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İfade vertne yükJeneıı suç anlatldı. müdıfi seçme hakkııun bulunduğu ve onun
huloıki yardımındarı yuarlanabilecği, müdafiin ifade alına sırasuıda haar bulımabilecegi,
mtdafi seçecek dwumda dğlse ve bir mü<lafi yardmından yararlaıınak istediği taidirde
kendisine baro urafindan biı m,üdafi görevlcndircbileceği, yaloılaıından istediğne
yakalanöğnıo dernal bildiıileccği, isnat ğdilcn suç hakhnda açıklamada buluırıaıoasının
kanuni ha}kı olduğu, şüpheden kurtu]ması için şomıı dclillerinin toplafunasmı istcyebileceği
kendisine hatırltlıp açıklaıdı.

Şüpheli benim müdafiim vardır. Müdafiim Avııiat Tamçr Yıld,nm ve ayrca Baro
taıafindaı dman Mehmet Gökian Alpeı Yalçın hrızıııı.uda §ayunmam yapa.ağlm dcmekle

şüpbeli müüfii olduğıınu söyleyen Aıkarı Barosu Avukat Taner Yılünrı-l9582 ve Ankaıa
Barosu avukatlanndan Avırkı Mehmet Gökhan Alper Ya!çın huzırund+.

soRIJLDU Ben tuğgeneral rübesinde Kara Havacılık
Okulunda okul-Romutanıyım. l5i0720l6 tarihinde beıı normal mesıime gittim. Olay
tarihinde izinli dğldim. Bir aıa kayınbinderim ile birlikte kendi aracımın sahşrnı yapttm.
Ben Şarmaz Saııayinde bulunın noterde sahşı geiçckleşürüm. Olay günü saat gfındiiz l l:00
sıralannda Kara Kuwetlcrinden Geııel Plan Prensiplcr Bışkaıı TEmgeneIal Atilla Şirin
askeri hauan beni andı_ Eaıa öğeden soııra CH 47 tipi bir helikoptedn kabul ıöığni için
t6rcn ıoplaııtsuıa katılmarıı talep eni. Ben de tamam d€dim. Saıt 13:45 gibi bu toplanlıya
kat lnak üzere Kaıa Kuwetleri Karargıtıına ğttik Orada Atilla Bey'in makamında 2 saat
kada( toplaıt yaptk. Toplantı da törerıin organizasyonu ile ilgili hususlar gİ'rilşuldü. Düa
§onra yapmış otduğumuz planlamının komutana arz edilmesi ile ilgili işleri bkip ettik ve

kaıa kuwetleti komuta üı beklerıcye başladık Kendisinin Oenelkurmay'da biı
toplanoya katıldıgru öğrendik. Saat 18:00 gibi Kara Kuwetleri Komutanıno teslim alınacak
CH 47 tipi heIikoptcrleri görmek için Güveıcinlik'e haıekğt ğttiğini öğrendik Bunıuı iizprine
bcnde emiı astsüayımla birliktc GüvercinlilCe döndüm. Saat 18:30 gibi Gllvercinlü'e geldilc
Saal 2l :00'e kadaı Kaıa Kırwetteri Komutaıı hşlamızda kaldı. Datıa sonra Kara Kııwetleri
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Kurnay Bışkarı oıgeııeral İhsan Uyat'da bizim bulıınduğıımuz ycıe geldi. Kaıa kıwetleri
komuıanmız önce uçakla bir yere gifue ihtima]inin uuluıağınu 

-syledi. Düa onra
ıahminidoc ocrnlkırmay 2, Başkanı ile göıiışilıe yaparak uçakla giuıesine gerek olmadığını
söyledi_ kara hıwetleri komııianıruz kuımıy waDı ile birliktı §aat 2l :oo sıratarmaa
makao otomobfu'yle aynldı. Bize nereye gideceğni si5ylerncdi. saat 2l:30 gibi gamizon
komubıumz orgeııeral Mctin Güıakta kara kuwetteri komutaııının ayılmasındın sonra o da
makam otomobili ile aynIü. Daha soma saat 22:00 gti kiptolu mesajla Silülı Kuwetlerin
skı yönetim ilan etti$ne dair mesaj geldiği siiytendi. Gö§Eıılıiş olduğııııız mavi klasör
dosya içerisindeki mes4i formu yazan 58285 nıımaralı Haıeket Yıldınm isimli Genht'daıı
geldiği bildirilen sıh yönetim direktifi konutu nıesaj bize de çldi. Bu tir mcsajlar bizim
genel evrak dediğiııiz ve deıımlı bir asrubayın beklediğ bölüme geldi. Bu görcvli as§ubay
ve semih Üstrnıoya bana mesajı getirdileı. Daha sonn terı xan «"iEtıerı rıueü
meıkezini radım. Telefondaki yanlış hanrlamıyoısam yavuz atbay isoindeki görcvli kara
kııwederi harekat başkanııun bana göndeıilen direktif ile ilgili toptantı yapıldığını söyledi.
Dıha soıua beni Genelkıımay Haıekat Merkezinden albay Doğarı isimli bir şahıs aıadı.
keııdisi bana telefonda gelen mesaj doğrultuşmda hareket efoemi, şuan itibariylc kra
HavaçıIık komutanının ben olduğımıu ve hava aıao itıtiyaçlanıın kaşılannasuu istedi.
Geltn ataıııı listesinde de benim ismim bu şekilde geçiyordu. Düa soııra boı alay
komıüanları albay Fevzi okuıt andım aıcak kendisine ıiaşamadım, yadımcısı olan Halıl
Gülle göıilEıın. oııa direktif olduğunu birliğc gclmesi gerehiğini söytedim ve dıha sonra
Halil Bey geldi ve kendisine direktifi bildircrek gelen talimatlar doffu}tı:sunda haıeket
etmesini söyledim. Bu sırada TRT de darbe bildirisi okıınuyordu. Dahı sonra ben 4, Alay
komuanııı aıadım. Ancak ulaşıııadın, yaıdımosı Ati Aknjık lğ görüşuım. aıa da Haıiı
Bey'e __söylediklerimi söyledim. Bana bağlı 4 biılik vardıı. Diğcrterine de aynı pyleri
söyledim. Ben bu sırada Giıveıci.nliıcte bulunaıı lcarargahtaydım. Araç aıepteri ib;l;yen
saa{erde baın iletildi. Düa sorııa Genelkurmay Haıçkat Merkezi'nden telefonla degişü
kişiler taraflndan şabsımın kullanmış olduğu 0506 330 98 39 nı.ımarai rclefondan ve s+] İz
00 numaıalı telefonlaıdrn bana aüç taleplerin<ie bulıııan]ar oldu kaç araç talep edildğni
baıulamryonım. Taleplcri karşılamaya çatışum. uangi aıaçIan alep jttıu"rınl şurıa"
söylemek istemiyoııın. Gelen araç taleplcrini ben enidm ailmdaki uı.ıikı"r. göıd'crtım.
Ancı kullanacak personcli birlik komııaıılaıı belirledi. uygun göriııseniz bu hısustan
mükc.mede açıklamak istiyonım. Berı sabaiu kadaı bu ttr alcpleri karşılaınaya galıştm.
Genelkurmay'dan askeri ba,uan 543 12 00 numaralı hattarı beİi ,rry..t şĞ,a" ırrnını
hatırlamadığm bir personel Akıncı Kışlasına gşmemi söyledi. 16107/2016 tarihinde sabJ
saat 09:00 gibi heükopterle yı mda ikinci pilot Haıil Gfu, emir ıstsubayım ile biılikte
Aloıoı kışlas'na geçtik. Biz Akıncı kışlasina 8ççtiğimizde polisler ve savcılığın olaya
müdüil olduğunu öğrendik- Akıncı Kı$ası'na indikteıı sonrı raraıg"tn gpçtik xarİ$ııt" 'aa

şıuıı bmadı bulıııan aıkadaşlt vardı. Ben kaıa4aha gidinc. HaJ€n ğ"rın'in ts tİrıuıaıu
olınası nedeniyle makam odasııa ejttik. Makam oaasııaa ıı*an Ewim, küilay seıçıü ve
Fanık Harmaıcık vaıdı. Ben bu ptuslan dqhe önceden tsnımıyordum. 

'ora" 
t nrşt i. sun

gittiğimde makam odasında başka kirıse yoktu. Ben gittiğrıde Hakaı Ewin'iı makam
odaspda Gerıelkırrıay Başkaıu yoKu. Bana Genelkurmay Başkaru'nın a, oraO" olarg, ,"
aynldığı sOyleodi. Biz orada otıuıırken biı aıa Akın Özn rİ geıaı. Başbakarla görü$ne[ i9in
randew alüğğ ve k.."c.b!! aynJına} i§tediğini soyrcai. Oatıa sonıa-etın laşaYı
götiirrıek için eoıiı astsubayım Hdil ve ben Akın PaşaYı, Akın Paş'ruı konımasıyla birfit{e
!eliı.Tete_ı9 |oğru yola çıkardık. Aıcak heıftoptğrc bindikten son 

" 
ben tuıeyıe İon"şmaıt

istedim- Kııleye ulEarnadık Akın Paşa u"n İ.*iıı mcrciterle gğri§tıiın giietm a;esi
!3riry_havalanmala çaır$ık. Katkışa haşladık bu sıradı aşagıdaı poliİ kobıİlan ve polisler
bize do$u atcş ettiler. Bu ndenle Aıgn Paşa yaıalandı. Yffioa duıunarı.ni. *bd;İ,;;
yaralandı. Helikoptsrin hidıoliğ de boşaldı. Bu nedenle uçuşa clvirişti oit"ıigioı h;İl6İ;.;

UYAP Biliıin si.E6i,d. }ğ §hİı bu dotomlrD htır:/^rar-rdü.uyT.gov.t idİ6hd.o r-odu iı..firctj]ilrioiİ.
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kaybeti. Daha şnra indik Akın paşa bizdeıı ıynlü. Daüa doğnısu Akın pşa keııdisini

bciıeyen siyü Mcrcedes araçta korıımasıyla biıliktc ylqınudaıı aynldı. Biz kanrgaiıa

g.çtiıi. n ıi sonra askeri savcıiar geldi ve bizloi teslin aldılar_ Bizyapacak bişcy olrııİığı
ıçin ı<.na; karanmızla tgslim olduk. Bcn yurra sulh konseyihi ilk defa sizdcn duyııyorum_

itro.u bildirinh bir kı_smıru izledim. Uçş §leıolcri çiddi bir haa1* gcrektirdiği için

TRTdeki bildfuinin tamsmını izteycrıcdiıı" o sırada zarıaDla yanşıyoıdulı Çulk_ii. uç§
n r"ırg, 

"iddi 
ui. emek ve ınesai gercktiıiyordu ı9niın |etv.PDY ile lıerhangi biı bulantn

voK*] s.n t orgunt"vı..n harcİaı merkczinde devamlı açıkh. Televğonü darbc olduğu

voir*. ,oyı..Ğ vardı. Ancık bana gelcn gizli mesıj vc bu mesajrn doğruluğuııun
'c;dhr*^İ Haıekat Bşkantığınaaıı t nfinia teyid e_dilmesi nediyle komıta zinciri

İç*lrınao ııerıae bcnden irt"nııin ıalepleri ycrine getiıdim. Ben kanıınsuz emri yoine

g.tiriir.vo"gini biliyorum. Niçin Genelkunnay,dan gelen talepleri kışılayarak ey1eme

iş,ı."ı. aiin", ioıoceı.i *.ı.. cevap vğmck isl.riüo_.* susına haldomı kullaruyorum_

ıii* g.ı* ai.Jttifin ismi Harekat Yiljırın,dı. Ben bu işleri ki,nİn planladığını bilrıiyorıın,
pa;;" saftıasınd. yer almadım. Ben sadeçı 16/0720|6 arihinde sadece ıkııcı,ya
gide*er kenditı helikoptcr kutl2odım. Başl6 kullanmadım_ Beoden talcp edilen araçlanı

firıi, a"toa* nc amaçlı kullanıldığnı bilmiyonım. Benduı talep edilen aıaçlaıdan

İrr.r,, r"ıxrpcaerinde silatı vaıat!. cenaı ma*s8tlı helikopterleıde ise mühimmat yo6u. Bu

,r.ç t h.i;l.rii" hcrhıngi biı yaalı işleme döknedik Gelen stjzlü cmirlet ıizerine bende alt

p.r.on ıır. bildiıefek talsis işıcminı vaptk Ben !gg_!i. daıbo olduğıııu bilmiyordum.

İ*i, roaro zinciri içerisinde ernirlere ırydııı1. 16ıO7,?016 taıihin<le gece yansındaıı sorıra

*ç ,rt i, talepleri 
'azıtdı. En son hangi aracı haıgi amaçla nhsis ettiğiıni şullda

t"ırİr.ryon r.' Arıkaıe,«la sadece benim_ komutanı olduğum birlikte tamz nitelik],i

mtüimmat donanımlı helikopter biztle vardır. Diğer birlikterde genel kullaııım aınaçlı

İİİıİİoptoı., ".raıı. olay ıariİiıde havaü bizim istcn kalkaıı ve emniyetc ait helikoPterlcr

,.ar. 's* 
Kaıa Hıvacılü Komı.üanı yapıldığrnı ilk defa baıa gelen bu dirchifle oğİendin.

Daba onçcden bir bitgirn yoktu Mesaj foımunın amamı sıkı yönetim direktifi pklinde bana

g.ıai. B* Y,ot" suıl rinseyiDi tanımadığı beliıttıiştim, Mesaj şekİinde gelen sıkı yönetim

iır*,ınnıo 4. Sayfasınıı yuıtta §ulh Koıseyi Başkaıı şklinde olduğuııu faıkedemedim.

Direlcifi Gcnelkı,ırmay'dan <ioğıiattığım için bu şekilıte direktif doğnıltısuııdahareket ettim,

Ben diıektiftç imzasi buııman-cemiiTıırhanı t2nımam. ywtta sulh konseyi Bşkanını da

bitnıiyorum_ Bizim askeri hiyeraşi de zincirin tcpc kademesinde Kan Kuweİleri
Komııtan|ğ ve onıın üzerinde Genelkı:rınay olduğu için vc bııılann hatekat başkanlannın ıla

bana selğiairehifi doğıııtarıaJan rıedeniylg tılimatlara uydırı. Bana sılo yönaim dircktifi
g.ıaigı z.rro Akınçılddan ş8hsırı arayan heıtıangi bir kimse olmarlı. Bana gelen bu

iirektif mütenelen Akıncılat'a dı gitmıştir. oranın iis komutaır Hakan paş,ür. Biz sabah

gittiğirnizde olaylar bittiği için Hakan paşaya direktifi hıç konuşmıdık. Ben kubilay Bey'in

nıçin }craşaın g€ldiğini bilmiyorı.ım. kendisi ile bu konuyu hiç konuşmadılc yaıımızdı

buıunan dğer g"noraııe de bu konuyu hiç görüşrıedik Ben hıtaıuk içıiğini lobul
etıniyonım.-Ben kimseyi alıkoymadııq kinseyi kaçırmadım, zorlı biıyere gotiirmedim,

tıt ürkte ismi geçın şahıslann kimin Akıncllar Üssü'ne götiirduğiinü bilıniyorıım. konuya
ilişkin savunmaın bıından ibarğtir. Şu şamada başka da bir diyeceğim yoktı[- Dedl.

ŞI.1PHELI MÜDAFİİLERİNDEN SAWINMAYA KARŞI DIYECEKLERI
SoR1JLDU: Gcnelkurmay,dan gclen dirckif doğrultusunda unir komuta hiyeraşidc vedlen

taliraltal ııygulaİ,mışrİ. Halka kary ateş açılması yöüünde hiç bir emir yoktıu. Suç işlcme

kastı söz konusu değildh.
DiĞER MÜDAFti avu«ır MEHMET CöKHAI,ü ALPER YALçINDA},I

SORULDU: Şüpheli o an için Genelkunnıy'dan gelen diıtıktifin lonuna uygun olup
olmadığnı soıgulayabilicek durında değildir. Çüıkü kendisi kanunı ııygun olmayan bir
emir vermaniş. Halkı silah sıkrlmasını emrğtmemi$ir_ Tahsis ettiği araçlann halka ksrşı
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ALAADTİN AKDERE 40925 AYBALA ŞİMŞEK 184416

Cıımhıııiyet Savcısı Zabıt Katibi 657 48

AV.TAMERYILDIRIM
Ştıpheli Müdafii

kullaırlmasını isteoemiş sadece cınıi y*ine getirmiştiı Alııış olduğu enıiıde Genelkurmay

Haıekil komıfao]ığı taranndan tayid edildiği için bir sorıııluluğu yokıırr. Bu emri yuine
geürmedğ takdiıdc sorumlu olacaku. olaylar o ar gelişmğ aşunasındadır, şüphelice olay

urn oıar& kıvarananoıştır. Tutuksuz yaglanııasıru talep cdiyonrz Aksi halde Adli
Kontol talebirıiz vardır. Heıtıangi bir tutukluluk hatinde dc Askeri Cczapvine nakledilmesini

talep ediyonız. Şüphcliye hcrhaııgi biı şiddet ııygulaııp ı.ıygulanmadığnın sorulmasıru ta]ep

ediyoruz dedi.' 
şIJPI{ELİDEI.| SoRIJLDU: biz teslim oldutcan askeri bir mekandı gozalİnda

tutuldulc Akııcılar içerisİnde butıııduğıımuz sıraila ya}ında bulıınaı bir gazinodaıı su ve

yiyecek maddesi alınak istediEİmiz şrada ben ve yanımdaki aılcadaşlar polisler ürıfindan
-dao 

cdildi. Ben otaylaı sırasmda polisler taıafindan yıımnıJ<landım_ Beııi daıp cden polisleı 3

taniydi. yunnık]aı be,nim kafarıın sol tarafina isabet eüi. Bu nedcnle yaıalandım. Diğer

a*adaşlanmı ıla yuınrul§ tekme, tokıtla polisler vuıdıılaı. Adliye nezaıttinde bize herhangi

birpy oımoaı . sadece polislcr tarafndıı darp edildik. Bu olayda Ahrıcıla/dı meyıtana geldi.

Benim ka!üğın oğzaEt}ıanedğ biİ ü!e sd komandosımurı §ırtDda kan otıırrıuş vadye,tle

çapraz şkilııe cop izleri gördürı. Ben s8t koraıdo§unuı daİp ediıdiğini gormedim arıcak

İ,ucuaunaan yaraİan gordüm. Diln s8at 16ı00 ğbi gözaltına alııdılc Akıncılat'da de gdeçe

su içtik daha onra dün akşan adliye nezaıeüanesine gctirildik Burada simit ve su temin

edcbildik Başka birşğy vğilrıcdi. İki gtıdılı açın. Dedi-

ŞÜPIfiLİ ıiuparİİ DEVAMLA: müvekkilimin yorguıluğg iki gİhıdü uyku§uz

olması, aç olııası ve g6rmrr, oıduğu işkence de dilııkıte alınarak veımiş olduğu ifadede

t jaı§ızlık olabilir. Bu hısuslan kabul eüıiyoıuz Sağl*lı ve dİnç bir şekilde soııradan

ifadesinh aiınmasını talep ediyonız Dedi.
Ceza Müakemesi KanıınıJDwı l47'nci maddesiııde yaalı hususlann yerine

getirilınesiııdcn sonrı tutaıak okımup, ifadğ vğıeİı ile haar bulıınaıılaı tarafindan iınza altına

aünmrşİr, 17l07n016

1l1o.9739 ?.9/1l

ÜNSALÇoşKtjN
Şüpheli

AV.MEHMETGÖKHAN
ALPERYALÇIN
Şüpheli Müdafii

* İfade veıtn kimliğ hakhııdaki sonılan doğru ceıaplantlımuHa yiikl}mlü<lfıt

Nd: İfade \€renin tııtanağ imzatamaınası durumunda bıınun sebcplcri keııdisinden soıu!ı.ıp ıarsı
ttana$ geçirilir. lfıdeııin ayıu zemaııtlı hıngi teknik araçlaıla kıydedildi$ husı§u ütanağn alunı
not olarak yaalıi,
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