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ben rutin bir gece eğitim uçuşu için brifing yaparken bir anda görevin ne olduğunu 
bilmediğim bir uçuşun içinde Diyarbakır' a intikal ediyorum, hemde görev iptal olmasına 
rağmen, Sayın Başkan bu anlattıklarımın her biri benim için çok büyük birer olaydır, 
hafızama kazınmıştır ve tecrübe haneme yazılmıştır. Havacılıkta olaylar çok hızlıklı 
gelişmekte, hayat çok hızlı akmaktadır, bu nedenle bazı kararları, bir takım hareketleri 
omurilik diye tabir ettiğimiz hiç düşünmeden otomatik olarak yaparız, yapmaya da mecburuz, 
yoksa uçurduğunuzun uçağın gerisinde kalır görevi yapamaz hale gelirsiniz, bu yüzden 
eğitim dahil her bir uçuşumuzu ciddiyet içerisinde yapar, her uçuş sonrası yaptığımız 
değerlendirme brifinglerinde bunları irdeler ve meleke haline gelmesini isteriz, birkaç örnek 
olay anlattım, daha yaşanan benzeri birçok olay var, bunların hepsi bir birikim ve tecrübe ve 
bazıları negatif tecrübe, şöyle ki, görevin yapılması, emirlere itaat her şeyin üzerindedir, bu 
görevlerde kanunların dışına kesinlikle çıkmadan bazı usuller geliştirilmiş, durumlara göre 
farklı uygulamalar olmuştur, böyle olması da zaten kaçınılmazdır, çünkü uygulamalar, usuller 
oluşturulurken kapsamlı bir hazırlık ve düşünce ile her şeye cevap verilecek şekilde 
oluşturulur. Fakat olası tüm tehdit çeşitlerini ve durumlarını kapsayabilmeniz takdir edersiniz 
ki mümkün değildir, düşüncem şudur ki tamda bu nedenlerle kanunsuz emir ile ilgili 
maddede askeri istisnalar saklıdır ibaresi yazılmıştır. Başkanım ikinci savcılık ifademi 
reddettiğimi belirtmiştim, ifade verme öncesi yaşadıklarımı, maruz kaldığım tehdit, baskı ve 
işkence ortamını anlatıp 15 Temmuz öncesi, gecesi ve sonrasıyla devam edeceğim. 2016 
Eylül ayının sonlarına doğru kapalı görüş günümün olduğu gün koğuşumdan alındım, aracın 
içinde etrafı göremediğim için tam olarak neresi olduğunu bilmediğim bir binanın otoparkına 
geldik, ilk başta alt katta bir nezarethaneye konuldum, biraz burada oturduktan sonra ifadem 
alınacak düşüncesiyle nezaretten çıkartıldım, ancak beni masa, birkaç dolap, sandalyenin 
olduğu depoya benzer bir yere koydular, çok geçmeden sivil giyimli üç kişi odaya girdi, biri 
bağırarak ''Uzunoğlu sen misin lan'' diye sordu, evet dememe fırsat bile vermeden tekme 
atarak kafama sertçe vurarak beni duvara doğru itti, önden bağlı olan kelepçemi çözerek

Müştekilerin olduğu taraftan gelen bir ses : (ANLAŞILMADI)
Başkan : Bir sessiz olalım orada evet, bu sıra gelince konuşacaksınız ne yapacağız 

açık oturum mu yapıyoruz burada, mahkemeye de müdahale edeceksiniz, bir sessiz olalım, 
bir yargılamayı yapalım, görevli arkadaşlar, devam ediyoruz.

Sanık Uğur Uzunoğlu cevaben : Önden bağlı olan kelepçemi çözerek arkadan 
kelepçelediler ve aşırı derece sıktılar, iterek, vurarak, bağırıp, çağırarak beni sandalyeye 
oturttular, biri boğazımı sıkarken diğerleri sürekli bağırıyor ve küfür ediyorlardı, sıkmayı 
bıraktıklarında siz kimsiniz, jandarma nerede diye sormama rağmen, ''kim olduğumuz önemli 
değil, jandarma yok, sen bizimsin, ifadende sana yardımcı olacağız, bizim istediklerimizi, 
söylediklerimizi ifadene ekleyeceksin'' şeklinde bol sinkaflı küfürler, tehditler, hakaretler 
içeren sözleri söylüyorlar ve kafama, bacaklarıma, sırtıma vurarak darp etmeye devam 
ediyorlardı, önüme el ile yazılmış kısa notlar, maddeler halinde yazılı birkaç kağıt koydular, 
kağıtta uçanlar, benimle ilgili bilgiler, yaklaşık kalkış iniş zamanları, bölgeler, mühimmat 
atılan yerler, modeller, kimle uçtuğum, talimatların nereden alındığı ve Balıkçı Yarbayın 
ifadesinden ayrıntılar vardı, içlerinden biri ''şimdi tekrar ifade vereceksin, ilk ifadende 
uçtuğunu söylemişsin, güzel ama eksik olmuş, eksik yerleri var, biz bunları tamamlayacağız, 
iyice oku yazanları'' deyip kağıttakileri tekrarlamaya başladı, o gece iki uçuş yaptın, ilkinde 
şunlar kalkmıştı, şuraya gittiniz, şuraya bomba attın, biraz daha kaldın, ikinci uçuşta şunlarla 
uçtun, zaten Balıkçı itiraf etti, senin ismini de verdi ifadesi burda, koordinatı şunlardan 
aldınız gibi bilgileri tekrarlıyor ve kağıttaki yazılı olanları okumamı istiyordu, ikinci uçuşta 
sen arkada uçtun, bombayı atan Balıkçı' ydı konuşmalarıyla ifademe ekleme yapmam 
gereken yerleri anlatıyorlardı, ben böyle şeyler olmadı bomba atmadım şeklinde itiraz etmeye 
çalıştıkça yumrukların, darbelerin şiddeti artıyordu, bağırıp çağırıp küfrediyorlar ve ailemle 
tehdit ediyorlardı, ''komutanım dediklerinizin hallerini bilmiyor musun görmedin mi'' deyip 

N
ordic

M
onit

or.c
om

Abdullah Bozkurt
Highlight

Abdullah Bozkurt
Highlight

Abdullah Bozkurt
Highlight

Abdullah Bozkurt
Highlight



UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  cp+bWTD - JGxOb2y - ZIKCj2Z - iapG8Q=  ile erişebilirsiniz.

elindeki telefondan fotoğraflar videolar gösteriyorlardı, ''seni daha da kötü duruma getiririz, 
aileni eşini de aldırırız'' şeklinde ve daha da ağır ve iğrenç sözler ile tehdit ediyorlardı, ''ilk 
uçuşta neresi olduğunu bilmiyordun emir geldi, gören mi tosun mu, ne zıkkımsa bir uçak 
varmış ondan, bu kısımları sen uydurursun, sen verilen emri uyguladın, sana bir şey olmaz, 
şu anı kurtar, aileni kurtar'' şeklinde tehdit ve psikolojik baskı yapıyorlardı, ''ikinci uçuşla 
ilgili de bombayı sen atmadın, öndeki attı, kastın yok, bizim söylediklerimiz doğrultusunda 
hikaye anlat, rahat et, daha fazla dayak yeme, yoksa daha çok gidip gelirsin, hatta alırız uzun 
süre gidemezsin'' tehditleriyle bu şekilde ifade vermeye, bana baskı, şiddet, tehdit ve 
zorlamayla kabul ettirdiler, diyeceklerimi birkaç kez okuttular ve anlattırdılar, zaten 
bakarsınız Başkanım zar araya birkaç cümle ekleyecek, sorulara da bu doğrultuda cevap 
verecektim, bana ''sadece uçuş kısmını bu şekilde değiştir, diğer kısımlar, filoya gelişin 
gidişin, uçuş sonrası naptığın önemli değil, ilk ifadendeki gibi söyle, telsiz konuşmaları gibi 
bazı kayıtlar okunacak dinletilecek, bunları da kabul edeceksin'' diye ikaz ettiler. İfadeyi 
istediğimiz gibi verirsen çıkınca aileni görürsen yoksa uzun bir süre göremezsin dediler, ifade 
bitip çıktığımızda ailem karşımdaydı, ne demek istediklerini, yapabileceklerini anladım, 
sanırım ifadem istedikleri gibiydi, dayak, baskı, sözlü ve fiili taciz, işkence ve tehdit ile 
soruşturma aşamasında alınan ikinci savcılık ifademin hukuki bir değeri yoktur, ilgili ifade de 
yaşamadığım, işkence, baskı ve tehdit ile söylenen ve eklenen cümleler mevcuttur. Bu 
nedenle heyetiniz tarafından ikinci ifademin dikkate alınmaması, Ankara Batı Cumhuriyet 
Savcılığı ilk ifademin belirttiğim ufak değişiklikler haricinde ve huzurunuzda verdiğim şu 
anki ifadenin dikkate alınmasını ve kabul edilmesini talep ediyorum. 15 Temmuz çağrılma 
öncesi ve 15 Temmuz gecesi olaydan dört gün önce yani 11 Temmuz Pazartesi günü 4. Üsse 
katılış yaptım, yeni tayin olduğumu belirtmiştim, Salı günü dört yıllık sağlık muayenesi ve 
fizyolojik eğitim için Eskişehir'e gittim, muayene ve eğitimi Çarşamba günü tamamlayarak 
akşam Ankara' ya döndüm, Çarşamba akşamı evimin yakınındaki spor salonuna eşim ile 
birlikte kayıt yaptırdım, Perşembe ve Cuma günleri mesaide uçuş öncesi almam gereken 
dersleri aldım, Perşembe akşamı yabancı dil seviye sınavına hazırlık için gittiğim yabancı dil 
eğitim merkezinin ek dersine katıldım, Cuma günü mesaideyken öğlene doğru üs mesaisinin 
sıcaklık nedeniyle erken biteceği söylendi, filoda herhangi bir işim olmadığı için filo 
komutanımdan izin alıp, mesaiyi terk etmek üzere üzerimi değiştirdim, servis beklerken Filo 
Komutanı Binbaşı Azimetli, TMH görevi olabileceğini, çağrılabileceğimi, net bir şey 
olmadığını söyledi, takiben Binbaşı Halit Oktay, Yüzbaşı Barış Çıracı, Astsubay Mustafa 
Özbey' in de içinde bulunduğu servis ile üsten ayrıldım, Eryaman' da aynı sitede oturduğum 
Binbaşı Halit Oktay ile birlikte servisten indim ve evime geçtim, yeni taşındığımız için evle 
ilgili işlerimizi halletmek üzere eşimle birlikte evden çıktık, emlakçıya, alışveriş merkezine 
gittik, perde siparişi verdik ve Cumartesi ölçü alınması için randevulaştık, evde TTNET 
internet aboneliği bağlantısı için yaklaşık yarım saat TTNET müşteri hizmetleri ile görüştüm, 
avize asarken filo program subayı Yüzbaşı Yorulmaz tarafından arandım, Başkanım bunları 
darbeden haberimin olmadığını, hayatıma normal bir şekilde devam ettiğimi belirtmek için 
anlattım. Yüzbaşı Yorulmaz telefonda akşam maç var bekliyoruz şeklinde telefonda açık 
olarak TMH olduğunu söylememek için tüm Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan 
tabirlerden biriyle TMH görevine çağrıldım, eşime bir çanta hazırlamasını söyledim, çünkü 
Diyarbakır veya Malatya' ya intikal edip harekata buradan katılacağımızı düşünüyordum, 
sivil kıyafetlerle beylik silahımı yanıma almadan kendi aracımla 143 Filoya gittim, Başkanım 
görüntüleri tam inceleyemedim, ancak elimde çantayla soyunma odasına doğru gittiğim, 
geçtiğim görüldüğünü düşünüyorum, çanta hazırlatmam, 143 Filoya çantayla girmem benim 
harekata Akıncı' dan hatta 141 Filodan katılacağımı bilmediğimi göstermektedir, filo 
girişinde soyunma odasına giderken Harekat Subayımız Binbaşı Karabulut beni gördü, 
herkesin 141 Filoda olduğunu, hemen oraya gitmemi söyledi, bende tulumu ve botumu alarak 
üzerimi değiştirmeden uçuş tesisatlarımı almadan çünkü görev ile ilgili herhangi bir bilgim 
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