kuramamıştır. Sürekli olarak bilgi veremem bende
yanarım psikolojisi ile ve avukatlık görevini yapamamıştır. Bana ait olmayan sözlü ifadem
bilgisayara aktarılırken en önemli hususu yazmamışız bak sana babalık yapayım diyerek
etkin pişmanlık ile ilgili ifadeleri de eklediler ben ilk defa duydum etkin pişmanlık diye bir
şeyi bu aşamada bile avukatım yanımda yoktu, ifademin sonunda eşim ve kardeşimin meslek
bilgisi ve nerede çalıştığıda yazdırıldı. Hür irade ile yazan ve akli dengesi yerinde olan birinin
hiç bir alakası olmayan bu bilgileri eşim ve kardeşim ile ilgili meslek bilgilerini ifadesine
yazmasının mantıklı olmadığı açıktır, yaşamış olduğum bu ahlaksız süreçten sonra akla gelen
tek mantıklı açıklama onları da kumpas içerisine sokmaya çalıştıklarıdır. Başta da belirtmiş
olduğum gibi iddianameyi hazırlayan savcının aynı zamanda bu dava sanığı olan Uğur
Kapan'a söylemiş olduğu Deniz Aldemir'e işkence ve kötü muamele yapıldığını biliyorum
cümlesi yazdıklarım ve anlatıklarımın teyididir. Bunu bilen sayın savcıya itiraf edecek hiç bir
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hususumun olmadığını ve avukatım olmadan hiç bir konuyu konuşmak istemediğimi
belirtmiş olmama ve bununla ilgili 2 adet tutanak tutulmuş olmasına rağmen neden itirafçı
olarak iddianamede yer aldığını anlamış değilim kim ya da kimler tarafından nasıl bir
kumpasın içine çekilmeye çalışıldığımı anlam veremiyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı
personeli tarafından ifade edilen içinizden haber gelmiyormu söylemi ile iddianamenin çeşitli
bölümlerinden yer alan birisi ya da birilerinin liste oluşturma fişleme faaliyetleri beraber
düşünülebilir mi demekten kendimi alamıyorum. Yine iddianamede geçen liste oluşturduğu
iddia edilen şahıs ya da şahısların bu işi ne sıfatla ne gibi bir vizyon kriter ya da birim ile
yaptıkları bilmiyor ve iddianamede adı geçen Esat Özormancık ve diğer liste oluşturduğum
iddia edilen şahıslarla ile tümgeneral Hakan Atınç'ın da mahkeme tarafından tanık sıfatıyla
dinlenmesini talep ediyorum. Sayın başkan değerli mahkeme heyeti bu yargılama sırasında
hain darbe girişimi gecesi sırf aldığı emirleri yerine getiren ve bir şeylerin yanlış olduğunu
anladığı anda teslim olan birisi olarak görmüş olduğum baskı ve işkence nedeniyle malesef
iradem dışı olarak ifadem yazdırıldı yoruma dayandırılan ve gerçek dışı beyan vermek
zorunda bırakıldım. Sonrasında işkence ve zor ile yazdırılan ve bana ait olmayan ifadem
üzerinden basın yayın ve medya aracılığı ile linç edildim. Şuan belirtmiş olduğum ifadeler ve
gerçekler ışığında yaşanan işkence ve baskı günlerini yazabilecek köşesine alabilecek mert ve
ergin yazarların olup olmadığını merak ediyorum. Gözaltı sürecinde yaşadığım baskı ve
işkence avukatsız başlı ve işkence avukatsız kalmam eşim ve ailem ile ilgili tehdit ve
hakaretlere maruz kalam ile eşimin de aynı sürece dahil edilebileceği endişesi nedeniyle içine
girdiğim olumsuz psikolojinin altında alınmış polis ifadem yerine mahkeme huzurundaki bu
ifademin dikkate alınmasını arz ediyorum. İddianamede tarafıma yönetilen suçlamalara
verebileceğim cevaplara gelince iddianamenin 167.sayfasında mayıs 2017 tarihinde
dosyamızın bazı sanıklarının darbeye ilişkin bazı konuşmalarına şahit olduğuma dair beyanda
bulunduğum doğru değildir. Zira ben Mayıs 2017 tarihinde Ankara'da değildim. Önce
Şırnak'ta görevde sonrasında da Amerika Birleşik Devletlerinde kurstaydım. Bu husus eşimin
çıktığı Sulh hakimliğinde eşim tarafından hakim beye yani size arz edilmişti ifade edilmiştir
ve kayıt altına da girmiştir. Bu hususa ilişkin iddianamede belirtilen ifade bana ait değildir. O
zaman daha iddianame çıkmamıştı. Sayfa 168 yazılı olan Kara HavacılıkKomutanlığındaki
odalarda darbeye ilişkin toplantılar yapıldığı, ve bu toplatılarda benim de bulunduğum iddiası
doğru değildir. Yapıldığı iddia edilen hiç bir toplantıya katılmadım. Toplantıların yapıldığı
belirtilen tarihlerdeki telefon HTS kayıtları istenip incelenecek olursa savunmamın doğru
olduğu anlaşılacaktır. Bu toplantılara katıldığım ifade eden de sanık yoktur. AS 532 Coguar
tipi helikopterimize mühimmat kullanılmamıştır. Hava aracında mahve takılı değildi. Hava
aracında boş kovan bulunmamıştır. Bulunduğuna ilişkin iddia ve delil yoktur, Yurtta Sulh
diye bir parolayı hiç duymadım. Güvercinlikte kalkışta böyle bir parolayı kullanmamız
gerektiğine ilişkin talimat aldığım ve bu parolayı kullandığıma dair somut delil yoktur. Bu
yönde hiç bir telsiz muhaberesi yoktur, olmamıştır telsiz kayıtları incelenmesi halinde bu
savunmam teyit edilecektir. Sadece bir defa kara harp okulundan silahsız olan öğrencileri
Genelkurmay'a taşıdım helikopterde anormal bir durum olması nedeniyle güvercinliğe iniş
yaptık ve o helikopterle başka uçuş yapmadık, içerisinde bulunduğum 10503 kuyruk
numaralı helikopterin panelinde hasar olduğunu gördükten sonra güvercinlikte kaldı kamera
kayıtları da bunu teyit ediyor zira teknik olarak da pali hasarlı bir hava aracı ile önce 3-5 defa
personel taşımak ve sonra Gölbaşına giderek uçuş yapmak imkansızdır. Dünyanın hiç bir
yerinde böyle bir uçuş yapmaz helikopterde uçamaz bu nedenle o gece gölbaşına gittiğimiz
iddiası doğru değildir. Sonrasında kışla nöbetçi amiri tarafından amirim kendisi Çankırı'dan
malzeme nakli görevi geldi, Yusuf adında birinin telefon numarasını kışlanın nöbetçi amiri
verdi ve iniş yeri koordinesi için Sezgin Uyanık o kişiyi aradı Yusuf Beyazıt'ı tanıma
Çankırı'dan malzemeyi almayı müteakip kalkış yaptık havada Sezgin Uyanık malzemenin ne
olduğunu sordu, mühimmat olduğunu öğrendik, mühimmat ile meskun mahal uçuşun
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sakıncalı olması nedeniyle ki bu yönergelerimizde yazıyor, dün Sezgin Uyanıkta bunu
açıkladı bize verilen emir olan Genelkurmay'a indirmek yerine akıncıya indirdik, motor
susturmaya müteakip dışarı çıktım. Tanımadığım ve birliğime ait olmayan askerler
konuşuyorlardı ve darbe girişimi ile ilgili bilgim o zaman olmutur. Müteakiben kaçma planı
yaptım. Kaçtım ve birliğime teslim oldum. Her iki uçuşum emir komuta zinciri içinde
olmuştur. Amirim uç emri vermişse gerekli izinler alınmış, ve uçuş için engel yok demektir.
Amirin emri ve emrini sorgulamak diye söz konusu olamaz ayrıca ben bu hava aracını
kontrol ve standardize pilotuyum hava aracı ile uçar ya da uçamaz şeklinde bir yeterlilik
değerlendirmesi kesinlikle yapılamaz iddianamenin 650, 52, 75, 92 96, 734, 95, 96 ve 815.
Sayfalarında yazılı olan beyan ifade ve başkalarına yapılan isnatların delilli olarak gösterilen
hususların hiç birisinin benimle ilgisi yoktur denilen ifade ve beyanlar bana ait olmayıp,
iradem dışında alınan ve zorlama ile bana mal edilmeye çalışılan kelime ve cümlelerin hiç bir
delil değeri yoktur. Baskı ile yazdırılmışlardır. Sayfa 749 da yazılı olan sanık Uğur Kapan ile
fetö iddiası bana ait değildir. Kara harp okuluna gidiş emrinde bana o vermemiştir. Emir
hangi harekat merkezi olduğunu hatırlayamadığım ama Kara kuvvetleri ya da
Genelkurmay'dan dahili hattan gelmiş ve Alay komutan yardımcısı tarafından bildirilmiştir.
Kullandığım helikopterdeki diğer pilot ise Sezgin Uyanık'ın benimle beraber Gölbaşına
uçtuğu iddia edilişmiştir bu sanığın telefon sinyallerine bakacak olursak, 15 Temmuz'ta
15:10'a kadar güvercinlik civarında olduğu 16:21-22:31arası Gölbaşı Türksat Uydu merkezi
22:02-25 arası iletişim yok kapalı 5:21'de çankırı da bulunan Yusuf Beyazıt'ı arayor
biçimindedir. Kamera kayıtların bakacak olursak 18:33'de VIP hangarında 18:50'de hangar
içinde 20:35'de yine Hangar içinde 22:27'de yine hangar girişinde 22:32'de hangar Apron
bölümünde olduğu görülmektedir ayın 16 sında ise yine hangarda görülmektedir saat 03:22
03:20 düzeltiyorum. Başka bir görüntünün tutatağına bakacak olursa 15 Temmuz da 22:07 de
hangara girdi diye görünüyor. 22:08'de hava ulaştırma binasına girdiği, 22:11'de Deniz
Aldemir ile hava ulaştırma gurup komutanlığı binasına girdiği görülmektedir. 16 Temmuz'da
da 03:06 da hava ulaştırma binasına girdiği, 03:27'de Deniz aldemir ile helikoptere gittiği
görülmektedir. Şu durumda 18:21 düzeltiyorum 16:21 22:31 arası Gölbaşındaki baz
istasyonundan sinyal aldığı için Türksat Uydu merkezinde olduğu iddia edilen bir kişi
22:02'de iletişim sinyali yok ikan naslı tespit edilmiştir. Bir insan hem Gölbaşın'da hem de
aynı zamanda kamera kayıtlarına göre VİP hangarı önünde nasıl olur Güvercinlikten
Gölbaşına giden birisi örneğin Etimesgut Çayyolu Tulumtaş vs başka baz istasyonlarından
sinyal alamaz mı ? buna ilişkin sinyal tespit bilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca bir kamera
kayıtları görüntüsü 22:11'de Deniz Aldemir ile hava ulaştırma gurup komutanlığında olduğu
gösteriliyor kamera görüntülerine göre cep telefonu sinyal bilgilerine bakılarak gölbaşına
gidildiğine dair kanaate varmanın imkanı bulunmamaktadır. Bir kişi aynı anda hem
güvercinlikte hem gölbaşında olamaz, benim telefon sinyallerime bakacak olursa, 15
Temmuz tarihinde saat 22'ye kadar Güvercinlik 22:48'den sonra Akıncı kazan 16' temmuz
00:04 ile 03:22 arası kapalı yine 16 Temmuz 00:46 01:22 gölbaşı Türksat Sezgin Uyanık için
de yine benim satırda belirtilmiş 15 Temmuz tarihinde 22:33 23:06 Gölbaşı Türksat olarak
belirtilmiş, aynı helikopterle uçtuğum Sezgin Uyanıkın cep telefonunun gölbaşında sinyal
verdiği zamanlarda benim cep telefonum Güvercinlik ve Kazan'da sinyal veriyor fiziki bir
imkansızlık ile karşı karşıyayız, gölbaşına gidildiyse berabe gitmişsizdir helikopter tek pilot
ile uçmaz, dolayısıyla cep telefonumuzun aynı anda sinyal vermesi gerekir, ancak telefonların
farklı zaman ve farklı yerlerde sinyal verdiği görülmektedir. Esasen Gölbaşın'da sinyal
verildiği belirtilen tüm saatlerde her ikimiz de Güvercinlikteyiz ve yukarıda belirttiğim gibi
güvercinlik alanındaki bazı bölgelerde cep telefonları ahlatlı beldede bulunan ve Gölbaşına
ait olan baz istasyonundan sinyal almış olabilir. Bana ait kamera kayıtlarına bakılacak olursak
15 Temmuz tarihinde 22:29 VIP hangarında hangar girişi, 22:30 Apron bölümü, 22:09-22:12
saatleri arasında da hava ulaştırma grup komutanlığında görüntü tespit edilmiş bu durumda
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00:04 ile 03:22 arası kapalı olan telefonumdan 00:46-01:22 arası gölbaşında olduğum sonucu
nasıl çıkar ben 00:46-01:22 arası Gölbaşında olurken beraber uçtuğum Sezgin Uyanık
22:33-23:06 arası yani benden ayrı benden önce Gölbaşında nasıl olunur. Ve aynı anda Hava
ulaştırma gurup komutanlığı binası önünde nasıl bulunur yine uçuş sırasında yanımızda
bulunan teknisyenimiz Korkmaz Gülalan telefon bilgilerinde de 23:00-00:55 arası Kazan 'da
olduğu yazıyor. Helikopter uçurma konusunda eğitimi olmayan teknisyenimiz iddiaya göre
aynı anda benimle birlikte 00:46-01:22 arasında Sezgin Uyanık ile birliktede 16:21-22:31
arası Gölbaşın'dayken telefon sinyaline göre tek başına kazan da bulunmuş Gölbaşında
bulunma hususunda teknik veriler açısından çelişen çok fazla şeyin varlığı iddiayı temelden
çürütmektedir.
Kanaatime göre cep telefonların Gölbaşında sinyal verme sebebi
Güvercinlikte bulunan bulundurulan zaman içerisinde cep telefonlarının alay karargah binası
hava ulaştırma binası vip hangar binası civarında bulunduğu sırada ahlatlı bel doğu
yamaçlarında bulunan gölbaşına ait baz istasyonundan sinyal almış olduğudur. Ve bu durum
bir kanatten ziyade kesin bir durumdur. Çelişen sinyal kamera görüntülerinden gölbaşına
gitmediği de kesindir sonuç olarak iddia iyi niyetten uzaktır. Yanlış olduğu veya fiziki
imkansızlık içinde bulunulduğu çok belirgin bir veri ile yaralanan 47 kişi üzerimize
yıkılmaya çalışılmaktadır. İddianamenin 961 sayfasında yazılan bir kaç sayfa önce yazılanlar
bir kaç sayfa öncesi ile çelişiyor, 22:33 23:06 arası gölbaşı türksat özel kuvvetler bölgesinde
bulunulduğu iddia ediliyor. 958.sayfadaki saatler ile çelişiyor bu durum Sezgin Uyanık
22:33'ten itibaren gölbaşındaysa ben de 01:22'ye kadar oradaysam yaklaşık 3 saat o bölgede
uçmuşuz demektir. Bir imkansızlık söz konusudur. Kara harp okulu Genelkurmay uçuş
faaliyeti icra etmiş bir hava aracının gece görüş gözlüğü şartlarında hasarlı bir pal ile 3 saat
daha uçuş yapması imkansızdır. Bu durum gözetilmeksizin iddianame hazırlamıştır. Çelişik
bir hususu daha belirtmek istiyorum. Kalkış ve iniş için uçuş kulesinden izin alınmadığı iddia
edilmiştir. Ancak Yurtta sulh parolası alınarak kalkıldığı ve inişte bu parolanın kullanıldığı da
iddia edilmiştir. Eğer kuleden izin alınmadıysa parolada alınmamıştır ve kullanılmamıştır.
Parola alınmış ve kullanılmamışsa izin alınarak kalkılmıştır. İşin gerçeği kuleden izin
alınmıştır ancak parola hususu doğru değildir. İddia ile ilgili telsiz vs kaydı da
bulunmamaktadır iddianamenin 1006.sayfasında beyan ettiğim ifade hususlar bana ait
değildir. İtirafçı olmak istediğim yönünde bir isteğim ve sözüm olmamıştır. Hangi pilotun
nereye uçtuğunu bilmiyorum. Herkesten ayrı olarak uçuş yapmış olmamız nedeniyle takip
etme ihtimalim bile yoktu beni sorgulayan polis ya da MİT görevlileri iddianamenin
1009.sayfasında yazılı olan hususları küçük bir kağıda yazılı olarak getirip bana yazdırdılar
beyan ve ifadeler bana ait değildir. İddianamenin 1012.sayfasında yazılan hiç bir şey doğru
değildir. 23/07/2017 tarihli el yazısı ifadenin hiç bir tarafını kabul etmiyorum. Bu ifade bana
cebir şiddet
BAŞKAN OĞUZ DİK : Şimdi 29/07/2016 tarihinde Sulh Ceza Hakimliğine
cezaevi aracılığı ile yolladığın bir dilekçen var 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan olaylara
ilişkin mahkemenizde verdiğim ifadede yaşanan tüm hususları açıkla ifade ettim.
Mahkemenizde her konu da işbirliği işeriside oldum. Kendi özgür irademle kimseyi
zorlamadan 16 Temmuz....
SANIK DENİZ ALDEMİR : Benim öyle bir dilekçem olmadı sayın başkan.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Kendin yollamışsın cezaevinden
SANIK DENİZ ALDEMİR : Hayır ben yollamadım.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Tahliye talebinde bulunuyorsun
SANIK DENİZ ALDEMİR : Delil karartma ve kaç ihtimalim yoktur. Bu sebeple
tutuksuz yargılanma 29/07/2016 tarihli cezaevi aracılığıyla yolladığın dilekçe var
BAŞKAN OĞUZ DİK: Dosyada duruyor senin imzan ben ne yapim evet
SANIK DENİZ ALDEMİR : İddianamenin 1022.sayfasında yer alan çocuklarımın
eğitimi ve anemon okulları ile ilgili gizli tanık ifadesi tamamen yalan bir ifadedir.
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BAŞKAN OĞUZ DİK : Ceza evinde kendi yollamış ben ne yapım ta bir hafta sonra
SANIK DENİZ ALDEMİR : Oğlum ksc okuluna devam etmekteydi ve konuyu
ispat edecek olan karne avukat tarafımdan ibraz edilecektir. Karne şuan son gittiği devlet
okuluna aittir. Ksc okuluna gittiği ödeme dekontları da avukatım tarafımdan ibraz edilecektir.
Kaldı ki adı geçen okul ile ilgili durum bilmemekle birlikte veliler ya da çocuklar ile ilgili
herhangi bir sıkıntı olmadığını değerlendirmekteyim. İddia makamı 2016 yılı okul listesinde
çocuğumun ismi olup olmadığına bakmaksızın bir gizli tanığın yalanı ile iddia hazırlamıştır
belki aramızda bir husumet olan belki de yalan söyleme konusunda psiko negrotik kişiliğe
sahip olan bir gizli tanığın yalanına alet olmuştur ayrıca fetöcü olarak itam edilen anemon
okuluna devlet bankalarından hazineden teşvik adı altında milli eğitim bakanlığı tarafından
para verilmesi teröre destek değil midir. Devlet neden terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddia
edilen bir okula öğrenci kaydına ve faaliyetine izin vermektedir. İddianamenin
1024.sayfasının altındaki paragrafta yazılan not kağıdını dedem vefatından önce vermişti.
Bedir Savaşına katılan insanlar olduğun ve koruyacağına inandığı için bana yazdırdı.
Üzerimde taşımamı istedi. Ancak bu gerçeği polis amiri Hakan Duman'a anlatamadım.
Ayrıca Bedir Ashabının yazdığı bir kağıdı taşımak ve onları okumak ne zamandan beri
suçtur.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Yaptım mı yapmadın mı ? sen onu söyle
SANIK DENİZ ALDEMİR : Neyi efendim
BAŞKAN OĞUZ DİK : Sonra suç olup olmadığını diyorsun çelişki oluyor kendi
ifadenle
SANIK DENİZ ALDEMİR :Neyi yaptın mı efendim.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Yani üzerinde taşıdın mı taşımadın mı ?
SANIK DENİZ ALDEMİR : Taşıdım efendim.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Tamam o zaman sıkıntı yok
SANIK DENİZ ALDEMİR : Yaptığım mesleğin riski ve yarattığı hayati tehlike
nedeniyle manevi değerlere daha fazlaya yakın olma isteği Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılmak
ihtiyacı her zaman hissederiz havadayken Allahü tealaya öbür dünya daha yakın oluruz. Bu
nedenle bedir ashabının bedir ashabına olduğuna inandığım bir kağıdı taşımanın manevi
desteğine ihtiyaç duymak ve bunu taşımanın neresi suçtur. Bizler her uçuş dönemi öncesinde
bir kaza belaya uğramamak için kurban keseriz kurban kesmek gibi üzerimizde yazı
taşımakta dini bir gereksinimdir benim için iddianamenin 1025.sayfasında yazılı olan isnat
doğru değildir. Kendim 16/07/2016 tarihinde birliğime geldim kaçmadım. Yakalanmadım.
İddianamenin 1026.sayfasında örgüt adına verilmiş emir ve talimatları yerine getirmek için
mesaiden ayrılmadığım yazılmıştır. Bu suçlama doğru değildir. Doğru olan yapılacak olan
CH47 tören hazırlığı için alay komutanlığı ve kara kuvvetleri komutanlığında bulunan albay
Vedat Arslan'ın ihtiyaç duyduğu teknik bilgileri temin etmek maksatlı mesaide olduğumdur.
Sonradan kara kuvvetleri komutanı komutanına yapılacak arz içinde mesaide bırakıldım.
Bunu sıralı amirleri bunu kabul etmektedir. Ayrıca yurtta sulh parolasını bilmiyorum. Gerekli
açıklamaları önceki sayfalarda yaptım. Sayfanın son paragrafında yazan sıralı amirlerimden
emir almadığım çok gerçek dışıdır. Emirleri ya amirlerimden ya da harekat merkezinden
aldım. Uçuşların kapalı olduğuna dair direkt olarak bana tebliğ edilen şey olmadı. Son olan
uçuşlar açıldı diye duyduğumda kapalımıydı ki diye düşündüm. Helikoptere karartma
uygulandığı iddiası bir suçlama olarak tarafıma yönetilmiştir. Bunun nasıl tespit edildiği belli
değildir. Karartma uygulamadım ancak helikopterin ışıklarını açarak uçması gündüz
otomobillerin farlarını açıp hareket etmesine benzer, bu durum gerekli ve zorunlu değildir.
Karartma uygulamak uçuşta genel geçer bir uygulamadır ayrıca bu halde uçulmuş olunsaydı
bile bir suçun icrasına davranış olarak algılanamaz iddianamenin 1863.sayfasında yazılı olan
beyanlar bana aittir bu beyanların ne şekilde alındığını yukarıda ifade ettim. İddianamenin
1869.sayfasında geçen ve bana ait olduğu belirtilen özgür iradem ile yazılmamıştır. Bu ifade
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bana zorla yazılmıştır. Sayfa 132 de yazılı olan etkin pişmanlık göstergeme dair ifadem doğru
değildir. Böyle bir talebim olmamıştır. Sayfa 164 te yazılı olan örgüt içi faaliyet ve aidiyette
dair yazılmış olan ve bana ait olduğu belirtilen beyanı kabul etmiyorum. Böyle bir beyanda
bulunmadım. Zorla alınmış bir beyandır. Sayfa 189. Yazılı olan Hakan Atıncın bana yönelik
fetöcü tavır ve davranışları içinde olduğuna dair beyanlarını kabul etmiyorum. Hangi tavır ve
davranışlarıml a böyle bir kanı yarattığım belirtilmemiştir. Fetöcü olmaya ait örnek bir tavır
bir davranış somutlaştırılmamıştır. Yani hangi tavır ve davranışlarına fetöcü izlenimi
yaratmışım belli değildir. Madem böyle bir izlenimim vardı neden hakkımda işlem
yapmamıştır. Neden yeni kurulan tabura komutan olarak tayin edilmişim, komutan olarak
neden önlem almamış, neden askeri birliklerde dedikodu olarak konuşulmasına müsahade
ediyor. Dedikonunu önüne geçmek için disiplin ve yasal mekanizmaları harekete
geçirmişmidir. Dedikoduların önünü açarak liste oluşturan fişleme yapan kişi ya da kişilere
ne maksatla yardımcı olmaktadır. Bu komutan herşeye rağmen bana sicil notu olarak ne
vermiştir. Ben hep yüz olarak not aldığımı tahmin ediyorum. Komutan eğer fetullahçı
olduğuma dair bilgi ya da dedikodu varsa ya tahkikat ile dedikodu yapanları cezalandıracak
ya da sicil dökümanında ilk üç madde olan Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelilikleri
bağlılık anayasaya bağlılık ve Atatürk ilkelerine bağlılık başta olmak üzere bir çok sicil
maddesine olumsuz kanaat belirtecekti bu biçimde değil tabur komutanı olmak asker bile
olamazdım. Ancak gerçek olan odur ki komutanım tabur komutanım olmam için sicilimi yüz
tam not olarak vermekle kalmamış kıta komutanı olur diyerekte ayırca kanaat belirtmiştir zira
bu kanaat olmadan tabur komutanı olunamaz buna rağmen dedikodudan bahsetmektedir.
Komutan Osman Karaca'nın fetöden ilişik kestiğini nasıl biliyor söylenenlere nasıl inanıyor
ilişik kesme belgesini getirip göstermişlermidir. Geçmişte Osman Karaca'nın fete ile ilişkisini
biliyorsan neden işlem yapmıyorsun konu ile ilgili olarak Hakan Atıncın mahkemeye tanık
sıfatıyla davet edilmesini talep ediyorum. Sayfa 616 daki ifadeler bana yazdırılmıştır. Ayrıca
madem hücre tipi bir yapılanma var organik hiç bir bağım olmayan ve hiç bir zaman beraber
çalışmadığım birisi ya da birileri hakkında nasıl böyle bir ifade verebilirim. Safya 1006'daki
hiç bir beyanı kabul etmiyorum. Bana zorla yazdırılmış beyanlardır. Sayfa 1101 de yazıldığı
gibi fetö ile ilgili ilgim alakam yoktur, hiç bir gruba vs dahil edilmedim. Cüneyt diye birini
tanımıyorum. Sanıklar Temur ve Tekin ile hiç bir zaman ifadede yazdığı gibi bir
birlikteliğimiz olmamıştır sayfa 1125 ve 1282 de yazılan örgüt yapılanması ve örgüte
aideyitime ilişkin ifadeleri kesinlikle kabul etmiyorum. Baskı altında yazdırılmış gerçek dışı
ifadelerdir. Sayfa 1285'de yazılı düzeltiyorum 1284 yazılan ve benim tarafımdan verildiği
belirtilen ifade özgür iradem ile verilmemiştir. Ayrıca herhangi bir teşhise katılmadım. Bu
anlamda tutulan bir tutanakda yoktur. Tam aksine olarak tutulan iki adet tutanak vardır
bunlarda ifademin baskı altına alınmış olması nedeniyle tanımadığım adı geçen şahıs ya da
şahısların ne teşhisi yapabileceğim ne de yer göstermesi yapabileceğine dair tutanaklardır.
Sayfa 1568 yazılı olan sanık İdris Feyzi Okan'ın ifadesinde geçen Hakan Atınç ve Esat
Özormancık ile yaptığımız konuşmalar ve değerlendirmeler sonucu nokta nokta nokta isimli
şahısların paralelci olduğunu öğrendim diyor hakan atıncın da benim ile ilgili parelelci
dediğini belirtiyor, Hakan Atınç ifadesinde elimde belge vesayre yok, kesin emin olamadım
diyor, bu ifadelere göre yapılan paralelci listesi ne yapılmıştır. Listeyi yapanlar ne sıfatla ne
görevle yapmışlardır. Bir komutana birliğini fişlemek ve fişletmek yakışırmı liste yapanların
donanımı ve ehliyeti nedir. Baştan beri bu bilgileri ve gelişmeler istihbarat ve istihbarata
karşı koyma subayı ya da istihbarat şube müdürü ile paylaşılmışmıdır. Listedin objektifliği
varmıdır. Liste subjektif basmane değerlendirme ve husumet kaynaklımıdır. Esat Özormancık
ne sıfatla ve yetki ile komutanı yönlendirmiştir. Bu faaliyet resmi yollar ile yapılmıyorsa bazı
kişi ya da kişilerin ya da bir gurubun Türk Silahlı Kuvvetleri içinde operasyonları olabilir mi
Hakan Atınç ve Feyzi Okan sicil notu olarak bana ne vermiştir. Listedeki diğer personel
kimdir. Bu personelin sicil notu nasıl verilmiştir. Komutanlarım kıta komutanlığı yapar diğer
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kanaat verir vermiş olmalıdırlar ki tabur komutanı oldum. Neden engel olmadılar. Nitekim
Feyzi Okan bana olumlu kanaat verdiğini sözlü olarak sonrasında beyan etmiştir. Bu nedenle
sicil dosyamı ve dökümanımın incelenmek üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığından
getirilmesini talep ediyorum. Şu hususu belirtmek istiyorum albay Vedat Arslan, Kara
kuvvetlerinden görevlidir kendisi beni telefonla arayarak alay komutanı gelmeden ki alay
komutanımızda kuvvetteydi alay komutanı gelmeden mesaiyi terk etmezdin herhalde diye
beni mesaide kalmamı sevk etmişti bunu neden yapmıştır. Tanık olarak çağırılıp bu hususun
sorulmasını talep ediyorum. Bu konu da Feyzi Okan ya da Erdal Başlar'da bilgi sahibi
olabilirler dinlenmesini konunun sorulmasını istiyorum. Sayfa 1573'te yazılı olan bir hususta
düzetlmek gerekiyor ben 14 Temmuz günü komutanı olarak Osman Karaca'yı aradım. Arama
sebebim yeni alıan CH47 helikopterin tören uçuşunda uçuş yapması içindir. Pilot
ihtiyacından dolayı arandı ve tamamen görev odaklıdır. Sayın başkan değerli mahkeme
heyeti yukarıda dile getirdiğim nedenlerle savunmamın kabulune öncelikle tahliyeme ve
yargılamam sonucunda beraatime karar verilmesini talep ediyorum saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Şimdi 16/07/2016 tarihinde askeri bir savcıya ifadeyi
okuyorum.
Askeri savcılık ifadesi okundu.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Burada
şunu belirtmek istiyorum.Mühimmat olduğunu bilmiyorduk, malzeme olarak söylenmişti.
Orada askeri savcılıkta da bir astsubay olduğunu değerlendiriyorum. Sivil kıyafetli birisiydi.
İfademiz alınmadan önce geldi orada üzerimizde baskı vardı. Burada doğru olan şudur benim
de ifadem ettiğim gibi emir amirimden verilmiştir.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Kimlik şeyi doğru askeri personel ile ilgili ben bi sever
Erzincan'da ta bir gün önce kimlik bilgilerimiz helikoptere vermiştik.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Şöyle arz
edim. İş güvenlik harekat bölgesinde bunu çok sık yaşarız bir çok yerde de yaşarız bir
komutanımız şu ifadesi olmuştur. Ben emrediyorsam. Komutan emrediyorsa gerekirse dansöz
dahi taşıyacaksınız. Dolayısıyla komutan sorumluluğu alıyor bu durumda kışla nöbetçi amir
benim amirimdir alay komutan yardımcısı da benim amirimdir bana yapacaksın diyorsan
sorumluluğu almıştır. Ben yaparım müteakiben görevi yaparım verilen görevi yaparam az
önce arz etmiştim. İç hizmet kanununda da emrin nasıl olduğunu
BAŞKAN OĞUZ DİK : Evet şimdi emniyette verdiğin ifadeyi okuyorum.
Emniyet ifadesi okundu.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Sonra el yazınla ifaden ver onları okuyum. Bu ifadene ne
diyorsun.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:
Reddediyorum.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Reddediyorsun.
El yazısı ile verilen ifadesi okundu.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Yazmışsın kabul etmiyorsun öyle değil mi ?
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:
Reddediyorum.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Sulh ceza hakimliğinde Deniz Sulh Ceza hakimliğinde
görüntülü ifadeni okuyorum.
Sulh Ceza hakimliğinde vermiş olduğu ifade okundu.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Sulh ceza da görüntülü ifaden ne diyorsun.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA :
Savunmamda da arz etmiştim. Sorgu sonrası mahkemeye sevkten sonra tekrar getirilenler
oluyordu ve onların dosyaları ayrılıyordu. Bir kaç gün sonra tekrar mahkemeye
gönderiliyordu reddediyorum kabul etmiyorum bunu da
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BAŞKAN OĞUZ DİK : Sonra sulh ceza hakimliğinde tekrar bir dilekçe vermişsin
biraz önce okudum. Ben her şeyi anlattım bir hafta sonra kabul etmiyorsun öyle değilmi
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Kabul
etmiyorum hayır.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Şimdi HTS analizleri teker teker açıkladın tekrar
soruyorum yani diyorsun yanlış
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA :
Kesinlikle
BAŞKAN OĞUZ DİK : Evet bu İzmir Başsavcılığında senin ismin Abdullah kod
adlı isimi tanıyor musun ?
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Evet ben
tahmin ediyordum burada emin oldum. Esat Özormancık
BAŞKAN OĞUZ DİK : Esat Özormancık'tır diyorsun öyle değil mi ?
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Öyle
kanaat edindim.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Evet şimdi Zafer Doğulu ifadesinde senden bahsediyor.
Deniz Aldemirin ardından bizde kalktık sen öğrenci taşıdın öyle değil mi
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Öğrenci
olduğunu tahmin ediyorum harp okulu olduğu için
BAŞKAN OĞUZ DİK : SUTASAK'lar bizde o dosya bizde
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Yani
doğrudur.
BAŞKAN OĞUZ DİK . Ne zaman darbe teşebbüsü olduğunu anladın
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Akıncı'ya
indikten sonra malzemeyi teslim aldık, hava da mühimmat olduğunu öğrendik dünde Sezgin
arz etmişti.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Ankaraya geldikten sonra mı anladın sen
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Evet
BAŞKAN OĞUZ DİK : Emin misin ?
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Evet
BAŞKAN OĞUZ DİK : Genelkurmaya indiğinde ters giden bir şey var dedin biraz
önce
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:
Genelkurmay a indiğinde Sezgin muhtemelen daha sonra fark etmiş olabilir ama ben
sarsıntıyı fark etmiştim. Kumandalar sezgindeydi zaten
BAŞKAN OĞUZ DİK : Sen ne zaman anladın bak bir daha soruyorum. Sonra bana
baskı yaptılar deme söylüyorum
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Hayır ben
akıncıya indiğimde anladım.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Akıncıya indiğinde akşam
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Evet
BAŞKAN OĞUZ DİK : Akşam
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Sabah
BAŞKAN OĞUZ DİK : Sabah
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Tabi
BAŞKAN OĞUZ DİK : İlk önce akıncıya gittin mi akşam
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Tabi
gittim
BAŞKAN OĞUZ DİK : O zaman anlamadın mı ?
SANIK DENİZ ALDEMİRSESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Hayır
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SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Hava
birliği uçabilir ki yani herşey normaldi
BAŞKAN OĞUZ DİK : Herşey normaldi Ankara üstün de o kadar uçak uçtu her
şey normal miydi
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Daha önce
de arz edilen bilgiler vardı bana normal gelmişti. Terör saldırısı denmişti personel taşınacaktı,
benim niyetim bana verilen görev personel taşımaktı ben sadece harp okulundan aldım
genelkurmaya bıraktım.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Başka bir şey demeyecek misin ?
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Hayır
Sanığa adli sicil ve nüfus kaydı okundu.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Bir bak bakalım resimlere bunlar sen misin ?
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNLÜTÜ BEYANINDA : Hiç
birinde yüzler net olmamakla birlikte benim
BAŞKAN OĞUZ DİK : Evet tamam
SANIK MÜDAFİ AV. MÜSLÜM KANDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
BEYANINDA: Müvekkilim mahkemenizde dile getirdiği savunmasına katılıyoruz. Ancak
soruşturma aşamasındaki beyanlarına itibar edilmemesini talep ederiz. Zira kollukta verilen
savunmalar işkence altında alınmıştır. Beyanlar müvekkilin manevi ve maddi her türlü varlığı
beden bütünlüğü haysiyeti ailesi askeri ve özel karakteri her türlü değer ve inaçları ayaklar
altına alınarak her türlü saldırıya maruz bırakılarak yazılmış ve yazdırılmıştır. Sanık Uğur
Kapan mahkemeniz huzurunda iddianameyi hazırlayan savcının kendisine Deniz Aldemir'e
işkence kötü muamele yapıldığını biliyorum dediğini savunmasında dile getirmekle sanık
Yasin Candemi ile mahkemenizdeki savunmasında gözaltı sırasında müvekkilin işkence
edilmiş halini gördüğünü beyan etmekle işkenceye dair iddialarımızı doğrulamışlardır
kollukta alınan ve polis memurları ile müdafinin de imzasının bulunduğu sözlü ifadenin
yazdırılması aşaması dahil olmak üzere sorgunun hiç bir safhasında müdafi hazır
bulunmamıştır. Polislerin bilgisayarda yazdığı ve müvekkile ait olmayan kelimelerden oluşan
ifade bittikten sonra gelen baronun atadığı avukat zabtı imzalamıştır. İfadenin hiç bir
aşamasında hazır olmayan müdafi müvekkille özel görüşme yapmamış hukuki yardımda
bulunmamış yasal hiç bir hakkını korumamıştır. Müvekkil iradeyi sakatlayan ve usule uygun
olmayan bu durumu ayrıntısı ile mahkemenizde dile getirdi bu husus kollukta verilen
savunmaya itibar edilmemesi gerekliğini sebeplerinden bir tanesidir. Sulh ceza ifadesi ise
iradesinin yok edildiği tekrar işkencecilerin eline düşeceği ve istenen biçimde beyanda
bulunmaması halinde işkencenin devam edece korkusu ve işkenceden biran önce kurtulma
istediği ile verilmiştir müvekkil bu aşamada da dahi malul durumdadır. Sonrasında ise
savcılık makamı avukatların görevini yapmasına engel olacak şekilde avukat olmadan
müvekkilin ceza evinden 4 defa çağırmış, daha önce işkence altına alınan beyanların tekrar
edilmesini istemiş ve bu beyanları ceza usulüne uygun alınmış savunmalar haline getirmeye
çalışmıştır. Savcılık makamı gözaltına alınan beyanların yasak yöntemlerle alındığını ve
hükme esas teşkil edemeyeceğini bildiğinden böyle bir çözümün peşine düşmüştür. Müvekkil
bir daha işkenceye uğramayacağını düşünerek gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan
kaçınmıştır. Somut olarak suçlamalara geldiğimizde kabul etmemekle beraber müvekkilim 2
adet uçuş gerçekleştirmiş olması suç olarak kabul edilse bile bu suçun TCK 309, 311 ve 312.
Maddelerinde düzenlenen suçların araç suçu olamayacağı kesindir. Suç olmayan uçuş
eylemlerin amaç suç olan darbe teşebbüsü suçunun işlenmesini kolaylaştırmak özelliği
bulunmamaktadır. Zira olaylar zaten başlamış olup olayların ülke çapında olması ve boyutu
açısından bir sefer personel taşımanın ve bir sefer yük taşımanın kolaylaştırıcı etkisi
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olamayacaktır. Bununla birlikte yargılamaya konu suç olmayan olayın esas olayın delillerin
gizlemek suçu gizlemek yakalanmamak amacıyla gerçekleştirildiğinde düşünmenin imkanı
yoktur. Gerçekleştirildiği iddia edilen eylemlerin darbeye teşebbüs amaç suçunun oluşumuna
yeterli ve elverişli araç suç olduğunu bu kabule ve bu yolla müvekkilin TCK 309, 311 ve 312
maddeyi de ihlal ettiği değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadır. Müvekkilim uçuşa dair
faaliyetleri araç suç olmadığı gibi araç suçu işlemek suretiyle amaç suç olan darbeye
teşebbüsnün suçunu da müvekkil işlememiştir. Olayların planlandığının ve örgüt yapısı
içerisinde olunduğunun delili olduğu iddia edilen hiç bir whatsaap gurubunun müvekkil dahil
değildir. Bu yolla hiç haberleşmemiştir. Kara havacılı okulundaki odalarda darbeye ilişkin
toplantılar yapıldığı ve müvekkilimin bu toplantılara katıldığı iddia edilmiştir. İddia doğru
değildir. Yapıldığı iddia edilen hiç bir toplantıya katılmamıştır. Toplantıların yapıldığı
belirtilen tarihlerdeki telefon HTS kayıtları istenilip incelenecek olursa bu konuda
savunmamızın doğru olduğu anlaşılacaktır. Müvekkilin ikinci pilot olarak içinde bulunduğu
AS 532 cougar tipi helikopterde mühimmat kullanılmamış, mahve takılmamış, araçta boş
kovan bulunmamıştır. Bulunduğuna dair de iddianamede iddia da bulunmamaktadır. Fetönün
silahlı olduğu ve darbe girişimi bu örgütün planlayıp gerçekleştirdiği hususuna bir
diyeceğimiz yoktur. Bu nalet örgütün bu yapısını ve darbe girişiminin bu örgüt tarafından
gerçekleştirildiğini dünya alem zaten bunu bilmektedir. Diyeceğim tek söz bu örgüte
müvekkilim üye değildir. Darbe teşebbüsü içerisinde olmamıştır. Yargılamaya konu
müvekkilin suç olmayan uçuş eylemlerinin darbe teşebbüsü yapan örgütün faaliyeti olarak
değerlendirilip müvekkilin de bu örgüt adına hareket ettiği iddiası da doğru değildir.
Müvekkil fetö isimli mevlun terör örgütünün üyesi değildir. Örgüt ile iletişimini ve üyelik
bağını ortaya koyan herhangi bir belirtil mevcut değildir. Örgütün okullarında okumayan
dershanesine gitmeyen çocuklarını da dershane ve okullarına göndermeyen yurtlarında ve
evlerinde kalmayan örgüt lideri yönetici ve üye kadrosu ile ilişkisi olmayan Amerika'ya veya
örgütün faaliyetini sürdürdüğü başka ülkelere örgüt ile alakalı olarak gitmeyen örgütün
bankaları finans kuruluşlarında parası ve yatırımı olmayan örgütün süreli veya süresiz
yayınlarını gazetelerini takip etmeyen ve abone olmayan müvekkilin örgüt üyeliğinden
bahsedilemez açıklandığı üzere müvekkilin hiç bir sıfat ve etkinlik anlamında örgüt ile bağı
olmadığı gibi üye olduğuna dair delil ve emare de bulunmamaktadır. Zaten iddianameyi
hazırlayan savcılık makamı da bu konuda ki iddiasını destekler somum emare veya delilleri
ortaya koyamamıştır. Başkanım affınıza sığınarak bir hatıramı anlatmak istiyorum 17-25
aralık olayları öncesi fetullah gülen isimli teröristin ismi zikredilince hep gülesim gelirdi.
Memleketim olan Erzurum'un karayazı ilçesi eski belediye başkanı rahmetli dayım her zaman
bu sümüklü hoca memleketin başına bela olacak dediğinde ben de nasıl bela olabilir ki adam
yalan da ağlamak ve ağlarken akan burnunu çekmek dışında başka bir şey yapmıyor dedi.
Ancak meğerse ne çok bela olmuş ve ne kadar çok bela olmasına ne çok şey yapmasına izin
verilmiştir neyse müvekkil ve aynı helikopterde birinci pilot olan sanık Sezgin Uyanık, neden
ve müvekkilim neden gölbaşına veya Türksat'a uçmuş olamayacaklarını teknik veriler ve
fiziki imkansızlıkları tek tek açıklayarak anlatmışlardır. Gerek telefon HTS kayıtları gerek
kamera görüntüleri gerek sanık ve tanık beyanları ile diğer deliller değerlendirildiğinde
müvekkilin gölbaşına yöresine hiç uçmadığı helikopterle ateş etme sonucu yaralandığı iddia
edilen 40 kişiye karşı adam öldürme suç 47 kişiye karşı adam öldürme teşebbbüs suçunu
işlemediği net olarak ortadadır. Arama ve el koyma işlemleri sonucunda suç unsuruna
rastlanılmadığına ilişkin belgeler dosya kapsamında mevcuttur. Şu önemli hususa değinmek
istiyorum. Müvekkilin görev yaptığı bir kaç saat içerisinde gerçekte bir darbe girişimi
yaşandığının farkına varamaması, silahsız öğrencilerin taşınmasının sebebini sorgulamaması
veya sorgulayamaması ve Çankırı'dan taşınan malzemenin mühimmat olduğunu ve ne
amaçla taşındığını bilememesi ve silahsız olmasına rağmen akıncı üstünde kimlerin darbeci
olduğuna dair saptama yapamamış olması saptadığı kişileri gözaltı yapmaması veya
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öldürmemesi gerekçe gösterilerek darbeci olarak yargılanması bizce hukuki olmaktan uzaktır.
Zira olayların üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmesine rağmen darbeye teşebbüs olayının
mahiyeti şekli ve sujeleri konusunda tartışmalar ve belirsizler tümü zıttı ile devam
etmektedir. Ancak tüm bu tartışma konuları hakkında müvekkilim bir kaç içerisinde net bir
değerlendirme yapması ve ona göre hareket etmesini beklemek en hafif tabir ile haksızlık
olacaktır. Müvekkil bir helikopter pilotu olarak hayatı boyunca yaptığı gibi personel nakli
görevini ve malzeme taşıma görevini yerine getirmiştir. Bu görevini herzaman ki gibi askeri
birlikler arasında icra etmiştir, görevler bir emrin icrası biçiminde yerine getirilen görevlerdir.
Müvekkil uçuşları görevini yerine getirmek kastı ile yaptığını darbeye teşebbüsün özel bir
kast ile işlenebileceğini dile getirmiştir. Özel kast konusu hakkında müvekkilin bu beyana
katıldığını söylemekle yetineceğim verilen emir açıkca cürüm teşkil etse bile astın bu emrin
kendisine suç işletmek maksatıyla verildiğini bilmemesi bu konuda mürettid dahi
bulunmaması ya da soyut kanuni olabileceği inancı taşıması onu sorumluluktan kurtardığı
bilinen yasal bir düzenleme ve uygulamadır. Ayrıca müvekkile verilen emirler bir cümrün
işlenmesine mütealik emirlerde değildir. Emir TSK iç hizmet kanunun 6. Maddesinde askeri
hizmetin yerine getirmesi amacıyla kanunlarla nizamlarda yapılması veya yapılmamasına
ilişkin yazılmış olan hususlarla amir tarafından yazılı veya sözle emredilen veya yasak edilen
işlerdir biçiminde tabir edilmiştir. Aynı kanunun 7.maddesinde askeri vazife hizmetin icap
ettiğirdiği şeyi yapmak veya men ettiği şeyi yapmamaktadır. Şeklinde izah edilmiştir. Aynı
kanunun 8.maddesinde askeri emir hizmete ait bir talep veya yasağın sözle yazıyla vs. Suretle
ifadesidir anlatımı ile tanımlanmıştır. Bu mevzuat açıklamaları ışığında müvekkil TSK iç
hizmet kanunun 9.maddesi ve askeri ceza kanunun 13.maddesine göre amiri olan rütbenin ve
hizmetin verdiği idare yetkisine haiz amirlerinin ne merkezlerin askeri hizmete yönelik sözlü
emirlerini yerine getirmiştir ayrıca müvekkilin yaptığı uçuşlar müvekkilin mesleğinin gereği
iç hizmet yönetmeliğinin 411/2.maddesine tanımlanan askeri kara pilot olmasının gerektirdiği
bir vazifedir. Müvekkil 15 Temmuz ve 16 Temmuz günü emirleri yerine getirmiş vazifesini
icra etmiştir. Müvekkile verilen tüm emirler bağlayıcıdır. Yetkili amir ve merkezler
tarafından verilmiştir. Müvekkil emirleri ifaya mecburdur. Askerlikte amirin emirlerinin
mutlak suretle itaat etmek zorunluluktur. Amirin emri sorgulanmaz, sadece yerine getirilir.
Vazifenin gereklerini yerine getirmek zorunluluktur. Zorunluluğa uymamak yasal zorunluluk
ve cezai gerektirir bu nedenle müvekkil tüm aşamalarda doğru davranmış asker olarak
yapması gerekenleri yapmıştır. Anayasının 137/3.maddesi de emre mutlak itaati zorunlu
kılmıştır. Buna göre astın amirin emrini sorgulama hakkı ve yetkesi yoktur. Emri yerine
getirmek zorundalıktır. Uymamak suçtur. Yine ve ayrıca askeri ceza kanunun 41.maddesine
göre hizmete ilişkin olarak amir tarafından verilen her türlü emrin icrası zaruridir. Emir
muhteba olarak kanuna aykırı bile olsa ast mutlak itaat ile yükümlüdür. Mevcut durumda
müvekkile hizmete dair emirler amirleri ve merkezler tarafından verilmiştir. Verilen
emirlerinin kanuni aykırı olacağı düşünülecek olsa bile müvekkilin o kısa zaman diliminde ve
olağan üstü durumların yaşandığı ortamda emirlerin kanunsuz olduğunu anlaması ve buna
göre hareket etmesini beklemek doğru olmayacağıdır. Müvekkil emre itaatsizlik edemezdi
zira sıkı yönetim ilan edildiğini ilan edilen sıkı yönetim ilanının yasal olmadığını ve darbe
girişiminin de varlığını da tam olarak bilmemektedir. Emirleri itaat etmenin zorunluluk
olduğu itaatsizliğin hem askeri ceza yasası 87, 88, 89.maddeleri ve disiplin mahkemeleri
kanunun 48.maddeye göre suç olduğu ortadayken müvekkilinin verilen emirlere uymaması
beklenemez, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 3.maddesi ve Anayasa'nın 17.maddesinde
kişinin maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz düzenlemesi bulunmaktadır.
Soruşturma sırasında gözaltı aşamasında müvekkilim vücut bütünlüğünü maddi anlamda ve
manevi varlıklarını her türlü hakaret tehdit yapılarak saldırıda bulunulmuştur. Gözaltı
aşaması da bir adli süreçtir. Bu süreçte yapılan muameleler adil yargılama hakkını ihlal
etmiştir. Şu noktaya
da değinmek istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
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mahkemelerinin tarafsızlığını objektif ve subjektif olarak olmak üzere 2 şekilde ele
almaktadır. Objektif tarafsızlık mahkemelerin kurumsal tarafsızlığı olup mahkemelerin kişi
üzerinde bıraktığı izlenip yani hak arayanlara güven veren tarafsız bir görünümüne sahip olan
yargılama dışı kurumların etki ve baskısı altında kalmayan mahkemelerin varlığını
gerektirmektedir. Objektif tarafsılığa dışarıdan kurum ve kişiler tarafından baskı ve saldırılar
olduğunu görmekteyiz, buna karşı koymanın tarafsız mahkemelerin en önemli tarihi
olduğunu düşünmekteyiz, mahkemeniz subjektif olarak tarafsız olduğuna ilişkin bir
kuşkumuz bulunmadığını da özellikle belirtmek isteriz hakkaniyete uygun yargılanma
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6.maddesinin güvence altına aldığı en önemli ilkelerden
birtanesidir. Mahkemeler önünde iddia ve savunmada bulunma hakkını yargılamanın tüm
aşamalarında usule işlemlerden haberdar olma ve bu işlemlere bizzat ve temsilci aracılığıyla
katılma hakkını kendisini bizzat veya bir avukatın yardımından faydalanarak savunama bilme
hakkını zira soruşturma aşamasında bu kural sonuna kadar ihlal edilmiştir. CMK'da çağrılan
avukatların katılımı ile berabar bu ihlal yapılmıştır. Dava da ileri sürdüğü iddiaların ve
dellilerin karşı tarafın iddia ve delilleri ile eşit imkanlarda araştırılmasını ve eşit
değerlendirme tabi tutulmasını isteme hakkı, adil yargılanma hakkının önemli
unsurlarındandır. Buna riayet edilerek kovuşturmanın yapılmasını beklemek hakkımız olup,
işleyin bu şekilde olacağına kuşkumuz yoktur. Soruşturmanın gizli olması ve kısıtlama kararı
doğrultusunda yapılmış olması soruşturma aşamasında delil toplama taleplerinin karşılıksız
kalması tutuklama kararlarının ve tutukluluğun devamı kararları ile bu kararla yapılan
itirazların reddi kararlarının gerekçesiz olmaları adil yargılama hakkının ihlallerini oluşturan
hususlardan birisi olmuştur. Hak ihlaleli ile verilecek mahkumiyet kararlarının vicdanları ve
toplumun adalet duygusunu tatmin etmeyen kararlar olacağı açıktır, ayrıca soruşturma
aşamasında CMK 148/1,3,4,5 bentleri el yazısı savunmanın işkence altında yazdırılması
sırasında CMK'nın 150/2 de yazılı olan maliyete dair hüküm ve aynı maddenin ikinci
fıkrasında yazılı olan ikinci savunmaya ilişkin 3.bendi ihlal edilmiştir. Yani ikinci savunma
sırası ikinci savunma avukat olmaksızın alınamaz, avukat olmaksızın alınan savunmaya itibar
edilmeyeceği çok önemli bir usul kuralıdır. Soruşturmanın gizliliği ile CMK 157.madde de
ihlal edilen maddeler arasındadır ve deliller toplanmamakla beraber CMK'nın 160.maddeside
ihlal edilmiştir. Tüm bu ihlaller adil yargılama hakkının en önemli ihlallerindendir. Hak
ihlalleri ile oluşturulan soruşturma dosyası ile başlanan bir kovuşturmada sadece soruşturma
aşamasında dile getirilen savunmaya itibar etmek esas olmamalıdır. Tahliye konusundaki
kararı sayın mahkemenizin takdirine bırakıyorum. Ancak sayın mahkemenizden usule
yönelik bir talebim olacak maddi hakikate ulaşılması bizim de arzumuzdur. Ancak CMK ve
ceza hukuku usul kurallarına uygun yargılama ile buna ulaşılmalıdır. Bu nedenle katılan
vekilleri sadece vekilleri oldukları kişi ve kurumları ilgilendiren hususlarla ilgili soru
sormalıdır. İddianamede müvekkile yüklenen eylemlerin sujesi olmayan katılanların
vekillerin diğer katılanların ilgilendiren konulara ilişkin soru sormalarına izin verilmemelidir.
Müvekkilime sadece kurumların vekili ile Türksatta yararlandığı iddia edilen müştekilerin
vekillerinin soru sormalarına izin verilmelidir. Sorular ise direk müvekkillere yönelik iddia
edilen eylemin isnadına yönelik olmalıdır. Vekiller kendilerinin mahkeme ve savcılık yerine
koyarak görev yetki işgali yaparak soru sormamalıdır. Bizler sanık vekilleri sanıklara sadece
müvekkillerimizi ilgilendiren konularla ilgili soru sormak soru sorarak usule uygun olarak
davranmaktayız, katılan vekilleri de bu biçimde soru sormalıdır. Sorular CMK 201 maddeye
uyularak yönetilsin bu nedenle uygun soru gelmezse itirazda bulunacağız ancak yine de
sorunun sorulmasına mahkemenizce izin verilirse müvekkilim belirttiğim esaslar dahilinde
gelmeyen sorulara cevap vermeyecektir. Bu nedenle mahkemenizin bu hususu gözetmesi
saygılarımla talep ediyorum.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Evet savcım sorunuz var mı ?
CUMHURİYET SAVCISI ÇETİN GÜZEL SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ

Ankara 17.Ağır Ceza Mahkemesinin 04/08/2017 Tarih ve 2017/186 Esas sayılı SEGBİS çözüm tutanağı

N

o

rd

ic

M

o

n

it

o

r.
co
m

BEYANINDA: Sayın başkanım bende sanık savunması sırasında müdafi tarafından el kol ve
kafa hareketleri ile yönlendirilmesinin önlenmesi için uyarı yapmanızı istiyorum. Böyle bir
usul yok çünkü sanığa soracağım sorulardan ilki hakkınızda yapılan idari tahkikat neticesinde
şöyle bir tespit var görevli olmadığı bir birlikte ve görevli olmadığı hava aracı ile faaliyetlere
iştirak ettiği bu konu hakkında açıklama yapmanızı istiyorum.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Ben
onunla ilgili Sezgin Uyanık ile açıklama yapmıştım amirim uç demiş gerekli izinler alınmıştı,
bu uygulama böyledir. Yeterli olmadığım konusuna gelince Uğur Kapan açıklamasında
kontrol pilotu standardize pilotu olduğunu söylemişti. Uğur kapandan sonra kara havacılıkta
belki bir elin beş parmağı ile sayabileceğimiz nitelikte insanlar olabilir bu konuda mütevazi
olmayacağım onlardan birisiyim. Öğretmen pilotum kontrol pilotum uçtuğum hava aracı
iddianamede de yer alan kara havacılık komutanlığının göndermiş olduğu ve uçmakla yetkili
olduğum bir hava aracı dolayısıyla ben ona katılmıyorum. Amirimin emri dahilinde uçuş
yaptım.
CUMHURİYET SAVCISI ÇETİN GÜZEL SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
BEYANINDA: Helikoptere herhangi bir saldırı olmadığı anlaşılıyor
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Evet
CUMHURİYET SAVCISI ÇETİN GÜZEL SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
BEYANINDA: Ancak siz biksi silahı istemişsiniz
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Ben
istemedim.
CUMHURİYET SAVCISI ÇETİN GÜZEL SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
BEYANINDA: Helikoptere konulduğunu ifade ettiler dünde bu konuyu sormuştum.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: O konu
da bilgim yok,
CUMHURİYET SAVCISI ÇETİN GÜZEL SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
BEYANINDA: Dır taktınız mı helikoptere
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Hayır.
Bilgim yok
CUMHURİYET SAVCISI ÇETİN GÜZEL SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
BEYANINDA: Takmadınız.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Ben
ikinci pilotum sadece gittim helikoptere sadece o kadar.
CUMHURİYET SAVCISI ÇETİN GÜZEL SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
BEYANINDA: Peki Çankırı'ya gittiğiniz de mühimmat aldınız ve onu akıncıya
götürdüğünüzü söylediniz
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Malzeme
aldık hava mühimmat olduğunu öğrendik
CUMHURİYET SAVCISI ÇETİN GÜZEL SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
BEYANINDA: Sandıkların rengini biliyorsunuz. Kaç senelik askersiniz.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: 99'dan bu
yana
CUMHURİYET SAVCISI ÇETİN GÜZEL SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
BEYANINDA: Yani sandıkları gördünüz değil mi ?
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Hayır
görmedim alırken görmedim. Bir pilotun dün anlatmaya çalışılan ama tekrar arz edeceğim
müsaadenizle bir pilotun alınan malzemeyi görme ihtimali çok düşüktür. İndiğiniz yer itibari
ile istikamete bakmak zorundasınız. Malzeme arka kapıdan alınır dolayısıyla görmedim.
CUMHURİYET SAVCISI ÇETİN GÜZEL SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
BEYANINDA: Peki darbeye sabahında yani saat 6:30-07:00 sıralarında size bir malzeme
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getirmeniz söyleniyor.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Evet
CUMHURİYET SAVCISI ÇETİN GÜZEL SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
BEYANINDA:Bunu rutin bir faaliyet olarak mı algıladınız
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Her
zaman yapılan bir faaliyet
CUMHURİYET SAVCISI ÇETİN GÜZEL SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
BEYANINDA: Yani darbe gecesi göz önüne alarak söylüyorum.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Darbe
olduğunu bilmiyordum.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Sabaha kadar Akıncı'da ne yaptın sabaha kadar
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Hava
aracında bulundum. Kitap okudum.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Evet peki Deniz sen madem ifadenlerini bu darbe
teşebbüsünün kim yaptığını düşünüyorsun.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA : Bu
konuda bilgim yok Kemal Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere yetkili herkes bir şeyler söylüyor,
böyle karmaşık üzerine benim bilgimin olmasının imkanı yok.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Evet,
BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. ADEM KESKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
BEYANINDA: Sanığa sormadan efendim yüce heyetinizden bizimde bir talebizim olacaktır.
Sanıklar savunma yaparken muhakkak yalan söyleme hakları vardır. Bu onların yasal
hakkıdır. Ama kaç gündür sanıkların savunmalarına baktığımızda savunmalarından ziyade
gerek burada yıkılmaya çalışılan veya ele geçirilmesi düşünülen devlete devletin kurumlarına
bu kurumlardaki çalışanlara delilsiz ve birbirlerine tanık tutarak itaamlar yaparak yarın bir
gün devletin uluslar arası örgütler karşılığında zor durumda bırakacak bir kısım beyanları
örgütsel davranışlarla kasten tutanağa geçirdiklerini düşünmekteyiz, savunmayla alakası
olmayan bu konuların usul ekonomisi ve savunmanın ve yargılamanın süresinde
yapılabilmesi açısından bizde kısıtlanmasını talep ediyoruz.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Adem Bey sorunuz var mı ? Niye o zaman söz aldınız ki
soru soruyorduk usulen, evet
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ELİF YURTOĞLU SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: ifadenizin baskı altında verildiğini söylediniz ve tamamını
reddettiniz peki ifadenizdeki beyanlar baskı altında sizin ağzınızdan çıkan cümleler mi yoksa
hiç bir şekilde ağzınızdan çıkmasına rağmen sizin beyanınız şeklinde yazılan yansılan
cümleler mi ?
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Bu
konuyu açıklamıştım. Yeteri kadar bilgi var.
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ELİF YURTOĞLU SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Yine 23 Temmuz'da el yazınızla verdiğiniz ifade baskı
altında mı verildi 7 sayfanın tamamı da yer alan cümleler size ait mi değil mi
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Az önce
hanfendekinin yanındaki avukat beyfendi ekonomiden bahsetti, tekrar tekrar repete olarak
açıklama var.
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ELİF YURTOĞLU SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Ben sorularıma cevap almak istiyorum.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Ben arz
etmiştim.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Verecek misin cevap verecek misin ?
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:
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Vermeyeceğiz arz ettim çünkü savunmamda var.
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ELİF YURTOĞLU SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Sorguda kameralar önünde verdiğiniz avukatınız ile
verdiğiniz ifadenizdeki cümleler size ait mi ?
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Kameralar
derken.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Sulh ceza hakimliğinde kamera huzurunda verdiğin ifade
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: O konuyu
da arz ettim. Tekrar tekrar soruluyor. Başkan bey götürüldüğümüzdeki psikolojiyi arz ettim
bana yeterli kes demiştiniz.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Sen ben bu konuya cevap vermek istemiyorum. Niye
kızıyorsun sinirleniyorsun.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Hayır
sinirlenmiyorum. Az önce beyfendi yanında oturan beyfendiyi ikaz etti ekonomi ekonimi
ama aynı sorular geliyor.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Ya sen cevap verme sana söylemedi bana söyledi. Sadece
soru sormak için verdim mikrofonu dedim. Öyle değil mi ben cevap verdim. Benim adıma
konuşma
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Özür
dilerim.
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ELİF YURTOĞLU SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Bugüne kadar dinlenen tüm sanıklarda sizin gibi baskı
işkence vesayre iddialarda bulundular onlara böyle size bulunduğu gibi 7 sayfalık bir el yazısı
ile itirafta bulunulmaları istenilmemiş midir. Yalnızca sizden mi istenildi acaba bu
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Onu
isteyenlere sormak lazım bilemeyeceğim.
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ELİF YURTOĞLU SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Peki teşekkürler
BAŞKAN OĞUZ DİK : Evet başka soru buyrun avukat hanım.
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ŞEYDA BİNGÖL SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Sizin ifadenize bu el yazısı ile size yazdırılan ifadeyi hangi
kurum almıştı.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Onu da
arz etmiştim.
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ŞEYDA BİNGÖL SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Arz etmiştiniz de devamı gelmedi.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: iki kişi
MİT'ten gelmişti, öyle konuşuyorlardı ve TEM 'den
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ŞEYDA BİNGÖL SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Tam MİT ve TEM'in Kara havacılık komutanlığı ile bir
ilgisi varmıdır sizin kurumunuzun işleyişini bilirler mi kurumunuzdaki kişileri bilirler mi
oradaki kişiler
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:
Kendilerine sorun bilmiyorum. Onlar adına konuşmuyorum.
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ŞEYDA BİNGÖL SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Peki kara havacılıkta toplam kaçtane sizin üstünüz olan
albay yarbay vs kaçtane kişi vardır. Ortalama
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Bilgim
yok.
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. RESUL EKER SESLİ VE
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GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Kara havacılıktan bahsediyorum.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Kara
havacılık dediğiniz çok büyük bir camia bilemiyorum.
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ŞEYDA BİNGÖL SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Tamam 5-6 kişiden fazla değilmi doğru mu ?
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Fazladır.
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ŞEYDA BİNGÖL SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Peki sizin söyleminize göre onları kendileri yazmışlar ya
MİT'teki ve TEM'deki kişiler kendileri size yazdırmışlar bir onlar neden bu 5 kişiyi seçtiler
ve bunları nereden tanıyorlar kendi kafalarına göre nasıl yazabilirler .
SANIK MÜDAFİ AV. MÜSLÜM KANDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
BEYANINDA: Başkanım soruya itiraz var.
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ŞEYDA BİNGÖL SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Sanığa sorduk soruyu yalnız.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Avukat bey itiraz eder ben karar veririm.
SANIK MÜDAFİ AV. MÜSLÜM KANDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
BEYANINDA: İtiraz etmek CMK 201.maddeye göre bizim hakkımızdır.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Evet itiraz edebilirsiniz.
SANIK MÜDAFİ AV. MÜSLÜM KANDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
BEYANINDA: Dolayısıyla soruyu soran avukatın müvekkili ilgilendiren bir husus değildir.
Soru dolayısıyla sorulmaması karar verilmesini
BAŞKAN OĞUZ DİK : İşimi bana öğretmeyin. Soruya cevap verip vermemekle
serbestsin.
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ŞEYDA BİNGÖL SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Tamam ben avukat beye bir şey söylemek istiyorum.
BAŞKAN OĞUZ DİK . Lütfen polemik yapmayalım lütfen. Evet arkadaki avukat
arkadaşa
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. RESUL EKER SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA : Bu savcılık aşamasında alınan ifadelerde avukatınızda
beyanda bulundu CMK avukatı sonradan geldi önceden alınmış olan ifadelere imza atmak
suretiyle işlem tamamlandı diye belirtildi. Bu ilgili avukatların isimleri ilgili tutanakların
altında var bu avukatlar hakkında suç duyurusunda bulundunuz mu ?
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Hakkımı
saklı tutuyorum. Gerekli girişimler için avukatım gereğini yapacaktır.
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. RESUL EKER SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA : Ben avukat beyin bu ifadesini ilgili baroya ve ilgili
avukatlara ileteceğim. Gereği hakkında da takipçisi olacağım bilginize
BİR KISIM SANIKLAR MÜDAFİ AV. TURGAY ÖZCAN SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Beraber uçmuştunuz o gün, Sezgin ile beraber sen ikinci
pilottun
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Evet
BİR KISIM SANIKLAR MÜDAFİ AV. TURGAY ÖZCAN SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: O durumda ama dikkatimi çeken bir nokta var en fazla
ifadesine başvurulan kişi sensin,
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Evet
BİR KISIM SANIKLAR MÜDAFİ AV. TURGAY ÖZCAN SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Bununla ilgili niye en fazla senin ifadene başvuruldu ne
düşünüyorsun bu konu da
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:O konuda
bir bilgim yok ama savunmada belirtmiştim. Her halde gelmişlerdir bilmiyorum.
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BİR KISIM SANIKLAR MÜDAFİ AV. TURGAY ÖZCAN SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Yani seni arkadaşlarına kötü yapmak amacıyla
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Ben şunu
arz etmek istiyorum. Bunun direk alakası olmayabilir Kara Havacılıkta çok sevilen biri
olmayabilirsiniz. İşinizi yaparsınız. İşinizi yaptığınız için birileri rahatsız olur bir şekilde sizi
sıkıntılı duruma düşürecek her fırsatı değerlendirmek isteyebilir işte Esat Özormancık örneği
diyoruz. Herkes olabilir yani bu ismi sayacak olsam burada ismi geçen Osman Karacalar Esat
Özormancıklar onlar bunlar şunlar bir şekilde bu fişleme faaliyetinin içerisine girmiş olabilir.
Ordan gelmiş olabilir. Sevilmeyen birisi olduğum için hedef gösterilmiş olabilirim. Herşey
olabilir yani neden olduğu konusunda da net bir bilgim yok.
BİR KISIM SANIKLAR MÜDAFİ AV. TURGAY ÖZCAN SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Yani şunu diyebilir miyiz. Senin üzerinden bir algı
operasyonu mu yapılmaya çalışılmış olabilir.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Olabilir
neden olmasın
BİR KISIM SANIKLAR MÜDAFİ AV. TURGAY ÖZCAN SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Teşekkür ederim.
SANIK İDRİS FEYZİ OKAN MÜDAFİ AV. MEHMET NALÇAKAR SESLİ
VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Müvekkilimin iddianamede adının geçmesine ve
tutuklanmasına neden olan iddianameye yazılımında 27/07/2016 tarihli ifadenizdeki bir
beyanı aynen savcı bey geçirmiş, 15 Temmuz 2016 tarihinde akşam saatlerine doğru alay
komutanımız olan albay Feyzi Okan bizlere Kara Kuvvetleri komutanının geleceğini ve yeni
gelen birliğin yük helikopteri hakkında bizden alacağını ve bizim ikinci bir emre kadar
kışladan çıkamayacağız şeklinde emir verdi, kara kuvvetleri komutanı olan Orgeneral Salih
Zeki Çolak ve yanında orgeneral İhsan Uyar, tuğgeneral Hakan Atınç albay İdris Feyzi Okan
ile birlikte heyet halinde güvercinlik üstüne geldiler demişsiniz savcı bey de aynen bunu
iddianameye geçirmiş burada kanuna aykırı bir emir var mı
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Hayır.
SANIK İDRİS FEYZİ OKAN MÜDAFİ AV. MEHMET NALÇAKAR SESLİ
VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:İdris Feyzi Okan'ın sizin kışlada kalmanızı emretmesi
yasal bir emir olup,
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Yasal ve
doğal
SANIK İDRİS FEYZİ OKAN MÜDAFİ AV. MEHMET NALÇAKAR SESLİ
VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Akabinde zaten bu komutanlar geldiler, bu komutanlara
20-25 dakika civarında CH-47 Helikkopteri hakkında brifing verdiniz.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Evet doğru
SANIK İDRİS FEYZİ OKAN MÜDAFİ AV. MEHMET NALÇAKAR SESLİ
VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Devamla az önce beyanınız da reddettiğiniz işkence
altında verdiğiniz ifadeniz daha var 23/07/2016 tarihli 7 sayfalık iddianamede alay komutanı
albay İdris Feyzi Okan o gün kara kuvvetleri komutanı gelecek dedi ve öncesinde gelerek
panik halinde neler oluyor bir şey mi olacak bir şeyler dönüyor dedi. Gece yarısı
arayanlarında telefonu açmamış fakat kabul etmemiş diye bir beyanınız var reddettiğinizi
söylüyorsunuz ama tabi şuan da dosya içerisinde mevcut bir beyan var bu konudaki
beyanınızı
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:
Reddediyorum. Yok öyle bir şey yok
SANIK İDRİS FEYZİ OKAN MÜDAFİ AV. MEHMET NALÇAKAR SESLİ
VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Bunu reddediyorsunuz.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Evet yok,
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SANIK İDRİS FEYZİ OKAN MÜDAFİ AV. MEHMET NALÇAKAR SESLİ
VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Böyle bir panik hali gördünüz mü ?
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Hayır
SANIK İDRİS FEYZİ OKAN MÜDAFİ AV. MEHMET NALÇAKAR SESLİ
VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Görmediniz
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Hayır
SANIK İDRİS FEYZİ OKAN MÜDAFİ AV. MEHMET NALÇAKAR SESLİ
VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Teşekkür ediyorum.
BİR KISIM SANIKLAR MÜDAFİ AV. ARİF HAKAN GÜRDAL SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Müvekkil Yasin Candemir'i başkent spor salonunda
gördünüz mü ?
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Gördüm.
BİR KISIM SANIKLAR MÜDAFİ AV. ARİF HAKAN GÜRDAL SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Gördüğünüzde kendisinin üzerinde sizin gibi kötü muamele
gördüğüne dair herhangi bir emare iz ve vb. Gibi bir şey gördünüz mü acaba
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Orada
herkeste vardı zaten o da dahil olmak üzere oradaki herkeste darp izi vardı.
BİR KISIM SANIKLAR MÜDAFİ AV. ARİF HAKAN GÜRDAL SESLİ VE
GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Teşekkür ederim saolun
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Rica
ederim.
SANIK OĞUZ YALÇIN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Osman
Ongun'u tanıyor musunuz. ?
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: İlk defa
burada gördüm.
SANIK OĞUZ YALÇIN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Sebahattin
Şahin
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Burada
gördüm.
SANIK OĞUZ YALÇIN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Bu iki şahıs
o gün siz uçtunuz diye helikopteri hazırlayıp hazırlamak zorunda olup daha sonra 13 aydır
burada olan dünde nişanlımla13 aydır görüşemiyorum diyen astsubay arkadaşımız Osman
Ongun
BAŞKAN OĞUZ DİK : Sorunuz ne ?
SANIK OĞUZ YALÇIN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Sorum şu
Couger helikopteri hangi birliğe ait.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Hava
ulaştırma gurup komutanlığı
SANIK OĞUZ YALÇIN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Hava
Ulaştırma Gurup komutanlığı başkanlığı kim.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Sizsiniz.
SANIK OĞUZ YALÇIN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Ben kimden
emir alıyorum ?
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:
Komutanınızdan amirinizden
SANIK OĞUZ YALÇIN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Kim benim
amirim ?
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Kara
Havacılık komutanı ?
SANIK OĞUZ YALÇIN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Onun amiri
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SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Kurmay
Başkanı Kuvvet Kurmay Başkanı
SANIK OĞUZ YALÇIN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: O gün
kuvvet başkanı kurmay başkanı kara kuvvetleri komutanı birlikte idi
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Evet
SANIK OĞUZ YALÇIN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Ben şunu
söylemeye çalışıyorum.
BAŞKAN OĞUZ DİK : Ne sormak istiyorsun basit sorular sorma direk sor
SANIK OĞUZ YALÇIN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Sorum şöyle
kara kuvvetleri komutanımız o gün uçuş istediği için yani iddianamesinde de yalan emirleri
verdiğini kendisi söylediği için ben ve birliğim burada
BAŞKAN OĞUZ DİK : Evet mikrofonu ver Mehmet'e ver mikrofonu polemik
yapmayın siz benim uygun gördüğüm sorular sorabilirsiniz. Buyur direk soru sorma yetkin
yok bana soracaksın uygun göreceğim ondan sonra
SANIK MEHMET ŞAHİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Daha önce
sizinde biraz önce okudunuz. İddianamenin Deniz Aldemir ile alakalı iddianamenin
bölümünde benim ismim çok sıkça geçmektedir ve birçok faaliyetlerde şuan da bana suç isnat
edilen faaliyetlerde bu faaliyetlere katıldı mı bu faaliyetlerde birliktemiydik.
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Kesinlikle
hayır.
SANIK MEHMET ŞAHİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Birde
Deniz Aldemir ile iddianamenin Deniz Aldemir'in bölümünde sayın başkanım. 15 Temmuz
öncesindeki şuan da burada bulunan şahıslarla alakalı Deniz Aldemir'i çok iyi tanıdığı
şahıslarla alakalı o iddianamenin o bölümlerinde tenakuzlar hatta yanlış beyanlar ifadeler
BAŞKAN OĞUZ DİK : kabul etmediğini söylüyor.
SANIK MEHMET ŞAHİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Bunlarla
alakalı böyle bir hata yapabilirmisin
BAŞKAN OĞUZ DİK : Sen o gün Mehmet'i gördün mü
SANIK DENİZ ALDEMİR SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA: Hayır
görmedim.
SANIK MEHMET ŞAHİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BEYANINDA:Sayın
başkanım cevabı aldım ben
BAŞKAN OĞUZ DİK : Tamam aldınız mı evet.
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