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Bir kısım sanıklar müdafii Av Mustafa Akyıldız söz aldı: Efendim geçen celse
benim müvekkillerim tahliye oldu. Adli kontrol şartı kondu. Kayseri'de ikamet ediyorlar. Ben
vareste dilekçesi verdim. Müvekkillerim duruşmadan vareste. Bu konuda bir karar
bağlarsanız aleyhe bir şey olacaksa müvekkilleri buraya getireceğiz. İkametleri Kayseri.
Orada da imza atmak zorunluluğu var.
Sanık Harun Biniş müdafii Av Ayten İzmirli söz aldı: Başkanım daha önce de size
dilekçe vermiştim. Müvekkilimin neden tecrit edildiği yönünde. Diğer sanıklarla beraber
oturtulmasına karar verilmesini talep ediyoruz. Eğer bunun için özel bir kararınız varsa da
görmek istiyoruz Başkanım.
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Sanık Caner Çamoğlu müdafii Av Aziz Kaynak söz aldı: Cuma günü...
Başkan: Avukat bey biraz yüksek sesle. duyulamıyor.
Sanık Caner Çamoğlu müdafii Av Aziz Kaynak devamla: Cuma günü
mahkemeye, Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi'ne vekaletname sundum ve muhtelif
savunmalarda bulundum. Ama benim adım bugün tarafınızdan okunmadı. Davaya kabulüm,
müdahale edilmem, dahil edilmem konusunda. Bununla ilgili o zapta bir şey yazmanız
gerektiğini düşünüyorum.
Başkan: O dilekçeleri getirirler onlar. Belki kalemde kalmış olabilir getirirler.
Sanırım başka yok. Savunma ve delillerini ileri sürme, susma hakkı olduğu, müdafi talep
etmesi halinde CMK 150.maddesince müdafi görevlendirileceği, karara karşı itiraz ve temyiz
hakkı olduğu hususları anlatıldı.
Sanık Hüseyin Türk huzura alındı.
Sanık Hüseyin Türk'e CMK'nın 191/3-c maddesi gereğince, yüklenen suç hakkında
açıklamada bulunmamasının yasal hakkı olduğu belirtilerek, CMK.'nın 147 ve 150
maddesindeki yasal hakları anlatıldı.
Sanık Hüseyin Türk'ten soruldu, haklarımı anladım, savunmamı müdafim ile birlikte
yapacağım, dedi.
SANIK HÜSEYİN TÜRK, SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ SAVUNMASINDA: Sayın
Başkan, saygı değer Üyeler, Sayın Savcım, müşteki ve müdafi avukatları, hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Savunmama başlamadan önce önemli bir hususu ifade etmek istiyorum.
Yaklaşık olarak 18 aydır tutuklu bulunmaktayım. Bu süreç içerisinde şiddeti şekli, yöntemi,
uygulama zamanı ve uygulama süresi değişkenlik arz etse de birçok baskı, işkence, kötü
muamelelere maruz kaldım. Kalanlara da şahit oldum, olmaktayım. Bütün taraflardan
yeryüzünde bir insana edilebilecek bütün hakaretleri duydum. Benim için susmak bir
zorunluluktu. Sustum. Hiçbir karşılık vermedim. 15 temmuz sonrasında ben 26 temmuz
2016'da Akıncı üssü lojman nizamiyesine gelerek burada bulunan polis ekiplerine Savcılıkta
ifade vermek üzere teslim oldum. Pilot olduğumu öğrenince hemen sözlü olarak küfürlere ve
hakaretlere başladılar. Gece geç saatlerde jandarma ekiplerine teslim edildik. Kazan'daki
sağlık muayenesinin ardından göz altı merkezine götürüldük. Burada göz altında bulunduğum
süre içerisinde açık alanda kelepçeli olarak gece gündüz tutulduk. Orada ifadem alınırken
sivil olduklarından kim olduklarını bilmediğim ancak simaları ve bazılarının isimleri bende
saklı kişilerce çeşitli tehditlere ve işkencelere maruz kaldım. Ailemle tehdit edildim. Sadece
bu kadar ifade edeceğim. Detaylarını burada anlatmakta fayda görmüyorum. Bu şartlarda
alınan ifademde uçuşla ilgili olan bölümlere ve diğer olayların akışında bazı yerlerde girdiler
yaptılar ve zorla kabul ettirdiler. Göz altı sürecinden sonra Savcılığa gittik. Savcı'ya benden
önce zaten bilgilendirme yapılmıştır. Savcı, beni dinlemedi bile ve daha önce göz altında
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işkence ve baskı altında vermiş olduğum ifadeden özetle bir paragraf kadar yazıyla
mahkemeye gönderildim. Mahkemede de dahil olmak üzere göz altındaki kişiler hep
yanımda olduğundan hiçbir şekilde ifade hakkımda değişiklik yapamadım. Zaten mahkemede
verdiğim ifade tek cümledir. Önceki ifademi kabul ediyorum şeklinde. Ardından da
tutuklanıp ceza evine gönderildim. 29 eylül 2016 tarihinde ikinci kez ifadem alınması için
Savcılığa çağrıldım. Buraya gitmeden önceki görüşte eşimden, beraber tutuklandığımız pilot
arkadaşlardan bazılarının eşlerinin göz altına alındıklarını duydum. Kendim de göz altında
sürekli bu yönde tehditler aldığımdan bu durum beni çok tedirgin etti ki ifade için
bekletildiğimiz nezarethanede konuştuğum diğer arkadaşlar bu durumu teyit ettiler. Bu
nedenle bu ikinci ifadede de asıl olayları anlatamadım ve ilk ifademe yakın bazı
değişikliklerle aynı ifadeyi vermek zorunda kaldım. Dolayısıyla daha önceden vermiş
olduğum ifadelerimi ve tüm beyanlarımı yüzeysel olarak anlattığım işkence, psikolojik baskı
ve tehdit altında bazı bölümlerinde dayatılarak verdiğimden dolayı reddediyorum. İddianame
kapsamında şahsıma atılı suçlamalara ilişkin savunmalarımda bugün vereceğim ifadenin esas
alınmasını istiyorum. Sayın Başkan, ilk kez özgürce ve kendi irademi kullanarak hiçbir baskı
altında olmadığım bir ortamda savunmamı yapmak istiyorum. Başta şahsınız ve mahkeme
heyetinin sağlıklı savunma ortamının sağlanmasının teminatı olduğunuz bilgisine ve
şahitliğine sahip olmanın rahatlığını taşımaktayım. Bu nedenle sizlere şimdiden şükranlarımı
sunuyorum. Ayrıca son olarak maruz kaldığım işkence, insanlık dışı muameleler
hukuksuzluklarla ilgili olan tüm kişilerden başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmak
üzere adaletin bağımsız olarak tecelli edeceğini düşündüğüm hukuki mercilerde hakkımı
arayacağımı bilmelerini isterim ve huzurunuzda da hepsinden şikayetçiyim. Sayın Başkan,
çeşitli ve herkesçe malum olan kısıtlamalardan dolayı sadece dağıtılan beş ciltlik
iddianamedeki ifade özetlerine ve hukuki bir geçerliliği ve dayanağı olmayan tespit
tutanaklarına, kim olduklarını dahi bilmediğim, tanımadığım bazı tanık ve sanık beyanlarına,
avukatımın, sürekli avukatımın olmamasından ve mahkemece karşılanmayan taleplerimden
dolayı sınırlı dosya içeriklerine burada mahkemenizde huzura gelip savunma yapan sanıklara
gösterilen görüntü, belge ve dokümanlara ki bunların hukuki geçerliliklerine bakılmaksızın
15 temmuzdan günümüze kadar takip edebildiğim kadarıyla yazılı ve görsel medyadan
öğrendiğim doğruluğu tartışmalı da olsa çeşitli haberlere, şimdiye kadarki edindiğim mesleki
tecrübeye ve askeri teamüllere dayanarak hazırlamış olduğum limitli savunmamı öz geçmiş,
filodaki görevlerim ve takip ettiğim faaliyetler, yer tanımlamaları, harekat bağlamında üs
komutanlığının işleyişi, uçuş faaliyeti ve telsiz kullanımı, bilinmesi gereken teknik konular,
dosya ve ekleri bağlamında değerlendirmeler, 15 temmuz öncesi gecesi ve sonrası
yaşadıklarım, iddianamedeki şahsıma atılı suçlamalara yanıtlar başlıkları altında arz
edeceğim. Konuların anlaşılabilir olması açısından mahkemeden taleplerimi ise savunma
sırasında ilgili yerlerde belirteceğim. Öz geçmiş; 1983 yılında Kırşehir'de doğdum. İlk ve orta
okulu Ankara'da Devlet okullarında okudum. 1997 yılında GATA Sağlık Astsubay
Hazırlama Okulu'nu kazandım. Buradaki 1 yıllık eğitimi takiben askeri liselere geçiş sınavını
kazandım ve Maltepe Askeri Lisesi'ne geçtim. 1998-2002 yılları arasında Maltepe Askeri
Lisesi, 2002-2006 yılları arasında Hava Harp Okulu'ndan eğitim aldıktan sonra 2006 yılında
Teğmen olarak mezun oldum. 2006-2008 yılları arasında Çiğli 2.Ana Jet Üs Komutanlığında
pilotaj eğitimi aldım. 2008 yılında jet pilotu olarak mezun oldum. Çiğli'yi altıncı bitirdim.
Harp okulu mezuniyetim 8. 2008-2009 yılları arasında Konya 3.Ana Jet Üs 133.filo
komutanlığında F-5 harbe hazırlığa geçiş eğitimi, 2009-2010 yılları arasında Ankara'da 4.Ana
Jet Üs 143.filo komutanlığında F-16 harbe hazırlık eğitimi aldım. F-16'yı üçüncü bitirdim.
2010-2014 yıllarında Merzifon'da 5.Ana Jet Üs Komutanlığı 151.filoda görev yaptım.
2014-2015 yıllarında İstanbul Hava Harp Akademisinde eğitim aldıktan sonra 15 temmuz
2015'te kurmay yüzbaşı olarak 4.Ana Jet Üs 143.filo komutanlığında dörtlü kol lideri olarak
atandım. 2015 aralık ayında da hava kuvvetlerinin ihtiyacına binaen eğitim filosu yapılan
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