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evrakı vermeyen adamların siz benimle ilgili çok önemli bir konuda doğru rapor vereceğini
düşünüyorsanız ben bir şey demiyorum.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Yok yok ben emniyete yazdım da emniyetten (ses
anlaşılamadı) geldi.
SANIK ORHAN YIKILKAN ESASA İLİŞKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
SAVUNMASINA DEVAMLA: Tamam tamam Başkanım. Şu ne Başkanım? Şunu
göstereyim müsaadenizle. Otel faturası, Brüksel. İki; bakın şu SNCB bakın şuraya. Ne bu?
Bu da hızlı tren bileti. Kaçı? Şunları şuradan göreceksiniz 7 Temmuz. Ne? Brüksel Paris.
Gidiş dönüş. Siz askeri uçakla gidersiniz manifestoyu size vermez göndermez.
İsmi bilinmeyen ve mikrofona konuşmayan bir ses: Emniyetten diyor.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Emniyetten sordum şöyle bir yazı geldi. Bunu da al. Al şunu
ver.
SANIK ORHAN YIKILKAN ESASA İLİŞKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
SAVUNMASINA DEVAMLA: Tamam ben suç duyurusunda bulunurum kim vermediyse.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Emniyet Genel Müdürlüğünden sordum.
SANIK ORHAN YIKILKAN ESASA İLİŞKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
SAVUNMASINA DEVAMLA: Tamam.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Bak,
SANIK ORHAN YIKILKAN ESASA İLİŞKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
SAVUNMASINA DEVAMLA: Tamam Başkanım bakarım ben ona.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Yani hatta NATO seyahat emri, pasaport ve nüfuz cüzdanı
gözükür mü sizde diye sordu. O da yok en son Aralık en son 18/01/2016 gözüküyor.
SANIK ORHAN YIKILKAN ESASA İLİŞKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
SAVUNMASINA DEVAMLA: Tamam Başkanım.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Sen onu incele bir sonra beyanda bulunursun.
SANIK ORHAN YIKILKAN ESASA İLİŞKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
SAVUNMASINA DEVAMLA: İncelerim. Şimdi ikinci husus, ama öyle veya böyle ben
zaten konsey ile ilgili konuşuyorum. Yani konsey üyesi biri eğer konsey üyesi diğeriyse bu
adama git diye niye? Haziran'ın son haftası diyor ki biz darbe yapacaktık. Öyle diyor Hakan
Bıyık. Sonuçta böyle bir durum var mı? Konsey üyesiyse ne Ramazan ne İlhan Talu ne
Orhan Yıkılkan böyle bir işin içinde ortak olamazlar eğer yapacaklarsa. Şimdi ikincisi
Başkanım; bu belki fark edilmeyen bir şey. Şimdi meclise atılan bomba GBU deniyor.
GBU10. 2:35'te. Meclise atılan bomba 2000 nibre. Yani 1 ton patlayıcı var. 1 ton. Etki yeri
çapı da 600 metre Başkan.
İsmi bilinmeyen ve mikrofona konuşmayan bir ses: Daha fazla daha fazla (iki
kelime ses anlaşılamadı)
SANIK ORHAN YIKILKAN ESASA İLİŞKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
SAVUNMASINA DEVAMLA: Doğru ama ben minimumu aldım aslında daha fazla. Ama
ben minimumu aldım. Zaten oraya geleceğim. Şimdi şuradan ben bir size nasıl pilotun görüşü
nasıl ne oluyor? Ne oluyor bunu göstermeye çalışacağım size. Pilot havaya kalkıyor sonra
belli bir metreye çıkıyor, sonra eğer bu pilot atmışsa ne yapıyor gidiyor nişan alıyor. Gece
yani yukarıdan baktığı görüntüler bunlar. Gidiyor nişan alıyor. Ne? O meclisin yanındaki
bahçeyi nişan alıyor mesela şuanda. Şimdi bu da hani bir şey olarak göstereyim. Yine pilotun
gözünden şimdi bakın dairenin gösterdiği yer Başkan 600 metre. Genelkurmay'a siz
sorabilirsiniz, diyebilirsiniz. Siz bir GBU10 terörist harekatı yapıyorsunuz. Hangi mesafenin
içine bomba atmazsınız. Bu mesafeler belli. Bunun iki katı. Şuan gösterdiğimin iki katı. Eğer
o iki katı mesafenin içinde bir dost birlik varsa atmazsınız. Pilot da atmaz, izin de verilmez.
Bırakın dost birliği mesela diyelim ki bir PKK hedefine atıyorsunuz.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Kim attı peki onları, Ebabil kuşları mı attı?
SANIK ORHAN YIKILKAN ESASA İLİŞKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
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SAVUNMASINA DEVAMLA: Başkanım geleceğim ben oraya, geleceğim ben oraya.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Evet.
SANIK ORHAN YIKILKAN ESASA İLİŞKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
SAVUNMASINA DEVAMLA: Size bir sürü 2:33'te atıldığı atılamayacağını size anlattılar.
Bağımsız bilirkişi raporu var bağımsız bilirkişi raporu TAİ'nin. Diyor ki; bana attı dediğiniz
uçak bu saatte değil saat 03:00'te attı, öyle gözüküyor. Bana attı dediğiniz uçağın deposu
dolu, uçmamış bu uçak. Size anlattılar ben anlatmayayım bilirkişi raporunu. O bilirkişi
raporlarına göre o uçaklar değil başka bir uçaktan atılmış olma ihtimali var mı var. Ama ben
şimdi size başka bir şey anlatıyorum. Onu size yani benim söylediğimden siz ne
anlayacaksanız anlayın. Ben somut bir şey üzerinden gidiyorum.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Şurada Akın Öztürk var dur o söyler ya. Biz en yakınından
cevap alacağız.
SANIK ORHAN YIKILKAN ESASA İLİŞKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
SAVUNMASINA DEVAMLA: Bakın Başkanım şuanda bu iddia yani ne, yurtta sulh
konseyinin kararıyla meclise bomba meclis bahçesine bomba atıldı ne demek biliyor
musunuz? 10 yurtta sulh konseyi üyesi diyelim mecliste yargılanan şey Genelkurmayda.
Bunlar bilinçli olarak kendilerini vurdurdu demekle eşdeğer. Sorabilirsiniz bomba emniyet
mesafelerini. Yani biz geleceğiz bırakın onu muhtemel PKK'lıya bile atılmaz.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Dur soralım Akın Öztürk'e. Ne diyorsun doğru mu söylüyor?
SANIK AKIN ÖZTÜRK BEYANINDA: Sayın Başkanım şöyle müsaade ederseniz.
Bir kere 600 metre değil 750 metre civarındadır bunun şeyi etkin mesafesi. (mikrofonsuz
konuşulduğu için ses anlaşılamadı) hiçbir kişi o caddelerde, hava kuvvetlerinin önünde, deniz
kuvvetlerinin önünde, Genelkurmay'ın önündeki kavşaktakiler hiçbirisi bomba işaretlerinden
bahsetmiyor. Artı bu bomba bahçeli bir yere düştüğü zaman 8 metre derinliğinde en az 8
metre derinliğinde 25 metre yarıçapında bir (ses anlaşılamadı) açması lazım. Bu bombanın
atışı ile ilgili. Bir de atıldığı iddia edilen uçak burada geceleyin gördük biliyorsunuz 100
metrede 200 metreden alçak uçarak gelen bir şey. O parametrede bunu atması mümkün değil.
O o kadar alçak seviyeden giden bir uçaklar böyle bombaları hiç (ses anlaşılamadı)
BAŞKAN OĞUZ DİK: Tamam, buyurun.
SANIK ORHAN YIKILKAN ESASA İLİŞKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
SAVUNMASINA DEVAMLA: Şimdi Başkanım ben başka bir şey anlatacağım size. Neden
olduğunu da anlatacağım. Şimdi bakın 1000, bir tonluk bir bombayı bu adam atarken bakın
yurtta sulh konseyi üyesinin bu atılsın dendiği anda bir intihar emri verdiğini biliyor olması
lazım. Kabul ettiği anda da. Başka türlü kabul edemez. Niye? Şimdi bakın şunu niye
getirmiştim, onu gösteriyorum. Şimdi bunların bir atış şekli var. Ne yapılır, burayı işaretler,
şurayı işaretler. Bakın eğer işaretleme iki türlü olur. Bir uçak kendisi bir de başka bir uçak,
başka bir uçak diyelim ki ben şimdi işaretleyen olan olayım, siz de düğmeye basacak olan
olun. Şimdi işaretledim, siz de gördünüz işareti. Mesela yeşil veya kırmızı kod. Siz
biliyorsunuz ki yeşil ışığa gidecek. Siz de nişanladınız yeşil ışık kodunu girdiniz kod giriliyor
böyle. Şimdi ben buradan işaretlerken atarsınız vurursunuz problem yok. Ama şöyle
durumlar vardır. Kamera şöyle döner Başkan uçakla birlikte. Kamera sabit kalır. Kamera
sabit kalır, kamera sabit kalır. Buraya gelip de dönemediği anda kamera şöyle döner. Eğer bu
anda attıysanız vuramadınız orayı. Nereye düşer? Bir önceki yere. Yani kısa düşer. Bu büyük
bir risktir. Bu sniperpot denilen uçak kendi işaretlediğinde de böyle riskler vardır. O yüzden
ne yaparsınız? güneydoğuda bile bomba atılırken bunun iki katına Başkanım yani gizli bilgi
olduğu için söylemiyorum. 2 katına atmazsınız. Bunu karacılar olarak hani karacı hani
Genelkurmay karargahında karacılar diyorsunuz ya hele biz hiç atmayız. Hele biz hiç kabul
etmeyiz böyle bir şeyi. Niye? Biz onlar kadar yeteneklerini de bilmeyiz. Çünkü o, şu uçağın
şurasında şu var, bununla daha iyi atar çünkü bu bunu ayarlıyor diyebilir. Ama bana kimse
şuraya senin o meclis bahçesine yani 200 metreye 50'ye 250'ye bir tonluk bomba atacağız,
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intihar ile eşdeğerdir. Atıldığı yer neresi? Bakın hava kuvvetlerinin dibi, sahil güvenliğinin
dibi, deniz kuvvetlerinin dibi, Genelkurmay'ın, jandarma genel komutanlığının dibi. Bunu
herhangi bir asker burada darbeci dediğiniz adam mümkün değil kabul etmesi. Onun karar
merci olduğu bir karar olamaz. Mümkün değil bu. Ha siz ya ne attı kim attı? Ben bir iki
şeyden bahsedeceğim. Ben bilmediğim şeyi söyleyemem. Ama ya ben bomba atıldığını
yeminle söylüyorum emniyette öğrendim, emniyette öğrendim bilmiyordum ben oraya
bomba atıldığını o gece bomba atıldığını bilmiyorum. Siz diyebilirsiniz ben şöyle düşündüm
ya bu sesleri bomba zannediyorlar. Televizyonda gördüm meclise bomba atıldı diye gördüm
bunu ama inanmadı.
SANIK AKIN ÖZTÜRK BEYANINDA: Başkanım bir de o binanın hepsinin
camlarının copcop dökülmesi lazım.
SANIK ORHAN YIKILKAN ESASA İLİŞKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
SAVUNMASINA DEVAMLA: Tabi 1 tonluk bombadan bahsediyoruz. Şimdi Başkanım
yani benim anlatmam ne? Yurtta sulh konseyi ile ilgili somut iddialara cevap anlamında iki
şey anlatıyorum yurtta sulh konseyi ile ilgili. Şimdi bakın Başkanım 1 tonluk mermi eğer
hani anlattım ya demin şöyle gidiyorsun ne oldu, istem dışı siz ışık orada zannediyorsunuz
ben de ışık orada zannediyorum. Ama kamera otomatik döndüğü anda eğer lazer orada yoksa
siz lazer ile çünkü bu lazerli bomba, o bomba gelir, nereye düşer? Komuta katının üzerine,
Genelkurmayın üzerine düşer. Bu olasılık çok yüksek bir olasılıktır. Dolayısı ile böyle bir
olasılığı göz önüne alıp da 300 metrenin içinde sizin darbeci diye tarif ettiğiniz bütün
karargahlar varken oraya bomba atıyorsanız ya siz vazgeçtiniz ya da düşman kabul
ediyorsunuz buraları. Mümkün değil yani en azından şeylerin söylemesi. Şimdi ne anlama
geliyor bu, anlattım ama; eğer siz meclis bahçesine mesela 2 bin nibrelik bombayı attığını
iddia ediyorsanız yurtta sulh konseyi üyeleri o kadar gözlerini kararttılar ki üzerlerine bomba
attılar. Eşit bu, üzerine bomba attırmakla. Çünkü o Başkanım sorun bunu bağımsız askerlere
dışarıdan. Deyin ki ama şey demeyin. Yani böyle savunma yapıyorlar deyince onlar size
derler ki yalan söylüyorlar biz 15 metreyi bile vuruyoruz, hayır öyle sormayın. Deyin ki; ya
bir PKK hedefi gördüğünüzde siz o PKK hedefine atarken etrafında ne kadar yakınında adam
varsa atmazsınız. Benim size söylediğim iki katı mesafeyi söyleyecekler. Resmi olarak
sorarsanız da öyle diyecekler. Ama savunmalarda böyle deniyor demeyin. Demeyin o zaman
bilirkişi raporları dünyanın şey şöyle; biz o kadar iyiyiz ki bir metre mesafe ile vururuz diye
gelir. Öyle sormayın. Şimdi hatta Başkan bu PKK'lılar da bilir bunu. Kameralardan size
gösterebilirler bile. Mesela şöyle bir temas var diyelim ki. Birliğimiz zor durumda. Şurası
Başkanım eğer diyelim ki arada 1000 metre var. Uçağın sesini duydukları anda şu birlik
Başkanım görüyor musunuz beni?
BAŞKAN OĞUZ DİK: Evet.
SANIK ORHAN YIKILKAN ESASA İLİŞKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
SAVUNMASINA DEVAMLA: Şu uçağın şu birlik bizim birlik, PKK'lılar şuradayken
uçağın sesini duydukları anda şöyle yanaşırlar şuraya kadar. Bilirler ki atılmaz bomba,
atmazlar. Kaçmazla bu tarafa. Tam tersine, yaklaşırlar. Çünkü atılmaz buraya. Dost hedefin
olduğu yere atmaz. Garanti edemez. Ben vurmayayım der hiç olmazsa şey vursun der,
yapmaz bunu. Ama burada ki; iddia o şuanda. Şimdi hedef emniyet ve bomba emniyet
mesafeleri istenirse Genelkurmay'dan söyledim bunu. Yani ama PKK diye söyleyin. Şimdi ha
buradakilerin iki katı onu da geçiyorum. Şimdi şimdi bundan daha önemli başka bir şey var.
O esnada Genelkurmay'da tanklar var Başkanım. Yani sizin bir etki isteğiniz meclise
sembolik bir hedefe efendim bir şey atıp direnci kırmaksa siz onu tankla çok daha rahat ve
çok daha etkin yaparsanız. Çünkü tankla 2 bin metreye nokta atarsınız görerek attığı için.
Kontrol sistemleri de çok iyidir. Demin anlattığım gibi riskleri yoktur. Yani işaretlersiniz
atarsınız. Tankı olan hele 10 tane tankı olan birinin buraya uçak atın mümkün değil demesi.
Gerçekten değil. Yapmaz böyle bir şey, mümkün değil. Hani diyebilirsiniz ya o esnada tank
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var mı? Var. Tam meclisin orada mı, meclisin orada. Ha şimdi, yani bu sadece bombayı
attılar buraya attırdılar YSK, o bile YSK'nın saçma sapan olduğunun delili. Yani kendi
kafalarına 10 kişi kendi kafasına bomba attırdılar demek. Ben 10 kişiyi yanlış söylüyor
olabilirim Başkanım yani üzerinde durmayın 10 muydu değil miydi bilmiyorum. Ha şimdi
Başkanım dendi ya bilirkişi raporu görmemişsinizdir belki. Emniyetin bomba ile ilgili bakın
1000 bir tonluk bombanın o bahçede açtığı çukur. Ben görünce inanamadım yeminle
söylüyorum. Şimdi bakın şurası uzaktan şurası. Bir tonluk bombanın açtığı çukur uzaktan
şuanda. Yakından da göstereceğim. Bütün fotoğrafları gösteriyorum. Bakın şurası, şurası,
şurası, şu kadar. Yani bir tonluk bomba atıldı deniyor. Bilirkişi raporları TAİ'nin bunu teyit
etmiyor. Diyor ki; hayır bu saatte oraya bomba atılmamış. Ama ona rağmen deniliyor ki ya
bu hata yapılmıştır ifadeler var tavşanlar diyorum ya ben onlara, yani ilk ifadelerinde kabul
eden adamlar var. Ya kabul etse ne olur? adamın attığı uçağın GPRS zamanı, telsiz zamanı
bilmem nesi örtüşmüyor. Bu saatte oraya böyle bir bomba atamaz. Buna rağmen deniyor ki
buraya o bomba atıldı. Ya göz var izan var. Bu bomba çukuru bir tonluk bomba çukuru
diyorsun. Şu anda 1-1,5 maksimum olduğu bakın maksimum olduğu da o adamın ortada
durduğu. Etrafına bakın bakın gökten 6 km'den atılıyor bu. 6 km mesafeden 2 bin nibre yani
1 tonluk taş atılsın Başkanım taş buraya taş. Bomba demiyorum. Tahrip demiyorum. Taş atın
yine bu görüntü olmaz. Ha benim söylediklerimi, ben havacı değilim, bu işin teknik bilmem
nesi değilim. Ama karacı olarak bile benim gördüğüm bomba çukurları bana diyor ki ya öyle
bir şey olamaz. Şimdi bir şeye değineceğim Başkanım. Şimdi bu Dunford geldiğinde Meclis'e
götürmüşler onu. Haberini okudum, Genelkurmay Başkanı onu götürüyor meclise gösteriyor
böyle fotoğraflarını. Haberin yalancısıyım. Haberde diyor ki; meclise atılan sonra da meclisin
resmi açıklamasında da gördüm onu. Önce dedim ki habercinin yanlışlığı. Diyor ki; meclise
atılan nüfuz edici bombanın etkilerini Genelkurmay Başkanı Amerikan Genelkurmay
Başkanına Dunford'a gösterdi diyor. İnanmıyorlar ya. İnandırmak için götürüyorlar diyorlar
ki; nüfuz edici bomba atıldı buraya. Başkanım ben onu görüntüyü görünce dedim ki ya eğer
sen Dunford'a ya bak bunların hepsi numara, biz de sizi kandırıyoruz demek istiyorsan götür
ona demiş midir bilmiyorum. Deki buraya nüfuz edici bomba düştü. Başkanım, gülerler
adama. Nüfuz edici bomba ne demek biliyor musunuz Başkanım? Giriyor, derine dalıyor,
derinde patlıyor en az 1 tonluk bomba hem de. Yanlış biliyorsam düzeltsinler beni. 1 tonluk
bomba mecliste patlıyor diye Başkanım bakın Dunford bir asker. Bu askere siz eğer
gerçekten demişseniz buraya nüfuz edici bomba düştü, kusura bakmayın bin defa söyleseniz
bin defa inandıramazsınız. Bu sadece ve sadece doğru söylemediğinizi gösterir. Nüfuz edici
bombadan bahsediyoruz. Meclisin açıklamasından resmi açıklamaya geçmiş olandan
bahsediyoruz. Nüfuz edici bomba. Mümkün değil böyle bir şey.
SANIK AKIN ÖZTÜRK BEYANINDA: (mikrofonsuz konuşulduğu için ses
anlaşılamadı)
SANIK ORHAN YIKILKAN ESASA İLİŞKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
SAVUNMASINA DEVAMLA: Yok meclisin içinden bahsediyorum, dışını anlattım zaten.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Evet şimdi, tamam.
SANIK ORHAN YIKILKAN ESASA İLİŞKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ
SAVUNMASINA DEVAMLA: Bence yurtta sulh konseyi üyeliğinin somut, aykırı bir
delili. Yani bu, olamayacağının 10 kişinin aklı başında kendi kafalarına bomba
attırmayacağını düşünmeniz lazım. Başkanım hani tanklar var demiştim. Nerede
diyebilirsiniz. Bakın meclisin kamerasının görüntüsü bu. Meclisin kamerasından görünen
görüntü. Şu tank çevirip mermi atacak olsa çevirir 15 saniyede istediğiniz her yeri vurur.
İstediğiniz her yeri vurur. Öyle uçaktan atmak gibi riskli bir işlem de değildir. Çünkü uçaktan
atıp Genelkurmayı da vurabilirsiniz, hava kuvvetlerini de vurabilirsiniz anlattım bunu.
Sorabilirsiniz de bağımsız askerlere de sorabilirsiniz. Ama durum bu. Ha buna rağmen takdir
sizin. Ama bakın meclisin kamerası bu Başkanım. Meclis kamerasından görüntü. Meclisin
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