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Dosya No : 2017/30 Esas

Mahkememizin 2017/30 Esas sayılı dava dosyasında sanık Tuncay KOÇAK'ın
savunmasının SEGBİS kaydı çözüm tutanağı
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Başkan : Tuncay KOÇAK senin hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca
aşamalarda vermiş olduğun ifadeler diğer sanık anlatımları. müşteki tanık beyanları Bylock
tespit, tutanağı, BTK raporu, görüntü kayıtları izleme tutanağı bu konudaki bilirkişi raporu ve
dosyadaki tüm bilgi ve belge çerçevesinde jandarma genel komutanlığına geldiğin C
nizamiyesinde silahını aldığın karargah içerisinde silahlı olarak dolaştığın nizamiyedeki fetö
üyelerinin girişlerini sağladığın netice itibariyle üzerine atılı anayasal düzeni ortadan
kaldırmaya ,Türkiye büyük millet meclisini ortadan kaldırmaya, Türkiye cumhuriyeti
hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarını, silahlı terör örgütü üyesi olma suçunu,
kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
suçunu, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını askeri komutanlıkların gaspı,
kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma suçlarını işlediğin iddiasıyla tüm bu
suçlardan cezalandırma talebiyle hakkında mahkememize kamu davası açıldı, sessiz kalma
susma hakkına sahipsin lehine delillerin toplanmasını isteyebilirsin söylediğin her şey
aleyhine delil olarakta kullanılabilir savunma yapmak istiyor musun ?
Sanık: İstiyorum başkanım
Başkan Silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasına ilişkin olmak üzere silahlı terör
örgütü fetö pyd yapılanmasına ilişkin bildiğin ve yaşadığın her şeyi samimi olarak anlatmak
suretiyle ileride şartları lehine oluştuğu takdirde lehine olarak etkin pişmanlık hükümlerine
uygulanmasını isteyebilirsin. Bu şekilde samimi beyanda bulunmak suretiyle etkin pişmanlık
hükümlerinden yararlanmak istiyor musun?
Sanık: Hayır
Başkan : Avukatınla duruşmadan önce görüştün doğru mu?
Sanık : Görüştüm
Başkan : Yeniden görüşme talebin var mı ?
Sanık : Yok hayır
Başkan : Savunma yapmaya hazır mısın ?
Sanık : Hazırım başkanım
Başkan : Adını soyadı söylemek suretiyle savunma yapmaya başlayabilirsin söz
sende.
Sanık Tuncay KOÇAK : Sayın başkan, değerli üyeler ve iddia makamı öncelikle 15
Temmuz hain darbe girişimini kınıyorum. Bütün terör örgütlerini terör örgütlerine yardım
edenleri ve destek olanları lanetliyorum son görevim jandarma genel komutanlığı hareket
başkanlığı KOM Daire Başkanlığı Organize Suç Şube Müdürü, yazıyormusunuz devam
edeyim mi sayın başkanım,
Başkan : Evet
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Sanık : Birinci sicil amirim, kom daire başkanı jandarma albay şevket tekin, ikinci
sicil amirim hareket başkanı tüm general Arif Çetin şu an orgeneral jandarma genel
komutanı, üçüncü sicil amirim 15 Temmuz hain darbe girişimi olduğu tarihte jandarma genel
komutanı kurmay başkanım korgeneral İbrahim Yaşardır. Sayın başkanım şimdi
müsaadenizle özgeçmişe devam etmek istiyorum.
Başkan: Senin görevin organize suçlar müdürlüğümü?
Sanık : Evet başkanım organize suç şube şube müdürü. ben Tuncay koçak
24-12-1969 yılında Erzurum olur aşağı Karacasu köyünde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi
burada, liseyi ise Ankara da kardeşimin yanı ağabeyim yanında tamamladım. Ankara
Etimesgut Mehmetçik lisesi başkanım.
Başkan : Hangi yıllar ?
Sanık: Lise öğrenimimden sonra 1987 yılında girdiğim jandarma astsubay sınıf
okulundan 1988 yılında astsubay çavuş rütbesiyle mezun oldum. 29 yıllık meslek hayatım
boyunca Mart 1989 Temmuz 1989 5 ay süreyle Nevşehir il jandarma komutanlığı Avanos
ilçe jandarma merkez karakol komutan yardımcısı olarak görev yaptım. 1989-90 yılları
arasında bir yıl Ankara özel hareket grup komutanlığı A timleri, 1990 Mart 1992 -18 ay diğer
Diyarbakır özel hareket grup komutanlığı A timleri, Mart 1992 Temmuz 92 6 ay Bitlis özel
hareket grup komutanlığı A timleri, Temmuz 92 Mart 1996 3,5 yıl süreyle jandarma
komando okulu öğretim başkanlığı iç güvenlik konuları kurulunda öğretmen olarak görev
yaptım. Mütakiben 1995 yılı genel atamalarında 5. Jandarma komando taburuna Beytüşşebap
atamam yapıldı. Aynı yıl girmiş olduğum astsubaylıktan subaylığa geçişini kazandım. Subay
teğmen olarak kursuna başladım ve tayinimle sarfı nazar edildim. Kurs bitiminde yine aynı
birliğe atamam yapıldı. Aynı yerden devam ediyorum.
Başkan: Hangi yıl
Sanık:1995 başkanım
Başkan: Rütben ne olarak başladın teğmen mi?
Sanık: Bundan sonra teğmen olarak devam ediyorum sayın başkanım, Mart 1996
Temmuz 1998 32 ay Şırnak Beytüşşebap komanda alayı 5. tabur ikinci bölük tim komutanı,
Başkan: Kato operasyonuna katılmış mıydın sen ?
Sanık : Hepsine katıldım başkanım,
Başkan: Peki
Sanık : 1998-2002 yılları 4 yıl süreyle jandarma komanda okulu öğretim başkanlığı
fizik konular kurulunda öğretmen olarak, o zaman üst teğmendim başkanım gittiğimde.
2002-2004 yılları iki yıl süreyle Hakkari yüksek ova özel hareket taburu 3. Özel hareket
bölük komutanı olarak 2004-2009 yılları arasında 5 yıl süreyle Sincan ilçe jandarma
komutanı olarak, 2009-2012 yılları arasında 3 yıl süreyle jandarma genel komutanı hizmet
muhafız tabur komutanı olarak, 2012-2014 yılları arasında 2 yıl süreyle ise Kars il jandarma
komutanı komutan yardımcısı olarak görev yaptım. 2014 15 Temmuz’a kadarda başkanım
organize suç müdürü olarak görev yapıyordum. Mensubu olmaktan her zaman gurur
duyduğum jandarma teşkilatında şeref ve gururla görev yaptım. Görevim esnasında
kanunların uygulanması hukukun gereğinin yerine getirilmesinden yana oldum. Bunu
uygularken de ne birisinden korktum nede çekindim. Gereği neyse onu yaptım. Personelime
de hep bunu tavsiye ettim ve uygulattım. Şüpheli kim olursa olsun eğer şüpheli erkekse
beyefendi kadın ise hanımefendidir. Gereğini yapacak olan adli makamlardır ilkesiyle hareket
ettim. Sayın başkanım bir komutanımız kendisi yeni atandığında bizi toplayıp tavsiyelerde
bulunurken anlatmış olduğu kısa bir hikayeden bahsetmek istiyorum müsaade ederseniz. Bir
gün anne kurt büyüyen yavrusunu yanıma alarak avlanmaya çıkar. Zaman sonra bir koyun
sürüsü görürler ve anne kurt sürüye bakarak anlatmaya başlar, bak evlat bu gördüğümüz
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koyun sürüsüdür biz acıkınca bu sürüden bir koyuna alır ve karnımızı doyururuz, ayakta
elinde sopası olan ise çobandır. Bu çoban sürünün sorumlusudur. Sürüyü o idare eder. Bazen
sürüden bir koyunu satar parası alır yada kesip yer, sürü sahibine de kurtlar çaldı yedi
diyerek bizi suçlar,bak birde sürünün yanında kuyruğunu dikmiş gezen var ya işte asıl ona
dikkat ederiz. Sende ona dikkat et çünkü en tehlikelisi odur ve devam eder o sürünün asıl
koruyucusu ve sahibidir. Ne kendi yer nede bize yedirir, işte sayın başkanım, bende bu
milletin hizmetkarı ve kanunların uygulayıcısı oldum. Hep bu anlayışla görev yaptım. Her
zaman hakkın hukuku yanında oldum. Meslek hayatım boyunca hep terör ve teröristle ve
hainlerle mücadele ettim ediyorum. Görevimi mesai mefrumu gözetmeden yaptım. Özellikle
özel hareket ve komanda birliklerinde görev yapmaktan her zaman şeref ve gurur duydum.
Verilen görevleri ifade ederken hiçbir zaman çekingenlik göstermedim. Görevimi asla
sorgulamadım. Verilen görev emir neyse onu yerine getirdim. Ben vatanımı milletimi
hesapsızca sevdim bunun içinde her zaman öncelik görevimin yerine getirilmesi olmuştur.
Ne ailemle çocuklarım nede ölüm aklıma gelmiştir. Bugün burada bulunmayı devletim
tarafından bana verilmiş bir görev olarak görüyorum. Buradan çıkıncada verilecek görevlere
her zaman hazır olduğum belirtmek isterim. Emir komuta ettiğim birliğimle kimi zaman en
tehlikeli denen yerlere gittim ve görevimi yerine getirdim. Bazen yaralarımız bazen de
şehitlerimiz oldu. Kimi zaman iki metre karın içerisinde haftalarca kaldım, sağanak yağmur
altında gece karanlığında saatlerce yürüdüm, asla bıkkınlık göstermedim. Aylarca evime
uğramadım. Bayramlar operasyonlarda dağlarda geçirdim. Bu yaşadıklarım hiçbirinden
şikayet etmedim şimdi de etmiyorum. 29 yılın 17 yılını komando ve özel hareket birliklerinde
9 yılı ise doğu ve güneydoğu Şırnak Hakkari, Diyarbakır, Bitlis, kars illerinde terörle
mücadale de aktif görev aldım. En son 2012 -2014 yılları arasında görev yaptığım kars il
jandarma komutanlığında karargahtan sorumlu olmama rağmen yapılan operasyonlarda
birliklerin başında gönüllü olarak çıktım. Görev yerim neresi olursa olsun eşim ve çocuklarım
hep yanımda oldular. Çocuklarım ve eşim için İzmir foça ise Hakkari Yüksekova aynıydı.
Sayın başkanım, çoğu zaman bayramları ailemle geçiremedim. Planlanan yıllık izinlerimi ya
hiç kullanamadım yada yarıda kestim. Meslek hayatımda nadiren istirahat almışımdır. Görev
sürem boyunca yüze yakın komutan mülki ve adli amirlerle çalıştım. Yüzün üzerinde çeşitli
ödülüm var hiç ceza almadım. Katıldığım kurs ve eğitimleri başarıyla tamamladım. Terörün
en yoğun yaşandığı yıllarda en kritik tehlikelerde illerdeki birliklerde teröre karşı mücadele
aktif olarak görev aldım. Sayısız yurt içi ve sınır ötesi operasyonlara katıldım. Sayısını
hatırlamadığım sıcak çatışmaların bizzat içerisinde oldum. Küçük kızım ilk öğrenimini 4 ayrı
okulda liseyi ise 3 ayrı okulda tamamladı. Sayın başkanım, öz geçimi kısaca ifade ettikten
sonra şimdi müsadenizle savunmama ilişkin hususlara geçmek istiyorum. Ek ifade ve
savunma hakkım saklı kalmak kaydıyla hakkımda iddia makamınca hukuki dayanaktan
yoksun mesnetsiz delilerle şahsıma yöneltilen tüm suçlama iddiaları ret ediyorum ve kabul
etmiyorum. Kamu dosya içeriklerini görmediğim göremediğim aleyhime olan delilleri de
kabul etmiyorum. Yargıtay 16.ceza dairesinin Ergenekon davasını bozma kararından
bilgisayar imajını alınması yani yedeklenme hususuna ilgili olarak bir el koyma işlemini
geçildiğinde sistemdeki verilerin yedeklenmesi gerekir. 2 yedekten bir kopya alınarak
şüpheliye veya vekiline verilmesine gerekir. 3 mahalinde yedeklenme yedekten kopya verme
olanağını bulunmuyor ise objektif olarak bunun açıklanması gerekir. 4 mahallinde imaj alma
mümkün ise digital delillere müdahaleye önleyecek şekilde seri numaraları tutanağa yazılmak
suretiyle digital verilen usulüne uygun olarak zapt edilip mühürlenmesi gerekir. 5 şüpheli
veya müdafinin istemesi halinde nezaret etme ve denetleme imkanı için inceleme mahalline
kadar eşlik etmesi sağlanmalıdır. 6- inceleme yerinde şüpheli veya müdafiinin hazır
bulunmasına imkan verildikten sonra mümkün olan en kısa süre içerisine mühür açılıp digital
medyanın derhal imajının alınması gerekir. 7-imaj alındıktan sonra imajlardan bir kopya ve
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orijinal medya ilgilisinden derhal teslim edilmesi gerekir. Sanık ve müdafiinin mühür açma
işlemi sırasında hazır bulunmasının mümkün olmadığı hallerde mühür açma işleminin arama
ve el koyma kararını veren hakimin huzurunda açılarak imaj alma işleminin bu sırada hakim
huzurunda yapılması gerekir kriterlerde belirlenmiştir, belirlenen bu kriterlerin hangisi yerine
getirilmiştir soruyorum hiç biri, sonuç olarak usulüne uygun olarak elde edilmemiş ve gerçek
olmayan hiçbir bulgu delil değildir, delil olarak değerlendirilemez sadece hukuki bir çöptür o
kadar. CMK. 64.maddesinin 3 fıkrası aleyhine olarak görevlendirilen jandarma personeli
tarafından adli makamların bilgisi dışında kanunlara aykırı olarak elde edilen imaj alma
işlemi yapılmamış bir kısmı silinmiş veya manupüle edilmiş olan kamera görüntülerinin
bunlardan elde edilen fotoğrafların delil olma özelliğini kaybettiği için dava dosyasından
çıkartılmasını ayrıca delil olma özelliğini kaybederek hukuki atık konumundaki fotoğraf
kamera görüntüsüyle ilgili sorulacak sorularada cevap vermeyeceğimi beyan ediyorum.
Manupule edilmesiyle ilgili sayın başkanım 13 Aralık 2017 günü fatih karadağ kendi
beyanında burda anlatırken Ahmet Hacıoğlu’nun sistem odasına girdiğini bu kayıtları alın
bunları almayın bunlar iyi bunlar iyi değil bunları karartın şeklinde ifade etmişti kendisi. Ben
hayatımın hiçbir döneminde fetö/pdy terör örgütü yapılanmasında asla yer almadım, ülkeyi
yönetenlerin açılmasına müsaade ettikleri yada açılışını bizzat yaptıkları bankalarına para
yatırmadım, kurdela kesip fotoğraf çektirmedim. Okul yada dershanelerine çocuklarımı
göndermedim. Methiyelerde dizmedim. Gazete ve dergilerine abone olmadım ve bunun gibi
hususlar diğer faaliyetler yada şahıslar ile ilişki ve irtibatım olmamıştır. 15 Temmuz hain
darbe girişiminden sonra basından öğrendiğim bylock, ıgel gibi herhangi bir yazılımı
kullanmadım. Sayın başkanım şunu açıkça belirtmek isterim ki bana atılmak istenen vatan
hainliği terör örgütü yaftası çamuru benim üzerimde tutmasını yapışması bırakın izi bile
kalmaz, benim vatan ve millet sevgimin sadakasını versem bana bu çamuru atanların vatan
severliklerinin tamamını satın alır. Bu hainlik teröristlik yaftası onlara daha çok yakışır benim
vatan severliğimi sorgulamak kimsenin haddine değil hiç kimse sorgulayamaz bana hiç kimse
vatansız da diyemez asıl vatansız Tem spor salonunda “artık Türklerin devri bitti bundan
sonra Perslerin devri başladı”diyen millet düşmanı vatan haini kendisidir, benim ceddim belli
vatanımda burasıdır. Kim yada kimler tarafından planlandığını bilmediğim bir anda kendimi
içinde bulduğum bir olay sonucunda hakkında ağır iddiaların bulunduğu bir yargılama
sürecini yaşamaktayım. Savcılıkta ellerim kelepçeli yanımda 4 polis memuru bulunuyor
vaziyetteyken daha önceden verdiğim ifadem gözaltı süresi boyunca görmüş olduğum
sistematik ve tek merkezden idare edilen ağır işkenceler, ağır muameleler, küfür ve hakaretler
altında yaşadığım olayların sonucunda alınmıştır. Düşük tansiyondan kaynakla sağlık
durumumun iyi olmaması, sürekli başımın dönmesi nedeniyle zaten okumama da fırsat
tanınmayan ifademi ne yazdığını okumadan imzaladım. Bu ifademi red ediyorum. Şimdi
anlatacağım ifademin dikkate alınmasını talep ediyorum. Ben KOM Daire Başkanlığında
organize suç şube müdürü olarak görev yapmaktaydım, KOM daire başkanımız aynı
zamanda tem daire başkanlığında vekalet ediyordu. Daire başkanımızın bulunmadığı
zamanlarda vekaleten kıdemli olarak ben bakıyordum. Tem dairenin işleri yoğun olduğundan
daire başkanımız fırsat buldukça bizim dairenin işlerinin takip için uğrardı, gelemediği
zamanlar telefonla ya bana sorar ya da şube müdürü arkadaşları direk kendisi arayarak bilgi
alırdı, bende önemli konuları notları alır kendisine arz ederdim. 15 Temmuz 2016 günü
mesaiye kendi aracımla geldim ve mesaiye başladım bazı işleri daire başkanımıza arz etmek
için kendisini dahili numarasından aradım ve görüşemedim, burada şunu anlatmak istiyorum
başkanım her sabah mesaiye başladığımda kendisini arar personelin mesaiye geldiğini,
gelmeyen personel bulunmadığını, izin istirahat durumu takip eden önemli işler var mı
bunları kendisine arz ederdim. Harekat başkanlığıyla toplantıda olduğunu yanlış
hatırlamıyorsam habercisinden öğrendim. Öğleden sonra aradığımda ise genel kurmay
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başkanlığında terörle ilgili bir toplantıda olduğunu geç geleceğini öğrendim. O gün kendimde
bir halsizlik ve kırgınlık vardı zaten genelde düşük tansiyonum var bir anda gözlerim kararır
olduğum yerde otururum. Saati tam hatırlamamakla birlikte 16;30-17:00’a kadar bekledim
gelmediğini öğrenince saç tıraşı da olurum düşüncesiyle kendi aracımla Anıttepe kışlasından
beştepe karargahına geçtim, gitmeden önce bizim dairede benden sonra kıdemli olan
personeli ve kendi dairemdeki kıdemli personeli de bilgilendirdim. Beştepe karargahına
geldim aracımı c nizamiye girişinde bulunan açık otoparka park ettim sonra tem daire
başkanının odasına çıktım daire başkanının odasının yanında bulunan bir odada ki rütbeli
personelden henüz gelmediğini toplantının çok geç biteceğini öğrendim benden buradan
doğruca B1 katta bulunan berbere saç tıraşı olmaya gittim, saç tıraşımı olduktan sonra
ücretini ödemek istediğimde kartta yeterli para olmadığını görevli asker söyledi bende kartı
olarak 11.kat yemekhane bölgesinde bulunan kart para yükleme merkezine çıktım. Karta
yeterince para yükledikten sonra berbere geldim ücretini ödedim tekrar daire başkanı gelmiş
olabilir düşüncesiyle odasına geldim ancak yoktu. Bende aracıma yönelerek eve gitmeye
karar verdim vücudumdaki kırgınlık halsizlik iyice hissettirmeye başlamıştı. Aracımın yanına
geldiğimde servislerin çıkmaya başladığını gördüm. Başkanım burada şöyle bi açıklamak
istiyorum başkanım 17:30’a kadar eğer ki sivil araçlarla gelenler var ki kendi özel araçlarıyla
17:30 dan önce çıkması gerekiyor. Eğer ki servislerin çıkış saatine kalırsanız servislerin
çıkışını beklemek zorundasınız. Servislerin karargaha tek aracımın geldiğimde servislerin
çıkmaya başladığını gördüm. Servislerin karargahı terk etmesinden sonra çıkacağım için el
çantamdan ağrı kesici bir hap alarak kantine indim. Bir su alarak ilaç içtim. Sonra kamelya
bölgesine gittim. Burada biraz oturduktan sonra Kom irtibat odasına geçtim. Aldığım ilacın
etkisiyle uyuya kalmışım uyandığımda daire başkanının gittiğini öğrendim. Bende bunun
üzerine evime gitmeye karar verdim. Doğruca açık otopark bölgesine geldim. Otoparka
geldiğimde nizamiye bölgesinde bir kalabalığın koşuşturmacı olduğunu gördüm. Sanırım
21:00 sıralarıydı başkanım, O tarafa doğru yaklaştığımda bir terör saldırısı olacağını
saldırının gasp edilen bir polis aracılıyla yapılacağı konuşuluyordu. Etrafa baktım tanıdık
birisini göremedim. Aracımın yanında beklemeye devam ettim. Rahatsız olmama rağmen
evime gitmeye aklıma bile getirmedim. Daire başkanımız böyle bir önemli bir durdum
karargaha gelir geldiğinde kendisine burada görüşürüm diye de aklımdan geçirdim. Sayın
başkanım, böyle bir durum karşısında başkalarının yaptığı gibi evime gidip eşimi teskin
edemezdim. Ben yıllarca terör ve teröristlerle mücadele etmiş bir askerim. Devletim önemli
makamlarında olupta ancak o hain 15 Temmuz gecesi görevinin başına gitmek yerine eşini
teskin etme tercihe edenlere sormak lazım ne yaptınız diye? Gidecek bir düğün dernekte
yoktu olsaydı gidemezdim zaten çünkü yıllar önce kardeşimin düğününe ancak 3. Gün
gidebilmiştim. Ben burada beklerken karargaha kendi arabalarıyla sivil resmi olarak da gelen
oluyordu. Orada bulunanlardan birisi ise hisarcaklı oğlu caminin olduğun yerde polis
noktasında polis zırhlı araçlarının geldiğini söyledi. Bende kendi kendime polis noktasının
zaten hep var olduğunu takviye gelen polis ve zırhlı araçların ise beklenen terör saldırısı ile
ilgili olabileceğini düşündüm. Bu gelişmeler karşısında olabilecek muhtemel bu terör
eylemiyle ilgili olarak nasıl bir saldırı olabileceği ile ilgili kendi kendime düşünmeye
başladım. Ben burada beklemeye devam ederken bazı personelin gelip ne olduğunu soruyor
bende bir terör saldırısı olacağını söylediğimde kendilerine de aynı sözü söylediklerine şahit
oldum. Burada beklerken rütbeli personel bana gelerek komutanım silahınız var mı diye
sordu, bende yok dedim. Yok olduğunu söyleyicende kendi elimde bulunan MP 5 tabancayı
uzattı bende aldım. Açık oto parkta ne kadar beklediğimi hatırlamıyorum. Burada beklerken
albay Süleyman karaca geldi, ne olduğunu sordu bende kendisine benimde bilgimin
olmadığını ne olduğunu anlamaya çalıştığımı söyledim. Kendisiyle biraz konuştuktan sonra
yarbay Muharrem Demirkale geldi oda bir şey bilmiyordu. Sonra yol üzerinde biraz
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yürüdükten sonra 21:40 civarları sularında hep birlikte bir şeyler öğrenme düşüncesiyle
hareket merkezinin bulunduğu binaya doğru yürüdük. Tanıdık biri var mı diye baktım herkes
bir terör saldırısı beklentisi ile bulundukları yerde tedbir almaya çalışıyorlardı. Sonra orta
bahçeye çıktım burada biraz kaldım rahatsızlığımın artması sebebiyle hareket merkezinin
bulunduğu binaya yöneldim. Dinlenmek için bir koltuğa oturdum. Kendimden geçmişim,
kendime geldiğimde hareket merkezinde yerde yatıyordum. Toplanıp kalktım uzanıp istirahat
edebilecek bir yer baktım ve koridorda bulunan koltuğun üzerine uzandım. Daha sonra
komutanım telefonumuz var mı diye sesiyle uyandım. Birisi bana itafen telefonun şarjının
bittiğini eşini aramak istediğini telefonumu kullanıp kullanamayacağını sordu. Bende
telefonum şarja takılı olduğunu kullanabileceğini işi bitincede yanıma bırakmasını söyledim.
Sabah beni uyandırdıklarında da kalktığımda telefonu yere bırakılmış olarak buldum.
Sonrasında bazen şiddetli bir patlama sesiyle bazen yoğun bir silah sesiyle irkiliyordum
ancak bir türlü doğrulamıyordum. Ben ne sıkı yönetim ilan edildiğine dair ne bir yazıyı
gördüm ne de duydum. Ben hiçbir kimseye emir de vermedim birisinden emir de almadım
çünkü ne emir verecek nede alacak durumdaydım. Silahım vardı ancak kullanmadım. Sabaha
kadar ne oldu bilmiyorum. Kim olduğunu bilmediğim tanımadığım birisi beni uyandırdı,
koluma girdi ve beraber çıktık. Karargah binasına sürekli her yönden ateş ediliyordu,
karargah binasına girdik üst katlara doğru çıkanlarla birlikte pastane katına çıktım. Burada bir
koltuğa uzandım, kendime gelmeye çalıştım. Burada bir çok kişi vardı ancak kimler vardı
hatırlamıyorum. Müteakiben burada bulunanlar aşağı doğru inmeye başladılar. Komuta
katından aşağıya inmeye başladım. Hemen bina girişinde sağlı sollu üzerimize silahların
çevrili olduğu gördüm. Yere çökmemiz söylendi bende elim silahsız ellerim yukarıda hiçbir
bir direnç göstermeden çöktüm.
Başkan: Komuta katında rahatsızlandın mı sen?
Sanık : Anlamadım sayın başkanım
Başkan: Burada bulunduğun yerde rahatsızlandın mı bir rahatsızlık geçirdin mi sen?
Sanık: Yukarıda pastane katına çıktık başkanım orda zaten yatıyordum koltuğun
üzerinde sonra yürüyüp aşağıya doğru indim. Aşağıya inenlerle birlikte aşağıya indik
başkanım. Çıkışta kıyafetlerimizi çıkarmamız söylendi. Kıyafetlerimi çıkarmaya çalışırken
bir anda üzerime çullanarak kıyafetlerimi yırtmaya başladılar. Sol kulağıma atılan bir
tekmeyle sağa doğru düştüm. Sonrasını sayamadım çünkü sağdan soldan tekmeler yumruklar
tüfek dipçikleriyle dışarıya altımda bir iç çamaşırı ile atılmış bir durumdaydım. Yüz üstü
asfalt üzerinde yatırıldıktan sonra ellerim arkadan kelepçelendi. Burada da dövülmeye devam
edildi. Burada sol kaburgama aldığım tekme darbeleriyle bir yıl boyunca nefes alamadım.
Atılan başka tekmelerle beş ay boyunca kuyruk sokumu kemiğinden kırık mı çatlak mı
olduğunu bilmiyorum oturamadım. Yerde elleri arkadan kelepçeli olarak yatarken yüz üstü
sürekli tekmeler yiyor dipçikle onun bunun çocukları, vatan hainleri, teröristler, şerefsizler
daha da ağır küfürler ve muameleler maruz kaldım. Bir türk silahlı kuvvetleri personelinin
göz altına nasıl alınacağı belli ve kanunla açık olmasına rağmen biz daha kanunen asker kişi
iken orada bulanan en yüksek rütbeli komutanlarımız bizi elleriyle teslim ettiler ve birde sıkı
sıkı tembihlediler. Bunlara iyi muamele yapın, bunların hepsi şerefsizdir unutmayın. Bunları
özel muamele yapacaksınız bunları rütbeli unutmayın şeklindeki ikaz ve tembihle emniyet
telsiz çözümlerinde de mevcuttur. Sonra ellerim arkadan kelepçeli olarak belediye otobüsüne
binmemiz söylendi, ellerim arkadan kelepçeli olduğu için doğrulamıyor kalkamıyordum ve
kafamda emekleyerek doğrulmaya çalıştım ancak tekme darbeleriyle tekrar yere düştüm ve
bir an nefesim kesildi sonrasında üzerimde bir kilotla belediye otobüsüne bindim. Ben
belediye otobüsüne binerken arkamdan beni tanıyan rütbelinin birisi “bunu halledin bunu
unutmayın yolda giderken halledin!” diye bağırıp duruyordu. Otobüsten oturacak yer
kalmadığımdan arkada ki en son koltukların bulunduğu yükseltiye sırtımı dayayarak
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oturdum. Otobüs hareket ettikten sonra arka kapının yanında bulunan polis memuru elinde
telsiz polis yelekli bir 1:75 boylarında zayıf yapılı bıyıklı siyah hafif kıvırcık saçlı esmer kot
pantolonlu ayağında bot vardı askeri bot vardı ayağında. Yanıma gelerek “o sendin demi ulan
şerefsiz yarbay onun bunun çocuğu” diğer küfürleri söylemiyorum başkanım saydırmaya
başladı “sen misin lan bütün bunların hepsini yapan” diye hem bağırıyor hem de hedef
gözetmeden tekmeliyordu. Koltukların bulunduğu merdiven çıkıntısına dayanan kafamı
botunun tabanıyla defalarca tekmeledi. Sağ ayak tarak kemiğimi botuyla geziyor, elindeki
telsizle kafama vurmaya devam ediyor, ayak parmaklarımdaki morartı 3 ay, hissizlikle 6 ay
sonra geçti. Anlattığım bu işkence ve şiddet yol boyunca artarak devam etti. Bazen de kafamı
tutup ellerimi demire vuruyor, hareketlerin ardı arkası kesilmiyordu. Otobüste giderken
anlamsızca bir kalabalığın ortasında durduk, her ne hikmetse durduğumuz yerde de kaldırama
döşenen kilit taşları yığınla varmış. Vatandaşlarda bu taşlarla üzerlerine düşünleri fazlasıyla
yerine getirdiler dışarıdaki bütün taşları üzerimize attılar. Arka kapının kırılan camından
içeriye sokulan değnek kalınlığındaki inşaat demiriyle sağ dizeme vücuduma rastgele
vurmaya başladılar, yanımda bulunan görevli polis memuru ise sadece seyretti. Vuran bu
sakallı vatandaş her yerde karşıma çıkıyordu, emniyetin önünde otobüsünden indiğimizde
güya toplanan vatandaşların içinde de spor solunun içinde de ve günlerce devam eden
işkencede de o ve onun gibi hep aynı şahıslar rol alıyordu. Emniyetin önünde otobüsten
indikten sonra sağlı sollu resmi, kimi sivil ve kadın erkek polis memurlarının oluşturduğu bir
koridor içerisinde koşmaya başladım. Dövüş eldiveni girmiş gard vaziyeti almış ellerinde
sopalar coplar bizlere vurmaya başladılar. Ve takılan bir çelmeyle özel oluşturulmuş çamur
havuzuna düştüm. Tekme ve sopalarla vurmaya başladılar. Yerden kalkamayacağımı
anlayınca işlerinden birisi şunu kaldırın diye bağırdı. Birisi beni kaldırdı bende zaten
koşmaktan vaz geçtim. Çünkü ayakta durmaya yürümeye bile zorlanıyordum. Dolayısıyla
aldığım darbe ile tekrar çamur havuzuna düştüm sonra sürükleyerek beni spor salonuna
attılar. Spor salonunun içerisinde bazıları ve erler hariç kilotla ve eller arkada kelepçelenmiş
diz üstü yere çöktürülmüş kafaları yerde olacak şekilde bekliyorlardı. Beni ve beraberimde
gelenleri de onlara kattılar. Bizde onlarla birlikte aynı pozisyonda beklemeye başladık. İlk iki
gün hiçbir yiyecek içecek verilmedi, ikinci gün akşam iki paket bir paket bardak su 4-5 kişiye
yetecek paylaşın diyerek yüzümüze karşı tükürerek verildi. 3. Günü öğlenden sonra ise küçük
bir ekmek margarin verildi. Margarinde bozuk olduğu için herkes ishal oldu. Bazı bölümleri
geçeyim mi devam edeyim mi başkanım, hareketlerin ardı arkasının kesilmesini bırakın her
geçen zaman artarak devam ediyordu. Sürekli fiziksel hareketler yaptırılıyor, çök kalk, ördek
yürüyüşü en az 30 dakika aynı pozisyonda bekletme ve kafamızı yerde çökmüş vaziyette iken
sırtımıza kafamıza plastik kelepçelerle kemerlerini çıkartıp kemerlerle palaskalarla fırça
saplarıyla demir kelepçelerle hem tükürür hem de vuruyorlardı. Yanıma çöken Polis memuru
rütbemi sordu arkasından onun bunun çocuğu senden yarbay olur mu senden şerefsiz diye
tükürdü diğerlerini söylemiyorum sayın başkanım belki bir saat böyle devam ederken bir
anda otur derler bağdaş kurup otururuz bir sanırız ki bitti aslında hiçbir şey bitmemiş
kendileri yoruldukları için yeni bir ekiple yer değiştiriyorlar ve yeni gelen ekip de aynı
uygulamanın şiddetinin artırarak devam ediyordu. Komut vermesini ve ne yapacağını
beceremeyen ne dediğini bazen hiç anlaşılmayan anlaşılamadığı için de söylenilenler
yapılmıyor, ya da geç yapılıyor bu yüzden çılgına dönen görevli en iyi bildiği ve onun için
kolayca söylenen şeyi yaptırmaya çalışıyordu. Ördek olun, Ördek, Ördek diye bağırıp
duruyordu. Bulunduğumuz yerde uzanıp yatmak için geri bırakın oturacak yer bile
bulunmuyordu, verdikleri ekmekler yerken kelepçeleri önden takıyorlar diğer zamanlar
ellerimiz hep arkadan kelepçeliydi. Uyutmamak ve biraz olsun istirahat ettirmemek için
ellerinden gelen akla gelmedik her türlü eziyet ve işkence yapılıyordu. İllerin plakaları
okunuyor o ilden birileri varsa ortaya çıkartılıp herkesin ortasında elleri arkasından kelepçeli
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olduğu halde yumruklar ve atılan tekmelerle yere yıkılır yerde kendileri yoruluncaya kadar
işkenceye devam ederlerdi. Burada spor salonunda sayın başkanım yerli ve milli akla
gelmedik her türlü işkence metodu uygulandı. Ekmek ve su verilirken bir insana yakışır
şekilde değil de bir insanlık onuruna yakışmayacak şeyler sergelendi yani özellikle erlere
dağıtılır özellikle üst rütbelilerin üzerine tükürtülerek ondan sonra verilirdi. Tuvalet ihtiyacı
için wc kabinlerine gittiğimizde kabinlerde ne su ne de su yerine kullanabileceğimiz şey vardı
ellerimi açmayacaksınız diye sorduğumuzda öyle yap şerefsiz , sinkaf ettiğimin çocuğu diye
cevap verirlerdi kabine girer girmez yeter çık çık diye bağırmaya başlarlardı, geri getirirken
de aynı uygulama işkenceler altında spor salonuna girdim. Soruyu soran görevli polisin
bağırmasından binbaşı olduğunu anladığım birisine ayak ve elleri arkasından kelepçeli
olduğu halde çocuğun var mı ulan yok üç ay sonra doğacak neyin olacak ulan şerefsiz kızım
olacak senin o doğacak kızını sinkaf edeyim senin varya eşin ve çocukların bana ganimettir
diğerlerini söylemiyorum başkanım, ne yazık ki ben sadece bu yaşadığımız salonda
yaşandığını düşünüyordum toplumda kendisine haspelkader bir yer edinmiş bazı kendisini
bilmezler toplum önünde birde basın önünde onların karıları kızları bizlere ganimettir onların
çocukları ağaç kökü yesinler diye açıklama yaptılar, bayan polis memuru burnumun dibine
sokulup ulan onun bunun çocuğu yarbay dün sabaha kadar siz başaramayasınız diye dua
okuduk arkasından da bana hitaben onun bunun çocuğu şerefsiz senin ananı avradını sinkaf
edeyim. Bayan polis başkanım ve bu durumda bile gülsem mi ağlasam mı bir an düşündüm.
Başkan : Hakkındaki suçlamalara ilişkin savunma yapacaksan onları alalım
Sanık : Tamam başkanım. Yine tuvalete gitme sırası beklerken belinde silahı sakallı
25-30 yaşlarında polis yelekli görevli memur yanıma gelerek yüzüme bak ulan senin rütben
ne, yarbay, ulan şerefsiz yarbay bakma ulan yüzüme eğ kafanı diyerek yumruklarını indirdi
sonra elindeki telsizin tabanıyla enseme hem vuruyor hem sen hiç teröriste kurşun attın mı
ulan şerefsiz yarbay diye telsiz tabanıyla vurmaya devam etti. Sayın başkanım bu zavallı
görevli ne yazık ki hiç bilmiyor ki kendisi babasının yediği armutta vitamin bile değilken
anasından doğmadan ben elimde silahla dağlarda terörist peşindeydim. Bana bunu söyleyen
kendini bilmez gibi teröristi ben televizyonda görmedim meslek hayatım 9 yılı bizzat
dağlarda teröristle mücadeleyle geçti. Bir an kasma ulan kasma ben işimde ustayım
bağırtısıyla kendime geldim. Ben bunu çok yaptım eğil ulan eğil kasma deyip avazı çıktığı
kadar bağırıyordu bunun ayrıntısını anlatmıyorum başkanım. Ben bu yaşadıklarımın bir
ortaca film senaryosu olabileceğini düşündüm. Ancak ne yazık ki kendi ülkemde ben ve
orada bulunanlar bu vahşeti yaşıyorduk. Bütün bunlar yapılırken hepimiz rütbeli ve
görevlerimizdeydik. Doktora ilk muayenemin ne zaman kaçıncı gün yaptırıldı
hatırlamıyorum, ilk muayenemin yapan doktor göz ve beyin cerrahisine götürülmem
gerektiğini beraberimde bulunan görevliye söyledim. Görevli memur bana hatırlat dedi
bende hem bu memura hemde ondan sonra götüren memura daha sonra muayeneyi yapan
doktora hep hatırlattım, 17 ay sonra 26 Şubat 2018 günü Kocaeli Ceza evinde hastaneye
giderek ilk muayenemi olabildim. Nefes alamadığım için nefes alırken sol sırtımdan ve
kaburgalarımda batmaların olduğunu söyledim ancak muayene yapan doktor muayene
yaptıktan sonra çatlakların olduğunu bunun için yapacak bir şeyin olmadığını iyileşme
sürecinin 5-6 ay alabileceğini söyledi. Aynı cevabı ceza evine giriş muayenesini yapan
doktora da söylediğimde aynı cevabı almıştım. Her iki elimin baş ve işaret parmakları
kelepçelerin sıkı takılmasından dolayı uyuşmalar ve hissizlikler aylarca geçmedi ayak
parmaklarımdaki morartılar, ezikler, hissizlikler geçmedi, hiçbir ilaç verilmedi sadece
zamanla geçer dendi. 19 Temmuz 2016 günü sanıyorum öğleden sonra mahkemeye
çıkarılacakların arasında ismim okundu spor salonunun önüne ellerimiz arkadan kelepçeli
olarak çıkartıldım, yüzüm duvara dönük olarak duvara kafamızı dayayarak bir buçuk saate
yakın bu vaziyette bekletildim. Biz böyle beklerken gelip geçenler her türlü fiziksel ve sözlü
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ve saldırı şiddetlerine maruz kalıyordum, ayrıca spor salonunda ben ve orada bulunanlar
bunları yaşarken dönemin iç işleri bakanı Efkan ALA ve yanında kıyafetlerinden polis
amirleri olduğu anlaşılan beraberinde salona geldiler o ayrıldıktan sonra aynı şiddetli işkence
devam etti. Gözaltında kaldığım süre içerisinde hiçbir yakınıma haber verilmedi bana
haklarım hatırlatılmadı avukatla görüştürülmedim. Sadece adliyede mahkeme aşamasında
avukatı gördüm ancak birebir görüşmeme müsaade edilmedi bu süre zarfında ailem benimle
ilgili kimseden haber alamamış aramadıkları hastane kalmamış sayın başkanım ne yazık ki
geçmişte benzer davalarda personel eş ve çocukları yakinen ilgilenen komutanlar bizi bir
anda vatan haini terörist ilan etmiş ailelerimize haber vermeyi bile çok görmüşlerdi. Hani o
günlerde ağızlarından hiç düşmediğiniz silah arkadaşlığı bizim bir aile olduğumuz,
dayanışma ruhumuz, silahlı kuvvetler aidiyet duygusu daha neler neler noldu hepsi bir anda
bitti. Hep hukuktan yanaydınız o zaman avukat paralarını bile bizden topladınız
maaşlarımızın 3/2 sini almalarına rağmen çoğusunun eşine Türk silahlı kuvvetlerinde faaliyet
gösteren vakıflarda işe yerleştirdiniz. Dışarıda oturanları korkarlar diye lojmanlara
yerleştirdiniz, ceza evlerine bir ihtiyaçları var mı diye özel ekipler kurup hediyeler gönderip
dert dinlediniz daha neler neler. 19 Temmuz gecesi saatini hatırlamıyorum yaşadığım bu ağır
işkencelerden sonar savcının karşısına çıkartıldım ve sonunda ne yazdığını okumadan
imzaladım sonra mahkemeye hakim ifadeni okudum tutuklanmana karar verdim dedi ve
sonra sincan 1 nolu f tipi ceza evine gönderildim. Sincan 1 nolu F tipi ceza evine 20 Temmuz
2016 günü götürüldük. Önce topluca bir çok kişi bir anda bekletildik. Kayıtlardan sonra 6
arkadaşla birlikte bir odaya konulduk. odada iki yatak 3 tekli dolap 3 tane de tekli ranza vardı
başkada hiçbir şey yoktu aşırı güç ve enerji kaydı yaşanan şiddet ve ağır işkencelerden dolayı
oldukça üşüyordum. Odada bulduğum eski gazeteleri giydiğim turuncu tişörtün altına
vücuduma sarıyor ve ısınmaya çalışıyordum, yemekler oldukça az veriliyordu bütün bunların
hepsine odadaki arkadaşlarımda şahittir. Bir hafta sonra kaldığım odam değiştirildi başka bir
odaya üç kişi daha sonradan geldi ve 4 kişi kalmaya başladık. Bir anda pencere demir
parmaklıklarının dışından delik saç levhalarla havalandırma avlusunun üstü felstelerle
kapatıldı, gözyüzüne felstelerden bakmaya başladım. Diğer tutuklulara tanınan hiçbir hak
bizlere tanınmadı 2 haftada bir telefonla 10 dk. Görüşebildik. İki haftada bir ailem kapalı
görüşte 30 dk.görüşebildim ailemle. Açık görüş ise milli bayramlarda ancak görüşebildim.
Avukatlarla 5 dk. Kamera, ses kaydı ve görevli memur nezaretinde sınırlı olarak
görüşebildim. Eğitim hakkım engellendi okumakta olduğum açık öğretim fakültesi
sınavlarına giremedim. Görmüş olduğum ağır işkenceler sonucunda ağrılarım artıyor
dayanılmaz bir hal alıyordu ve nefes alamıyordum. Revir için talepte bulunduğumda ise
sürekli beklemem söyleniyordu, dizimi kırıp oturamıyor nefes almam iyice zorlaşmıştı, baş
dönmelerim baş ağrısı iyice artmış kulaklarımdaki çınlama ve uğultulardan duramaz hale
gelmiştim, sonunda baygınlık geçirince arkadaşlar acil düğmesine basarak görevliyi
çağırmışlar gelen görevliye durum izah edildi, görevli ilgili yere ileteceğini söyleyerek gitti
ancak aradan 1 saate yakın bir zaman geçmesine rağmen gelip bir haber vermedi tekrar
düğmeye bastık çağırdık görevli iyileşmedin mi sen diye sordu sonra da ilgili yerlere ilettik
bekliyorum dedi ve gitti zaman sonra üç görevli gelerek onlara da durumu anlattıktan sonra
nihayet hasta olduğuma kanaat getirdiler ve beni odamda yürüterek ceza evi kapısında
bulunan ring aracıyla kampüsteki hastaneye götürdüler. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra
serum verildi iğne yapıldı biraz rahatlamış olmama rağmen şikayetim devam ediyordu,
kaburgamda çatlak olduğunu nefes almada çok zorlandığımı aynı şikayetlerin devam ettiğini
söylememe rağmen yapılan bu iğne seni rahatlatır şeklinde söylenerek hiçbir ilaç verilmeden
doktor tavsiyesi yapılmadan ceza evine geri gönderildim.
Başkan : Şimdi bir rahatsızlığın var mı tuncay ?
Sanık : Şu an daha önceden sadece düşük tansiyon rahatsızlığı vardı başkanım şu an
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devam eden nefes alma sıkıntım var şeyden kaynaklı 15 Temmuz sonrasında kalma sürekli
ağız spreyi kullanıyorum kulaklarımda çınlama uğultu var,
Başkan : Ceza evinde olan her şeyi saniyesi saniyesine anlatmaya gerek yok onları
geç, suçlamalara ilişkin savunman varsa ona gelebilirsin
Sanık : Tamam başkanım. 6 Mayıs 2017 günü Kocaeli 1 nolu f tipi kapalı ceza evine
sevk edildim ikametgahım ve davam Ankarada olmasına rağmen hiçbir gerekçe gösterilmedi
ailemle ancak ayda bir görüşebiliyorum 15 günde bir ise telefonda görüşebiliyorum. Maddi
imkansızlıklardan dolayı kapalı görüşlerime ailem gelmiyor ve kapalı görüşlerimi
yapamıyorum, 12 kişilik kapasiteli yerde 28 kişi bulunuyoruz. 1 Kasım 2017 günü
duruşmalarım için Ankara’ya getirildim duruşmamız devam ederken 27 Ocak 2018 günü
rahatsızlandım. Rahatsızlığım nedeniyle Sincan devlet hastanesine sevk edildim. Burada
apandist teşhisiyle aynı gün ameliyat edildim. Ameliyat olmama rağmen kolumdan yatağa
kelepçelendim. Birinci ayın 30’u Salı günü 20 günlük raporla taburcu edildim raporlu yani
istirahatli ameliyatlı olmama rağmen 3 Şubat 2018 günü 75*100 cm boyutlarında tabut diye
tabir edilen tek kişilik hücre tipi sevk aracıyla Kocaeli 1 nolu t tipi kapalı ceza evine hiç mola
vermeden 4 saatte götürüldüm. Raporlu olmama rağmen sevkimi yapan sorumlu tüm
görevliler ile yol boyunca hiç mola vermeden götüren sorumlu görevliden şikayetçiyim.
Huzurunuzda suç duyurusunda bulunuyorum. 6 Kasım 2017 günü 15 Temmuz kumpası
devamındaki sistematik işkence tezgahını hazırlayan aynı iradenin talimatıyla duruşma
öncesinde benimde içinde bulunduğum 20 kişi teşhir ve linçe tabi tutuldu aldığı talimat
gereği jandarma albay tarık Hekimoğlu içinde bulunduğum kişileri saymıyorum başkanım
suçlu ilan ederek basın ve vatandaşların önünden geçirerek protokol kapısından duruşma
salonuna alındık. Sonuç olarak olay anından itibaren planlı tek merkezden idare edilen
hiyerarjik ve sistematik bir işkenceye tabi tutuldum bunu planlayan ve icra edenlerden
şikayetçiyim huzurunuzda suç duyurusunda bulunuyorum. Şimdi müsaadenizle başkanım
hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapmak istiyorum. Elime silah aldığım silahlı olarak
karargah içerisinde dolaştığım; sayın başkanım her şeyden önce bu olayı askeri ve terör
saldırısı boyutundan çıkartalım şöyle ki; bir insan yani herhangi bir insan aldığı tehdide göre
hemen kendi durumunu ve tehdit değerlendirmesini yaparak tedbirlerini alır, bir insanın
tehdit algılamasına göre de alacağı tedbir değişir bir terör saldırısına karşı yıllarca teröre karşı
mücadele etmiş özel harekatlarda çalışmış bir askerin eline silah alması niye bu kadar
yadırganıyor anlayamıyorum Ne yapsaydım silah almasaydım da düşünüyorum bir türlü
cevabını bulamıyorum. Silahlı kuvvetler personelinin eline silah almasının suç olduğunu da
burada öğrendim kaldı ki tuğgeneral Veli Turan kendi ifadesinde terör saldırısı olduğunu
anladım ve habercimden mp5 tabancamı getirmesini istedim şeklinde söylemiştir, yine
iddianamenin 111.sayfasında Güven Şaban’ın beyanında eve çıktım üzerimi değiştirdim
yavuz marka silahımı ve 50 adet mermimi aldım yolda giderken silahımı doldurdum şeklinde
beyan etmiştir, silahı orada görevli olduğunu düşündüğüm ancak kim olduğunu bilmediğim
yani tanımadığım rütbeli personelden aldım. Terör saldırısı olacağını öğrendikten sonra silah
almayıp napsaydım düşünüyorum kendime soruyorum bir türlü cevabını bulamıyorum. Sayın
başkanım bir öğretmen için tebeşir, bir yazar için kalem bir şarkıcı için mikrofon ne ise bir
asker için benim için silah odur, silah benim için bir askerin uzvudur mütemmim cüzvüdür .
şöyle ki ; aziz yılmaz, güven şaban ve başkaları tabanca ve 50’şer adet fişekle geliyorlar
gayet normal olması gereken bu bunun tersi olursa anormal olurdu. Şunu da unutmayalım ki
terörle mücadele bölgelerinde silahlar yatağımızın baş ucunda bulunmalıdır. C nizamiyesi,
açık otopark, xray bölgesinde bulunduğum; şayet karargahta işiniz varsa eğer karargaha
geliyor iseniz C nizamiyesinden gireceksiniz arabanız varsa tercihen açık otoparka aracınızı
park edeceksiniz, işinizi halletmeniz için xray turnikelerinden geçeceksiniz işte benimde
buralarda bulunmamın sebebim o gece orada olmamdır. 15 temmuz gecesi xray ve
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turnikelerden geçtim bir çok insan gibi burada bulunmuş olmamdan bazıları niyet okuyarak
geleni karşıladım gideni uğurladım sonucunu çıkarmış buda düpedüz niyet okumadır ki
bununda hukukta yeri yoktur, bu üç yere uğramadan karargaha giremezsiniz. Sayın başkanım
ayrıca şunu da özellikle belirtmek isterim ki benim o gece menfur girişimden haberim yoktu
o günü de böyle bir girişimin olduğunu anlayamadım. Kimsede anlayamazdı sadece ne
olacağından önceden haberi bilgisi olanlar anlayabilirdi zaten onlarda hemen silahlarını
kuşanıp tabanca ve fişeklerini alpı koşmuşlar ama ben anlayamadım. Ben terör saldırısı var
diye biliyordum çünkü böyle bir kalkışmanın olacağından haberim yoktu çünkü böyle bir
tecrübeyi daha önceden yaşamadım. Hadi ben anlamadım 80 darbesinde harp okulunda
öğrenci olan teğmen, üstteğmen, yüzbaşı rütbesinde olan komutanlarımız niye anlamamışlar.
Yok canım anlamışlardır anlamaz bilmez olurlar mı dersek peki o zaman ne gibi tedbir
almışlar niye almamışlardır yani aldıkları tedbir toplanıp düğüne gidip düğünde çayda çıra
oynamak mıdır ? yada evde kalıp eşini teskin etmek midir anlayamadım. Ayrıca daha
Cumhurbaşkanı ve stratejik seviyedeki komutanlarımız darbeyi anlamamışken kara
kuvvetleri komutanımız en son verdiği son ifadesinde sanıyorum başkanım ertesi günü akıncı
hava üssü bombalanınca darbe olduğunu anladım diyor, bunlar anlamamışken 22:45’de
müşteki olduğunu iddia edene Muharrem Özkaya’nın darbenin olduğunu nasıl anladığını hele
hele bu darbenin fetöcüler tarafından yapıldığını nasıl anladığını gerçekten bende
anlayamadım. Sayın başkanım geçmişi yani 15 Temmuz’u 2016 gününü bugünün
penceresinden bakıp değerlendirmek yanlış olup olmaz. O anı o anın şartlarıyla düşünüp
değerlendirmek gerekir hani derler ya araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur diye
şimdi biz burada ben burada onu yaşıyorum şöyle ki; gitmeseydin gidene gitmeseydin
gelmeseydin, silah aldın almasaydın, sivildin olmasaydın, resmiydin resmi olmasaydın,
kamuflaj giydin giymeseydin gibi çoğaltabiliriz biz bunları, sayın başkanım şunu anlatmaya
çalışıyorum bende düşündüm o geceyi o günü bugünün penceresinden şöyle
değerlendiriyorum; Birileri kumpası hazırlar terör saldırısı olacak personeli çağırın ve bu
personel kendileri tarafından önceden tespit ettikleri belirledikleri personeldir karargaha terör
saldırısı olacağını haber alan personel görev bilinciyle kendi araçlarıyla karargaha veya
nereye çağrılmışlarsa oraya giderler ve kumpas işlemeye devam eder, ikinci aşamaya geçilir
bu sefer başkalarına karargaha muhtemel terör saldırısı karşısında korumaya gelmiş olan
personel hedef gösterilerek bunlar darbe yapıyorlar koşun, bunlar vatan haini teröristler
denilmiş vatandaşla güvenlik kuvvetlerinin karşı karşıya bırakıldığı kaotik bir ortam
oluşturulmuştur. Yani amiyane bir tabirle tavşana kaç tazıya tut denilen bir oyunun içinde
kalmışım. Teşbihte hata olmaz, bizim tabirimizle ise yemli kapan pusu kurulmuştur.
Herhangi bir suç içeren eylemim olmadığından o gün karargahtan çıkamadığım için
suçlanmam hukuken mümkün değildir. Darbeci olsaydım ya da darbeden önceden haberim
olsaydı mutlaka bununla ilgili somut bir delil olması gerekirdi, iş yerimde ve aracımda
yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuru bulunamamıştır. Aleyhime ifade veren tanığın
doğru söylediğine ilişkin başka bir delil de yoktur bu durumda ortada şüphe hasıl olduğunu
da bu şüphenin de aleyhime değerlendirilmemesi beyanımın üstün tutulması gerekir. Silahla
ateş ettiğim, çatışmaya girdiğimi gösterir herhangi bir suç içeren eylemimin bulunmaması
sebebiyle darbe suçunu işlemediğim sabittir. Bylock iddiasıyla ilgili olarak; benim ve ailemin
fetö ile herhangi bir irtibatının olmadığı dosyadaki bilgilerden sabittir. Benim karşıma örgüt
üyesi olarak sadece bylock çıkartılıyor ben telefonuma böyle bir uygulama yüklemedim ve
hiçbir zamanda kullanmadım ne zaman nasıl kimler tarafından uydurulduğunu bilmediğim bu
bylock denen uygulamayı asla kullanmadım kullanmadığım uygulamadan dolayı da
suçlanmayı kabul etmiyorum. Ben son kullandığım telefonumu Mayıs 2014 tarihinde satın
aldım, ondan önce kullandığım telefonum Nokia tuşlu telefon idi. İddianameye göre
16/10/2014 tarihinden itibaren kullandığım iddia olunuyor. Eğer ben örgüt üyesi isem bu
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programı telefon alır almaz hatta daha önceden niye akıllı telefon alıp ta kullanmıyorum kaldı
ki buradaki bylock yüklü olduğu iddia edilen arkadaşların tamamına yakınının tamamına
telefonuna bu uygulamanın yüklendiği iddia edilen tarihi aynı yada yakın tarihler olduğu
görülmektedir. Bu da büyük bir şüphe oluşturmaktadır, yine ayrıca önemle belirtmek isterim
ki bylock kullandığım iddiasına dayanarak istihbari bilgilerin hiçbir şekilde delil olarak
kullanamayacağı hukuka aykırı olarak elde edilen bu delillerin derhal red edilmesi gerektiği
her türlü izahattan yoksundur ve CMK. nın amir hükmü gereğidir. Sayın başkanım sonuç
olarak Ahmet Hacıoğlu’nun başını çektiği bir yazar gurubunun hayal ürünü olan idari
tahkikat raporu iddia makamı tarafından senaryolaştırılarak oluşturulan iddianamede şahsıma
yöneltilen suçlamaların hiç birini kabul etmiyorum. Ayrıca senaryo kapsamına çekilen
filmden alınarak üzerinde oynanmış karartılmış film kareleri oluşturulan fotoromanı da delil
olarak kabul etmediğimi tekrar ifade etmek isterim. Görülmekte olan davalar ile yazılı ve
görsel basından takip ettiğim kadarıyla heyetiniz ve sizi tenzih ederek söylüyorum kart hamili
siyasi yakınımdır, kart hamili damadımdır yargılamaları sürecini yaşamaktayız buna rağmen
bir gün herkesin iliklerine kadar hissedeceği adil bir yargılamanın geleceğine olan inancım
tamdır. Bu nedenle adalet çeşmesinin yanında bugün susuzluktan kırılsam da zamanı
geldiğinde kana kana içeceğimi biliyorum. Savunmam bitti başkanım müsaade ederseniz
taleplerime geçmek istiyorum. Yaklaşık olarak 24 aydır tutukluyum. Delillerin karartılması
yönünde herhangi bir eylemim ve girişimim olmamıştır, bununla ilgili bir delilde dosyada
mevcut değildir. Geçmişten gelen bir sabıka kaydımın olmaması herhangi bir idari ve cezai
soruşturmaya konu olmayışım dikkate alınarak evli, iki çocuk sahibi bir baba, sabit
ikametgahı olan bir kişi olarak delillerin toplanmış olması ve kaçma ihtimalimin
bulunmaması nedenleri de dikkate alınarak tahliyemi, olmadığı takdirde adli kontrol
hükümlerinden bir veya bir kaçının uygulanarak tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum.
Varsa eğer taşınır ve taşınmaz mal varlığım üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını, mal
varlığım üzerinde bir tedbir kararının olmadığına dair Oyak genel müdürlüğüne verilmek
üzere tarafıma bir yazının verilmesini, gözaltına alındığım andan itibaren Jandarma Genel
komutanlığındaki ve gözetim altında tutulduğumuz Ankara Emniyet müdürlüğü spor
salonundaki kamera görüntü kayıtları getirtilerek bana işkence yapan kişi veya kişilerin tespit
ve haklarında yasal işlem başlatılmasını talep ediyorum. Çünkü işkence suçu insanlık
onuruna karşı işlenen suçlardandır ve zaman aşımına tabi değildir, soruşturma aşamasında en
temel insan haklarından olan işkence yasağı ihlal edilmiştir. Gözaltı süresince hiçbir
yakınıma haber verilmedi, ihmali olan tüm görevlilerin tespit edilerek gerekli işlemlerin
başlatılmasını talep ediyorum şikayetçiyim. Gözaltındaki doktor muayene raporlarımın
dosyama eklenmesini talep ediyorum. Bugüne kadar dosyama koymayan görevlilerin de
görevlerini ihmal ettiklerini düşünüyorum gerekli işlemin başlatılmasını talep ediyorum.
Sincan 1 Nolu F tipi ceza evine giriş işlemlerimin sırasında yapılan giriş muayenesi rapor
kayıtlarımın istenerek dosyama eklenmesini talep ediyorum. Sincan ceza evi kampüs
hastanesinde kayıtlarımın çektirdiğim film ve tespit edilen bulguların verilen ilaçların
istenerek dosyama eklenmesini talep ediyorum. Sincan 1 nolu F tipi ceza evi revirinde
benimle ilgili kayıtların istenerek dosyama eklenmesini talep ediyorum. Bitti başkanım.
Başkan : 533 615 4000 numaralı cep telefonu kaç yıldır senin kullanımında?
Sanık : Sanıyorum başkanım 8-10 yıldır pek numara değiştirmem ben
Başkan : Bu son kullandığın cep telefonu aldığın markası modeli neydi 2014 yılının
Mayıs ayında ?
Sanık : Samsung S5
Başkan : Nerede bu Samsung S5 ?
Sanık : Sabahleyin komuta katına indiğimizde elbiselerimizi çıkartığımız yerde orda
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kaldı başkanım
Başkan : Rengi neydi ?
Sanık : Başkanım şimdi sanıyorum şey çerçeveli siyahtı herhalde
Başkan : BTK kayıtları, CGNAT kayıtları, HTS, gprs kayıtları tebliğ edildi sana
doğru mu ? bunlara ilişkin söylemek istediğin bir şey var mı ?
Sanık : Başkanım avukat bey kendisi açıklama yapacak
Başkan : Gelen kayıtları kabul yada red konusunda söylemek istediğin bir şey var mı?
Sanık : Hiç birini kabul etmiyorum başkanım
Başkan : O gün C nizamiyesinde birlikte geldiğin kimse var mı ?
Sanık : C nizamiyesinde ilk başka kendim yalnızdım başkanım oraya gittiğimde
bankamatiğin orada bekledim biraz arabamda zaten yakındı
Başkan : Bekleme nedenin ne ?
Sanık : Eve gitmek için çıkmıştım başkanım, rahatsızlığımdan dolayı ilaç almıştım,
Kom irtibat odasında uyuyup kalmıştım, sonra kalktım daire başkanının olmadığını
öğrendim.
Başkan : İlk geldiğinde beklemedin doğru mu ?
Sanık : Hayır İlk geldiğimde beklemedim
Başkan : İlk geldiğinde içeriye girerken birlikte girdiğin kimseler var mı
Sanık ; O zaman mesai vardı başkanım kendim girdim yalnız girdim, kendi aracımla
kendim girdim
Başkan : Takım elbiseyle mi geldin oraya ?
Sanık : Yok, hayır yazlık normal bizim çalışma kıyafetimizle
Başkan : O gün genel komutanlık içerisinde herhangi bir olumsuzluk gözledin mi ?
Sanık : Girerken mi başkanım
Başkan : Girerken , çıkarken, bulunurken?
Sanık : Hayır o bahsettiğimiz zamana kadar hiçbir olumsuz hissetmedim başkanım.
Eve gitmeye karar verdiğimde nizamiyeye geldiğimde o kargaşalık ortamından itibaren zaten
Başkan : Kaç gibi saat ?
Sanık ; Saat 9 veya 9’u geçiyordu o civarlarda
Başkan : Nizamiye içerisinde hiç birlikte bulunduğun muhabbet ettiğin harekat
merkezinde karşılaştığında durum muhakemesi yaptığınız herhangi bir durum söz konusu
oldu mu ?
Sanık : Başkanım ilk nizamiyeye geldiğimde yalnızdım kimse yoktu, daha sonra
Süleyman albayım geldi kendisiyle zaten daha önce tanışıyoruz başkanım onunla orda
konuştuk.
Başkan : Ne konuştunuz ?
Sanık : Noluyor gibi , niye bu nedir gibisinden bunları konuştuk
Başkan : Ne dedi Süleyman ?
Sanık : Onunda terör saldırısı olacağı bilgisi vardı onda da bende aynısını söyledim
kendisine, komutanım buraya gelenlerde aynısını söylüyor hatta poliste kendi noktasına
takviye ediyor oraya zırhlı araçlar gelmiş diye söyledim. Arkasından Muharrem albayım
geldi sonra beraber aşağıdaki yol üzerinde yürümeye başladık, sonra geri döndük belli bir
şeye kadar gittik geriye döndük arkasından harekat merkezine gittik harekat merkezinde de
orda kimseyle karşılaşmadık başkanım sonra tekrar onlardan yanlış hatırlamıyorsam ayrıldım
diye hatırlıyorum başkanım, tam hatırlamıyorum ama ayrıldım diye düşünüyorum bir daha da
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görmedim zaten ne Muharrem şey ne Süleyman Albayımı bir daha görmedim .
Başkan : Bu İrfan Algel’in silah alması sırasında ordamıydın gördünmü bi
olumsuzlukları İrfan Algel’i tanıyormusun C nizamiyesinde bulunan herhangi bir kişilerden
herhangi birini
Sanık ; Yok tanımıyorum başkanım
Başkan : İsmail Kabaca’yı tanıyor musun ?
Sanık ; Yok tanımıyorum.
Başkan : İsmail Kabaca’nın bir ifadesi var
Sanık : Uzman çavuşlar yani kendilerini tanımıyorum ama uzman çavuşlar evet
başkanım
Başkan : Evet, 20/07/2016 tarihli ifadeleri var onların bu ifadeleri biliyor musun
içeriğinin ne olduğunu ?
Sanık : Yok başkanım. İfadelerle ilgili şöyle başkanım sadece gelen iddianameden
okudum, cd’leri inceleme şeyi olmadı burda da geldiğimden beri
Başkan : Devam eden ilgili kısmı okuyorum sadece sana ; “İsmail kabaca irfan
uzman ile birlikte 5 dk. Bekledik diyor ordan başlıyorum. Bu arada içeri sivil araçla mavi
beyaz çizgili tişörtlü bir şahıs geldi, bu şahıs bana uzak olduğu için kim olduğunu
bilmiyorum teşhis edemem onlar sürekli cep telefonuna bakıyorlardı, Yusuf Köz yarbayın
telefonuna bir mesaj geldi telefonu alarak diğerlerine gösterdi müteakiben Yusuf yarbay bana
ve irfan uzmana doğru geldi ve bize silah doğrultarak “sıkı yönetim ilan edildi ordu yönetime
el koydu gözaltındasınız” dedi silahlarımızı istedi bende silah yoktu, İrfan uzman’ın silahına
elini uzatınca İrfan uzman onun eline vurdu ve silahını ilk etapta vermedi buna karşılık Yusuf
yarbay sen sıkı yönetim kanunun bilmiyor musun dedi ve İrfan uzmanın tabancasını aldı
ardından ikimizi beraber xray bölgesine götürdü burda görevli Ertan uzmanı da aldı Bülent
yarbay geldi sukan salonuna götürdü tarzında bir beyanı var İsmail Babaca’nın
Sanık : İsmim geçti mi duymadım başkanım, hatırlamıyorum başkanım öyle bir şey
yaşamadım ben hatırlamıyorum.
Başkan : Seni teşhis etmiş gelenlerin içinde olduğunu söylemiş yani İsmail Kabaca ne
diyorsun ?
Sanık : Başkarım ben saat 4:30 veya 5:30 civarında kendi aracımla girdim başkanım.
Başkan : Enes Göksu isimli bir jandarma er var bu jandarma er yarbay Tuncay
Koçak’tan bahsetmiş “bundan sonra sıkı yönetim kanunları geçerlidir dedi” demiş, ne
diyorsun bu beyana ?
Sanık : Er’in görevi neymiş başkanım öğrenebilir miyim ? muhtemelen birisinin
habercisidir yada şoförüdür başkanım
Başkan : Sen ifadeyi biliyorsun herhalde habercisi olduğunu söylediğine göre, destek
komutanı Vural Erol’un habercisiyim demiş
Sanık : Tamam başkanım normal başkanım öyle demesi normal, Başkası söylemez
zaten başkanım, başkası 2-3 tane asker varsa orda başkası söylemiyor da niye bu söylüyor
merak ediyorum.
Başkan : Cihan Varlıoğlu da “gördüğüm kadarıyla yarbay Tuncay, Yusuf , Bülent Ak
yönetiyordu demiş, sıkı yönetim ilan edildi.
Sanık : O kimmiş başkanım
Başkan : Bilmiyorum
Sanık ; Yok başkanım red ediyorum, kabul etmiyorum
Başkan : Gürdal Köse’nin beyanını biliyor musun hazırlıktaki beyanını ?
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Sanık : Biliyorum başkanım
Başkan : Bir şey söylemek istiyor musun buna ilişkin ?
Sanık : Başkanım bir çok insan geldi girdi öyle bir şey yaşadığımı bile
hatırlamıyorum kabul etmiyorum başkanım
Başkan : Beyanı kabul etmiyorsun, hazırlık beyanlarını zaten kabul etmediğini
söyledin. O gün sıkı yönetim ilan edildiğine ilişkin herhangi bir şey duydun mu veya ordunun
yönetime el koyduğuna ilişkin bir şey duydun mu ?
Sanık ; Yok hayır başkanım
Başkan : Bu konuda herhangi bir kimseye bir şey söyledin mi ?
Sanık ; Yok hayır başkanım
Başkan : Kimseye o gün emir talimat verdin mi ?
Sanık : Yok hayır başkanım
Başkan : Jandarma genel komutanlığında o gün herhangi bir olumsuzluk gördün mü ?
15 Temmuz günü, gecesi herhangi bir olumsuzluk gördün mü ?
Sanık ; Başkanım ifademde arz ettiğim gibi biraz önce beyanımda arz ettiğim gibi
ben sabah 9 dan itibaren beyanımda bahsettiğim o olayları yaşadım daha sonra
rahatsızlandım içeri gittim yattım başkanım patlama seslerini duydum silah seslerini duydum
ama kalkamıyordum yani sabahleyinde zaten bi arkadaş herhalde geldi beni kaldırdı öyle
çıktık ordan
Başkan : Peki gelişmelerden sicil amirlerinden herhangi bir kimseyi arama ihtiyacı
hissettin mi ?
Sanık : Saat 9’dan sonraydı herhalde sanırım başkanım daire başkanını aramaya
çalıştım ama ulaşamadım arkasından Ömer Çörtü kendi personelimi aradım başkanım, o da
Anıttepe lojmanlarda oturuyordu belki onunda haberi olup oraya geçmişler çünkü daire
başkanımız bizim şeye geçiyordu başkanım geç saatlerde oldu da geçiyordu anıttepedeki
bizim bulunduğumuz yere geçiyordu orda olabileceğini şey yaparak Ömer Çörtü’ye sordum
başkanım o da orda olmadığını söyledi kendisinin evde olduğunu söyledi başkanım ondan
sonra da aramadım bir daha ben.
Başkan ; O gün silahla ateş eden gördün mü ?
Sanık : İçerdeydim başkanım zaten göremezdim.
Başkan : Kimseye ateş etme emri verdin mi ?
Sanık : Hayır başkanım
Başkan : Bu Sezgin Turgut tanıyor musun ?
Sanık : Evet tanıyorum başkanım
Başkan : Nerden tanıyorsun ?
Sanık ; Devrem başkanım hem astsubaylıktan hem subaylıktan devrem başkanım
Başkan : Aranızda husumet varmı sezgin’le ?
Sanık : Husumette yok samimiyette yok başkanım
Başkan : Onun hakkındaki ifadesini biliyor musun ?
Sanık ; Biliyorum başkanım
Başkan : Söylemek istediğini bir şey var mı buna ilişkin ?
Sanık : En son ifadesine ulaşamadım başkanım poliste kollukta verdiği ifade mi
mahkemedeki ifade mi ?
Başkan : Mahkemedeki ifadesiyle kolluktaki ifadesi aynı zaten senin hakkındaki
kısmı.
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Sanık : Başkanım kabul etmiyorum ben hiçbir zaman onunla öyle bir ortamda
bulunmadım, sanıyorum önüne resimler isimler kondu başkanım sivilleri sayıyor sayıyor
arkasından bir de silahlı kuvvetler kontenjanında benim ismimi de vermiş başkanım
Başkan ; Birlikte sohbete gittiğinizi söylemiş
Sanık ; Hayır başkanım tipim değildir başkanım öyle söyleyelim ben onlar bir şeyde
bulunmam
Başkan ; Gerek okul hayatın boyunca gerekse de meslek hayatın boyunca fetö/pdy ile
irtibatta herhangi bir sohbete , etkinliğe, toplantıya katıldın mı ?
Sanık : Hayır başkanım
Başkan: Cep telefonuna bylock yüklemediğini beyan ettin. bylock haricinde
kullandığın layn olsun başka bir program olsun kakaotalk vs. programlardan herhangi birisini
örgütün haberleşme aracını kullanıp buradan kimseyle görüştün mü ?
Sanık ; Hayır başkanım
Başkan ; Görüntüleri kabul etmediğini söyledin, görüntüleri açmamızı ister misin ?
Sanık : Hayır başkanım kabul etmiyorum. onlar delil değil bulgu sadece , bulgu
özelliğini kaybetmiş oluyor üzerinde Hacıoğlu ekibi maalesef manupüle etmiş başkanım
Başkan: Peki görüntüleri tekrar biz bilirkişi raporu alacağız bu konuda, görüntü için
teşhiste elverişle şekilde dönme hareketleri yaptırıyoruz yapmak istiyor musun
Sanık: Yapmak istemiyorum başkanım, o görüntüler zaten özelliği kaybetmiş
başkanım, yani onun üzerine nasıl değerlendirme yapılacak bilmiyorum
Başkan: Görüntülerde nasıl bir oynanma yapıldığını düşünüyorsun
Sanık: Başkanım eğer ki bir şey olarak ben jandarmayım başkanım, olay yerine
gidildiği zaman
Başkan: Montaj olduğunu mu düşünüyorsun
Sanık: Her türlü şey yapılabilir siline de bilir çıkartılabilir siz bir görüntüden bir şey
alıp atarsanız o özelliğini yitirmiştir başkanım üzerinde değerlendirme yapılamaz
Başkan komuta katında rahatsızlanmışsın rahatsızlandığına ilişkin görüntüler var
Sanık : Olsun başkanım
Başkan : (…) edecekmisin ?
Sanık: Olsun başkanım ben burada başkanım bakın görev yaptığım dönemde bir
kablo hırsızlığına ait görüntüyü mahkeme kararı olmadan dosyaya koyduğumuz için delil
olarak kabul edilmedi, biz burada müebbetle yargılanıyoruz
Başkan: Harekat merkezi koridorumda Bülent AK, Mehmet Aydın Zekeriya
Açıkgöz, Erdem Okul ile birlikte hiç bulundunuz mu ?
Sanık : Yok hayır başkanım
Başkan: Harekat merkezi koridorunda ?
Sanık : Yok başkanım
Üye hakim: Bu bylock tespit ve değerlendirme tutanağı sana tebliğ edildi değil mi
tespit ve değerlendirme tutanağı dosya içerisinde de var haberin var mı ondan?
Sanık : Evet var
Üye hakim : Şimdi oradaki rakamlar sana bir şeyler ifade ediyor mu kod adı 50955
şifre S.14531071 Selman ve Cüneyt bir şey ifade ediyor mu senin için
Sanık : şimdi ben BU tutanakları kabul etmiyorum
Üye hakim: sen kabul etmiyorsun da senle ilgili herhangi bir şey varmı onların
arasında?
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Sanık : Telefon numarası var benim
Üye hakim : Yok yukarıda ki 500955 S. 14531071 Selman ve Cüneyt bunlar senin
için bir şey ifade ediyor mu?
Sanık : yok hayır
Üye hakim: Hiçbir şey ifade etmiyor değil mi ?
Sanık : Yok hayır
Üye hakim : Bu Metin Fırtına Işık Yayıncılık orada ekli gözüküyor ID’ye ekli onu
tanıyor musun Metin Fırtına?
Sanık ; Sanığın başını iki yana sallayarak cevap verdiği gözlemlendi.
Üye hakim : Metin Fırtına ile ilgili bir araştırma yaptım bu KPSS'de 120/120 yapan
şahıslardan biriymiş bu Metin Fırtana tanıyor musun Metin Fırtınayı ?
Sanık : Yok hayır tanımıyorum
Üye hakim : Mehmet ceylan tanıyor musun?
Sanık : Yok hayır
Üye hakim : Bu Mehmet ceylan‘da Konya’daki askerlerin müdür pozisyonunda
abisiyle en yüksek jandarmaların abisiymiş Konya’daki en yüksek bunu tanıyormusun ?
Sanık : Yok hayır
Üye hakim : Sabah HTS kayıtlarına baktım. HTS kayıtlarında Süleyman Karaca’nın
da görüşmesi olduğu bu Ayfer Kırker var dün TBMM’nin avukatı Ahmet Bican Kırker
kullanıyor diye bi beyanda bulundu ne konuştunuz bu adam yurtta sulh konsesindeymiş ne
konuştunuz senin araman gözüküyor ?
Sanık : Ben aramadım sadece Süleyman albayımla en son görüştüğüm sanıyorum
gece saat 1 gibi bir kere aradım o arada bi daha da aramadım yani 1’i de aradığımı da
hatırlamıyorum da ben Süleyman albayımla ayrıldıktan sonra bir kere aradım ondan sonra bir
daha aramadın onu da ben aramadım gece gelen arkadaşa verdim telefonumu eşini
arayacağını söyledi
Üye Hakim ; Uyandığımda telefon demiştin onun için mi ?
Sanık : Evet, ben aramadım
Üye hakim : Sen Ayfer Kırker’le konuşmadın, verdiğin kişi kimdi ?
Sanık ; Bilmiyorum inanınki bilmiyorum.
Üye hakim : Kemal Çiftçi kimdir ?
Sanık : Astsubaylıktan devrem
Üye hakim ; Neyle ilgili konuştunuz 6:55’de ?
Sanık : Görüşmedim ki başkanım
Üye hakim ; Görüşmeniz gözüküyor
Sanık : Görüşmedim
Üye hakim : Tamam, bir gün önceki görüşmeleri soracağım, Aytaç Şenocak kimdir. ?
Sanık : Aytaç Şenocak liseden arkadaşımız
Üye hakim : Ne konuştunuz hatırlıyor musunuz ?
Sanık: Şöyle biz onlarla Çarşamba günü liseden 5 arkadaş beraber yemeğe gidecektik
Çarşamba günü. Yanlış hatırlamıyorsam diğer bir arkadaş vardı o aradı Cuma günü gidelim
dedi tamam dedim Cuma günü gidelim dedim. Onla birlikte şeyde vardı Kozan soyismi
onlarda vardı
Üye hakim ; Şimdi Burak Hancıların telefonunda eline geçirilen layn isimli bir
program olduğu iddiası var dosyada, o dosyada da mesela Tuncay Kocak’ın da emrine girin
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şeklinde bir mesaj var bir şey demek istermisin bununla ilgili?
Sanık : Gelip girmiş mi kendisine soralım sayın üye bilmiyorum yani bana gelen
kimse olmadı
Hakim : Senin Burak Hancıların telefonuna gelen mesajla hiçbir ilgin bilgin yok
demi doğru anladım demi ?
Sanık : Hayır hayır
Başkan : Aziz diye birisini tanıyormusun ?
Sanık : Aziz diye tanıdığım çok kişi var soy ismini
Başkan : Sivil Aziz diye birisi
Sanık : Aziz diye birisini tanıyorum beytüşşebapta korucuydu böyle bir görev
yaptığımız o vardı başka birisi daha vardı
Başkan : Selman diye birisini tanıyormusun ?
Sanık ; yok hayır
Başkan : Selman’ın yapmış olduğu toplantılara katıldın mı hiç?
Sanık : Ben mi katılmışım başkanım
Başkan : Katıldın mı diye soruyorum cevabın ne ?
Sanık : Hayır tanımıyorum başkanım
Başkan : Selman sana Cüneyt ismini verdimi ?
Sanık ; hayır başkanım. Benim bir ismim var o da babamın koyduğu isim başkanım.
Başkan : sorusu olan var mı sanığa , mikrofonu verelim sorun nedir Burak?
Sanık Burak HANCILAR: Savunmanızda zaten çocuğa anlatır gibi anlattınız neyin
delil olup neyin olamayacağını, ben delil niteliği taşımasada bu uyduruk metinlerle ilgili bir
kaç soru sormak istiyorum size, bahsi geçen mesajları o gece veya daha öncesinde gördünüz
mü ?
Sanık Tuncay : Hangi mesajları anlamadım
Sanık Burak Hancılar : Sayın başkanım biraz önce hani dedi ya iddianamede iddia
edilen layn isimli programdaki mesajları
Sanık Tuncay : Hayır
Sanık Burak Hancılar : Görmediniz bilmiyorsunuz. Beni o gece veya daha
öncesinde gördünüz mü tanıyor musunuz ?
Sanık Tuncay : Sizi burda gördüm hayır
Sanık Burak Hancılar : Evet. Benim sizin emrinize girmem söz konusu mudur
Sanık Tuncay ; Alakası yok ben şube müdürüyüm biz başka bir (…)
Başkan : Beyanlarına ne diyorsun Burak ?
Sanık Burak Hancılar : Benle ilgili bir şey söylemedi zaten bir şey yok
Başkan : Çocuk derken niye kastettin ?
Sanık Burak Hancılar : Başkanım yani neyin delil neyin olup olamayacağını anlattı
hepimizde biliyoruz burda siz tabi. Sizinle ilgili olmadığını söylemek istiyorum
Başkan : Duruşma salonundan çık Burak. Bi daha da sözlerine dikkat et. başka sorusu
olan, yok, sanık vekillerinden soru var mı?, müşteki vekillerinden soru var mı ?, Hüseyin
beyi bağlaç
Nurettin Alkan vekili Av.Hüseyin Özarslan : Bu Ömer Çörtük var bunu
müştekilerden bunu tanıyor musunuz?
Sanık : Benim personelim
Nurettin Alkan vekili Av.Hüseyin Özarslan : O gün iki defa görüşmüşsünüz bi tane
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20:04 de bi diğeri de 21:50 civarında, şimdi bu şahsın hazırlık ifadesinde sizle ilgili beyanları
var kamera görüntülerine göre zaten 22:13‘de de C nizamiyesinden girişi gözüküyor
girdikten hemen bir dakika sonra da sizin tarafınızdan kendisine silah verildiğine dair bilirkişi
raporunda açıklamalar var beyanda diyor ki “ beni Tuncay Koçak çağırdı bana sıkı yönetim
ilan edildiğini söyledi silahımın üzerimde olup olmadığını sordu bende silahsız geldiğimi
söyledim. Sana silah verelim diyerek rütbesini tanımadığım bilmediğim bir kişiyi çağırarak bi
tane silah getirin dedi ve bana bir MP5’le dolu şarjör verdi rahatsızım göreve yapabilecek
durumda değilim izniniz olursa arabaya geçip oturayım dedim. O da rütbesini görmediğim iki
kişiyi çağırarak alın bunu ikinci kata götürün dedi” ve zaten girişten itibaren 13 Dk.sonra
sukan salonuna girişte Yusuf Köz tarafından üst araması yapıldığı gözüküyor kamera
görüntülerinden ne diyorsun bu beyana karşı ?
Sanık : Ben binbaşı rütbesinde birisini çağırıyorum ve diyorum ki silahını al gel sıkı
yönetim ilan edildi yani silahı da yok sonra ben birde buna silah veriyorum bu da binbaşı
rütbesini takıp ortada geziyor bunu mu demek istiyorsunuz Hüseyin bey
Nurettin Alkan vekili Av.Hüseyin Özarslan : Ben demiyorum kendi beyanı bu
şekilde
Sanık : Bende olmadığını söylüyorum o zaman zaten kendi beyanından çelişkili
olduğu ortaya çıkıyor
Nurettin Alkan vekili Av.Hüseyin Özarslan : Bu şahsın içeri girdikten 13 dk sonra
sukan salonuna üst araması yapılarak alınması konusunda ne diyorsun nasıl bir değerlendirme
yapmamız gerekir ?
Sanık : Kendisi oraya kadar gelmiş geldikten sonra da birden bire rehin olmaya karar
vermiş kendisine sormak lazım benim söyleyecek bir şeyim yok
Nurettin Alkan vekili Av.Hüseyin Özarslan : Sen terörle mücadelede tecrübeden
bahsettin uzun yıllar hizmet ettiğinden bahsettin refleks olarak da sağı solu dolaştığını
söyledin ondan sonra da bu dosyayla hiç alakası olmayan o gece özel kuvvetler
komutanlığına darbeciler tarafından atanan bir kişiyi öldürme emri veren bir kişi hakkında
ileri geri konuştun isim vermedin ama
Sanık : Hüseyin bey yorum yapmadan sorun isterseniz sorunuzu direk sorun bende
cevap vereyim
Nurettin Alkan vekili Av.hüseyin Özarslan : Sen yorum yaptığın için bizde yorum
yaparak soru soruyoruz cevap vermeyebilirsin
Başkan : Karşılıklı konuşmayın
Sanık : Cevap vermek istemiyorum başkanım
Nurettin Alkan vekili Av.hüseyin Özarslan : Şimdi bunla alakalı beyanda bulunma
sebebi neydi bu şahsın Semih Terzi’yi öldürme emri vermesinden niye rahatsızlık duydun
yani ?
Sanık : Cevap vermek istemiyorum başkanım
Başkan : Sorunuz var mı başka ?
Nurettin Alkan vekili Av. Hüseyin Özarslan : başka soru yok efendim
Sanık : Siz niye rahatsız oldunuz bende anlayamadım
Başkan: Sorulara cevap verebilirsin vermeyebilirsin , Bilal bey buyrun
Türkiye Büyük Millet Meclisi vekili Av.Bilal Temel ; Bir soru soracağım, daha
doğrusu fikrinizi (…) Dün bir sanık bir fıkrayla başkanı sizde bugün bir hikayeyle başladınız
sadece merak ettim siz darbeci değilsiniz fetöcü değilsiniz bu yönüyle bir ifade verdiniz
bunlara değinmeseniz de şu konudaki yorumunuzu yada cevap vermek isterseniz söylemenizi
istediğim bir şey var, fetö Pensilvanya’dan idare edilmiş darbeci bir sürümüdür ne
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düşünürsünüz. ?
Sanık : Bunu mahkeme karar verecek bana niye soruyorsunuz anlamadım
Türkiye Büyük Millet Meclisi vekili Av.Bilal Temel: Sürüyle başladık ya en
azından fikrinizi öğrenmek istedim bu konuyla ilgili hiç yorum yapmadınız
Sanık : Siz ne anladıysanız onu anlaşımışsınızdır
Başkan: Başka sorusu olan var mı ?
Başbakanlık vekili Av.Hayrettin Bıyıklıoğlu: Kışlaya 16:30 17:00 gibi geldiğinizi
söylemişsiniz
Sanık: Tam saatini hatırlamıyor olabilirim
Başbakanlık vekili Av.Hayrettin Bıyıklıoğlu : Yani bu civarlarımı daha aydınlık
olduğu saatler geliş gerekçenizi sorabilir miyim?
Sanık : Hayrettin bey açıkladım ya
Başbakanlık vekili Av.Hayrettin Bıyıklıoğlu : Yani terör saldırısı mıydı?
Sanık : Ben açıkladım Hayrettin bey kayıtları isteyip oradan dinleyebilirsiniz
Başbakanlık vekili Av.Hayrettin Bıyıklıoğlu: Peki, Şimdi kabul etmediğiniz
ifadenizde hani sıkıyönetim emrini gördüm diye bir beyanınız var burada kabul etmediniz
onu söylüyorsunuz iddianamede yer aldığı üzere onu gördüğünü düşünüyorum harekat
merkezi Süleyman karaca, Harun Aydın’la birlikte bir belge incelediğiniz işte okunduğu yada
iddanemede yer alıyor buna ne dersiniz yani siz değiştirmekle birlikte evet?
Sanık: Şöyle söyleyim ben o her ne kadar ben kabul etmiyorum ama görüntüler siz o
görüntülerin ordaki saate bakın mesajların çekildiği saate bakarsanız bizim orda bakmış
olduğumuz o belgenin söylemiş olduğunuz belgeyle alakası olmadığını görürsünüz
Başbakanlık vekili Av.Hayrettin Bıyıklıoğlu: 21,40 itibariyle gelen şeyler var
emirler başlıyor o saatten sonra yalnız ?
Sanık : Hüseyin bey bakın şeyi değiştiriyorsunuz
Başbakanlık vekili Av.Hayrettin Bıyıklıoğlu: Değiştirmiyorum şimdi yine bu
iddianamedeki süreçle ilgili 20:54 den 22:00’ye kadar olan hareketleriniz işte Süleyman
Karaca ile Yusuf Köz’le, Muharrem Demirkaleyle olan işte gidiş gelişleriniz mesela orda C
nizamiyede B nizameye A nizamiye buralarda bir takım faaliyetleriniz var yani burada
anlaşılan iddianamedeki iddiada o yani bence ona daha çok savunma yapmalıydın
nizamiyeleri kontrol altına aldığın özellikle C’deki görevlilerinde uzman çavuşların derdest
edilmesi bunun içinde diğer nöbetçilerden silahları aldığın ve peşinden de bu faaliyetleri
devam ettirerek kışlanın içinde devam ettiğin gibi bir iddia var onunla ilgili çok
Sanık : Beni için düşündüğünüz için teşekkür ediyorum ancak tem spor salonunda
yerli ve milli bütün işkence metodları uygulandı benim ordaki vermiş olduğumu ifadelerim
hiçbirisi satırını harfini kabul etmediğimi söyledim.
Başbakanlık vekili Av.Hayrettin Bıyıklıoğlu : Yani ifadeden ziyade iddianemede
yer alan kayıtlar anlamında
Sanık: kayıtları da kabul etmediğimi söyledim zaten
Başbakanlık vekili Av.Hayrettin Bıyıklıoğlu : Bi izlenimi iddiayı size iletiyorum
Sanık: Onları da kabul etmediği söyledim Hüseyin bey,
Başkan başka sorusu olan var mı
Başbakanlık vekili Av.Hayrettin Bıyıklıoğlu son sorum başkanım yine tem daire
başkanlığından derdest edilmesinde adın geçiyor nezaret edenler onu karşılayanla işte
xrayden geçerken vesaire bununla ilgili bir yani onun geldiğini kışlaya gördünüz mü derdest
edildiği ile ilgili bir katkınız oldu mu yada şahit oldunuz mu ne dersiniz?
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Sanık; Ben tem daire başkanı tanımıyorum ve öyle bir şey yaşamadım
Başbakanlık vekili Av.Hayrettin Bıyıklıoğlu: Tamam başkanım teşekkür ederim
Başkan : Başka sorusu olan var mı
Jandarma genel komutanlığı Av.Tolga Demirer: Destek kıtalarının baskın saldırı
ve sabotaj planı var mıdır ve hangi personeli kapsar?
Sanık : Vardır
Jandarma genel komutanlığı Av.Tolga Demirer: Hangi personeli kapsar ?
Sanık : Kendi personeli kapsar herhalde
Jandarma genel komutanlığı Av.Tolga Demirer: Evet destek kıtalarında çalıştınız
mı hiç ?
Sanık: Yalnız bir dakika cevap vereyim müsaade edin yalnız devamında bu yaşanan
olayla ilgili olarak eğer siz orda bulunuyorsanız böyle bir şey oldu ben bunu görmezden
geleyim diyemezsiniz hiçbir asker bunu demez
Jandarma genel komutanlığı Av.Tolga Demirer: Destek kıtalarında çalıştınız mı
ve hangi tarihte?
Sanık : Papağan gibi tekrar edeyim çalıştım evet
Jandarma Genel Komutanlığı Av.Tolga Demirer: Göreviniz neydi duymadım?
Sanık : Duysaydınız o zaman
Jandarma genel komutanlığı Av.Tolga Demirer: O zaman ben söyleyim destek
kıtalar birlik komutanlığı yaptınız mı?
Sanık : Evet sizin olduğunuz katta siz o birinci katta zemin katta o çalıştığınız yerde
bende aynı yerde destek kıtalar birlik komutanlığı yaptım bakanlıklar karargahında
Jandarma genel komutanlığı Av.Tolga Demirer: Başka sorum yok
Başkan: Geç otur bakalım
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