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görüşmelerim memur eşliğinde ve sesli görüntülü kayıt alınarak yaptırılmıştır. Hem şahsıma
hem avukatıma uygulanan baskı altında görüşmelerimiz sadece 30 dk ile limitlenmiştir.
İddianame ek klasörlerinden bulunan bilgi, belge ve sesli görüntülü kayıtları daha önce hiç
görmediğim için bunlara ilişkin savunmalarımı bu delil ve belgelerin bana ulaştırılarak
verilecek ek yeterli sürede inceledikten sonra vermeyi talep ediyorum. Sayın başkan daha
önceden baha ait olduğu belirtilen ve detaylarını ileride anlatacağım işkence, baskı , tehdit ve
şantaj yoluyla alınan ve iddianamede olan ifadelerimi kabul etmiyorum. Bugüne kadar hür
irademi kullanarak ifade verme olanağı sağlanmayıp fiziki ve pisikolojik şiddete maruz
kaldığımdan polis ve savcılık ifadelerimi reddediyorum. Sayın başkanım 15 Temmuz da
meydana gelen ve bir anda kendimi içinde bulduğum olaylar sırasında , sonrasında 16
Temmuz sabahı lojmandaki evime geldim. Eşim ve çocuklarım memleketim Konya'ya gittiler
ben 2-3 gün evimde kaldıktan sonra eve eşim geldi onunla beraber Konya'ya gittim. Konya
da 9-10 gün kaldıktan sonra gözaltı kararıyla polisler tarafından alındım. Buradan Ankara ya
terörle mücadele ekibine teslim edildim. 2 gün kesintisiz ellerim arkada ters kelepçeli olarak
süren işkence burada başladı . TEM de gözlerim bağlı ters kelepçeli olarak bodrum katında
polis grubu bana hoş geldin merak etme biz her şeyi tamamen biliyoruz. Anlatmana yardımcı
olacağız hatırlayamadıklarını da kolayca hatırlayacaksın diyerek benim ifademin hazır
olduğunu söyleyip ayrıldılar. Aradan biraz zaman geçtikten sonra ise farklı farklı polisler
gelmeye başladı. Her gelen polis grubu küfredip tokat , yumruk ve tekme ile beni dövdüler
sabaha kadar burada dayak yedim. Sabah sorgu ekibi geldi onlarda soğuk su dökerek sorgu
başlamadan önce yumruk ve tekme ile beni dövdüler daha sonra bunun başlangıç olduğunu
en ağır işkenceyi uygulayacağını söyleyen polisler yüzüme, vücuduma , cinsel bölgeme
vurarak ezerek işkence yaptılar. İşkencenin ilerleyen safhasında ise demir bir pense veya
ezici sıkıştırıcı bir aletle ellerime , parmaklarıma, eklem yerlerime sıkıştırarak ezdiler,
büktüler parmaklarımı kırmaya çalıştılar. Polisler özellikler parmaklarımın sinirlerini pense
ile ezerken yeni başlıyoruz dediler. Bir başka polis kafama ve boynuma dizini koyup tersten
kelepçeli ellerimi çekerek kollarımı kırmaya çalıştı. Bunların izleri hala devam ediyor. 14 ay
geçmesine rağmen kollarımda ve beliklerimde duruyor.
Başkan : Bakın tekrar tekrar ediyoruz aynı şeylere gelmeyelim lütfen. Oradaki görevli
arkadaşlar evet. Devam ediyoruz.
Sanık Hasan Hüsnü Balıkçı : Komiser olduğunu sonradan öğrendiğim genç bir polis
arada bir gelip elektrik vereceğini sonra şişeyle bilinen işkenceyi yapacaklarını, eşimin ve
hiçbir kimsenin yüzüne bakamayacağımı, zaten namussuz olduğumu bundan sonra namussuz
kalacağımı , istediği ifadeyi verirsem kurtulacağımı söyledi. Ara verdikleri sırada bir polis
sen bize istediğimiz bilgileri yaz yoksa bu 29 gün sürer zaten dayanamazsın dediler. Önceden
tutuklanan komutan ve pilotların ifadelerini sırasıyla gelişen olayları , kimlerin görevli
olduğunu bana tekrar tekrar 8-10 kez anlatıp bunları benimde düzgünce anlatmamı istediler.
Polis harekatın ve meclisin bombalanması eylemini kabul etmeyince yedine dövmeye ve
işkence yapmaya başladılar. En son elime kablo sardıklarında istediklerini kabul ettim .
Saatlerce süren işkence sonunda bana tekrar ettirilerek hazırlatılan ifadede bana avukat
yanında imzalatıldı. Daha sonra avukat çıkarıldı. Polisler bazı yerlere çıkartıp bazı yerleri
değiştirdiler, bunların neler olduğunu hala bilmiyorum. Yaklaşık bir saat sonra avukatı
çağırıp tekrar yeni ifadeyi davul gibi şiş ellerimle imzalatıldı o imzanın bile neye benzediğini
şuanda bilmiyorum. Sayın başkan bana işkence yapılarak hazırlanan ifade zorla imzalatıldı.
Buna rağmen işkence odasından çıkarılmadım. Yine gözler bağlı ellerim ters kelepçeli , aynı
hücrede tutulmaya devam etti. Sorgu ifade sonrası ikinci işkence safhasını ise başka başka
polisler gelerek sürdürdü. Tarafıma zorla imzalatıldıktan hemen sonra ne diye meclisi
bombalayan pilot olarak sunulunca TEM de bulunan bir çok polis ardı ardına geldi. Her
gelen polis grubu küfürler eşliğinde saçlarımı çekti, boğazımı sıktı, dövdü, jobladı , tekme
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attı, gözlerim bağlı iken yapılan bu işkence ve küfür dayak sürerken ayrıcı iki gün boyuncada
bir damla su dahi verilmedi. Tuvalete gönderilmedi. En son sabaha karşı diğer gecenin
sabaha karşı sanırım bir nöbetçi polisti yanıma gelen yanına gelen bir başka polise ne
yapacağız bunu gelen dövüyor giden dövüyor, ölecek burada bela olacak diyerek saatlerdir
dayak yediğimi, joblandığımı
sabaha çıkamayabileceğimi söyledi. Bu duyduğum
konuşmalardan bir süre sonra sabahleyin diğer tutukluların yanına getirildim. Kelepçeden üç
katına çıkmış elim ve her yanı şişmiş yüzümle beni diğerlerinden ayrı bir köşeye koydular.
Sayın başkan bodrum kattaki işkence odasından TEM spor salonuna getirildiğim zamana
kadar iki gün su , yiyecek verilmedi, tuvalete gönderilmedi. Spor salonunda ise gözaltındaki
diğer 45 kişiden ayrı tutuldum. Burada da tokat yumruk ve tekme ile işkenceler devam etti.
Genç komiser başta olmak üzere polisler tarafından 45 kişinin şahit olduğu şekilde tokatlı
yumruklu dayak devam etti. Ellerim belde yüzükoyun saatlerce süründüren komiser,
hayalarım ve cinsel bölgemi ayağıyla ezmiş ve bunu defalarca tekrar etmiştir. 45 kişide buna
şahittir. Bir ara yanına , yanında eşini getiren sanırım bu bayanda polisti ve müdürüm diye
hitap edilen yüksek rütbeli polis beni diz çöktürerek küfür etti aşağıladı ve eşi yanındayken
intihar etmem için beni zorladı. Basketbol potası hazırladığını ve yardımcı olacağını söyleyen
emniyet müdür ben kabul etmeyince eşini gönderdi defalarca küfretti sonrasında herkesin
gözü önünde pantolonumu açarak cinsel bölgemi sırf acı çekeyim diye ilaç sıktı . Bunu göre
başta komiser olmak üzere oradaki polisler bir kaç saatte bir herkesin gözü önünde kendileri
pantolonumu ve iç çamaşırımı açarak bu sıvıyı defalarca cinsel bölgeme döktüler. Spor
salonundayken arada beni görmeye gelen polis gruplarından 4-5 kişi beni salondan aldı ve
yine gözlerimi bağladılar ve alt katta bir yere götürdüler. Araya alıp tokat ve yumrukla döven
polisler yere düşünce kaldırıp tekrar tekrar yüzüme, kafama , vücuduma yumruk atıp devam
ettiler. Yere düştüğümde bile tekme ile yerde vurmaya devam etti polisler. Bir yandan kafamı
duvara vuran diğer yandan yerde tekmeleyen bu polisleri nihayetinde beni yukarıda
süründüren komser gelerek durdurdu. Onlar gidince gözlerimi açıp kelepçeleri çıkararak ,
kıyafetlerimi değiştirtti yeniden diğer gözaltındakilerin yanına salona alındım. Salonda
tutulduğum süreçte ilgili polisler tarafından eşim ve çocukların üzerinden tehdit edildim.
Eşimin de gözaltına alınacağını söyleyen komisen adliyede ifademi değiştirmemem için TEM
den gidene kadar beni sürekli tehdit etmiş ve şantaj yapmıştır. Adliyeye sevk edildikten sonra
bile yanımda bulunan polisler tehdit ve baskıya devam etmiştir. Savcı ifade alırken getiren
polis yanımda bulunmuş TEM deki ifademi kullanılması sağlanmıştır. Savcı karşısına
çıktığımda ise ayakta ellerim kelepçeli polis eşliğinde ifadem alındı. Saatlerce süren ve gece
yarısına doğru biten sorgu ile hazırlanan ifademin bile değiştirildiğini sonradan gördüm.
Eşim ve çocuklarımın üzerinden sorgulayan savcının benden aldığı cevapları bile değiştirerek
ifadeye koymuş olduğunu bir çok tutuklu gibi bende ifademin medyaya servis edilmesiyle
öğrenmiş oldum. Komiserden sonra bu savcı tarafından da yine eşim ve çocuklarım
üzerinden tehdit edildim sonunda gece yarısı ceza evine gönderildim. Tutuklandıktan sonra
cezaevinde haftalarca işkence , baskı ve tehdit etkisi ile oluşan travmadan kurtulamadım.
Tehdit edildiğim gibi eşimin de bir gece yarısı çocukların gözü önünde polislerce gözaltına
alınması 2-3 gün gözaltında tutulduktan sonra Ankara savcısı tarafından sevgis vasıtası ile
beni aleyhimde sorgulanması, hiçbir kanıt delil , ihbar olmaksızın eşim hakkında dava
açılması, eşim üzerinden bana yapılan şiddeti tehdidi, baskıyı da en üst seviyeye
çıkarmışlardır. Cezaevindeki üzerindeki bu travma ve endişe aylarca dinmemiştir. Nitekim
yeniden savcılık ifadesi için 29 Eylül de adliyeye getirildim. Kendi avukatımla ifade vermek
istediğimi beyan etmeme rağmen savcı CMK avukatı ile ifade vermem için beni 4-5 saat
bekletti bu esnada beni tanımadığım bir şahıs yanıma gelerek ifadelerim için akıllı ol
değiştirme eşini düşün zaten alıcaz sana bağlı dedi. Saatler sonra CMK avukatı tutanak için
içeriye alındı savcı onu gönderdi . Bana vereceğim ifade için bekledikleri her şeyi söylemem
isterken bir ara efendim diye hitap ettikleri biri geldi ve bu özel şahıs bana yarım saat
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boyunca itirafçı olmamı , kendimi , eşimi ,çocuklarımı geleceği düşünmemi söyleyerek üstü
kapalı tehdit ile baskı yapmıştır. Bu yüksek rütbeli kişinin savcıların efendim diyişinin kim
olduğunu bilmiyorum. Sayın başkanım savcılık tarafından 1 dakika bile avukatımla
görüştürülmeden yeniden ifadem alınmıştır. Bu ifaden alınırken önceki ifadelerimin hiçbirini
değiştiremeyeceğimi , sadece başkaları hakkında ifadelerimde de değişiklik yapabileceğimi
söyleyen savcı sürekli bağırmış , çağırmış yine beni tehdit etmiş ve şantaj yapmıştır. İstenilen
her bilgiyi verdiğimi söylememe rağmen , savcı bana sen beni anlamadın , sen beni
anlamadın diye tekrar etmiştir. Sayın başkan savcı ifademi aldıktan bir gün sonra Gaziantep
de bulunan eşim gece yarısı çocuklarımın gözü önünde polislerce gözaltına alınması da bu
şekilde gerçekleşmiştir. Savcı ve polisler tehditlerinin ne denli uygulanabilir olduğunu
göstermişlerdir. Eşimin gözaltına alınışı , sorgusu ve aleyhime sorulan soruları tarihleri ile
sabittir. Hiçbir suçu olmayan masumiyeti açıkça bilinen eşim baskıya uğramış , tehdit edilmiş
, manevi psikolojik şiddete uğramıştır. Sayın başkanım sonuç olarak bana ait olduğu
belirtilen ifadeler her durumda işkence ve baskı tehdit ve şantaj yoluyla alınmıştır. Bana zorla
dikte ettirilen ve imzalatılan bu ifadeleri kabul etmiyorum. Bu ifadeler hür iradem altında
alınmamıştır. Reddediyorum bana uygulanan hukuk dışı muamelelerden dolayı bu ifadeleri
temel alan , söylemleri ve iddiaları da kabul etmiyorum. Bana ağır işkence uygulayan ve
öldüresiye döven ve buna izin veren tüm polisler ve amirleri için suç duyurusunda
bulunuyorum. Sayın başkanım şimdi özgeçmişim ile devam ediyorum. Ben 1976 yılında
Konya da doğdum ve askerlik hayatıma 1993 yılında hava harp okuluna girerek başladım.
1997 yılında hava harp okulundan mezun olduktan sonra uçuş okulunu başarıyla
tamamlayarak jet pilotu oldum. Öncelikle f5 takiben f16 eğitimini bitirerek , 2001 yılında
Diyarbakır 8. Anajet üssü komutanlığına tayin oldum. 6 yıla yakın görev yaptıktan sonra 3.
Hakkımda hava harp akademisini kazandım. 2006-2008 yılları arasında İstanbulda akademi
eğitimini tamamlayarak kurmay yüzbaşı olarak hava harp okuluna atandım. Buradaki
görevimi tamamladıktan sonra 2013 yılı atamaları ile ilk defa Akıncı 4. Ana jet üssüne tayin
oldum. 4. Üste simülatör filo komutanı olarak görev başladım. Dünyanın en gelişmiş ileri
teknoloji f16 tam görev simülatörünün hava kuvvetlerine kazandırılması ve envartere alınışı
bu dönemde gerçekleşmiştir. Bu görevi 1 yıl icra ettikten sonra 2014 yılında 143. Öncer filo
komutanı olarak atandım. Moderinize edilen f16 uçakları ile yine ilk defa kursiyer eğitimi bu
dönemde gerçekleşmiştir. Öncer filo komutanı görevimi 2 yıl yaptıktan sonra 17 Haziran
2016 tarihinde bu görevi devrettim. Genel atama gereği bu tarihten sonra harekat komutanı
emrine geçici olarak atandım. Atama dönemi olan Ağustos daki yapılacak atamaları bekler
şekilde , komutan emrinde öğretmen pilot olarak görevime devam ettim. Sayın başkanım üs
komutanlığında ilgili emir gereği emrimde hiç kimse olmaksızın sadece komutan emrine
bağlı olarak öğretmen uçuşlarıma devam ettim. Bir ay süren bu kısa dönemde hiçbir
komutanlık makamım , masam , yetkim veya emir verme statüm amirliğim de olmadı. Bana
bağlı bir er bile olmamıştır. Sayın başkanım şimdi olay gününe geçiyorum. Ben filo komutanı
görevimi devrettikten sonra yaklaşık, bir aylık sürede harekat komutanı emrinde tayin yerimi
bekler vaziyetteydim. Bu kısa dönemde bana bağlı veya emrimde hiç bir birlik veya personel
olmamıştır. F16 uçağı kursiyerlerinin devam eden eğitim uçuşlarına destek amacıyla
öğretmen pilot olarak 141filoda hem gündüz hem de gece eğitim uçuşları yaptım. Olay
haftası 11- 14 Temmuz arası tüm günlerde yine kursiyerler le hem gündüz hem gece uçuşları
icra ettim. En son 14 Temmuz gece uçuşumu saat 23.00 civarında tamamladım. Ertesi gün ise
öğleden sonraya kadar mesai istirahatı olarak evimdeydim ve uçuşumda yoktu. Olay günü
eşim, arkadaşları ve çocuklarla birlikte öğleden sonra eğlence sinema merkezine gittiler ve
ben evde dinleniyordum. Öğleden sonra dahili telefondan harekat komutanı beni yanına
çağırdı ve bende üsse gittim. 143 filoya gittiğimde harekat komutanı teröristle mücadele
harekatı için hazırlık yapıldığını bildirdi. Bu arada 143 filoda bulunan ayrı olarak da sosyal
faaliyet olduğunu da öğrendim. Bir önceki yıl yine Temmuz ayında gece aynı şekilde
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çağırılarak çok kapsamlı ve gizli bir TMH harekatı icra edilmişti. Ben ise o zaman 143 filo
komutanı olarak planlama ve hazırlıkları tamamlamak için pilotları ve kursiyerleri çağırarak
görevlendirmiştim. Nitekim hazırlanan uçaklar 141 filo adına gizli kalkış yaparak Malatya ya
Eraç üssüne takiben gece yarısı kandilek görev icra etmişler. Sonuçta ise bende aynı tarzda
benzer şekilde TMH görevine çağırıldım. Bana verilen emir gereği harekat görevi
hazırlıklarımı yapmak üzere 141 filoya gittim. Kask , çeklis ve tesisatlarımı hazırladım. 141
filoda diğer pilotları ile beklerken, harekat komutanı geldi ve pilotların uçuşa hazır olmasını
istedi. Saat 20.30 gibi TMH uçuş birifinginden sonra öğretmen gazinosunda uçuşu bekledim.
İlerleyen saatlerde uçaklara gidiş emri verildi. Tam olarak hatırlayamasam da 4 veya 5.uçak
olarak yüzbaşı Selahattin Yorulmaz ile hazırlık yapıp uçağa gittik. Bizden önceki gidenler
gibi hızlı bir şekilde . Hareket ettik ve bize havada görev verilmesini bekledik. Saat 22.00
sonrasında kalkış yaptık. Ancak kalkıştan bir süre sonra uçak bilgisayar kompitör sistemi
çöktü arıza uçağın tüm sistemlerini etkiledi. Bu yüzden zaten pist yakınlarında kaldığımızdan
yakıt azaltıp tekrar geri iniş yaptık . Yaklaşık bir saat havada kaldığımız sürede arıza ile
ilgilendik. Talimat veya emir almadan iniş yapmış olduk. İndikten sonra filoya döndük ,
filoda bir odada dinlenmeye çekildim. Kısa bir süre sonra ise bu uçuş için tekrar çağırıldım.
Bana uçuşa gitmem için görev olduğunu söylendi. Bende yeni uçuştan geldiğimi söyleyerek
uçuşa gitmedim. Sonrasında da yeniden uçuşa çağırılmadım. Başka uçuşum da olmamıştır.
Bana yönelik bomba yüklü uçak ile ikinci kez kalkış yaparak meclis açık alanına bomba atma
olarak iddia edilen eylem gerçek dışıdır. Meclise bomba atmadım meclise bomba atanın da
kim olduğunu bilmiyorum. Gecenin ilerleyen saatlerinde 3 gibi olayların bir darbe girişimi
olduğu konuşuluyordu. Bende ilk defa bu saatlerde öğrendim. Daha sonra üsten çıkmak
istedim ancak nizamiyelerin kapalı olduğunu öğrenince 143 filoya gittim. İçeri almadılar
bende kuleye gittim. Daha girer girmez yarbay Nihat Altuntaş kuleyi terketmemi istedi.
Bende 141 e tekrar geldim. Diğer pilotlarla sabahı bekledim. Sabah olduğunda nizamiyelerin
açık olduğu haberi gelince bende lojmandaki evime geldim. Piste bombalar atılınca eşim ve
çocukların evden ayrılıp memleketim Konya ya gittiler. 2-3 gün sonra eşim geldi ve birlikte
Konya ya gitti sonrasında size anlattığım gibi polisler tarafından alındım. Sayın başkan sonuç
olarak 15 Temmuz gününde görev yerim olan Akıncı üssünde emir komuta zinciri dahilinde
verilen emir üzerine üste bulundum. Üs içerisinde bana verilen emirler doğrultusunda hareket
ettim. İlk andan itibaren bildirilen TMH yani teröristle mücadele harekatına yönelik faaliyet
dışında bir şey düşünmedim. Gece yarısına kadar bulunduğum filo içinde de tüm harketliliği
bize verilen bilgiye dayanarak TMH kapsamında değerlendirdim. Bana verilen görev ve
uçuşla ilgili tüm bilgileri teröristle mücadele kapsamında düşündüm. Uçuşumda bunun için
icra edilmiştir. Sayın başkan tarafıma isnat edilen iddialarla ilgili cevaplarımı sunuyorum.
Öncelikle hiçbir zaman fetö veya benzeri bir örgütün üyesi veya yöneticisi asla olmadım.
Örgüt ile bağlantılı hiçbir okul, kurum veya kişilerle iltisakım olmamıştır. Bunun yanı sıra
eşim ve çocuklarımda hiçbir zaman örgüt bağlantılı okul veya kurumla ilişkisi olmamıştır.
Hiçbir zaman fetö örgütünü liderini, övücü veya selamlayıcı ifademde olmamıştır. Amerika
ya da hiç gitmedim. Bylock umda yoktur. Buna rağmen mahrem imam olarak geçen büyük
ihtimalle kompozisyonu bir yerlerde özel olarak hazırlanmış senaryo başkalarının yanında
beni de montelenmiş olan Ufuk Işık ı kesinlikle tanımıyorum. Onlarca kişi hakkında
isnatlarda bulunan bu kişinin iftira niteliğindeki hiçbir dayanağı olmayan söylemi gerçek
dışıdır, yalandır özellikle çalışılmış bir senaryodur. Diğer yandan ise iddianamede ikinci
mahrem imam olduğu iddia edilen Yılmaz Çoraközü nü ise çok iyi tanıyorum. Çünkü kendisi
mahrem sivil imam değil 2013 yılında mezun olan bir teğmendir. Bu şahsın benim mahrem
imamım olarak iddianamede adı geçmesi iddianamenin ne denli kopyala yapıştır özensiz ve
hukuktan uzak olduğunun da bir göstergesidir. Sivil veya asker hiçbir kimse benim mahrem
imamlığımı yapmamıştır. Böyle kişi ve kişilerle hiçbir iltisakım da olmamıştır. İddiaya ilişkin
maddi delil sayılabilecek HTS görüntü , MASAK kaydı varsa sunulmalıdır. Bu söylemlerin
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tamamı iftiradır yalandır. Sayın başkanım hiçbir şekilde iddia edildiği gibi darbeci değilim
darbe faaliyetini bilerek iştirak etmedim. Asla yöneticisi de olmadım. Yine iddia edildiği gibi
darbeyi Ahmet Özçetin, Hakan Karakuş veya Mustafa Azimetli den akşam 8 gibi öğrendiğim
kesinlikle doğru değildir. Bu iddiaları reddediyorum. İfadelerde geçen bu söylemler başka
kişilerin sözde ifadelerinden derlenerek tarafıma işkence ile ezberletilmiş ve zorla
imzalatılmış, tehditle şantajla tekrar tekrar defalarca aynı cümleler söyletilmiş ifadelerdir.
Bana işkence baskı ve şantaj ile söylettirilen bu ifadelerin aksine ben üsse gelişimden gece
yarısında kadar tüm geçe süre içinde olayların TMH kapsamında olduğunu bilerek
gerçekleştiğini düşündüm. Darbe olduğunu dair bilgim olduktan sonra ise darbeye doğrudan
iştirak edici veya destekleyici hiçbir faaliyetim olmamıştır. 15 Temmuz öncesinde veya olay
gününde hiç bir zaman diliminde iddia edildiği gibi hiç kimseye de darbe ile ilgili hiçbir
toplantı yapmadım , toplantıya da katılmadım. Böyle bir toplantı yapıldığını da yapanı da ben
duymadım. Ayrıcı hiç kimseye hiç belge , liste , koordinat da vermedim bunları kesinlikle
kabul etmiyorum. Sayın başkanım sonuç olarak ben Fetö yöneticisi, mensubu, üyesi asla
olmadım. Hiç bir zaman diliminde doğrudan veya dolaylı iltisakım ilişkim de olmamıştır.
Ben darbeci değilim , darbeye iştirak veya destek içinde hiçbir eylemim gerçekleşmemiştir
olmamıştır. Yapmış olduğum uçuş ise bana verilen emir gereği icra edilmiş olup bu uçuş ile
de hukuk dışı bir eylemim gerçekleşmemiştir. İddianamede adımın geçtiği tape telsiz
konuşma kayıtlarının hiçbirini kabul etmiyorum. İddianamede aleyhime yer alan hiçbir
suçlamayı isnat ve söylemleri , ifade ve hususları da kabul etmiyorum. Tamamını da
reddediyorum. Sayın başkanım savunmam burada sona ermiştir sorularınızı yanıtlamaya
hazırım.
Başkan : Evet , cumhuriyet savcılığında birinci kez bir ifade vermişsiniz Temmuz ayı
içerisinde
Sanık Hasan Hüsnü Balıkçı : Evet TEM den sonrasında.
Başkan : Daha sonrasında 30 Eylül de bir ifade daha vermişsiniz 30 Eylül de
verdiğiniz ifadenizde baya uzun , kapsamlı . Burada bir çok konudan bahsetmişsiniz.
Buradaki anlatılan hususlara ilişkin sizin bir bilginiz yok muydu? Yani okumadan
imzaladınız mı? Yada siz söylediniz savcılıkta nasıl oldu bu ifadeler sizin ağzınızdan çıkmadı
mı?
Sanık Hasan Hüsnü Balıkçı : Öncelikle TEM deki ifadelerimin aynısı savcılık
ifademde hemen sonrasında gittiğim savcılık ifadesinde onun üzerine giderek aynısı
imzalatılması sağlandı başkanım. Bunun arkasındayım.
Başkan : Son ifadeni söylüyorum.
Sanık Hasan Hüsnü Balıkçı : Ondan sonraki ifadem için de aradaki o tehdit ve
şantajların etkisi ile gittiğimde, özellikle ilk gittiğim zaman 29 Eylül veya 30 Eylül hangisi
bilmiyorum. CMK .... Gittiğimde hem dışarıdaki o şahıs hemde içeri girdikten sonra avukat
gönderildikten sonra gelen iki savcı ve efendim dediği kişiler aynı şekilde beni tehdit etti.
Ben orada özellikle ifadelerimi değiştireceğimi söylememe rağmen baştan başlayamayız ,
kesinlikle değiştiremezsin dediler. Ve sonraki gün veya günler 1 yada 2 gün geçtikten sonra
sizin bahsettiğiniz o ifade alma işleminde ende onların dediklerini yaptım.
Başkan : Sulh ceza mahkemesinde de ifade vermişsin . Tutuklamaya sevk edildiğinde
kısaca önceki ifadelerimi tekrar ederim demişsin daha sonra ..
Sanık Hasan Hüsnü Balıkçı : O dediğiniz TEM den sonra savcı ifadesini aldı
sanırım 5-6 saat sonrasında gece yarısı 12-1 kaçtı bilmiyorum. Biraz sonra 5 dk falan durduk
herhalde onu diyorsunuz.
Başkan : O ifadende ama bir ekleme yapmışsın yani bir bisey sadece tekrar ediyorum
dememişsin. Mahkemede ben daha önce kollukta ve cumhuriyet savcında savunma
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