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DURUŞMA TUTANAĞI 

DOSYA NO : 2017/43 Esas 

DURUŞMA TARİHİ : 14/02/2018 

CELSE NO : 97. 

 

BAŞKAN : Selfet GİRAY  34238 

ÜYE : Ömer ÜNAL  39797 

ÜYE : Erhan KARAKAYA  92592 

CUMHURİYET SAVCISI : Adnan GÜMÜŞ 34212 

KATİP : Ayla DOĞAN  189458  

        

       Belirli gün ve saatte 97. celse açıldı.   

      Tutuklu sanıklar Abdullah Berşah Kül, Abdullah Erdoğan,  

Abdullah Gençay, Abdurrahman Arslan, Adem Kırcı, Ahmet Çamoğlu, Ahmet Özdemir, 

Ahmet Tosun, Ali Durmuş, Ali Karabulut, Ali Rıza Eken, Ali Tiryaki, Alparslan Şahin, Aydemir 

Taşçı, Aydın Gündüz, Ayhan Çatıkkaya, Aziz Ersel Emanet, Bekir Dirmit, Bekir Ercan Van, 

Bircan Ermaya, Burak Ceylan, Bülent Kaya, Celal Onat, Cemal Akyıldız, Cengiz Atak,  

Ceyhan Karakurt,  Coşkun Bardakcı, Devrim Ağırağaç, Ekrem Aydoğdu, Ekrem Kandur, 

Emre Vurmaz, Engin Yetgin, Engin Yüksel, Ercan Dursun, Erdem Erdoğan,  Erkan Durmuş, 

Ertan Koral,  Ertuğrul Güven Birlik, Ertuğrul Özdemir, Eyüp Bahadır Pekince, Eyyüp Has, 

Faruk Solmaz, Fatih Akbulut,  Fatih Kaya, Fatih Koçak, Fatih Pancar, Fatih Şen, Fatih 

Yarımbaş, Ferdi Evcimik, Ferhat Akbulut, Fikri Özgür, Gökmen Tarhan, Hakan Çiçek, Hakan 

Karakuş, Halil Burak Balcı, Halil İbrahim Güçlü, Halil Kumcu, Hamza Aras, Hamza Beyret, 

Hasan Alp Koruyucu, Hasan Hüsnü Balıkçı, Hasan Kargın,  Hüseyin Mermer, Hüseyin Polatçı, 

Hüseyin Türk, Hüseyin Yılmaz, Işın Ceylan, İbrahim Gerboğa, İbrahim Koçak,  İbrahim 

Yozgat, İdris Aksoy, İlhami Aygül, İlhami Yıldız, İlhan Karasu, İlker Hazinedar, İsmail 

Küçükberber, Kadir Okur, Kadir Saraç, Kağan Polat, Kamil Çetin, Kemal Akçınar, Kemal 

Batmaz, Kemal Mutlum, Kenan Comart, Mehmet Afşar, Mehmet Ali Taşkıran, Mehmet Çetin 
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Kaplan, Mehmet Fatih Çavur, Mehmet Fatih Özkan, Mehmet Veske, Mehmet Yurdakul, 

Mehmet Zahid Çelik, Mesut Baytürk, Mesut Güney, Metin Bilgici, Mevlüt Öncel, Muhammet 

Emrah Kuzu,  Murat Altay, Murat Bicil, Murat Yılmaz, Mustafa Azimetli, Mustafa Bağatur, 

Mustafa Ertürk,  Mustafa Konur, Mustafa Kozak, Mustafa Mete Kaygusuz,  Mustafa Özkan, 

Mutlu Ferik, Necip Yılmaz, Oğuz Alper Emrah, Oğuz Kaan Ayran, Oktay Esen, Olgun Acuce, 

Orçun Kuş, Orhan Kahraman, Orhan Kuzucu, Osman Nuri Gür, Osman Sivlim, Ömer Dolay, 

Özay Cödel, Özcan Murat Doğan, Özer Zeren, Özgür Ötkün, Ramazan Aytekin, Recep Sami 

Özatak, Recep Ünal, Resul Metin, Sabahattin Tigu, Selahaddin Yıldız, Selçuk Yavuz, Seyyit 

Hamza Taştan, Sinan Alvur, Suat Fatih Karadağ, Suat Murat Semiz, Şevket Aydemir, Tahir 

Neşet Öncü, Telat Aktaş, Timur Özgen, Timurcan Ermiş, Tuncer Nergiz, Uğur Buldu, Uğur 

Uzunoğlu, Veli Bilgin, Veli Karakuş, Veysel Kavak, Volkan Boy, Yakup Yiğit, Yavuz Çam, 

Yavuz İstek, Yıldıray Korkmaz, Yıldırım Kılıçarslan, Yunus Yalçın, Yücel Canbolat, Yücel 

Lökeşe, Zafer Güner ceza evinden getirilmekle bağsız olarak yerlerine alındılar.  

        

Tutuksuz sanıklar: Dursun Pak, Halil İbrahim Özdemir, Emre Ateş ile, 

Sanıklar müdafiileri Av Ahmet Adnan Tüzün, Av Süleyman Sırrıkuş, Av Nadir Kırtaç, Av 

Mehmet Sadık Liman, Av Rıza Tercümanoğlu, Av Mehmet Sema Kapu, Av Şemsettin Tolga 

Altan, Av Gözde Merici, Av Muhuttin Topaloğlu, Av Erhan Tokatlı  ile,  

Müştekiler Ahmet Karakaya, Dursun Taşan, Mehmet Arif Arlan, İsmail Ayyılddız, Münir 

Bağcı, Teyfik Oğuz, Rifat Çağlar, Ömer Kütük, Şenol Gençer, Yasin Akkan, Serkan Tuna, 

Ufuk Yegin, Mustafa Koç, Köksal Korumtaş, Münir Bağcı, Ertuğrul Kireç, Kerim Eren, Hasan 

Raşit Yüce, Nedim Işık,  ile, 

Müştekiler vekilleri Av Hüseyin Aydın, Av İskender Minar,  Av Uğur Kızılca, Av Ahmet Nuri 

Ekici, Av Emrullah Beytar, Av Yavuz Tunca, Av Mehmet Zeki Kaplan, Av Zeynep Yıldız, Av 

Raşit Sarıkaya, Av Hasan Oğuz Altınkaynak, Av Akif Özkan, Av İbrahim Ateş, Av Muammer 

Cemaloğlu, Av Cem Şahin, Av Necdet Pakdil, Av Ş. Yener Civelek, Av Hülya İskender, Av 

Hüseyin Duran, Av Fatma Füsun Üntürk, Av Serhat Pak, Av Nazlı Gür, Av Burçin Kevser İp, 

Av İdris Atalay, Av Hayrettin Bıyıklıoğlu, Av İlhan Gürer, Av Muaz Ergezen hazır, başka 

gelen yok, açık yargılamaya devam olundu. 

Sanık  Ertan Koral huzura alındı. 

Sanık Ertan Koral 'a CMK'nın 191/3-c maddesi gereğince, yüklenen suç hakkında açıklamada 

bulunmamasının yasal hakkı olduğu belirtilerek, CMK.'nın 147 ve 150 maddesindeki yasal 

hakları anlatıldı.  

Sanık 'tan soruldu, haklarımı anladım, savunmamı müdafim ile birlikte yapacağım, dedi. 
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SANIK ERTAN KORAL SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ SAVUNMASINDA: Sayın başkan savunmama 

başlamadan önce sizi ve heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Böylesine kapsamlı bir davada 

tüm zorluklara rağmen suçlu ve suçsuzu ayıracak adil bir karar vereceğinize dair beslediğim 

ümidi bir kez daha huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 18 aydır cezaevinde 

tutukluyum. Süreç içerisinde iki kere savcılığa ifade verdim. İlk ifadem 20/07/2016 tarihinde 

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığında alındı. Burada darbe günü ve sonrasında yaşadığım 

şeylerin şok ve travmasını henüz atlamamışken hayatımda ilk kez bir Cumhuriyet Savcısının 

karşısına çıktım. Sürekli başımda bekleyen jandarma görevlisinin gözetiminde olay günü ile 

ilgili bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Uzun bir ifade verme işleminden sonra da 7 sayfalık 

ifademi okuyamadan imzalamak zorunda kaldım. Bu ifademden sonra 29/09/2016 tarihi 

sabah saatlerinde tekrar ifadem alınacağı gerekçesiyle cezaevindeki koğuşumdan dışarı 

çıkarıldım. Böyle hiç beklemediğim bir şekilde dışarı çıkarılmam beni oldukça tedirgin 

etmişti. Çünkü o sıralarda cezaevindeki pilotların koğuşlarından alınıp infaz edildiği ile alakalı 

söylentiler dolaşıyordu. Bu korku dolu ruh hali içerisinde cezaevi aracına bindirildim ve 

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavclığına getirildim. Burada ilkinde olduğu gibi savcının 

odasında değil mahkeme salonunda ifade vereceğim söylendi ve salonun kapısında 

beklemeye başladım. Bu uzun bekleyiş esnasında yanıma bir adam geldi ve bana adımla 

hitap ederek konuşmaya başladı. Birkaç dakika sonra da zaten polis olduğunu söyledi. Bana 

daha önce basın aracılığıyla öğrendiğim Mustafa Azimetli'ye ait olduğu söylenen ifadelerden 

bahsederek çeşitli telkinlerde bulundu. Bu ifadede itiraz ettiğim doğru olmadığını söylediğim 

konularda ise böyle olmuş işte sen uyuyorsun diyerek baskın çıkıyordu. Ben açıklama 

yapmaya çalışınca da sen bırak bunları kendini kurtarmak istiyorsan buna göre ifade ver  

zaten senlik bir durum yok. Vermezsen demek ki sen de darbecisin o zaman bizde ona göre 

davranırız diyerek tehditte bulundu. Sonra da elindeki telefondan bir tanesi Mustafa 

Azimetli'ye ait diğerlerini tanımadığım bazı kişilerin işkence görmüş fotoğraflarını gösterdi ve 

darbecilerin sonu böyle işte diyerek bir yandan da eliyle omzumu sıktı. Bunun üzerine biraz 

duraksayarak düşündüm. Çünkü bu adamın beni dinlemek veya anlamak gibi bir niyeti 

olmadığı artık ortaya çıkmıştı. Zannediyorum bu duraksamamdan da yararlanarak iyice 

üzerime yüklendi. Gittiğim okullardan avukatım kim olduğuna hatta cep telefonu markama 

kadar bir sürü soru sorarak beni bunalttı. Daha savcının karşısına çıkmadan adete tüm 

psikolojimi alt üst etti. Sonra yanımda biraz uzaklaşarak elindeki telefon ile uğraşmaya 

başladı. Birkaç konuşma yaptıktan sonra tekrar yanıma geldi senin kullanıldığını biliyoruz 

ama bize yardımcı olman lazım böyle yaparsan en kısa zamanda tahliye de olursun benzeri 

bir kaç cümle kullandı. Ben zaten bildiklerimi anlatıyorum. Gerçeğin ortaya çıkmasını en çok 

ben istiyorum. Başka ne yapabilirim ki diyerek polisin yüzüne baktım. Bana sana tek bir şey 
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söylüyorum o da emniyet havacılık olayını buradaki gibi anlatacaksın. Zaten olay böyle 

olmuş, Azimetli anlattı dedi. Ben böyle bir şey yok ben böyle bir şey söylemem. Zaten 

uçaklar incelenmiştir. Bunun yalan olduğu bellidir. Ben niye böyle bir şey söyleyim ki dedim. 

Bunun üzerine sen uçak filan düşnme bu şekilde olayları anlat. Zaten anlatsan da 

anlatmasan da diğerleri cezayı alacak sen kendini kurtarmaya bak. Darbeci olmadığına 

inanırsak ilk mahkemede çıkarsın dedi. Ben herhangi bir şey söylemedim. Kısa bir sessizlik 

oldu. Sonra iyice yanıma yanaşarak ben sana söyleyeceğimi söyledim. Darbeci olmadığını 

ispatlaman lazım. Artık seçimini yap ama şunu bil eğer darbeci olduğunu düşünürsem 

buradan çıkışta diyerek TEM'e gidiyoruz. Orada belki fikirlerin değişir diyerek yanımdan 

uzaklaştı ve karşıdaki sandalyelere oturdu.  Sayın başkan tüm bu yaşananlara o sırada 

yanımda bulunan jandarma görevlisin de şahit olduğunu burada özellikle belirtmek istiyorum 

ayrıca bulunduğum yerin kameraların incelenmesi durumunda bu polisin kimliği de ortaya 

çıkacaktır. Ben bu polisin TEM'e götürülme tehdidinden oldukça etkilendim. Çünkü 

cezaevindeki koğuş arkadaşlarımdan TEM şubede neler yaşandığını yeterince öğrenmiştim. 

Kendi kendime ne yapmam gerektiğini düşünürken mahkeme salonundan çağrıldım. Az 

önceki polis de benimle birlikte içeriye girip bir süre burada kaldı. Mahkeme salonunda 

hakim koltuğunda oturan savcı ifademi almaya başlamadan önce tam karşımda bulunan 

televizyon ekranından slayt gösterisi şeklinde sürekli olarak şehit cenazeleri ile ilgili 

görüntüler geçiriliyordu. Bu sırada ara ara bunun sorumlusunun biz olduğumuzla ilgili hiç 

utanmadınız mı? size ne vaat ettiler. Vatan hainleri gibi sözlerle beni baskı altına almaya 

çalıştılar. Savcısından katibine herkes konuşuyordu. Hatta savcının altındaki sandalyelerde 

katiple aynı hizada polis olduğunu düşündüğüm iki kişi daha oturyuordu. Bunlar da sürekli 

olarak bana bakarak homurdanıp kafa sallıyorlardı. Ben görüntüleri izlerken farklı bir yere 

baktığımda ise başımı çevirmem televizyona bakmam konusunda bir kaç kez bağırdılar. 

Daha sonra hakim koltuğundaki savcı ifademi almaya başladı. Sayın başkan hakim 

koltuğundaki savcı diye özellikle belirtmemin sebebi ara ara kürsünün arkasındaki kapıdan 

içeriye girip çıkan başka bir savcının varlığı sebebiyledir. Bu savcı ara ara içeri girip hakim 

koltuğunun yanındaki koltuğa oturuyor ve bir süre sonra da bağırıp çağırarak beni 

sindirmeye çalışıyordu. İşte böyle bir ortamda kendimi çok büyük baskı altında yıldırılmış ve 

sindirilmiş hissettim. Buradaki insanların da beni dinlemeyeceğini düşünerek adeta bir 

çıkmazın içine düştüm. Artık karar vermem gerekiyordu. Ya kendiliğimdem polisin istediği 

gibi ifade verip tahliye şansımı kullanacaktım ya da çıkışta TEM şubeye gidip fotoğraflarını 

gördüğüm insanların durumuna geldikten sonra yine polisin istediği şekilde ifade vermek 

zorunda kalacaktım. O anda içinde bulunduğum ruh hali ile ilk seçenek daha makul geldi. 

Kendi içimden polisin teklifini kabul ederek buna göre ifade vermeye başladım. Çetin 
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Kaplan'ın bomba attığını ama benim herhangi bir dahilim olmadığını bombanın nereye 

atıldığını da bilmediğimi bilseydim engellemeye çalışacağımı söylediğimde ortamın havası da 

bir anda değişiverdi. Soru cevap şeklinde hızlıca ifadem tamamlandı ve sağ salim cezaevine 

döndüm. Değerli heyet baskı korkurtma yıldırma ve yalan vaatlerle alınan bu ifade yaşanan 

gerçekleri yani doğruları yansıtmamaktadır. Bu ifadeyi kabul etmiyorum. Bu sebeple 

mahkemenizin az sonra anlatacağım gerçekleri dikkate alınarak savcılık ifadeleri ile çelişen 

konularda bugünkü savunmamı geçerli saymanızı arz ve talepl ediyorum. Sayın başkan 

bugün buradaki savunmamda olay günü yaşadıklarımı anlatacak sonrasında da iddianamede 

şahsım hakkımdaki her bir bölüme tek tek değinerek masumiyetimi kanıtlamak adına var 

gücümle çalışacağım. Şimdi müsadelerinizle olay günü anlatımıyla savunmama devam 

ediyorum. Menfur kalkışma öncesinde 4. Ana Jet Üssü 143. Öncel Filo Komutanlığında görev 

yapmaktaydım. 15/07/2016  cuma günü rutin olarak sabah mesai saatinde filoya geldim. 

Uçuş programında yazdığı şekliyle teğmen Yakut ile eğitim uçuşunu icra ettim. Yaklaşık 

11:45 civarında  uçuşu tamamlayıp tekrar filoya geldim. Bu zaman benim aklımda kalan 

yaklaşık zamandır.   Kalkış ve inişimin kesin zamanını hava menye sisteminden öğrenilebilir. 

Filoya geldikten sonra lavabo,  öğle yemeği gibi ihtiyaçlarımı giderdim. Daha sonra teğmen 

Yakut ile birlikte eğitim uçuşunun dibifiringini yapmak için dibifiring odasına girdim. Uçuş 

dibifiringleri kursiyer pilotun uçuş performansına göre 1 saatten 2-3 saate kadar 

sürebilmektedir. O gün için dibifiringimizin ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorum. Ancak 1 

saatten daha az olacağını da zannetmiyorum. Ben kursiyer pilot ile dibifiring işlemine devam 

ederken eşim telefonumdan ne zaman eve geleceğimi sordu. Çünkü cuma günü uçuşların 

erken bitmesi sebebiyle çocuğumu havuza götürme planı yapmıştım.  Eşime şu an brifing 

olduğumu bitirince geleceğimi söyledim. Dibifiring bittikten sonra lojmandaki evime gitmek 

için hazırlıklarımı yaptım. Bu sırada daha önce benden abisinin düğününe gitmek için izin 

isteyen Furkan Öztürk geldi ve izin talebini hatırlattı. Lojmana gitmek üzere olduğum için 

daha sonra bana ulaşamayıp mağdur olmasın diye Furkan'ın izin kağıdını imzaladım ancak 

Furkan'ın izin talebi hafta sonuna ilave olarak benim izin verme yetkim dışındaki pazartesi 

gününü de kapsıyordu. Bu sebeple kendisine cumartesi pazar için sıkıntı yok fakat pazartesi 

günü için filo komutanı ile görüş dedim. Daha sonra filonun DESK bölümüne doğru ilerlerken 

lojman servisi hazırlansın diye bağırdım. Lojman servisine binip evime gitmek için ilerlerken 

filo komutanı beni gördü ve çıkmamamı ve biraz beklememi emretti. Kurmay Subayların 

mesaiden daha geç çıkmaları oldukça rutin bir uygulamadır. Çünkü uçuş devam ederken 

yapılamayan filonun idari işleri ile alakalı bir çok şey uçuş sonrasında filo komutanının 

yaptığı görevlendirmeye göre bu kişiler tarafından yapılır. Ben yine böyle bir şeyler var diye 

düşündüm bu sebeple filo komutanının emri üzerine filoda kaldım evime gidemedim. 
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Bahsettiğim bu durum 143 filo koridorunu gören güvenlik kamerasından da zamanı ile 

birlikte teyit edilebilir. Bu olaydan sonra filoda oyalanmaya başladım. Bir ara filo komutanı 

İngilizce sınavı olan kursiyer teğmenlerin sınavı sonrasında filodan ayrılmamalarını 

kendilerine söylememi istedi. Ben de gördüğüm kursiyerlerden birine bu durumu ilettim 

sonrasında filonun içerisinde vakit geçirip kendi kişisel işlerimle ilgilendim. Bu şekilde zaman 

geçirirken filo komutanı gazino bölgesine çekilen MY hattı için eksik olan klips benzeri bir 

bilgisayar parçasının temin edilmesi gerektiğini bana söyledi. Ben de o sırada karşılaştığım 

bir kursiyer teğmene parçayı temin edip hattı çeken görevli astsubaya vermesini söyledim. 

Daha sonra filo komutanı beni ve filoda kalan diğer bazı pilotları toplayarak terörist ile 

mücadele harekatı yani TMH olabileceğini mümkün olduğunca dinlenmemiz telefon ile 

konuşmamamız gerektiğini söyledi. Ben TMH görevlileri ile ilgili telefondan hiçbir konunun 

konuşulmadığını zaten biliyordum. Filo komutanının  bu konuşmasından sonra eşim telefonla 

neden hala eve gelmediğimi sorunca filo servis aracına binerek kısa süreliğine  lojmandaki 

evime gittim. Eşime uçuş olabileceğini telefonu açamayabileceğimi ve beni merak 

etmemesini söyledim. Evde az bir vakit kaldıktan sonra beni bekleyen aynı araç ile filoya 

döndüm. Üsten çıkarken ve girerken rutin olduğu üzere kimlik kartımı üs nizamiyesinde 

okuttuğum için giriş çıkışımın tam zamanı da sistemden öğrenilebilir. Filoya geri döndükten 

sonra daha önce TMH görevi uçmadığım için konu ile ilgili doküman okumaya başladım. Bu 

sırada zaman zaman diğer pilotlar Ali Karabulut, Selahattin Yorulmaz ve İlker Hazinedar ile 

görevin ne olabileceği konusunda fikir yürütüyorduk. Sayın başkan Hava Kuvvetlerinde uçuş 

her zaman çok değerlidir. Pilotlar mümkün olduğunca çok şık uçmak ister ve bundan zevk 

ve gurur duyarlar. Hele ki bu bir TMH görevi ise bu gurur bir kat daha artar. Bu sebeple  biz 

de çok heyecanlıydık. Kendi aramızda görevle ilgili teknik yorumlar yapıyorduk. Bir süre 

sonra bulunduğumuz odaya filo komutanı geldi. Bize hava kuvvetlerinin  görevini fazla 

duyurulmadan yakındaki personel ile yapılıp yapılamadığını denediğini söyledi. Filo komutanı 

gittikten sonra kendi aramızda konuşmaya devam ettik. Ben görevin bu kadar gizli 

oluşundan da etkilenerek Cumhurbaşkanının TSK Personel Kanununda yakın zamanda bir 

değişikliği onayladığını, TMH görevinde görev alanların görevlerinden dolayı sorgulanması 

için izin alma şartının getirildiğini hatırlattım ve bu gece daha önce riskli görülüp 

vurulamayan yerlere hava harekatı düzenlenebileceği çıkarımını yaptım. Ancak bu sadece 

benim o anlık yorumumdu ve herhangi bir bilgiye de dayanmıyordu. Zaten hepimiz durum 

hakkında kendimize göre yorumlar yapıyorduk. Sonrasında telefonumdan TSK Personel 

Kanununda değişikliğin tam olarak ne olduğunu öğrenmek için küçük bir araştırma yaptım. 

Ancak detaylara bakamadım. Sadece gazete haberlerini inceleyebildim. Daha sonra filo 

komutanının çağrısıyla teçhizat odasında toplandık. Burada gece görüş gözlüğü,  ceydem 
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Mühimmatının kullanımıyla ilgili hatırlatmalar yapıldı. Bu şekilde filoda biraz daha zaman 

geçirdikten sonra yanılmıyorsam saat akşam 20:00 civarında filo komutanı orada bulunan 

pilotlara harekat komutanının emri ile teçhizatlarımızı da alarak 141. Filoya gitmemizi 

söyledi. Ben de filonun minibüs ile diğer pilotlarla birlikte 141. Filoya gittim. 141 Filoya 

geldikten çok az bir süre sonra brifing için ana birifing salonuna toplanmamız  söylendi. Ben 

de brifing salonuna geçtim. Burada kendi filo komutanımız 141. Filo komutanı 141 harekat 

subayı ve başkaca birçok pilot vardı. Bize bu brifingde illegal silahlı gruplar olduğu bunlara 

karşı harekat yapılacağı söylendikten sonra çok az vakt var denilerek hemen teknik uçuş 

brifingine başlandı. Kimin kiminle uçacağı kalkış sırası gibi bilgiler verildi. Bu sırada filo 

komutanımız bana pot bilgimin nasıl olduğunu sordu. Ben de çok uzun zamandır potla 

uçmadığımı kendisine söyledim. Sayın başkan pot denilen cihaz F16 uçağına sonradan 

monte edilen  bir cihaz olup bu cihazın kullanımı ayrı bir eğitime ve kalivikasyona tabidir. 

Yani tüm  F16 pilotlarının bu cihazı kullanabilmesi söz konusu değildir. Cihazın etkin olarak 

kullanabilmesi için bu konuda eğitim alınmış olması yeterince pot ile uçuş saatine sahip 

olunması  son pot ile uçuştan itibaren ilgili yönergelerde belirlenen sürelerin aşılmamış 

olması gerekmektedir. Bu sebeple ben çok uzun zamandır pot ile uçmadığımı söyleyerek bu 

konudaki tecrübesizliğimi ve uçuş ehliyetimin olmadığını vurguladım. Sonrasında ise ilk 

koldan numara uçak  pozisyonunda uçan Çetin Kaplan'ın arkasında uçacağım yani arka  

kokpite planlandığım bana söylendi. Bu konuşmadan sonra acele bir şekilde teçhizatlarımızı 

giderebilmek için teçhizat odasına ilerledik. Ben bu sırada brifingde görmediğim Çetin 

Kaplan'ı gördüm ve pot bilgisinin nasıl olduğunu kendisine sordum. O da çok iyi olmadığını 

ancak biraz bildiğini söyledi. Takiben teçhizat odasına girdik. Bu sırada lider uçak pilotları 

Ekrem Aydoğdu ve Mustafa Azimetli rutin kol içi brifinge başlamışlardı. Ben uçuş 

teçhizatlarımı giyinirken yapılan konuşmaları duyabiliyordum. Buradaki konuşmada gece 

uçuş usulleri telsiz arızası olması durumunda yapılacaklar ve benzeri rutin çekbis 

maddelerinden hızlı hızlı  bahsediliyordu. Yine çekbis maddesi gereği atış usullerinden de 

hızlı hızlı bahsedildi ve lazer sorumluluğunun lider uçakta olduğu söylendi. Ben bu sırada 

teçhizatlarımı giyinmeye devam etti çünkü bu ve benzeri uçuşlarda tüm sorumluluklar uçağı 

uçuracak ön kokpite aittir. Uçulan görev sebebiyle şahsımın teknik olarak herhangi bir  

öğretmen pilot sorumluluğum da bulunmamaktadır. Teçhizatlar giyinilip tüm hazırlılıklar 

tamamlanınca filo kapısında bekleyen minibüslerle uçak başına gidilir. Ben de diğer pilotların 

arkasından minibüsün yanına gelip bindim ve uçak başına hareket ettik. Çetin Kaplan ve ben  

uçağımızın bulunduğu yerden araçtan indik. Uçağa binmeden önce ve uçağa bindikten 

sonraki tüm kontroller rutin olduğu üzere ön kokpitten yapıldıktan sonra motor çalıştırılıp 

lider uçağı takip ederek pist başına gittik. Lider kuleden kalkış izni aldıktan sonra 
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zannediyorum saat 22:00 civarında piste girip kalkışını gerçekleştirdi. Biz de aynı şekilde 

arkalarından kalkarak lider uçağı takip ettik. Daha sonra havacılık kuralları gereği lider 

uçağın ikazı ile bölgedeki hava trafik kontrolesinde olan Esenboğa'nın telsiz kanalına geçtik. 

Bu kanalda lider uçak kullanacak irtifalar için koordine kurup gerekli izinleri aldıktan sonra 

yüksek irtifada Ankara'nın şehir ışıklarının dışında beklemeye başladık hatırladığım kadarıyla 

bizim irtifamız 20.000 fitti. Sayın başkan F16 uçağının 2 adet telsizi vardır. Bunlardan birisi 

uniform diye adlandırılan VHF telsiz diğeri ise Victor diye adlandırılan VHF telsizidir. Bizim 

uçuşumuz gibi kol halinde yapılan uçuşlarda bu telsizlerden bir tanesi kol içindeki uçakların 

kendi aralarında konuşabilmesi maksadıyla ortak telsiz kanalı olarak belirlenir. Diğer telsiz 

ise lider uçağın isteğine göre dış ünitelerle konuşmak için kullanılır. Aynı anda birden çok dış 

ünite ile temas halinde olunmasının gerekli olduğu durumlarda ise lider uçağının isteğine 

göre bir dış ünitenin numara uçak tarafından dinlenirken bir başka dış ünitede lider uçak 

tarafından dinlenilebilir. Buradan numara pozisyonundaki uçak kolu ilgelendiren bir çağrı 

olursa bu çağrıyı lider uçağı ortak kanal üzerinden haber verir. Takiben dış ünite ile 

konuşma ilgili kanala geçen lider uçak tarafından yapılır. Numara kendi başına dış ünite ile 

konuşamaz. Bizim icra ettiğimiz uçuş süresince kol içindeki ortak kanalımız uniform telsizdi. 

Yani kol içi bütün konuşmalar uniform telsizden yapıldı. Esenboğa ile yapılan konuşmalar ise 

tüm diğer sivil uçakların da kullandığı rutin olan Victor telsizi üzerinden yapıldı. Bu şekilde 

Ankara'nın şehir ışıklarının dışında beklemeye devam ederken bölgenin sivil hava trafiği 

açısından yoğun olması ve kontrolünde bulunduğumuz Esenboğa'nın bizi  ilgilendiren bir 

çağrı yapması ihtimaline karşı yine havacılık kuralları gereği bu kanalda kaldık. Lider uçak 

tarafından bize herhangi bir telsiz kanal değişikliği komutu verilmediği için numara uçak 

olarak Esenboğa kanalını dinlemeye devam ettik. Kanalda telsiz konuşmaları oldukça baskılı 

ve zaman zaman da kesik  kesik duyuluyordu. Bu şekilde beklerken, bir ara lider uçağı 

kaybettiğimiz için lidere pozisyon bilgisini sorduk. Bunun üzerine uniform kanal üzerinden 

pozisyon bilgisi radial mil olarak söylendi. Bu pozisyona göre beklemeye devam ettik. 

Uzunca bir süre bu şekilde hiçbir şey yapmadan şehir ışıklarının dışındaki karanlık bir 

bölgede bekledik. Sonra yıldız radarı gard kanalı üzerinden havadaki tüm uçakların 

görevlerinin iptal olduğunu ve herkesin kendi meydanlarına inişe gitmesini ve yıldız radarı ile 

konuşabileceğimiz üniform 10 kanalından kendileri ile temas kurulmasını istedi. Çağrı bir kaç 

kez tekrar edince Çetin Kaplan numara uçak sorumluluğunu yerine getirerek lider uçağının 

çağrıyı duymama ihtimaline karşı size çağrı yapıyorlar şeklinde lideri uyardı. Ancak liderden 

cevap gelmeyince biz de liderin yıldız radarını söylediği üniform 10 kanalına geçip onlar ile 

konuştuğunu düşündük kısa bir süre sonra da lider uçak bizim bulunduğumuz üniform kanal 

üzerinden beklemeye devam edeceğimizi söyledi. Bir süre daha bu şekilde bölgede 
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beklemeye devam ettik. Daha sonra lider uçağının ikazı ile iniş hazırlıklarını yapıp Akıncı 

üssüne geldik ve inişimizi tamamladık. Uçak park sahasına devam edip uçaktan indik. Ben 

uçak park yerinde rutin olduğu üzere bizi beklemesi gereken minibüs orada olmadığı için 

yürüyerek filoya dönmek zorunda kaldım. Filoya girdikten sonra teçhizatlarımı çıkartıp şahsi 

ihtiyaçlarımı giderdim. Bir süre sonra binanın arka bölümüne doğru yürüdüm bir ara iç 

kısımda bulunan kursiyer gazinosuna girdim. Gazinonun içinde açık vaziyette bulunan 

televizyondan darbe girişimi olduğunu öğrendim ve şok oldum. Biraz izledikten sonra kimin 

ne yaptığını anlamaya çalışırken öncelikle derhal bulunduğum yeri terk etmenin en doğru 

seçenek olacağını düşündüm bu sırada saat yanılmıyorsam 24.00'ı geçmişti. Gazinodan çıkıp 

filonun arkasındaki karanlık bölüme geçtim. Daha sonra çıkış kapısına doğru ilerledim. 

Normalde hiçbir kontrolün olmadığı arka kapının birkaç kişi tarafından tutulmuş olduğunu 

görünce geri döndüm. Filonun dışında merdivenlere oturup ne yapacağımı düşünmeye 

başladım. Bu sırada üniformalı birçok kişi bazıları silahları ile yanımdan geçiyordu. Bunun 

üzerine bu şekilde oturmanın pek güvenli olmayacağını düşünerek filonun nispeten daha 

ücra bir yeri olan kursiyer gazinosuna tekrar girdim. Köşedeki bir çek yata yatarak arkamı 

döndüm. Bir süre bu şekilde kalarak konuşmaları dinledim etrafta nizamiyelerin kapalı 

olduğu ve giriş çıkışa izin verilmediği söyleniyordu. Daha sonra bizim kolun tekrar uçacağı 

anons edildi. Birisi ilk kolu tekrar uçuşa diye bağırıyordu. Bunun üzerine derhal gazinodan 

çıkarak filonun arkasına gittim ve gizlendim. Çünkü hiçbir şekilde bir daha uçuşa gitmeyi 

düşünmüyordum. Filonun arkasında bir süre oyalandıktan sonra tekrar içeriye girdim. 

İçeride bana uçup uçmayacağım sorulduğunda rahatsız olduğumu söyleyerek oradan 

uzaklaştım. Arka kısımda bir odaya girdim ve kapıyı içeriden kilitledim. Uzun süre burada  

bu şekilde bekledim ancak odanın içinde iken filonun çıkış kapılarının veya nizamiyelerin 

açılıp açılmadığı konusunda bilgi sahibi olamıyordum. Dolayısıyla bulunduğum yerden kaçıp 

kurtulmak için oluşacak muhtemel fırsatları da değerlendirme şansım da olmuyordu. Tekrar 

dışarı çıkmaya karar verdim ve doğruca kursiyer gazinosuna girdim. Burada bir çek yata 

uzanıp bir süre bekledim daha sonra da olay yerinden uzaklaşabilmek için fırsatlar aradım. 

Bu şekilde zaman ilerledi ve sabah oldu. Sonrasında birisinin nizamiye kapıları açılmış diye 

bağırdığını duydum. Bunun üzerine derhal eşyalarımı alıp dışarıya çıktım ve filoyu terk 

edebilmek için bir araç aradım. Bir süre sonra Ali Karabulut'u gördüm onunla birlikte araca 

binerek bulunduğumuz yerden uzaklaştık. 143 filonun önünde araçtan indik ve Ali Karabulut 

filodan şahsi silahını aldı sonrasında ise Aygül Yüzbaşıyı gördüm. Bana kendisinde araç 

olduğunu söyledi.  Bunun üzerine onun arabasına binerek lojmandaki evime gittim. 

Lojmanda bulunduğum süre içerisinde Ali Karabulut, Selahattin Yorulmaz ve İlker Hazinedar 

ile görüştüm kendi aramızda Savcılığa mı yoksa Hava Kuvvetlerine mi başvuralım nereye 
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başvuralım diye konuştuk. Daha sonra Halil Ata Oktay beni aradı ve ikinci bir emre kadar 

mesai olmayacağını bulunduğum yeri korumamı söyledi. Bunun üzerine gözaltına alındığım 

19 Temmuz gününe kadar lojmandaki evimi terk etmedim. Herhangi  bir kaçma girişiminde 

bulunmadım 19 Temmuz evime polisler evime geldi ve Beni Cumhuriyet Savcısının yanına 

götürdü. Burada savcı bey detaylarını savcılık ifademde anlattığım üzere devre arkadaşım ile 

ilgili sorular sordu daha sonra da beni serbest bıraktı. Tekrar evime gittim akşam üzeri 

tekrar polisler evime gelerek beni aynı savcının karşısına çıkardı. Bu sefer sorgusuz sualsiz 

tutuklandım. Sayın başkan olay günü yaşadıklarım bu şekildedir. Şimdi müsaadenizle 

iddianamedeki şahsımla ilgili konulara değinerek savunmama devam etmek istiyorum. 

İddianamede yer alan diğer taraf beyanları incelendiğinde 24 farklı kişinin beyanlarının 

olduğu ve çoğu birbirinin tekrarı niteliğindeki  bu beyanlar tasnif edildiğinde ise aslında 4 

ana iddiadan bahsedildiği görülmektedir.  Bunlar 1 kursiyer teğmenlerin İngilizce sınavı için 

üsse çağrılmaları ve olay günü üste bulunmaları 2 şahsımın olay günü üste bulunması ve 

teçhizatlarımla birlikte 141 filoya gitmiş olmam 3 141. ana brifing salonundaki uçuş 

brifingine katılmış olmam 4 ilk uçuşla giden kolda pilot olarak bulunmam ve uçaktan 

mühimmat bulunması iddialarıdır. Bu 4 iddia dışında bir de Mehmet Bozkurt'un elektrik 

tesisatı iddiası vardır. Bu şahıs ifadesinde harekat astsubayı Ali Karabulut, Koral Yüzbaşı ve 

İlker Hazinedarın orada bulunan  teğmenlere elektrik  tesisatı ile ilgili talimatlar verdiğini 

söylemiştir. İfadeyi Veren Mehmet Bozkurt  zannediyorum filonun DESK bölümünde görevli 

olan  askerdir. Ancak ifadesinin bu bölümünün oldukça dikkatsiz verildiği oldukça açıktır. 

Çünkü öncelikle Ali Karabulut harekat astsubayı değil Kurmay Binbaşı ve harekat Subayıdır. 

İkinci olarak Ali Karabulut, İlker Hazinedar ve benim orada bulunan teğmenlere elektrik 

tesisatı ile ilgili talimat verdiğim iddiası oldukça garip ve saçmadır. Hiçbir bilgim ve ilgim 

olmadığı elektrik tesisatı ile ilgili herhangi bir talimat vermiş olmam kesinlikle söz  konusu 

değildir. Ayrıca bu konu ile ilgili Mehmet Bozkurt'tan başka da herhangi bir şey söyleyen 

bulunmamaktadır. Eğer teğmenlere böyle bir talimat verilmiş olsaydı onlardan da bazılarının 

bu ifadelerinde bu konuya değinmiş olmaları gerekmez miydi ? dolayısıyla Mehmet 

Bozkunrt'un iddiası yaşanan gerçek durumu yansıtmamaktadır ve tarafımca kabul edilmesi 

mümkün değildir. Mehmet Bozkurt'un anlatmaya çalıştığı hattın elektrik hattı değil belki MY 

hattı olma ihtimali vardır. Ve bu şahıs MY hattı ile ilgili duyduğu bir şeyi elektrik hattı diye 

söylemiş olabilir diye değerlendiriyorum. Bu konuya da gerek savcılık ifademde gerekse olay 

günü anlatımımda değinmiştim  biraz önce filo komutanının MY sistemi için gazinoya çektiği 

eksik kalan kilips benzeri bir parçanın temin edilmesini bana söylemiştir. Ben de ilgili parçayı 

temin etmesini ayak üstü gördüğüm kursiyer teğmenlerden birisine ilettim. Nihai olarak 

parçanın temin edilip edilmediğini hattın çekilip çekilmediğini dahi bilmiyorum. Çünkü 
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ilgilenmedim.  Bahsettiğim konu ışında da herhangi bir hat tesisat ve benzeri hiçbir konu ile 

ilgili bilgim bulunmamaktadır. Sayın başkan diğer taraf beyanlarındaki şahsımı ilgilendiren  

asıl 4 iddia ile ilgili olarak ise yaptığım her şey askeri hiyerarşi içerisinde emir komutanına 

bağlı olarak ve birinci sicil amirim olan filo komutanının emirleri doğrultusunda olmuştur. 

Olayları fark edinceye kadar emirler haricinde kendi insiyatifim ile yaptığım hiçbir şey 

bulunmamaktadır. Verilen emirler incelendiğinde örneğin TMH görevi uçmak, kursiyer 

teğmenleri İngilizce sınavı için üste bulunmalarını iletmek ve benzeri hepsinin askerlik  

hizmeti ve benim işim ile alakalı olduğundan ve bu durumun aksine en ufak bir şüphe dahi 

bulunmadığından olay gününde aldığım bu emirlerin kanuni olup olmadığı yönünde herhangi 

bir yaşama da imkan bulunmamaktadır. Bu sebeple askerliğin gereği olduğu üzere olay 

günü kanuni olduğunu düşünerek emirleri yerine getirdim. Kanuni olduğunu düşünülen  

emirlerin yerine getirilmesinde ise herhangi bir anormallik olmayacağı oldukça açıktır. Diğer 

taraf eyanlarındaki bahse konu bu iddianın ilki kursiyer teğmenlerin ingilizce sınavı için üsse 

çağrılmaları ve üste bulunmaları konusudur. Şimdi bununla ilgili açıklamalarda bulunacağım. 

Kursiyer pilotların 11/07/2006 pazartesi günü başladıkları periyodik muayene ve fizyolojik 

eğitimlerinin planlı bitiş zamanı 14/07/2016 perşembe günüdür. Bu husus ilgili eğitimi veren 

sorumlu personel Yarbay Türk ile önceden koordine edilmiştir. Sonrasında ise filo Komutanı 

tarafından boşta kalan 15/07/2016 cuma gününe yani kursiyerlerin ingilizce eğitimine 

başlayacakları pazartesiden önceki son kalan mesai gününe ingilizce seviye tespit sınavı 

konulmuştur. Hafta iinde Eskişehir'de eğitimde olan devre kıdemlisi teğmen Mustafa 

Karadere ile yaptığım telefon konuşmasında Karadere'nin bana cuma günü bir teste 

katılacaklarını dolayısıyla bazı teğmenlerin eğitimlerinin cuma günü bitirileceğini söylemesi 

üzerine konuyu filo komutanına arz ettim çünkü bildiğim kadarıyla sınavı yapacak olan 

İngilizce öğretmeni ile de gerekli koordinasyon yapılmıştır. Filo komutanı belirlenmiş 

programın dışına çıkılmaması gerektiğini söyleyerek yapılacak testin ne testi olduğunu 

Yarbay Türk'ten öğrenmemi istedi. Yarbay Türk ile yaptığım telefon konuşmasından testin 

çok önemli olmadığı ve asıl eğitimin perşembe günü tamamlanacağı bilgilerini alarak filo 

komutanına aktardım.  

Başkan:  kayıtlar açısından Yarbay Türk dedin ismini tam olarak söylersen? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: İsmini tam olarak hatırlamıyorum Yusuf  Türk olabilir. Yusuf 

Türk olabilir hatırlamıyorum ama ismini. Eskişehir'de görevli filo komutanı da kursiyer 

teğmenlerin daha önce planlandığı şekliyle eğitimlerinin tamamlayıp Ankara'ya dönmelerini 

söyledi. Evet bu bölümü tekrar ediyorum. Yarbay Türk ile yaptığım konuşmasından testin 

çok önemli olmadığı ve asıl eğitimin perşembe günü tamamlanacağı bilgilerini alarak filo 

komutanına aktardım. Filo komutanı da kursiyer teğmenlerin daha önce planlandığı şekliyle 

NO
RD

IC
M

ONI
TO

R.
CO

M



eğitimlerini tamamlayıp Ankara'ya dönmelerini söyledi. Konuyu Teğmen Karadere'ye 

aktardım. Bu konuşmaları yaptığım telefon kayıtları da dosyada açık bir şekilde 

görülmektedir. Mesajlaşmalar da belli dosyada ancak şunu belirtmem gerekir ki burada 

kursiyer teğmenlere filo komutanının emri ile erken dönmeleri değil takip edilen programda 

olduğu gibi eğitimi tamamlayıp zamanında dönmeleri söylenmiştir. Bu hususta herhang ibir 

anormallik yoktur. Zaten kursiyerler eğer eğitimi bitirmeden erken dönmüş olsalardı ilgili 

sağlık muayenesi ve fizyolojik eğitim sonrası alınan belgeleri alamamış olmaları gerekirdi. 

Ayrıca eğitimi veren Yarbay Türk'te buna onay vermezdi. Çünkü bu eğitim onun 

sorumluluğunda yine 15 Temmuz günü kursiyerlerin Ankara'da olmalarının temel sebebi 

olan İngilizce seviye tespit sınavı da söylendiği gibi bu tarihte icra edilmiştir. Cuma günü 

dolayısıyla şahsımın kursiyerlerle ilgili koordinasyonu yasalar emir ve talimatlara uygun bir 

biçimde yaptığı ve bunun kanun dışı hiçbir nitelik taşımadığı gibi örgütsel bir özelliği 

olmadığı da ayan beyan ortadadır. Sayın başkan diğer taraf beyanlarında kalan diğer 3 iddia 

ise teçhizat giyinmem, brifinge girmem, ilk kolda pilot olarak bulunmam gibi uçuşla ilgili 

konulardır. Savunmamın ilerleyen bölümünde iddianamenin sonuç bölümüne değinirken bu 

3 iddia da zaten kendiliğinden cevabını bulacaktır. Bu sebeple tekrarlardan kaçınmak adına 

bu kısmı geçip iddianamenin diğer bölümleri ile alakalı anlatımlarımla savunmama devam 

ediyorum. İddianamenin MASAK raporları ile ilgili kısmı incelendiğinde detayları MASAK 

raporundan anlaşılacağı gibi şüpheli Ertan Koral'ın darbeye teşebbüs kapsamında hakkında 

işlem yapılan Hasan Durak ile havale işlemi gerçekleştirdiği anlaşılmıştır denilmektedir. 

Hasan Durak devre arkadaşım olan pilottur. Bahse konu havale işlemi ise bir kere yapılmış 

zaten 2015 yılında Harp Akademileri Komutanlığının Kurmay Kültür Gezisi kapsamında 

gidilen Yunanistan turu ile ilgili harcamalara mahsuben gönderilmiş bir paradır. Hiçbir özel 

anlamı bulunmamaktadır. Yine iddianamenin HTS analiz raporu bölümü incelendiğinde 

aramış veya aranmış olduğum söylenen kişilerin hepsinin 4. Ana Jet Üssü Komutanlığında 

görev yapan çeşitli rütbelerdeki mesai arkadaşlarım olduğu görülmektedir. Bunda da 

herhangi bir anormallik yoktur. Son olarak iddianamedeki şahsımla ilgili kamera 

kayıtlarınınincelenmesi konumu bölümünde 143. Filo içerisinde görüntülerim olduğu 

söylenmektedir. Söz konusu 143 filo binası mensubu olduğum ve günlük mesaimi geçirdiğim 

filo binası olduğundan burada görüntülerin olması da gayet normaldir. İddianamenin sonuç 

bölümünde ise savcılık tarafından bir değerlendirme yapılmış ve bu değerlendirmede şahsım 

hakkında temelde 4 adet iddiada bulunulmuştur. Düzeltiyorum temelde 9 adet iddiada 

bulunulmuştur. Bu 9 iddiaya dayanarak da 9 farklı suçu işlediğim söylenmiştir. Şimdi 

hakkımdaki her bir suç isnatına kopyala yapıştır şeklindeki gerekçe olarak gösterilen bu 9 

iddiaya tek tek cevap vereceğim. 1 şahsımın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyesi olduğu 

NO
RD

IC
M

ONI
TO

R.
CO

M



söylenmiştir. Bu iddia tamamen soyut, dayanıksız hiçbir kanıtı olmayan değerlendirmeden 

ibarettir. Benim hiçbir terör örgütü ile geçmişte herhangi bir bağım olmamıştır. Bugün 

yoktur ve yarın da olmayacaktır. Bu kapsamda ev ve üst aramamda herhangi bir suç 

unsuruna rastlanmamıştır. Yapılan bilirkişi incelemesinden de çıkan rapora göre telefonuma 

ve hattıma  ByLock indirilmemiş, kullanılmamıştır. HTS kayıt ve raporlarında hiçbir suç 

unsuruna tesadüf edilmemiştir. Evimden alınan dijital cihazlarda ve sair yerlerde yapılan 

bilirkişi incelemesi sonunda FETÖ'ye dair dijital kayda rastlanmamıştır. Watsapp kayıt ve 

raporlarında yasa dışı hiçbir yazışmam yoktur. FETÖ okullarında okumadım. Örgüt 

dershanelerine gitmedim. Örgüt evlerine ve kuruluşlarına bağış yardım ve saire yapmadım. 

Gazete, dergi ve benzeri yayınlara asla abone olmadım. Bankasya'da hiçbir zaman hesabım 

olmadı. 17/25 Aralık sürecinde herhangi bir eylemim yoktur. Örgüt vasıtası ile asker 

olmadım. Katalog evliliği yapmadım. FETÖ ile hiçbir iltisakım olmamıştır. İrtibatım olduğuna 

dair tek bir delil dahi yoktur olamaz. Hal böyle iken örgüt üyesi olduğuma dair yapılan bu 

yersiz iddiayı ve atılan çamuru mahkeme heyetinin vicdanına bırakıyorum. 2 şahsımın suç 

tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üssü komutanlığında pilot olarak görev yaptığı söylenmiştir. Bu 

aslında bir suçlama değil tespittir. Evet ben 15 temmuz 2016 tarihinde Akıncı 4. Ana Jet 

Üssü komutanlığında pilot olarak görev yapmaktaydım. Ancak ne TSK'de pilotluk ne de 

anılan yerde görevli olmak bir suç değildir. 3 darbe günü Akıncı Üssünde mesainin erken 

bitirildiği, darbe faaliyetine katılacak subayların Akıncı üssünde kaldığı görev verilmeyenlerin 

erkenden evlerine gönderildiği söylenmiştir. Darbe günü üste uçuşların erken bitirildiğini ben 

zaten ifademde belirtmiş ve bu erken bitirmenin biz pilotlara söylenen sebebinin de hava 

sıcaklığı olduğunu anlatmıştım. Ancak tırnak içerisinde söylüyorum darbe faaliyetine 

katılacak subayların Akıncı Üssünde kaldığı tanımlamasını şahsım adına kabul etmek 

imkansızdır. Çünkü o gün için benim planım daha önce de belirttiğim gibi çocuğumu havuza 

götürmekti. Bu sebeple filodan çıkmak ve evime gitmek için servis aracına doğru ilerlerken 

filo komutanının beni durdurarak verdiği emir neticesinde filoda kaldım ve evime 

gidemedim. Dolayısıyla benim Akıncı Üssünde kalmamın sebebi birinci sicil amirimin emridir. 

Darbe ile herhangi bir alakası bulunmamaktadır. Dört asker yönetici şüphelilerden Hakan 

Karakuş'un katılımı ile Akıncı Üssünde brifing salonunda toplantı düzenlendiği, şahsımında 

bahse konu toplantıya katıldığı  söylenmiştir. Söz konusu toplantı detaylarını daha önce 

anlattığım gibi TMH görevine yönelik olarak yapılmış uçuş brifingidir. Brifingde kendi filo 

komutanım dahil olmak üzere bir çok pilot vardı. Toplantıda olduğu özellikle belirtilmiş olan 

Hakan Karakuş'da 141 filo komutanı sıfatıyla brifingdeydi. Brifingde kalkışmadan 

bahsedilmemiştir. O sırada kalkışmanın herhangi bir emaresi olmadığı da düşünüldüğünde 

benim bu brifingden veya brifinge katılan kişilerden herhangi bir şüphe duymam da mümkün 
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değildir. Dolayısıyla bu konuda şahsımla ilgili olarak suça temas eden herhangi bir husus 

bulunmamaktadır. Beş şahsımın 940110 kuyruk numaralı F16 uçağı ile yanında pilot 

Mehmet Çetin Kaplan olduğu halde Emniyet Genel Müdürlüğü, Havacılık Daire Başkanlığına 

bir adet GB10 bombası attığı söylenmiştir. Bu iddia ile ilgili olarak savunmamı iki bölümde 

arz edeceğim. Öncelikle 15 Temmuz akşamında F16 uçağı ile yaptığım uçuşun sebebini 

anlatacak daha sonra da bombaladığım iddiasını cevaplandıracağım. Sayın başkan 15 

Temmuz akşamı birinci sicil amirim olan filo komutanının emri ile TMH görevi icra etmek için 

F16 uçağı ile yapılan uçuşa iştirak ettim. Uçuştan dönüp filoya gelene kadar da yaptığımız 

uçuşun TMH görevi olup olmadığı ile alakalı kafamda en ufak şüphe ve bu yönde bir soru 

işareti kesinlikle oluşmadı. Neden böyle bir şüpheye kapılmadığımı ve hatta neden 

kapılamayacağımı şimdi sizlere teknik olarak anlatmaya çalışacağım. Değerli mahkeme 

heyeti bir F 16 pilotunun filodan çıkıp uçağa binip havalanması için geçen süre 40-45 

dakikadır. Demekki kalkış saatinden 40-45 dakika önce filodan çıkılmalıdır. Olay gününde 

benim de bulunduğum ve öndeki lider uçağı tabi olarak numara uçağın kalkış zamanı 

yaklaşık olarak 22:00 civarıdır. Bu zamandan geriye doğru 40-45 dakika gelindiğinde pilotun 

filodan çıkışının 21:15-21:20 sıralarına denk geldiği görülmektedir ki bu saat pilotun dış 

dünya ile bağlantısının kesildiği ve uçağıyla baş başa kaldığı andır. Cep telefonu dahi 

talimatlar gereği daima kapalıdır. Öte yandan iddianameden anlaşıldığı üzere haber 

kanallarında İstanbul Boğaz Köprülerinin Jandarma tarafından trafiğe kapatıldığı şeklinde 

son dakika haberlerinin yapılmaya başladığı zaman saat 22:28'dir. Başbakan sayın Binalı 

Yıldırım'ın NTV'ye bağlanıp  gecenin ilk resmi açıklamasını yaptığı saat 23:02'dir. Bu saatten 

önceki zamanlarda bırakın pilotları yerdeki personelin dahi söz konusu darbe girişiminin 

farkında olmadığı iddianameden anlaşılmaktadır. Nitekim kuledeki personelin de ancak sayın 

Binali Yıldırım'ın konuşmasından sonra yaşananlara tepki verdikleri görülmektedir. Ancak 

şahsımın bulunduğu uçağın kalkış zamanı yaşanan tüm bu gelişmelerden önce ve kulenin 

bizzat verdiği izin ile gerçekleşmiştir. Havada bulunduğumuz süre içerisinde de kulenin veya 

diğer ünitelerin herhangi bir darbe uyarısı olmamıştır. Sadece ve sadece ilk ifademde de 

belirttiğim gibi ilgili radarın gard kanalından havadaki tüm görevlerin iptal olduğu, havadaki 

tüm görevler görev var yani, havadaki tüm görevlerin iptal olduğu tüm uçakların 

meydanlarına dönmeleri ve radarlar ile temas kurmaları yönündeki çağrısı duyulmuş ve bu 

çağrı lider uçağa size çağrı yapıyorlar şeklinde ikaz edilmiştir. Çünkü uçuş kuralları gereği 

dış üniteler ile yapılan tüm konuşmalar lider uçak tarafından yapılır. Dolayısıyla şahsımın da 

bulunduğu numara uçak bu noktada sorumluluğunu yerine getirmiş ve lider uçağa gerekli 

ikazı yapmıştır. Bundan sonra radarla konuşma göreve devam edip etmeme ve benzeri tüm 

kararlar lider uçağın sorumluluğundadır. Numara uçağın buna karışması söz konusu değildir. 
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Ayrıca lider uçağın radar ile yaptığı muhtemel konuşma başka bir telsiz kanalında 

olduğundan şahsımın bulunduğu numara uçak tarafından duyulması da mümkün olmamıştır. 

Sonuç olarak lider uçağın beklemeye devam ediyoruz ikazı neticesinde beklemeye devam 

edilmiştir. Öte yandan radarın ilk başta yaptığı görev iptal çağrısı normal zamanlarda da 

karşılaşılan bir görev iptal çağrısı olduğundan ve darbeye ilişkin tek bir kelime dahi 

içermediğinden şahsımda herhangi bir şüphe uyandırmamıştır. Zaten dava dosyalarına 

eklenen birleştirilmiş hava harekat merkezi harekat özet defterinin 12. Sayfasındaki 58. 

Kayıtta yer alan bilgilere göre resmi kayıtlardan bahsediyorum. Bu bilgilere göre de yapılan 

üsse dönüş çağrısının bize yapılan üsse dönüş çağrısının sivil hava trafik kontrol ünitesinin 

isteği ile ve havadaki uçuşların sivil trafiği etkilediği gerekçesiyle açık bir şekilde 

belirtilmiştir. Yani bu çağrının darbe ile yakından uzaktan alakası yoktur. Tamamen havacılık 

kuralları gereği yapılmış bir çağrıdır. Oldukça rutindir dolayısıyla da şüphe uyandırmamıştır. 

Sayın başkan bu şekilde lider uçağın ikazıyla Ankara'nın Kuzey Doğusunda ve şehir 

ışıklarının tamamen dışında TMH görevi ile uçtuğumuz düşüncesi ile beklemeye devam ettik. 

Bu husus da yani Ankara'da TMH görevi uçulması konusu da sürekli eleştiriliyor olup önemli 

bir sorudur. Ancak bu konu analiz edilirken genelde kalkışma yarım kaldıktan ve olaylar 

açığa çıktıktan sonra puzzlenın parçalarının birleştirildiği yani tümden gelinci bir yaklaşımın 

benimsendiği görülmektedir. Oysaki havadaki olaylar ve askeri disiplin yaşanırken tümden 

gelim değil tüme varım çalışmaktadır. Zira henüz ortada darbe, askeri harekat, hain 

kalkışma, el koyma, ses üstü hız kavramları yoktur. İnsanlarımız yerde felaketi yaşarken 

veya TV'de seyrederken havada olan masum asker kişiler bundan habersizdir. Kalkışmadan 

haberi olmayan  personel için bu kesit öte yandan günümüz dünya olayları incelendiğinde 

terörün artık şehirlerde yaşadığı ve her bombalamada yüzlerce vatandaşı katlettiği bir 

vakadır. İşte Ankara'da, İstanbul'da, Suruç'ta, Gaziantep'te, Diyarbakır'da hasıl tüm ülkede 

terör konseptinin kentselmiş olması emniyet kuvvetlerinin de bu yeni duruma göre 

yenilemekte ve adapte etmektedir. Son yıllarda hava kuvvetleri literatüründe şehir içi yakın 

hava desteği kavramının yerleşmesi, şehir içi hava desteği diye bir şey var bu kavramın 

yerleşmesi hava kuvvetlerinin elindeki çok hassas vuruş kabiliyeti olan mühimmat sayesinde 

şehir içerisinde teröriste karşı operasyonun yapılabilmesi çağdaş mücadele yöntemi olarak 

gelişmekte iken sivil insanların bunun farkında olmamaları doğaldır. Ancak askeri açıdan ilgili 

personelin zihni tüm bu bilgi ve yöntemlerle donanımlı haldedir. Nitekim Ekrem Aydoğdu'da 

iddianamenin sayfa 1313'teki ifadesinde bunu işaret ederek  eğitimimizde şehir merkezi 

içerisinde çalışma yapıyoruz. Hedefin sorumluluğu da tamamen bizi yönlendiren kişiye aittir. 

Biz emirleri sorgulamayız demekle, bu gerçeği işaret etmektedir. Kabul edilmelidir ki eğitimi 

yapılan bir şeyin vuku da mümkün olduğundan personelin bu tür şehir içi harekata hazır 
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olması gerekmekte olup, emri sorgulaması ise askeri açıdan yasaktır ve cezaya da muciptir. 

Ayrıca böyle bir görevlendirme yani Ankara'da TMH görevlendirmesi şahsım için yeni bir şey 

de değildir. Daha önce de verilmiştir. Buranın altını çiziyorum yani böyle bir görevlendirme 

şahsıma daha önce de yapılmış ve bunun küayıtları da halen hava kuvvetlerinde mevcuttur. 

Sayın başkan 30 Ağustos 2015 tarihinde Ankara'nın göbeğinde icra edilen 30 Ağustos 

resepsiyonuna yönelik olarak yapılabilecek terör saldırılarına karşı alarm verildiğinde hemen 

kalkıp terörist ile mücadele harekatı icra edecek şekilde gerçek mühimmat yüklü F16 

uçakları ile Akıncı Üssünde hazır bir şekilde nöbet bekledim. 2015 tarihinden bahsediyorum 

30 Ağustos 2015 bu husus hava kuvvetleri MY sisteminde de kayıtlıdır. Yani Ankara'da TMH 

görevi için uçak kullanılması hususu benim için 15 temmuz ile ilk defa karşılaştığım  garip bir 

durum değildir. Daha önce de yanıldım. Garip bir şey değil benim için dolayısıyla pilotların 

olay günü içinde bulunduğu duygu ve düşüncelerinin çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu 

kapsamda  Cumhurbaşkanının  TSK Personel Kanununda yakın zamanda bir değişikliği 

onayladığını ve TMH görevlerinde görev alanların görevlerinden dolayı sorgulanması için izin 

alma şartının getirildiğini duyduğumu bu konudaki düşüncelerimi de Ali Karabulut ve 

Selahattin Yorulmaz ile paylaştığımı savunmamda belirtmiştim. Benzer şekilde Selahattin 

Yorulmaz'ın da iddianame sayfa 1415'teki ifadesinde o hafta meclisten yakın hava desteği 

kapsamında pilotların sorumlu olmayacağı yönünde bir yasa çıktığını da hatırlıyorum. Bu 

yasa kapsamında TMH'ın ülke içinde ve ülke dışında hiçbir ayrım olmadan yapılabileceğini 

düşünüyordum cümleleri yer almaktadır. Tüm bu duygu ve düşüncelere ilave olarak 

şahsımın ilk ve son kez uçtuğu bölgenin Ankara'nın tamamen dışında kırsal bir bölgede oluşu 

yapılan operasyonun TMH görevi olduğunun aksine en ufak bir tereddüt yaşamama 

kesinlikle mahal vermemiştir. Ben her ne kadar uçuşa gitmeden önce TMH'ın nerede 

yapılacağını bilmiyor olsam da Ankara yakınlarında beklemeye başladığımızda bu durumun 

bana garip gelmemesi anlattığım bu tecrübeler sebebiyledir.  Dolayısıyla konunu ve somut 

koşulların bu şekilde değerlendirilerek hukuki bir sonuca varılması gerekmektedir. Sayın 

başkan şimdi de iddianamede ve dava dosyasında yer alan bilgilere dayanarak şahsım ile 

ilişkilendirilmeye çalışılan Havacılık Daire Başkanlığındaki patlama ile ilgili açıklamalarda 

bulunacağım. 15 Temmuz 2016 tarihinde Havacılık Dairesinde bir patlama meydana geldiği 

sabittir. Ancak bu patlamanın sebebinin uçaktan atılan bir bomba olduğu da sabit midir? 

bölgede bir helikopterden ve yakıt tankerinin varlığından bahsediliyor. Dolayısıyla en ufak bir 

kıvılcımın dahi devasa bir patlamaya sebep olacağı aşikar. Buraya bir tank atışı yapılmamış, 

roket veya havan atılmamış helikopter taarruzu olmamış, hatta belki teknik bir arıza da 

olmamış illaki bir uçak bomba atmış patlama bu sebeple olmuş bu kesin midir? hayır kesin 

değildir. Peki patlamaya sebep olan sebep olduğu söylenen uçağın... 
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(seyirciler sıralarından gelen sesler anlaşılamadı)  

Başkan:  Çıkartalım o arkadaşı çıkartalım artık. Güvenlik görevlisi arkadaşlar ne 

yapıyorsunuz defalarca uyardım.  

(seyirciler sıralarından gelen sesler anlaşılamadı)  

Başkan: Sessiz olalım gereğini yapalım, söz vermeden konuşmasın kimse. Talimat veriyoruz 

daha önceden de talimat verdik. Bakın bunu tekrar tekrar söyledim bir yargılama yapıyoruz 

çok önemli bir davayı yargılıyoruz. Burada birilerin birbirin işaretini, hakaretini 

yargılamıyoruz. Daha önceden de söyledik duruşma düzenini bozan kişi güvenlik 

görevlilerine ikinci bir talimatta verilmiyor çıkartın demişiz. Bizim sözümüzün üstüne 

başkalarının bir şey söylemesinin hiçbir anlamı yok. Duruşma yarım kalsın diye 

uğraşıyorsanız başka mesela ama kalmayacak dediğim gibi. Devam ediyoruz evet.   

Sanık  Ertan Koral cevaben: Birkaç cümle geriden başlıyorum. Patlamanın sebebinin uçaktan 

atılan bomba olduğu sabit midir sorularımla devam ediyorum. Bölgede bir helikopterden ve 

yakıt tankerinin varlığından bahsediliyor. Dolayısıyla en ufak bir kıvılcımın dahi devasa bir 

patlamaya sebep olacağı aşikar. Buraya bir tank atışı yapılmamış, roket veya havan 

atılmamış, helikopter taarruzu olmamış. Hatta belki teknik bir arıza da olmamış illaki bir 

uçak bomba atmış ve patlama bu sebeple olmuş bu kisin midir? hayır kesin değildir. Peki 

patlamaya sebep olduğu söylenen bir uçağın bir F16 olduğu ve Akıncı Üssünden kalktığı da 

kesin midir? dosyada olay günü Akıncı haricinde Balıkesir, Eskişehir, Erzurum, Diyarbakır ve 

Adana'dan uçaklar kalktığına dair bilgiler bulunmakta buradan kalkan uçaklarda herhangi bir 

inceleme yapılmış mıdır? bu uçakların temiz olduğuna dair herhangi bir bilirkişi raporu 

varmıdır? biz dosyada böyle bir rapora rastlayamadık. Ancak şimdilik bu hususu 

iddianamede yer aldığı şekliyle yani uçağın Akıncı'dan kalktığı yönünde kabul edelim ve 

gelelim Akıncı Üssüne sorumuz aynı. Akıncı Üssündeki uçakların bombalama olayını yaptığı 

kesin midir? bu konuda herhangi bir bilirkişi raporu var mıdır? sayın mahkeme heyeti evet 

dosyada bu  konu ile ilgili olarak bir bilirkişi raporu vardır. 23 Temmuz ile 11 Ağustos 

arasında 20 günlük sürede 18 kişilik bir heyet tarafından hazırlanan 12/08/2016 teslim 

tarihli F16 uçaklarında yapılan incelemeye ilişkin 141 sayfalık detaylı bir bilirkişi raporu neler 

var bu raporda uçak konferegasyon listeleri, uçuş rotaları, son uçuş tarih ve saatleri, kalkış 

iniş zamanları, CSFDR bilgileri, telsiz konuşma çözümlemeleri, uçak hedef bomba eşleşme 

dokümanları ve saire yani oldukça kapsamlı bir rapor raporun bilgi kaynaklarına baktığımda 

ise bir çok bilgi kaynağı bulunmakta ancak bunlardan en önemlisi CS, FDR verileri olarak 

göze çarpmakta nedir bu ? CSFDR, CSFDR uçağın süratini, irtifasını, uçuş yolunu, uçak 

bomba atmış mı atmamış mı? atmışsa hangi koordinata atmış, atış anında uçağın pozisyonu 

neymiş ve benzeri birçok bilgiyi kaydeden bir cihaz yani F16 uçağının kara kutusu güvenilir 
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mi ? doğru mudur? bu cihazdan elde edilen bilgiler raporun 9. Sayfasındaki analiz başlığı 

altındaki ibareyi aynen okuyorum. Motor daumant ve CSFDR verilerinden elde edilen bilgiler 

90-0022 hariç doğru kabul edilmiştir. 90-022 ise Akıncı'nın değil Diyarbakır üssünün 

uçağıdır. Yani Akıncı Üssüne ait uçakların hepsinin kara kutu bilgilerinin doğru olduğu bilirkişi 

raporu ile sabittir. Şimdi bu bilgilerden sonra tekrar dönelim iddianameye iddianame sayfa 

1300'de Havacılık Dairesini bombalayan ve benim de içinde bulunduğum söylenen uçağın 

kuyruk numarası 94-0110 doğrumudur bu bilgi yani ben olay gecesi gerçekten 0110 ile mi 

uçtum? sayın başkan pilotlar hiçbir zaman uçak kuyruk numaralarını ezbere bilmezler. O 

sortide hangi uçak kendisine tahsis edildi ise araç şoförü pilotu o uçağa götürür pilot da 

biner ve uçar. Nitekim ben de o gece uçtuğum uçağın kuyruk numarasını normal olduğu 

üzere bilemiyorum. Ancak biz burada da iddianamedeki bilginin doğru olduğunu ve benim 

0110 ile uçtuğumu varsayalım. Dönelim bilirkişi raporuna ve şu soruyu soralım. 0110 

numaralı uçağın kara kutu bilgilerine göre uçaktan çıktığı söylenen bomba hangi koordinata 

atılmıştır. Bu koordinat Havacılık Dairesine mi aittir.? motor daumant bilgileri kayıt edilmiş, 

kara kuru bilgileri kayıt edilmiş, olay yeri incelemesi yapılmış sonuç 0110 kuyruk numaralı 

uçak olay tarihinde uçuşa katılmanmıştır. Son uçuş tarihi 14 Temmuzdur. Yani iddianamede 

benim ile ilişkilendirilen uçak olay tarihinde uçmamış bile sayın başkan bu somut gerçekten 

sonra bir de tersten mantık yürütelim ve şu sorunun cevabını arayalım. Eğer iddianamede 

şahsımın uçtuğu söylenen 0110 numaralı uçak bilirkişi raporu ile sabit olduğu üzere olay 

günü hiç uçmamışsa o zaman yine iddianameye göre konuşuyorum. Havacılık Dairesine 

hangi uçak ile bomba atmışız. Bu uçağın kuyruk numarası ne bilirkişi raporu sayfa 111 olay 

tarihinde uçuşa katılan uçaklar listesi sıra No:11 diyor ki Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire 

Bölgesine atış yaptığı değerlendirilen uçağın kuyruk numarası 94-1562'dir. Şimdi eğer 

Havacılık Dairesine bomba atan uçak 1562 kuyruk numaralı uçaksa ve ben de iddianameye 

göre konuşuyorum iddianameye göre bu bombalama yapan uçağın içindeysem öyleyse basit 

bir mantıkla ben 1562 numaralı uçak ile uçmuşum. Peki 1562'nin detaylı kara kutu 

bilgilerine bakalım. Cevabını aradığımız sorular şunlar. Gerçekten bu uçağın uçuş konum 

bilgisi Gölbaşı'nı mı gösteriyor. Bomba atış koordinatı Havacılık Dairesinin yakınında mı 

bomba atış zamanı iddianamede yer alan 23:18 saati ile uyumlu mu? yapbozun parçalarının 

oturabilmesi için bu verilerin Gölbaşı'ndaki patlama ile uyumlu olması gerekir. Bilirkişi raporu 

sayfa 124 1562 kuyruk numaralı uçağın yani rapora göre Havacılık Dairesini bombalayan ve 

iddianamedik bilgilere göre de benim içinde olmam gereken uçağın detaylı kara kutu verileri, 

uçağın uçtuğu konum verisi yok. Uçağın bomba atış zamanı yok. Uçağın bombayı attığı 

koordinat bilgisi yok. Sayın heyet bu veriler diğer uçaklarla ilgili raporlarda var. Ama ne 

hikmetse 1562 numaralı uçakta yok. Hiç mi veri yok? veri var. En azından uçağın kalkış iniş 
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saatleri var. Bilirkişi raporunda aynı sayfa yani sayfa 124, 1562 numaralı uçağın kalkış 

zamanı gece yarısı 24:01 yani iddianamede yer alan Havacılık Dairesindeki patlama dan 43 

dakika sonra, iniş zamanı 01:56 kalkış 24:01 iniş 01:56, peki bu zaman aralığında ben 

neredeyim? yerde 141. Filodayım ve görüntülerim var. O zaman benim bu uçakla ve 

Havacılık Dairesindeki patlama ile ne alakam var. Cevabı yok. Değerli mahkeme heyeti 

görüldüğü üzere iddianamenin şahsım hakkındaki en ağır suçlaması hiçbir somut veriye 

dayanmadığı gibi bizzat dosyaya gelen bilirkişi raporuyla da tamamen çürümektedir. Bu 

sebeple iddia makamının bu suçlamasını kesinlikle ret ediyor ve diğer iddialara da vereceğim 

cevaplarla savunmama devam ediyorum. 6. İddia şahsımın darbe günü Akıncı Üssünde 

bulunduğu 15/07/2016 tarihinde 143. Filo koridoru güvenlik kamerasında saat 16:23:05-

16:23:10 ve 17:43:05-17:43:10 zaman aralığında görüntülerimin bulunduğu söylenmiştir. 

143. Filo komutanlığının benim mesaimi geçirdiğim kendi filom olduğunu ve söz konusu 

tarihte filo komutanının emriyle mesaide kaldığımı ve devam ettiğimi az önce arz etmiştim. 

Buna göre 143. Filo komutanlığında görüntülerin olabileceği ve bunun da gayet doğal olduğu 

açıktır. Bu husus şahsım açısından herhangi bir suç şüphesini yansıtmamaktadır. 7. İddia 

şahsımın darbe yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirdiği söylenmiştir. Bu 

suçlamanın hiçbir özel dayanağı bulunmamaktadır. Kalkışma gecesi de dahil olmak üzere 

askerlik hayatımın hiçbir bölümünde kendi görevime, kanunlara, nizamlara, emir ve 

talimatlara uygun olarak yapmaktan başka hiçbir gayret içerisinde bulunmadım. Bu noktada 

iddia makamı görev ve suça yardım olgularını maalesef birbirine karıştırmaktadır. Suça 

yardım da kanunen sanık da darbeye yardım etme kastının mevcut olması gerekmektedir. 

Oysaki şahsımın hiçbir şekilde suç işleme kastı görülmemektedir. Dolayısıyla hakkımdaki bu 

iddiayı da kabul etmek kesinlikle mümkün değildir. 8 şahsımın kursiyer teğmenlere elektrik 

tesisatı ile ilgili emirler verdiği söylenmiştir. Bu iddiada daha önce anlattığım gibi filonun 

DESK bölümünde görevli olan askerin yanlış bir yorumundan ibarettir. Bahse konu hattın 

elektrik hattı değil bilgisayar hattı olma ihtimali vardır ve benim değil filo komutanının emri 

ile çekilmiştir. Benim herhangi bir şekilde emir verme durumum söz konusu değildir. Filo 

komutanının emrini bir kursiyer pilota aktarmamın da herhangi bir suç unsuru 

bulunmamaktadır. Ayrıca bahse konu bilgisayar hattının söz konusu suç eylemi ile ne alakası 

olduğunu anlamak da imkansızdır. Sayın başkan iddianamenin şahsım hakkındaki 9. Ve yine 

tırnak içerisinde söylüyorum final yorumu darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için gayret 

sarf ettiğim iddiasıdır ki bu yoruma katılabilmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Zira 

yönetimimde F16 gibi müthiş bir silah varken kalkışmanın başarısız olacağı henüz 

bilinmezken hatta iddianameden anlaşılacağı üzere havada darbeye karşı koymak üzere 

görevlendirilmiş tek bir uçak dahi yokken şahsımın uçmaktan pilotlukta ve her türlü 
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eylemden sakınmasının olay yerini terk edebilmek için uğraşmasının darbe girişimini 

öğrenince yaşadığı şok halimin ve sağlığımın bozulmasının nasıl bir gayret olduğunu sayın 

mahkemenin takdirlerine bırakıyorum. Üstelik darbeci pilot olarak adlandırılabilecek bir 

duruma bilerek veya bilmeyerek düşmüş bir kişinin tek derdi kendini kurtarmak olsa 

gelecekteki muhtemel kanuni ve cezai ağır yaptırımlardan kurtulmak için teşebbüsün 

başarıya ulaşması için canla başla çalışacağı çünkü bundan başka seçeneği kalmadığı açıktır. 

Oysa şahsım böyle bir tercihi asla düşmemiştir. Hal böyle iken eğer darbe girişimi başarılı 

olsaydı darbecilerin beni büyük cezaya çarptıracağı aşikar. İçinde buluduğum durumum 

itibariyle ise yine çok ciddi suçlamalar ile karşı karşı ya ve tutuklu durumda olmam oldukça 

ironiktir. Değerli mahkeme heyeti iddia makamının şahsım ile ilgili olarak talep ettiği 

Anayasayı ihlal, Yasama Organının Ortadan Kaldırılmaya Teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs,  ve sair tüm suçların her biri için kopyala yapıştır 

şeklindeki gerekçe olarak gösterdiği 9 iddianın her birine ayrı ayrı cevap vermiş 

bulunmaktayım. Görülmektedir ki hakkımdaki suçlamalar ile ilgili hiçbir sağlam ve kabul 

edilebilir bir gerekçe bulunmamaktadır. Bu sebeple hakkımdaki tüm suçlamaları ret 

ediyorum. Ben hayatımın hiçbir evresinde hukukun, kanunların ve nizamların dışına 

çıkmadım. Hiçbir terör örgütü ile irtibat içinde olmadım. Yardım etmedim. Desteklemedim. 

Bugün burada karşınızda olmamın tek nedeni olay gününde kanuni olduğunu düşündüğüm 

emirleri yerine getirmekten ibarettir. Darbe girişimine katkı sağlayabilecek bilerek ve 

isteyerek yapılmış tek bir eylemim bulunmamaktadır. Hatta olay gecesi darbe girişimini 

öğrendikten sonra filoda uzun namlulu silahları ile bekleyen komandolar sebebiyle can 

güvenliğim tehlike altında olmasına rağmen tek bir defa daha uçuşa ve uçağa gitmeyerek  

darbeyi engellemek adına ciddi bir duruş gösterdiğim ve bu yönde gayret sarf ettiğim 

açıktır. Mahkemenizin tüm bu hususları göz önünde bulundurarak tutuklandığım günden 

bugüne yaşadığım mağduriyetleri sonlandırmak için şahsım hakkında bihakkın tahliye kararı 

vermesini, gerekiyorsa adli kontrol uygulamasını, yargılama sonucunda da beraatime karar 

vermesini arz ve talep ediyorum. Savunmam sona ermiştir.   

Sanık Ertan Koral 'ın Sulh Ceza Hakimliğinde ve savcılıkta vermiş olduğu beyanı okundu, 

soruldu: Daha önceden savcılıkta iki kez ifade vermişsin 20/07/2016 tarihinde ve 

29/09/2016tarihinde. Şimdiki ifadende sonradan vermiş olduğun 29/09/2016 tarihli ifadeni 

kabul etmediğini söyledin. Bu ifaden ile diğer ifaden arasındaki en önemli fark olay tarihinde 

Çetin Kaplan ile uçuş sırasındayken 1 numaralı koldaki Arslan 1 deki Ekrem Aydoğdu ve 

Azimetli'nin işaretlemeye yaptığı senin önünde uçakta bulunan Çetin Kaplan'da bombayı 

bıraktığı Emniyet Havacılık Dairesindeki helikopterin vurulması olayına ilişkin beyanın oldu. 

Bu ifadelerin her ikisinde de savcılık ifadelerin her ikisinde de müdafin hazır. Şimdiki 
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anlattığın savunmalarınla bu ifadelerin arasında çelişkileri ve açıklanması gereken hususları 

soracağım. Öncelikle 143 filoda görevlisin, filo içerisinde başkaca bir görevin var mı 

kursiyerlerle ilgili ya da sosyal? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Bizde kursiyerler filoya katıldıkları zaman filo içerisindeki 

pilotlardan birisi onların genel sorumlusu oldu ben kursiyerlerden sorumluydum.  

Başkan: Kursiyerlerden sorumlu? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Evet, yani kursiyerlerin bir derdi sıkıntısı olduğu zaman direk 

filo komutanıyla görüşmek üzere önce bana aktarırlar sorunu, ben filo komutanıyla 

görüşürüm.  

Başkan:  15 temmuz tarihinde mesai erken bitirildi, bunu 14 temmuzda da bir kısım 

biliyormuş yarın mesai erken bitirilecek diye, sizde biliyor muydunuz 15 temmuzda? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Bize sadece uçuşların öğlene kadar planlanması söylendi 

uçuşların erken biteceği yani filo üssün mesaisi ile ilgili bilgim yok sadece biz uçuşların erken 

bitirileceğini biliyorduk.  

Başkan:  Uçuşlar erken bitti. Mesaiden ayrılacaksın saat:15:00 civarı filodan servis istedin 

gitmek için bu ilk ifadende savcılık ifadende 20/07/2016 tarihinde yanında filoda görevli 

pilotlardan Ahmet Pala'nın da olduğunu söylemişsin Ahmet Pala ile birlikte servise 

çıkacağımız sırada filo komutanı Mustafa Azimetli'nin seni çağırdığını söylemişsin ve kalmanı 

istediğini söylemişsin doğrumudur? bu ifadede şimdi sadece ben çıkarken beni çağırdı dedin 

tek başınaymışsın gibi söyledin. 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ahmet Pala yanımdaydı. Beraber yürüyorduk. Zaten Ahmet Pala 

burada ifade verirken aynı soru ona da sorulmuştu. O da Ertan Koral'da ben kim olduğunu 

hatırlamıyorum birileri vardı dedi. Beraber yürüyorduk filo komutanı odasından çıktı. Biraz 

bekle dedi. Bu standart zaten kurmay subaylara siz biraz geç çıkın bekleyin şeklinde şeyler  

(ANLAŞILAMADI) Ahmet Pala devam etti yürümesine ben beklemek zorunda kaldım.  

Başkan:  Seni çağırdıktan sonra bu TMH olacağına ilişkin sadece sizin filodaki pilotlarla mı bi 

toplantı gibi bir şey oldu ya da konuşma oldu? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Bir toplantı değil, aradan bir süre geçtikten sonra TMH olabilir 

dinlenin dedik. Birileri vardı ama ayak üstü 

Başkan:  Yani TMH için toplantı olsa ne olacak bunun ismini nasıl koyacak bilmiyoruz. Bu 

isimle ilgili niye bu kadar takılıyor ki TMH yapıyorsunuz nasıl TMH ile ilgili bir toplantı 

yapılmayacak mı? TMH ile ilgili yapılan toplantı diyelim onda bir kaç kişi bir araya 

gelmeyecek mi gelecek evet 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Bunu şunu arz etmek istedim. Bu ayak üstü o sırada gördüğü 

pilotlara TMH olabilir dinlenin şeklinde oldu. Ya da şöyle bir şey olmadı. Şu pilotlar bir 
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toplansın ben geleceğim şu saatte geldi. Evet hazır mıyız? hazırız. Arkadaşlar TMH olabilir 

gibi bir şey olmadı. O sırada spontene olarak gelişmiş bir şeydi yani onu söylemek istedim. 

Başkan: Bu ifadelerinin hiç birisinde o tarihte bir sosyal faaliyet olması nedeniyle bir takım 

hazırlıkların yapıldığı sosyal faaliyet olduğu yönünde bir beyanın olmadı. Sosyal faaliyetten 

haberin var mıydı?  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Benim yoktu haberim.  

Başkan:  Çünkü kursiyerlerden sorumlusun o tarihte filo komutanı kursiyerleri toplamış 

bugün bir sosyal faaliyet ve TMH birlikte olacağını söylemiş. Sana sosyal faaliyetten 

bahsetmedi mi?    

Sanık  Ertan Koral cevaben: Benim haberim yoktu. Ben o sırada filoda değildim 

muhtemelen. Çünkü arz etmiştim savunmamda bir süreliğine eve gittim. Giriş çıkış 

kayıtlarımı o şeyden görülebilir. Muhtemelen o sırada toplamış olabilirler.  

Başkan: Çünkü ilerleyen süreç içerisinde 143. Filoya sivil kıyafetli bir çok kişi gelmiş. Bir 

kısmı asker bir kısmı asker olmayan. Bunun da bir sosyal faaliyet olacağı için işte 

kursiyerlere mihmandarlık görevleri verilmiş nizamiyelerde çeşitli yerlerde mihmandarlık 

yapmaları istenmiş. İçeride de bir takım hazırlıklar yapılmış bu hazırlıklardan haberin oldu 

mu? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hayır olmadı.  

Başkan: Sosyal faaliyete ilişkin? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Benim haberim yoktu.  

Başkan:  Bu senden izin isteyen kursiyerler olmuş. Birisinden bahsettin. Sinan Albur'un da 

eşinin doğumu nedeniyle bir talebi varmış onu da filo komutanı daha sonra olsun salı günü 

olsun diye bir konuşmadan bahsetmişsin? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Sinan Albur bana hafta içinde tam gününü hatırlayamıyorum. 

Perşembe olabilir. Bir gün geldi. Hocam dedi eşim doğum yapacak dedi. Uçuşlarım devam 

ediyor bir sıkıntı var mı dedi. Ben de Sinan ne sıkıntı olacak yani sadece filo komutanına bilgi 

ver dedim. Sinan Albur'a filo komutanına bilgi ver dedim. Sinan ile ilişkimiz bu kadar 

cumartesi yani cumartesi günü demişti. Cumartesi günü doğum yapacak bir sıkıntı var mı 

dedi. Yok dedim Sinan filo komutanına bilgi ver dedim. Sinan'a  

Başkan: O da havalar sıcak daha sonra demiş. Onu söylediğini söylemişsin ifadende  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ben öyle bir şey söylemedim. Sinan Albur'un iadesinden mi 

bahsediyorsunuz? 

Başkan:  Senin ifadenden bahsediyorum ilk ifadende savcılık ifadende söylemişsin onun için 

soruyoruz. Bu şu ana kadar sorduğum her şey senin ifaden ile ilgili  
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Sanık  Ertan Koral cevaben: O sonra daha sonra olan bir şey havalar sıcak konusu adım 

adım anlatıyorum. Sayın başkanım.  

Başkan:  Filo komutanı izin vermemiş işte eşinin doğumuyla ilgili bir şeyler konuşmuş 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Şimdi ben onun filo komutanı ile ne konuştuğunu bilmiyorum. 

Ben kendim açısından arz ediyorum şimdi duyduklarımı. Ben filo komutanı ile konuş dedim. 

Filo komutanı ile konuştu o muhtemelen daha sonra ben gün içerisinde Sinan'ı gördüm. 

Sinan hocam salı günü olacak dedi doğum. Ben de anlamadım acaba filo komutanı mı bir 

şey söyledi diye filo komutanına sordum akşama doğru komutanım dedim hani Sinan böyle 

böyle söyledi o dedi cumartesi günü olacakmış uçuşları engellemesin diye salıya aldırmış ya 

da pardon salı günü olacakmış uçuşları engellemesin diye cumartesi gününe aldırmış. Hava 

çok sıcak gerek yok gibi bir şey söyledi ben de anlamadım yani filo komutanının ne dediğini. 

Başkan:  Buradaki tam ifade şu Teğmen Albur komutandan izin istemişti cumartesi günü 

doğum yapma olasılığına binaen filo komutanımız da hava sıcak salı günü olsun dedi.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Evet. 

Başkan:  Teğmen Albur'da cumartesi günü bizimleydi.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Evet öyle söyledi filo komutanı hava sıcak dedi. Yani ben daha 

sonra Teğmen Albur'un ifadesinden öğrendim. O işte uçuşlar ile ilgili ben yoktum zaten o 

kendi ifadesinde de söyledi.  

Başkan:  Biz kendisine soruyoruz kendi ifadesini soruyoruz yanındaymış diyor mu zaten ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Benim şeyim o yani ben ikimiz görüştük üçümüz hiç 

görüşmedik. Ben filo komutanı ile ve Sinan Albur'la görüşmedim. Üçümüz beraber yani 

Başkan:  Üçünüz beraber konuştunuz demiyoruz yani bu ibare geçmiş sen bunu nereden 

duydun. Nasıl oldu diye onu soruyoruz işte  

Sanık  Ertan Koral cevaben: İşte Sinan söyledi bana hocam salı günü olacak havalar sıcak 

dedi. 

Başkan:  Bu Eskişehir'de sağlık muayenelerine giden kursiyerlerle ilgili İngilizce sınavına 

çağrılması için orayla görüştüğünü beyan ettin. Bunu ne zaman söylemişti size kursiyerlerin 

sınav için gelmeleri gerektiği. 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Filo Komutanı mı? 

Başkan: Evet yani 15 Temmuzda filoda hazır olmaları hususunu  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Şimdi şöyle normalde zaten perşembe günü bitiyor programları 

yani biz yarbay şimdi kursiyerleri şeye göndermeden önce bizim programımız var akan 

devam eden bir programımız var. İngilizce eğitimine başlayacaklar takiben yer dersleri 

başlayacak uçuşları başlayacak arka arkaya bindirmeli bir program bu. Pazartesi günü 

ingilizce dersleri başlayacağı için bir mesai günü var cuma günü zaten perşembe günü de 
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bitiyordu. Şeyleri USM'deki Eskişehir'deki kursları dolayısıyla filo komutanı o zaman 

sınavlarını cuma günü olsunlar pazartesi direk başlasınlar demişti. Zaten perşembe günü 

bitiyordu ben zannediyorum salı günüydü şuradan hemen kontrol edeyim. Salı günü bende 

şeyde var Teğmen Karadere ile yaptığım mesajlaşmada var.  Onunla konuşurken bana şöyle 

demiş "hocam bugün derslere başladık. Ben perşembe biliyorum biteceğini, genel bir bilgi 

soruyorum kimlerin doğum tarihleri üç ay içerisinde ve saire onları koordine etmeye 

çalışıyorum." 

Başkan: Bu geçişleri boş olan yerden yapın vereceğiniz evrakları buradan uzatın. Jandarma 

buradan uzatın boş olan yerden uzatın oralarla? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Şimdi programımız rutin olduğu üzere perşembe günü bitiyor 

sayın başkan ben salı günü şeyle konuşuyorum Karadere ile konuşuyorum hani üç ay 

içerisinde doğum tarihi olan kimler, spor testi ve saire gibi onlarla ilgili şeyler konuştuk. 

Bana şöyle söyledi bunları da neden söylüyorum şundan dolayı üç ay içerisinde doğum günü 

var ise bir daha gitmeyecek oraya eğitime onları planlamaya çalışıyorum kim gitmeyecek 

yani altı ay sonra bir daha eğitime kim gitmeyecek onları biliyorum ona göre onları uçuş 

eğitimleri planlanacak bana mesaj attı şöyle "hocam bugün derslere başladık spor testine 

girecek dokuz kişi var. Girecek olanlar cuma günü sabah bitirme olabilirmiş, girmeyecek 

olanlar perşembe günü bitirmeleri yüksek ihtimalmiş. Ayrıca doksan gün içerisinde doğum 

tarihi olan iki kişi var hocam" diye mesajlaşmışız. Ben şimdi normalde perşembe hepsinin 

bitmesini bekliyorum. Spor testine girecek dokuz kişi cuma günü bitecek deyince biliyorum 

ki koordinasyon yapıldı öğretmenle ingilizce öğretmeniyle cuma günü sınavları var. Filo 

komutanına arz ettim konuyu komutanım böyle böyle diye bir husus var dedim. O da Yarbay 

Türk ile bir konuş bakalım ne testiymiş hani programda yok ne testiymiş dedi ben de 

konuştum. Yarbay Türk ile bu test bizim USM programı içerisinde olan bir test değil bazen 

onlar istatistik testler yapıyorlar 20-25 tane teğmen olduğu için onların G Dayanıklığı ve 

saire ile ilgili istatistik testler yapıyorlar ama bu testler bizim programımızı aksatamaz. Ne 

testi hocam dedim cuma gününe test koymuşsunuz ya test önemli değil bizim eğitim 

perşembe günü bitecek deyince hocam eğitim bitince kursiyerleri yollayın filo komutanınız 

bu şekilde söyledi dedim. Sorun yok dedi dolayısıyla perşembe günü bitti eğitimleri cuma 

günleri filoda oldular ve ingilizce sınavlarını oldular. Şeyler de bu Teğmen Karadere ve 

Yarbay Türk'le ve saire yaptığım konuşmalarda şeyler telefon konuşmalarının  saatleri  

zamanları da zaten  aktardığım şekilde dosyada mevcut.   

Başkan: Bu 143 filoda filo komutanı kursiyerlerle TMH ya da sosyal faaliyete ilişkin 

görevlendirmeler konusunda konuştuğunu ve bir toplantı olduğunu ya da onlara bir şeyler 

söylediğinden haberin olmadı mı ?  
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Sanık  Ertan Koral cevaben: Ben filodan geldikten sonra teğmenleri toplamış falan diye 

duydum.  Şeyden filodan diyorum evden geldikten sonra. 

Başkan: Teğmenler sana söyledi mi TMH Sosyal faaliyet olacakmış ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hayır konuşmadık. Teğmenlerle çok bir ilişkim olmadı. Çünkü 

ben içeride odama geçtim zaten benim bir sürü işim var  odamdaki işlerimle ilgilendim. 

İngilizce o sırada ingilizce başvurusu yaptım yabancı dil başvurusu ve saire yapmıştım şeye 

onlarla ilgileniyordum.  

Başkan: Gazinoya MY çekilmesi ile ilgili olarak gazinoda bilgisayarlar mı getirdi. Daha önce 

varmıydı. Gazino diye bahsettiğin kursiyer gazinosu mu? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Yok bu öğretmen gazinosu şimdi bu MY hattı neden önemli önce 

onu söyleyeyim biz uçuştan geldikten sonra uçuşların hava kuvvetleri kayıtlarına girmesi için 

MY'den onu pilotun onaylaması gerekiyor. Şimdi biz zamanımızı genel itibariyle gazinoda 

geçiriyoruz. Yani görevin yok ise gazinoda oturuyorsun orada işte uçuş ile ilgili şeyler 

konuşuluyor dinleniliyor ve saire orada bilgisayar hattı yok. Kursiyer teğmenlerin odasında 

var. Kursiyerler de çünkü giriyorlar. Onların başka bir oda kullanma gibi şansları da yok. O 

yüzden onların odasında MY hattı var. Bizim ayrı başka odalarımız da var. O yüzden oradan 

yapabiliyoruz bu kapatma işlemini. 

 

Başkan: Bu öğretmenler gazinosunun bu... 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Bu öğretmenler gazinosunun ikisinin yer değiştirilmesi ile ilgili 

bir şey söz konusuydu. Muhtemelen onun için MY hattı çekiliyordu oraya da bilgisayar 

konulacaktı.  

Başkan: Öğretmenler gazinosuna bilgisayar konulduğunu MY hattı çekildiğini gördün mü ? 

yani onu diyorum. O tür faaliyetler gördün mü? orada  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ben sadece şunu gördüm. Filo komutanı bana dedi ki MY 

hattına şey klips diye bir klips varmış adını hatırlamıyorum şimdi özel bir adı da olabilir. 

Onun dedi eksik bulmuş eksik kalmış filoda bu şeylerden muhabere  işlerinden yani elektrik 

işlerinden sorumlu bir astsubayımız var. Eksik kalmış galibe o parçayı bir temin edin falan 

dedi. Ben de orada ayak üstü benim işim değil çünkü ayak üstü bir teğmenlerden birine 

söyledim. Bir parça eksikmiş bir konuş da temin edin dedim bu kadar ilişkim bu.  

Başkan: Öğretmenler odasına girdin mi yani ya da bilgisayar gördünüz mü ?  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hayır ben oraya girip bir hat çekildiğini görmedim yani ya zaten 

hat çekiyorsa da hani bilmiyorum fark eder miydim? belki fark ederdim yani hiç öyle elinde 

şey bu hat şöyle bir şey değil sayın başkan elde matkap bilmem ne oradan şeyler çekiyor 

gibi bir şey değil. 
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Başkan: Yok o açıdan demiyorum. Öğretmenler gazinosunda sen normal zamanda 

girebilecek istediğin zaman girebilecek bir rütbedesin.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Evet, evet 

Başkan: Yani girip çıkış yaptığın bir yer olacak orada farklılık olarak buraya işte bilgisayar 

konulmuş MY çekilmiş ve saire bunun  sende bir pilotsun. 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Anladım.  

Başkan: Zaten pilotlar için yapılıyor bu MY. 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Görmedim bilgisayar konulduğunu da görmedim ben oraya 

konuldu mu? konulmadı mı? onu da bilmiyorum açıkçası.  

Başkan: Bu ifadelerinde saat 20:00 civarına kadar 143 filoda olduğunu söyledin.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Evet 

Başkan: Evet ondan sonra topluca minibüs ile 143 filo ya gittiğinizi söyledin. Bu saat 20:00'a 

kadar 143 filoya sivil kıyafetli bir çok kişi gelmiş. O görüntülerden bahsedilirken mesela 

istihbarat koridorundaki 143 filonun iddianameye konulan resmin de var. Orada telsizlerin 

kutularla taşınması var gördün mü onları ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hayır  

Başkan: O gelen sivil şahısları gördün mü hiç ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ben muhtemelen filodan ayrılırken idi. Yani şeye 141 filoya 

geçerken de sivil kıyafet mi değil miydi onuda bilmiyorum. Sivil kıyafetli şahıslar görmüştüm 

ama çok önemsemedim çünkü bizim filoya daha önceden de TÜBİTAK'tan ve saireden 

insanlar gelebiliyor ya da pilot başka bir filodan pilot da olabilir. Daha önce emekli olmuş çok 

kişi geliyor bizim filoya sivil kıyafet ile geliyor.  Emekli olmuş asker. Bir kaç kişi gördüm diye 

hatırlıyorum ama şu anda çok hatırlamıyorum kimler olduğunu.  

Başkan: Bu filo komutanı ile TMH konuştuğunuzda başka birliklerden gelecek kişiler falan 

olacağı söylendi mi ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Yok söylenmedi.  

Başkan: Siz kendi aranızda konuşmuşsunuz işte buradaki ifadende de beyan ettin. Ali 

Karabulut ile İlker Hazinedar'la, Selahattin Yorulmaz'la ya böyle bir TMH olacak ama 

buradaki tam ifadende tecrübeli olan pilotların bulunduğu diğer ekibe ayıp olacak ne 

diyeceğiz biz onlara diye serzenişte bulundu demiştin birisi bunu kendi aramızda da 

konuştuk. Bir süre sonra filo komutanı geldi. Ona da kendisine arz ettik. O da bize Hava 

Kuvvetlerinin bu sefer bunu denediğini yani fazla yayılmadan etrafımızdaki personel ile 

yapabiliyor muyuz bunu denediğini söylersiniz dedi diyor demişsin evet niçin böyle bir 

değerlendirme yaptınız onu da TMH olacak.  
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Sanık  Ertan Koral cevaben: Şimdi TMH olacak biz varız o sırada filoda biz uçacağız şimdi 

anlattım ya bu şey biraz kıskançlıktır yani ben niye uçmadım der insan yani ya şimdi onlara 

haber verilmedi kimseye haber verilmedi ayıp olacak gibi konuştuk biz kendi aramızda. 

Başkan: Normalde de işte  bir TMH olacak ise onlara haber verilmesi mi yani öyle 

düşünmüşsünüz.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Bana haber verilmezse bende kıskanırdım. Bana niye haber 

vermediniz derdim yani. Ama herkese görev haberi verilmez ki belki onlara sabah haber 

verilecek bilmiyorum. Belki devam eden süreçte haber verilecek.  

Başkan: İşte öyle söylememiş yani demiş ki bu sefer böyle bir şey denenecek demiş yani 

size dese ki biz planlamaya göre çağırıyoruz onlar da daha sonra çağrılacak dememiş bu 

sefer fazla yayılmadan... 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ben şunu arz etmeye çalışıyorum.  

Başkan: (ANLAŞILAMADI) personelle yapılması şeklinde.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Evet bu normal bir şey zaten. Biz Hava Kuvvetlerinde sayın 

Başkan istihbarata karşı koyma konusunda yani istihbaratın dışarıya yayılmaması işte TMH 

mı yapılacak bu bilgi terör örgütlerinin eline geçmesin ve saire Ege de uçuş mu yapılacak 

uçuş komşu tarafından duyulmasın ve saire bir sürü önlemler alırız. Hava Kuvvetlerinin bir 

sürü önlemi vardır yani şunu arz etmek istiyorum biz o sırada hani filo komutanı buradaki 

ekiple bu bir deneme gibi bir şey belki bilmiyorum yani. Hepimiz çünkü lojmanda 

oturuyoruz.  

Başkan: Senin sorumluluğun açısından sormuyorum. Neticede bunu filo komutanı filodaki 

yetkili kişiler nasıl yapmış ise mesela izinde olan pilotu çağırmışlar. Olan pilotu 

çağırmamışlar  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ben onu bilmiyorum.  

Başkan: Onu diyorum. Onun tercihini onlar nasıl yapmışsa sen bilemezsin çağrılan pilot 

kurmay değil çağrılmış yani değişik kişiler var Gaziantep'te izindeyken haber verilmiş 

kesilmiş bir gün öncesinden gelmiş ama filoda hazır daha yüksek rütbeli tecrübeli kişiler 

çağrılmamış misal senin yanında Ahmet Pala var o çağrılmamış başka bir birlikten kurmay 

olmayan birisi var o çağrılmış yani bunları sen organize ettin ya da niçin çağrıldığını bildiğin 

açısından değil siz böyle bir aranızda konuşma yapmışsınız size bununla ilgili bir izahat 

açıklama oldu mu ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Olmadı. 

Başkan: Mahiyeti budur işte bu kadardır diye.  
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Sanık  Ertan Koral cevaben: Olmadı. Yani bu söylediğimiz şey bana o an için çok mantıklı 

yani ilk reaksiyon her zaman en yakın insanlarla yapılır. O yüzden bana çok garip gelmedi 

açıkçası. 

Başkan: TMH görevinin yurt içinde olacağına dair bir şey konuşuldu mu ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Yok konuşulmadı.  

Başkan: Onun için bu yasal değişiklikle hani içeride de TMH görevlerinde uçakların görevi 

olacağı falan konusuna nereden girdiniz onun için normalde uçak akla gelince TMH deniliyor 

ise sınır ötesi operasyon ilk önce akla gelir.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Yasal olarak bomba atılacak bir yerin  sivil ünite ile arasındaki 

mesafenin yurt içinde veya yurt dışında olması bir şey değiştirmez. Bölgede sivil bir yer 

varsa sen kuralları uygularsın yani burada yurt içinde mi olacak yurt dışında mı olacak şeyi 

çıkartılamaz yani. 

Başkan: Ona ilişkin bir bilginiz var mıydı? onu soruyorum.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Yoktu hayır.  

Başkan: 143 filoda bulunduğunuz saat 20:00'ye kadar olan dönemde TMH'a ilişkin herhangi 

bir senin söylediğin işte bu lazer, pot vesaire yada mühimat ile ilgili bir takım şeylere batık 

demişsiniz. 

 Sanık  Ertan Koral cevaben: Evet 

Başkan: Hedef, herhangi bir koordinat ve saireden konuşuldu mu bahsedildi mi hazırlamanız 

gereken bir şeylerden  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hayır  

Başkan: Bu ifadende gidiş için Çavur'un söylediğini söylemişsin. Çavur söyledi minibüse 

bindik gittik diye söylemişsin.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Filo komutanı harekat komutanının emri ile filoya gidiyorsunuz 

dedi. Ben açıkçası Çavur Binbaşı orada mıydı değil miydi hatırlamıyorum.  

Başkan: Evet 143 Filoda minibüse binmişsiniz kimler vardı. Minibüse bindiğinizde? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ya ben Ekrem Aydoğdu'yu Ekrem Aydoğdu diyorum 

düzeltiyorum. Oğuz Alper Emrah'ı hatırlıyorum bir yanımda başka da kimseyi 

hatırlamıyorum.  

Başkan: Daha sonra 141 filoya gittiniz 141 filoda brifingten  bahsettin. Sen de girdin mi? 

brifinge? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: 141 filodaki brifinge mi? 

Başkan: Evet Hakan Karakuş'un olduğu  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Evet  

Başkan:  Ne anlatıldı brifingte TMH'a ilişkin? 
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Sanık  Ertan Koral cevaben: Brifingte aynen arz ettiğim şekilde sayın başkan arkadaşlar 

illegal gruplar var bunlara karşı silahlı bir harekat düzenlenecek ve çok acele etmemiz lazım 

denildi. Direk teknik brifinge başladık. Evet işte şu şununla uçacak bu bununla uçacak ve 

saire şeklinde şeyler konuşuldu.  

Başkan: Orada uçuş kolları belirlenmiş miydi ? Aslan1, Aslan2 işte Şahin 1 Şahin 2 ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Aslan falan bilmiyorum ben sadece bana şey denildi sen işte 

Çetin Kaplan'ın arkasında uçacaksın denildi. 1 numarada işte şey Ekrem Aydoğdu ve 

Azimetli olaak denildi bu kadar.  

Başkan: Bu görüntüleri daha önceden de izlettirdik. Bir önceki sanık Hüseyin Türk'ün 

savunması sırasında da 141 filo koridorundaki görüntülerde bütün pilotların ellerinde 

kağıtlarla bir odaya girip çıktıkları işte orada konuştukları oraya girdin çıktın mı ? sende  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hayır.  

Başkan: Ne oluyor ne bitiyor? 

Sanık  Ertan Koral cevaben. Hayır  

Başkan: Frekans bir şey aldınız mı ? oradan birisi mesela ifadesinde işte elimizde frekans 

listesi vardı. Bilmem ne dedi. Öyle bir şey aldınız mı? DASK'de varmış oradan alın dediler 

oradan aldık diye.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Frekans listesi belki şey olabilir.  141 filonun dahili frekansları 

ben şimdi mesela 143 filonun frekansları ile kendi içerisinde kullandığı frekanslarla 141 

filonun frekansları aynı değildir. Dolayısıyla 143 filo personelinin çekpistinde 143 filonun 

frekansları yazar. Sen 141 filodan uçuşa gidiyorsan o frekansları bilmen lazım.  

Başkan: İşte onu diyorum sen biliyor musun aldın mı?  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Bende daha önce zaten 143 filonun normal frekansları bende 

vardı. Ben sürekli 141, 143'te uçtuğum için ben öyle bir frekans almadım o yüzden.  

Başkan: Orada bir uçuş kolu açısından çağrı adın falan söylenmedi mi? sana şimdi şu çağrı 

adıyla uçacaksınız ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Biz Kurt çağrı adını kullanıyoruz 141 filodan uçtuğumuz için. 

Başkan: O gün işte başka şeyler kullanılmış ya telsiz kayıtlarını sen bu dinleteceğiz telsiz 

kayıtlarını da hiç herkes söylüyor normal zamanda öyle olurdu ama bu sefer TMH olduğu için 

işte bilinmesin diye Aslan, Şahin şeklinde çağrı adları kullanılmış sen şimdi kendinin hangi 

çağrı adıyla uçakta olacağını bilmiyor musun?  öncesinden söylenmedi mi Aslan 1,2'sin diye? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Bilmiyorum demedim ki Kurt çağrı adını kullandı sayın başkan 

ben bunun ne saikle söylediklerini bilmiyorum. Ama şöyle şeyler evet gerçekten olur.  

Başkan: Şimdi o kayıtları dinleteceğiz mesela telsiz kayıtlarını ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Dinletebilirsiniz.  
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Başkan: Hiç orada Kurt filo diye geçiyor ama uçaklar için hep Aslan 1 Aslan 2 Şahin 1 Şahin 

2 Aslan 3 Aslan 4 neyse bu şekilde geçiyor hiç ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Var mı ? bizim konuşmamız Aslan 1diye . 

Başkan: Sana peki Kurtla ilgili olarak bir sayı söylendi mi 1-2 ya da Kurt 1-4 ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ben Kurtun ne olduğunu kaç olduğunu 01-02 hatırlamıyorum 

ama dava dosyasında bizim uçağımızın bizim kolumuzun Kurt 01 olduğu BM kayıtlarında 

gözüküyor. Kurt 01 olarak işlemişler bizi. Ben 01 mi 02 mi gerçekten hatırlamıyorum. Kurt 

olduğunu hatırlıyorum ama dosyada 01 yazıyor ama ben hatırlamıyorum gerçekten. 

Başkan: Dikta kayıtlarında kalkış sırasında şeyler var konuşmalar var orada Aslan 1 Aslan 2 

diye geçiyor.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Bizimle ilgili bir konuşma mı? 

Başkan: Evet. 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Öyle bir konuşmamız yok.  

Başkan: Çetin Kaplan ile aynı uçakta değil misin?  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Aynı uçaktayım.  

Başkan: Tamam işte Aslan 1, işte onlar kalkarken arkasındasınız Aslan 2 buradayız işte 

şöyle takip ediyoruz. Biz de takip ettik falan.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hayır biz normal Kurt 2 kullanırız yani ? 

Başkan: Siz Aslan çağrı adını kullanmadınız yani.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hayır kullanmadık.  

Başkan: Kurt 01 diyorsun mesela? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ben Kurt 01'i gerçekten hatırlamıyorum ama dava dosyasındaki 

VHM kayıtlarında Kurt 01 diye yazmışlar bizim kola bizim kol olduklarını düşündükleri kola 

ben o yüzden belki 01 olabilir diye söylüyorum.  

Başkan: Bu şimdi uçağa gitmeden önceki kısmı bir halledelim ondan sonra 141 filoda bu 

brifing sırasında hedeflerin koordinatların belirlenmediği bunların 143. Filodaki analizciler, 

istihbaratçılar tarafından belirleneceği daha sonra uçakta size bildirileceği konusu anlatıldı 

mı?  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hayır.  

Başkan: Size uçun derken hiç bir bilgi sıfır bilgiyle mi uçuyorsunuz yani sadece havaya 

kalkacaksınız orada diğerlerinin çağrı adlarını falan telsiz frekansını işte söyledin çağrı adını 

nasıl haberleşeceğiniz konusunda hiçbir brifingte teknik brifingte bir şey anlatılmadı mı ?  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Onlar benim sorumluluğum değil. Lider sorumluluğu onlar.  

Başkan: Ya anlatıldı mı ? anlatılmadı mı ? sorumluluktan bahsetmiyoruz ortada zaten her 

şey yönetmeliğe uygun olsa bu dava olmazdı.  
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Sanık  Ertan Koral cevaben: Yani ana brifingten mi bahsediyoruz.  

Başkan: Yani ortada kanuna aykırı bir husus var ki dava oldu. Orada anlatılanı soruyoruz 

yani yaşadığınızı soruyoruz (ANLAŞILAMADI). 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hayır ben hangi Brifingten bahsettiğinizi anlamadım.  

Başkan: Bu 141 filoda Hakan Karakuş ve diğer pilotların olduğu, ne söylendi size? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Orada bahsedilmedi böyle bir şeyden. 

Başkan: Teknik Brifingte ne söyledi daha sonra? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: İşte teknik Brifingte de bizim Çeklist maddelerimiz vardır, 

çeklist maddeleri gereği her bir emerjansiler vs. Kalkışta bizi takip edeceksiniz dediler. 

Başkan: Kim dedi onu? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Lider uçak.  

Başkan: Lider uçakta kim var?  

Sanık  Ertan Koral cevaben: İşte Ekrem Aydoğdu ile Mustafa Azimetli.  

Başkan: Sizin ne tür uçacağınız söylendi mi mesela hava yer hava hava? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hayır söylenmedi.  

Başkan: Mühimmatınızın ne tür olduğu falan söylendi mi? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Pardon, bir saniye. Görev nevi olarak soruyorsunuz değil mi? 

Başkan: Şimdi onlar demişler ki işte, evet.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hava yer uçacağımız söylendi tabi ki.  

Başkan: Mühimmatınız söylendi mi? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Yok mühimmat söylenmedi.  

Başkan: O da listede falan yok mu çeklist listesinde  mühimmatınız vs.? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Herhangi bir liste vs. Görmedim mühimmat söylenmedi bize 

Brifingte.                      

Başkan: Koordinattan bahsedilmedi?  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hayır.  

Başkan: Gidilecek bir yerden de söz edildi mi mesela? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Yok biz lider uçağı takip ediyoruz.  

Başkan: Daha sonra 141 filoda hazırlandınız oradan minibüse bindiniz, önceki savunmalarda 

duymuşsundur işte kursiyerlerin kullandığı minibüs ile uçağa gidiyorsunuz oradaki uçak 

bakım ve silahçılar olduğu kısımda tanıyor musun onları uçağı binerken hangi kimlerle 

konuştu, seni uçağa kim bağladı onu? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Tanımıyorum tanımıyorum hiçbir bakımcıyı tanımıyorum 

açıkçası.                   

Başkan: Hangi hangardan hangi havuzdan uçağa bindin biliyor musun? 
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Sanık  Ertan Koral cevaben: Hangardan değil havuzdan bindim ama hangi havuz olduğunu 

hatırlamıyorum.   

Başkan: Bunlar enteresan değil mi yani işte yani şimdi... 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Yok hiç enteresan değil iki tane yan yana çok yakın havuz var. 

Başkan: Kuyruk numarasına bakmayabilirsin belki uçağın ama nereden bindiğini bilmen 

lazım yani.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Bakın şunu hatırlıyor ben şimdi size desem ki hangardan mı 

bindim havuzdan mı bindim hatırlamıyorum desem evet enteresan olabilir, havuzdan bindim 

ama hangi havuzdan onu hatırlamıyorum; 141 filonun havuzlarından birisi 143 e geçmedik 

karşı tarafa. Çünkü gece karanlık araba seni götürüyor iniyorsun bu kadar.  

Başkan: Bu minibüste kaç kişiydiniz onu soruyorum ya da kaç tane minibüs uçak başına 

gittiniz? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Bir minibüs. 

Başkan: Kaç pilot vardı? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Çetin vardı, ben vardım, Azimetli vardı Aydoğdu vardı bu kadar.  

Başkan: İlk başta iki uçak mı kalktınız onu demek için çünkü havada başka telsiz 

konuşmaları da var, daha sonra sizin arkanızdan gelecekler var mıydı, bu brifing sırasında... 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Onu bilmiyorum.  

Başkan: Kol kaç tane uçaktan oluşuyor, 4 uçak mı kalkacak 2 uçak mı kalkacak işte onu 

konuştunuz mu? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Biz 2 uçağız başka kolları bilmiyorum biz 2 uçağız.  

Başkan: Birinci lider uçak kalktı peşinden siz kalktınız telsiz bağlantılarını ya da 

konuşmalarını sen mi yapıyordun Çetin Kaplan mı yapıyordu sizin uçakta? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Bunların hepsini ön kokpit yapar arka kokpit yapmaz.  

Başkan: Yani o lider uçağı ne diyordu mesela ? Kurt 2 mi, 3 mü, Aslan 1 mi ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Lider uçağı bir şey diyemez ki lider uçak çağrı yaptığında 2 der 

başka hiç bir şey diyemez.  

Başkan: Yok o çağrı yapacak olsa lider uçağı çağrı yapacak olsa bir şey diyecek olsa?  

Sanık  Ertan Koral cevaben: 1-2 der.  

Başkan: İsim misim bir şey yok mudur.? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hayır kesinlikle 1-2 devam et der o da.  

Başkan: Kalkış yaptıktan sonra takip ettiniz. Siz havada bekledik dedin ifadende lider uçağı 

bir ara kaybettik dedin. Telsizle görüşme yapmadınız mı ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Evet  

Başkan: Hangi bölgeye geleceğiniz konusunda bir şey konuşulmadı mı ? 

NO
RD

IC
M

ONI
TO

R.
CO

M



Sanık Ertan Koral Cevaben: İşte Radial mil söyledi. Onu anlatıyım radial mil ne demek 

Akıncı'da her meydanda vardır. Takan cihazı vardır bu bir kerteriz yayını yapar. Mesafe 

yayını yapar. Dersin ki mesela   

Başkan : Bölge söyledi mi ? şimdi mesela bu kayıtlarda geçiyor ya A 9 bölgesi, A bölgesi  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Radial mil söyledi  

Başkan : Şu bölgede olduğunu falan söylemedi mi ? öyle bir şey  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Hayır  

Başkan : Başka uçaklar da gelmiş Diyarbakır'dan gelen uçaklar da  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Evet  

Başkan : Havada temas ettiniz mi ? telsiz konuşması yaptınız mı ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben:  Biz temas yapmadık. Ben onların çağrı adlarını duydum Pars, 

Atmaca falan dediler. Ben Diyarbakır'dan geldiklerini anladım.  

Başkan : Pars ve Atmaca kolları geldi.  

Sanık Ertan Koral Cevaben:  Evet  öyle deyince ben  anladım. 

Başkan : Lider uçak konuştu mu ? siz duyuyor musunuz.? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Yanlış hatırlamıyorsam lider uçak Biz Diyarbakır'dan geldik falan 

deyince onlar beklemeye devam edin dedi diye hatırlıyorum. Ben öyle hatırlıyorum.  

Başkan : O sırada  havada bir de kasa gören uçağı var ondan haberiniz var mı?  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Yok. 

Başkan : Herhangi bir temasınız oldu mu ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Yok.  

Başkan : Onun da kalktığından haberiniz var mı ? telsiz  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Yok  

Başkan : Lider uçak görüşmüş onunla Tosun çağrı kod adıyla. Duydunuz mu ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Hayır.  

Başkan : Daha sonra yıldız kanalından  

Seyircilerden gelen bir ses : Başkanım sesinizi duyamıyoruz.  

Başkan : Duyarsın sessiz ol evet. 

Başkan : Yıldız kanalından çağrı yapılmış gard kanalında çağrı yapılmış. Bütün havadaki 

görevler iptal iniş meydanına geçin diye siz lider uçak ile temas kuramadık demişsin ya da 

onlar duydu mu duymadı mı aradan bir 10-15 dakika zaman geçti demişsin. 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Şunu demek istedim herhalde anlaşılmadı. Şimdi çağrı yapılıyor 

bir kaç kez yapılınca lider duydu mu ? duymadı mı ? tereddüt oluştuğu için size çağrı 

yapıyorlar şeklinde ön kokpit lideri ikaz etti. Liderden bir cevap gelmedi bize herhalde kanala 

geçti çünkü o kanala geçerse bizim kanalı terk etmesi lazım iki telsiz var dediğim gibi o 
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herhalde kanala geçti diye düşündük. Daha sonra aradan biraz zaman geçtikten sonra işte 

iki numara beklemeye devam ediyoruz dedi. Beklemeye devam ettik biz biz onlarla konuştu 

mu ? konuşmadı mı ? onları da bilmiyorum açıkçası  

Başkan : Değişik geldi mi size bu husus ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Hayır Çok normal  

Başkan : İniş Yapın görevler iptal havadaki görevler iptal şeklinde  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Benim daha önce de başıma geldi çok normal  

Başkan : Normalde bir TMH'a gidiyorsanız önceki gün ifadesinde Hüseyin Türk'te anlattı işte. 

Radar temasınız olacak siz kaldığınız zaman bir radar ile bu TMH yönünde sizi yönlendiren 

bir radar temasınız oldu mu ?  

Sanık Ertan Koral Cevaben:  O bizim değil  

Başkan : Lider uçak 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Lider uçak temas eder ona.  

Başkan : Size bir şey bahsetti mi ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: yok hayır  

Başkan : Herhangi bir sadece bir kaybettiğiniz sırada mı konuştunuz ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Evet  

Başkan  : Başka konuşma yapmadınız mı ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Yok  

Başkan : Lider uçağın yaptığı çağrıları, konuşmaları,  filo ile yaptığı konuşmaları duyabiliyor 

musunuz? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Biz lider uçağın herhangi biriyle konuşma yaptığını duymadık. 

Aynı kanalda değiliz ki nasıl duyacağız. Ortak kanalımız var kendi kol içi ortak kanalımız. 

Ben Esenboğa'yı dinliyorum. O hangi kanalda bilmiyorum.  

Başkan : Filo ile herhangi bir konuşma yaptınız mı ? uçaktan. Size filodan herhangi bir çağrı  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Teknik olarak yapamam zaten. Yani telsizim iki tane sınırlı 

dediğim gibi Esenboğa'yı dinliyorum. Lidere bağlıyım lider kol içi kanalında Uniform 10 da 

Victor bunda yapmadık.  

Başkan : Aşağıdan filo koordinat veriyor, yer tayin ediyor, yer gösteriyor bir ton konuşma 

var. Sizinle hiç temas etmediler mi ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Hayır.  

Başkan : Lider uçak size herhangi bir koordinat bir görev verdi mi ? bir yere gitmeniz alçak 

uçuş yapmanız ve saire  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Hayır.  

Başkan : Gittiniz hiçbir şey yapmadınız ne kadar kaldınız havada?  
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Sanık Ertan Koral Cevaben: Yani bir bir buçuk saat kadar kalmışız diye düşünüyorum.  

Başkan :Sonra da Akıncı'ya geri döndünüz.  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Yakıt azaldı inişe devam ettik.  

Başkan : Lider uçak mı görüştü filo ile RTB  yapıyor işte geri dönecek falan ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Filo ile değil bizi şimdi RTB yapacağımız zaman lider kolu toplar 

yani kanala toplar hep birlikte şeyin Akıncı'nın yaklaşma kanalına geçilir. Uniform 17, 

Uniform  işte 18 neyse orada lider uçak konuşuyor tabi ki.  

Başkan : Geri döndünüz garipsemediniz mi ? kalkıyorsunuz TMH var deniliyor havadasınız 

Ankara üzerisiniz 102,08 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Evet  

Başkan : Bir saat ve saire neyse duruyorsunuz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Tekrar iniyorsunuz  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Hiç garipsemedim çok başıma geldi Ankara üzerinde değil 

Ege'de çok başıma geldi. Mesela yani kalktım bir saat bile değil iki saat bile değil üç saatin 

üzerinde yakıt ikmali yaptım bekledim. Yakıt ikmali yaptım bekledim o kadar hiçbir şey 

yapmadım başka girip geri indim talimat gelmedi.  

Başkan : Herhangi bir garip durum görmediniz havada ?  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Hayır.  

Başkan : Temas ettiğiniz herhangi bir şey yok aşağıya indiniz 141 filoya döndünüz uçaktan 

indiniz sizi kimlerin indirdiğini onları tanıyor musun ? bakımcıları, muhimatçıları ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Hayır 

Başkan : 141 filoya geldiniz öğrenci gazinosunda televizyondan mı gördünüz darbeyi ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: 141 filoya geldim normal standart işte üstümü değiştirdim. 

Lavaboya falan gittim. Bir süre sonra o kursiyer gazino 141 filo da yeni yapılıyor yani o 

kursiyer gazinosu ve saire  

Başkan :  O Önemli değil ya başka bir soru soracağım  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Bu benim şansım şundan dolayı şansım ben kursiyer gazinosuna 

girmem benim için bir şanstı. Ya normalde girmem ben kursiyer gazinosuna ne işim var. 

Kimse girmez yani ben filo yeni yapıldığı için işte mefruşatları yenilendi işte ne biliyim 

çekyatlar yenilendi ve saire ben onun için girdim. Bakmak için girdim orada fark ettim.  

Başkan : Şey açısından diyorum şimdi uçaktan indiniz lider kolla vesaire ile geri 

döndüğünüzde herhangi bir konuşma yaptınız mı ? ya ne oldu görev mi iptal oldu havadaki 

görevimiz neydi Ankara üzerine yaptık  

Sanık Ertan Koral Cevaben: İndikten sonra mı ? 

Başkan : Evet yani alçak uçuş yapmadınız bir şey yapmadınız  
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Sanık Ertan Koral Cevaben: Yok ben o lider şeyi göremedim lideri göremedim Çetin'i de 

göremedim. Çünkü indikten sonra normalde evet bunlar araç olsaydı  

Başkan : Kendi aranızda bir konuşma yapmanız gerekmez mi? şimdi uçuşu değerlendirmek 

için yani  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Onu arz edeceğim işte başkanım. Normalde araç olsaydı bizi 

karşılayan önce lideri alır sonra gelir numarayı alır. Yolda konuşursun dersin ki şu saatte 

brifing, şu saatte dibfiring  araç yok ben indim zaten  sinirlendim araç yok terlemiştim. 

Yürüyerek bastım filoya doğru devam ettim. O yüzden hiçbirini görmedim. Temas 

kuramadım bir daha Çetin'in başka işleri var  o işte şeyi yazacak formu vesaireyi yazıyor o 

yüzden ben bastım gittim. Normalde filoya geldikten sonra yarım saat 45 dakika sonra bir 

anons yapılır toplanırsın brifing yaparsın  

Başkan : Onları da filoda gördün mü ? onun için soruyorum.  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Görmedim işte onu diyorum.  

Başkan : Filoya girdiniz öğrenci gazinosuna gittiniz.  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Bir süre sonra 

Başkan : Televizyonda darbeye ilişkin haberler gördünüz darbe olduğunu anladın  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Evet  

Başkan : Daha sonra darbe olduğunu anlar anlamaz işte çıkış yapabilir miyim ve saireyi 

düşündünüz.  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Şimdi ben 

Başkan : Sonrada bir daha uçmama kararı aldınız  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Evet çünkü şundan dolayı  

Başkan : Şimdi darbeyi hem diyorsunuz ki işte oralar bombalanmış mı bombalanmış ise 

Akıncı'dan kalkan uçaklarla mı bombalanmış birtakım sorular sordunuz ya kendi ifadeniz 

sırasında buna ilişkin bir şeyler var mı diye sizde böyle bir kanaat nasıl oldu ? beni buradan 

bir daha uçururlarsa darbeci olacağım darbeye katılmış olacağım.  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Ben öyle bir şey demedim. Buradan uçururlarsa darbeci 

olacağım demedim de şöyle bir şey bu  

Başkan : uçmamak TMH görevinden kaçmak peki olur mu olmaz.  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Onu arz edeceğim sayın başkanım müsaade ederseniz.  

Başkan : Şimdi normal Silahlı Kuvvetler pozisyonunda size bir görev verildiyse icra 

edeceksiniz bundan herhangi bir şekilde sarfı nazar etmezsiniz TMH'ın da herkesin çok 

istediği anlatıldı, herkes TMH uçmak istiyor sende uçmak istiyorsun. Birinci sefer kalktınız 

hiçbir olumsuz ya da garip bir durum yok uçuş yaptınız indiniz ikinci sefer için kalkmadan 
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önce televizyonda darbe haberi gördünüz o darbe haberinde o saat itibariyle Akıncı 

üssünden kalkan uçakların bombaladığını falan söylüyor muydu ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Hayır işte onu anlatacağım sayın başkanım  

Başkan : Sen o zaman işte nerede o şeye katılıyorsun da bir daha uçma  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Akıncı üssünün darbeci olduğu çıkarımına varmadım ki ben 

orada darbe olduğunu anladım ülkede ben orada ülkede darbe olduğunu anladım bir 

anormallik olduğunu anladım. Evet ülkede darbe oluyormuş demekki biz darbeciyiz 

demedim ki zaten  

Başkan : Niye uçmak istemedin o zaman onu soruyorum kendi ifadende özellikle diyorsun 

ya hani ben özellikle darbeye karşı tutumumu belirledim. Uçacak hatta bana işte geleceğim 

şimdi onu da söyleyeceğim isim de söylemişsin bu ifadende uçmamı istedi ben rahatsızım 

dedim uçmadım hatta bana uçma görevi verilmesin diye arka odaya gittim. Orada biraz 

vakit geçirdim sonra gittim kursiyer gazinosuna yani bunlar TMH düşünen bir pilotun 

yapacağı davranışlar mı değildir. Değil mi ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Şimdi arz edeyim. Şimdi Qrurest diye bir şey var ilk uçuştan 

indikten sonra iki saat boyunca ikinci bir uçuşa kalkamazsın sizin bu anlattıklarınız hemen 

olan şeyler değil ki yani ben ilk uçuştan geldim. Ben biraz sonra uçacağımı bilmiyorum ki 

zaten o ben bir daha uçuşa gitmemek için arkaya geçtim ve saire daha sonra olan şeyler 

arada bir buçuk iki saat var.  

Başkan : Tamam ben şeyi soruyorum işte Akıncı'nın darbe ile bağlantısını nasıl kurdun da 

uçmaktan vazgeçtin.? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Ben şöyle kurdum işte ben şöyle kurdum ben bir anormallik 

olduğunu hissettim. Bir anormallik var Akıncı bu işin içerisinde olabilir çünkü etrafta silahlı 

insanlar var. Kapıları tutuyorlar olabilir mi olabilir veya olmayabilir. Net olarak evet bu işin 

içinde demedim ama o ihtimal bile benim sağlığımı bozdu onu arz etmeye çalışıyorum. Ben 

yani bu ihtimale bile dayanamadım. Ben uçmayacağım dedim yani anlatabiliyor muyum ? 

şey bu yani  

Başkan : Sormadınız mı ya niye uçuyoruz görevin mahiyeti nedir televizyonları görmüyor 

musun ? size uçun diyen adamlara televizyonda böyle böyle haberler var biz ne taraftayız 

darbeye karşımıyız darbenin yanındamıyız diye sormadınız mı ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Benim o sırada temas kurabileceğim ve bu soruları 

sorabileceğim kimse yok ki.  

Başkan : Filoda hiç kimseyi görmediniz mi ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Kursiyerler vesaireler vardı. Kursiyer nereden bilsin.  

Başkan : Bu DASK  tabir edilen yere gittiniz geldiniz mi ?  
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Sanık Ertan Koral Cevaben: DASK'e gittiğimi  

Başkan : İndikten sonra  

Sanık Ertan Koral Cevaben: DASK'e DASK civarında bir kere gittim o da işte bir daha uçuyor 

musun falan dediler ama o sonradan olan bir şey daha sonra yani zaman içerisinde gecenin 

ilerleyen vakitlerinde ben ya herhalde burada bir şeyler oluyor dediğim zaman yani 

Başkan : Orada Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun'un bulunduğunu  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Ben DASK şimdi DASK şöyle bir yer şurada bir masa gibi bir şey 

var arkasında oturan DASK'te görevli adam. Mete Kaygusuz orada oturmuyordu önce onu 

söyleyeyim. Mete Kaygusuz diye hatırlıyorum onu da söyleyeyim de hani yakınında bir yerde 

Ertan sen uçuyor musun dedi. Ben uçmuyorum rahatsızım dedim. Arkaya gittim bu olayımız 

bu yani bana sen uçuyor musun hani demesinin sebebini bilmiyorum bir program vesaire 

yapacak diye söylemiyorum yani. Ayaküstü bana Ertan sen uçuyor musun dedi.  Hayır 

dedim ben rahatsızım uçmuyorum dedim arkaya gittim. Bu kadar aramızdaki ilişki yani.  

Başkan : Bu 141 filoya uçuştan döndükten sonra hiç pilot gördün mü ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Kursiyerleri vesaireleri gördüm.  

Başkan : Hayır hayır uçan pilotlardan ya da işte kurmaylardan diyelim kıdemli kurmaylardan  

Sanık Ertan Koral Cevaben: İlerleyen saatlerde gördüm. Şöyle sabaha doğru gördüm birkaç 

kişi daha kursiyer gazinosuna geldi. Evet gördüm sabahta Ali Karabulut ile çıktım zaten 

şeyden filodan  

Başkan : Kim nereye uçmuş ne olmuş diye filan hiç konuşma geçmedi mi? onun için 

diyorum.  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Hayır  

Başkan : Sabahleyin bir araya geldiğinizde bu diğer kişiler ile çıkış yapacağınız zaman 

onlarla konuştunuz mu neymiş mesele ne olmuş diye ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Orada zaten herkes bir şeydi yani böyle garip bir haldeydi. Hiç 

kimse bir şey konuşmadı yani. Çıktık kendimize gelemedik ki yani cumartesi günü ben 

akşama doğru kendime geldim açık söyleyeyim yani.  

Başkan : Şimdi zaten bu ifadelerde de geçiyor işte kursiyerlerin ifadesinde geçiyor öyle 

pilotlar bu TMH'a seçilirken hani belki bir günde üç sorti yapacak kişileri seçtik öyle işte 12 

saat zaman geçmesi gereken şöyle olur diyenleri seçmedik şeklinde ifadeler de yer alıyor.  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Evet. 

Başkan : Sizde işte ikinci kez geldiğinde ben uçmuyorum demeniz garip geliyor o zaman 

TMH düşünüyorsanız ama bir darbe faaliyeti var bir yerler bombalandı diye düşünüyorsanız 

buna karşı olarak uçmayabilirsiniz.  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Ama hayır siz şunu atlıyorsunuz  
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Başkan : Ama bir TMH faaliyeti olduğunu düşünüyorsan hala 141 den 143 ten neyse Akıncı 

üssünden o zaman ben uçmayıp ben uçmayın bu da enteresan yani ifadelerden görüyoruz ki 

uçacak kaçacak böyle aranıyor yani uçmak istemeyenler  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Şunu kaçırdınız bence şimdi üç sorti uçup buna itiraz etmeyecek 

pilotlardan kasıt şudur üç sorti yönerge gereği uçulur ama çok yorucudur. Hiç insanlar 

uçmak istemez bazıları istemez ve istemiyorum der uçmak bir pilot uçmak istemiyorum 

diyorsa kimse  onu uçuşa gönderemez bu da yönergeseldir. Ama iki saat aralık olan iki uçuş 

arasını kimse bir saate indiremez bu yapılamaz anlatabildim mi yani şunu demek istiyorum 

ben eğer böyle bir kural olmasaydı yönergesel olarak yani iki uçuş arası iki saat diye bir 

kural olmasaydı ben uçaktan indim. İndikten sonra deseydiler ki Ertan şu uçağa biniyorsun 

yeniden kalkıyorsun ben kalkardım o konuda bir (ANLAŞILAMADI)  

Başkan : Bizde onu söylüyoruz yani her şey yönergesel olacak diye bir  

Sanık Ertan Koral Cevaben: O anlattığım şey arada süreç var yani aradan saatler geçmiş 

ondan sonra ben bir şeylerin anormal gittiğini düşündüğüm için gitmiyorum zaten  

Başkan : Bizde sana bir de bunu açıkla diyoruz işte anormal giden şeyler nedir yani seni bir 

TMH olacak diye düşüncen ile hareket ederken tersine bir düşünce olmalı ki uçmaktan 

vazgeçmelisin bir pilot olarak eğer TMH devam ediyor ise bu kapsamda sana bir görev 

veriliyorsa niye uçmuyorsun ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Sayın başkanım bu söylediğiniz TMH devam ediyorsa. 

Başkan : İşte gariplikler görmüş olman lazım bu gariplikler nedir diye soruyoruz ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: İşte arz ettim ya başkanım ilk uçuşla ilgili böyle bir durum yok. 

İkinci uçuş ondan en az iki saat sonra yani benim darbeyi öğrendikten televizyondan 

öğrendikten bir bir buçuk saat sonra benim o sırada nizamiyeler kapalıymış etrafta silahlı 

insanlar geziyor orada normalde kapalı hiçbir şeyin güvenliğin olmadığı kapıda güvenlikler 

var. İnsanlar uzun namlulu silahlar bir anormallik var dedim burada ya bir anormallik var. O 

yüzden ben olabilir mi yani Akıncı üssü bu işin içinde olabilir. Pilotların bunu biliyor veya 

bilmiyor olması bunu gerekmez ki anlatabiliyor muyum.? bir kısmı biliyor bir kısmı bilmiyor 

onu bilemem ben bir anormallik var ben uçuşa gitmeyeceğim dedim. Çünkü kendimi güvene 

almak istedim yani.  

Başkan: Karşılık bir şey söylendi mi uçuşa gitmen için ısrar oldu mu ? niye gitmek 

istemiyorsun denildi mi ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Kim tarafından ? 

Başkan : Sana kim uç demiş Mete Kaygusuz'mu dedi sende  
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Sanık Ertan Koral Cevaben: O ayak üstü sordu sen uçuyormusun diye sordu yani Ertan 

uçuyor musun yok. Ben rahatsızım uçmuyorum dedim bu kadar. Arkaya döndüm gittim 

sonra ben  

Başkan : Gittin gazinoda falan başka  pilotlardan başka kimseyi gördün mü ya da orada 

uçuşa gidecekler gelmiş gitmiş işte yani bir tek  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Ama gazinoya bir tek ben gitmedim ki ben kursiyer gazino ile 

filonun arkası arasında vaktimi geçirdim.  

Başkan :Yani bu olay tarihinde gerek 141. Filo gerekse 143. Filo yani çok kalabalık  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Tamam  

Başkan :Sürekli bir çok 143 de bir çok kişi var. 141'de de birçok kişi var. Siz hiç kimseyle 

temas etmediniz mi ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Benim 143 ile alakam yok zaten. Ben 141 deyim 141'inde 

gazinosu vesairesine gitmedim. Diyorum ya ben kursiyer gazinosu ile filonun arkası arasında 

bekledim. Daha sonra da arkada bir oda da bekledim dolayısıyla da görmedim yani insanları 

öyle bir kalabalık vesaire  

Başkan : O geceleyin ilerleyen saatlerde 143'e geri döndünüz mü hiç 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Hayır sabah sadece geçerken dediğim gibi ifademde anlattığım 

gibi Ali Karabulut girdi silahını aldı ben de girdim çıktık evimize gittik  Sabah yani.  

Başkan :İndikten sonra bir daha filo komutanı ile görüştün mü ? karşılaştınız mı ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Hayır görmedim hiç görmedim.  

Başkan : İndikten sonra sizin filodan herhangi bir pilot ile konuştunuz mu karşılaştınız mı ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Sabah işte Ali Karabulut ile  

Başkan : Sabahtan önce yani  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Gecenin  sabaha karşı işte bizim gazinoya  

Başkan : Senin ifadene göre 22:00 civarında kalktınız  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Evet yaklaşık olarak  

Başkan : Yaklaşık olarak diyoruz işte dakikalar önemli değil. Bir saat mi kaldın havada ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Bir bir buçuk falan bilmiyorum.  

Başkan : Bir buçuk saat işte en geç 24:00 civarı aşağıdasınız o zaman  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Tabi  

Başkan : Sabaha kadar daha 5-6 saatlik kadar uzun zaman dilimi var o arada da birçok kişi 

uçuşa gelmiş gitmiş. Hiç kimseyle bir karşılaşmanız olmadı mı ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Yok ama ben kendime arkada bir odaya kapattığımı söyledim. O 

bölümü atladık herhalde.  

Başkan : Oradan çıktım gazinoya gittim vesaire hiç... 
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Sanık Ertan Koral Cevaben: Gazinoda sabaha karşı birileri geldi filodan sabaha karşı 

oturdular gazinoda evet onun haricinde gece görmedim.  

Başkan : O DASK bölgesinden geçerken vesaireden uçaklarla telsiz konuşması herhangi bir 

talimat alış verişi hiçbir şey duymadın mı ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Yok ben DASK'te çok kısa bir süre durdum zaten DESK'in oraya 

doğru geldim. O konuşma oldu ve ben sonra dönüp arkamı gittim. 3-5 saniyelik bir şey yani  

Başkan : Siz indiğiniz sırada kalkışa hazırlanan uçak gördünüz mü ? ya da siz havadayken 

Akıncı'dan kalkan başka uçaklar olduğunu telsiz teması ya da konuşmalardan  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Hayır görmedim.  

Başkan : İndikten sonra televizyonda haberleri görmeden önce ya da sonra telefon ile 

kimseyle görüştünüz mü ?  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Cep telefonundan mı ? 

Başkan : Evet  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Hayır.  

Başkan : Sabaha kadar herhangi bir konuşma yaptınız mı kimse sizi aradı mı ? siz kimseyi 

aradınız mı ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Ben cep telefonumdan kimseyi aramadım. Kimse de beni 

aramadı. Zaten telefonum çok büyük şeyde çekmiyordu.  

Başkan : Kursiyer gazinosunda bulunduğum sırada beyler acilen nizamiyeye silahlı 10 kişi 

denildiğini duydum  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Evet  duydum.  

Başkan : Kim söyledi ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Bilmiyorum dışarıdan şimdi kursiyer gazinosunun arkası koridor 

oradan bir ses geldi. Beyler acilen nizamiyeye  10 kişi silahlı diye kim olduğunu bilmiyorum.  

Başkan : Bu filoya giriş çıkışlarda sıkıntı yaşayan kişiler olmuş hava kuvvetlerinden gelen 

hatta başka pilotlardan da sıkıntı olmuş 143'ten gelenler de filo önünde kursiyerler 

bekliyormuş girecekler kişiler açısından öyle bir şey ile karşılaştın mı ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Ya bana uygulandı mı anlamında soruyorsunuz ? 

Başkan : Gördün mü sen yani giriş çıkışlar ile ilgili  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Görmedim.  

Başkan : Başka Hava Kuvvetleri karargahından gelenler olmuş onları gördün mü 141 filoda ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Görmedim.  

Başkan : Diyarbakır'dan gelen uçakların pilotları iniş yapmışlar 141 filoya gelmişler onları 

gördün mü? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Yok.  
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Başkan : Bu gören uçağı Kayseri'den gelen iki tane kasa uçağı var onların pilotlarını 

vesaireyi gördün mü ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Ben tanımadığım iki tane pilot gördüm ama ne uçağının pilotu 

bilmiyorum tanımadığım iki tane pilot gördüm gençlerdi yani.  

Başkan : Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın geldiğini duydun mu ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Birisi Abidin Ünal gelmiş diye söylediğini duydum sadece bu 

kadar birisinin Abidin Ünal gelmiş dediğini duydum.  

Başkan :Korumalarını filan gördün mü ? silahlı  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Yok görmedim ben hiç birini görmedim.  

Başkan : Televizyonda darbe haberini gördüğünde kursiyerlerle herhangi bir konuşman oldu 

mu ? kursiyerlerden  

Sanık Ertan Koral Cevaben: İlk başta mı ? yok o sırada kursiyer yoktu benim bulunduğum 

odada zaten daha sonra da konuşmadım. O oda iki bölümlü bir oda içeridekodada televizyon 

var. Şu odada da şeyler var  

Başkan : Çünkü onların bir kısmının işte hepsinin telefonları toplanmış dışarı ile irtibatları 

yok. Darbeden haberimiz yok diyorlar  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Dediğim gibi o oda da kursiyer yoktu. İki bölmeli bir oda bu  

      Başkan : Ne oldu yani bilgi vermek açısından 

kursiyerlere böyle böyle bir şey var haberiniz var mı ? ne oluyor ne bitiyor buradaki durum 

nedir ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Konuşmadım.  

Başkan : Sizin orada gördüğünüz (ANLAŞILMADI)  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Böyle bir ilişkim yok yani kursiyerlerle zaten çoğunu tanımam 

ben 141 filonun kursiyerleri onlar  

Başkan : Kendini çok soyutladın herkezden onu için diyorum. Hem garip bir olay var.  

Sanık Ertan Koral Cevaben: 141 filonun kursiyerleri ama  

Başkan : Olsun 141 filonun asker değil mi ? neticede hepiniz Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri 

değil misiniz ? o sırada  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Ben tanımıyorum ama yani  

Başkan : Burada da bir gariplikler var ne oluyor bilginiz var mı ? mesela silahlı kişiler kimmiş 

bunlar niye gelmiş biliyor musunuz diye kimseye sordun mu ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Hayır  

Başkan : Bu Mete Kaygusuz ya da Ahmet Tosun'u daha önceden tanıyormusun ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Evet  

Başkan : Onlara sordun mu ? 
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Sanık Ertan Koral Cevaben: Hayır ben Mete Kaygusuz'u bir kere orada gördüm onun 

haricinde görmedim. Ahmet'i de görmedim.  

Başkan : DASK bölgesine falan hiç gitmedin mi  daha sonra ?  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Dedim ya bir kere gittim ben o da biraz önceki gibi  

Başkan : Sabahleyin bu Selahattin Yorulmaz, Ali Karabulut'la mı çıktınız? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Yok Ali Karabulut'la çıktım Ali Karabulut ve İlhami Aygül ile  

Başkan : Orada bir konuşma oldu mu ? gece ne olmuş gelenler kimmiş ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Orada siz uçtunuz mu falan denildi. Ben uçtum dedim bu kadar 

konuşmamız buydu yani  

Başkan : Sormadınız mı ? bu askerler kimmiş gece gelenler kimmiş ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Yok konuşmadık. Ara o kadar uzun değil aslında yani gerçi bir 

üç beş kilometre (ANLAŞILAMADI)  

Başkan : Sabahleyin o silahlı tesisatlı askerler gitmişmiydi kimse yokmuydu? siz filodan 

çıktığınızda ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Ben filodan çıkarken vardı ama akşamki kadar yoğun değildi.  

Başkan : Size hiç engel olan oldu mu ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Hayır  

Başkan : Akşam çıkmayı düşündüğünüzde? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Ben akşam çıkmayı düşündüğümde kapı tutulmuştu. O yüzden 

geri geldim.  Çünkü oraya gidersem ben çıkacağım aşikar beni bırakmayacaklarını 

düşündüm o yüzden geri geldim. Yoksa o bölgeyi gece ben terk etmiştim yani.  

Başkan : Niye bırakmayacaklarını düşündün ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Normalde hiçbir güvenliğin olmadığı kapıda birileri duruyorsa bir 

amaç vardır bunun yani. 

Başkan : Nedir amacı ? işte çünkü bunu senden başka bu ana kadar anormal karşılayan 

olmadı. TMH için böyle görevlerde güvenlik sağlanıyormuş.  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Tamam ben o herkesin kendi  yorumu kendine göre ben orada 

güvenlik yokken güvenlik olduğunu görünce ben dışarı çıkarılmayacağımı düşündüm yani  

Başkan : Oradaki o zaman silahlı kişilerin başka darbeyi yapan kişiler olarak mı düşündün ? 

öyle mi değerlendirdin. ? 

Sanık Ertan Koral Cevaben: Öyle değerlendirdim diyemem ama tabiki aklımda şüphe 

oluşmadı değil yani belki  bilemiyorum ki zaten beni bırakmıyorsa eğer birisi bilmiyorum 

yani  

Başkan : Bırakmıyorsa onu deneyince bilirsin. Belki de bırakacaklardı bilmiyorsun yani  
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Sanık Ertan Koral Cevaben: onu da bilmiyorum doğru söylüyorsunuz aslında tam bir kanaate 

varamadım.  

Başkan : Sen gittiğinde birisi hayır  geri dön buradan çıkış yasak dedi mi? dememiş.  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Demedi.  

Başkan: Sen bırakmayacaklarını düşündüğünü söylüyorsun. Ben de onu nereden 

düşünüyorsun diyorum. Gitsen belki adam bırakacak.  

Sanık Ertan Koral Cevaben: Doğru söylüyorsunuz belki yani zannetmiyorum belki de öyledir.  

Başkan : Bu kol ile ilgili olarak ve Gölbaşı'nda bulunan Polis Özel Harekat hem nizamiye 

hemde Havacılı Dairesi ile ilgili olarak telsiz kayıtlarını dinleteceğiz tüm sanıklar açısından 

ortak olduğu için o olay için kayıtları dinlettikten sonra tekrar sorularımız olacak şimdi.  

Sanığın çarpraz sorgusuna müşteki vekillerinin sorusu ile devam olundu. 

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın söz aldı, sanığa soruları olduğunu 

bildirdi: O kayıtları bütün pilotlar dinlendikten sonra mı dinleteceksiniz başkanım.  

Başkan : Bu gurup gurup yani emniyet ile ilgili olanları emniyet ile ilgili sanıkların 

ifadelerini aldığımız zaman şimdi Mehmet Çetin Kaplan, Ekrem Aydoğdu üç pilot var üçü ile 

ilgili olduğu için ortak o kısmı ortak dinleteceğiz daha sonra tüm kayıtları dinleteceğiz. 

Çünkü daha önceden ismi geçen sanıklar yönünden de kulede olan diğer kişiler yönünden de 

tüm kayıtları dinleteceğiz.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: Şimdi bu mühimmatları siz 

de sordunuz da mühimmat yüklü olarak uçtuğunuzu biliyorsunuz değil mi ?Şimdi bu 

mühimmatları siz de sordunuz da mühimmat yüklü olarak uçtuğunuzu biliyorsunuz değil mi 

? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Evet  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: Ama hangi mühimmatlar 

olduğunu bilmiyorsunuz.  

Sanık Ertan Koral cevaben: Hangi mühimmat olduğunu bilmiyorum.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: Peki akıllı mühimmat 

olması halinde bunun koordinatlarının uçuştan önce girilmesi gerektiğini de biliyorsunuz.  

Sanık Ertan Koral cevaben: Öyle bir zorunluluk yok.  O bir seçenektir önce de girebilirsin. 

Uçuşta da girebilirsin.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: Peki kalktıktan sonra 

mühimmatların koordinatları ile ilgili size bir şey söylendi mi ? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Söylense gireceksin zaten yani havada söylenirse giriyorsun. 

Mühimmatın koordinatı diye bir şey olmaz aynı zamanda yani teknik açıdan yanlış bu bir 

koordinat girersin uçağa mühimmatı o koordinata atarsın.  
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Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: Benim de kastettiğim o 

zaten.  

Sanık Ertan Koral cevaben: Evet böyle bir şey olmadı.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: Birebir sizin kavramlarınızı 

kullanmak değilim.  

Sanık Ertan Koral cevaben: Yok hayır tabi tabi 124:08 (ANLAŞILAMADI. ) 

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Peki siz indiğinizde 

mühimmatı kontrol ettiniz mi ? eksik  var mı diye? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Ben niye kontrol edeyim ki eksik var mı diye 

Başkan : İnerken o cheklistte mühimmatı kontrol ediyorsun.  

Sanık Ertan Koral cevaben : Onu ön kokpit yapar.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: Yani merak ediyorum arka 

kokpitteki siz ne yapıyorsunuz mesela siz öyle bir şey anlattınız ki hiçbir şey yapmıyorsunuz 

sadece  

Sanık Ertan Koral cevaben: Arka Kokpit uçucusunun statüleri vardır. Ön kokpitin statüsüne 

göre arka kokpit uçucusunun statüsü değişir. Ön kokpit uçucusu birinci pilotsa eğer birinci 

pilot statüsünde bir insansa arka kokpit uçucusu öğretmen pilottur. Başkası oturamaz 

arkasına. Ön kokpit uçucusu ikili kol lideri seviyesinde ise arka kokpite ancak boş olabilir boş 

bir şekilde uçabilir ya da öğretmen oturabilir başka kimse oturamaz ama ön kokpit dörtlü kol 

lideri veya öğretmen statüsünde biri ise arka kokpite herkes oturur. Yoldan geçen adam bile 

oturur fark etmez. Bu durumda çünkü sorumluluk ön kokpittedir. Arka kokpitin sorumluluğu 

sadece şöyle geçer pilot sorumluluğu bu kadar ben zaten bilmediğim bir şey ile ilgili ön 

kokpitin sorumluluğuna karışmam  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Siz son statüde mi  

uçtunuz o gece? 

Başkan : Rütbe olarak Çetin Kaplan siz mi yukarıdasınız? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Uçuş statüsü olarak mı soruyorsunuz? Rütbe ile bağımsızdır bu 

yani bir atıyorum Orgeneral ile üsteğmen uçuş statüleri arasından tam zıt olabilirler yani  

Başkan : O gün için diyorum yani. 

Sanık Ertan Koral cevaben: Uçuş statüsü açısından soruyorsunuz değil mi ? 

Başkan : Evet 

Sanık Ertan Koral cevaben: O dörtlü kol lideri olduğu için arka kokpitte istediğini uçurabilir.  

Başkan : Devam edelim Avukat bey soruya cevapta alalım şimdi sizin orada 

bulunmanızın sebebi ne o zaman. Şimdi bu bir TMH operasyonu siz ne iş yapacaksınız onu 

bize... 
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Sanık Ertan Koral cevaben: Bana burada uçacaksın dediler. Burada uçtum yani pilot 

sorumluluğu ile uçtum ben bu kadar  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: Daha yüksek bir rütbeli 

olmanıza rağmen arkada uçuyorsunuz o zaman bu emrin bir mantığının olması lazım. Sizin 

anlattığınız çerçevede hiçbir mantık yok.  

Sanık Ertan Koral cevaben: Şimdi şöyle söyleyim mesela ön kokpitte üsteğmen var. Arka 

kokpitte Hava Kuvvetleri komutanı orgeneral hiçbir sorumluluğu yok o orgeneralin. 

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  O değil TMH diyoruz siz 

(ANLAŞILAMADI)? 

Başkan : Eğitim uçuşu falan değil normal bir uçuş değil. 

Sanık Ertan Koral cevaben : Sayın başkan uçuş açısından fark etmez onu demek istiyorum. 

Uçuşa çıktığınız zaman rütbeler kalkar. Uçuş statüleri devreye girer.  

Başkan : Sizin oradaki göreviniz nedir ? ikinci  

Sanık Ertan Koral cevaben : Pilot sorumluluğu işte  

Başkan: Ne sorumluluğu ? 

Sanık Ertan Koral cevaben : Sadece uçmak bir sorumluluğu genel itibariyle yok onu 

anlatmaya çalışıyorum ben de uçuş emniyeti ile ilgili bir şey olursa söylersin. 

Başkan : Devam edin avukat bey. 

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Peki normalde o uçaklar 

tek pilot ile de uçabiliyor öyle değil mi?  

Sanık Ertan Koral cevaben : Uçabilir.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: Tamam niye yani niye iki 

pilot o zaman ? 

Sanık Ertan Koral cevaben: İşte bende onu arz ediyorum.  Yani benim oraya ben niye 

burada uçuyorum ya benim bir sorumluluğum yok diye bir sorgulama gibi bir şeyim yok ben 

oraya planlandım orada uçtum. Oraya uçtum. Önde de uçabilirdim belki.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Tamam bu planlamanın 

bir mantığı yok anlattığınız kadarıyla.  

Sanık Ertan Koral cevaben: Ondan ben sorumlu değilim. Bilmiyorum neden böyle bir 

planlama yapıldığını,  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: Tamam bu planlamayı 

yapanlar o zaman çok mantıksız bir planlama yapmışlar siz oraya görevlendirmişler. 

Sanık Ertan Koral cevaben: Ben onu bilemem belki de beni harbe hazırlığımı bilmiyorlardı 

yani o görevden harbe hazır olup olmadığımı bilmiyorlardı belki de olabilir. Bunu 

kaçırmışlardır belkide  
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Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Harbe hazırlık 

yeteneklerinizi bilmeyenler sizi nasıl görevlendiriyorlar o zaman ? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Bu çok dallı budaklı bir şey yani birileri kaçırabilir bunu herkesin 

her görevden harbe hazırlığını takip etmek açık söyleyeyim çok zor bir şeydir yani.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Siz ne kadardır o 

filodasınız. ? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Bir yıldır  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Bir yıldır ve filo komutanı 

sizin harbe hazırlık yeteneklerinizi bilmiyor öyle mi ? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Ben bilmiyorum biliyor veya bilmiyor. Ben böyle bir ihtimal 

koydum sadece,  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Sizin anlatımınıza göre 

bilmiyor yani bir senedir o filodasınız ve sizin harbe hazırlık yeteneklerinizi bilmiyor.  

Başkan : Uğultuyu keselim soruyu avukat bey soruyu sorarak cevap veriyor başka ses 

çıkmasın.  

Sanık Ertan Koral cevaben: Şunu da söyleyim bu filo komutanı ilgili bir şey de değil yani filo 

komutanı zaten onu takip etmez. 

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: Kiminle ilgili ? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Bu eğitim subayı ile ilgili bir şey yani 

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Kim eğitim subayınız.? 

Sanık Ertan Koral cevaben: O dönemde kimdi hatırlamıyorum. Hayati Oktay olabilir belki.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Peki siz daha önce 

katıldığınız TMH'lar nedeniyle herhangi bir soruşturma geçirdiniz mi ? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Ben daha önce TMH uçuşuna yani hava, yer olarak katılmadım.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: Daha önce katılmadınız.  

Sanık Ertan Koral cevaben: Hava, yer olarak TMH görevine katılmadım.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Peki daha önceki 

uçuşlarınız nedeniyle herhangi bir soruşturma geçirdiniz mi ? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Hayır.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Şimdi sizinle ilgili 

ifadenizde de ifade ettiniz uçmadan önce siz uçuş sırasında işlenebilecek suçların nasıl 

yargılanacağını merak ediyorsunuz niye merak ediyorsunuz bunu ? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Bu yasal bir şey tabiki merak ederim.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Ya niye merak ediyorsun 

uçuşunla suç mu işlenecek ? öyle bir şey mi söylendi. Niye merak ediyorsun ? 
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Sanık Ertan Koral cevaben: Olur mu öyle şey ben yapacağım görev ile ilgili her şeyi bilmek 

isterim. Yani ben bir görev uçacağım TMH hava, yer uçağız mesela... 

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Normalde görevinin suçla 

ilgili herhangi bir ilgisi yok. TMH suç değil TMH kapsamında yapılan faaliyetler suç değil 

normal anlatıyorsun zaten her şey rutin, olağan, yasal niye böyle yasal bir faaliyet 

kapsamında icra edeceğin görevden önce suç işlenmesi halinde ne şekilde bir yargılama 

yapılacağını merak ediyorsun.  

Sanık Ertan Koral cevaben: Şimdi sayın başkan ben bu kadar dallı budaklı anlatmadım 

açıkçası yani suç işlersek nasıl bir yargılanmaya (ANLAŞILMADI) öyle bir şey merak etmedim 

ben.  

Başkan : O açıdan değil şöyle değerlendir bir talimat ya da görev tanımıyla ilgili bir 

şey söylendi senin kafanda da ya böyle olursa bir suç teşkil eder mi bakalım yani bir sivil 

alandan mı bahsedildi bir hedeften mi bahsedildi bir şehir içinde olacak dedi de sen onun için 

mi baktın ? 

Sanık Ertan Koral cevaben : Şunu demek istiyorum şimdi ya malum yani biz hava kuvvetleri 

olarak bu Uludere olayını biliyorsunuz bir sürü şeyler geçiriyoruz. Şimdi mühimmatın biraz 

önce arz ettim ya açıldığı yerin yakınında sivil bir unsur var mı yok varsa ne kadar mesafede 

bunların hepsinin kuralları vardır ve bu kuralları her zaman ben her zaman TMH 

uçmuyorum. Bu kurallara bakmam lazım benim. Yani şu arada şu kadar mesafe var mı yok 

mu kaç mesafe olması gerekir. Bunları bilmem ben bunları merak ettim sadece bu kadar da 

gizli bir görev var. Acaba neresi yani dedim bunu merak ettim sadece bir suç oluşturur mu 

oluşturmaz mı oluşturursa nasıl yargılanırız konusunu merak etmedim.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  İfade ettin yargılamayla 

ilgili bir husus olduğunu söyledin ifadende  

Sanık Ertan Koral cevaben: Şunu söyledim. TMH görevlerinde görevleriyle ilgili sorumlu 

olmayacakları konusunda şimdi mesela örnek vereyim atıyorum örnek olsun diye bir sivil 

yerleşim merkezine atılacak mühimmat minimum on kilometrede olur diye bizim kuralımız 

var ama bunların hepsi komutan kararıdır. Yani komutan eğer isterse onu yedi kilometre 

olarak belirleyebilir. Şimdi komutanlar böyle risklere girmek istemezler. Kendileri insiyatif 

(ANLAŞILMADI) benim fikrim. Yorum yapmak istemezler yazılı kuralları uygular. Halbuki 

böyle bir hakkı vardır. Benim oradaki düşüncem şuydu eğer böyle bir yargı şeyi  getirildiyse 

koruması getirildiyse belki daha önce yani burasını yapmayalım vurmayalım çünkü hani 

şeydir burası sıkıntı olabilir diye tereddüt yaşanılan yerler üst kademede çok üst kademede 

belki hedef olarak alınabilecek olabilir diye bir çıkarım yaptım. Benim çıkarımım bu. 
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Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Yasayı okudun mu o gece 

? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Detaylara bakamadım gazete haberlerine baktım sadece.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Tamam yasada da gazete 

haberlerinde de sivil unsurlar sivil hedefler ile herhangi bir ayrıntı yok. Baktıysan zaten şunu 

da merak etmiş olman gerekir yasada sade TSK'nın ülke genelinde terörle mücadelede 

görevlendirilmesi halinde o kapsamda işlenen suçların askeri suç sayılacağı ve bunun da izne 

tabi olacağı yazar yasada. Bunun için de Bakanlar Kurulu kararının gerektiği de yazar. Şimdi 

sen yasa resmi gazetede 14 Temmuzda yayımlandı bu yasayı okuduysan Bakanlar Kurulu 

kararının olup olmadığını da merak etmiş olman gerekir. Merak ettin mi ? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Şimdi sayın başkan nasıl sizin için bir koordinatın uçaağa veya 

mühimmata girmesi fark etmiyorsa eh işte ha mühimmata ha  uçağaysa benim için de ha 

oraya ha buraya ben o kadar detayı anlamam ki. Hukukçu değilim ben gazete haberine 

bakıyorum bunun işte Bakanlar Kurulu karar vermiş bilmem ki ben onu ben o andaki kendi 

ruh halimi anlatıyorum.  

Başkan : Buradaki sorunun amacı senin hukuki araştırman vesairenin değil yani orada 

TMH ile ilgili sıkıntılı bir yer mi senin kafanda onun için mi bakma gereği duydun bu 

konuşuluyor  yani bir yer söylendi de sen onun için mi bu yerin sıkıntısından dolayı 

bakıyorsun ? 

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: Şunu söylemek istiyorum 

o zaman süreç içerisinde ülkenin durumu malum. Yani DAEŞ'in durumu malum bunların 

şehire yakın yerlerde olduğu ile ilgili internette, televizyonlarda, gazetelerde bilgiler geçiyor. 

Yani biz hayattan soyut yaşamıyoruz ki sonuçta böyle bir şey mi acaba hedef alınacak bunu 

düşünür insan.  

Başkan : Tamam işte bu pilottan gizlenir mi ? TMH'da denilir ki bir DAEŞ hedefi var 

işte falanca yerde sivil yerleşim yerinde DAEŞ hedefi ya da bir PKK'lı grup var. Sivil yerleşim 

yerinde şöyle bir şey. 

Sanık Ertan Koral cevaben: Ben bilmiyorum onu 

Başkan : Böyle bir şey söylendi de acaba biz sivil (ANLAŞILAMADI) sıkıntı olur diye mi baktın 

diye soruyoruz  işte? 

Sanık Ertan Koral cevaben : söylenmedi.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Kendiliğinden bir merak  

Sanık Ertan Koral cevaben: Evet kendiliğinden  

Başkan : Avukat bey bir şeyi devam edelim de onun için  
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Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: Bunu da bir tek siz merak 

ettiniz o da çok ilginç başkanım. 

Başkan : Şimdi sorularda ben almıştım geçmişim iddianamedeki taraf beyanlarına ilişkin 

olarak bir kısmıyla ilgili değerlendirme yaptım. Bu iddianamede ifade veren senin kısmında 

da bir kısım ifadeleri yer alan Mehmet Çetin Kaplan, Ekrem Aydoğdu bunların ifadelerine 

ilişkin herhangi bir şey söylemedin.  

Sanık Ertan Koral cevaben : Evet  

Başkan : Niçin söylemedin ? buradaki ifadelerde de Ekrem Aydoğdu işaretlemeyi biz yaptık. 

Bizim kolda bulunan diğer uçak hedefe bombayı attı demiş. Mehmet Çetin Kaplan'ın oradaki 

ifadesinde de işaretlemeyi lider uçak yaptı. İşaretleme yapılan yere de biz bomba attık 

demiş. Sen bu ifadeler açısından hiçbir değerlendirme yapmadın.  

Sanık Ertan Koral cevaben: Şimdi ortada somut bir gerçek var. Ben ne yaşadığımı biliyorum. 

İkinci ifadeyi hangi şartlar altında da verdiğimi biliyorum. Bu iddianamedeki diğer bir taraf 

beyanları da savcılık ifadelerinden oraya koyulduğu için yani ben ne olup olmadığını 

biliyorum zaten ona değinme gereği duymadım. Onların da benzer şekilde benzer şartlar 

altında ifade vermiş olabileceklerini düşündüm. Yani bunun zaten ifademle birlikte ifademin 

geneli ile birlikte bunlar cevabını buluyor. O yüzden spesifik olarak dokunmanın bir anlamı 

yok benim için.  

Başkan : Daha sonra görüştün mü onlar o ifadelerini kabul etmediklerini, baskı gördüklerini 

o yüzden öyle söylediklerini mi söylediler buradaki duruşma salonunda ya da ceza evinde 

görüştün mü ? 

Sanık Ertan Koral cevaben :Hayır ayrı sektörlerdeyiz. Ayrı sektörlerdeyiz. 

Başkan : Burada hiçbir şekilde görüşmediniz o durumda merak etmen gereken en 

önemli husustur bence çünkü seninle ilgili en vahim iddia bu ifadeler.  

Sanık Ertan Koral cevaben : Evet 

Başkan : Onun yerine MY için şeyi mi verdi elektrik meselesi daha çok tartıştı mesela 

halbuki bu ifadeleri ben kabul etmiyorum. Bu ifadeler daha sonra da görüştüm işkence 

altında almışlar ya da şöyle olmuş ya da böyle olmuş hiçbir yorum yapmadın. Sanki bu 

ifadeler yokmuş gibi geçtin.  

Sanık Ertan Koral cevaben : Yok yokmuş gibi değil ben Çetin Kaplan'ın, Ekrem Aydoğdu'nun 

bu tarzda verdikleri ifadeler beni ilgilendirmiyor açıkçası çünkü ben somut gerçeği biliyorum 

yani.  

Başkan : İşte en azından bu ifadeleri kabul etmediğini söyleyebilirdin.  Böyle böyle ifadede 

iddianamede benim yanıma koymuşlar bu ifadeleri ama ben bu ifadeleri kabul etmiyorum 

diyebilirdin.  
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Sanık Ertan Koral cevaben :  Eğer hukuki açıdan bunu atlamışsam evet ben bu ifadeleri 

kabul etmiyorum. Ama ben zaten savunmamla bunu kabul etmediğimi arz etmiştim diye 

düşünüyorum.  

Başkan : Tersinden ya da bu ifadeleri onlar kabul etmediğini sana söyledin nasıl olsa öyle bir 

şey yok bilgisiyle mi değinmedin onun için soruyorum.  

Sanık Ertan Koral cevaben : Evet anladım.  

Başkan : Avukat bey buyurun devam edin.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:   Siz telefonu nereye 

bıraktın o gece saat 20:00 'den sonra  

Sanık Ertan Koral cevaben: üstümdeydi.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: üstündeydi gece boyu 

üstündeydi? 

Sanık  Ertan Koral cevaben:  Evet 

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Peki uçaktan iniyorsun ve 

bir darbe olduğunu öğreniyorsun kanlı bir darbe girişimini haberlerden görüyorsun. Ne 

ailenden hiçbir kimseyi merak etmiyorsun aramıyorsun. Hiç kimse de seni merak edip 

aramıyor. Ya bu kadar meraksızmısın yani bir darbe girişimi oluyor kanlı bir darbe girişimi ve 

ailenle ilgili hiç kimseyi merak edip aramıyorsun ilginçtir onlar da seni aramıyor telefondan 

yani siz aradınız mı başka kanallardan mı aradınız ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Şimdi ben ailemle ilgili ailemden kimseyi aramadım demedim. 

Ben cep telefonumdan kimseyi aramadım dedim. Dahili telefondan ben evi aradım. Bakın 

ben hiçbir şeye karışmıyorum iyiyim beni merak etmeyin dedi bu kadar.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Hangi dahili telefondan 

aradınız ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: İşte 141'in dahili telefonundan. 

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Hangisinden? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Arkadaki odalardan birindendi. 

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  İşte hangi odadan diye 

soruyorum.  

Sanık  Ertan Koral cevaben:  Bilmiyorum ama arkada bir sürü oda var. Şimdi onun o odanın 

adının ne olduğun bilemiyorum ki ben.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  O odanın dahili 

numarasını biliyor musun ? aradığın odanın dahilisini ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hayır.  
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Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Şimdi yine ifadende 

Havacılık Dairesi Başkanlığına ilişkin olarak  işte oralarda bir tanker tanker patlaması 

olabileceği veya bir helikopter uçtuğu bilgisi olduğunu söyledin. Bu bilgiyi siz nereden 

gördünüz ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben:  Böyle bir bilgi vermedim ben. Ben şunu dedim. Buradaki 

patlamanın sebebinin bir uçaktan atılmış bir F16'dan atılmış bir bomba olduğu kesin değildir 

dedim. Belki bir teknik arızadır dedim. Belki bir helikopterdir,  belki bir rokettir, toptur, 

havandır neyse yani bilmiyorum.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: Bakın inkar etmeyin bu 

beyanınızı yazdım orada bir tanker olabileceği veya bir helikopter olabileceği bilgisi var 

dediniz hepimiz duyduk niye inkar ediyorsun duyduk bunu bu bilgiyi nereden aldığını 

soruyorum.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Şimdi sayın başkan belki siz fark etmişsinizdir ama ben size 

aynı bölümü bir daha okuyum.  

Başkan : Kayıtlara geçti zaten ne söylediğin. 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Kayıtlarda var zaten ama isterseniz bir daha okuyabiliyorum 

ben ne dediğimi çok iyi biliyorum.  

Başkan : Bak oradan ne demişsin.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: Ya bu beyanını özellikle 

yazdım orada da yazmıyor olabilir özellikle söyledin tanker ve helikopter bilgisi var o bilginin 

nereden... 

Başkan : Avukat bey siz o sorunuzu sorun o şekilde beyana göre sorun cevabını verir. 

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: Şimdi bu bilgiler dosyada 

yok bu bilgiler nerede var biliyor musunuz.? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ancak patlamanın sebepten uçaktan atılan bir bomba olduğu 

sabit midir. Bölgede bir helikopterden ve yakıt tankerinin  varlığından bahsediliyor siz bunu 

soruyorsunuz değil mi.? 

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: Nerede bahsediliyor.? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: İddianamede bahsediyor.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Nerede iddianamede öyle 

bir şey yok. Hangi yakıt tankeri? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ya olur mu lütfen siz dava dosyalarını benden daha iyi kontrol 

ediyorsunuz. 

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Kesinlikle daha iyi kontrol 

ediyorum ve kesinlikle o bilgi yok o bilgi nerede var size söyleyeyim. Fethullaçı Terör örgütü 
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mensuplarının yurt dışına kaçan pilotlarının hazırladıkları raporlarda var. O raporlar size nasıl 

ulaşıyor onu da merak ediyorum doğrusu.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Sayın başkan o zaman orada bir tanker yok muymuş bir 

helikopter yok muymuş? 

(seyirciler sıralarından gelen sesler anlaşılamadı)  

Başkan : Sessiz olalım. Hayır burada sana bu bilgi nereden geldi diye soruluyor. Nereden 

aldığını soruyor, iddianameden mi aldın, medyadan mı aldın.? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Bakın bir bu konu ile ilgili bir sürü şey yazıldı çizildi basında bu 

bir, ikincisi iddianamedeki bilgiler iddianamedeki bilgiler, üç dava dosyasında Gölbaşı 

İnceleme raporları var bakmadınız mı oraya lütfen yani rica ediyorum.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Hangi inceleme 

raporunda tanker var? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ne Fetuhllahçı terör örgütüymüş ne raporuymuş bu ben 

bilmiyorum böyle bir rapor falan. 

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Bir şey daha söylüyorum 

bak bir şey daha söylüyorum... 

Sanık  Ertan Koral cevaben:  Ben her şeyi tamamen dava dosyalarından anladığım şekliyle 

söyledim. Bahsediliyordan kastım buydu yani.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla:  Bakın dava dosyasında ne 

tanker var ne de bir helikopterden oraya ateş açıldığına dair herhangi bir bilgi var. 

Bahsettiğiniz şeyler kesinlikle dava dosyasında yok.  

Sanık  Ertan Koral cevaben:  Hayır  böyle bir tamam yani bu somut bir gerçek dava 

dosyalarına bakılabilir sayın başkan, medyada kontrol edilebilir süreç içerisindeki gazete 

haberleri de kontrol edilebilir ben hakkımda çıkan gazete haberlerini çok iyi biliyorum yani.  

Başkan: Bu dosyada olanlara bir şey demedin mesela dosyada da Dikta çözümleri bu kule 

çözümleri, Rapcon çözümleri neyse işte birçok bilirkişi raporu var o çözümlerde... 

Sanık  Ertan Koral cevaben: benimle ilgili bir şey yok orada.  

Başkan: Hayır bu Gölbaşı Özel Harekatın bombalanması ile ilgili isim olarak seninle ilgili 

olması değil bombalanması ile ilgili olarak pilotların yaptığı görüşmeler diye dikta 

kayıtlarında... 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Beni ilgilendirmiyor işte benim konumun dışında o.  

Başkan: Yani onu da bir veri olarak almadın niçin almadın onu? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hayır ben yani beni niye ilgilendirsin ki bu ben orada değilim ki 

zaten yani ben her şeyi konuşayım o zaman Türksatı ben konuşayım onu ben benimle ilgili 

değil bu.  
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Başkan: Mesela burada geçenler işte iddianamede şahıs klasörlerinde kendi yerlerinde de 

geçiyor ya işte Mustafa Azimetli'nin yaptığı konuşmalar olarak ya da Ahmet Tosun'un ya da 

Mete Kaygusuz'un yaptığı konuşmalar olarak ya da Ekrem Aydoğdu'nun yaptığı konuşmalar 

olarak bu kayıtlarda işte Gölbaşında PÖH mü şurası mı A9 un güneyimi bilmem nesi birçok 

ibare geçiyor. İşte oraya bomba atıldı CB10 mu atıldı bilmem ne atıldı konuşuluyor onu 

diyorum o verilerden bahsetmedin mesela o verilerin iddianamede de öyle bir veriler var 

uçakta pilotların yaptığı bu tür konuşmalar..  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Anladım iddianamedeki veriler bizim uçağımız ile alakalı değil. 

Yani siz 1 numaralı uçağa isnat edilen konuşmalardan bahsediyorsunuz doğru mu 

söylüyorum? 

Başkan: Evet mesela onlar senin için... 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ama o konuşmaların ben hiçbirine şahit olmadığımı arz ettim ya 

ben o kanalda değilim doğru veya değil bilmiyorum ki ya o yapılan konuşmaları bilmiyorum 

ben.  

Başkan: Evet onun için diyorum yani. Diğer verilerde işte bir helikopter mi yaptı yoksa işte 

orada bir başka bir şey mi oldu.            

Sanık  Ertan Koral cevaben: Onlar tam ben diyorum ya Tonk mu tank mı yani havan mı işte 

yani teknik arıza bilmiyorum ben diyorum yani siz neye dayanarak dediniz buna F16 atmış 

uçak, F16 uçağı atmış bunu onu merak ediyorum ben.  

Başkan: Mesela işte bende bu kayıtlar mayıtlar bir şey ifade etmez mi onun için söylüyorum 

mesela bunu diyen adam ya bu kayıtlarda işte PÖH mü hocam A9 işte şu koordinat girildi... 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hayır sayın başkan ben bunu bilirkişi raporu yönünden 

inceliyorum yani.  

Başkan: Öyle söyle yani yoksa sanki... 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Somut bir şey var mı diyorum yani. 

Başkan: bu kayıtlar bu görüşmeler işte doğru değildir başka bir meseledir ama... 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Onları ben doğrudur değildir bilemem ben duymadım öyle bir 

kayıt onu diyorum kanalda olmadan nasıl duyayım ben onları. 

Başkan: Gören uçağı ile ilgili olarak Olgun Acuce burada savunmasını yaptı dinlediniz mi 

onları? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Olgun Acuce tamamını dinleyemedim galiba yani tam emin 

değilim dinlediğimin.  

Başkan: O da birçok koordinatlarda uçakların işte bombalama eylemlerinden söz etti o hatta 

aldığı koordinatları ya da kendisine işte filodan aldığı o belge harita gibi bir neyse onları da 

ibraz etti onları da gösterdik gerekirse yine gösteririz. Yine dosyada yer alıyor gerek 143. 
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Filodaki aramalarda birçok bu Gölbaşı Özel Harekat dahil işte bu olay tarihinde bombalanan 

tüm yerlere ilişkin harita kroki neyse onlardan bol miktarda var. 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Benimle ilgili değil ki bunlar sayın başkanım. Ben bilmiyorum 

onu koordinat mı aldı bir dosya mı aldı onu bilmiyorum ben yani. Olgun Acuce'nin de havada 

Ertan Koral'ın olduğu uçaktan bomba atıldı falan dediğini duymadım açıkçası böyle bir 

beyanını mı var? 

Başkan: Ya o meseleyi tartışmıyoruz senin söylediğin oraya helikopter mi atmış işte orada 

top mu atmış tank mı atmış meselesine gelince yani sen onu söylediğin için sanki oradan 

sen şimdi oraya kimin bomba attığını hangi uçağın attığını 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Sayın başkan ben herhalde bunu anlatamadığımı düşünüyorum.  

Başkan: Ya da nereden kalktığını bilmiyorum başka bir meseledir oraya bomba atıldı mı 

bomba atılmadı mı vs. Gibi şeyler söyledin onun için söylüyoruz bunlar bir veri olmaz mı 

senin için? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ben şuna gelmek için yani bu konuda bir bilirkişi raporu ile 

basamak basamak aşağı inilerek mi bu uçaklara gelinmiş bunu merak ettim. Yani o bölüm o 

kadar önemli bir şey değil ben sadece yani ne oldu da biran da Akıncıdan kalkan F16 uçağı 

bu bombayı attı denildi hangi veriye dayanarak ben bunu söyledim? 

Başkan: Bende mesela aynı soruyu sana sordum ne oldu da biran da sen Akıncıdasın uçmayı 

kabul etmedin? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ama ben onu arz ettim az önce sayın başkan.  

Başkan: Devam ediyoruz avukat bey.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: Başkanım zaman zaman 

sanıklara sorduğum bir sorudur bu soruyu da sanık Ertan Koral'a sormak istiyorum siz şimdi 

aşağıya indiniz, darbe olduğunu öğrendiniz onu müteakip aşamaları hiç merak etmiyorsunuz 

ne oluyor ülkede merak etmiyorsunuz ne yapabiliriz diye kendinize sormuyorsunuz 

çevrenizdeki insanlara hiçbir şey sormuyorsunuz sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Bir daha 

uçuşa gitmeyim veya başka hiçbir işlem yapmayım ve saklanıyorsunuz yani ülkenin kaderine 

ilişkin çok vahim eylemler yaşanıyor o gecede ve siz bir asker olarak sadece kendinizi 

düşünüyorsunuz ülkenin istikbali ile ilgili hiçbir kaygı taşımıyorsunuz yani askerlik bu mudur 

gerçekten, bu mudur askerlik? 

(seyirciler sıralarından gelen sesler anlaşılamadı)  

Başkan: Sessiz olalım.  

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Hüseyin Aydın devamla: Korkarak bir yerlere 

saklanmak mı ülkenin kaderi konusunda hiçbir sorumluluk almamak mı bu mudur askerlik? 
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Başkan: Yorum kısmı bu soru olan kısmı burada bir asker olarak böyle bir darbe girişimi 

varsa işte birtakım başka şeyler öğrenmişseniz neler yapılabilir açısından bende en azından 

kursiyerlerin uyarılması açısından bir şey yaptın mı mesela onların hiç telefonları yokmuş 

diye savunmalarında uzunca bir süre dış dünya ile bağlantılarının olmadığını söylediler, 

birilerini uyarmak bir şeyler yapılmak ne olduğunu öğrenmek açısından hiçbir şey yapmadın 

mı o kısım. Çünkü neticede pilot Yüzbaşı Silahlı Kuvvetler mensubusun.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Tabi biraz öncede arz etmiştim yani olaylar yaşanıyor.  

Başkan: Bir şeyler öğrenilir yapamayacağını keşfeder. Hiçbir şey bilmemek başka bir şey. 

Sanık  Ertan Koral cevaben: üstünden aylar yıllar geçtikten sonra bazı şeyler farklı 

anlaşılabilir, ben orada yaşadığım ruh hali diyorum ya ben sağlığım bozuldu yani ben o anda 

yaşadığım şok halini size şuanda tabiki ifade edemiyorum. Ben o halde benim tek düşüncem 

bu yani buradan uzaklaşmaktı yani. Ben onu düşündüm, yapılabilir miydi yoruma kalmış 

bunlar sorunun yorum kısmını siz kabul etmediniz zaten bilmiyorum yani yapılabilir veya 

yapılamaz. Yapmayanların hepsine sormak lazım o zaman neden yapılmadı diye.  

Başkan: Sen  o sırada işte kim yapıyormuş ne oluyormuş buranın konumu nedir? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ben hayır ben o durumda bunu kim yapıyormuş niye öyle bir 

araştırma içerisine nasıl girebilirim ya. Ben diyorum ki ben kendimi kurtarma derdindeyim 

yani. 

Başkan: Soruda o mahiyetteydi zaten. Devam ediyoruz.  

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar söz aldı, sanığa soruları olduğunu bildirdi: 

Şimdi bu arkada oturan pilotu siz kabul etmiyorsunuz ama teknik olarak sorayım o uçağın 

bomba atması planlandığında eylemini engelleyebilme kabiliyeti, yeteneği varmıdır. ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Böyle bir ihtiyaç duyarsa engelleyebilir. 

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar devamla: İhtiyaç duyarsa engelleyebilir.  

Başkan : Nasıl engelleyebilir. ? onu da izah et.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Rotayı değiştirirsin bölgede uçmamasını sağlarsın belli şartelleri 

var bunların onları of pozisyonuna getirirsin öndekine problem çıkartırsın.  

Başkan : Yani arkadaki yerlerde bir takım yetenekler var yani uçağa müdahale 

açısından  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Tabi bu somut bir gerçek zaten F16 uçağının kabiliyetleri açık 

sayın başkanım.  

Başkan : Evet devam ediyoruz avukat bey.  

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar devamla: Şimdi huzurda daha önceki gerek 

uçaklara mühimmat yükleyen sanıkların veya bir kısım pilotların ifadelerinde dinlemişsindir. 

Yani şöyle bir şey yoktu orada bir uçak tek bir GB10 bombası yüklenmesi yönünden 
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herhangi bir bilgi, beyan veya rapor dosyada yok ancak senin de uçtuğun iddia edilen 

940110 Kuyruk numaralı uçağın sonrasında darbe teşebbüsü sonrasında yapılan bilirkişi 

raporunda bir adet üzerinde GB10 bombası yüklü olduğu tespit edilmiş, diğer bombanın 

akıbeti konusunda herhangi bir bilgin var mı ? ne olmuştur o.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Şimdi evet biraz birkaç noktayı atlayarak söylediniz bunu ben 

rapordan direk okuyum. Üç nolu istasyonda bomba olmadığı için uçağın yükleme işleminin 

yarım kaldığı düşünülmektedir. 110 numaralı uçaktan bahsediyorum. Şimdi uçağın detay 

bilgileri de var burada yani nasıl yarım kaldığını düşünmüşler neye istinaden yarım kaldığını 

düşünmüşler.? Bunun teknik bazı şeyleri var diyor ki bu da aynı dava dosyasından aldığım 

110 numaralı uçağın arama üzerinde yapılan arama ve bilirkişi inceleme raporu pardon 

bilirkişi değil savcılık araması raporu teknik bilirkişiler de var raporda diyor ki uçağın 

üzerindeki teller çünkü bomba atılmış ise bu belli olur. Tellerin pozisyonları chartic bilgileri 

chartic bilgileri nedir biliyormusunuz.? nasıl bir adam bir silah kullandığında elinde svap çıkar 

chartic bilgileri de bu charticin boş olduğu görüldü diyor. Dolayısıyla atış yapmadığı 

değerlendirildi diyor anlatabiliyormuyum yani 110 numaralı rapora göre 110 numaralı uçağın 

yüklemesi yarım kalmış bir mühimmat yüklenmiş sonra yarım kalmış  

Başkan : Siz kontrol ettiniz mi? işte onun için soruyoruz zaten  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ben 110 ile uçup uçmadığımı bilmiyorum ki. Rapora göre 110 

ile uçmamış zaten.  

Başkan : Hayır 110 ile uçup uçmamak açısından değil onu söyleyebilirdin mesela 

mühimmat ile uçacağınız söylendi zaten uçağı kontrol ettiniz baktınız mühimmatlar 

açısından tamam yerindeymiş vesaireymiş. 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Uçuşa giderken mi bahsediyorsunuz.? 

Başkan : Evet  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Uçuşa giderken uçağı görüyorsunuz sonuçta iki tane mühimmat 

var yanlarında  

Başkan : Seninkinde varmıydı?  

Sanık  Ertan Koral cevaben:  Vardı  

Başkan : Bunda işte birisi yok ya da eksik onu söylemen açısından önemliydi.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Bu 110 numaralı uçak bu uçak uçmamış ki zaten.  

Başkan : Sen o zaman derdin ki benim uçtuğum uçakta iki tarafında da mühimmatı tamdı 

yani bu uçakla uçmadı  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Bende onu dedim sayın başkanım. Zaten savunmanın temelinde 

bu var.  
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Başkan : Bunu söylüyoruz biz evet. Hangi uçakla uçtun ? bu uçakla sen bomba atmadığını 

söyledin o zaman bomba atan başka bir uçak uçtuysa onun kuyruk numarasını tespit ederiz.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Dedim ya sayın başkanım dedik ya rapora göre 1562 diyor 

1562 nin uçak saatleri de  benim filodaki görüntülerim var o saatte ben orada değilim. Ben 

bilmiyorum hangi uçakla tespit edilsin lütfen yani.  

Başkan : Evet senin hangi uçakla uçtuğunu tespit ettiğimiz zaman bakarsın 

söylediğimiz zaman devam ediyoruz avukat bey. 

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar devamla: Şimdi en nihayetinde bombalama 

eyleminin gerçekleştirildiği emniyet havacılıkta farklı bilirkişi raporlarında da oraya GB10 

bombası ile saldırı yapıldığı tespiti var şimdi o saat itibariyle o vakit itibariyle Ekrem 

Aydoğdu, Mustafa Azimetli'nin uçtuğu uçak sizin Çetin Kaplan ile senin uçtuğun uçak var. 

Şimdi  bu uçaklarda GB10 bombasının darbe teşebbüsüne katılan uçaklara GB10 bombasının 

yüklendiği de dosyadaki tüm delillerle sabit. Bunu düşündüğümüzde yani uçak kuyruk 

numarası şudur budur onu bilirkişi raporunda  bir karmaşa vardır yoktur o ayrı tartışma. 

Diğer uçaktan mı atıldı yada sen farkında olmadan senin olduğun uçaktan mı atıldı.? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Şimdi belki bilirkişi raporunda bir karmaşa vardır. Belki 

iddianamede bir karmaşa vardır onu ben bilmiyorum şu anda ben somut gerçek üzerinden 

gidiyorum. Benim uçağımdan bomba atılmadı. GBU yüklenmiştir başka uçağa onu ben 

bilemem. Benim uçağımdan bomba atılmadı benim bildiğim bu somut gerçek.  

Başkan : Lazer potu ile işaretleme yapıldı.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Bizim uçağımızda lazer potu yok.  

Başkan : Lider uçaktan size söylendi mi ? böyle bir konuşma oldu mu ? lazer potuyla 

işaretleme yapıldığı hususunda 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Havadan bahsediyoruz değil mi.? 

Başkan : Evet.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hayır yok böyle bir konuşma 

Başkan : Şimdi ifadelerde o da var işte ben sana onu sordum. Sen bu kısmı geçtin.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hayır ben geçmedim.  

Başkan : Mehmet Çetin Kaplan ya da Ekrem Aydoğdu'nun ifadesinde işte biz Ekrem 

Aydoğdu Lazer potuyla işaretleme yaptık. Koldaki diğer ikinci uçak atışı yaptı şeklinde  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ben dediğim gibi sayın başkanım ben onların hangi şartlar 

altında ifade verdiklerini bilmiyorum. Burada ne ifade vereceklerini de bilmiyorum. Siz 

sorarsınız veya sormazsınız bu sizin muhtariyetiniz. 

Başkan : Soracağım ben telsiz konuşması yaptınız mı ? herhangi bir diyalog yaşadınız mı? 

bunu soruyorum.  
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Sanık  Ertan Koral cevaben: Yapmadık.  

Başkan : Başka bir şeylere gidiyoruz evet devam edelim.  

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar devamla: Şimdi DVR kayıtları silinebiliyor mu 

? sonradan ya da hiç takılmadan uçmak uçuşa engel bir durum mudur.? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: DVR'ı mı soruyorsunuz? CSFDR'ı mı.? 

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar devamla:  (ANLAŞILAMADI) 

Başkan : Kara kutu ayrı DVR ayrı o. 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Şimdi teknik bilgide karmaşalar olabilir dedim ya belki 

karıştırmasın diye ben kesin sorarsa cevap veriyim o yüzden. DVR'ı mı soruyorsunuz.? 

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar devamla: Şöyle teknik olarak daha açıklaman 

için sorayım. Telsiz konuşmaları ve uçuş seyrini faaliyetlerini kayıt eden cihazların bir şekilde 

silinmesi ya da bunların aktif hale getirilmemiş olması uçuş haline engel bir durum mudur.? 

silinmesi mümkünmüdür.? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Siz DVR'dan bahsediyorsunuz anladım ben sizi DVR'ın silinmesi 

mümkündür. DVR bildiğiniz bir harddisktir. Uçağa takılmaması da mümkündür.  

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar devamla: Şimdi o akşam darbe teşebbüsüne 

katılan uçaklarda bahsettiğimiz şekilde ya DVR takılmamış ya da farklı bir şekilde formatlı 

veya silinmiş olduğu şüphesi mevcut sadece iki uçakta DVR kayıtları alınmış bunlara ilişkin 

dikte kayıtlarını sayın başkan sordu ret ettiğini ifade ettin ancak D0283 seri numaralı 

DVR'dan alınan kayıtta 2325 hocam burada onun sedefleri bize söyleyebilirmisiniz.? Aslan 1-

1 şeklinde kodlamış filo filoya cevap olarak da hocam A9'un hemen dışarısına çıkartılan iki 

tane helikopter vardı bir tanesine yakıt basıp personel gidip geliyordu onu vurduk. Buna 

ilişkin bir diyeceğin var mı.? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Şimdi sayın başkan siz de aynı soruyu sordunuz kayıtlar benim 

uçağım ile ilgili kayıtlar değil orada da öyle yazıyor zaten. Ben o sırada o telsiz kanalında 

değilim orada bahsedilen telsiz kanalında değilim. Ben onları duymadım. Varsa böyle 

kayıtlar duymadım.  

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar devamla: Bu telsiz kayıtlarında örneğin bu 

kayıt DVR kaydına baktığımızda Diyarbakır'dan gelen uçaklar o anda Akıncı Üssünden kalkan 

uçaklar ve radar istasyonlarının kaydının bir aynı şekilde düştüğünü kayıt altına alındığını 

görüyorum. Yani bunu siz duyamıyor muydunuz.? en azından  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Şimdi söylediğiniz aslında beni çok teyit eden bir şey yani 

söylediğiniz Diyarbakır uçakları Akıncı Üssü ve radar bunların hepsi farklı kanallar VHF 

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar devamla: Ortak frekansa dönüşmüş mü ? 
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Sanık  Ertan Koral cevaben: Ortak olamaz işte siz radar ile VHF'den konuşmazsanız o 

VHF'dir onun kanalı zaten buradan belli oluyor söylediğiniz yani DVR o konuşmaları tabi 

birisi başka kanaldadır. Birisi başka kanaldadır her bir konuşmayı DVR tutar ben o kanalda 

değilim. Benden tutmuyor ki o kanal konuşmaları.  

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar devamla: Anladım. Teşekkür ediyorum 

başkanım.  

Başkan : Bu daha önceden de sordum dikte kayıtlarında var Aslan 1-2 koduyla konuşma 

telsiz kaydı olduğuna ilişkin  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Anlayamadım sayın başkan. 

Başkan : Bu Aslan 1-2 kodunu mu çağrı adını mı  kullandınız dedim ya. 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Evet sordunuz.  

Başkan : Bu dikta çözümlerinde de var istiyorsan o kayda ilişkin saati 22:04 itibariyle 

başlayan senin önündeki konuşan pilotun telsiz konuşmalarını duyuyor musun  yani? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ben mi ? 

Başkan : Evet 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Şimdi benim bir şeyim vardır Interform Cominicasion nup vardır 

o nup'ı açarsam duyarım açıktır. Duyarım yani konuşmaları. 

Başkan : İşte kalkış sırasında ve devamında Aslan 1-2 koduyla temas etmiş konuşmuş bu 

dikta kayıtları öyle kabul etmemek ayrı mesele ama kayıtlarda böyle Metin Çetin Kaplan diye 

yazıyor (ANLAŞILAMADI)  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ben şunu söylemek istiyorum Aslan diye çağrı yapsaydık 

herhalde hatırlardım yani ben böyle bir çağrı kesinlikle hatırlamıyorum.  

Başkan : Evet devam ediyoruz.  

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu söz aldı, sanığa soruları olduğunu bildirdi: 

Sadece şunu soracaktım... 

Başkan: İsterseniz bir kaç kişi daha var ara vereceğiz aradan sonra devam edelim. 

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu devamla: Siz nasıl uygun görürseniz sayın 

başkanım.  

Başkan:  Bölün ama çok kişi bu var bu sefer  uzayacak yani dört kişi daha var soru 

saat:12:34 oradan bir kayıt alamayacağız tek soruysa geçebiliriz. 

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu devamla: Efendim başkanım çok kısa ben 

sadece şunu soracaktım. 

Başkan : İsimle başlayalım yine tanıtırsanız.  

NO
RD

IC
M

ONI
TO

R.
CO

M



Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu devamla: Şimdi İskender beyin ilk sorusuna 

verdiğiniz cevapta arkadan eğer biz istersek bu bombanın farklı bir yere yönlendirebiliriz 

veya atışını engel olabiliriz, şartellerden bahsettiniz.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Gene yani hemen müdahale edeyim kusura bakmayın, gene 

teknik şey karışıyor, bombanın demedim uçağın farklı yere yönlendirebiliriz dedim.  

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu devamla: Tamam yani bir şekilde uçağı 

farklı yere yönlendirerek bu bombanın atılmasına engel olabilirsiniz.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Çok önemli... 

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu devamla: Tersinden ben sorayım peki 

öndeki pilot bu verilen talimatı yapmak istemese siz gene arkadaki bu teknik ekipmanı 

kullanarak o verilen talimatı yapmayan pilotun yerine siz bu bombayı atabilecek teknik 

kabiliyette misiniz değil misiniz? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Öndeki de arkadakini engelleyebilir.  

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu devamla: Yani siz bu talimatı vermediğiniz 

zaman kontrolü kendinize alıp bu talimatı yerine getirebilir misiniz? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Şimdi şunu demek istiyorum uçağın teknik verilerinden 

bahsediyoruz aslında ben bilirkişi değilim ama çok basit bir şey olduğu için aslında 

internetten bile görülebilir bu bana soruyorsunuz ben size söyleyeyim öndeki arkadakini 

engelleyebilir arkadaki öndekini engelleyebilir ikisininde ayrı şartelleri vardır yani.  

Başkan: (ANLAŞILAMADI) açısından, engellemedin mesela öndeki koordinata bombayı 

atmadı, arkadaki öndekine atmadı kendisi atabilir mi onu soruyor avukat bey? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Öndeki atmak istemiyor doğru muyum? 

Başkan: İşlem yapmadı yani ona frekans ya da koordinat söylendi o yapmıyor arkada 

bulunan pilot... 

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu devamla: Boş yere sizi koymamış olabilir 

yani.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ama onu demek istiyorum Master Arn diye bir şey var, onu Arn 

yapmadığı sürece arkadaki hiçbir şey yapamaz, boş yere bizi koymaları oradan başka bir 

yere bağlandı ama dediğim gibi yani teknik olarak bu çok somut bir şey zaten.                   

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu devamla: O gün dönüşünüz ile ilgili 

başkanımızda çok sordu ısrarla sordu hani sizin bu şekilde Akıncı Üssünün darbenin içinde 

karıştığına dair hangi deliller sizi bu şekilde endişelenirdi kaygılandırdı diye, siz bununla ilgili 

somut olarak benim anladığım sadece eli silahlı askerlerden bahsedebildiniz. Çünkü bu güne 

kadar ifade veren sanıkların bir çoğu televizyonda sadece ufak bir kalkışma var, bizim TMH a 

engel değil, biz TMH mı yapmayacağız veya bu Akıncı Üssünün bu işin içinde olduğunu 
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nereden bileceğiz belkide darbeyi engel olacağız diye bir sürü gerekçe sundular yani 

eylemlerine devam için bir sürü gerekçe sundular, size sorulan soruların bir çoğuna onunla 

konuşmadım, bunu görmedim, arkaya saklandım yani elinizde geri kalan tek somu veri 

birkaç tane eli silahlı asker midir bu da çok anormal bir durum mudur yani? Daha önceki 

TMH larda da kapılara eli silahlı askerlerin dizildiği olmuş, güvenliğin korunması için bu 

şekilde bir hazırlık yapıldığı olmuş. Neden bu kadar kaygılandınız yani? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Şimdi sayın başkanım sizde iki kere aynı soruyu sordunuz bu da 

üçüncüsü oldu ben gene aynı şeyi söyleyeceğim.  

Başkan: Bu soruyu şöyle değerlendir; elinde sadece 141 filonun dışındaki teçhizatlı 

askerlerin dışında başka bir şey gördün mü başka bir şey bilgin var mı o kısmı soruyor? 

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu devamla: Bir de şunu da tamamlayayım 

başkanım... 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ben işte şimdi bir iki tane silahlı asker hani bir iki tane silahlı 

asker değil bir kere yani zaten bunu sizde söylüyorsunuz buradaki çıkan sanıklara 

söylüyorsunuz bir iki tane miymiş orada bilmiyorum, daha fazla diye düşünüyorum ben. Siz 

şimdi bir iki tane diye ifade ettiniz. Bir iki tane silahlı asker diyorsunuz bir sürü silahlı asker 

koridorlarda geziyor, kapılar kapalı ve ülkede bir anormallik var ve bu süre içerisinde beliren 

bir fikir yani spesifik olarak birisi evet biz darbe yapıyoruz demedi ki ben öyle bir şey 

duymadım bu benim ne yapsaydım yani anlamasa mıydım bunu mu istiyor anlamasaydım 

bir daha uçsaydım mı bumu yani? Ben böyle değerlendirdim ve uçmadım bir daha kendimi 

güvene almak istedim.  

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu devamla: O gün bir tek siz değil gene 

mesela Mehmet Fatih Çavur'da uçaktan indikten sonra baya bir fenalaşmış koluna girenler 

olmuş, sizde iki üç defa kusmuşsunuz herhalde ifadenizde var, acaba bunun sebebi 

kalkıştığınız işin vahametinden olabilir mi yani bu güne kadar insanların üstüne bomba atan 

başka bir Türk F16 pilotu yoktur, ancak böyle bir haince eyleme kalkışan biri herhalde çok 

psikolojisi bozulabilir yoksa bir F16 pilotunun normalde bir TMH görevine kalkıp indikten 

sonra elinde de bunun anormal bir durum olduğuna dair herhangi bir veri yokken bu kadar 

fenalaşması, üst üste iki üç defa kusması çok normal bir durum mudur? Acaba bu 

vahametten kaynaklanmış olabilir mi?  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Şimdi sayın başkan ben arz etmiştim aslında bunu. Ben böyle 

bir ihtimale dahi dayanamadım yani böyle bir ihtimalin varlığı bile beni fenalaştırdı ben bunu 

söylemek istiyorum. Yani bunu siz evirip çevirip başka bir yere bağlarsanız bu sizin 

yorumunuz olur. Ben herhangi bir şeye istinaden değil ben uçtum, geldim, filoda böyle bir 
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şey olduğunu gördüm. Ülkede böyle bir şey olduğunu filoda gördüm. Yani böyle bir şeyin 

içinde misin değil misin bu ihtimal bile beni fenalaştırdı ben ondan bahsediyorum.  

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu devamla: Başka sorum yok başkanım.   

 

G.D. 

Saat 14:00'a kadar duruşmaya ara verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 

Saat 14:00 itibariyle açık yargılamaya devam olundu. 

Sanık  Ertan Koral huzura alındı. 

Bir kısım müştekiler vekili Av. Hayrettin Bıyıklıoğlu söz aldı, sanığa soruları olduğunu 

bildirdi: Şimdi iki sorum var sayın başkanım izninizle Ertan Koral şimdi siz beyanınızı sabah 

dinledik. Bize şunu söylediniz ben uçuşa başladığımda TMH olacağını bilerek başladım. 

Uçuştan döndüğümde de 24:00 sularında darbe girişimi olduğunu öğrendim dediniz bu 

doğru değil mi ? sizin beyanınızdaki ifadeleriniz. Doğru mu? bu  

Sanık Ertan Koral  cevaben: Evet evet.  

Bir kısım müştekiler vekili Av. Hayrettin Bıyıklıoğlu devamla: Şimdi Mehmet İhsan Akça 

iddianamede bir beyanı var gördüğünüzü tahmin ediyorum ama bu konuda şimdi diyor ki 

22:15 sularında Mustafa Azimetli, Ertan Koral ile birlikte üç kişinin daha minibüse binip 

giderken Ahmet Özçetin ve Hakan Karakuş'un kendilerini durdurarak iki şerefsizi aldık gidin 

görevinizi yapın dediğini, Mustafa Azimetli'nin de bu işi yapacağız ölmek var dönmek yok 

dediğini beyan ediyor. Yani bu beyana göre siz uçuşa giderken yaptığınız faaliyetin TMH 

olmadığını biliyorsunuz. Buna ne diyeceksiniz.? 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Sayın başkan iddianame sayfa 2195 de geçiyor böyle bir şey 

olmadı zaten de Mehmet İhsan Akça'da huzurdaki savunmasında böyle bir şey olmadığını 

söylediği için ben hiç değinme gereği duymadım.  

Başkan : Böyle bir konuşma olmadı diyorsunuz. 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Hayır. 

Başkan : Evet devam ediyoruz avukat bey 

Bir kısım müştekiler vekili Av. Hayrettin Bıyıklıoğlu devamla: Şimdi ikinci sorum sayın 

başkanımız da bir kaç kez defaatle o konuya getirdi ama açıklığa kavuşmadı. Ekrem 

Aydoğdu'nun atışla ilgili beyanı var şimdi siz de anlattınız birinci kol onlar siz ikinci kolsunuz 

değil mi ? uçuşta şimdi koordinatlara diyor baktık diyor yerin Ankara'nın güneyinde bir tesis 

olduğunu etrafının çevrili işte bina vesaire olduğunu gördük diyor. Azimetli sürekli irtibat 

halindeydi biz 20.000 fitteydik onlar 25.000, 21.000 deydi onlar 20.000 deydi diyor vesaire 

iş devam ediyor diyorki helikopterin işte hareket halinde geçtiğini görünce Azimetli Binbaşı 

telsiz ile filoya durumu bildirdi bunun üzerine telsizin başında bulunan sesinden Ahmet 
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Özçetin ya da Ahmet Tosun olduğunu düşündüğüm kişi hareket eden ne varsa ateş edin diye 

talimat verdi ve saire atış talimatı alınca belirtilen koordinat uçağımızda bulunan lazer 

potundan lazer işaretlemesi yaparak tespit ettikten sonra iki nolu uçağı kullanan Aslan 2 

numaralı çağrı kodlu Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'ın bulunduğu uçak üzerindeki bir 

adet GBU10 bombasını attı diyor. Lazer güdümlü olan bu bomba lazer ile tespit ettiğimiz 

noktaya düştü bu noktada bulunan helikopter isabet aldı. Bilindiği gibi bu saldırıda yedi şehit 

var. Beşte yaralı var şimdi öğleden önceki bölümde sayın Başbakanlık vekilimizin sorduğu 

bir soru vardı siz öndekini isteseniz engelleyebilirmiydiniz diye sizde buna olumlu cevap 

verdiniz ve siz bir şey daha söylediniz benim telsizim hani iç onu biz teknik tabi adını 

bilemiyoruz ben pilot ile o an koordinasyonunu konuşmadan duyuyordum dediniz şimdi 

kendiniz bunu söylediniz. Ekrem Aydoğdu'nun beyanı da bu şekilde sizin bahsettiğiniz saat 

uçuş saati hani kod adı uçak kuyruk numarası yanlıştır maddi hata vardır biz maddi hani 

olayın siz de söylüyorsunuz bir ayrıntı daha var mesela bu beyanın devamında sen de aynı 

şeyi söyledin biz indiğimizde yürüyerek 141 filoya gittik. Yani ceza hukukunda gerçekler 

biraz ayrıntıda gizlidir dediniz. Ekrem Aydoğdu'da aynı ayrıntıyı veriyor mesela bu beyanlara 

hiç değinmediniz değinmiyorsunuz ne diyeceksiniz bunlara.? 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Şimdi sayın başkan Ekrem Aydoğdu'nun ifadeleri okunda fakat 

okunan cümleler birbiri ardına gelmesine rağmen arada mantık bütünlüğü yok. Şunu arz 

etmek istiyorum. Şimdi öncelikle biz ikinci kolda değiliz biz ikinci bir kol var tek kol tek kolun 

ikinci uçağıyız biz evet ben ön kokpiti duyabiliyorum dedim. O şeyin adı da Cominıcasıon nup 

onu açtığım zaman duyabiliyorum dedim. Siz bunun üzerine Ekrem Aydoğdu'nun 

ifadelerinde yani telsiz konuşmalarından bahsettiniz. Ekrem Aydoğdu benim ön kokpitimde 

değil. Benim ön kokpitimde Çetin Kaplan var.  

Bir kısım müştekiler vekili Av. Hayrettin Bıyıklıoğlu devamla: Biliyorum onu ben biliyorum.  

Sanık Ertan Koral  cevaben: Tamam yani o comınıcasıon Nupta Ekrem Aydoğdu'nun... 

Bir kısım müştekiler vekili Av. Hayrettin Bıyıklıoğlu devamla: Ekrem anlatıyor koordinasyon 

şöyle anladığımız kadarıyla Mustafa Azimetli ile sizin ön kolunuzda oturan kişi konuşuyorlar 

sen de onun konuştuğunu duydun söylediğin için söylüyorum. Ekrem Aydoğdu'nun ayrı 

uçakta olduğunu biliyoruz yani.  

Sanık Ertan Koral  cevaben: Yine yanlış bir ifade oldu. Sanırım bir şeyi kaçırıyorsunuz bakın 

Mustafa Azimetli ile konuşuyor dediğiniz kişi Ekrem Aydoğdu mu? 

Bir kısım müştekiler vekili Av. Hayrettin Bıyıklıoğlu devamla: Değil. 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Kim.? 

Bir kısım müştekiler vekili Av. Hayrettin Bıyıklıoğlu devamla: Senin ön koltuğunda oturan 

kimse. Çetin, Çetin Kaplan.  
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Sanık Ertan Koral  cevaben: Benim ön kokpitimle böyle bir konuşma kesinlikle yok. Ekrem 

Aydoğdu bizim uçağımızda değil. Mustafa Azimetli ve Ekrem Aydoğdu ayrı bir uçak ön 

kokpitte bildiğim kadarıyla Ekrem Aydoğdu arkasında Mustafa Azimetli var.  

Bir kısım müştekiler vekili Av. Hayrettin Bıyıklıoğlu devamla: Tamam ayrı uçak o belli evet.  

Sanık Ertan Koral  cevaben: Onların iç konuşmalarını benim duymam mümkün değil. Yani 

sizin o bahsettiğiniz konuşmalar ınterform dahili konuşmalar.  

Bir kısım müştekiler vekili Av. Hayrettin Bıyıklıoğlu devamla: Şimdi hepimiz biliyoruz ki 

23:18'de bomba atıldı doğru mu ?  

Sanık Ertan Koral  cevaben: Bilmiyorum iddianamede öyle yazıyor.  

Bir kısım müştekiler vekili Av. Hayrettin Bıyıklıoğlu devamla: iddianamede öyle yazıyor. Yani 

sen de o uçaktasın yani ikinci uçakta olan kişiden birisin sen netice itibariyle yani bu 

bombayı ilk uçak pot ile işaretledi. İkincisi de bombayı attı bombayı atan uçaktasın sen. Yani 

bütün bunlardan sonra hiçbir şeyden haberim yok da diyebilirsin tabiki yani. Biz illa... 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Şimdi sayın başkan yine aynı noktaya dönüyoruz herhalde ben 

o uçakta değilim anlatamıyorum galiba yani oradan eğer bir uçaktan bomba atıldıysa ben o 

uçakta değilim. Benim uçağımdan bomba atılmadı. Yani ben anlamadım nereye gelmeye 

çalışıyoruz. Yani onların teknik olarak benimle bir bağlantısı yok o konuşmaların. O 

konuşmaları bombalamaya bağlıyorsunuz. Ben anlamadım yani açıkçası. Benim ifadelerim 

çok sarih net.  

Bir kısım müştekiler vekili Av. Hayrettin Bıyıklıoğlu devamla: Şimdi şöyle siz uçuş saatlerinizi 

söylediniz mi ? söylediniz bu huzurda da söylüyorsunuz  

Sanık Ertan Koral  cevaben: Bir daha söyler misiniz ?  

Bir kısım müştekiler vekili Av. Hayrettin Bıyıklıoğlu devamla: Uçuş saatlerinde havada 

olduğunuz saatleri söylediniz.  

Sanık Ertan Koral  cevaben: Şöyle yaklaşık olarak 22:00 civarında kalktık dedim evet.  

Bir kısım müştekiler vekili Av. Hayrettin Bıyıklıoğlu devamla: Şimdi havada olan o saatler 

itibariyle iki uçak var. İşte bir koldur iki koldur bilmiyorum. Birisi potlama yapıyor birisi ateş 

açıyor ve siz kuyruk numarası maddi hata vardır bunlar ortaya çıkar çok zor şeyler değil 

tahmin ettiğim kadarıyla o uçaktasınız yani bombayı atan uçaktasınız. Maddi hakikat 

anlamında. 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Yani sayın başkan ben yine anlamadım. Ben madem ceza yani 

cevap vermeyim yani sizde... 

Başkan : Devam ediyoruz. Avukat ey mikrofon açık avukat bey evet.  

Müşteki Milli Savunma Bakanlığı vekili Av. Yavuz Tunca söz aldı, sanığa soruları olduğunu 

bildirdi: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde herhangi bir metropol şehir büyük şehir olarak 
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kastedelim. Terörle mücadele kapsamında bir savaş uçağından mühimmat atılması suretiyle 

terörle mücadele harekatı icra edilmiş midir.? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Yani bu Hava Kuvvetlerine sorulabilir. Benim bilgim yok.  

Müşteki Milli Savunma Bakanlığı vekili Av. Yavuz Tunca devamla : Siz kurmay subay olarak 

eğitim  aldınız, bunları gördünüz. (ANLAŞILAMADI) böyle bir şeye rastlamış mıydınız.? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Benim bilgim yok sayın başkanım.  

Müşteki Milli Savunma Bakanlığı vekili Av. Yavuz Tunca devamla : Peki teşekkürler.  

Başkan : Devam ediyoruz. Avukat bey evet buyurun.  

Bir kısım müştekiler vekili Av. Emrullah Beytar söz aldı, sanığa soruları olduğunu bildirdi: 

Şimdi sizin kullandığınız telefon 553-586-66-04 mü.? 

Sanık Ertan Koral cevaben : Olay tarihinde o numarayı kullanıyordum. Orhan Kahraman 

adına mı ? kayıtlı.  

Sanık Ertan Koral cevaben : Hayır  

Bir kısım müştekiler vekili Av. Emrullah Beytar devamla : Şimdi siz Hüseyin Beyin sorusu 

üzerinde de  bir cevap verdiniz eşiniz ile o gece dahili hattan konuştuğunuzu ve telefon ile 

kullanmış olduğunuz telefon ile ilgili bir konuşmanızın ve irtibatınız olmadığını söylediniz. 

Şimdi dahili hattan nerede olduğunuzu kendi aklınızla   bilgi veren bir kişi hanımı neden gece 

boyunca yüze yakın mesaj atıp neredesin lütfen gel şeklinde yalvarırcasına mesaj atsın.  

Sanık Ertan Koral cevaben : Siz bana atılan mesajlardan mı  bahsediyorsunuz.? 

Bir kısım müştekiler vekili Av. Emrullah Beytar devamla : Evet.  

Sanık Ertan Koral cevaben : İyi de siz HTS kayıtlarını iyi inceliyorsunuz o sırada benim 

telefonumun kapalı olduğunu fark etmiş olmanız lazım filoda telefon çekmiyor yani 

telefonumun o sırada baz istasyonu ile bağlantısız yok.  

Bir kısım müştekiler vekili Av. Emrullah Beytar devamla : Tamam baz istasyonu ile 

bağlantısı yok çekmiyor. Siz eşiniz ile konuşuyorsunuz ama eşiniz buna rağmen size gece 

boyunca 100'e yakın sizin nerede olduğunuzu ve durumunuzun ne olduğu hakkında soru 

soruyor ve siz buna karşılık da herhangi bir cevap vermiyorsunuz diyelim ki baz 

istasyonundan dolayı telefonunuz çekmiyor. Ama eşiniz neden böyle bir o gece boyunca 

100'e yakın sizin durumunuzu anlama yönünde mesaj atmış olsun ? 

Sanık Ertan Koral cevaben : Şimdi bir mantık hatası var sayın başkanım ben telefonumun 

çekmediği yerde ben bana gelen mesajı nasıl anlayabilirim bunu anlamadım.  

Başkan : Şunu söylüyor yani senin anlaman açısından değil sen dedin ki ben 141 

filoda hangi oda olduğunu bilmiyorum bir odadan dahili hattan eşimi aradım. Merak 

etmemesini söyledim. Kendisi ile görüştüm. Buna rağmen eşin sana niye görüşme 

yapmışsan sana bu kadar mesaj atıyor diyor. 
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Sanık Ertan Koral cevaben : Siz diyorsunuz ki sen bu görüşmeyi uyduruyorsun şimdi sayın 

başkan ben bu görüşmeyi yaptım. Şimdi eşim o kadar mesaj atmamış da ben de daha sonra 

dava dosyasındaki bilgilerden gördüm şeyi inceleme fırsatı buldum sizin söylediğiniz kadar 

değil de evet bana mesaj atmış ben bunu söylememe rağmen yani beni merak etme 

dememe rağmen beni merak etmemesini bir eşin nasıl bekliyorsunuz bu bir. Merak etmiş 

demekki atmış mesaj. İkincisi de şu yani bu çok zor bir şey değil ki benim açtığım yer benim 

lojmandaki evim. O telefon kayıtları bellidir yani lojmandaki tafix hatlarına bakılsın kaçta 

aradığım orada bellidir çıkar yani.  

Başkan : Evet devam ediyoruz.  

Bir kısım müştekiler vekili Av. Emrullah Beytar devamla : Şimdi siz Aslan 2 kodu ile uçan 

uçakta ikinci pilotsunuz. Aslan 1'de de Mustafa Azimetli ve Ekrem Aydoğdu var. Şimdi dikta 

kayıt çözümlemesinde 21:53'te siz uçak başı yapıyorsunuz. RACOM çözüm tutanağında da 

bu gözüküyor.  

Sanık Ertan Koral cevaben: Pardon anlamadım bir daha söyler misiniz.? 

Bir kısım müştekiler vekili Av. Emrullah Beytar devamla : 21:53 'te. 

Sanık Ertan Koral cevaben: Uçak başı yapıyoruz.  

Bir kısım müştekiler vekili Av. Emrullah Beytar devamla: Evet, 21:53'te siz o şekilde uçak 

başı yapıyorsunuz ve 24:00'den sonra yaklaşık 01:00'e doğru bir saatte de önce Aslan 1 

iniyor sonra Aslan 2 iniyor. Siz ifadeniz de de dediniz ki ilk uçuştan sonra bizim herhangi bir 

uçuşumuz olmadı şeklinde bir beyanınız oldu. Ancak dikta çözüm kayıtlarında da anlaşılıyor 

ki 01:25'te yine Aslan 2 kodu ile sizin daha önce beraber uçtuğunuz birinci pilot ile beraber 

yine o uçak kalkıyor 01:25'te ve bu uçak 05:14'e kadar havada gözüküyor çünkü 05:14'te 

iniş için kuleden izin istiyor. Siz bu saatler arasında yani 01:25 ile 05:11 saatleri arasındaki 

uçakta yer almıyormuydunuz? çünkü daha öncesinde beraber  birinci pilot uçağı uçuruyor. 

Dikta kayıtlarında da bu gözüküyor. Gerçi ona da soracağız yine size soralım bu uçakta siz 

yokmuydunuz? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Ben bir kere uçuşa gittim. Onun da saatlerini yaklaşık olarak 

söyledim. Yani kalkış saatini söyledim. Başka da uçuşa gitmedim.  

Bir kısım müştekiler vekili Av. Emrullah Beytar devamla: O pilot ile beraber uçan ikinci 

kişinin kim olduğunu biliyor musunuz peki .? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Ben kimin ne uçtuğunu bilmiyorum ben sadece kendi uçtuğum 

uçuşu biliyorum.  

Bir kısım müştekiler vekili Av. Emrullah Beytar devamla: Tamam başkanım teşekkürler.  

Başkan: Devam ediyoruz avukat bey buyurun.  
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Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca söz aldı, sanığa soruları olduğunu bildirdi: 

Şimdi sanık Ertan Koral yani hava siz şu anda Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesine 

bu devletin milletin uçaklarıyla ve en ağır mühimmat kabul edilen öğrendiğimiz kadarıyla 

GBU10 bombası atılması suretiyle 7 şehit polisimizin, 7 kahraman polisimizin şehit olması ve 

5 polisimizin de yaralanması iddiası ile yargılanıyorsunuz. Dolayısıyla soruları da bu şekilde 

bu ciddiyetle cevap vermenizi isteyeceğim. Şimdi bu daha önce sayın başkanımız ve sayın 

meslektaşlarım tarafından soruldu. Bu sizin bir toplantı yaptığınız ve orada brifingler olduğu 

bir uçuş programlamanız uçuş programı verildi mi size varmıydı uçuş programı.? 

Sanık Ertan Koral cevaben : Hayır.  

Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca devamla : Peki bu uçuş programı olmadan 

uçuşa gitmek doğalmıdır. Hayatın olağan akışına uygunmudur. ? 

Sanık Ertan Koral cevaben :  Bana sen Çetin Kaplan'ın arkasında uçacaksın dediler. 1 

numaramı söyledi benim kolum tamam gerisi beni ilgilendirmez.  

Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca devamla: Peki normalde bir uçuş 

programlaması olup uçuşların kiminle uçacağınız ve uçuş kuyruk numaraları ve 

mühimmatların bilgisinin yer aldığı bir uçuş programı olması gerekmez mi.? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Şimdi rutinde şöyledir sayın başkan bir uçuş programı çıkartılır 

onaylanır. Eğitim subayı ve filo komutanı tarafından onaylanır. Uçuşlar bu uçuş programına 

göre yapılır. Bu noktada sayın avukat haklı yalnız uçuş programı gününüz içerisinde çokça 

kez değişir. Bazı durumlarda bu uçuş programı MY üzerinden yapılır. Bazı durumlarda MY 

sistemindeki arızalardan dolayı uçuş durmaz uçuş devam eder. Daha sonra bu uçuşlar MY'ye 

eklenir. Bazı durumlarda da istihbarat gerekçesi ile MY eklenmeyebilir. Uçuşlar yapılır icra 

edilir. Olayın istihbari boyutu ortadan kalktıktan sonra yine MY'ye eklenebilir. Daha önce 

bunlar yapıldı yani daha önceki operasyonlarda MY eklenmeden uçuşlar yapıldı. Bizim o gün 

için ben MY falan kontrol etmedim açıkçası benim öyle bir sorumluluğum da yok bunlar hep 

lider sorumluluğundaki şeyler. Yani sen hangi uçak ile uçacaksın ve saire line upı lider verir 

yani bu bilgileri line uptan kastım bu bilgiler dolayısıyla o gün için anladığım kadarıyla o gün 

için MY kaydı oluşturulmamış ama bu daha öncede olağan bir şey değil. Eksik uçuş bildirim 

formu diye bir şey var. Daha sonra bu uçuşlar MY'ye eklenir dolayısıyla o gün yaşadığımız 

durum budur.  

Başkan: Bu uçak başına gittiğiniz zaman işte uçağı kontrol ediyorsunuz. Bir silahçı, ya da 

makinist neyse o bakım şeyinde bulunan kişilerle sizin hangi kuyruk numaralı uçağa 

bindiğiniz ya da hangi F16'ya  bindiğiniz herhangi bir yere kayıt ediliyor mu orada hangi 

uçağı teslim aldığınız ya da.? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Yok hayır. Orada kayıt işlemi yapılmıyor.  
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Başkan: Daha sonra indiğiniz zaman hangi uçak teslim edildi vesaire gibi bir şey var mı.? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Şimdi şöyle siz uçağın başına gittiğiniz zaman tamam anladım 

tam olarak söylemek istediğinizi bir form 781 diye bir klasör vardır bu uçağın bilgilerini taşır 

uçağın uçuş saatleri vesaire arızası var mı yok mu son arızası nedir gibi bilgiler taşır. Siz ona 

parafı atarsınız uçağa binersiniz. Bunu da ön kokpit yapar normalde her zaman da olan bir 

şey değildir o form her zaman oraya gelmez yani uçaktan indikten sonra da aynı formu yani 

makiniste teslim ettiğinize dair arıza var ise arızaya yazarak yoksa faal olarak vererek 

imzalar ve teslim edersiniz aynı formu ya orada eğer gelmişse form gelmemişse bakıma 

gidersiniz orada imzalarsınız. Böyle bir prosedür var normalde.  

Başkan: O gece buna uyuldu mu ? yapıldı mı ? yani sizin bindiğiniz.  

Sanık Ertan Koral cevaben: Ben bilmiyorum. Dediğim gibi onlar hep ön kokpit sorumluluğu 

yapıldı veya yapılmadı bilmiyorum.  

Başkan : Evet devam ediyoruz.  

 Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca devamla: Ben de soracaktım bu form 781 

de uçağın kuyruk numarası büyük bir şekilde yazarmış doğrumudur.? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Şimdi hani büyük bir şekilde derken şöyle bir dosya dosyanın 

üzerinde  

Başkan: Büyük küçük yazdığı önemli değil. Hangi kuyruk numaralı uçağa bindiği silahlı 

kuvvetler biliyor mu yani buna ilişkin bir bilgisi olur mu silahlı kuvvetlerin onu araştırıyoruz 

yani dedin ya senin bindiğin uçak yani TSK Ertan Koral hangi uçağa binmiş diyebilir mi ? 

yoksa 10 tane F 16'mız var hangisine binerse biner kimin bindiğini de kimse bilmez diye bir 

kural mı var onu öğrenmeye çalışıyoruz.  

Sanık Ertan Koral cevaben: Hayır hayır böyle bir şey yok normalde her şey rutin devam 

ediyorsa bilmesi gerekir. O form 781 de bizim o uçağı aldığımızın gözükmesi gerekir. Kuyruk 

numarası da yazar o form 781 de. 

Başkan  : Evet devam edelim avukat bey.  

Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca devamla: Bu yine sayın başkanımızın 

sorusundan hareketle uçağa gittiğinizde kaba emniyetini yaptınız mı? uçağın etrafında 

genellikle biz sivil hava yollarında bile ikinci pilot şöyle bir uçağın etrafında dolaşıyor siz 

dolaştınız mı.? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Kaba emniyet dediğiniz herhalde harici kontrol mü demek 

istediniz.? 

Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca devamla: Doğrudur.  
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Sanık Ertan Koral cevaben: Dediğim gibi bunlar ön kokpit sorumluluğu arka kokpitin böyle 

bir sorumluluğu yok bizde her şey ayrılmıştır yani (ANLAŞILAMADI) sorumluluklar bellidir. 

Arka kokpitin böyle bir sorumluluğu yok. Uçağı ön kokpit uçuracağı için kontrolleri o yapar.  

Başkan : Şu ana kadar zaten arkada uçan kişinin niçin uçuyor ne işe yarıyor  eğitim 

uçuşu olsa anlayacağız diyeceğiz ki siz öğretmen pilotsunuz arkada yer alıyorsunuz.  

Sanık Ertan Koral cevaben: Hayır aslında tam tersi eğitim uçuşu olsa ben ön kokpitte birlikte 

dolaşırım ki bir şey eksik yapıyor mu ama o eğitim uçuşu değil.  

Başkan: Bu TMH işte TMH'da? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Tamam benim işte TMH'da ön kokpit zaten ehil olduğu için arka 

kokpitin öyle bir sorumluluğu da yok yani.  Ben öğretmen statüsünde uçmuyorum.  

Başkan : İşte mesela yok yok onu anlamaya çalışıyorum bir TMH operasyonunda arkadaki 

ikinci adama niye ihtiyaç duyulmuş.? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Şimdi sayın başkan yine aynı şeye geldik ben bana arkada 

uçacaksın dediler o kokpitin arkası boş da olabilirdi. Yani bir şey değişmiyor ki uçuş 

açısından  

Başkan: Varsa bir sorumluluğu ya da senin de bir görev dağılımında birinci pilot işte harici 

durumlara bakar uçağın içerisinde telsizi mi kontrol eder, başka bir şeyi mi kontrol eder. 

Koordinata mı bakar başka bir şeye mi bakar aranızda bir iş bölümü mü var.? 

Sanık Ertan Koral cevaben:  Sayın başkan böyle bir durumda arkada pilot statüsünde uçan 

bu bir statüdür. Pilot statüsünde uçan pilottan bahsediyorum onun durumu bir uçakta MR 

(ANLAŞILAMADI) olursa onunla ilgili yardım yapar anlatabiliyormuyum.? bu zorunlu değildir 

demekki bir şey olursa sen yardım edecekmişsin diye bir şeye yormayalım şunun için 

söylüyorum bir uçak arıza yaptı havada mesela arkadaki chekpiste okur yardım edebilir 

böyle bir sorumluluğu olabilir yani yol statüsünde uçan insanın.  

Başkan : Devam ediyoruz avukat bey  

Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca devamla: Bu MFT cihazı var sayın 

meslektaşımız Hüseyin Bey de kısmen sordu ama ben oradan hareketle bu silahın sizin 

hangi mühimmat yüklü olduğunu bilmiyorsunuz ama normalde uçağın TMH'a gidiyorsunuz 

önemli bir görev çünkü çokta kısa süren illegal bir saldırı olun çok dikkatli olun acele edin 

arkadaşlar diye bir toplantıdan çıktınız ve TMH kapsamında gittiniz ve mühimmat hangi 

mühimmat yüklü değil buna da bakmadınız ama uçağa bindiniz MFT cihazına bu 

mühimmatların girilmesi lazım ki bunlar havadayken kullanılabilsin. Buna siz mi girdiniz ön 

kokpitteki arkadaşınız mı girdi. ? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Ben hiçbir şekilde ön kokpitin kumandalarına karışmam. Yani 

normal öğretmen uçsam bile karışmam. 
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Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca devamla: Arkada MFT cihazı yok mu.? 

Sanık Ertan Koral cevaben : Arkada MFT cihazı var ön kokpit neyi bağlarsa ön kokpit kendi 

MFT'lerini kontrol eder arka kokpitin de kendi MFT'leri var.  

Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca devamla: Siz göremiyormusunuz hangi 

mühimmatın yüklü olduğunu.? 

Sanık Ertan Koral cevaben: İstesem görürüm tabiiki ne yüklemiş diye bakarım  

Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca devamla: Ama çok merak etmiyor ama size 

de hani dediler ya illegal bir saldırı var 5 dakika 10 dakika çok acil bir hızlı davranmamız 

lazım çok dikkatli davranmamız dediler sizin TMH toplantınızda böyle bunu yeni öğrendik 

ama çok dikkatli davranmanız gereken bir yerde mühimmatı hiç merak etmiyorsunuz MFT'ye 

ne girildi ne yapıldı hiç bilmiyorsunuz yani 

Sanık Ertan Koral cevaben : Evet yani şimdi hani öyle olay bir yere kanalize edilmeye hani 

çok dikkatli davranmaya ben böyle bir şey söylemedim ama yani evet tabiki dikkatli olmak 

gerekir doğru hani böyle bir şey söylemedim ben ifade etmedim ama doğru söylüyorsunuz 

dikkatli olmak gerekir ama yani ön kokpiti zaten dörtlü kol liderinde bir ve benim harbe hazır 

olmadığım bir görevden harbe hazır benim ona bir girdi yapma durumum yok. Bir kere 

askeri yani uçuş terbiyesi açısından yanlış. 

Başkan: evam ediyoruz varsa avukat bey.  

Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca devamla: Bir de Hava Harp okulunda 

okurken siz Kadet'e mi seçildiniz.? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Harbiyeli Komuta Teşkilatı evet 

Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca devamla: Doğru oradasınız Peki o Kadet 

olduğunuz dönemde hiç böyle bu alt sınıf öğrencilerinin ve diğer öğrencilerin ceza almasına 

yol açacak herhangi bir şey yaptınız mı.? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Hayır.  

Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca devamla: Yapmadınız Hava Harp 

Okulundayken Kadet'e seçildiniz aynı zamanda şu anda da kursiyer teğmenlerden sorumlu 

oldunuz değil mi.? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Evet 

Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca devamla: Anladım teşekkür ederim sayın 

başkanım.  

İddia makamı sanığa soruları olduğunu bildirdi: Şimdi 29/09/2016 tarihli ikinci savcılık 

ifaden aynen okuyacağım hiç şey yapmayacağım. Reis Bey sordu inkar ettin ama ben bir 

kere daha okuyacağım. 15/07/2016 tarihinde gece vakti tam saatini hatırlayamadığım bir 

zamanda Mehmet Çetin Kaplan'ın kullandığı savaş uçağıyla ben bu uçağın arka kısmında 
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otururken Akıncı Üssünden havalandık. Yanılmıyorsam Mustafa Azimetli ve Ekrem Aydoğdu 

başka bir uçaktaydılar ve bizim kolun bir numarası olarak lider uçağımızdı yanılmıyorsam 

Mustafa Azimetli bize verilen koordinata dönmemiz anlamına gelen Inbound talimatı verdi. 

Bizim uçağımızda o tarafa yöneldi. Benim bulunduğum uçağın önünde uçan ve uçağı 

yönlendiren Mehmet Çetin Kaplan geldiğimiz bölgede bir adet bombayı attı. Bu bombanın 

atılmasında benim herhangi bir dahilim olmadı. Ben darbeciler tarafından kötü niyetli olarak 

bombanın atılacağını bilmediğim için herhangi bir engellemede bulunmadım bulunamadım. 

Ben bu kötü niyeti bilseydim bir şekilde rotayı değiştirip engelleme yapabilirdim. Bu bomba 

atıldıktan sonra geri dönüş yapıp Akıncı Üssüne indik. İlk ifademde bomba atıldığının 

söylememin nedeni olayın sıcaklığıyla kötü muameleye maruz kalmamaktı. Bu ifadeler size 

mi aitti avukatınızın yanında yazılmış? 

Sanık  Ertan Koral  cevaben: Bu ifadeleri ben hangi şartlar altında verdiğimi zaten 

savunmamın başında verdim bu ifadeler ufak tefek detaylar hariç benim ağzımdan çıktı ama 

ben hangi şartlar altında bunları söylediğimi arz etmiştim biraz önce dolayısıyla kabul 

etmiyorum yani.  

İddia makamı devamla: Neden böyle bir ifade verdiniz.? 

Sanık  Ertan Koral  cevaben: Sayın başkan arz etmiştim.  

İddia makamı devamla: Çetin Kaplan'a bir husumetiniz var mı.? 

Sanık  Ertan Koral  cevaben: Ben arz etmiştim tekrar isterseniz arz edebilirim yani benim 

dışarıdaki polisle ve içerideki savcılarla çünkü bir tane daha girip çıkıyordu içerideki polislerle 

yaşadığım şeyleri anlattım. Ben buna istinaden bu şekilde anlattım.  

İddia makamı devamla : Herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadığın anlaşılıyor bu 

ifadeden.  

Sanık  Ertan Koral  cevaben: Hayır ben çok büyük bir tehdit altındaydım. Yani siz tabi 

bilirsiniz siz savcısınız TEM şubede yapılanların ne olduğunu,  

İddia makamı devamla: Böyle bir tehdit altındayken ben uçakta değildim diyebilirdin.  

Sanık  Ertan Koral  cevaben: Evet diyebilirdim ama bakın siz yine ifademin ilk başında sayın 

savcım ifademin ilk başındaki şu kısmı kaçırdınız galiba bana dışarıdaki polis Azimetli'nin 

ifadelerini anlatarak bu şekilde ifade vereceksin dedi. Ben  o ifadeleri doğruladım. Ben zaten 

orada Azimetli'nin basında çıkan ifadelerinin haricinde bir tek bir şey göremezsiniz ki. 

Olmayan şeyi nasıl uydurabilirim yani.  

İddia makamı devamla: Başka bir şey soracağım havada kaldığınız iki saat boyunca 

Ankara'da uçtuğunuzu biliyorsunuz 1 buçuk 2 saat civarı dedin. Ankara'da uçtuğunuzu 

biliyorsunuz. 
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Sanık  Ertan Koral  cevaben: Evet Ankara civarında yani Ankara'nın şehir ışıklarının dışında 

uçtum.  

İddia makamı devamla: Bu uçtuğunuz süre içinde herhalde F16 uçaklarında yabancı düşman 

olarak tamamlanan bir hava aracı olduğnu da mutlaka görünüyordur bir şekilde radarda 

böyle bir şey varmıydı.? böyle bir şey hissettiniz mi uçakta.? 

Sanık  Ertan Koral  cevaben: Bunlar biraz şey asparagas bilgiler F16 nın böyle bir kabiliyeti 

yok. RVR diye bir kabiliyeti var o da bizim uçaklarımızda yok.  

İddia makamı devamla: Hayır düşman algılaması yapıldı mı veya bildirildi mi size.? 

Sanık  Ertan Koral  cevaben: Şimdi biraz bunlar tabi teknik konular. RVR diye bir cihaz var 

bizim uçaklarımızda yok onlar. Bizim bazı F16'larımızda var bazılarında yok. Bizim filomuzda 

uçtuğumuz F16'larda o kabiliyet yok.  

İddia makamı devamla: Bu Mehmet Bozkurt'un ifadesinde geçen kursiyer teğmenlere 

elektrik tesisatı ile ilgili bir takım talimatlar verdiğin hususunda ne diyorsun.? 

Sanık  Ertan Koral  cevaben: Onu zaten arz etmiştim sayın başkanım. Yani benim hiç bir 

teğmen de böyle bir şey söylememiş zaten ben elektrik akıl almayacak bir şey yani ne 

elektrik tesisatı ile ne gibi bir şey vermişim ve ne yapmışlar yani kesin belgi dediğim gibi MY 

hattı ile ilgili bir şey olabilir onu da arz ettim Mehmet Bozkurt filodaki asker bildiğim 

kadarıyla yani hangi saikle hangi psikolojiyle böyle bir şey (ANLAŞILAMADI) ne duydu da 

neyi hat kelimesini duymuştur ne hattı olabilir bir elektrik hattı belki öyle vermiştir 

bilmiyorum yani yoksa benim kesinlikle böyle bir elektrik vesaire bir alakam yok yani.  

Dosya içerisinde yer alan fotoğraflar ve video görüntüleri sanığa gösterildi, soruldu: 

Başkan: İddianamede de yer alan kamera tespit tutanağındaki fotoğraf teşhisi tespit 

tutanağı bu fotoğraftaki ve görüntüden elde edilen kayıttaki kişiler evet sen misin.?  

Sanık  Ertan Koral  cevaben : Benim . 

Başkan: Güvenlik kamera kayıtları 143 filo kamera saati ile 15/07/2016 saat: 17:43 30 dan 

itibaren 17:43'e gel görüntüler gösterildi. 143 biraz ilerle tamam devam. Burası 143 filo 

koridoru şimdi geri döndüğünde sen de geleceksin bu şahısların yanına evet şu anda 

görüntüye giren kişi sen misin.?  

Sanık Ertan Koral cevaben: Evet benim.  

Başkan: Evet filo komutanı odası burası önü daha doğrusu koridorda kamera tespit 

tutanaklarına göre Mustafa Azimetli, bir durdur orada geri de biraz Yunus durdur orada evet. 

Karşısındaki kişiyle kamera tespit tutanaklarına göre Ali Karabulut onun sol tarafı ya da sağ 

tarafındaki koyu renkli kıyafetli kişi sensin doğrumudur.? koridor tarafındanki 

Sanık Ertan Koral cevaben: En arkada birisi var onun önündeki. 

Başkan : Hayır o değil o kursiyer. 

NO
RD

IC
M

ONI
TO

R.
CO

M



Sanık Ertan Koral cevaben: Onun önündeki en yakın olan benim. 

Başkan : Evet senin önünde Oğuz Alper Emrah mı?  

Sanık Ertan Koral cevaben: Şuan tam anlaşılmıyor olabilir yani.  

Başkan : Diğer kişi karşıda gözüken de İlker Hazinedar bu tarafı Ali Karabulut'un daha 

yakınında olan kişi İlhami Aygül'mü? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Onların arkası dönük şuanda ama.  

Başkan : Evet önü de gelecek şimdi fark etmez burada mı bu TMH ile ilgili bir şey oldu.  

Sanık Ertan Koral cevaben: Şimdi ben ifademde arz etmiştim ya ayak üstü bir şeydi 

demiştim ya sayın başkanım muhtemelen o bu sayın başkanım. Muhtemelen o bu çünkü 

saat ile ilişkilendiriyorum çünkü orada ne söylediğini hatırlamıyorum.  

Başkan: Bu kamera saati yalnız 45 dakika ilave edilecek geri.  

Sanık Ertan Koral cevaben: Ona göre ilişkilendiriyorum zaten muhtemelen benim ifademde 

de geçiyor filo komutanı işte tesisat odasına girdik orada işte gece görüş gözlüğü kullanımı 

ile ilgili filan da konuştuk diye ifademde de geçiyordu. Muhtemelen hani burada girelim 

tesisat odasına falan deyip oraya gitmiş olabiliriz belki aklıma o geliyor yani açıkçası  

Başkan: Evet devam edelim 18:43'e gelelim. Üst komutanını da gördün mü burada.? 

Sanık Ertan Koral cevaben : Yok hayır.  

Başkan: Şimdi bir yine 143 filo koridoru 15/07/2016 kamera saati ile 18:43'ten itibaren 

görüntüler izlettirildi bura 143 filo komutanı odası gözüken kapı şu anda kamera kayıtlarında 

doğru mudur ? 

Sanık Ertan Koral cevaben: Evet 

Başkan: Şimdi görüntüye girecek sivil şahıslar sormuştum bu filo içerisinde karşıdan geliyor 

öğretmen gazinosunun olduğu yerden iki kişi arkalarından da siz geliyorsunuz bu şahısları 

gördünüz mü birkaç kez az önceki görüntü öncesinde de varlardı.  

Sanık Ertan Koral cevaben : Yani ben hani arz etmiştim ya bir kaç kişi sivil kıyafetli 

dolaşanlar vardı muhtemelen onlardan biri önümden gidiyorlar çünkü yani ben ama hani 

demekki önümde gidiyorlardı gözüme çarpan insanlar bunlar olabilir.  

Başkan : Kim olduklarını falan biliyor musun.? Şimdi odanın kapısını çalacaksın içeri 

bakacaksın filo komutanı odası filo komutanı çıkacak bir kursiyer geliyor onunla bir 

diyaloğunuz olacak sizsiniz değil mi filo komutanı ile konuşan kişi.?  

Sanık Ertan Koral cevaben: Evet evet.  

Başkan : Bu odadan biraz sonra da üst komutanı çıkacak onun için dedim. Siz kapıyı çaldınız 

şimdi çıktı üst komutanı içerideyken görmediniz mi.? 
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Sanık Ertan Koral cevaben: Hiç hatırlamıyorum. Üst komutanını fark etmemiştim zaten 

kapıyı aralık açmışım fark ettiyseniz filo komutanını görecek kadar üst komutanı da 

oturuyorsa karşısında oturuyordur yani görsem gördüm derim.  

Başkan: Onun dışında birçok dakika içerisinde görüntüler var geliyorsunuz, çıkıyorsunuz, 

gidiyorsunuz ve saire kapatabiliriz.  

Sanığın çarpraz sorgusuna sanık müdafiilerinin sorusu ile devam olundu. 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan söz aldı, sanığa soruları olduğunu 

bildirdi: Şimdi siz darbe gecesi ne kadar kaç yıldan beri F16 kullanma tecrübeniz var? 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Yani yanlış hatırlamıyorsam 2009 da mezun olmuştum ben 

Öncel Filodan.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan cevaben: Evet, 7 yıl kadar. Şimdi şunun 

için sordum; hani bir insan devamlı başka araçlar kullansa kullandığı aracın nevini modelini 

falan bilemeyebilir ama şöyle bir insan düşünelim; devamla Mercedes marka arabaya binsin, 

hiç başka marka arabaya binmesin 7 yıl boyunca binsin bindiği arabanın klasını bile bilir, 

modelini az çok anlar, sorumun temelinde bu yaklaşım var. Sorum şu; şimdi siz F16 aracını 

kullanıyorsunuz, bu F16 nın cinsleri de var tabi işte Blok50, Blok50 Plus, A, B, C. D gibi. Siz 

uçağın içerisine bindiğinizde veya uçağa yaklaşırken dışarıdan dışardayı  boşver bindin, 

içeriden bindiğin uçağın az çok Blok50 mi Blok50 Plus mı olduğunu anlayabilir misin 

tecrübenle? 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Evet.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan cevaben: Peki o gece senin bindiğin 

uçak hatırlayabiliyor musun neydi acaba Blok50 Plus muydu? 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Ben Blok50 Plus değildi onu çok iyi net söyleyebilirim. 

Muhtemelen Blok50 dir bizim çoğu uçak Blok50 zaten.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan cevaben: Blok50? 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Muhtemelen odur yani çünkü şey bir benim asıl şeyim Blok50dir 

zaten.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan cevaben: Blok50 C miydi D miydi B 

miydi A mıydı? 

Sanık Ertan Koral  cevaben: İki kişi uçtuğumuzu söylediğime göre D, A sı B si yok zaten.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan cevaben: Şöyle Ertan Koral biz bu işin 

cahili olduğumuz için.  

Sanık Ertan Koral  cevaben: Yok estağfurullah.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan cevaben: Sen bana söyle ben yazayım, 

C miydi D miydi? 
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Sanık Ertan Koral  cevaben: Tamam D, D uçağı.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan cevaben: Şimdi bu Blok50 D nin kuyruk 

numarasının 94 ile başlaması mümkün mü? 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Biz o 94 kısımlarını normal hayatta da hiç kullanmayız, onun 

neye dayandığı galiba yapım yılı ile alakalı bir şey açıkçası bilmiyorum yani 94 olabilir 95 

olabilir hani tarihte üretildiği ile alakalı bir şey bildiğim kadarı ile bilmiyorum yani.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan cevaben: Bak bilerek özellikle baştan o 

arabayı kullanan şoförü örneğini verdim. 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Evet.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan cevaben: Bir şoför devamlı aynı marka 

arabayı kullandığında araca bindiğinde onun az çok model yılını, işte Golf5 mi Golf6 mı... 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Kesinlikle öyle bir şey yok.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan cevaben: Tamam onu sezemezsin 

anladım.  

Sanık Ertan Koral  cevaben: Tabi.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan cevaben: Cevaptan anladığım şu mu; 

Blok50 D kullandın kesinlikle ve fakat sen bunun model yılı yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

envanterinde ilk kaydını bilmediğin için... 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Kimse bilemez kimse bilemez yani öyle bir tecrübe şekli yok 

yani.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan cevaben:  Blok50 lerin bir çıkış yılı var.  

Sanık Ertan Koral  cevaben: Yani tamam ben şuan 94 çıkış yıllı uçakta uçuyorum diye bir 

şey kesinlikle öyle bir şey yok çünkü uçaklar arasında farklılık yok.                 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan cevaben: Anladım dış görünüş olarak 

farklılık olmayabilir ama bindiğinde sen onun Blok50 olduğunu biliyorsun doğru mu? 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Şimdi ama yani o yapım yılı ile Blok 50 çok farklı siz diyorsunuz 

ki Mercedes CL200 e mi bindin.? Mercedes CLK'ya mı bindin onu bilirim. Ama ben yapım 

yılını bunun üretim yılını nereden bileyim.? 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan cevaben: Şöyle bu blok 50'ler belli bir 

yıldan sonra çıktı ha diyorsan ki ben blok 50'lerin kaç yılından sonra çıktığını bilmiyorum 

diyorsan tamam o tamam. 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Bilmem o çok eski ben o zaman muhtemelen ortaokulda 

falandırım yani.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan cevaben: Tamam peki ya şimdi şöyle 

bak biz hukuk fakültesinden mezun olduğumuzda 1950 yılındaki Ceza Kanunu bilmiyorduk 

NO
RD

IC
M

ONI
TO

R.
CO

M



ama az çok 50 yılında ne değişiklik yapıldı 70 yılından ne değişiklik yapıldı bir de sen hani 

kurmay olduğun için soruyorum bu soruyu.  

Sanık Ertan Koral  cevaben: Ama hiç alakası yok ki.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan cevaben: Tamam yoksa anladım. Orhan 

Kahraman'ın şu yüzden soruyorum Orhan Kahraman diye bir kişi var HTS kayıtlarında senin 

ile adı yan yana geçiyor.  

Sanık Ertan Koral  cevaben: Vallaha ben de şok oldum nasıl  oluyor anlayamadım açıkçası 

yani. O telefon numarası benim Orhan Kahraman'la falan alakası yok yani.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan cevaben: Şimdi bu 141 sayfalık rapor 

var. İfadende de belirttin işte 94110 kuyruk numaralı ve 941562 kuyruk numaralı uçaklar ile 

ilgili burada bir takım bilgiler verilmiş ve dolayısıyla o bilgiler de sana iddianamede atılı olan 

suçun tarifi ile çeliştiği için bununla ilgili bir savunma da yaptın. Peki bu iki uçaktan bir 

tanesi yani ikisi de olmayabilir mi kullanmış olduğun uçak.? 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Benim kullanmış olduğum uçak mı.? 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan cevaben:  Evet  

Sanık Ertan Koral  cevaben: Zaten tabiki zaten normalde öyle gözüküyor yani 110 o gün 

uçmamış 1562'nin de uçuş saatleri benimle uyumlu değil ben filodayım görüntülerim var 

yani.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan cevaben: Anlaşıldı başka sorum yok 

başkanım teşekkür ederim.  

Başkan : Devam ediyoruz.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı söz aldı, sanığa soruları olduğunu bildirdi: Sayın 

başkanım benim kısa kısa bir iki tane sorum olacak huzurdaki sanığa öncelikle soru 

sormadan önce ben anladıklarımı bir şey yapıyım iki cümle ile özetleyeyim. Geçmiş 

ifadelerinizi ret ediyorsunuz uçtuk ama ben arkada uçtum benim herhangi bir sorumluluğum 

yoktu diyorsunuz ve bilirkişi raporunda bir takım çelişkilerin var olduğundan 

bahsediyorsunuz bunları aldık bir kenara koyduk benim öncelikle sorum şu bundan 

sonrakileri biraz daha net anlayabilmek adına soruyorum bunları, gören uçağından koordinat 

aldınız mı ya da gören uçağı size sizin liderinize veya sizin yanınızdaki diğer uçağa herhangi 

bir koordinat verdi mi o akşam uçuş esnasında.? 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Şimdi şöyle başlayayım sayın başkan ben ikinci ifademi ret 

ettim iki tane ifade vermiştim ilk ifadem zaten üç aşağı beş yukarı bazı detaylar haricinde 

evet zaten verdiğim ifade ile uyumlu bazı detaylar var çünkü okumadan imzalattılar bana 

okusaydım müdahale ederdim. Ben ilk ifademde zaten olayları anlatmıştım yaşadığım 

şekliyle ikinci ifademdeki hususları defaten şuanda arz etmeye gerek yok arz ettim. Bilirkişi 
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raporu ile ilgili çelişkiden yani bilirkişi raporu aslında benim yaşadıklarımı ortaya koyuyor 

yani bir çelişki bu manada iddianame ile çelişkisi var yoksa benim yaşadıklarımla bir çelişkisi 

yok bilirkişi raporunun.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı cevaben : Yok hayır hem kendi içerisinde çelişkili 

hem de iddianamede çelişkili siz onu söylediniz ben onu hani incelemediğim için şey 

yapıyorum. 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Bilirkişi raporu kendi içerisinde çelişkili demiyorum ben öyle bir 

şey demedim. Bilirkişi raporunun söyledikleri ile iddianamede bana atılan suçlar uymuyor 

birbiriyle bunlar çelişiyor ben de diyorum ki zaten ben de kabul etmiyorum iddianamede 

söylenenleri benim yaşadıklarım bilirkişi raporu ile uyumlu diyorum söylemek istediğim bu 

sorunuzu tekrar alabilirmiyim.? 

Başkan : Gören uçağı ya da.. 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Ben gören uçağını hiç duymadım yani gören uçağını  

Başkan : Sizinle yaklaşık saatlerde kalkmış o da sizden sonra kalkmış  

Sanık Ertan Koral  cevaben: Bilmiyorum yani 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı cevaben : Hayır görme noktasında değil size bir 

koordinat verdi mi siz havadayken. ? size bir koordinat verdi mi? 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Ben şunu demek istiyorum ben gören uçağının varlığından bile 

haberdar değilim ki. Koordinat falan kimse vermedi yani. 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı cevaben: Siz Gören uçağı için görmeseniz bile 

herhangi bir işaretten hedef işaretleme gibi bir nokta işaretlemesi gibi herhangi bir şeyler 

yaptınız mı öyle bir faaliyetiniz oldu mu hani havada kaldınız ya 1 buçuk 2 saat kaldık hani 

hiçbir şey yapmadık diyorsunuz.  

Sanık Ertan Koral  cevaben: Görenin varlığından haberim yok ben nasıl görenle 

(ANLAŞILAMADI). 

Başkan : Tosun çağrı adıyla o sırada herhangi bir telsiz konuşması vesaire duydunuz mu.? 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Hayır duymadım.  

Başkan : Devam edelim avukat bey. 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı cevaben : Şimdi yine beyanınızın bir yerinde 

2015/30 Ağustosta TMH görevi ile ilgili olarak Ankara üzerinde uçma ihtimalinin de var 

olduğundan bahisle beklediğinizi söylediniz yani hazır bir vaziyette şimdi malum 

havaalanında ya da üste hazır bir şekilde beklemekle Ankara üzerinde ve herhangi bir 

meskun mahal üzerinde TMH uçuşu yapmak birbirinden son derece farklı beklediğiniz 

bölümü bir kenara koyduğunuzda TMH görevi ile ilgili olarak herhangi bir uçuş yaptınız mı 

Ankara üzerinde.? 
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Sanık Ertan Koral  cevaben: Şimdi sayın başkan aslında bunları birbirinden ayırırsak o 

zaman her şeyi birbirinden ayıralım. Yani ben şunu demek istiyorum 30 Ağustos 

resepsiyonundan bahsediyorum nerede olduğu malum resepsiyonun Ankara'nın göbeğinde 

ve 2015 yılındaki resepsiyondan bahsediyorum. Ben bu resepsiyona bir TMH bir terör 

saldırısı olursa buna müdahale etmek için hazır bekliyorum üzerim giyili hafta sonuydu bakın 

hafta sonuydu izine gidecektim ben müsaade edilmedi başka pilot yok diye ben çok iyi 

hatırlıyorum o günü orada kaldım bekledim gece resepsiyon bitişine kadar bekledim. Şimdi 

hal böyle iken...  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı cevaben: Şimdi daha öteye geçmeden ben 

hemen burada kesiyim şunu o 30 Ağustos resepsiyonunda görev verilseydi yani ben şunu 

mu anlamam lazım resepsiyonda Cumhurbaşkanı var, Genelkurmay Başkanı var işte askeri 

ve mülki erkan var. TMH olsaydı ben uçağımla müdahale edecektim mi diyorsunuz.? o şey 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Beni neden bekletiyorlar ki o zaman e tabiki yani ben onun için 

bekliyorum scranbull görevi diye bir görev bu. Onun için bekliyorum ben.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı cevaben: Allah devlet büyüklerini korumuş 

deyim o zaman benim tüylerim diken diken oldu yani iyi ki öyle bir görevi size vermemişler 

yani  

Sanık Ertan Koral  cevaben: O sizin yorumunuz.  

(seyirciler sıralarından gelen sesler anlaşılamadı) 

Başkan : Sessiz olalım evet  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı cevaben: Hayır vermemişler diyorum vermişler 

mi deseydim sayın meslektaşım.  

Başkan: Lütfen bu diyaloğa girmeyelim öncelikle zaten olay somutunda da sorduk daha 

önceden herhangi bir TMH'a katılmadığını şehir içerisinde hiçbir TMH'a katılmadığını öyle 

ifadeler geçti onun için söylüyorum yani daha önce daha önce hiçbir TMH'a katılmadın.  

Sanık Ertan Koral  cevaben: Ben TMH görevinde şimdi TMH görevi de ikiye ayrılır aslında 

hava hava görevleri hava yer görevleri, ben hava yer görevi ile bir yere gidip bomba 

atmadım daha önceden çünkü ben batı filosundan geldim. Balıkesir'den geldim. Bunları daha 

çok doğu filoları yapardı o zaman. Ben Ege'de uçtum hayatım orada geçti benim.  

Başkan: Evet devam ediyoruz avukat bey.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı cevaben: Diğer sorum şu tabi meslektaşım tepki 

gösteriyor neden tepki gösteriyor ben de şey yapmadım sadece bir TMH'den bahsetti iyi ki 

öyle bir ihtiyaç hasıl  olmamış dedim yani dediğim şey bu. Şimdi şunu söyleyeyim ben iki 

uçak berabersiniz teknik anlamda bir uçak işaretliyor lazer ile diğer uçak da onun işaretine 
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bombayı atıyor veya bırakıyor neyse usulüne uygun bir şekilde şöyle bir imkan varmıdır 

uçağın hem kendinin işaretleyip hem kendisinin atması gibi bir imkan varmıdır. ? 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Sayın başkan Hava Kuvvetlerinden sorulabilir bu soru. 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı cevaben: Peki Gölbaşı üssünde veya Ankara 

ışıklarının dışında uçtuğunuzda o bombalanan veya imha edilen helikopteri o mesafeden 

görme imkanınız var mı? veya gözünüzle seçme imkanınız var mı.? 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Ben uçuşumu Ankara'nın yaklaşık Kuzey Doğusunda olduğunu 

gerçekleştirmiştim. Gölbaşı'da bildiğim kadarıyla galiba uzak bir yer bilmiyorum yani ben 

herhangi bir şey görmedim.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı cevaben: Peki benim sorularım bu kadar sayın 

başkanım.  

Başkan : Evet var mı başka? 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga Altan söz aldı, sanığa soruları olduğunu 

bildirdi: Bu uçuş yaptığınız rota itibariyle soruyorum bunların izleri dosyada var yani eğer 

tabi şöyle de bir çelişki var bunlar değil acaba sizin uçtuğunuz uçak hangi uçak sorusu var 

önce de diyelim o uçağı bulduk diyelim o uçak 97770 -97770'in saniye saniye uçuşunu da 

bulduk  her saniye nerede olduğunu da bulduk. Sizin oradan o veriden şeyi bulabilir 

misiniz.? Gölbaşı'na atıldığı atılan mühimmatın kabul edelim onu da bir F16 atmış olsun 

Ertan Koral yine bu fariziyeler üzerinden soracağım sorumu. Atıldığı saniyede senin uçağın 

olduğu yeri buldun evraktan tamam mı.? mühimmatın düştüğü yer ile uçağın olduğu yer 

arasındaki mili veya kilometreyi hesaplayıp bu bombayı bu uçak atmıştır veya atmamıştır 

diyebilecek kadar bir bilgin var mı.? 

Sanık Ertan Koral  cevaben: Benim o kadar bilgim yok açıkçası.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Şemsettin Tolga devamla: Teşekkür ederim sayın başkanım.  

Sanığın çarpraz sorgusuna sanıkların sorusu ile devam olundu. 

Sanık Orhan Kahraman söz aldı, sanığa soruları olduğunu bildirdi: Sayın başkanım ben önce 

kendimle ilgili soruyu sormak istiyorum. Benimle daha önce hayatınız boyunca telefonda 

konuştunuz mu.? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Zannetmiyorum.  

Sanık Orhan Kahraman devamla: Ben kendisi ile ben telefon numaram aynı görünmüş 

neden olduğunu ben de bilmiyorum ben kendisi ile hayatım boyunca telefonda hiç 

görüşmedim. Zaten özel bir görüşmem de olmadı kendisini tanımam yani sima olarak 

sadece gördüğüm var üstte bütün filoyla yapılan bütün konuşmalarda benim de ismim 

geçiyor. Benim filo personeli ile herhangi bir görüşmem olmamıştır sayın başkanım önce onu 

arz etmek istiyorum. Şimdi bu 4110 numaralı uçak ile ilgili asıl önce soruları soruyum daha 
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sonra 4110 ile ilgili bir konu arz etmek istiyorum eğer izin verirseniz. Şimdi siz gittikten 

sonra uçuşa aynı yere mi park ettiniz döndüğünüzde .? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Onu bilmiyorum hatırlamıyorum açıkçası normalde biliyorsunuz 

aynı yere park edilir. Yani havuzda aynı yer mi değil mi şimdi karanlıkta hangi kaçıncı şey 

onu ben takip etmiyorum arka kokpitten.  

Sanık Orhan Kahraman cevaben devamla: Şimdi 141 filo bölgesinde havuzlar arasında 

gerçekten çok rahat ayrım yapılabilecek ayrımlar var ben size şeyi soracağım sizin kalkış 

yaptığınız havuzda o şey var mı.? yani iki havuz arasında şöyle bir fark var birinin tam 

ortasında üç tane tente büyük sığınak var. Sizin çıkış yaptığınız havuzda sığınak varmıydı 

böyle tente sığınak varmıydı. ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Yani şimdi sayın başkan Orhan Kahraman'ın belki hayatı orada 

geçiyordur bütün gün mesaisi o havuzlarda geçiyordur benim öyle değil ben 143 

personeliyim o havuzda evet gidiyorum 141'de uçtuğum zaman ama sizin hatırladığınız 

kadarıyla detaylı evet tenteli bir şeyiniz var sığınağımız var ama yani orada tenteyi gördün 

mü gerçekten hatırlamıyorum. Yani üzerinden on sekiz ay geçmiş yani.  

Sanık Orhan Kahraman cevaben devamla: Etrafında çok uzak varmıydı. Yani bu siz açıkta mı 

uçmuştunuz etrafında çok uçak varmıydı. ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Bilmiyorum şimdi uçaklar vardı tabi havuz bölgesi ama çok 

afaki şeyler soruyorsunuz yani şu anda hatırlayamayacağım şeyler soruyorsunuz  

Sanık Orhan Kahraman cevaben devamla: Yok afaki değil onlar net de siz söylemiyorsunuz.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hatırlayamayacağım şeyler soruyorsunuz.  

Başkan: Şimdi onu nereden bilecek sen hatırlarmısın hatırlayamazmısın yani şimdi biz de 

soruyu soruyoruz şu varmıydı bunu hatırlarmısın hatırlamazmısın nereden bilecek şimdi 

orada havuzlar var kaç tane var uçak havuzu 141'e bağlı  

Sanık  Ertan Koral cevaben: İki tane havuz var bildiğim kadarıyla.  

Başkan: iki tane havuz var. İkisinden birinden uçtun  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Yani. 

Başkan: İkisinin arasında da farklar var birisinde içerisinde tente sığınaklar varmış 

hatırlayabilirsin niye hatırlayamayacaksın onu diyoruz yani bunu nasıl öngörsün belki 

hatırlarsın belki hatırlamazsın 

Sanık  Ertan Koral cevaben:  Tamam doğru ben hatırlayamıyorum.  

Başkan: Sen o gece uçağa bindiğinde hangi havuzdan bindiğini ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hatırlamıyorum  

Başkan: Hatırlamıyorsun böyle bir işte tente varmıydı yokmuydu dikkatini çeken bir şey 

hatırlıyormusun. ? 
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Sanık  Ertan Koral cevaben: Yok işte hatırlamıyorum sayın başkanım.  

Başkan : Devam edelim.  

Sanık Orhan Kahraman cevaben devamla: Ben bununla ilgili son bir soru daha yazmıştım 

onu da soruyum başkanım yürüyerek gittim diyor iki sığınağın filo ile arasındaki mesafesi de 

birbirinden çok farklı yani geçerken giderken hat binasının yanından geçti mi.? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hat binası mı.? ben şunu hatırlıyorum o kadar karanlıktı ki ben 

birisine orada gördüğüm birisine filo binası nerede diye sordum. Şu tarafta dediler o tarafa 

doğru yürüdüm. Sizin hat binanızı da yani biliyorsunuz ben 143'ün personeliyim beni araba 

hat binasının önünden normalde gittiğim zaman 141-143'de uçtuğum zaman beni araba hat 

binasının önünde indirir ben içeri girerim yazarım çıkarım ya yürürüm dümdüzdür arası ya 

da arabaya binerim yani oradaki o şeyi rotayı şu anda çıkarmam mümkün değil o zaman da 

çıkaramazdım ben çünkü 143'ün personeliyim. Şunu şey yapmak istiyorum altını çizmek 

istiyorum yani siz 141'in detayları ile ilgili soruyorsunuz 141'in filosu da değil bakımının 

detayları ile ilgili sorular soruyorsunuz bana. 

Başkan : Çok da detay değil zaten orada kaç tane bina var yani işte bakım binasının 

yanından geçtin mi geçmedin mi yürürken.? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ama şöyle bir şey sayın başkan 

Başkan : Hatırlıyorsun hatırlamıyorsun geçtin geçmedin basit sorular basit cevaplar esasında 

evet şimdi ne anladık cevap bulduk ben cevabı anlayamadım şimdi. Birçok bir şeylerden 

bahsedildi ama sen böyle bakım binasını gördün mü yürürken.? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ben de hayır diyorum.  

Başkan : Evet devam ediyoruz.  

Sanık Orhan Kahraman cevaben devamla: Başkanım b havuzunda zaten açıkta durabilecek 

uçak sayısı üç ya da dörttür. Yani açıktan gitmiş kendisi bindiği uçakta D uçağı, yani B 

havuzunun üç ya da dörttür. Diğer ondan sordum . Diğer havuzda daha fazla sayıda uçak 

oluyor. Tenteli sınıfta B havuzu zaten bu şekilde bir kesişim kümesi oluşursa en azından 

kendi de hangi uçağa bindiğini kendisi de çıkarmış olur.   

Sanık  Ertan Koral cevaben: Yani bana yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim ama ben 

dediğim gibi B havuzu mu diğeri de C idi sanırsam hatırladığım kadarıyla onu çıkaramadım 

yani C mi B mi bilmiyorum yani şimdi siz şu anda tenteli tenteyi hatırlamıyorum diyorum siz 

kesişim kümesi oluşturdunuz ama bilmiyorum nasıl bir şey oldu.  

Sanık Orhan Kahraman cevaben devamla: Başkanım bilirkişi raporunda bu 4110 ile ilgili 

Başkan : 4110 dediğiniz 0110 var 94? 

Sanık Orhan Kahraman cevaben devamla: 940110 yani biz ona 4110 diye  bakımını şey 

yaptığımız için.  
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Başkan: Evet biz o jargonu bilmediğimiz için farklı bir şeyden mi bahsediyoruz diye 

soruyoruz.  

Sanık Orhan Kahraman cevaben devamla: Aynı uçak aynı uçaktan bahsediyoruz sayın 

başkanım. Kendisinin uçtuğu iddia edilen uçaktan bahsediyoruz. Bu uçak mühimmat 

atmamış olarak değerlendiriliyor ve toplam dört tane GBU10 atılmış diye değerlendiriyor ben 

tekrardan pazartesi günü arz ettiğim şekilde tekrar arz etmek istiyorum. Biz sabah lojistik 

komutanlığı yani BMH'nin emri ile uçakları uçuşları engellemek maksatlı emniyet almak 

üzere bütün uçakları gezdik. Bu uçakların üzerinde olmayan mühimmat sayılarını tespit ettik 

bu da lojistik komutanlığı C vizesinin 10. Sayfasında isimlerimizin altında mevcut. Burada 

bizim tespit ettiğimiz mühimmat sayıları 5xGB10, (ANLAŞILAMADI) bunlar iddianamede 

iddia edilen eylemler ile birebir aynı sayılardır. Şimdi orada iddia edildiği gibi eğer bu 

mühimmat yüklenmemiş vazgeçilmişse cephaneden çıktığı çıkan mühimmat sayısı belli eğer 

yerde ise iade edilen sayıda bu mühimmatın da olması lazım. Cephaneden çıkan ve giren 

mühimmat sayıları eğer sorulursa 4. Üsse bu mühimmat sarf edilmiş mi edilmemiş mi 

ortaya çıkar bu bizim tespitlerimize göre bu mühimmat sarf edilmiş mühimmat onu arz 

etmek istedim. Bir de son soru soracağım dediniz ki Ankara'nın üzerinde daha önce TMH 

görevine katıldım yani bu şekilde bir görev yaptım. 30 Ağustos resepsiyonu bu 29 Ekimlerde 

de uygulanıyor sizin yükünüz neydi o zaman yani nasıl yüklü bir uçakla bekliyordunuz.? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Hava hava mühimmatı. 

Sanık Orhan Kahraman cevaben devamla: Evet yani bu nöbetler hava hava mühimmatı 

tutulur hava yer mühimmatları tutulmaz. 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ben bunun aksine bir şey söylemedim ki hava hava mühimmatı 

ile scranbul kalkıyorum bana nasal bir görev verileceğini bilemem ki alçak geçiş mi verir 

orada bir hava ünitesinde bir saldırı yapmamı mı ister bilemem ben onu o zaman madem 

öyle hava hava mühimmatı ile neden scranbul tutuyoruz ki biz bir yararı olmayacaksa yani 

neden böyle bir görev yapılıyor keşke söyleseydiniz de devletin enerjisi boşa gitmeseydi o 

zaman.  

Başkan: Bu hava saldırısını önlemek açısından faydalı olur herhalde hava hava 

(ANLAŞILAMADI)  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Terör saldırısı havadan veya yerden gelmesinin bir şeyi yok 

farkı yok açıkçası  

Başkan: Yani yerden şu manası var 30 senedir Türkiye Cumhuriyeti belki 40 senedir terörle 

mücadele ediyor. Bu süreç içerisinde şehirler içerisinde bir çok en son hendek  olayları 

vesaire denilen olaylar sırasında teröristle mücadele edildi. Şimdi yine Afrin'de, Elbab'ta 

vesaire de Türk Silahlı Kuvvetleri nerede mücadele ediyor ise burada sivillere zarar gelmesin 
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diye azami dikkat gösteriliyor bu yüzden çok da fazla şehit verdiğimiz konusu da tartışma 

konusu olmuştur. Şehit verdiğimiz de dile getirilmiştir. Bu kapsamda söylüyoruz varsa bir 

terörist saldırı Ankara'da oldu bir yere terörist bir saldırı oldu. O terörist saldırı Kızılay'da bir 

araçta gidiyorsa teröristleri vurmak için oradaki on tane sivili feda eder mi.? Türk Silahlı 

Kuvvetleri oradaki bir sivili feda etmemek için kendi askerinin şehit olmasını öngörebiliyor 

tartışma konumuz bu yani hava hava yer mühimmatı nereye kullanılabilir. Yere doğru 

atılacak varsayalım ki aşağıda bir terörist var bir yere saldırdı şehir merkezinin içerisinde 

meclisin yanında kızılay'ın içerisinde ya biz bu teröristi öldürelim diye o bombayı oraya 

attığımız zaman acaba bir tane sivil ölür mü? bir zarar görür mü, yaralanır mı diye 

düşünüyor TSK.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Tabiiki.  

 

Başkan: Tartışma konusu bu yani buradan Ankara'daki bir TMH operasyonu tartışması da 

buradan kaynaklı. 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ama sizin şöyle bir kaçırdığınız konu var uçak üzerinde 20 

milimetrelik bir top var hava hava veya havadan yere kullanılabilir bu toplar.  

Başkan: Onlara da geleceğiz şimdi mesela onunla ilgili talimat almış kişiler var işte kayıtlar 

var en azından ses kayıtları dinleteceğiz ifadeleri gelecek yoksa hava hava mühimmatı daha 

çok ne tür önlemelerde kullanılıyor kimlere karşı kullanılıyor ayrıdır onun özelliği daha çok 

havadan gelen saldırı ya da havadaki bir uçağa yöneliktir yani bir uçağı hava hava 

mühimmatı ile kaldırıp yerdeki bir hedefe saldırsın diye planlama yapmazlar diye 

düşünüyoruz.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Sayın başkanım şimdi ben sayın sanığın ne maksatlı bunu 

söylediğini anlayamadım açıkçası yani ben arz ediyorum evet biz hava hava mühimmatı ile 

yüklü hava hava ile ne oldu yani bana ne görev verilir ise onu yapacağım ben. Ben hiç 

hayatımda Ankara'ya bir hava aracıyla da saldırı yapıldığını daha önceden duymadım yani 

ama TSK buna daha önce olmadı diye ona göre önlem almamazlık yapamaz ki.  

Başkan: Bu tartışma konusu değil zaten burada tartışma konusu sen o TMH görevi dediğinde 

herhangi bir mühimmattan bahsetmedin o da mühimmatın ne olduğunu sordu. Mühimmatın 

hava hava mühimmatı olduğunu söyledin.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Uçaktaki ileri atılan füzelere hava hava amaçlı füzelerdir. 

Uçaktaki top mermisi hem hava hava hem yer içindir. 

Başkan: Farklı olan şu15 Temmuzda sen kendi ifadende söyledin.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Evet 
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Başkan: Şuanda duruşmadaki ifadende ben sordum hava yer uçacaktım dedin değil mi.? 

mühimmatın da hava yer mühimmatı biz onu soruyoruz yani o zaman hava hava 

mühimmatı ile bir (ANLAŞILAMADI)  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ama bakın sayın başkanım ben şunu anlayamıyorum bunlar 

birbirinden farklı şeyler o zaman sen blok 40 ile uçmuşsun  bu zaman blok 50 ile uçmuşsun 

demek gibi bir şey bu zamanda blok 40 ile uçsaydım evet benzerdi demek gibi bir şey bu 

yani terörist saldırının hava hava, hava yer olması ben diyorum bakın top da yere atılabilir. 

Bana ne görev verileceğini bilmiyorum ki belki hiç atış yaptırmayacak alçak geçirtecek 

bilmiyorum yani 

Başkan: Oralara bakarsan işte ben sonra da sordum TMH mantığı içerisinde bir görev 

alıyorsun ondan sonra TMH mantığı içerisinde ikinci bir görev verilirken de kabul etmiyorsun 

biz de bunu soruyoruz işte.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Arada ben biraz önce arz ettim bir sürü yaşadığım şeyler var 

onları arz ettim.  

Başkan: Asker ya emre her zaman uyar ya... 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Olur mu sayın başkanım lütfen yani.  

Başkan: Devam eden süreç ben soruyu sanığa soruyorum başka cevaplamak isteyen varsa 

ayağa kalkarsa ben ona başka sorular sorabilirim. Şu anda sanığın kendi ifadesi olduğu için 

kendi beyanlarından dolayı soruyoruz. Merak eden var ise onun ifadesi ilgili de gerekli 

soruları kendisine sorarız.  

Sanık Abdullah Gençay söz aldı, sanığa soruları olduğunu bildirdi: Savunmanızda uçtuğunuz 

uçaktaki mühimmatları bilmediğinizi söylediniz. Kuyruk numarasını bilmiyorsunuz. Dibirifte 

imzalanması gereken 781 serisi formlar var bunları da siz imzalamadınız ön pilota bıraktınız 

onların varlığı yokluğu konusunda net bilgimiz yok. Size şunu soracağım sadece Mak 82 ve 

Mak 84 mühimmatları arasındaki farkı biliyormusunuz.? 

Sanık  Ertan Koral cevaben : Evet. 

Sanık Abdullah Gençay cevaben devamla : Sayın başkanım genel bir açıklama yapıyım Mak 

82 mühimmatı 500 litrelik küçük bomba diye tabir ettiğimiz Mak 84 de 2000 litrelik büyük 

bomba diye tabir ettiğimiz mühimmatlardın biz TMH'larda bunları kullanırız. O gün de size 

verdiğim listede bu mühimmatlar kullanıldı. Bunlar işte başına takılan kitlerle arkasına 

takılan kitlerle farklı anlamlara geliyor. GB10 gibi GB 38 gibi ama gövde bakımından 82 ve 

84 kullanılıyor ve gövde açısından da arasında çok büyük, büyüklük farkı var. Arka pilot 

mahallinde oturacak pilot kanat altına takılan ve kendisinden en fazla bir veya bir buçuk 

metre önünden geçerek mühimmatın uçağa bağlanıyor. Yani ben şunu anlamıyorum hani 

her şeyi bilemediniz şey yapamadınız ama mühimmatın da ne olduğunu söylemiyorsunuz. 
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Uçakta ne mühimmatı vardı. ? sizin uçtuğunuz uçakta en fazla bir metre veya bir buçuk 

metre sağınızda kafanızı hafif sağa çevirseydiniz bunların farkını da bildiğinizi söylediniz bize 

net bir şekilde en azından uçak numarasını bulabilmemiz için yardımcı olurdunuz. CSFDR 

hatalı olabilir çünkü çok dijital bir sistem bir tane veri gelmediği zaman bazen CSFDR 

bilgileri alınamaya biliyor. Bununla ilgili niye bize yardımcı olmuyorsunuz.? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Şimdi sayın başkanım. Ben gerçekten anlamıyorum ne 

yapmaya çalışıldığını şunu söyleyeyim ben evet Mak 82 ile Mak 84 arasındaki farkı biliyorum 

ama bu uçak mühimmat  lazer güdümlü mühimmat mı koordinata atılan Ceydem türü bir 

mühimmat mı ben onu bilmiyorum ondan bahsediyorum. Yoksa en temel mühimmat olan 

Mak 82 ile mak 84 farkını tabiki biliyorum.  

Sanık Abdullah Gençay cevaben devamla: Uçtuğunuz uçakta 82 mi vardı 84 mü vardı. ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben : Şu anda muhtemelen büyüktü diye hatırlıyorum.  Muhtemelen 

büyüktü diye hatırlıyorum. Onun haricinde yani şimdi böyle bir şey var mı sayın başkanım 

CSFDR bilgileri hatalı olabilir gibi bir şey ben hiç görmedim böyle bir şey CSFDR bilgilerin 

hatalı olacağı ile ilgili neye varmaya çalışıyoruz onu anlamıyorum yani.   

Sanık Abdullah Gençay cevaben devamla : Bunu bilirkişiye de sorarız sayın başkanım yalnız 

şu sadece büyük bomba olarak kullandığımız mühimmatlar GB10 serisi mühimmatlardı 

94110 da da GB10 yüklüydü. Bunlar da size vermiş olduğumuz listede mevcuttur sayın 

başkanım bunu ifade etmek istedim.  

Sanık  Ertan Koral cevaben : Şimdi şöyle bir şey var sayın başkanım bunu da hemen 

eklemeden geçmeyim. Galiba mühimmat ile ilgili bakımcılar bilir bunları ama ben hayatımı 

söylediğim gibi Balıkesir'de geçirdim. Ben hava hava filosunda büyüdüm ben hava hava 

füzelerini istediğinizi sorabilirsiniz yani sadece kendi envanterimizde değil bölge ülkelerindeki 

de hepsini size sayarım rengine kadar sayarım. Ama benim hava yer ile ilgili çok temel 

bilgilerim var sadece çünkü ben o alanda yetişmedim. Bunun sebebi budur yani  

Sanık Abdullah Gençay cevaben devamla : Sayın başkanım ben şunu söylemek istedim 

aralarındaki fark sadece büyüklük farkı büyük olan mühimmatlar GB10 du başka mühimmat 

yoktu. Kendisi de büyüklük ile küçüklük arasındaki farkı biliyor. 

Başkan : Evet beyan etti.  

Sanık Abdullah Gençay cevaben devamla : Beyan ettiği mühimmat büyük mühimmattı ve  

onlar da size vermiş olduğum listede mevcut hepsi de uçaklara saat 9 dan önce yüklenmişti 

arz ederim.  

Sanık  Ertan Koral cevaben : Bunun aslında çok basit biraz sonra da muhtemelen ön kokpit 

ifade verecek belki o hatırlıyordur yani benim üzerimden bunu anlamadım ben yani.  
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Başkan : Uçağın kuyruk numarası, çağrı adı işte bu hangi havuzdan çıktığı vesaire 

yani bu soruların hepsi sana soruldu ki maddi hakikat ortaya çıksın değil mi.? araştırıyoruz 

hiç birisini...  

Sanık  Ertan Koral cevaben : Sayın başkan bakım personeli pilotu anlamaz şunu demek 

istiyorum şu bakımdan anlamaz yanlış anlamasınlar lütfen biz mesela bir arıza yazarız pilota 

şeye bakıma bize şu soruyu sorar işte atıyorum motor saatinde herhangi bir uçuş saatinde 

şöyle bir şey oldu  o sırada gaz kolunun pozisyonu neydi. Bize o kadar anlamsız gelir ki yani 

belki onların bildiği bir şey vardır ama benimle ilgili değil bu onu demek istiyorum o söylediği 

detaylar hiç benimle ilgili pilot ile ilgili bir şey değil yani.  

Başkan : Başka soru yok herhalde sanığın sorgusu tamamlandı oturabilir.  

Sanık müdafi Av. Ahmet Adnan Tüzün'den soruldu: Müvekkilimin savunmalarına katılıyorum 

ve bunun devamında diğer maruzatımı saygıdeğer heyetinize arz etmek isterim.  

Başkan : Avukat bey evet  

Sanık müdafi Av. Ahmet Adnan Tüzün : Efendim geriden gelirsek öncelikle  

Başkan : Bir saniye bir soru soracaklarmış mikrofonu sanık Ertan Koral evet ismini 

söyleyerek soruya geç. 

Sanık Hamza Aras söz aldı, sanığa soruları olduğunu bildirdi: İsmim Hamza Aras söz 

verdiğiniz için teşekkür ediyorum ben pilot sanığa soru sormak istiyorum sayın savcım soru 

sordu uçakları dost düşman tanıma imkanınız varmıydı diye sayın pilotumuz kendisi dedi  ki 

RVR var bizde RVR sistemi çok farklı radar tehditlerini kendisi scopunu yani yer radarı başka 

bir düşman radarı (ANLAŞIMADI) uçak radarı girit atar oradan görür onu IFF soruyor ben 

IFF'i tanıyorum dost düşman sorgulaması ile radar tehditini bile burada farklı bir şekilde 

zikrediyor sonuç sonra da bakımcılar benim işimi bilmez diyor bakımcılar 40.000,00-USD'lik 

uçağın bakımını A'sından Z'sine yapıyor gaz kolu açısını bilmiyormuş nasıl bilmez şimdi tabiki 

orada soru sorarak dibrifte arızayı sıkıştırmaya çalışacak yani onların bildiği kadar her işi 

bakımcı uçuş fizyolojisi hariç hemen hemen teknik olarak bilir. Şimdi bu konu... 

Başkan : Başka bir tartışmaya girmeden soruyu alalım.  

Sanık Hamza Aras cevaben devamla : Bu konu şu kendisi öndeki pilottan daha kıdemli 

anlıyoruz buradan uçağı kontrol etmediğini söyledi uçağı kontrol etmeden uçağa binmesi 

mümkün mü? daha kıdemli pilot ve daha uçuş saati fazla olan bir pilot olarak. İki uçakların 

781 serisi  formları var 781 serisi formlar bazen gelir bazen gelmez diyor mümkün değil 781 

sayılı formunda açık arıza var mı uçağın bakımı yapılmış mı bunlara bakmadan uçağın içine 

binmez bir pilot dolayısıyla bazı hususlar var bunları düzeltme babında söylemeye mecbur 

kıldım bir bakımcı olarak bunu da burada söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum sayın 

başkan.  
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Başkan : Bu uğultuyu bir keselim bakın daha önceden de söyledik mikrofonu eline 

alan kişi konuşuyor soru soracak ise o soruyor sanık cevap veriyor bunun dışındakiler 

hariçten gazel okuyor hiç bir anlamı yok sadece gürültü oluyor burada evet sanık cevap 

veriyor kendisini ifade edecek sanık bir o konu ile ilgili diyeceklerini diyecek  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Sayın başkan ben biraz önce ifademde bu çekince ile lütfen 

yanlış  anlamasınlar dememin sebebi buydu burada bir bakımcı pilot şeyimiz yok yani 

herkesin görevi ayrı o bakımla ilgili hususları bilir ben uçuş ile ilgili hususları bilirim. Şimdi 

biraz önce IFF ile RVR arasındaki şey ile ilgili yaptığı yorumdan zaten bu konuda çok bilgisi 

olmadığı ortaya çıktı açık bir şekilde pilotlar ne demek istediğimi çok iyi anladı ama bunun 

dava konusu ile ilgili bir alakası yok yani onu demek istiyorum. Evet IFF sorgulaması... 

Başkan : Biz anlayacağımızı şöyle anlayalım mesela o gece sen  orada Aslan 1 sizin lider 

uçağınız diyelim sen o Aslan şeyini kabul etmedin ama herhangi bir çağrı adını buradaki 

senin söylediğin bilirkişi raporunda da Aslan 1 -2 ve saire yazıyor soracağız artık birinci 

pilotlara ya da onlara başka uçak gördün mü etrafınızda başka bir uçak ile telsiz temasınız 

başka bir şeyiniz oldu mu.? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Şimdi sayın başkan...  

Başkan : Soruları çok zorlaştırıyorsunuz işte ondan sonra (ANLAŞILAMADI). 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Ben hayır sayın sanığın sorusunu pas geçtik anladığım kadarıyla 

ve ben zaten bir soru anlamadım da  

Başkan : Orada şu soruyu pas geçmeyelim orada bu uçağa binmeden önce uçak ile ilgili bir 

formdan bahsedildi ismi neyse arızası var mı  evet ? 

Sanık  Ertan Koral cevaben: Şimdi sayın başkan form 781 ama bunları siz de sormuştunuz 

ben siz sorarken anlatmıştım şunu anlatmıştım.  

Başkan : Birinci pilota havale ettin sen onları  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Birinci pilota havale etmedim ben işte bakın buradan belli 

oluyor yani şimdi uçuş statüleri arasındaki farkı karıştırıyor  

Başkan : Tamam işte birinci pilotun sorumluluğu olduğunu söyledi.  

Sanık  Ertan Koral cevaben: Evet ben daha kıdemliyim ondan ben öndeki kokpitten ama o 

ön kokpitin sorumluluğu olduğu için ben ona karışmam aramızdaki bizim mutabakat her 

zaman ön arka kokpit arasında budur. Şimdi dolayısıyla ben form 781 geldi gelmedi 

bilmiyorum. Gelmedi demedim ki. Belki gelmiştir belki ben imzaladım diyecek bilmiyorum 

gerçekten form 781'in de uçak başına gidip de olmadığının çok gördüm. Şimdi hani biz öyle 

hata yapmayız falan (ANLAŞILAMADI) söylüyorlar ama ben çok gördüm form 781'in 

olmadığını, bakım personeli de bir pilot kadar bilmesi mümkün değildir yani daha başka 

bakım personelleri burada ifade verdiler biz bilmeyiz anlamayız diye yani siz de burada o 
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ifadelere tanık oldunuz şahit oldunuz mümkün mü yani bir bakım personelin pilot kadar bu 

işleri bilmesi tabiki değil. Sizin sorduğunuz soruya gelince ben havada lider uçağımı 

biliyorum lider uçağım ile temasım var ama gece olduğu için ve irtifa farkı olduğu için gözle 

görmem mümkün değil zaten böyle bir şey de beklenmez gece uçuşlarında onu takip 

edemem ki şeyi lider uçağı lider uçağı biliyorum ben sadece onun haricinde uçak bilgim yok.  

Başkan : Telsizle melsizle herhangi bir bağlantı uyarı vesaire olmadı.  

Sanık müdafi Av. Ahmet Adnan Tüzün'den soruldu: Sayın heyet muhterem başkanım 

öncelikle kamera görüntülerinden hareketle bir şey arz etmek istiyorum. Eğer iddia makamı 

soruşturma savcılığınca iddianame düzenlenirken o gece üste olmadığını iddia edecek kişiler 

açısından bu dosyaya delil olması itibariyle kamera görüntüleri koyulmuşsa bir şey 

demiyorum. Fakat onun ötesinde benim müvekkilim açısından o gece görev yaptığı tırnak 

içerisinde iş yeri olan üste görüntülerinin bulunmasından daha doğal bir şey olmasa gerek 

Başkan : Bu hukukçuyuz niçin konmuş olabilir avukat bey elbetteki işte siz de gördünüz 

duruşmada ben o binaya gelmedim oraya gelmedim o görüntüdeki ben değilim diyen bir çok 

kişi var ona delil olması kapsamında konuluyor yoksa kendi iş yerinde adam niye niye 

bulunuyorsun biz bu iş yerinde niye bulunuyorsun diye onun delil olacak hali yok ya.  

Sanık müdafi Av. Ahmet Adnan Tüzün devamla : Bu soruşturma dediğim gibi birinci 

cümlemde soruşturma savcısının geliştirdiği bir şey zaten bu konuda.  

Başkan : Bir kısım  kişi izinliydim diyor o gün filoya gelmedim diyor ya da çok erken saatte 

ayrıldığını söylüyor başka yere gittiğini söylüyor o kapsamda bunlar bir anlam ifade eder 

yoksa ben 143 filoda görev yapıyordum o zaman 143 filoda ne arıyorsun evet.  

Sanık müdafi Av. Ahmet Adnan Tüzün devamla : Dolayısıyla benim müvekkilimin A örgüt 

üyesi olduğuna ilişkin bir delil değildir B darbeci olduğuna ilişkin bir delil değildir. Bunu 

söylemeye çalışıyorum. Burada müvekkilim beyanlarda bulunurken sualler tevcih edilirken 

muhtelif kanatlardan gördüğümüz şey şudur genelde işte tümden gelim metodu ile sorulmuş 

sorular serdedildi. Bunlar tam 18 aylık bu ülkenin yaşadığı acı olayların bir birikiminden 

hulasa olarak süzülen şeyler oysa müvekkilimin o gece yaşadığı olayların heyecanı ve ilk 

tesiri ile değerlendirilmesi gerekir beyanlarının kanaatindeyiz yine burada bir şey arz etmek 

istiyorum arkadaki pilotun her nevi menfi hareketi engelleyebileceğine ilişkin şeyler tevcih 

edildi ve müvekkilim bunlara müspet cevaplar verdi. Oysa o anda müvekkilimin hain 

kalkışmadan haberdar olduğuna ilişkin dosya içerisinde örgüt üyeliğine de ilişkin tek bir delil 

yok bu nedenle o konudaki verilen cevapları da o konuda anlamak gerekir. Gerçekten 

bugünkü bilgilerle şimdi müvekkilim o uçağa binse herhalde arka kokpitte veya başka bir 

yerde olsa engelleme yapacağını açık şekilde ifade etti.  Orhan Kahraman'ın telefon olayında 

bir kopyala yapıştır hatası olduğunu düşünüyoruz. Müvekkilimin durumunda yaklaşık 1 saat 
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10 dakika ifade verdiği halde sonlara doğru dahi anlaşılmadığı için savunmamın başında 

öncelikle şunu zikretmek istiyorum sonunda da çünkü onu zikredeceğim müvekkilimin 

durumunda iki spesifik şey var. Birincisi ilk uçuştan sonra bu şeyden kuşkulanarak bir daha 

asla uçmamış olması maddi gerçeği bu herkesin kabul ettiği bir maddi gerçek ikincisi bugüne 

kadar uçtuğu jetin bulunamayışıdır. Bu hususların mutlaka gelecekte iddianameyle bilirkişi 

raporu arasındaki çelişkinin giderilmesi muhtacı muhakemedir teknik bir konudur. Sanığın 

ileride karar günü ve karar anında gerek beraati yahut tecziyesi yönünde mutlaka çözümü 

gereken bir şeydir saygıdeğer heyetinizin yargılama içerisinde vakit çok geçmeden bu 

problemi çözmeye ilişkin bir bilirkişi atağı yapması gerektiğini düşünüyoruz. Müvekkilim 15 

Temmuz günü mesaisini bitirip lojmanına gitmek üzereyken filo komutanı tarafından TMH 

mücadele harekatı olacağı belirtilip bir yere ayrılmamasının emredilmesi ile evine gitmemiş 

olması emre itaattir. Zira malumlarıdır ki askerin emri sorgulaması yasaktır. Hatta ötesinde 

suçtur. Müvekkilimin de bunu sorgulamadan gitmesinden  daha doğal bir şey olamaz. 

Müvekkilim bundan sonra uçuş brifingi alarak uçuş hazırlığına başlaması sırasında kendisine 

bu uçuşun askeri bir kalkışmaya destek olacağına dair bir bilgi emir ve talimat veren yoktur. 

Müvekkilimin bir bu indiği durumu bu subjektif ve şahsi halinin tersini iddianamede yahut 

dosyanın tamamında 700 küsür klasörde müvekkilimin bundan haberdar olduğuna ilişkin en 

ufak bir delil yoktur. Bu da sıralı olarak tatbiki istenen dokuz adet ceza maddesinin manevi 

unsurunu teşkil eder saygıdeğer takdirlerinize sunuyorum. Müvekkilim saat 22.00 civarında 

uçuşa başlamıştır. Boğaz köprüsünün trafiğe kapatılması haberleri son dakika olarak ise 

22:08'dir. Telefonunun kapalı olması düşünülecek olursa haberdar olmadığı hayatın olağan 

akışına uygun olandır zira telefonunu açık tutmak ve haberdar olmak yasaktır yönergelere 

göre havada yaklaşık 20.000 fitte Ankara dışında Ankara'nın bir avuç ışık olarak göründüğü 

bir noktada görev yapmaktadır. O nedenle o yükseklikten ne yaptığını ne edildiğini çıplak 

gözle bilmesi ve anlaması mümkün değildir orada yaklaşık iki saat kalmış, onlar havada iken 

kalkışma başlamış ancak telefonu ve her nevi iletişimin kapalı olduğu ve yasak olduğu için 

üsse indiğinde kursiyer gazinosunda gözü televizyona takıldığı zaman öğrenmiş ancak 

bundan sonra da demin izah ettiği duyguları içerisinde üste kalarak saklanmıştır, gizlenmiştir 

kendisini bir odaya kilitlemiştir. Burada elbetteki gerek saygıdeğer heyetin gerek sayın 

meslektaşlarımın müşteki ve müdahillerin şehit yakınlarının  elbette bu hareketi sorgulaması 

bu yargılamanın unsurlarından birisidir. Fakat şunu da düşünmek gerekir ki benim 

müvekkilimin o gece öyle bir hareket sarf etmiş olması spesifik bir harekettir ve gerçekte o 

geceki hain kalkışma bir darbe vurmuştur. Sonraki bütün anonslara uymayıp uçuşa 

gitmemesi müvekkilim ilk ifadelerinden beri bunu ısrarla ve istikrarla tekrar ediyor. 

Gazinoda yapılan bütün uçuş anonslarına uymamıştır. Göreve gitmemiştir ve bir daha da 
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uçmamıştır bu bir etkin pişmanlık hali değildir. Zira ancak o sırada vakıf olduğu ve 

(ANLAŞILAMADI) kespettiği bir fiili durum nedeniyle refleks göstermektir. Bu mutlak şekilde 

bir biçimde darbeye karşı duymaktır. Darbeyi zayıflatmaktır. Müvekkilimin bu tavrı özneldir 

spesifiktir ve bunun başka bir örneğine bu dosyada rastlamadık. Yüzbaşı Özkan Hekin işte 

şahadeti var biliyorsunuz gazinonun hemen çıkışında onun da böyle bir tavır sergilediğini 

biliyoruz Allah'tan rahmet diliyoruz. Farklı bir örnek tam dört bölü dört müvekkilimin 

örneğine uymuyor. Müvekkilimin kalkışmaya yönelik bu açık ve net tepkisinin karar günü ve 

anında saygıdeğer heyetinizce takdir edilmesi kanunen elzemdir. Müvekkilimin iddianamede 

Emniyet Havacılık Daire Başkanlığına mühimmat atılması ile şahadetlere sebep olmak ile 

itham ediliyor ancak demin ifadesinde teknik delillere dayanarak izah ettiği üzere söz 

konusu yeri bombalayan ve o gece uçtuğu iddia edilen 940110 kuyruk numaralı uçağın 

uçuşa katılmadığını ve mühimmat dahi atmadığını 141 sayfalık  bilirkişi raporunda 

müşahede ediyoruz. Bu uçağın son uçuş tarihinin 14 Temmuz günü olduğu söyleniyor klasör 

304 ve dizilerinde dolayısıyla müvekkilimin bu uçakla uçmuş olması maddi gerçeklere göre 

mümkün değildir. Anılan dizi bilirkişi raporunda mühimmat açısından uçağın boş olduğu ve 

barut kalıntılarının da bulunmadığını saptamış bulunmaktadır aynı bilirkişi raporunda klasör 

289 da tutanak sayfa on onda biyolojik bulgular ve parmak izi olduğunu klasör 304 de olay 

tarihinde uçuşa katılan uçaklar listesinde ve bomba atan uçaklar listesinde bu kuyruk 

numaralı uçağın listede bulunmadığı görülmektedir. Böylece müvekkilim açısından 

iddianamenin bu iddiası tamamen çökmüş bulunmaktadır. Tamamen çökmüş bulunmaktadır. 

Bu neticeye göre iddianamede Emniyet Havacılık Daire Başkanlığına GBU10 bombası attığı 

iddia edilen 110 kuyruk numaralı jetin uçmadığı dolayısıyla müvekkilimin aşağıya mühimmat 

atmaktan ötürü uygun nedensellik bağı ile bağlantı kurulamayacağı için söz konusu menfur 

saldırı nedeniyle cezalandırılamayacağını düşünüyoruz. Bilirkişi raporunun 111. Sayfasında 

iddianamenin aksine olarak bir başka kuyruk numaralı uçaktan bahsediliyor 1562 bunun 

konum bilgilerinin Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesini göstermediği uçuş saatinin 16 

Temmuz 24:01 olduğu yani havacılık dairesindeki patlamadan 43 dakika sonra uçuş zamanı, 

iniş zamanının ise 16 Temmuz 01:56 olduğu ve kara kutu tabir ettiğimiz bilgilerinin 

bulunmadığı yani silik olduğu boş olduğu, bomba atış zamanının bulunmadığı, bomba 

koordinat bilgilerinin mevcut olmadığı, klasör 304 te belirtiliyor. Müvekkilim yukarıda anılan 

saatlerde filoda olup yani 24:00 ile  01:56 saatleri arasında filoda olduğuna göre bu 1562 

kuyruk numaralı uçak ile alakalı bilgilerde müvekkilimin tecziyesi açısından hükme dayanak 

alınamaz alınamayacaktır.  Sonuç olarak müvekkilim Ertan Koral'ın uçtuğu uçağın hangi 

kuyruk numaralı uçak olduğu kesin olarak halen saptanabilmiş değildir bugüne kadar 

dolayısıyla Havacılık Dairesindeki eylemden en azından şu an itibariyle sorumlu tutulamaz. 
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Bu konudaki bilirkişi raporu ile iddianame birbiriyle uyuşmamaktadır. Müvekkilimin de arz 

ettiği gibi bilirkişideki görüş ile müvekkilimin savunması uyuşmaktadır.  O halde bu durumda 

yargılamada yapılacak şey pilotun uçtuğu uçağın kuyruk numarasının tüm tereddütleri yok 

edecek biçimde belirlendikten sonra kuyruk numarası belirlenen bu uçaktan şehitlerimizin 

vefat ettiği noktaya atış yapılıp yapılmadığına ilişkin B şıkkındaki sorunun da cevaplanması 

gerektiğidir. Hem maddi gerçek açısından hem yasal gerçek açısından bu lazımdır. Öte 

yandan ve ilaveten uçulan uçağın kuyruk numarası ne olursa olsun arka kokpitte öğretmen 

pilot olarak oturan lazerleme ve pot bilgisine sahip olmayan lider uçağın emir ve 

talimatlarına tabi numara uçak tabir edilen konumdaki uçakta müvekkilimin uçmak 

seyrüsefer etmek dışında herhangi bir eylemi ve dahili bulunmadığından atılı suçlamalar son 

derece ağır ve dayanıksızdır. Tutukluluğu ve ceza istemi neticeye göre maddi deliller ile 

uyuşmamaktadır örtüşmemektedir. İddianamedeki ve dosyadaki diğer taraf ifadeleri 

müvekkilimin masumiyet  ifadelerini destekliyor, örtüşüyor ve çelişmiyor. Diğer taraf denilen 

pilotlar kursiyer teğmenler ve bir askerden oluşan ifadeler içerisinde ifadelerinin aksine bir 

husus bulunmamaktadır hatta Engin Yüksel'in müvekkilimi kursiyer gazinosunda arkasını 

dönmüş halde istirahat ederken gördüğü saatlere ilişkin ifadesinin müvekkil Ertan Koral'ın 

tekrar uçmaktan imtina ettiğini ispatlaması açısından dikkat çekicidir sanık lehinedir sanığın 

beyanlarını destekleyicidir.  Nitekim müvekkilimin beyanları da bu yöndeydi. Bu sonucun ve 

sanık lehinde olan yan delillerin gerek uzun süren tutuk durumu gerekse karar günü nazara 

alınması gerekmektedir. Burada hukuki durumu tahlil edilirken müvekkilimin herhalde iki 

unsur açısından zikretmek gerekir. Birincisi böyle bir eylemde yer almasını gerektirecek 

tırnak içerisinde örgüt üyeliği söz konusumudur. Onu irdeleyecek olursak çünkü bu darbeci 

olmanın herhalde ön şartıdır. Örgüt üyesi olmayan bir pilotun böyle bir uçuşa gitmesi 

herhalde düşünülemez ön şartı olduğuna göre üyeliğini irdelemek lazım ona ilişkin dosyada 

neler serdedilmiş o kadar ilginç  bir şey ki ben ömrüm boyunca bu derece önemli bir 

yargılamada ve bu derece önemli bir sanık açısından iddianamede bu derece zayıt bir 

niteleme tasvip yapıldığını hayatımda görmedim.  Müvekkilim için sadece tırnak içerisinde 

kalkışmanın başarıya ulaşması için tırnak içerisinde gayret sarf etmiştir diyor iddianame yani 

vakaların vahameti ile orantısız F16 pilotluğu ile bağdaşmayan bir niteleme olup F16 gibi 

muazzam bir savaş cihazını elinde tutan ve kullanan kötü niyetli bir tırnak içerisinde asi ya 

da hain gayret sarf etmekten öte sabaha kadar neler yapabileceğini her halde millet ve 

devlet olarak hepimiz gördük. Kaldı ki iddianame daha müvekkilimin uçtuğu uçağı dahi 

tespit edebilmiş değildir. Örgüt üyeliği babında bunları arz etmek istiyorum. Yanlış tespit 

etmiştir. Bilirkişi de buna dahildir müvekkilimin mahkumiyeti ve tutukluluğu örgüt üyeliği  

için ve dolayısıyla nedenler ortada yok nelerdi onlar. Elbette bunlar hep katalog sıralamaları 
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ama kayda geçmesi açısından zikretmek zorundayız ve ve üst aramasında hiçbir suç 

unsuruna tesadüf edilmemesi, tüm pilotların yazıştığı kadro isimli Watsapp sisteminde 

herhangi bir yazışmasının bulunmaması klasör 284 dosyadaki üs  fotoğraflarında suç unsuru 

teşkil eden herhangi bir eylemine rastlanmaması, havada iken yer radarından darbe 

konusunda uyarılmadığı bu sabittir zira lider uçağın yer radarı ile neler konuştuğunu da 

müvekkilim bilmemektedir. Meskun mahalde daha önceki mesleki deneyimlerime dayanarak 

TMH görevi uçulmasından kuşkulanmamıştır. Saat 23:02'deki Sayın Başbakanımız Binali 

Yıldırım'ın NTV'deki konuşması sırasında havadadır. Bu saatte Akıncı'daki kule dahi 

kalkışmadan habersizdir. Müvekkilimin pilot olması suç ve eylem değildir. Kutsal askerlik  

görevidir. İddianamede görev ve yardım hususları demek ki birbiri ile karıştırılmaktadır. 

Görev emre itaati gerektirir müvekkil ise suça iştirak etmemiştir. Müvekkilimin FETÖ/PDY 

örgütü ile en ufak bir irtibatı, iltisakı, bağlantısı 700 küsur klasör silsilesi içerisinde bir tek 

cümle ile saptanmış değildir. 17/25 Aralıkta herhangi bir eylemi olmamıştır. FETÖ 

okullarında okumamış yurtlarında kalmamış, dershanelerine gitmemiş, dijital materyalinde 

suç unsuruna tesadüf edilmemiş, himmet adı altında bir yardımı olmamış, Bankasya'da 

hiçbir zaman bir hesabı olmamış örgüt gazete ve dergilerine abone olmamış, katalog bir 

evlilik yapmamıştır müvekkilim İstanbul Sarıyer'deki Sarıyer börekçisinde tesadüfen evlenip 

karşılaşıp evlenmiş bir insandır. MASAK raporuna göre hesap hareketlerinde hiçbir suç 

unsuruna rastlanmamıştır. Müvekkil bunu detaylı olarak izah etti. Mali Analiz Raporunda da 

hiçbir suç unsuruna rastlanmamıştır. Hasan Durak olayı kurmay subayların dünyada kültürel 

geziler yapmak üzere gittikleri Atina açısından uçak biletleri topluca toplayan bir personeldir. 

O geziye giden eşleri de dahil insanların paralarını toplayan kişi konumundadır. HTS kayıtları 

temizdir. Birliğindeki mesai arkadaşları ve eşi  dışında hiç kimse ile görüşmesi yoktur.  

ByLock indirmemiş, yüklememiş ve kullanmamıştır. Uçuş ve radar ses kayıtları 

incelendiğinde masumiyeti görülmektedir.  Müvekkilim vatan haini değildir. Bu kalkışmayı 

öğrendikten sonra ciddi bir duruş sergilemiştir. Bu duruşu uçuşa bir daha asla gitmemek 

şeklinde askeri geleceğini etkilemek bahasına olmuştur. Muhalif kalmıştır ve darbeyi tırnak 

içerisinde zayıflatmıştır. Filodan kaçmayı denemiş hayatını tehlikeye atmıştır. Nitekim bu 

tehlikenin somut olduğu Şehit Yüzbaşı Özkan Hekin'in Akıncı nizamiyesi önünde şehit 

edilmesinden bellidir. Yakın bir tehlikedir müvekkilimin başına da aynı şey gelebilirdi. Bu bir 

etkin pişmanlık hali değil doğrudan doğruya darbeye karşı koymaktır. Saygıdeğer heyetinize 

dinleyen bütün meslektaşlarıma şunu arz etmek istiyorum. Müvekkilimin durumu gerçekten 

çok ironiktir. Müvekkilim Allah korusun tırnağında söylüyorum eğer 16 Temmuz sabahı hain 

kalkışma başarıya ulaşsaydı herhalde şimdi tutuklu olacaktı ya da hüküm giymiş olacaktı. Bir 

uçuştan başka diğer seferlere katılmadığı direnç gösterdiği ve emre itaatsizlik ettiği birinci 
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uçuştan sonra herhalde 16 Temmuz sabahı tutuklu ya da bugüne kadar hüküm verilmiş 

hükümlü olacaktı bu gerçekten ironik bir durumdur bugün halen tutuklu olması saygıdeğer 

takdirlerine arz ediyoruz konu ile ilgili geniş bir hukuki mevzuat var ancak uzun uzadıya izah 

etmek istemiyorum kısaca Askeri Ceza Kanunu maddesi 86 da emre itaatsizliğin ve cezanın 

kodekste düzenlendiği görülüyor bunda ısrar keza 87 de TSK İç Hizmet Kanunu Madde 50 de 

vazife, vazifenin tanımı yapılıyor astın vazifeleri doğrudan doğruya emre itaat ve itaati 

yerine getirmek emri uygulamak Anayasa madde 137/2-3'e göre konusu teşkil eden emir 

hiçbir suretle yerine getirilmez yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulmaz  ancak askeri 

hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için 

kanunla öngörülen istisnalar saklıdır denmekle, bu istisnaya paralel bir düzenleme TCK 

madde 24'te vazedilmiştir. TCK 24/2 de yetkili bir merciden verilip yerine getirilmesi görev 

gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz. 24/4'te emrin hukuka uygunluğunun 

denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hallerde yerine getirilmesinden emri veren 

sorumlu olur buyrulmuştur. Bu istisna güvenlik hizmetinin doğası gereği katı bir hiyerarşi 

gerektiren askeri hizmetler ile kolluk hizmetleri için getirilmiştir. Emre mutlak itaat ilkesi bu 

hizmetin bir gereğidir. Müvekkilim de ilk uçuşunu bu anlayışla yapmıştır.  TSK Disiplin 

Kanunu madde 15'te emri mütala etmek malum haliniz uyarma cezası ile tecziye edilen 

müeyyide edilen bir şeydir. Emrin hukuka uygunluğunun ast tarafından denetlenmesi 

engellenmiştir bu madde ile müvekkilimin TMH görevi olsun  başka bir şey olsun bunu 

denetlemesi düşünülemezdi. Müvekkilim Ertan Koral ve yukarıdaki askeri ilkeler açısından 

değerlendirecek olursak hukuki durumunu  yetkili amirleri tarafından verilmiş askeri bir emri 

yerine getirmiştir. Uçmaktan bahsediyorum şahadetlerin olduğu yere herhangi bir 

mühimmat atmaktan bahsetmiyorum. Bu emirlerin haksızlık oluşturduğu yahut suç olduğu 

hakkında bir bilgi ve duyum sahibi değildir. Nitekim filoya girer girmez TV'den kalkışmayı 

öğrenince şoke olması toparlanmakta zaman geçmesi, bir kursiyerin kendisine iyi 

görünmüyorsunuz hocam demesi birkaç kez rahatsız olması, kendisini bir odaya kilitleyip 

sabaha kadar devam eden uçuşlara katılmaması ve saklanması aslında o sırada emre 

itaatsizlik eder şekilde kendi hisleri ile doğru olanı yapması sanığın darbe planından haberi 

olmadığını, örgüt üyesi de olmadığını, fiilin işlendiği sırada uçuşunda ilk uçuşunda kanun dışı 

eylemden habersiz olduğunu kanıtlamaktadır. Müvekkilim TCK madde 30/4 kapsamında 

değerlendirilirse eylemi dahi madde metnine göre işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu  

hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi cezalandırılmaz hükmüne amirdir ve bu hükme 

göre tecziyesi bizce mümkün değildir. Sonuç olarak müvekkilimin burada yaklaşık 1 saat 10 

dakika herhalde özel kast tahtında işlenen bu eylemlerde özel kastı bulunup bulunmadığına 

ilişkin bir yargılama yapıldı ancak müvekkilim sabah 07:00' ye kadar yapılan bütün hain 
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uçuşlara katılmayarak tarafını belli etmiştir. Darbe girişimini bu şekilde zayıflatmıştır zarar 

vermiştir. Emirler dışında kendi insiyatifi ile eylem yapmamıştır gözaltına alındığı 19 

Temmuza kadar evinde oturup kaçmaya teşebbüs etmemiştir. Ortada garip ve ironik bir 

durum vardır. Söz konusu nedenlerle öncelikle bağlıyorum savunmamı öncelikle saygıdeğer 

heyetinizden beklentimiz ve talebimiz hükme yeter kuşkudan uzak sanıkla Gölbaşı'ndaki 

patlama eyleminin uygun illiyet bağı ile bağlantısı kurması gereken bindiği uçağın 

saptanmasını kuyruk numaralı uçağın ve bu uçaktan mühimmat atılıp atılmadığının 

belirlenmesi atılmış ise nerede hangi noktada konum, yer itibariyle her türlü kuşkudan uzak 

cezaya yeter bir bilimsellik ile saptanmasının muhtac-ı muhakeme olduğunu arz ediyoruz. 

Buna müteakip radar kayıtları muhabere yönetimi uçuş sistemi üzerinde keza inceleme 

yapılarak  müvekkilimin böyle bir eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin maddi ve fiziki 

olarak saptanmasını talep ediyoruz. Tüm bunlardan sonra bu duruşmada satır başları beliren 

müvekkilimin masumiyetinin hakkındaki kuşkuların bilirkişi raporuyla da çöken iddianame ile 

de anlaşıldığı üzere  en azından şuan itibariyle cezaya yeterli olmadığı, hükme esas 

alınamayacağından hareketle çok uzun süredir tutuklu kaldığı gözetilerek tutuksuz 

yargılanması hususunu saygıdeğer heyetin takdirlerine sunuyorum bunun için usul 

yasamızda uygun adli kontrol yöntemleri vardır. Hain kalkışmadan günlerce sonra dahi bir 

kaçma teşebbüsünde bulunmayan müvekkilimin maddi durumu bu adli kontrol tedbirlerinin 

uygulanması için  uygundur. Hayatın olağan akışına ve onun şahsi haline uygundur. Ayrıca 

banka hesabı ve eşinin takıları üzerindeki blokenin bu taleplerimizin ret edilmesi  halinde 

cezaevindeki görüşü üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını hürmetlerimle arz ve talep 

ediyorum.  Sanık müdafilerinden saygıdeğer meslektaşım demin 2015 yılı 30 Ağustos Zafer 

Bayramındaki 30 Ağustos resepsiyonunda müvekkilimin TMH görevi için diğer kişiler ile 

beraber beklerken konumunu şükürler olsun ki devlet büyüklerimizi Allah korumuş şeklinde 

bir cümle sarf ettiler ben onu yanlış anladığımı düşünüyorum yani orada Sayın 

Cumhurbaşkanımız ve değerli devlet zevatının bir terörist saldırıdan şükürler olsun ki o gece 

masumiyetle kurtuldukları şeklinde herhalde sayın meslektaşım o sözü sarf etmiş oldu ben 

ise sanki benim müvekkilim o gece bir saldırıyı yapacak diye..... 

Başkan : Bunları siz dışarıda da konuşup anlaşabilirsiniz mahkeme için... 

Sanık müdafi Av. Ahmet Adnan Tüzün devamla : Burada huzurda gerçekleştiği için huzurda 

söyleme ihtiyacı duydum hürmetler sunuyorum.  

Sanık müdafiine katılma talepleri yönünden soruldu: Takdir mahkemenindir 

Sanığın nüfus ve sabıkasızlık kaydı okundu, soruldu: Doğrudur, bana aittir dedi. 

 

Sanığa katılma talepleri yönünden soruldu: Avukatıma katılıyorum dedi.  
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Sanık  Mehmet Çetin Kaplan huzura alındı. 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan'a CMK'nın 191/3-c maddesi gereğince, yüklenen suç hakkında 

açıklamada bulunmamasının yasal hakkı olduğu belirtilerek, CMK.'nın 147 ve 150 

maddesindeki yasal hakları anlatıldı.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan'dan soruldu, haklarımı anladım, savunmamı müdafim ile birlikte 

yapacağım, dedi. 

SANIK MEHMET ÇETİN KAPLAN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ SAVUNMASINDA: Savunmama 

başlamadan önce daha önce defaten talep etmeme rağmen olay ile ilgili delillerin tamamı 

tarafıma verilmemiştir. Verilen tek delil tek CD'lik telsiz konuşmalarıdır. Mahkemenizce 

gönderilen 19 DVD'lik deliller tarafıma verilmemiştir. Yaklaşık 800 klasörlük dosyaları 

inceleyebilmek için deliller verilmediği gibi süre olarak yeterli değildir. Maddi bir delile 

dayanmayan ancak başka sanıkların ifadeleri ile yargılanmaktayım. Şuana kadar mahkeme 

öncesi alınan ifadelerin işkence ile olduğunu belirten çok sayıda sanık vardır. Bu ifadelerin 

nasıl alındığını doğru mu yanlış mı,  olduğunu bilmiyorum. Bu nedenle hakkımda ifade veren 

kişilerden sonra vermeyi talep ettiğim de kabul edilmemiştir. Benden önceki sanıklara süre 

verilmesine rağmen 13/02/2018 ara kararınızdan anlaşılacağı üzere açıkça tehdit edilerek 

savunma yapmadığım taktirde susma hakkımı kullanacağıma yönelik mahkemece karar 

alınmıştır. Kararınızın aksine savunma vermeye yönelik çekincem yoktur. Benden sonra 

yaklaşık 150 tane sanık vardır. Benim derdim delillere ulaşmak ve adil bir savunma 

yapabilmek ayrıca Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinden temel insan haklarından olan adil 

yargılanma hakkımı yok eden avukat görüşmemin sesli ve görüntülü kayda alınması ve 

avukat görüşlerinde infaz koruma memuru bulundurulmasına izin verilmesi yönünde hukuka 

aykırı talepte bulunulmuştur. Bu talepte hukuka aykırı şekilde 4. Sulh Ceza Hakimliğince 

kabul edilmiştir. Yargılama aşamasında hele hele savunma yapmadan önce şahsım hakkında 

bu şekilde hukuksuz uygulama yapılmasının temel insan haklarıyla ve avukat müvekkil 

mahrumiyeti ile bağdaşmayacağı açıktır. Bu uygulama nedeni ile avukat ile görüşüp 

yaşadıklarımı ve dosyaya anlatıp anlaşmam mümkün olmamaktadır. Bu durumda adli 

yargılanma hakkıma aykırılık teşkil etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. 

Maddesinde açıkça düzenlenen adil yargılanma hakkı uyarınca savunmasını hazırlayabilmesi 

için sanığa dosyadaki delillerin tamamına ulaşabilme imkanının sağlanmasının avukat 

yardımından faydalanma imkanının sağlanmasının yeterli sürenin verilmesinin uygun fiziki 

koşulların ve kolaylıkların sağlanması gerektiği hususları belirtilmiştir. Bu hususların aksine 

savunma yapmak zorunda bırakıldığım için savunma bütünlüğü olmadan ve savunmamı tam 

olarak hazırlayamadım. Yaşadığım olaylar ve bana şuana kadar verilen tek delil tek CD ve 

iddianameye göre yapacağım ayrıca iddianamede bulunan kişilerin ifadelerine atıfta 
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bulunacağım ve mahkemede ya da diğer sanıklardan duyduğum bilgilerle savunma 

yapacağım. Tarafıma iletilmeyen deliller hakkındaki savunmamı bu deliller iletildikten sonra 

söylediğiniz üzere ancak şu ana kadar kimsenin kullanamadığı ya da kullanmadığı ek 

savunma olarak yapacağım bu deliller ile ilgili soruları inceledikten sonra cevap vereceğim. 

Sayın başkan savunmamı beş ana başlık altında açıklayacağım. İlk olarak kısa özgeçmişim 

hangi şartlar altında ifade verdiğimi birinci ifadem Sulh Ceza Hakimliği ikinci ifadem 

cumhuriyet savcılığınca alınmıştır ve son olarak üçüncü ifadem de kolluk kuvvetlerinde 

kasım ayında alınmıştır. Olay günü ve öncesi iddianamelere ilişkin savunmam ve sonuç 

bölümü ile bitireceğim. Bir takım ekler hazırladım kendi savunmama bu eklerin başlarına 

sizlere de örneğini verdim. Kendimce hazırlamış olduğum ek A'dan ek G'ya kadar belge 

verdim bunları savunma esnasında kullanacağım yeri geldiğinde sizlere belirteceğim. Kısa 

özgeçmişim. 1987 İstanbul doğumluyum. İlköğretim ve lise eğitimimi İstanbul, Malatya ve 

Adana'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarına gerçekleştirdim. 2005-2009 yılları 

arasında Hava Harp Okulunda 2009-2001 yıllarında İzmir İkinci Ana Jet Üssünde 2011-2012 

yılları arasında Konya Üçüncü Ana Jet Üssünde 2012 yılında da Ankara 4. Ana Jet Üssü 

komutanlığında eğitim gördüm. 2012-2016 yılları arasında asli görevi hava hava önleme ve 

keşif yedek görevi hava yer olan 142. Filoda üstteğmen F16 pilotu olarak görev yapıyordum. 

Bu yıllarda Suriye'ye yönelik devriye uçuşları, Yunanistan'a yönelik Kıta Sahanlığı 

uçuşlarında Şah Fırat operasyonu, koalisyon uçuşları, 24 Temmuz TMH harekatı, yurt içi ve 

yurt dışı bir çok tatbikat ve terörle mücadele harekatına katıldım. İki hangi şartlar altında 

ifade verdim. Birinci ifadem bu ifadeyi 16 Temmuz 2016 öğleden sonra lojman 

nizamiyesinde ailem ile birlikte sivil kıyafetli olarak çıkıyordum. 10:15 arasında elinde silah 

olan MP5 ve tabanca bunlar sonradan emniyet ve istihbarat mensubu olduğunu öğrendiğim 

kişilerce silah doğrultarak durdurulduk. Askeri kimliklerimiz istendi. Kimliklerimiz alındıktan 

sonra hiçbir karşı koyma hareketi yapmamama ve üzerimde silah olmamasına rağmen 

aniden kapıyı açtılar ve sinkaflı küfürler edilerek yere yatırıldım ters kelepçe takılarak 

tekmelenmeye başlandım. Suratıma kasıklarıma ve vücuduma her yere tekmeler atılıyordu. 

Eşimi de arabadan indirerek 1 buçuk yaşındaki bebeğimizi eşimin kucağından alıp yere 

fırlattılar eşimi de elle taciz ediyorlardı. Sözlü olarak küfür ve hakaret ediyorlardı. Bu 

insanlardan duyduğum bazı sözleri sizinle paylaşacağım. Bu sözler bunların lojmanlarını 

yakalım. Anaları ve karıları bize helal çocuklarının kafasını keselim şeklinde sözlerdi. O 

gözaltına alınış esnasında ve en son hatırladığım bebeğim yerde ağlıyor eşim de yerden 

çocuğu almaya çalışıyordu. Suratıma yediğim tekmeden dolayı sersemlemiştim burada belli 

bir süre bekletildik ancak sersemlediğim için ne kadar süre geçtiğini bilmiyorum. Bir süre 

sonra beni sürükleyerek bir otomobil cinsi araca bindirdiler bu arada atmakta oldukları 
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tekme, tokat devam ediyordu. Dizim ameliyatlı diyebildim dizime daha çok vurmaya 

başladılar. Araç içerisinde kafama silah dayayıp namluya mermi sürerek kendi aralarında 

ağabey bırak öldüreyim bu şerefsizi şeklinde konuştular diğer dur geldik diyerek yaklaşık bir 

dakika sonra bir yere aracı durdurdular. Beni araçtan indirip kalabalık bir insan topluluğunun 

önüne attılar. Attıkları yer dikenli otluk bir yerdi. Ters kelepçeli bir şekilde yüzümü güneşe 

doğru çevirttiler gözümü açamıyordum. Burada ayakkabım ve eşyalarımı gasp ettiler. Ara 

sıra topluluktan birileri yanıma gelip beni tekmeliyor ve sinkaflı küfürler ediyorlardı. Bir süre 

sonra bir minibüs geldi beni sürükleyerek araca bindirip aracın ortasında yere yatırdılar 

emniyet görevlileri koltuklara otururken üzerime basarak geçiyor ve yerlerine oturuyorlardı. 

Yaklaşık bir saat yolculuk yaptık. Bu yolculuk esnasında sürekli sinkaflı küfür ve hakaret 

ediyorlardı. Ara sıra bazıları kafamı ve hayalarımı eziyordu. İçlerinden biri daha önce cop 

sokma rekorunun kendinde olduğunu ve şahsıma yönelik olarak benim üzerimde rekor 

tazeleyeceğini söyledi sonra toplama kamplarından birinin önlerine geldik içlerinden biri 

oranın dolduğunu başka bir yere götürün dedi. Başka biri de yakın kalkın dua edin emniyetin 

spor salonuna gitmediniz dedi. Sonra başka bir spor salonuna götürdüler. İçeri girerken 

polislerin ve sivillerin karşılıklı olarak oluşturduğu koridordan geçirdiler buradan geçerken 

defalarca vücudumun her yerine tekme ve yumruk attılar sinkaflı küfürler ettiler takibinde 

salona attılar. Kelepçeden dolayı elim morarıp şişince kelepçeyi kesmeye çalıştılar. Keserken 

elime kelepçeyi kestikleri aleti soktular. İlk iki gün boyunca yiyecek ya da içecek vermediler, 

tuvalete götürmediler, uyutmadılar ve sürekli diz üstü durduruyorlardı. Sürekli sinkaflı küfür 

ve hakaret ediliyordu tekmeleniyor tokat atılarak işkence ediliyordu. Üçüncü gün 

uykusuzluğa dayanamadım ve (ANLAŞILAMADI) uyandım. Ne kadar vakit geçti bilmiyorum 

tekmelenerek uyandırıldım. Spor salonunda bulunduğum sürece gördüğüm manzara 

mezbaahane gibiydi. Ameliyat elbiseli olanlar, çıplak olanlar vardı. Kimi insanların suratları 

yanmış tanınmaz haldeydi ve yerler kan içindeydi. Yine şahit olduğum bir olayda bir 

teğmenin kısa boylu hafif kel esmer tenli kırmızı tişörtü olan ve oradakilerin amiri olduğunu 

düşündüğüm kişinin bu kişi kendini Azrail diye tanıtıyordu emri ile üzerinde çevik kuvvet 

yazılı tişörtü olan yaklaşık 8-10 kişi linç ettiler en son içlerinden biri nefes almıyor dedi ve 

oradan götürdüler sonra da o teğmeni bir daha görmedim. Başka bir şahit olduğum olayda 

orta boylarda Ankara aksanı ile konuşan parmak arası terlik ile gezen ya da sandalet 

üzerinde açık renkli bir tişörtü olan ve emir veren bir pozisyonda bulunan sivil emniyet 

mensubu tankçı bir askere yönelik olarak eşinin sorgu yerine getirtilip elbisenin tek tek 

çıkartılıp tecavüz edeceğine yönelik tehdit etti. Bazı tanınabilecek durumda olan insanları ara 

sıra bir yere götürüyorlardı. Bu insanlar döndüklerinde yüzleri şiş, mor gittiği gibi 

gelmiyorlardı. Bu insanlarla daha sonra da konuşma fırsatı bulduğumda neler yaşadıklarını 
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sordum. PKK tarafından vurulup malul ve gazi olan üstteğmen Musa Kılıçaslan kendisinin 

önce ıslatıldığını sonra da şok tabancası ile elektrik verilerek bayıltıldığını Yüzbaşı Yücel 

Canpolat üzerine asit döküldüğünü anlattı. Kafatası kaburgası ve çeşitli yerinin sorgu 

esnasında kırıldığını anlatan bir çok kişi ile konuştum. Ara sıra üzerinde önlük olan 

kendilerinin doktor olduğunu söyleyen insanların yanlarına götürüyorlardı. Bu kişilerden 

bazılarına halimi anlattığımda ölmediğine şükret diyerek vücudumdaki izleri göstermeme 

rağmen sağlam yazıp gönderiyorlardı. Bazı doktorlar bir şeyler yazmak istediğinde ya da 

hastahaneye göndermek istediğinde yanımızda bulunan emniyet görevlileri tarafından 

engelleniyordu. Gözaltına bulunduğum sürece ters kelepçe takılıydı uyutulmadım aç 

bırakıldım ve insanlık onurunu aşağılayan insanlık dışı muamele ile bekletildim. Bu süreçte 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi insan hakları ile ilgili maddelerinin tek taraflı olarak askıya 

alındığını, emniyet mensuplarınca öğrendim. Bizlere 30 gün boyunca karılık yapacaksınız, 

devlet arkamızda istediklerini artık kanunen yapacaklarını ve öldürsek de hesap 

vermeyeceklerini defaten söylediler. Yani öldürmekle tehdit ediyorlardı söyledikleri de 

gerçekleşti. Sekiz gün kaldığım gözaltında sekiz kilo verdim. Kanun Hükmünde Kararname 

çıkmadan dört gün süreden daha fazla gözaltında tutuldum.  Sonradan Sıhhıye'de 

mahkemeye çıkarıldım hakim gördüğümü bile hatırlamıyorum. Benim hakkımda mahkeme 

sonrasında daha önce belirtmiş oldukları ve uyguladıkları işkence, tecavüz ve öldürüleceğim 

yönünde fikir mevcuttu. Yaşamış olduğum süreç ve ifadem bu şekildedir. Bu yüzden doğru 

ifadeler kullanamadım ifademi kabul etmiyorum. İkinci ifadem Sincan Adliyesi'nde verdiğim 

ifadedir. İfade alan savcıdan daha önce vekalet verdiğim ve görüş yaptığım avukatımın 

çağrılmasını talep ettim. Avukatımın olmadığını muhtemelen bıraktığını söyledi. Ben de 

avukatım olmadan ifade vermeyeceğimi belirttim yine bu ifadede telefonumun nerede 

olduğunu sordular ben de evde olduğunu hatırlıyorum. Ev aramasında alınıp alınmadığını 

bilmiyorum dedim. Daha sonrada diğer sanıklarla konuştuğumda ev araması sırasında bir 

çok insanın evlerinden paralarının, ziynet eşyalarının ve telefon gibi değerli eşyalarının 

çalındığını öğrendim.  Üçüncü ifadem TEM Polisleri tarafından alınan ifadedir. Koğuşumdan 

Sincan T Tipi A 24 avukat görüşü diye çıkartılıp kamerasız bir odada CMK'ya aykırı olarak 

alınan ifadedir. İfade öncesi şahsıma yönelik olarak seni bize niye getirmediler. Nasıl elden 

kaçırdık. Ne biliyorsan anlat telsiz konuşmalarında PÖH, TBMM konuşmalarının olduğunu ve 

bu şekilde ifade ver bizi uğraştırma eşini buraya getirtme şeklinde tehdit ettiler. Avukatım 

çağrılmasını istedim bir kaç hafta önce savcılıkta ifade verdiğimi şu aşamada size ifade 

veremeyeceğim dedim. Avukatımın olmadığını ve bıraktığını belirttiler sonra ailemin adresini 

bana gösterdiler. Telefondan işkence görmüş yarı çıplak bir bayan resmi gösterdiler ve 

ailemi işkence yapmakla tehdit ettiler. Ben de benden ne istiyorsunuz dedim. Mustafa 
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Azimetli'nin ifadesini önüme koydular. Bu ifade gibi ifade ver dediler. Tehdit edildiğim için 

mecburen ben de bu ifadeye göre kendi yaşadıklarımı değiştirerek uydurmak zorunda 

kaldım. Hatta bazı yerlerini polisler kendisi ekledi. İfade alma sırasında sinirlendiklerinden ve 

hakaret ettiklerinden dolayı belli bir noktadan sonra ifadeyi bilerek bitirdim. İfadeyi yarım 

bırakmam hem de bir kaç hafta önce savcılıkta yargılama aşamasında savunma yapacağımı 

belirttikten sonra hiçbir ifade verme talebim olmamasına rağmen ifade vermem baskı, tehdit 

ve işkence ile ifade verdiğimin en büyük kanıtıdır. Kendi ifade alımı sonunda içlerinden biri 

avukat hanım sizin imza yeriniz burası deyince bayanın avukat olduğunu anladım.  İfadem 

bana okutulmadan imzalatıldı bu sebeplerden ötürü bu ifadeyi kabul etmiyorum çünkü doğru 

değillerdir. Olay günü ve öncesi bayramdan önce ramazan bayramı bir terörle mücadele 

harekatı olacağını 142. Filo komutanı olan Nail Bülbül tarafından 142. Filo personeline 

duyuruldu. Bayramda harekata katılmak amacı ile belli sayıda isim istendi beni bu isimler 

arasına dahil etmedi. Bayram için bende memleketime gittim. Bu harekatın olup olmadığını 

bilmiyorum. Bayramdan sonra pazar günü Nail Bülbül terörle mücadele uçuşu bekler 

nöbetçisi olduğumu ve olur ise harekat komutanının emrine göre hareket edersiniz dedi.  

Bayram sonrası 14 temmuza kadar günlük rutin uçuşlarımı gerçekleştirdim. 14 Temmuz 

olağan günlük uçuşumdan sonra Mehmet Fatih Çavur'un evine davet edildiğimi Adem Kırcı 

tarafından öğrendim.  Ben de bu daveti üsten tayinimiz çıktığı için vedalaşma mahiyetinde 

düşündüm sonra mesai bitimi ile evime gittim. Müslim Macit'in gece uçuşundan sonra 

Mehmet Fatih Çavur'un evine gittik. Düşündüğüm gibi vedalaşma konuşması yaptım.  Evden 

ayrılmadan önce terör örgütüne yönelik bir harekat olabileceğini, Harekat komutanı Ahmet 

Özçetin'in emri ile bizleri 141 filoya destek olmak için yedek pilot olarak ihtiyaç olabileceğini 

söyledi. Olur ise göreve yönelik emir ve talimatların önümüzdeki günler geleceğini belirtti 

ben bu görevi filo komutanım tarafından bildirilen TMH olarak düşündüm.  Daha önce benzer 

bir şekilde göreve çağrıldığımın bir örneğini sizlerle paylaştım. Hiçbir şeyden haberim yokken 

27/30 Ağustos tarihleri arasında 2015 bir gün burada tam kayıt HBS kayıtlarından 

çıkarılabilir bir önceki harekat komutanım gece saat 03:00-04:00 civarı beni arayarak 

lojmanındaki evine çağırdı. Evine gittiğimde gizli ibareli bir zarf verip önemli ve gizli bir 

terörle mücadele harekatı görevi olduğunu söyledi. Bu arada ben Ankara'da bulunan 142. 

Filoda görevli pilotlardan o gün Ankara'da tek kişiydim çünkü 142 filo Adana'nın nöbetçisiydi. 

Harekat komutanı sen filoya git görevi hazırla ben sana 141 ya da 143 filodan bir pilot  

bulacağım sonra da uçarsınız şeklinde sözlü bir emir verdi. Bu göreve bulduğu pilot ya Nail 

Bülbül ya da Bülent Yapanel'di kayıtlardan net olarak çıkartılabilir. Yani o dönemde ikisi de  

benimle aynı filoda görev yapmıyordu ancak TMH görevi olduğu için  bu tip uygulamalar sık 

sık gerçekleşmektedir. Daha önce Konya, Malatya, Adana yapılan bütün harekatlara 
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katıldım. Farklı filolar. Harekat komutanından sadece sözlü emir aldım ve emre itaat ettim. 

Bu görevi hazırlarken Birleşmiş Hava Harekat Merkezinden bir yazı ya da emir almadım. 

Verdiği zarf ya ikinci ordudan ya da muhayimden gelmişti. Diyarbakır, Adana, Eskişehir, 

Malatya, Ankara, Konya'dan göreve katılan tüm birliklerin koordinesini sağladım. 

Hazırladığım  görevi ise koordinasyon için görevden haberi olmayan Birleşmiş Hava Harekat 

Merkezine ve filoya bildirdim aynı şekilde diğer filoları daha önce destekleme ve birçok defa 

farklı filolarda uçtum. 15 Temmuz 2016'ya gelecek olursak sabahleyin mesaiye gittim. 

Günlük rutin işlerimi gerçekleştirdim. Takibinde bayrak töreni oldu 142 filoda işimi 

bitirdikten sonra evime gittim. Terörle mücadele harekatının o gün gerçekleştirileceğinden 

haberim olmadığı için evime misafir çağırdım ancak 16:00-17:00 civarı Müslüm Macit beni 

arayarak terörle mücadele harekatının o gün olabileceğini belitti. Sonra Müslim Macit ile 

buluşarak 141 filoya gittik saat 18:00-19:00 civarı öğretmenler gazinosunda brifing yapıldı. 

Burada Hakan Karakuş TMH olabileceğini belirtti daha ayrıntılı brifing için ilerleyen saatlere 

brifing olacağını belirtti. Bu konuşma 5 dakika civarı sürmüştür. Saat 20:21 civarı ana 

brifing salonunda uçuş brifingi oldu ancak bu brifinge Hakan Karakuş tarafından alınmadım 

ben de uçmayacağımı düşünerek öğretmenler gazinosuna geçip oturdum. Bu arada iki 

brifing arası bir zamanda filo komutanlarından biri de Hakan Karakuş olabilir, Mustafa  Özel  

olabilir ya da Hasan Hüsnü Balıkçı olabilir kendi filo komutanımı sordum Nail Bülbül'ü o da 

haberinin olduğunu ve geleceğini belirtti bana bir süre sonra yani çok geçmedi 5 yada 10 

dakika Ertan Koral yanıma gelerek uçacağımı belirtti. Ben de uçuş planlama ve brifinge 

katılmadığımı belirttim. Kendisi de tam olarak brifing yapmadıklarını, terörle mücadele 

harekatı olduğunu, talimatlara (ANLAŞILAMADI) her şeyin ani olduğunu ve belirsizliklerin 

olduğunu söyledi. Numara olduğumuz için ve arkamda öğretmen pilot olduğu  için daha 

fazla sorgulamadım çünkü uçuş ve uçakla ilgili yönergelere göre bir sorumluluğum yoktur. 

Bu şekilde göreve gittiğim ve yaşadığım bir olayı anlatayım. 24 Temmuz 2015 de 

gerçekleştirilen ve çok gizli yürütülen bir TMH'a katıldım. Bu harekatta gece 24:00 ya da 

01:00 civarında ancak   CNN'de sanırım yanlış hatırlamıyorsam o haberi verdi başka 

kimsenin haberi yoktu.  Bu harekatı hiçbir şeyden haberim yok iken ve evimde uyurken 

önceki filo komutanım olan Yusuf Şencan tarafından saat 24:00 civarı beni arayarak Kaplan 

filoya göreve gel dedi. Ben de evimden 7 dakika içinde filoya gittim. Filoda uçuyorsun 

dediler bense nereye nasıl dedim. Numara alacaksın lider uçuşu onu takip et demişti sadece 

bu. Ben de hazırlanıp uçak başı yaptım. Evimin içinde uyurken kendimi uçak pistinde 

bulmam 20 dakika sürmüştü ve hiçbir şeyden haberim yoktu. Buna benzer havada 

yönlendirildiğim birçok uçuşum olmuştur. Benim 15 Temmuzdaki görevlendirilmem de daha 

öncekilerden farksızdır. Herhangi bir anormal durum sezmedim sonra uçak başı yaptık uçak 
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kontrollerini her zamanki gibi normal bir şekilde makinistlerle yapıldı. Uçuşların 

durdurulduğu bilgisi bana bildirilmediği sürece üsteğmen rütbem görevim gereği bundan 

haberim olması imkansızdır. Ne kule, ne yaklaşma ne de sivil ünite bize böyle bir bilgi 

vermedi. Kulenin izni ile kalkışımızı gerçekleştirdik Akıncı yaklaşmayla temas ettik ve izni ile 

sivil ETS air trafik kontrolör Esenboğa yaklaşma ile temas ettik. Sivil ünite bizi tanımladı. 

Yani clerans aldık ve istenilen seviye serbest kıldı lider uçak ya da sivil ünite Ankara Kuzey 

Doğusunda bekleme yapmamızı istedi ve bu bölgede bekledik. Esenboğa yaklaşma 

frekansında iken o an anlam veremediğim bir  şekilde ikinci telsizim olan VHF telsizin kesik 

kesik ve cızırtılı çalışıyordu. Uçak (ANLAŞILAMADI) öğretmen pilot olan dahili interform 

konuşmasının zor anlaşılması ve lider uçağın konuşmalarını doğru düzgün anlayamadığım 

için VHF telsizin sesini kıstım zaten yer üniteleri ile konuşma sorumluluğum yoktur lider 

uçağın talimatları ile birinci telsizim olan VHF telsizden numara sorumluluklarını yerine 

getirdim. Lider uçak sorumluluklarının Hava Kuvvetleri ilgili yönergelerinde belirttiği şekilde 

açıklamak istiyorum. Ben numara uçak sorumluluğunu yerine getirdim. Uçuş emniyeti 

dışında benim lider uçağı dinlememe gibi bir insiyatifim yoktur. Lider ile numara ilişkisi üst 

ast ilişkisinden daha katı bir ilişkidir. Örnek verecek olursak üsteğmen olarak uçtuğum bir 

uçuşta uçuş statüsü olarak benden altta olan bir Orgeneral uçuş emniyeti dışında verdiğim 

bütün talimatları ilgili yönergeler gereği yerine getirmek zorundadır. Türk Hava 

Kuvvetlerinde lider numara ilişkisini içeren eğitim hava harp okulunda başlamaktadır. Orada 

yapılan askeri eğitimlerde dahi hizada duramayan öğrencilere yönelik şimdi burada hizada 

duramayan uçuşta da kolda do duramaz şeklinde fırça yerdik. Uçuşta da numaranın liderin 

talimatlarına aykırı davranması söz konusu dahi olamaz. Liderden izinsiz numara telsizden 

konuşma yapamaz. Lider numara ilişkisinden kaynaklı bir kaç talihsiz olayı açıklamak 

istiyorum. (ANLAŞILAMADI) geçen yıllarda hepimizin bildiği gibi malesef iki F4 uçağımız 

düşmüş ve dört pilotumuz şehit olmuştur. Bu uçuşta numara alan uçak lider uçağın kolunda 

(ANLAŞILAMADI) ileri tutarak ve iki uçak arasında bir metre mesafeye yaklaşarak bulut içi 

alçalma yapıyordu. Bu şartlarda lideri takipten başka bir şey yapamazdı. Yer kontrolünü 

yönlendirme yaptıkları uçağı takipsizliği ve lider uçağı gözden  kaçırdığı minimum irtifa kaybı 

problemi yüzünden iki uçak dağa çarpmıştır. Bir başka gösteri uçuşunda lider uçağın da 

dikkatsizliği sonucu toplamda altı uçak yere çarpıyor haberi olmayan diğer beş numara 

uçakla yere vuruyor toplamda altı uçak yere vuruyor haberi olmayan diğer beş numara 

uçakta yere vuruyor liderin son sözü üzgünüm beyler oluyor ancak altısı birden ölüyor. Bu 

şekilde onlarca olay yaşanmakta ve insanlar hayatını kaybetmektedirler. Tekrardan uçuşa 

dönecek olursak şehir dışında verilen bölgede bekledik. Ara sıra yakıt kontrolü yaparak lider 

uçağa söyledim. Yakıt azaldığında  yine lider uçağı takip ederek ve ilgili ünitelerin izni ile 
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inişe devam ettik.  Bakım ekibine uçağı aldığım şekliyle teslim ettim bakım ekibine uçağı 

teslim ederken yaşamış olduğum telsiz problemini belirttim. Onlar da telsiz üzerinde baskı 

olmuş olabileceğini belirtti. Uçağın basit bir problemden dolayı harekattan kesmek 

istemediğim için arızayı yazmadım ve şifai olarak belirttim. Bu tür uygulamalar yapılmakta 

ve olağandır. Uçağı teslim ettikten sonra filoya yürüyerek gittim. Filo kalabalıklaşmış bir 

sürü asker vardı. Bu kişilerden Genel Kurmay Başkanının üsse gelip karargaha geçtiğini, 

Hava Kuvvetleri Komutanın da üsse geleceğini öğrendim. Diğer üslerden gelenler olduğunu 

gördüm. Genel Kurmay Başkanı Üsse gelip karargaha geçtiği aynı şekilde Hava Kuvvetleri 

Komutanının üssümüze gelmesi üssümüzü onurlandırması bende motivasyon artısı sağladı. 

Var olan askerlerin ve diğer uçakların da gelmesi sonucu hakikaten büyük bir terörle 

mücadele harekatı olduğunu bu kişiler ile ülke çapında müşterek bir harekat olduğu kanısı 

bende oluştu. Sonra lavaboya gittim takibinde 141 filo öğretmenler gazinosunda bir  şeyler 

yerken DASK'e çağrıldım. Birinci kol DASK'e diye bir şey di yanlış hatırlamıyorsam  yanlış 

hatırlayabilirim. Tekrar uçuyorsun dediler uçuştan yeni gelmiştim. Yarım saat olmuştu 

yorgundum ancak görevden kaçmak olarak algılanacağı için ve görevin önemli olduğunu 

düşündüğüm için uçak başı yaptık. Bu uçuşta da numara olarak uçtum. Rutin uçak 

kontrollerini bakım ekibi ile yaptım kulenin izni ile kalktık. Bu uçuşta lider uçak arıza sebebi 

ile inişe devam etti. Hem lider uçak hem taktik kontrol bana havada kalmamı söyledi. TMH 

olduğu için tek uçak göreve devam ettim. Taktik kanalda yakıt ikmali yapmam istendi ve 

yakıt ikmali yaptım. Saat 3 buçuktan sonra bir zamandı yanlış hatırlamıyorsam. Bu uçuşta 

hiçbir vakit alçak uçuş yapmadım gece alçak uçuş yapabilmek için gece görüş gözlüğü yani 

gereklidir. Harbe hazır gözlükçü değilim. Gözlüğüm de yoktu. Zaten uçağın teknik kaydında 

CSFDR alçak irtifa inmediğim açıkça görülmektedir. Ben ses hızını geçmedim. Var olan uçak 

conferagasyonunu da geçme imkanım imkansızdır. Geçtiğim takdirde uçakta yapısal hasara 

sebep olacağı  ve uçağı uçuramaz hale getireceği ilgili F16 dokümanları ile sabittir. Bu 

uçuşta aynı Suriye Kep görevlileri gibi havada bekledim ve  takibinde inişe devam ettim. 

İndikten sonra uçağı aldığım şekliyle teslim ettim ve filoya  yürüyerek gittim. Filoda 

duyduğum konuşmalar bazıları sıkıyönetim ilan edildiğini bazıları darbe olduğunu üsten 

çıkmaya çalışan birinin vurularak öldürüldüğünü ve nizamiye önünde çatışma çıktığı 

söyleniyordu. Bu ortamda durmak istemedim eve gitmek istedim ancak tam teçhizatlı bir 

asker silah doğrultarak çıkmama engel oldu. Ben de filo içinde bir odada beklemeye 

başladım. Sabah saatlerinde top taaruzu sonrasında bomba taaruzu öncesinde daha önce 

ayrılmamı engelleyen silahlı askerler kalmayınca eve gittim. Bir süre sonra TMH için filoya 

götürdüğüm silahımı unuttuğumu fark ettim. Silahımın bir olayda kullanılacağından korkarak 

filoya gittim silahımı ve eşyalarımı aldıktan sonra eve geri geldim. Evde bulunduğumda 
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Watsapp mesajlarını okudum. Nail Bülbül lojmanda kalmamızı bu program üzerinden bildirdi 

ancak üssün bombalanması sonucu atılan bombanın etkili menzili içinde bulunan lojmandaki 

evimin sallanması binaların yapım tarihinin eski olması sebebiyle çökmesinden çekindim. 

Eşimin korkması ve lojmanları boşaltın şeklinde üssü boşaltın da olabilir tam duyamıyordum 

çünkü dışarı çıktım. Sonrasını savunmamın başında anlatmıştım. Sayın başkan Akıncı'da  o 

gece tam bir kaos hakimdi Genel Kurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanının üste 

olması diğer üslerden uçakların olması Birleşmiş Hava Harekat Merkezinin bana yönelik 

olarak hiçbir engellemede veya ikazda bulunmaması, devlet yöneticilerinin YAŞ kararları ve 

ilgili atamalarla tarafıma komutan olarak atanan kişilerin TMH demesi, gece boyunca şuan 

müşteki, tanık ve sanık olan kişilerden darbeye yönelik hiçbir şey duymamam olayları 

kavrayamama sebep olmuştur. İddianamedeki iddialara ilişkin savunmam 1-Üç  ana başlık 

altında topladım bunları sayın başkan bir tanesi silahlı terör örgütüne üye olma diğer 

generallerin alınması bir diğeri de diğer suçlar bu suçun 1 Silahlı Terör Örgütüne üye olma 

iddiasına ilişkin savunmam bu suçun olaşabilmesi için kişinin bir silahlı terör örgütü 

olduğunu bildiği yapıya kuruluş amaçlarını faaliyet ve eylemlerini bilerek ve isteyerek üye 

olduğunun tespit edilmesi sürekli birlikte olmak amacıyla örgütün hiyerarşisine katılıp örgüt 

ile organik bağ kurduğunun tespit edilmesi örgüt yapısı ile kurduğu organik bağın kesintiye 

uğramaksızın sürekli olarak devam ediyor olduğunun tespit edilmesi, kişinin örgüt üyesi 

olduğunu gösterir  nitelikte sürekli kesintisiz ve uzun zaman devam eden eylemsellik içinde 

bulunduğunun eylemlerinde Yargıtay kararlarında belirtili ve sizlerinde bildiği üzere çeşitlilik 

ve yoğunluk bulunduğunun ve örgüt üyesi olduğunu gösteren bu eylemlerin neler olduğunun 

tespit edilmesi, kişinin örgütün amaç stratejisini gerçekleştirmek adına hangi örgütsel 

eğitimleri aldığının örgüt içindeki uzmanlık alanının ne olduğunun tespit edilmesi, kişinin 

düzenli ve planlı bir ortaklık içinde yer aldığının en az iki örgüt mensubu daha  bildiğinin ve 

diğer örgüt mensuplarıyla dayanışma içerisinde bulunduğunun tespit edilmesi gerekir. Bir 

kişinin örgüt üyesi olduğunun iddia edilebilmesi için örgüte katılma iradesinin herhangi bir 

somut davranışla ortaya konulması ve bu iradenin devamlı katılmaya yönelik  olması 

gerekir. Örgüte katılanın örgüte bir katkı sağlaması gerekir. Yani örgüt içinde bir görevi 

üstlenmesi örgüt faaliyetlerinin herhangi birine katılması  ya da istendiği zaman kendisinden  

yararlanabileceği kabul  edilmesi ve böylece örgütü güçlendirmesi gerekmektedir. Hiçbir 

örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilemeyen kişinin örgüt üyesi olduğu iddia edilemez. 

Silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişinin  örgüt faaliyeti kapsamında cebir ve 

şiddet içeren eylemler işlemesi veya bu türden eylemi işlemeye hazır (ANLAŞILAMADI) 

gerekir. Bir kaç Yargıtay kararına değinecek olursam Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2014/3524 

Esas sayılı kararında silahlı terör örgütü eylem çağrıları üzerine gösterilerde kullanılacak 
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molotofları hazırlayıp eylem yerine götüren ve göstericileri organize edip talimat veren ve 

adresinde yapılan aramada  gençlik ve öz savunma  görevleri başlıklı örgütsel doküman ele 

geçen  sanığın eylemlerinin işleniş biçim ve niteliğinden hareketle örgütün hiyerarşik 

yapısına dahil örgüt üyesi olarak kabul edilip TCK 314/2. Maddesi uyarınca örgüt üyesi 

olarak cezalandırılması şeklinde açıklamaları, yine Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2010/16599 

Esas  ve 2012/15350 karar sayılı kararında bir dernekte görevli olan sanığın mahkemece 

kabul edilen dört ayrı örgüt mensubu için düzenlenen cenaze törenlerine katılmak, basın 

açıklaması yapmak biçiminde eylemlerinin silahlı terör örgütü ile organik bağ içerisinde 

hareket ettiğini ve dolayasıyla örgüt üyesi olduğu her türlü şüpheden uzak bir biçimde 

kanıtlamaya yeterli olmadığı şeklinde açıklamalara Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 30/04/2015 

tarih ve 2015/926 karar sayılı kararında örgüt üyeliği örgüte katılmayı bağlanmayı örgüte 

hakim olan hiyerarşik gücün emrine girmeyi ifade etmektedir. Örgüt üyeliği temade eden bir 

suçtur. Örgüte üye olmak kişinin rızasıyla örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmasıdır. Örgüt 

ile organik bağ kurup faaliyetlerine katılmalıdır. Organik bağ canlı geçişken etkin, faali emir 

ve talimat almaya açık tutan ve hiyerarşik konumu tespit eden bağ olup üyeliğin en önemli 

unsurudur. Sadece örgüte sempati duymak suç oluşturmaz Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 

yerleşik uygulamasında silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgüt ile organik bağ 

kurulması süreklilik çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eyleme faaliyetlerinin bulunması 

aranmaktadır. Şeklinde açıklamalara yer verilmiştir. Yargıtay 16. Ceza Dairesi kamu oyunda 

Ergenekon davası olarak bilinen davaya ilişkin vermiş olduğu kararında konuyla ilgili özetle 

örgüt üyesi olduğu iddia edilen sanığın kime bağlı olarak faaliyet yürüttüğünün ve örgüt 

hiyerarşisinde yerinin somut delillerle ortaya konulmasının gerektiği, sanığın örgüt ile nerede 

ne zaman kimler vasıtasıyla organik ilişki kurduğunun açıklanıp somut delillerin ortaya 

(ANLAŞILMADI) belirtilmiştir. Bu açıklamalar ışığında iddianame ve dava dosyası 

incelendiğinde FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğum iddia edilebilmesi için örgütün kuruluş 

amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini bilerek ve isteyerek, sürekli (ANLAŞILAMADI)  örgütün 

hiyerarşik yapısına girdiğimin her türlü şüpheden uzak bir biçimde ispatlanması gerekir. 

Ancak savcılık iddianamede bu ispatı yapamamıştır çünkü benim bahse konu  örgütün 

hiyerarşik yapısına girme, bu örgüt ile organik bağ kurma gibi bir durumum söz konusu 

değildir. Bu örgütün hiçbir eylem ve faaliyetine katılmadım.  Bu örgütün eylemleri 

kapsamında cebir ve şiddet içeren hiçbir eylemde bulunmadım. Yine hakkımda düzenlenen 

iddianamede ne zaman ve kim tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne üye olarak dahil 

edildiğimin nasıl girdiğimin, hangi amaç doğrultusunda girdiğim ve bu amaç doğrultusunda 

hangi eylem ve faaliyette bulunduğum örgüt içinde görevim ne olduğu, örgüt içinde kime 

bağlı olduğum, hangi örgüt üyeleri  ile düzenli ve  planlı ortaklık içinde bulunduğum hangi  
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örgüte göre de ne şekilde bir dayanışma içinde bulunduğum açıklanamamış, bu hususta 

hiçbir delile yer verilememiştir çünkü bahsedilen örgüte üye olma gibi bir durumum 

kesinlikle söz konusu değildir. Yukarıda saydığım hususlara ilişkin hiçbir delilin olmaması da 

bunu göstermektedir. Benim Türk Silahlı Kuvvetleri dışında herhangi bir emir komuta 

zincirim olmamıştır. Olması da mümkün değildir. Tüm bunlara rağmen savcılık sadece 

yargılandığı dosyada itirafçı olan FETÖ/PDY üyesi Sinan Kurt'un ifadesine dayanarak 

FETÖ/PDY örgütüne üye olduğumu iddia etmektedir. Öncelikle belirtmek isterim ki bu şahsın 

ifadesinde ve teşhis tutanağında geçen şahsım ile ilgili hususlar kesinlikle doğru değildir. Bu 

şahıs anladığım kadarıyla FETÖ/PDY üyesi ve hatta yöneticisi olduğum için yargılanmakta ve 

yargılandığı davada ceza almamak için şahsıma iftira atmaktadır. Yargıtay Ceza Genel 

Kurulunun  12/11/2013 tarihli 2013/1-251 Esas ve 2013/454 sayılı kararında belirtildiği 

üzere tanık kendisine karşı yürütülmeyen bir ceza soruşturmasında olay hakkında beş duyu 

ile edindiği (ANLAŞILAMADI) ifadesiyle açığa vuran kişidir. Yine Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 

Ergenekon davası olarak bilinen davada tanıklık hakkında özetle şu açıklamalara yer 

verilmiştir. Tanıkların sanığın ceza görmesinde veya beraat etmesinde herhangi bir yararı ve 

aralarında bir dayanışma hissi bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve tanıklığın 

değerlendirmesinde dikkate alınması gerekir. Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca suç ortağı 

olan sanığın da suç ortağı olarak tanıklık yapması mümkündür. Sanıkların beyanının delil 

olarak kabul edilmesi için ifadesinde elle tutulur bir derecede mahkumiyeti temel alacak 

biçimde somut eylem ve isnatlarının bulunması ve bunu diğer kanıtlarla da desteklemesi 

gerekir. Tanığın ve itirafçı olan sanıkların beyanlarının güvenirliliğinin denetlenmesi 

açısından anlatımlarında geçen tarihi bilgi ve maddi vakıaların gerçeğe uygun olduğunun 

tespit edilmesi gerekir. Ayrıca basında gördüğüm üzere ceza hukukçusu İzzet Özgenç tahliye 

beklentisi veya vaadi ile gözaltına alınan veya tutuklanan kişilerle itirafçılık adı altında at 

pazarlığı yapıldığını bu kişilerden tahliye beklentisi veya tutuklamama vaadi ile alınan 

ifadelerin TCK kapsamında etkin pişmanlık olağan değerlendirilmesinin ve hükme esas 

alınmasının mümkün olmadığını bu uygulamanın hukuk ile bağdaşmadığını ifade etmektedir. 

Doğru söylemediğini Sayın Cumhurbaşkanımız da  defaten  söylemiştir bazı itirafçıların bu 

bağlamda Sinan Kurt'un beyanına karşı savunma yapacak olursam şahsıma yönelik olarak 

mahrem imamlar davasında yargılanan Sinan Kurt'un beyanı olduğunu Akıncı 

iddianamesinden öğrendim. Tarafıma mahrem imamlar iddianamesi verilmemiş olup 

savunmamı başka sanıklardan öğrendiğim kadarıyla açıklayacağım.  

Başkan : Bir araya gireyim de bir yanlış bilgin var herhalde onu düzeltelim bana şu 

verilmedi, bana bu verilmedi falan diye bir şey yok. Yasal olarak size iddianame tebliğ edilir 

ondan sonra dosyadaki belgelerin sureti nasıl alınacağı yine kanunda düzenlenmiş. Avukatın 
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dilekçe verir sen dilekçe verirsin avukatın fotokopisini alır cezaevine getirir verilemiyorsa 

bize tebliğ eder biz tebliğ ederiz. Sanki ortada şöyle bir algı ile geliyorsun da onun için. Ya 

dava açıldı mahkeme bize 800 klasörün fotokopisini bana vermedi. Böyle bir şey yok onu 

demek istiyorum. Yükümlülük açısından sanki birisi senden bir şey saklamış avukatınız yok 

mu? burada avukat bey. Avukat bey avukatınızla görüştüğünüzde bu iddianameyi mi 

istemişsiniz neyi istemişsiniz öyle devam et önce öyle bir yanlışlığı düzeltelim ulaşamadım 

de bana gelmedi de başka bir şey bana vermediler başkası sanki mecbur sana vermeye ya 

da bir görevi var onu yapmamış gibi konuşuyorsun.  

Sanık Mehmet Çetin kaplan cevaben devamla : Sayın başkan ben on defaya yakın dilekçe 

verdim.  

Başkan : Dilekçe verdin evet vermenin bir şeyi yok işte ben sana onu anlatıyorum.  

Sanık Mehmet Çetin kaplan cevaben devamla : Şunu demek istiyorum başkanım ben nasıl 

şimdi burada asıl savunma yapması gereken kişi benim. Cezayı ben alacağım. Diğer 19 DVD 

dediniz yolladınız ben üç defa dilekçe yazdım dedim ki o 19 DVD'ye ulaşmak istiyorum. 

Cevap yok hani bunu benim vermediler dememin sebebi hani istedim avukatım aracılığıyla 

bir kaç belgeye ulaştım ama bu belge benim işime yaramıyor şimdi 800 klasör var avukatım 

nasıl nereden ne bilecek ben size birkaç belge verdim bunları bilemez savunma yapan 

benim.  

Başkan : Niye bilemeyecek ya avukatın. (ANLAŞILAMADI)  

Sanık Mehmet Çetin kaplan cevaben devamla : Şimdi sayın başkanım 940010 siz öyle 

diyorsunuz oradan 4110 diyor mesela  

Başkan : Bilecek bilmeyecek sen şimdi sanki bu olay ile ilgili bir şey mi anlatıyorsun 

anlattığın Yargıtay kararlarını avukatın da biliyordur. Örgüt üyeliği suçlaması şu adamın 

ifadesini mahkemesinde hangi mahkemedeyse avukatın alıp sana verebilir bu çok zor bir 

olay değil. 

Sanık Mehmet Çetin kaplan cevaben devamla : Şimdi sayın başkan ben bir takım delilleri 

istedim. Hani kendisi de size açıklama yapacaktır.  

Başkan : Farklı bir yaklaşımdasın işte o düşünce mantığını öyle kur onun için söylüyorum.  

Sanık Mehmet Çetin kaplan cevaben devamla : Yok ben anlıyorum sizi siz de beni anlayın 

hani ben diyorum ki ben istedim.  

Başkan : Evet avukatından da istedin mi. ? 

Sanık Mehmet Çetin kaplan cevaben devamla : İstedim bütün belgeleri istedim. Bu yani 

ulaşamadığını 800 klasörü bulamadığını belirtti. Yani onda sıkıntı şey yok.  

Başkan : Yanlış bir algıyla gidiyorsunuz da onun için onu düzelteyim dedim onun için araya 

girdim devam et.  
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Sanık Mehmet Çetin kaplan cevaben devamla : Tarafıma mahrem imamlar iddianamesi 

verilmemiş olup savunmamı başka sanıklardan öğrendiğim kadarıyla açıklayacağım. Ben ne 

Sinan Kurt'u ne de mahrem ağabeyim olduğunu iddia ettiği Alper Kütçük'ü tanımıyorum. Bu 

kişinin hangi şartlar altında ifade verdiğini ve kimlik tespiti yaptığını tam olarak bilmiyorum. 

Buradan öğrendim başka bir sanığın savunmasında Sinan Kurt'un FETÖ/PDY üyesi diye 

verdiği isimlerden şuan ki yargılama aşamasında tutuksuz yargılananlar serbest bırakılanlar, 

yazılı ve görsel basına manşet olmuş hava kuvvetlerinde kritik göreve getirtilip ve bu 

davanın bilirkişiliğini yapan Nail Bülbül ve eşi varken inandırıcılığını yitirmiştir. Şahsım ile 

ilgili beyanına bakacak olursak mahrem ağabeyim olduğunu iddia ettiği Alper Kütçük 

iddiaları kabul etmemiştir. Beyanında beni tanımlayamamış ismimi bilmiyor ve benimle 

alakalı hiçbir bilgi vermemiştir. Sinan Kurt fotoğraf teşhisinde iken Alper Kütçük'e yönelik 

olarak beş kişinin mahrem ağabeyi olduğunu ifadesinde belirtmesine rağmen teşhis 

esnasında beş kişiden ikisini teşhis edememiş ismini bilmediği ve tanımlayamadığı üsteğmen 

sayısını da birden ikiye çıkarmıştır. İfadesinde belirtmediği birçok kişi hakkında da FETÖ/PDY 

üyesi diye teşhis yapmıştır. Fotoğraf teşhis ve ifadesi arasındaki çelişkiler nedeniyle 

inandırıcılığını yitirmiştir. Sinan Kurt'un nasıl bir tablo çizdiğini veya çizdirdiğini bilmiyorum 

ama tahminimce birileri resim oluşturmuş bu resmin içeni ben de dahil bazı kişileri monte 

etmeye çalışmışlar nedendir bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ben bu kişiyi tanımıyorum. 

Söylediği şeyler gerçek değil hala örgüte çalıştığını değerlendiriyorum bunun en büyük delili 

de hiç bir itirafçı ifadesinde belirtmemiş olmasıdır. Sayın başkan ben de geçmişte bu 

örgütten bazı sıkıntılar çektim. Tabi bunu şimdi anlayabiliyorum. Hava harp okuluna giriş 

esnasında bir sağlık sorunum olmamasına rağmen elendim. İtirazlarla hayalim olan Hava 

Harp Okuluna girebildim. Sicil notum hiçbir gerekçe gösterilmeden bozulmuştur bunu ihraç 

olduktan sonra öğrenmiş bulunmaktayım. Eşim Van ilinde görev yaparken benim Ankara'ya 

tayinim çıkmasına rağmen belge vermedikleri için eşim eski birliğim olan Konya'ya atanması 

yapılmıştır. 1 yıl boyunca ayrı yaşayıp aile birliğini sağlayamadım. Sayın başkan Fetöcülerin 

tedbir maksatlı içki içtiği bilinmektedir. Eşimin ailesi alkol yüzünden dağıldığı için saygımdan 

da ötürü içki içmem. Eşim lise arkadaşımdır. Fetö'nün en çok uğraştığı derneklerden ADD, 

TEGEV üyeleridir. 4-5 yıl sevgili gezdik ve sonunda evlendim yani katalog evliliği yapmadım. 

Sayın başkan eşim Fetönün soruları çaldığı 2010 sınavından düşük puan almıştır ve Van'a 

atanmıştır. Ben Fetöcü olsam eşime yüksek puan aldırır yanıma getirir ve aile birliğimi 

bozmazdım. Sayın başkan aile hayatım ve çevremde görüştüğüm hiçbir kimse 

FETÖ/PDY'den işlem görmemiştir. Tüm bu sebeplerden ötürü bu iddialar kesinlikle doğru 

değildir. MASAK raporuna değinecek olursam iddianamede belirtilen kişilerin tamamı asker 

olup mesai arkadaşlarımdır. Bir çoğu ev alırken borç aldığım kişilerdir. Ayrıca filoda kendi 
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aramızda yaptığımız gün parasıdır. Bu güne dahil olup şuan tutuksuz olup görevine devam 

eden diğer kişilerin çağrılıp şahit olarak dinlenilebilir. Arkadaşlar arasında olan bu tür para 

transferleri gayet doğaldır. Tekrardan üzerime atılı (ANLAŞILAMADI) gelecek olursam 

FETÖ/PDY şüphelisi Sinan Kurt'a yaptırılan teşhis tutanağı incelediğimde bu şahsa altında 

ismim, rütbem ve sicilimin yazılı olduğu üniformalı fotoğrafımın gösterildiğini gördüm. 

(ANLAŞILAMADI) bilindiği üzere bu durum açıkça hukuka aykırıdır teşhis sistemi hukuka 

aykırı olarak yaptırıldığından delil özelliği yoktur kaldı ki benim adım, rütbem ve fotoğrafım 

medyada günlerce yayınlanmış olduğu belli ajansların şahsıma özel ismimi ve rütbemin 

fotoğrafım ile birlikte verdiği şahsımı karalayıcı video hazırlamıştır. Sinan Kurt isimli şahıs bu 

haberleri izleyerek beni görmüş olabilir. Bu nedenle de teşhis tutanağında tahliye olmak ve 

ceza almaktan kurtulmak için şahsıma iftira atmış olabilir. Bunların yanı sıra bu şahsın 

ifadesi somut eylem isnatı içermeyen delile dayanmayan gerçeğe aykırı iddialar için soyut 

bir iddiadan ibarettir. Bu şahsın etkin pişmanlıktan faydalandığını belirtip şahsım hakkında 

bu şekilde iftirada bulunarak tutukluluktan ve ceza almaktan kurtulması durumu söz 

konusudur. Bu nedenle şahsım hakkında bu şekilde iftirada bulunmasında menfaati vardır. 

Benimle herhangi bir yakınlığı ve tanışıklığı olmadığı için hakkımda medyada çıkan karalayıcı 

haberleri görmüş olma durumu söz konusu olduğu için hakkımda bu şekilde iftirada 

bulunması kendisi için de kolaydır. Bu sebeplerden dolayı bu şahsın ifadesinin gerçeğe aykırı 

olup delil niteliği bulunmadığı açık olduğundan mahkemenizce dikkate alınmamasını talep 

ediyorum. İkinci suçlama Anayasayı ihlal, Yasama organının ortadan kaldırmaya teşebbüs, 

Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürme, kasten öldürmeye 

teşebbüs, kamu malına zarar verme, mala zarar verme ve genel güvenliği kasten tehlikeye 

sokulması iddialarına ilişkin savunmam. Bu suçları işlediğim iddia edilebilmesi için cebir ve 

şiddet olarak bu suçları oluşturabilecek sonucu doğurmaya elverişli eylemler işlemem 

gerekir. Ayrıca bu eylemi bilerek ve isteyerek bu suçları işlemek amacıyla gerçekleştirmem 

gerekir. Oysa az önce açıkladığım üzere olay günü iddia edilen bu suçları işleme amacı ile 

cebir ve şiddet ile hiçbir eylem işlemediğim gibi suç oluşturabilecek başkaca bir eylem de 

işlemedim. İddianamede yer alan gerçeğe aykırı iddianın aksine F16 savaş uçağı ile hiçbir 

yere bomba atmadım. Ayrıca F16 savaş uçağıyla darbe girişimini desteklemek amacıyla 

uçmadım. Olay gecesi darbe girişimi olacağını kesinlikle bilmiyordum. Bu hususa ilişkin 

hiçbir bilgi verilmediği gibi imada dahi bulunulmadı. Ben tamamen TMH görevi olduğu 

düşüncesiyle uçuş yaptım. Bombalama yaptığıma ilişkin iddia kesinlikle doğru değildir. 

Nitekim birinci bilirkişi raporu EK-A raporunda da kullandığım iddia edilen uçakla bombalama 

yapılmadığı belirtilmektedir. Şimdi sayın başkan benim yani şuana kadar anladığım kadarıyla 

iki tane bilirkişi raporu var. Bir tanesi DVR dahil bütün teknik bilgilerin TAİ bilirkişi 
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personelince yaklaşık yirmi tane yapmış olduğu kişinin bilirkişi raporu ikincisi olaydan yirmi 

gün sonra ortaya çıkan nasıl ve ne şekilde alındığını bilmediğim telsiz konuşmaları ile sadece  

onu içeren yapılan bilirkişi raporudur. Şimdi bu bilirkişiye ilişkin savunmamı yapacağım. İki 

tane daha önce de savcılıkta Nail Bülbül, Şükrü Yılmaz ve Uğur Kulaksızın hazırladığı ikinci 

bilirkişi raporuna itiraz ettim ve bunu huzurda da yeniliyorum. Çünkü bunların hiçbir ses 

uzmanı değildir. Konuşmaları elde eden ve altında imzası bulunan Emrah Özbağdatlı, Kanun 

Hükmünde Kararname ile FETÖ'den ihraç edildi. Nail Bülbül ve eşi yine FETÖ/PDY üyesi 

Sinan Kurt tarafından Fetöcü olduğunu iddia etmiş ve şuan açıktadır. Nail Bülbül ile aynı 

kurumda çalışıyoruz ve benim filo komutanımdır. Yani üst ast ilişkisi mevcuttur.  Kendisi ile 

husumetim mevcuttur. Şükrü Yılmaz 143 filoda iken benim öğretmen pilotlarımdan biridir ve 

aynı görev yerinde çalışmaktaydık. Uğur Kulaksız ise önceden hazırlamış olduğu birinci 

bilirkişi raporuna zıt bir rapora imza atmıştır fikir ve düşüncelerini bir şekilde değiştirmiş ve 

yoruma dayalı bir rapor çıkarmıştır. Bu nedenlerden dolayı bilirkişilerin görevini yaparken 

objektif olarak hareket edemeyecekleri tarafsızlıklarını şüpheye düşürecek sebeplerin 

bulunduğu ve tarafsız olamayacakları bu nedenlerle bilirkişi olarak görev almamaları 

gerektiği açıktır. Bu nitelikli bilirkişilerce hazırlanan raporun delil niteliği yoktur yargılamada 

kullanılamaz. Olay yeri inceleme ekibi 17 Temmuz 2016 saat:16:45'te ek E'de  var sayın 

başkanım size verdiğim ekler içinde benim ek e diye başlığı attığım incelemeye başlamıştır 

olay yerini olay yeri ekibi gelmeden önce özel harekat ekipleri olay yerinde 16 Temmuz ek 

D'de size verdiklerim arasında 18:30'dan itibaren bulunmuşlardır. Akıncı olay yeri 

tutanağından anlaşılacağı üzere ek E olay yeri inceleme ekibi gelmeden bu kişilerin olay 

yerine yaşam alanları kullandıkları ve çıplak elle dokundukları bir takım delilleri olay yeri 

inceleme ekibine verdikleri görülmektedir. Akıncı' da bulunan kişilerin gözaltına alınması 

esnasından 18:30'a kadar bu bölgelerde kimlerin bulunduğu belgelendirilmemiştir. Yine 16 

Temmuz 18:30'da 17 Temmuz 16:45'e kadar olay yeri ekibi bu bölgeye gelmemiştir. Arada 

yaklaşır bir gün vardır. Başkalarınca olay yerinde delil karartma şüphesi mevcuttur. Elde 

edilen delillerin sıhhati şüphelidir. Telsiz kayıtlarında montajlar mevcuttur. Dijital veri olup 

bant kaydı değillerdir. Üzerinde oynama yapılması çok kolaydır bu konuda uzman bir 

ülkeyiz. Ben Kurt çağrı adını kullandığımı hatırlıyorum bu daha (ANLAŞILAMADI) yada BHM 

harekat özel defterinde mevcuttur. Olumsuz bir ses kaydı mevcut değildir. DVR ve CSFDR 

uçuş bilgi ve teknik kaydı yok şeklinde bir bilgi verilmiş ancak birinci bilirkişi raporunda 

CSFDR kaydı pozitif ek A'dan anlaşılacağı üzere yani mevcut olarak belirtilmiş, her nasılsa 

ikinci bilirkişi raporunda negatif yapılmıştır. Ben uçtuğum uçağın numarasını hatırlamıyorum 

sayın başkan sanık ve tanık beyanı yoktur. İddia makamı uçtuğumu iddia ettiği uçak birinci 

bilirkişi raporunda sayfa 139 sizde ek A'da sayın başkanım uçmadığım olarak gözükmekte ve 
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uçağın işlemi yükleme işlemi yarım kaldı değerlendirme şeklinde raporu vardır. Sayfa 111 de 

birinci bilirkişi raporu ek C size verdiğim bu eylemi başka bir uçağa atıfta bulunmuştur. 

Sayfa 20'de ek B size verdiğim arasında uçağın yakıtı tam dolu olarak gözükmekte sanık ve 

tanık beyanlarında 22:30'dan sonra hiçbir uçağın yakıt ikmali yapmadıklarını belirtiyorlar. 

Ben 24:00'a doğru indim o zaman bu uçakta nasıl yakıt tam doludur. Yine ek B sayfa 20'de 

(ANLAŞILAMADI) boştur diyor. Bomba atıldığı tespiti için sökülmüş ancak boş olduğu 

görülmüş ve bu yüzden hazırlık aşamasında kaldığı değerlendirilmiştir. Kartrich olması 

gerekmektedir. Diğer bomba attığı iddia edilen uçaklarda atış sonrası uçakta kalan emniyet 

telinin asılı olarak durduğu tespitleri mevcuttur. Ancak bu uçakta emniyet teli mevcut 

değildir. Tüm bu sebeplerden ötürü birinci bilirkişi raporundaki bu uçağa yönelik tespit 

doğrudur ve bomba atmamıştır, eğer uçtuğum uçak bu ise. Olay yeri inceleme ekipleri 

gelmeden bomba sökülmüş olabilir, zor değil söküm kısa sürüyor. Ben uçtuğum uçağı 

aldığım şekli ile teslim ettim. Form781 i yani uçak bilgi defterini doldurdum. Bomba 

kullanılmış olsa yönergelere göre bakım ekibinin bana mühimmat sarf belgesi doldurtması 

gerekiyor. Böyle bir şey yok çünkü bomba kullanmadım. Patlamayı değerlendirecek olursam 

tanker ve helikopter aynı bölgededir. Yakıt alımı esnasında ya da helikopterde bulunan çok 

sayıda mühimmatın kaza sonucu olmuş olabilir. Yerden bir şekilde patlatılmış olabilir. 

FETÖ'nün emniyet yapılanması göz önüne alınma ihtimali yüksektir. Üç başka uçaklarca 

vurulmuş olabilir. Sayın başkan stelt yani görünmezlik teknolojisi ya da ICM elektronik 

karıştırma ile radar baskı altına alınarak yapılabilir bu. Bunun en bariz örneği İsrail 

uçaklarının Türk hava sahasını kat edip yani ihlal edip Suriye'deki kimi yerleri bombalayıp 

tekrardan geri dönerken yine bizim hava sahamızı kullanmasıdır. Yine benzer şekilde 

Marmaris hava sahasına konu olan havadan bir anda kaybolan üç helikopteri örnek 

verebiliriz. Sayın başkan bu patlamanın sebebi bulunamamış ve üzerime atılmak 

istenmektedir kesinlikle doğru değildir. Tüm bunlar açığında açıkladığım üzere üzerime atılı 

bu sekiz suçu işlemem mümkün değildir. Üç generallerin alı konulması iddiasına ilişkin 

savunmam bu isnat kesinlikle doğru değildir. Öncelikli olarak diğer sanıkların nasıl ve ne 

şekilde ifade verdiklerini bilmiyorum. Adem Kırcı ile cezaevinde belli bir müddet beraber 

kaldık. Bu süreçte Müslüm Macit'in ifadesi basına verilmiş ve yayınlanmıştı yine aynı şekilde 

hakkımdaki ithamları avukatım ve ailem tarafından öğrendim. Bir gün bu ifadelerden 

konuşurken bu ifadelerde benim adımın da ilgili olayda bulunduğunu ve neden bu şekilde 

ifade verdiğini anlamış değilim şeklinde Adem Kırcı ile konuştuk. Benim olaya ilişkin 

konuşmam ve anlatımım bundan ibarettir. Bazı müştekilerin olaya yönelik olarak rütbeleri 

sökülmüş şeklinde ifadeleri mevcut ben o gün hiçbir şekilde rütbemi çıkarmadım ve 

(ANLAŞILAMADI) gitmedim. Bu nedenle iddia edilenin aksine kişiyi hürriyetinden yoksun 
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bırakma suçunu işlemedim. Sonuç olarak benden saniyelerin önemli olduğu görevimde 

tarafıma atanan komutanların emirlerini yerine getirmemem ve sorgulanmam 

beklenmektedir. Gerek askeri (ANLAŞILAMADI) gerek devlet büyüklerinin gerekse Genel 

Kurmay Başkanı Hulisi Akar'ın mutlak itaatine yönelik açıklamaları ortadadır. Askeri 

gereklilik hallerinde bütün emirlerin yerine getirileceği Anayasanın ilgili maddesinde açıkça 

belirtilmiştir. Mutlak itaat konusunda insanların sadece sözlü olarak değil verilen eğitimlerde 

de fiziki olarak zorlanıp insanların beyinlerine kazınmaktadır. Yaşamış olduğum örneği 

paylaşayım Hava Harp Okulunda bir gün akşam yemekhane binasına kaldırımda yürüyerek 

gidiyordum bunu gören komutanım beni çağırarak sen nasıl kaldırımda yürürsün dedi 

üzerimde gömlek ve pantolon olmasına rağmen yere yatırdı yaklaşık 300 metre 

süründürerek beni yemekhaneye soktu. Beş dakika içinde yemek yememi istedi. Yemeği 

yedikten sonra beni kusturana kadar eğitim yaptırdı. Sonra da ceza olarak hafta sonu içeride 

kaldım. Kaldırımda yürüdüğüm için böyle bir muamele ile karşılaştım. Kaldırımda yürümenin 

neden yasak olduğunun mantığını anlayamadığım gibi bir çok mantığını anlayamadığım olay 

yaşadım. Bu sebeplerden ötürü verilen emirleri hiç bir zaman sorgulamadım. Sayın başkan 

devlet tarafından PKK terör örgütüne çözüm süresi boyunca şehir içlerine yığınak yapmasına 

barikat kurmasına, insanların sindirilmesine izin verilmiştir. Kandil'den gelen teröristlerin 

boyuna çiçekler asılmış, davul zurna ile karşılanmış, Abdullah Öcalan'a kürtlerin lideri 

açıklaması yapılmış, yargı mensupları tarafından bir saatte teröristler serbest bırakılmış, 

Kobani'ye giden PKK terör örgütüne devletin araçları kullanılarak yardım edilmiş PKK'ya 

yönelik yapılmak istenen operasyonlara izin verilmemiştir. Ben terör örgütlerinin bu 

sebeplerden ötürü nerede, ne kadar, hangi büyüklükte yapılandığını silah ve mühimmat 

depolarını bilmiyorum ve bilemem. Burada uç şurada uçma şeklinde bir kanun da yoktur. 

Emir verilir ve yapılır son zamanlardaki terör eylemleri yüzünden zaten bir takım protokoller 

ve yasalar yeniden devreye sokulmuştur. Son üç yılda büyükşehirlerde terör suçlamaları ile 

tutuklanan kışı sayısı terör bölgesi olarak anılan yerlerdeki tutuklanan terörist sayısından 

daha fazla olduğu aşikardır. Olaydan önce Ankara, İstanbul ve birçok yerde patlama oluyor 

ve yüzlerce insanımız şehit olmuştur.  Hava kuvvetleri komutanı Abidin Ünal filoma gelip 

sohbet esnasında savaşa hazır olun diyor. Yakında Hatay sorunu çıkabilir diyor ve basına da 

yansıyan biz hava kuvvetleri olarak savaştayız açıklamasında bulunmuştur. Gelen istihbarat 

raporlarında PKK'nın kamu binalarını basacağı belirtiliyor. Merzifon'da DAEŞ'in pilotları hedef 

aldığı ortadadır. Emniyet gereği ben doğru dürüst dışarı çıkamıyordum. Binlerce şehitimiz 

var ama o gün hayat normal olağan akışında şeklinde beyanlar oluyor. Son bir yılda benim 

hayatım kesinlikle normal değildi. Sayın başkan Yargıtay Ceza Genel Kurulu 'nun 

19/02/2013 tarih ve 2012/1289 Esas ve 2013/84 karar sayılı kararında sanığın bir suçtan 
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cezalandırılmasına karar verilmesinin temel şartı suçun hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak 

kesinlikte ispat edilmesidir. Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılmamış 

olaylar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamaz ceza mahkumiyeti 

herhangi bir ihtimale değil kesin ve açık bir ispata dayanmalı bu ispat hiçbir şüphe ya da 

başka türlü oluşa imkan vermemeli, toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp diğer kısmı 

gözaltı edilerek ulaşılan kanaate değil kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır şeklinde 

açıklamalara yer verilmiştir. Bu ve buna benzer Yargıtay kararlarında anlaşılacağı üzere ceza 

yargılamasının amacı maddi gerçeğin hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ortaya 

çıkarılmasıdır. Bir takım varsayımlara büyük veya küçük bir olasılığa dayanılarak kişiler 

suçlanamaz. Aksi durum şüpheden sanık yararlanır ilkesine ve adil yargılanma hakkına 

aykırılık teşkil eder. Bu bağlamda yargılama dosyam incelendiğinden görüleceği üzere benim 

iddia edilen suçları işlemediği gösteren işlediğimi gösteren somut bir delil yoktur. Hatta iddia 

edilenin aksine bombalama eylemimi gerçekleştirmediğimi gösteren bilirkişi raporu vardır. 

Lehime olan bu hususlar gözetilmeksizin sırf aleyhime yorum yapılarak suçlanmam gerçeğe 

aykırı ve hukuka aykırıdır. Olay gecesi darbe girişimi yaşanacağından habersiz bir şekilde 

sadece TMH görevi olduğu bilgisi ve düşüncesi ile uçuş yaptım. Suç oluşturabilecek hiçbir 

eylem işlemedim. Konusu suç teşkil edecek hiçbir emir almadım ve yerine getirmedim. Bu 

nedenle üzerime atılı suçların hiçbirini işlemediğim bu suçların hepsinden öncelik olarak 

tahliyeme yargılama sonunda da beraatime karar verilmesini talep ediyorum. Bu olayda 

şahsımın mağduriyetine sebep olan bilerek ve isteyerek bu darbeyi planlayan ve 

gerçekleştirmek isteyenlerden Genel Kurmay Başkanının FETÖ'cülerden elbette haberdardık 

ve yürütme organlarınca FETÖ'cüleri biliyorduk sözlerine binaen bu kişileri atayan YAŞ 

üyeleri ve devlet yöneticilerinden, darbeyi bildikleri halde haber vermeyen kule, yaklaşma, 

bakım, güvenlik ve benzeri personellerden masumiyet karinesine aykırı hareket eden 

medyadan gözaltında işkence ve insanlık onurunu aşağılayan şekilde muamele eden 

kişilerden cezaevinde kötü muamele yapan tüm bunlara sebep olan kişilerden şikayetçiyim. 

15 Temmuz 2016 öncesi esnası ve sonrasında şahsımın ve ailemin maruz kaldığı insanlık dışı 

muamele ve her türlü uygulamadan kaynaklı tüm mağduriyetler hakkında her türlü dava 

açma hakkımı saklı tutuyorum. Yargılamaya getirilirken yapılan teşhir yargılama yapılmadan 

infazımın uygulanması ve karar verilmesi sonucu oluşan ağır psikolojik baskı, mahkeme 

salonunda müştekiler tarafından ağır hakaret ve ölüm tehditleri üzerine can güvenliğimin 

tehlikede olduğunu düşünüyor savunmamı baskı altında yaptığımı yapılan  uygulamalara 

mahkemenin göz yumması sonucu savunma hakkım elimden alındığını belirterek sözlerimi 

tamamlıyorum saygılarımla.  

NO
RD

IC
M

ONI
TO

R.
CO

M



Başkan : Evet bu mahkeme hususuna bir şey yapalım yani fazlaca bir geldiniz ben bir şey 

veriyim ara verecektim ama hazır gelmişken öncelikle can güvenliğin yönünden bir endişen 

olmasın bu duruşma salonunda bu kadar jandarma, asker hiçbir şey olmaz. Bir de sen 

askersin bu kadar korkak olmamalısın iki bir sessiz olalım bize hakaret edilirken hiç mi bir 

şey söylemeyeceğiz. Savunmanın başında vay efendim işte diğer şahsın ifadesini vermeden 

ben ifade vermeyeceğim dedim de bu süreç içerisinde zorla tehdit ile savunmam alındı. Dört 

kişinin arasında geçen bir konuşma nedeniyle ve bir beyan nedeniyle kursiyerlerle on kişi 

olabilir. Ne yapacağız on kişi herkes o versin ondan sonra ben vereceğim dedi. O versin 

böyle bir sanığın sıralama hakkı mı var. Mehmet Fatih Çavur bu konuşmaya ilişkin beyanda 

bulundu. O zaman diyecek ki Müslim Macit beyanda bulunmadan ben savunma yapmıyorum. 

Sanıkların kendi savunmasını yapacak kendi doğrusunu söyleyecek öbür adam yalan 

söylüyorsa ya da doğru söylüyorsa kendi doğrusunu söyleyecek ona karşı beyanda 

bulunacak o bir gelsin beyanda bulunsun bakalım. O beyanda bulunmadan biz savunma 

yapmıyoruz. Siz bize zorla savunma yaptırıyorsunuz ne demek. Ben yasal haklarınızı 

anlatıyorum. Sen beyanda bulundun sen kendi doğrunu söyleyeceksin Müslim Macit böyle mi  

demiş dememiş mi kendisi söyleyecek başka bir meseledir. O zaman seninle ilgili ya da 

diğer bir kişi ile ilgili bütün ismi geçen herkesi dinlemeden ifade alamazsınız ya bu işte yanlış 

bir bilgiyi daha önce düzelttim bunu da düzeltiyorum. Beni savunmaya zorlayarak tehdit 

ederek savunma aldı diye bir şey yok. Mahkeme yasal haklarınızı anlatıyor yasal haklarınızı 

anlattıktan sonra ifadenizi alıyor. Duruşmaya ara veriyorum aradan sonra tekrar edeceğiz 

çapraz sorgusuna.  

G.D. 

Saat 17:30'a kadar ara verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 

Saat 17:30 itibariyle açık yargılamaya devam olundu. 

Müşteki Şükrü Kayaoğlu Vekili Av Hasan Oğuz Altınkaynak Tarafından Katılma Talebine 

İlişkin Dilekçe İbraz Ettiği Anlaşıldı. Okundu Dosyasına Konuldu.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan huzura alındı, çapraz sorgusuna devam olundu. 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan'ın Sulh Ceza Hakimliğinde ve savcılıkta vermiş olduğu beyanı 

okundu, soruldu: Daha önceden 24/07/2016 tarihinde Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade 

vermişsin, ondan sonra 04/10/2016 tarihinde Savcılıkta ifade vermişsin en son olarak da 

02/11/2016 tarihinde kollukta ifade vermişsin. Sorgudaki ifadende, pilot olduğun için 

gözaltına alındığını, hiçbir şeye karışmadığını, olayla bir ilgin olmadığını ifade etmişsin, 

savcılıktaki ifadende kendi vekilin olduğunu onunla görüştüğünü iddianame çıktıktan sonra 

savunmalarını yapacağını beyan etmişsin. Başkaca bir ifade alma işlemi olmamış, daha 

sonra 02/11/2016 tarihinde de kollukta ifade vermişsin. Sorgudaki ifadende sadece pilot 

NO
RD

IC
M

ONI
TO

R.
CO

M



olduğun için gözaltına alındığını ifade etmişsin, olaylara ilişkin olarak gece uçuşa katıldığına 

ya da diğer şeylere ilişkin filodaki işlere ilişkin izahatta bulunmamışsın. Sorulmadı mı? 

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan. Soruldu, ifademde de belirttim 

bunu dediğim gibi hani ben o işlemin sonunda ya öldüreceğimi ya da tecavüze uğrayacağımı 

düşünüyorum o yüzden diyorum ki ya ya diyorum benim bu ortamdan kaçmam lazım can 

güvenliği. Ne yapacağım, yani adam dışarıda bekliyor öldürecek. Bu benim düşüncem, 

bende oluşan duygu ve düşünce yani ben ne demek. Şimdi ben soktular içeri, hakim vardır, 

hani katip var mıydı tam hatırlamıyorum da soruyor ya ben ne dediğimi bilmiyorum, öyle bir 

konumdayım. Ben bu ifademi de yani yeni ulaştım diyebilirim avukatım da geldi, öncekilere 

bir bakalım çünkü ben ne dediğimi bilmiyorum dedim öyle bir konumda da değildim dedim, 

o kadar muameleden işkenceden sonra oraya çıkardılar dedim. O yüzden o ifadeyi o şekilde 

verdim, doğru değildir, zaten savunmam da söyledim doğru değildir o ifadeler.  

Başkan: Bir şey anlatmamışsın ki o ifadende hani.  

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Bir şey anlatmamışım derken, şöyle, orda var, doğru 

olmayan beyanlarım var ,çünkü o anki tepkisellikle o şekilde cevap verdim.  

Başkan: Korkudan o zaman onların istediği gibi ifade vermen yönünde bir telkin bir baskın 

oldu mu sana böyle ifade verecektin dediler de sen o Sulh Cezaya girdiğinde farklı bir ifade 

mi verdin. Dışarıda bekleyenler sana bir ifade şu ifadeyi böyle kabul edeceksin böyle ifade 

vereceksin dediler mi.  

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yo, ben öldürüleceğimi düşündüğüm için öyle ifade 

verdim.  

Başkan: Sana herhangi bir ifade yoksa şöyle ifade ver diyen olmadı.  

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Mahkeme ifadesinde bu şekilde bana bir beyan 

verilmedi. Bu benim yaşadıklarım.  

Başkan: Senin düşüncen evet.  

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Düşüncem değil, yaşadıklarımdan sonra oluşan bir 

şey bu. Ya benim önümde insan linç edildi. Aldılar götürdüler sonra öldü mü kaldı mı 

bilmiyorum.  

Başkan: Sana işte böyle yapmışsın da şöyle yapmışsın da bunu kabul edeceksin şeklinde bir 

şey söylenmemiş.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Sulh Ceza Hakimliği'nde bana hiçbir şey söylenmedi.  

Başkan: Savcılık ifadende de demişsin ki, benim avukatım var, o avukat ile görüşeceğim  

iddianame çıktıktan sonra savunma yapacağım şimdi bir beyanda bulunmayacağım 

demişsin.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Doğrudur, bana aittir. 
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Başkan: Onlarda o şekilde geçmişler.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Doğrudur, yani şöyle bir şey ben oraya gittim, işte 

içeride polisler iki üç tane savcı ondan sonra bir takım askerler vardı, hakaret ediyorlardı, 

üstü kapalı ediyorlardı, açıkça etseler söylerdim burada, açıkça etseler söyledim burada 

ondan sonra dedim nereden biliyorsunuz işte bilirkişi raporu var dedi 2 sayfa şey gösterdi 

kim dedim, hani orada Nail Bülbül, Şükrü Yılmaz, Uğur Kulaksız. Şimdi benim Nail Bülbül ile 

benim aramda husumetim var, dedim ben bunu kabul etmiyorum, e ses kaydın var dediler, 

gösterin dedim göstermediler, orada bana ses kaydı göstermediler, işte bende daha sonra 

bu süreçte avukatımla daha önce görüştüm ben tamam ifade vereyim ama avukatımı çağırın 

dedim. Bu seferde bana yok dedi avukatın yok dedi. Ya dedim nasıl olmaz ya vekaletname 

verdim dedim dosyada şeyi var dedim ya müdahillik talebi mi, tam bilmiyorum o hukuki 

terimi, var dedim.  

Başkan: Evet, o ifade de öyle geçmiş.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Doğrudur.  

Başkan: Senin söylemediğin, onu anlatmaya çalışıyorum, senin söylemediğin ya da işte sana 

bir şey zorla söylettirilme ilişkin bir gayrete çabaya kimse girmemiş o aşamada.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: İfade alınmaya çalışıldı. Vermedim.  

Başkan: Evet, vermedin, daha sonra 02/11'de zaten tutuklanmışsın, cezaevindesin,  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Tabi, yani (anlaşılmadı) ben 16 Temmuz'da gözaltına 

alındım ifademde anlattım.  

Başkan: Yok 2 Temmuz'da şey de 24 Temmuz'da tutuklandın 02/11'de ifaden alınırken 

cezaevinde tutuklusun,  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben:  Cezaevinin içine geldiler.  

Başkan: Tamam işte onu söylüyorum, cezaevinde tutuklusun zaten.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Tabi, tabi.  

Başkan: Orada sana dediler ki bu ifade işte Mustafa Azimetli'nin ifadesi, böyle ifade 

vermezsen ailene şöyle yapacağız falan dediler, sende o ifadeyi verdin öyle mi.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Sadece bu şekilde değil, ben ifade de belirttim ilk 

başta ya bir yakınma oldu. Kendilerine niye getirttirilmediğimi sordu, şimdi orada demek 

istediği yer neresi ben bilmiyorum. Bu şekilde seni bize niye getirmediler hani nasıl kaçtın, 

bu tarz söylemler ile bir şey yaptılar önce. Dedim, avukatımı çağırın dedim. Aynı şey 3 hafta 

önce 3 yada 4 hafta önce savcılıkta söylediğimin aynısını dedim. Avukatımı çağırın dedim 

ifade vereceğim dedim. Onlarda dedi ki yani avukatın yok diyor ben diyorum var diyorum 

onlar yok diyor sonra ailemin adresini bana gösteriyorlar bir tane telefonla işkence görmüş 

bayanın resmi var yarı çıplak onu gösteriyorlar. Ben dedim ne istiyorsunuz dedim, tamam 
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dedim, ne istiyorsunuz dedim. Azimetli'nin ifadesini önüme koydular. Sürekli de sen bomba 

attın, sen bomba attın bunu söylediler. Zaten bunu söyledikten sonra sürekli bunu istedikleri 

için tamam dedim bunu söylersem herhalde beni buradan bırakacaklar dedim. Hani ya 

işkence etmeye devam etmeyecekler ya da ailemi herhalde. Çünkü yapılıyor bunlar hani siz 

inkar... Yani çevrede inkar edilse de bu tür işlemler oluyor, o yüzden bu şekilde ifade 

vermek zorunda kaldım.  

Başkan: Bu ifadende Azimetli'nin ifadesinde olmayan şeyler de var, onun için soruyorum 

zaten.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi şöyle ben o ifadeyi okudum, kendi yaşadıklarımı 

o ifadeye benzetmeye çalıştım doğrudur, Azimetli'nin ifadesinde olmayan şeyler vardır, yani 

dediğim gibi baskı ve tehdit altında verdiğim ifadeyi soracaksınızdır. Bende bu şekilde cevap 

vereceğim hangisini bilmiyorum şimdi farklı olan şeyler mutlaka vardır, ben Azimetli'nin 

ifadesini daha sonra bir daha okumadım. O gün okudum baktım ya ne diyor dedim. Ha 

dedim şurada bomba atılmış, ondan sonra şu var, bu var dedim tamam dedim ve kendi 

yaşadığımı anlattım.  

Başkan: Bir müdafiide varmış ifadende imzalamış.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: İfade sonunda öğrendim, avukat hanım imza yeriniz 

burası denince avukatın o kişinin avukat olduğunu anladım.  

Başkan: Şimdi bu ifadende bugün ki ifadende de bir kısmını tekrar ettin benzer şekilde, 

darbe girişiminin gerçekleştiği 15/07/2017 cuma gününden bir gün önce 14/07/2016 günü 

Işıd ve diğer terör örgütlerine karşı gizli bir görev olduğu 141 filo harekat subayı Binbaşı 

Mehmet Fatih Çavur tarafından bize bildirildi.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Doğrudur, bunu ifademde de söyledim. Şöyle bir şey 

var.  

Başkan: Şimdi ben önce bir soruyu soruyum, ondan sonra.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Peki tamam.  

Başkan: Sen ifadende 142. filoda görev yaptığını söyledin bayram tatilinde de TMH ile ilgili 

bekler nöbeti tuttuğunuzu söyledin ancak herhangi bir TMH olmamış.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Söyleyeyim Başkanım.  

Başkan: Şu soruyu soruyum da ondan sonra.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Söyledin diyorsunuz ya ben pazar günü tuttum 

bayramda değil.  

Başkan: 11 Temmuz mesai başladığında nöbet var mıydı TMH nöbeti.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Bizim filoda değildi.  

Başkan: Onu soruyorum yani sizin filoda TMH görevi geçmişti 142 de.  
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Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Nöbeti geçmişti derken bir tane harekat vardı TMH 

yapılacak, bunu dediğim gibi Nail Bülbül bize söyledi. Dedi ki; TMH var dedi, ben bu filodan 

insanları bu harekatlara işte TMH, ben son bir sene 10 defa TMH a gittim zaten. Hani 

istiyorum dedi, iyi dedim zaten bizim filoda 10 tane kişi var TMH uçabilecek kalitede ya da o 

kabiliyette. Diğerleri biraz daha genç insanlar, bu şekilde.  

Başkan: TMH için bir liste falan belirledi mi Nail Bülbül tarafından? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Doğrudur belirlendi, kimin belirlendiğini tam 

hatırlamıyorum bayramda ama şöyle bir şey oldu; Ankara... 

Başkan: Bayramda demiyorum 11 temmuzdan sonrası için.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yok yok yok hayır.  

Başkan: Yani 11 temmuzda bekleniyorsa görevler kimler olacak konusunda bir konuşma 

olmadı? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Hayır. 

Başkan: Mehmet Fatih Çavur 141 harekat subayı? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Doğrudur.  

Başkan: Sana Adem Kırcı ya da Müslim Macit birisi söylüyor sizi çağırdığını, sende tayin 

nedeni ile vedalaşmak açısından mı gittiğini söyledin orayı anlayamadık? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan ifademde belirttim ben uçuştan 

geldim, Adem Kırcı geldi bana dedi yani Fatih Çavur çağırıyor dedi bir şey belirtmedi ama 

benim bu kendi şeyimdir düşüncemdir çünkü biz oradan gideceğiz bir hafta sonra tayinimiz 

çıktı. Dedim herhalde vedalaşma mahiyetinde çağırdı dedim çünkü yani 3 yıl falan bizim 

başımızdaydı yani filo harekat subayıydı. O yüzden yani bir ne derler sizde var mıdır 

bilmiyorum kıdemli hakim işte bir alt hakimle vedalaşır o tarz bir şey yani.  

Başkan: Saat kaçta gittiniz lojmandaki evine mi gittiniz Mehmet Fatih Çavur'un evine? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Doğrudur Müslim Macit'in gece uçuşu vardı kaçta 

indiğini bilmiyorum ama geceydi 23.00 civarı bir saatti, geldi indim, o mu bana mesaj attı 

ben mi ona mesaj attım bilmiyorum, tamam dedim buluşup gittik yani.  

Başkan: Evet gittiniz evine evinde size bu IŞID ve diğer terör örgütlerine karşı bir görev 

olduğunu söyledi? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yarım saat sürdü son 5 dakikasında bir tebliğ oldu, 

Ahmet Özçetin emri ile 141 filoya destek olmak için yedek pilot olarak çağıracağını söyledi, 

çağırdı.  

Başkan: Yani kesinleşmiş mi yoksa ihtimalden mi bahsediyor sizin gelme durumunuzu yani 

çağırabileceğini mi söyledi yoksa sizinde işte bu TMH da yer alacağınızı mi söyledi? 
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Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi Nail Bülbül önceden bize demişti ya TMH 

olabilecek, işte şu gün bir gün nöbetçi yapıyor, Mehmet Fatih Çavur'da yarın olacağını değil 

önümüzdeki günler, ifadede de belirttim önümüzdeki günlerde bir TMH olacağını söyledi. 

Yani yarın demedi.                 

Başkan: Normalde senin tayin çıktı ne zaman ilişik kesecektin? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Bir hafta sonra.  

Başkan: Kaçında ayın yani?                       

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: 22 temmuz.  

Başkan: Bu ifadenin devamında üçümüze birden bu görev tebliğ edildi, görevin güneydoğu 

ve Suriye deki hedeflere karşı yapılacağı söylendi.   

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi bir TMH hareketi olduğu için bu benim 

yorumumdu. Hani kendi yorumum çünkü Terör ile Mücadele Harekatı diyor, ben öyle 

düşündüm. Harekat yapılacak deyince hani birkaç bir şey de sordum, yani önümüzdeki 

günler geleceğini söyledi emir ve talimatların o şekilde . 

Başkan: Çünkü filo komutanları bile 14 temmuz itibari ile çoğu TMH olacağından haberleri 

yok onun için. 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi şöyle... 

Başkan: Devam edeyim de orada ifadenle ilgili kısmı, bunun üzerine emir belgesini görmek 

istedik Genelkurmay olduğunu ve ertesi gün harekattan önce bize gösterileceği söylenmişti 

o cümlenin devamında da böyle geçiyor.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Doğrudur şimdi ben bunları söylerken polisler yazıyor 

yani emir belgesi derken emir ve talimatların yani nedir bu bir göreve gitmeden önce bize 

bir emir geliyor, şimdi ifademde de anlattım ikinci ordudan geldiğini BHHM den de gelebilir 

Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden de gelebilir.  

Başkan: Bu somuta gelirsek somutla, şimdi o akşam evine gittiniz işte 4 kişisiniz dediğim 

gibi Ahmet Kırcı, Mehmet Fatih Çavur, Müslim Macit ve sensin.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Evet.  

Başkan: Burada ne söylediniz, o size ne söyledi görevle ilgili mahiyeti vs. Orayı? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan dediğim gibi son 5 dakika çıkarken 

dedi ki; sizi dedi bir TMH olabileceğini önümüzdeki günlerde yani bu şekilde, Ahmet Özçetin 

emri ile çağırıyorum dedi. Hani bu savunmamda da anlattım daha önce birçok defa farklı 

filolara desteğe gittim, gayet doğaldır tamam dedik. Hani burada sormuş olabilirim ya 

nereler olacak sormuş olabilirim bu benim düşüncemde olabilir emin değilim, çünkü 

hatırlamıyorum yani son 5 dakika olduğu için, iyi dedik yani olacaklar yerler bellidir zaten 

emir gelir dedik. Hani ben burada siz polis ifadesinden soruyoruz ben anlatırken... 
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Başkan: Başka ifaden yok ki ben önceki ifadeni işte başka ifaden yok onu demek istiyorum, 

savcılıkta zaten ifade daha sonra vereceğini belirtmişsin dolayısıyla elimizdeki tek veri tümü 

ile mi reddediyorsun bu ifadeyi ya da bu kısımlarla böyle bir konuşma oldu mu işte şimdide 

bahsettin böyle bir...  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Evet böyle bir konuşma var.  

Başkan: Bir konuşma var işte neler konuşuldu onu soruyoruz onun için? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Bende söyledim işte çağırdığını söyledi, destek olacak 

dedi Ahmet Özçetine şey olacak dedi, sonra birkaç şey sordu, yurtiçi yurt dışı söylediğini 

hatırlıyorum ben işte PKK yorumunu ben yapıyorum poliste. Hani şimdi bu tarzda bir 

konuşma oldu ama poliste bildiğin yorum yaptırıyor ya nereye yönelecek, kim var, hedefte 

kim var, ben bunları bilemem ya IŞID tir ya PKK dır diyorum.  

Başkan: Emrin işte ertesi gün harekattan önce bize gösterileceği söylenmişti böyle bir şey 

konuşuldu mu? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Ertesi gün demedim önümüzdeki günlerde dedim hani 

olabileceği yani cuma olur cumartesi olur pazar olur, şimdi bu olabileceği olacak kelimesi 

insanlar için bir anlam ifade etse de ben alt rütbede bir insanım biri bana bir şey olabilecek 

diyorsa ben ona göre kendimi ayarlarım yani ona göre iş yaparım benim için olacaktır 

olabilecekse olacaktır öyle bir söylemde şimdi ben dikkat ettim kendisinin savunmasında da 

dediği doğru, o cümleyi kullandı ama ben bu şekilde algıladım.  

Başkan: O konuşmalarda işte Müslim Macit'in daha önceki dosyada yer alan ifadesinde sizler 

bu günler için yetiştirildiniz size güveniyoruz vs. Gibi konuşma geçti mi? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Geçmedi sayın başkanım öyle bir şey.  

Başkan: Devamında ertesi gün 15 temmuz mesaiye kendi filona gittin 142 filoda? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Doğrudur. 

Başkan: Çalıştınız, Müslim Macit seni arayıncaya kadar bu TMH ile ilgili herhangi bir 

görevlendirme, bilgi bir şey geldi mi mesela sen TMH olacak konusunda Nail Bülbül ile filo 

komutanınla ya da başka birisi ile görüştün mü, 141 de böyle bir şey olacak bizim oraya 

gitmemiz söz konusu mu diye ya da böyle bir emir oraya gelmiş mi size dediler mi bir TMH 

olacakmış 141 e gideceksiniz diye? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan benim filomda kimse TMH yönelik 

hiçbir şey söylemedi o gün. Şimdi bende zaten o gün olacağını bilmiyorum, bana diyor ki 

önümüzdeki günler gelirse göreceğiz herhalde diyorum kendime. Bu benim düşüncem 

gelirse görürüz diyorum başkasına söylemeye de gerek yok bana söylenmiş. Şimdi ben 

dedim bayramda belli kişiler belirlendi kim olduğunu bilmiyorum ona söylendi.  

Başkan: Saat 16.00 gibi Müslim Macit seni aradı öyle mi TMH olcak? 

NO
RD

IC
M

ONI
TO

R.
CO

M



Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: 16.00-17.00 civarı şimdi HTS kayıtlarını 

inceleyemedim, incelesem saatini söylerim aradı yani o civar.  

Başkan: O tarihte diğer filolarda mesai erken bitirilmiş hava sıcaklığı nedeni ile, sizinkinde 

de muhtemelen erken bitirilmiş olması gerekir mi?    

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Doğrudur erken bitirildi.  

Başkan: 14.00 da bitti mesai? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi şöyle; ben günlük rutin işlerimi tamamladım 

törene gittik, törenden döndüm ben filoya döndüm filoda birkaç işim vardı onları halletim, 

evime gittim ben 15.00 yani kart sisteminden bu görülebilir 15.00 civarı çıktım yani o civar.  

Başkan: Siz çıkıncaya kadar TMH olabilir bekleyin kalın falan şeklinde size bir şey 

söylenmedi yani? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Söylenmedi.  

Başkan: Müslim Macit'in araması ile öğrendin? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Tabi.  

Başkan: Doğrudan 141 e mi gittiniz yoksa önce kendi filonuza mı gittiniz? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: 141 e gittik.  

Başkan: Bu daha önce güvenlik kamera kaydı gösterdik, 141. Filo icra odasında Mehmet 

Fatih Çavur ve bir kısım pilotlarla olduğu bir kısa görüşme var. Ondan sonra gittiniz 

muhtemelen siz oraya öyle mi? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Ben o görüşmede yokum zaten inceleyemedim de o 

saatte o şeyi hatırlamıyorum bende yok oraya katılmadım yokum yani o saatte.  

Başkan: Daha sonrasında o odada sende bulunmuşsun aynı saatler içerisinde... 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Doğrudur.  

Başkan: Müslim Macitte var işte orada...   

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Kimler olduğunu bilmiyorum yani şu yüzden ama 

birileri vardır yoktur gelip çıkan vardır şunlar vardır ben dikkat etmedim kimin olduğuna.  

Başkan: Şimdi brifing gibi bir şey oldu dediniz kaç gibi saat? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şöyle iki tane brifing oldu bir tanesi 18.00-19.00 arası 

bu brifingte şöyle bir şey sayın başkan; deskin oradayız ya bir toplanalım falan tarzı bir şey 

oldu, dedim herhalde bilgilendirme yapacak tarzı bir şey düşündüm. Sonra girdik Hakan 

Karakuş; arkadaşlar TMH olabilecek bir takım sözler sarf etti ancak ben bunları 

hatırlamıyorum, kendisi ifadesinde bir şeyler söyledi de yalnız oradan çıktığımda aklımda 

tamam TMH olacak dedim bu benim şeyim oradan çünkü bugün olacak işte şunları çağır 

bunları böyle bir şey demedi.  
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Başkan: Sınırlı personelin olacağı konusunda oradaki mevcut personelin olacağı konusunda 

bir konuşma geçti mi?  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: ben hatırlamıyorum sayın başkan.  

Başkan: Dışarıya sızma olmasın işte daha çok bu buradaki dar bir kadro ile yapılacağı 

hususu vs.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Ben hatırlamıyorum öyle bir konuşmayı 

hatırlamıyorum yani.  

Başkan: 141'e Müslim Macit aradı giderken filo komutanınızla falan herhangi bir görüşme 

yaptınız mı TMH geliyoruz falan konulu?              

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan ifademde de belirttim daha 

öncede belirttim, şimdi benim aklımda bir TMH var Nail Bülbül'ün söylediği ben haberin 

olduğunu düşünüyorum, iki brifing arasında Macit söylemedi, iki brifing arasında ifademde 

de belirttim ben sordum dedim ki; sizin filo komutanı geliyor mu dedim, bunu sorma 

sebebim yani aslında şey değil yani Nail Bülbül gelmese ne olur yani bir şey değişmez çünkü 

harekat Komutanın emri onun emri ile geldik zaten. Geçen sen 23, 24, 25 temmuzda 

yapılan operasyonlarda birçok kişi izinden geldi. Bizim filo komutanı da yani 1 yıldır mı çok 

uzun süredir çalıştığını söyledi yakınmıştı izne gitmeyi düşünüyordum ya dedim herhalde 

gene yandı dedim izinleri. Bu mealde bir konuşma oldu ya komutanın gene izni yandı 

gelecek mi dedim, onlarda haberi olduğunu üs komutanlarından filo komutanlarından biriydi 

kim olduğunu hatırlamıyorum haberi olduğunu geleceğini belirtti bana.  

Başkan: Burada daha önce ifadesi alınan sanık Ömer Dolay'ı dinlemişsindir.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Bir kısmını dinledim.  

Başkan: O ifadesinde mesela gelmiş, girememiş birçok yere gidememiş.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan o geldiği saatleri tam bilmiyorum 

ne zaman geldi, ben uçuşta olabilirim, girememiş derken zaten ben ifademde de belirttim ilk 

uçuştan indikten sonra çok sayıda asker var,dı hani bu askerlerin ne yaptığını ne olduğunu 

ben müşterek bir harekat olduğunu düşündüm çünkü Hava Kuvvetleri Harekat çeşitlerinde 

TSK harekat çeşitlerinde işte kara ile deniz deniz ile havanın müşterek harekatları vardır 

yani bunların müşterek bir harekatı olduğunu düşündüm.  

Başkan: Şimdi zaten senin ifadende şimdi ki ifadende de var önceki ifadende de var, Yarbay 

Hakan Karakuş tarafından Brifinge girmem engellendi ya da şimdiki ifadende brifinge 

girmem istenmedi? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: İstenmedi değil yani giriyordum çünkü o sıra tam 

hatırlamıyorum pilotlar ana brifing salonda bekleyen, anonsta olabilir yani biri söylüyor da 

olabilir, giriyordum durdurdu beni dedi ki sen girme dedi , e tamam dedim ben. Şimdi 

NO
RD

IC
M

ONI
TO

R.
CO

M



komutan bir emir veriyorsa vardır bir sebebi diyoruz yani biz şey demiyoruz ya niye 

girmiyorum falan bu soruları soramıyoruz. Soru sorulmazda zaten, iyi dedim ben dedim 

uçmayacağım dedim, ben öğretmenler gazinosu diye hatırlıyorum gittiğim yeri, oraya gittim 

oturdum.  

Başkan: Garip bir durum gibi geliyor da bize onun için şimdi sen 142 filoda görevli bir 

pilotsun, mesaide ya da diğer zamanlarda TMH a katılacağınız yönünde sizin amiriniz emir 

komuta zincirinde bağlı olduğunuz kişilerden herhangi bir kalmanız gerektiği yönünde bir 

bilgi almıyorsun bir pilot arkadaşın seni arıyor TMH var diyor, 141 e gidiyorsunuz. 141 de 

TMH için geldiniz ama brifinge devam ediyorlar. Sende herhalde uçmayacağım diyorsun. Bir 

pilot uçmayacaksa TMH da ne görev yapacak ve kendi görevli olmadığı bir  filo. TMH 

olduğunu düşünerek 141 e geldin sana dediler ki... 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Düşünerek değil emir ile geldim.  

Başkan: emir kimden geldi sana? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Ahmet Özçetinin sözlü emri var onunla geldim çünkü 

dedim ya daha demin Mehmet Fatih Çavur'un Ahmet Özçetin emri ile bizi göreve çağırıyor 

yani ikinci sicil amirim, o söylüyor bana ben öyle düşünerek geldim diye bir şey yok emir ile 

geldim. Uçmayacağımı düşündüm derken şöyle bir şey  her uçuş brifingine her kişi girmez, 

onlar ayrı bir uçuş yapacaktır o oraya girer başkaları başka bir uçuş yapar oraya girer.  

Başkan: İşte seni ikisine de almamışlar ya onun için.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Hayır ikisine almaları değil.  

Başkan: Hava hava hava yerci olsan...          

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi benim bildiğim brifingleri anlattım, birinde TMH 

olacağına yönelik Brifing yaptı onda vardım. İkincisinde yoktum alınmadım, alınmadım bu 

şey değil girme dedi girmedim bu olay. Yani benim girmemem hani benim o anda şüphe 

oluşturacak bir şey yok bende.    

Başkan: Şüphe oluşturması için değil genel bakıldığı zaman şimdi girmedin ama uçuşa da 

gittin.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi orayı da anlattım.  

Başkan: Şimdi uçuş ile ilgili olarak TMH a katılacaksın.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Doğrudur.  

Başkan: Sana hiç bilgi vermeyecekler hiçbir şeyden haberin olmadan hadi kalk uçuşa 

gidiyorsun dediler, uçak başına gittin.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi ben bunun örneğini anlattım başkanım 

savunmamda. Dedim ki; daha önce bir önceki yılda 20 dakika içinde evimin içinde uyurken 

uçak başına gittim. Burada da tamam uçmayacağımı düşündüm geçtim oturdum ama sonra 
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dedim Ertan Koral geldi, kaptan uçuyorsun dedi, dedim abi nereye uçuyoruz dedim hani 

nereye gideceğiz dedim, o da bilmiyorum dedi hani TMH olduğunu söylüyorlar, koordinatları 

havada alacaklarına yönelik bir takım sözler söyledi, iyi dedim ben ne yapalım gideceğiz 

dedik yani.  

Başkan: Ertan Koral Sniper pod kullanımı konusunda konuştunuz mu senin podun nasıldır 

vs. İşte pod kullanımı nasıldır? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Buna benzer bir konuşma oldu sayın başkan çünkü 

tam yerini hatırlamıyorum da geldi, kaptan pod bilgin nasıl dedi, bende daha önceden şimdi 

şöyle bir şey bizim filoya ilk önce Blok50 Pluslar geldi, bir modeldir F16 larda, Sniperler 

eğitim verdi, iki yıl önce. İki yıl önce ben bunların eğitimini aldım, eğitimim var. Ama iki yıl 

boyunca kullanmayınca araba gibi düşünmeyin hani belli bir egzersiz gerekir sürekli 

kullanman gerekli, dedim biraz var dedim o kadar. Ama benim uçağımda Sniper yoktu.  

Başkan: bu daha önce kamerada da gösterdik 141 filoda pilotlar ellerinde kağıtlarla geliyor, 

çıkıyor falan sende Desk bölgesinden frekanslara ilişkin ya da koordinatlara ilişkin herhangi 

bir evrak aldın mı oradaki diğer pilotların gittiği odaya gittin oradan bir şey aldın mı? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Ben o pilotların gittiği oda tam incelemedim, oraya 

gitmedim öyle hatırlıyorum. İnceledikten sonra buna detaylı cevap verebilirim. Deskte var 

mıydı, deskte yoktu, arabanın içinde mi deskte mi tam hatırlamıyorum lider ile konuştum ya 

dedim ki motor çalıştırdıktan sonra hangi Frekansta buluşacağız dedim, 141 filo 

komutanlığının telsiz frekansları bende yoktu başka bir filoda olduğum için, ilk verdiler hani 

frekansları hatırlamıyorum zaten hatırlamak çok zordur ama iki tane iki tane mi üç tane mi 

frekans almıştım yani.  

Başkan: Minibüste mi verdiler frekansı?   

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: İşte yerini hatırlamıyorum yani minibüste de 

konuşurken de çünkü lider numara olarak gittiğim için işte hangi kanalda buluşacağız nereye 

gidiyoruz hani hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Bilmediği için bende dedim siz bana frekansı 

verin takip edeceğim dedi.    

Başkan: Orada ilk uçuşta kollar belirlenmiş işte hava yer uçacakları için işte Aslan hava hava 

uçacaklar için Şahin kollar diye, bir iki bunlardan haberiniz oldu mu çağrı adından falan 

konuşuldu mu? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan çağrı adı, brifinge ben girmediğim 

için onlardan haberim yok.  

Başkan: Yok uçuşa giderken söylediler mi şimdi aynı koordinat verirken... 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Kurttu ya kurt, 

Başkan: Konuşurken nasıl konuşacaksınız bir çağrı adı varsı işte sen Aslan... 
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Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Kurttu kurt... 

Başkan: Aslan bir iki mi olacaksın ya da otomatik midir lider aslan bir ise öbür uçak iki midir, 

iki numara olduğu için öyle mi geçer.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Kurt bir çağrı adı vardı, 01 02 03 hatırlamıyorum onu, 

2 numaraydım, çağrı adı olarak hatırladığım bu.  

Başkan: Bu seninde bahsettiğin bilirkişi raporunda da hep Aslan diye yazıyor, Aslan 1 2 3 4 

5 diye gidiyor.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi ben bilirkişi raporlarından bahsederken size 

anlatırken bir takım ne dedim bu ispatı doğrudur dedim çünkü atmamıştır bu da gösteriyor 

dedim ve delillerini söyledim hani kartch yok o yok bu yok, bunu açıkladım, şimdi evet orada 

DVR kaydı var DVR dan Aslan olduğu tespit edilmiş, o konuşmaları incelemedim hani niye 

incelemedim çünkü bilirkişi raporun 10 sayfasını falan ya dedim benim uçak şu söyleniyor 

hani bilmiyorum onun yasal şeyini de başka sanıklardan aldım yani. Ben o dediğiniz şeyi 

biliyorum DVR de varmış bu konuşmalar ama bu konuşmaların ne olduğunu bir 

televizyondan biliyorum bir kısmını verilenlerin. Gene savcılıkta benim konuşmam olmayan 

konuşmalar bana dinletilmişti oradan biliyorum o dediğiniz şeyleri ama ben oradan giderken 

Kurt çağrı adıyla gittik.  

Başkan: Kule ile falanda kurt çağrı adıyla mı konuştunuz? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi kule ile ben konuşmadım . 

Başkan: Kalkışa geçtiğinizde herhangi bir irtibat kurmuyor musunuz kule ile? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Lider kuruyor biz kurmuyoruz, lider uçak der ki işte 

Kurt atıyorum 1 0 piste giriş kalkıştır ondan sonra kule derken işte Kurt 1 0 işte piste giriş 

ve kalkışa serbestsiniz der hani bu minvalde söylerler. Ben sadece derim ki kalkarım onu 

takip ederim çünkü ya bu havacılık şeyidir 4 tane numara var o zaman 4 tanesi birden izin 

mi isteyecek yok, kule içeri alırken liderin söylediğini dinler ondan sonra girer herkes. Ondan 

sonra tık tık herkes kalkar, kalktıktan sonra iki numara ya (ANLAŞILAMADI) der o şekilde 

devam eder.  

Başkan: Hangi şeye gittiniz uçak için havuza hangi havuzda aldınız teslim aldınız uçağı 

bindiniz? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan biz filodan çıktık bir tane araca 

bindik, şimdi burada kursiyerler dedi ki biz dedi kullandık dedi, ben onların kursiyer 

olduğunu bile bilmiyordum, asker olarak yani o an paldır küldür gittiğimiz için bir şeyler de 

soruyorum soru soruyorum ondan sonra orada hazırlanırken 41 filo pisti geçmedik çünkü 

pisti geçmek için izin istemek gerekiyordu izin istemediler, telsizleri var mıydı 

hatırlamıyorum izin istemediler istemedikleri için bu taraftaydık ama bir de ben karşı tarafın 
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filosundayım, A ya mı gittiler B ye mi gittiler bilmiyorum. Benim bindiğim uçakta havuzu 

bilmiyorum.  

Başkan: Herhangi bir form Çeklist bir şey oldu mu orada uçağı kontrol ettiniz, düzenlediğiniz 

bir form ya da size gösterilen bir şey incelediysen bu makinistlerle ya da silahçılarlar 

herhangi bir görüşmeniz oldu mu oradaki havuzdaki? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Oldu, gedim işte el sıkıştı işte hoş geldiniz hoş bulduk, 

ondan sonra Ertan Yüzbaşı direk uçağa bindi yanlış hatırlamıyorsam, ben etrafını gezdim 

uçağın o şekilde makinistlerle. Şimdi Form781 uçak başında ilk gittiğimizde uçakta istisna 

varsa bu bilirkişi raporu da sorulabilir istisna varsa gelir bize gösterilir. Hani istisna var mıydı 

yok muydu hatırlamıyorum ama uçuştan geldikten sonra imzaladım formu. Formda iki kısım 

dediğim gibi arıza yazdığımız kısmı kontrol edin dedim çünkü o ses cızırtı demiştim ya 

havada vardı sesini kıstım diye, böyle bir problemle karşılaştım dedim arıza varsa dedim 

devam ediyorsa dedim kesecekler. Şey kısmını doldurmadım iki kısım var bir kısmı 

doldurmadım diğer kısmını doldurdum, işte 142, kaplan o sağa doğru bilgiler var onu 

doldurdum, Ertan Koral'ı da yazdım yani o uçakta bizim uçtuğumuza dair o şekilde geldikten 

sonra giderken form yok.  

Başkan: Geldikten sonra o formda kuyruk numarası falan dikkatini çekti mi? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Vardı da sayın başkan ben dikkatimi çekmedi yani.. 

Başkan: Mühimmat konusunda bir konuşma oldu mu oradakilerle ya da üstteyken? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Mühimmat akıllı mühimmattı, başlık kısmından 

hatırladığım kadarı ile LCB serisiydi, şimdi bakım ekibi büyük dedi, ben küçük mü büyük mü 

olduğunu hatırlamıyorum yani çünkü biri küçük biri dev gibi değil biri 1 metreyse biri 1.5 

metre, gece şartlarında hatırlamıyorum yani.  

Başkan: Kaç uçak kalktı o zaman peş peşe? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: İki, peş peşe derken önümden lider kalktı arkasından 

ben kalktım.  

Başkan: Sizden sonra hemen akabinizde kalkan başka uçaklar var mıydı? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Dikkat etmedim sayın başkan çünkü kalkıyoruz 30 

saniye geçmiyor yaklaşma kanalına geçiyoruz.  

Başkan: Herhangi bir koordinat vs. Verildi mi  uçağa binerken işte ya da lider uçaktan bir 

şey söylendi mi size? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Ben koordinat aldığımı hatırlamıyorum sayın başkan. 

Başkan: Gidilecek yer konusunda bir şey verildi mi? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yok şimdi şöyle onu da anlattım, havaya kalktık, sivil 

Esen Boğa bizi tanımladı IFF kodlardan, kleransı aldık, doğuya dönüşe serbestsiniz dedi, 
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soldan mı sağdan mı döndüğümüzü hatırlamıyorum  irtifaya serbestsiniz dedi ve irtifayı 

aldık, 20-25 bin fit arasında bir irtifa aldık, birisi öne geçti ben yine bu kanaldaydım, ya sivil 

ünite ya lider bir bölge verdi bu bölgede bekleyin dedi şehir dışında, o bölgede bekledik.  

Başkan: Neresi o bölge biliyor musunuz?   

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi şöyle sayın başkan, Ankara 

Kuzeydoğusundaydı, kalktık, ben beklerken hatırlıyorum şeyleri Esen boğa altımızda 

kalıyordu, hani şu istikamette gidince Esen Boğa burun altında kalıyordu uçağın. Burnun 

altında kaldığı için yani dediğim gibi Ankara'nın şimdi Esen Boğayı kuzey olarak düşünün, 

Akıncıyı Kuzeybatı olarak düşünün, Kuzeydoğuda Gölbaşı ile Kuzeyde esen Boğa var onun 

çaprazlama 45 derecesini düşünün. Hani harita olsa gösteririm şu tarafta diye. 

Başkan: Lider uçakta mı orada kaldı onu demek istiyorum.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yok lider uçak ile şimdi aramızda baya mesafe vardı 

şimdi Ertan Koral da bahsetti, bir ara kaybettik diye, kaybettikten ziyada kaybettiğimi tam 

hatırlamıyorum da IFF sorguladığımda yani bizim uçak hangisi ben bulamadım. Konuşma 

olduğunu hatırlamıyorum ama sonradan bulduk. İlk başta bir kaybettiğimiz doğru.  

Başkan: IFF açık mıydı uçakların?             

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Açıktı.  

Başkan: Neredeymiş yeni bir koordinat verdi mi size ya da? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yerini bilmiyorum hani kaybettik tamam sen bekleme 

de devam et tam hatırlamıyorum sözü, ben orada bekledim lider başka bir yerdeydi. 

Başkan: Ertan Koral ifadesinde bahsetti, bir süre sonra yıldız radarından görevli iptal inişe 

geçin şeklinde bir çağrı geldi Gart kanalından diye, biz lider uçak bir süre cevap vermedi 5-

10 dakika duymamıştır diye onunla temasa geçtik falan diye, daha sonra onlar geri dönüş 

yaptı bize beklemede kalın dediler diye söyledi.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan ben bu konuşmayı 

hatırlamıyorum, ancak bu konuşma gayet doğaldır niye doğaldır, ben çok sayıda TMH 

uçtum, sivil ünitedeydik biz, radar sürekli yapabilir bu çağrıyı garttan, ilk uçuş için 

söylüyorum. Der ki; temas edin der hani bir takım sözler söyleyebilir ama bu sözlerin hiçbiri 

benim için olumsuz bir şey ifade etmiyordu.  

Başkan: Hayır görevler iptal herkes inişe geçsin... 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Ben hatırlamıyorum sayın başkan.  

Başkan: Böyle bir söz var başka bir söz söyleyebilir de, böyle görevler iptal herkes inişe 

geçsin şeklinde bir çağrı.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Dediğim gibi ben bunu hatırlamıyorum eğer böyle bir 

şey duymuşsam aktarmışımdır ama şimdi telsiz kayıtlarını da incelemedim hani ben böyle 
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bir şey söylemiş miyim hani yok yani ben bilmediğim için şuan bir şey diyemem yaptım ya 

da yapmadım diyemem çünkü hatırlamıyorum. Şimdi yaptım desem bu sefer kesin bir şey 

yok %100 emin değilim ama bunu hatırlamamamın sebebi daha önce çok defa radarlardan 

hani bir şekilde ikaz alıp o şekilde söyledi evet hani bu bizim için yakıt gibi bir şeydi 

atıyorum toplam 61 yakıt için söylüyorum iki numara topla 61 diyor radar söyledi e söyledi 

bende söyledim hani olay budur bizim için budur ve hatırlamamam gayet doğal yani.  

Başkan: Devam ediyoruz bazı şeyleri hatırlarsın diye soruyoruz. Bu süreç içerisinde yaklaşık 

1 saatten fazla havada kaldınız? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Tabi.  

Başkan: Lider uçakla hiç temasınız olmadı mı telsiz temasınız? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: lider uçakla normal şartlarda da zaten bekleme yapın 

dediği için soruya (ANLAŞILAMADI) böyledir, hani bir saat sadece 2 numara toplam 60, 2 

numara toplam 50 hani bu söylediğim şeyler yakıt, 50 de 5 bin libre 4 bin libre, 3 bin libre, 

en son yakıt azalımı kaçtı hatırlamıyorum, 3 mü 2 bin mi söyledim ondan sonra işe gittik. Bu 

bizim hani lider ile konuşmamız bundan ibaret. Ya dediğim gibi o kaybolma esnasında 

konuşmuş olabiliriz. Ondan sonra başka da bir şey konuşmadık.  

Başkan: Filo ile herhangi bir telsiz konuşması yaptınız mı? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Filo ile yapmadık, herhalde ya. Niye diyorum bunu 

çünkü ikinci uçuşta yani yerde iken filoya çağrı yaptığımı hatırlıyorum. Filo 43'te işte 01, 02, 

03 ya da bir şey dedim bir şey sordum filoya filodaki cevap vereni tanımıyorum ama yani 

çünkü şöyle de bir şey var, telsiz sesleri hatta mikrofonda bile insanların sesleri farklı 

çıkıyor. Farklı çıktığı için bende bana cevap vereni daha önce duymadığım bir ses kim 

olduğunu tespit edemedim yani ama çağrı yaptım filoya.  

Başkan: Bizim için kimin olduğu hususunun başka şekilde tespiti mümkün zaten o senin 

ifadende tespiti açısından demiyoruz bu bir buçuk saat ya da bir saatlik süreç içerisinde 

filodan herhangi bir konuşma geçti mi bir koordinat bir mevki bir yer belirlendi mi size bir 

şey söylendi mi. Ya da siz filodan herhangi bir şey sordunuz mu.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: İlk uçuşta hayır.  

Başkan: Bu ilk uçuşta, Diyarbakır'daki diğer uçaklarla da bir temas olmuş, Atmaca ve Pars 

kollarla. Siz herhangi bir telsiz teması kurdunuz mu, size bir şey sordular mı ya da yerinizi 

vs. bildirdiniz mi? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Ya ben (anlaşılmadı) hatırlamıyorum. Yere indikten 

sonra gördüm onları, geldiklerini, hani biraz üs devre oldukları için sormadım da ama TMH 

için geldiklerini düşündüm yani. Havada duymadım.  
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Başkan: Yine Tosun çağrı adlı gören uçağı kalkmış sizden bir süre sonra onunla herhangi bir 

telsiz temasınız oldu mu? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: olmadı.  

Başkan: Havada olduğunu biliyor musun.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yani buradan biliyorum havadaymış anlattılar.  

Başkan: Yok yok o sizin birinci uçuşta havada olduğunu filo ya da lider söyledi mi hiç burada 

işte gören uçağı havada falan diye.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yok söylemedi.  

Başkan: Daha sonra tekrar inişe geçtiniz siz farklı yerdesiniz lider uçak farklı yerde.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Evet.  

Başkan: Lider uçakta kimler uçuyordu, onu hiç bahsetmedin ifadende kayıtlara geçsin en 

azından.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Ekrem Aydoğdu, Mustafa Azimetli hani geçmediysem 

atlamışımdır muhtemel.  

Başkan: hiç geçmedi onun için sordum işte.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Ekrem Aydoğdu, Azimetli Mustafa Azimetli.  

Başkan: Sonradan Ertan Koral ile ifadende farklı kişiler pozisyonuna düşmesin. Nasıl 

beklediniz onlar tekrar ilk inişi onlar mı yaptı, siz onlardan önce mi indiniz.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi biz Akıncı ile, ben akıncı ile temas kurdum, lider 

uçak ben onun arkasından indim. Parla indik. Hassas yaklaşmadır, önden indi, arkasından 

ben indim. Arkada yani mesafe vardı, çünkü yaklaşma bizim aramızı açmıştı.  

Başkan: Bazı konuşmalarda uçağın ışıkları kapalı geldiği, inişe geçeceği o şekilde geçeceği 

şeklinde konuşmalar var, siz normal ışıklarınız vs. herhangi bir kapalı olma durumu var 

mıydı inişte.öyle bir konuşma yaptınız mı.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Hayır tamamen açıktı. Yo ben başından beri her 

zaman açıktım yani hiçbir zaman kapatmadım.  

Başkan: İniş yaptınız inişten sonra birbirinizi kaybettiniz mi nasıl oldu şimdi uçaktan Ertan 

Koral iniyor, bir araç gelmemiş, siz kuleden araç istediniz mi.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın Başkan. Biz indiğimizde kuleden araç 

istemiyoruz. Filonun orada bulunan askerler görüp gelmesi lazım normal şartlarda. Gelmedi, 

ben orada Form 781'i doldurdum. Ertan Koral gitti önden hani herhalde şeye kızdı, arabanın 

gelmediğine kızdı, orada yürüdü gitti tamam dedim, ondan sonra ben tamam dedim derken 

ben orada formu doldurdum bakımcı ile konuştum bakımdakilere uçağı teslim ettim, etrafını 

dolandım işte normal (anlaşılmadı) ondan sonra bende gittim yürüyerek.  
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Başkan: Bakımcılardan ya da o şeylerden silahçılardan kimseyi tanıyor musun. İsim olarak, 

o gece karşılaştınız daha önceden uçuşlarda tanıdığın birisi var mıydı.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: İsim olarak bilmem de simaen bilirim sayın başkan 

hani bu şey değildir hani çok az görüşüyoruz yani bir de farklı bir filo simaen tanıyorum 

çünkü 4 yıldır oradayım. Şeylerini biliyorum az çok kimin gidip gelmeyeceğini simaen 

biliyorum da isim olarak bilmiyorum.  

Başkan: O gece birinci uçuşta herhangi bir mühimmat kullandınız mı.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Hayır.  

Başkan: İndiniz lider uçaktaki pilotlar ile görüştünüz mü inişten sonra. Mustafa Azimetli ile 

ya da Ekrem Aydoğdu ile.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Görüşmedim tekrardan işte o anlattığım olaylardan 

sonra ifadem de de bahsettim bir takım elinde silah olan kompozit başlığı falan var onlar 

kendi aralarında konuşuyor Genelkurmay Başkanı gelip karargaha geçtiğini Hava Kuvvetleri 

Komutanı'nın da geleceğini onlardan duydum. Dedim herkes baktım Diyarbakır'dan gelenler 

var, çünkü (anlaşılmadı 45.49) Diyarbakır'ı söylüyordu.  

Başkan: Şimdi o başka bir şey oraya geleceğiz sırayla gidiyoruz.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Sırayla derken ben Mustafa Azimetli Ekrem 

Aydoğdu'yu yeniden uçuşa giderken gördüm.  

Başkan: İndikten sonra görüşmenizi söylüyorum yeniden uçuşa gidiyorum demiyorum.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi indikten sonra görüşmedik.  

Başkan: Birinci uçuş yaptınız onlar lider uçak değil miydi.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Evet.  

Başkan: Sizden önce indiler, sizde arkasından indiniz siz bakımda form dolduruyorsunuz 

Ertan Koral yürüyerek gitti, 141. filoya gittiniz sende gittin 141 filoya o gittiğinizde o zaman 

görüştünüz mü.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Görüşmedik.  

Başkan: Ertan Koral'ı ondan sonra işte televizyona baktım darbe olduğunu anladım.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: O dedi evet öyle yapmış.  

Başkan: Silahlı kişiler falan da vardı dedi onlardan sonra.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Vardı. ANLAŞILMADI 46.57 Silahlı kişiler vardı, evet.  

Başkan: sen ikinci kez uçuşa giderken o silahlı kişilerin vs. olmasını farklı bir şekilde 

yorumladın mı.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Bunu da anlattım sayın başkan ifademde, şimdi 

etrafımda silahlı kişilerin olması benim için TMH görevlerinde daha önce özel kuvvetlerde 

şimdi daha önce 10-15 defa gittim ben TMH 'a. Geliyorlar, bilgi alıyorlar, belki personel aktı 
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yapıyorlar bu tip yerlerde gelmeleri gayet doğal. O yüzden yani bir şey anlam ifade etmedi, 

bir de genelkurmay başkanı karargaha geçti deyince bende dedim bayağı büyük bir bir şey 

var.  

Başkan: Bu arada indikten sonra hiç televizyona falan baktın mı.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: bakmadım.  

Başkan: Cep telefonu ile görüşme yaptın mı kimse seni aradı mı sen kimseyi aradın mı.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Görüşme yapmadım.  

Başkan: Filo içerisinde kimse ile konuştun mu bir Türkiye'de darbeye kalkışma işte benzer 

bir faaliyet varmış, bir takım olaylar oluyormuş herhangi bir bilgin oldu mu.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Bilgim olmadı sayın başkan ben bilgim olduklarını 

anlattım. O tarz bilgileri aldım dediğim gibi yani lavaboya gittim şimdi lavaboda konuşmadım 

yani 5-10 da oldu durum sonra yemek yemeye gittim yemek yediğim yerde de bir kişi vardı 

da ya tanımıyordum yanlış hatırlamıyorsam yani kim olduğunu bilmiyorum veya sormadım 

da sadece hani o kadar kişi gelmiş herhalde büyük bir TMH var, bu düşünce var bende.  

Başkan: İkinci kez uçuşa kim çağırdı sizi.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Desk'ten çağırıldım. Yani,  

Başkan: İsim mi söylediler ne dediler.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Birinci kol dedi, Desk'e mi dedi yeniden uçuşa mı dedi 

öyle bir şey söylediler. Ya bende zaten öğretmenler gazinosu hemen karşı da ancak 

görünmüyor, biri anons etti, iyi dedim oraya gittim ben gittiğimde lider zaten giyinmişti şey 

de giyinmişti, Ekrem Aydoğan, Azimetli ya onlar giyindi falan derken şimdi yorgunum ya 

dedim şimdi TMH 'dan da kaçılmaz iyi napacağız görev yapacağız.  

Başkan: Birinci uçuş ile ikinci uçuş arasında ne kadardı işte bu iniş yaptınız geldiniz filoya ne 

kadar süre sonra ikinci uçuşa çağrıldınız.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan, ben 12'den sonra girdim filoya 

hatırlamıyorum ne zaman girdiğimi. Yarım saat ya da 40 dakika maksimum durmuşumdur 

filoda ondan sonra yeniden uçak başı yaptım. O şekilde.  

Başkan: Bu ikinci uçuşa giderken Ertan Koral uçmayacağını söylemiş rahatsız olduğunu 

söylemiş onun yerine kim geliyor ne oluyor herhangi bir konuşma geçti mi DESK'te.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Onun yerine kim geliyor derken şimdi uçtuğum uçak C 

uçağı, tek kişilik. Hani... 

Başkan: Ertan Koral'da senle beraber desk'e geldi mi yani böyle bir o.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Ben Desk'te görmedim Ertan Koral'ı. Hani kendisine 

söylenen söz nerede söylendi bilmiyorum ama Desk'te değildi benim orada bulunduğumda 

şeye giderken uçuşa.  
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Başkan: Bu tek kişilik uçaktasın sen ikinci uçuşta.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Doğrudur.  

Başkan: Birinci uçuşta lider uçak aynı uçak mıydı ikinci de de.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Evet.  

Başkan: Lider dediğim yine Mustafa Azimetli, Ekrem Aydoğdu.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Evet.  

Başkan: Onların peşinden kalktı yani.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Evet.  

Başkan: Bu kez herhangi bir şey söylendi mi. Koordinat gidecek yer. Çağrı adı.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yo, söylenmedi, kurt çağrı adını kullandık. 

Hatırlamıyorum, kaç kullandığımızı kalktık belli bir süre sonra arızası olduğunu söyledi, 

ondan sonra inişe devam etti, beni havada bıraktılar. Bu şekilde.  

Başkan: ne kadar süre sonra arızası olduğunu söyledi.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Tam hatırlamıyorum Başkanım ya ne söylersem şey 

olur.  

Başkan: Sen ondan sonra havada ne kadar kaldın kimle temas ettin, birden uçak indi, sen 

tek mi kaldın.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Havada taktik kanaldaydım, tek kaldım TMH olduğu 

için.  

Başkan: Başka bir uçakla temasa geçtin mi Akıncı'dan arkasından kalkan ya da başka 

havada olan olan bir uçakla.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Başka uçak havada ASENA ile temasa geçtim. Zaten 

ifademde belirttim yakıt aldığımı söyledim. Kurt çağrı adında olanlar uçaklar vardı,  başkada 

bir çağrı adı olan ismi duymadım yani uçak.  

Başkan: Çok uzun süre mi kaldın, yakıt bitti yoksa yakıtı az bir uçakla mı kalkmıştın niye 

yakıt ikmali gerekti.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yakıt bittiği için yani ben iniyim yani onların arızası 

vardı, ya dedim bir süre sonra çünkü bende alçalma yaptım onu hatırlamıyorum da kaç fite 

kadar 10 ya da 12 bin fitti. Orta irtifa. Bende inişe gidiyordum çünkü inişe giderken ya 

dediler lider uçak dedi ki havada kal dedi. Kaldık, sonra geri yükseldim.  

Başkan: diğer uçak kim.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Lider uçak işte. Arızalı gitti ya inişe.  

Başkan: Onlar çok uzun kalmadı dedin herhalde ne kadar kaldı 10-15 dakika sonra geri 

döndüler.  
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Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Çok uzun kaldı bilmiyorum ne kadar kaldıklarını, 

ancak gittiler inişe ondan sonra belli bir süre geçti ben yakıt almaya gittim.  

Başkan: Yakıta gittin, yakıt aldın.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Doğrudur.  

Başkan: Sonra filoya temas ettin mi sana ne söylediler bir şey nereye gideceksin ne 

yapacaksın nerede duracaksın.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Filo ile temas etmedim. Yerde iken ettim, dediğim gibi 

yerde iken bir şey sorduğumu hatırlıyorum filoya. Ama havadayken etmedim havadayken 

taktik kanalda idik. Bekledik bekle dediler bekledim.  

Başkan: Nereyi beklediniz işte.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Ankara ve çevresindeydik Sayın Başkanım.  

Başkan: Koordinat olarak nereyi verdiler.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Koordinat vermediler ya hani meydandaydık yani bu 

bölgede bekle dediler tamam dedim bende..  

Başkan: Bu kez mühimmatın ne cinsti ikinci kez tek kişilik uçakta kalktığında hava yer 

miydi? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Hava yer CDM 

Başkan: Bir filo uçak konuşmasında işte CBON (ANLAŞILMADI) soruyor filo. Uçaktaki kişi de 

CDM olduğunu soruyor. Şey olmadığını CB-10 yok CDM var diyor o zaman CDM de serbest 

şeklinde sende bakmışsındır bu dikte çözümlerinde kayıtlarında.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yani hepsini hatırlamıyorum sayın başkanım. Bana 

verilen tek dilden baktım dinledim not almadım. Benle alakalı mı bu konu.  

Başkan: Senle alakası var mı diye soruyorum işte yani. Filo ile bir konuşma bu tür bir 

konuşma geçti mi mühimmat konusunda.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Hatırlamıyorum sayın başkanım öyle bir konuşma.  

Başkan: Yani, sizde CB-10 mu var diye sordular. Yok bende CDM var şeklinde bir konuşma 

oldu mu onu soruyorum ben.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Ya bu konuşmayı hatırlamıyorum filo ile konuşmadım 

zaten taktik kanalda konuştum. Yani çağrı adı yıldız ya da güneş miydi tam hatırlamıyorum 

taktik kanaldaydım.  

Başkan: Havada kaldın bu süreç içerisinde başka bir uçakla telsiz görüşmen oldu mu telsiz 

temasınız oldu mu Asena dışında yakıt ikmali dışında.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Olmadı tek kaldım.  

Başkan: Alçak uçuş vs. bir talimat falan verildi mi filodan.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Filodan.  
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Başkan: Yada uçaktan havadaki bir uçaktan herhangi bir şekilde size bir yer söylendi mi 

şuraya gidin buraya gidin diye.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Havada alçak uçuş talimatı almadım.  

Başkan: o sırada havada akıncı'dan kalkan başka bir uçak olup olmadığını biliyor musun. 

Senden başka.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Kurt çağrı adını duydum, başka bir uçak vardı.  

Başkan: Temas ettin mi telsiz konuşması yaptın mı.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yok etmedim, o kişiyle temas etmedim.  

Başkan: Evet, birinci uçuştan yaklaşık 12.00 civarında geliyorsunuz diyelim ya da filoya 

geldiğinizde.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: 12.00 geçiyordu filoya geldiğimizde.  

Başkan: 12'yi geçiyordu, yaklaşık 40 dakika civarında bekledikten sonra ikinci uçuşa 

gidiyorsunuz.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yarım saat 40 dakika sonra.  

Başkan: Yani 01.00 civarında mı havalanmış oldunuz yaklaşık.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi, geldik 40 desek, 45 koysak 13.20 civarı bir şey 

yapar yani.  

Başkan: 01.00 ya da biraz geçe havalandınız.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Tabi hani, evet geçer 01.00'i geçer yani.  

Başkan: 01.00 geçer havalandınız daha sonra bu lider uçak ne kadar süre sonra arıza verip 

indi yaklaşık.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: onu bilmiyorum dedim başkanım. Hani süre olarak 

bilmiyorum ama öyle (anlaşılmadı) yani 

Başkan: Sonra sen yakıt ikmali de yaptın ne zaman iniş yaptın tekrar akıncı'ya.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Gün doğuyordu.  

Başkan: Yaklaşık saat kaç. 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: 05.00 civarıdır.  

Başkan: saat 05.00 civarı indin.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: yani 05.00, 05.00 i geçiyor o civarda. Gün doğdu, 

hani bilmiyorum o zaman ne zaman doğuyordu.  

Başkan: Bu biri geçe ikinci kez kalkıştan sonra saat: 05:00'e kadar herhangi bir radar ile 

temasın oldu mu çağrı yapıldı mı yıldız radarı ya da başka bir radar.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Taktik kanalda buluşmam oldu, yıldız mıydı güneş 

miydi ya (anlaşılmadı) onu hatırlamıyorum. Taktik kanalı konuşmam oldu beklemem 
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söylendi zaten lider de giderken bizim arızamız var, havada kal şeklinde söylediği için 

havada kaldım.  

Başkan: O radarlardan herhangi bir şekilde tüm havadaki uçaklara artı 1 çağrısı falan yapıldı 

mı öyle bir şey  konuşuldu mu.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yok yapılmadı, yapıldıysa da ben duymadım yani.  

Başkan: İndikten sonra birinci inişten sonra başka pilotlarla falan karşılaştın mı 141'de, 

deskte diğer yerlerde.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Bir mi iki mi sayın başkan.  

Başkan: Birinci inişte. İkinciyi ayrıca soracağım.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Ya pilotlar vardı, Diyarbakır ekibini görmüştüm de 

hani onlar gelmiş dedim, selamlaşmadım konuşma olmadı aramızda bir şey olmadı yani.  

Başkan: ilk uçuşa giderken Ahmet Özçetin ya da Hakan evrim herhangi biri geldi mi sizin 

bulunduğunuz yere. Minibüste uçağa binmeden önce ya da orada uçak başı yapmadan.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yok, hani uçuşa giderken hatırlamıyorum sayın 

başkanım.  

Başkan: 05.00 civarı ikinci kez uçakla iniş yaptın yine filo 141'e döndün.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Evet yani oraya indim indikten sonra 141'e gene 

yürüyerek gittim oda söyledim zaten.  

Başkan: Bu ikinci uçakta yine aynı havuzdan mı kalkış yaptınız ya da başka bir havuz muydu 

bu sefer ki.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Gene pisti geçmemiştim 41'i orada zaten iki tane 

havuz var. Ya o havuzu ya da öbür taraf. İkisinden biriydi.  

Başkan: İki seferde aynı yere mi gittin onun için soruyorum yani iki seferde uçağa aynı 

yerden mi bindin. Farklı farklı yerler miydi.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: aynı yer olabilir sayın başkan. Aynı yer diye 

hatırlıyorum.  

Başkan: Bu kez indiğinde.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Ya şöyle diyeyim, ilk gittiğimde gittiğim yere 

bakmadım. Hani aynı yer derken şimdi pistlere bilmiyorum ne kadar aşinasınız ama genel de 

her şey birbirine benzer. Şimdi bir takım ifadeler söylüyorlar, işte tente, işte şey var diye de 

yani hatırlamıyorum yani. Bakım ekibi farklıydı.  

Başkan: binerken de inerken de farklı mıydı iki uçak için.  

 mesela birinci inişte sizi uçağa bağlayanlarla inişteki karşılayan kişiler aynı mıydı, ikinci kez 

uçağı bağlayanlarla inişteki kişiler aynı mıydı.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: sayın başkanım şuan hatırlayamam onu ya yok.  
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Başkan: Filoya geldikten sonra desk'te ya da başka yerde kimse ile konuştunuz mu. 

Filodakilerle.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Kursiyerlerle konuştum askerlerle konuştum hani 

ifademde de belirttim yani bir sıkıyönetim ilan edildiği söyleniyor öbürü başka bir şey diyor 

öbürü başka bir şey diyor ondan sonra zaten benim sabah saatlerinde bir kaç kişiyi aradım 

ya dedim ne oluyor dışarıda o şekilde öğrendim olayları ama şimdi kişiler tanıyordur 

kursiyerleri ama ben hangi kursiyerle konuştuğumu hatırlamıyorum hani çünkü aynı yerde 

çalışmadığımız için aynı birlikte olsak da aynı yerde çalışmıyoruz ve ben hatırlamıyorum kimi 

gördüğümü.  

Başkan: Havada kaldığın süreç içerisinde Ankara'da çeşitli yerlerde bombalama patlama 

sesleri vs olacak bunun için bir yere atış yapılacağı için ikazlar yapılıyor telsizlerden vs. 

Duydun mu?  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Ben atış yapılacağına yönelik hiçbir ikaz duymadım.  

Başkan: Şuaya işte atış yapılacak yaklaşılmasın oradan ayrıldıklarını söylüyorlar başka yere 

gittiklerini söylüyorlar.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Duymadım sayın başkan.  

Başkan: Bu süreç içerisinde herhangi bir telsizden hiçbir şey duymadın.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Duyduklarımı söyledim (ANLAŞILAMADI) yani  bir tane 

kurt  çağrı adıyla uçan uçak vardı, yani benden farklı bir çağrı adı vardı. 

Başkan: Nasıl çağrı adı farklı? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yani kurt çağrı adını kullanıyor mesela ben 05 'i 

kullanıyorum o 06'yı kullanıyor. Hani örnek veriyorum çünkü hatırlamıyorum numarasını.  

Başkan: Evet bu onun için soruyorum çok uzun bir süreç yaklaşık bu 4 saatlik bir süreç 

havada kaldığınızı varsayarsak sadece 3 ya da 4 görüşme yapmış gibi bir durum çıkıyor 

ortaya.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan doğrudur, benim bulunduğum 

taktik kanalda onlar vardır, diğer ekibin hani uçtularsa bilmiyorum başkaları başka 

kanaldadır, atıyorum ben 362.1 deyimdir onlar 360.0'dadır. Ben onu duyamam o şekilde. 

Varsa eğer havada o zamanda yani bir çok uçak onu duyamam. 

Başkan: Bu ikinci inişte de uçakla ilgili bu formu falan düzenlediniz mi.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yok inişten sonra dediğim gibi her şey ters gitti zaten 

bakım ekibi yani farklı davrandı. Farklı davrandı derken yani böyle asabi değil hoş geldiniz 

hoş bulduk dedi. Ondan sonra şeye dolandı o direk uçağa dolandı ben de uçağa dolandım. 

Ondan sonra forma getirmediler. Şimdi bu formu uçak başına getirilebiliyor aynı zamanda 

hani normal uygulamadır. Bakım merkezi şeyleri var binaları var 42'de mesela benim 
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filomun dibindeydi. Ben oraya gidiyordum genelde şimdi getirmemeleri şey değil ben oraya 

yürüyerek giderken yani artık insanlar farklı bakıyor ondan sonra zaten filoya gittim.  

Başkan: Söylediler mi onlar biz televizyondan izledik ya da haberlerden gördük işte 

Ankara'da (ANLAŞILAMADI) bombalanıyormuş? Siz nereye gidiyorsunuz ne oluyormuş? 

Herhangi bir şekilde o tür bir tarzda konuşma oldu mu size? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yok hiç kimse bakım ekibinden duymadım, yok bakım 

ekibi ile olmadı.  

Başkan: Onlar söylediler mi Ankara'da bir yerler bombalanıyormuş? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Hayır? 

Başkan: Bu ikinci sefer iniş kalkış yaptığın uçaktan herhangi bir mühimmat attın mı bir yere? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Hayır.  

Başkan: Yine akıllı mühimmat mıydı bunda da? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Dedim sayın başkan şeyden vardı. 

Başkan: Daha sonra 141 filoya geldin. Bir takım şeyler oldu orada kimseyle konuştun mu 

yani bu rütbelilerle ya da uçuş yaptığın daha önce uçuşa gittin geldin lider koldaki kişilerle? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Sayın başkan ben dediğim gibi oradaki askerlerle 

konuştuk, kursiyerlerle konuştum hani pilotlarla konuşmadım hani o kişilerle uçtuğum 

kişilerle de konuşmadım çünkü yani kendimi geri çektim dedim yani ne oluyor dedim ilk 

başta çıkmaya çalıştım. Yani o kişilerle daha konuşmadım 5-10 dakika olmuş içeri gireli 

çıkmaya çalışıyorum bir tanesi bana silah doğrultuyor. Dedim çıkacağım dedim. Yok diyor. 

İyi dedim ben de geçtim oturdum bir tane odada bulunduğum odada kimse yoktu.  

Başkan: Kim silah doğrultuyor.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Bir tane tesisatlı asker.  

Başkan: Sebebini söyledi mi yani neden doğrultuyor.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yok sebebini söylemedi yani ben şaşırdım zaten ilk 

başta şimdi olaylar oluyor çıkmak istiyorum ondan sonra şaşırdım derken anlıyorum artık 

yani bir şeyler dönüyor Akıncı'da o şekilde.  

Başkan: Bu duruşmalarda geldin gittin. Bu süreç içerisinde gördün mü o asker kimmiş. 

Yüzünü görsen tanırmısın.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi şöyle bir şey var sayın başkan hani aradan çok 

uzun süre geçti ve ben bu askerleri ömrümde bir defa gördüm. Tanımıyorum daha önceden 

çoğunu burada da gördüm ama hani takdir edersiniz yani asker kıyafetli bazılarında miğfer 

var ondan sonra onları burada tanıyamadım yani. Tespit edemedim öyle deyim yani sizin 

sorduğunuz soruya.  
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Başkan: Filoya girdiğin çıktığında o hava kuvvetleri komutanı korumalar vesaireyi gördün 

mü.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Korumaları gördüm hatırlıyorum. Hava Kuvvetleri 

Komutanını görmedim o şekilde. 

Başkan: Birinci uçuşla ikinci uçuş arasında Çardak bölgesine çıktın mı hiç. ? orada  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yok Çardak'a şöyle oradan geçiyoruz Çardak'ın 

önünden girdim.  

Başkan: O bölgede olduğunu söyleyen çok işte Hava Kuvvetleri Karargahından gelen başka 

yerden gelen kişiler var da onun için söylüyorum.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Vardır mutlaka da ben görmedim.  

Başkan: Albay, yarbay rütbesinde kişiler.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi bakmakla görmek arasında fark vardır. Hani 

oradadırlar ben görmemişimdir.  

Başkan: Sıkıyönetim ilan edildiğini duydun, darbe olduğunu nasıl tam olarak anladın 

diyelim.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan ben o gün sabah mesaj da attım 

Watsaptan ne oluyor dedim hani akşam geliyor Genel Kurmay Başkanı burada diyorlar. Hava 

Kuvvetleri Komutanı gelecek diyorlar. Sabah geliyoruz darbe oluyor. Birileri bir şey yapıyor 

sıkıyor öbürü diyor ki darbe oluyor biri diyor sıkıyönetim oldu. Ben olayları hala da 

kavrayabilmiş değilim açıkçası.  

Başkan: Kendiliğinden mi getirilmiş zorla mı getirilmiş bir bilgin var mı.? birilerini aldık, ele 

geçirdik  esir ettik dediler de.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Bana söylenen söz gelip karargaha geçtiği.  

Başkan: Peki 141 filoya da gelmiş belli bir saatte görüntülerde de gösterdik daha sonra 

ilerleyen süreçte de gelmiş.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Hava Kuvvetleri Komutanı mı.? 

Başkan: Yok başka birlikte general düzeyinde kişiler derdest edilmişler.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yok ben general görmedim sayın başkanım.  

Başkan: Jandarma Genel Komutanı getirilmiş mesela  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Görmedim.  

Başkan: Başka birliklerden yine general rütbesinde çeşitli kişiler getirilmiş onları hiç gördün 

mü 141 oranın ek binasına götürmüşler.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Oranın ek binası neresiyle ben onu da bilmiyorum 

benim filom değil.  

Başkan: Konuşulduğunu duydun mu işte böyle derdest edilen kişilerin olduğunu vesaireyi. ? 
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Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Hayır.  

Başkan: İfadende kısmen değindin Müslüm Macit'in beyanını kabul etmediğini söyledin.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Evet.  

Başkan: Derdest edilen bu İstanbul'dan getirilen generallerin karşılanması ile ilgili olarak 

yuvaya götürülmesi ile ilgili olarak kuleye herhangi bir şekilde gittin geldin mi. ? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Hayır.  

Başkan: İkinci gelişinden sonra.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Hayır.  

Başkan: Onları duydun mu.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Neyi  

Başkan: İstanbul'dan Hava Kuvvetlerinde görevli çeşitli generalleri.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Sonra basından duyuyoruz.  

Başkan: Basından değil o gün için.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yok duymadım.  

Başkan: Yani 141 filoda bulunduğun zaman dilimi içerisinde  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Hayır.  

Başkan: Kaçta ayrıldın 141 filodan.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Tam saat veremem sayın başkanım top atışından 

sonra bomba atışından önce yani bunu diyebilirim. Çünkü zaten allak bullak olmuşum 

sabahleyin ondan sonra yani zamana bakmadım açıkcası. 

Başkan: Yalnız mı gittin. ? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Hayır Müslüm Macit, Adem de vardı.  

Başkan: Askeri kıyafetle mi.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Eve diyorsunuz değil mi.? 

Başkan: Evet.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Tamam  

Başkan: Sivil kıyafetle mi askeri kıyafetle mi gittin.? Yani kıyafet değiştirme falan oldu mu 

filo içerisinde.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Askeriydi.  

Başkan: Araçla mı yürüyerek mi gittiniz.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Anlamadım.  

Başkan: Araçla mı gittiniz.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Araçla gittik.  

Başkan: Kimin aracı senin aracın mı.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Macit'in. 
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Başkan: Müslim Macit'in aracıyla gittiniz.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Evet. 

Başkan: Müslim Macit ile konuştunuz mu ne olmuş, ne bitmiş.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Konuşulmadı sayın başkan yani çünkü herkes şok 

içinde hani çünkü olayların şeyi de var yani neyin içine bulaştığımızı bilmiyoruz. Ondan sonra 

ben konuşmadım yani konuşulduysa da hatırlamıyorum şu an. Çünkü dediğim gibi şok 

içindeydim eve gittim yine öyle hani evde farklı değildim evde de şok içindeydim. Ne 

olduğunu bilmiyorum. Hani o şekilde. Ne konuştuğumu hatırlayamıyorum. Konuştuysam da 

hatırlayamıyorum. Bu kişilerle.  

Başkan: Niye şok içindesin o kısmı anlayamadım. Şok geçirmeni gerektirecek.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Başkanım biri bir şey diyor başkası bir şey diyor. Hani 

bir kaç telefon görüşmesi yaptım. Ailemi aradım.  

Başkan: Telefon görüşmesi yaptığın kişiler sana Akıncı'dan uçaklar kalkmış da bombalama 

yapmış falan diye söylediler mi.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Söylemediler sayın başkanım.  

Başkan: Yani Akıncı'nın darbeyle ilgisi yönünde bir bilgisi var mı onu söylüyorum.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan darbeyle ilgisi derken yani darbe 

askeri vesayet ile yapılıyor ben o gün TMH diye çağrılıyorum ve farklı bir şey oluyor ben 

zaten sabahleyin olayın şokundaydım yani bu ne ya diyordum kendi kendime. O yönde bir 

tespitim var yani.  

Başkan: O zaman çağıran kişiler yönünden bir şey düşündün mü. Ya bizi TMH diye çağırmış 

kimmiş seni çağıran işte vesaire. Yani Müslim Macit ile onu konuştun mu onu soruyorum.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Ben Müslim Macit ile  konuşmadım.  

Başkan: Neticede senin ifadende de belirttin bu Müslim Macit de işte Mehmet Fatih Çavur'un 

yanına gittiğinizi söyledin onun TMH olacağını söyleyen kişi oydu size.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan ben olayları yaşadıktan sonra bir 

aya yakın yani doğru düzgün konuşmadım. Hani o yüzden hani belki bir şey 

konuşmuşumdur. Macit ile Kırcı ile ama hatırlamıyorum şu an.  

Başkan: Bu 141 icra odasındayken KL4 cihazının kapağı açılmaya çalışılmış Müslim Macit 

falan da var orada o KL4 cihazının çıkartılmasını gördün mü ya da oradayken herhangi bir 

şekilde harita vesaire çıktı alındığını gördün mü.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan o dediğiniz olayı ... 

Başkan: Müslim Macit kendi bilgisayarından çeşitli şeyleri çıkarttığını söylüyor baktığını bazı 

yerlerin koordinatı sorulmuş haritasını çıkartmış mesela.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: O kendisi söylemiş hani kendisi cevabını verir.  
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Başkan: Sen gördün mü onun için diye harita kroki falan gördün mü.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Hayır görmedim.  

Başkan: Daha sonra yapılan aramalarda da bulunmuş 143 filoda da bulunmuş.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: O bulunma meselesini savunmada da açıkladım. Yani 

ben görmedim onu diyebilirim sadece.  

Başkan: Ertesi güne dönüp baktığında sadece havaya kalktın herhangi bir yer koordinat 

söylenmedi sadece bekleme yaptın  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan neler yaptığımı anlattım. Yakıt 

aldığımı anlattım bana kimin bekleme koordinat değil de radial mil bilgisinin verildiğini 

hatırlıyorum. Koordinat da olabilir bir nokta verildi o noktada bekledim yani hani şu an şu 

söylemlerinize garip gelebilir de ben altı saat kep tuttum yani hiçbir şey de olmadı o 

zamanda öyleydi.  

Başkan: Beklediğiniz sahaya hiç  kimse geldi mi onun için diyorum yani.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Gelenleri söyledim bir tane uçak vardı grup çağrı 

adıyla ama şeyini hatırlamıyorum Asena vardı. Ben vardım lider vardı hani Akıncı Ankara ve 

civarındaydık.  

Sanığın çarpraz sorgusuna müşteki vekillerinin sorusu ile devam olundu. 

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar söz aldı, sanığa soruları olduğunu bildirdi: 

Senden önceki birçok sanık kendilerine isnat edilen suçlamaları ret etmek inkar etmek adına 

kolluk güçlerini hedef alan açıklamalar yaptı ancak senin huzurdaki ifaden aşamasına kadar 

birçok sizleri savunan sanık avukatları tamamına yakını neredeyse ve yine birçok sanık sayın 

mahkemenin yargılamanın adil bir şekilde yürüdüğü yönünde teşekkürlerini takdirlerini 

huzurda ifade ettiler. Şimdi zaman geçtikçe soğuyor ancak bu millet açısından olayın 

vehameti sıcaklığı aynı derecede kendisini muhafaza ediyor. Şimdi baktığımızda bu milletin 

Türk milletinin Türk devletinin tarihinde yaşamış olduğu en ağır işgal hareketi, ihanet 

hareketinin yargılaması bu derece adil bir şekilde ve dünyada dahi hiçbir emsali olamayacak 

şekilde yapılmakta bu bizim devletimizin ve milletimizin büyüklüğünün de en önemli 

göstergelerinden biridir. Elbette bizlerin de birey olarak yaşanılan olaylara karşı tepkimiz var 

içimiz yanıyor içimiz sızlıyor ancak devletimizin ve milletimizin büyüklüğüne duyduğumuz 

saygıdan dolayı bu yargılamanın en adil en sükunetli şekilde yürümesi noktasında tahammül 

gösteriyoruz sabır gösteriyoruz çalışıyoruz o yüzden bu yöndeki açıklamalarını yargılama 

faaliyetini ve sayın mahkemeyi hedef alan açıklamalarını doğrusu gerçeklikten uzak 

görüyorum ancak bir saiki bir amacı varsa da bunun da bir örgütsel faaliyet olduğu kanaatini 

taşıyorum. Bunu ifade etmek istiyorum öncelikle şimdi o gün o darbe teşebbüsü işgal 

hareketinde ilk bombalama eylemini yapan iddianame ve eklerine göre kişi sensin şimdi bu 
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çaptaki bir darbe teşebbüsünü düşündüğümüzde değerlendirdiğimizde ilk kişinin yani ilk 

bombalama saldırı eylemini gerçekleştirecek kişinin seçilmesinin özel bir sebebi varmıdır? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Bu soru mu. ? 

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar cevaben devamla : Soru.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Sayın başkan şimdi ben savunma yaptım iddianameye 

göre konuşuyorum. Dediğim gibi bu benim savunmamda açık ve net bellidir. Hani böyle bir 

şey yoktur zaten.  

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar cevaben devamla : Böyle bir şey ile 

yargılanıyorsun yani sana isnat edilen şey bu yani o akşam ilk bombalama eylemini yaparak 

yedi tane vatan evladını şehit ettiğin isnat suçlama bu şimdi bir darbe teşebbüsü eyleminde 

ilk eylemin başarılı olması elbette o darbeciler açısından onu planlayan tasarlayan hainler 

açısından son derece önemli olsa gerek o yüzden seçilmesinin... 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan seçilme olayı yani şunu da 

açıklayayım ben size TMH olarak kişiler TMH'a belirlenirken belli başlı şeyleri 

(ANLAŞILAMADI) bunları komutanlar belirler. Der ki işte şu kişiler TMH uçacak şu kişiler bir 

sonraki gün uçacak bu bir şey ya da derki şunlar uçmayacak der işte şundan hazır değil 

bundan hazır değil beni o gün çağırıyorlar bir seçilme olayı yok aslında niye yok şimdi 

düşünün kimi çağıracaklar beni çağırmayacaklar hani uçuş yönünden diyorum o şekilde. 

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar cevaben devamla: İlk eylemi gerçekleştirecek 

kişi şimdi nihayetinde buna cevap vermek istemiyorsun elbetteki. 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Cevabı vermek istemiyorsun değil şimdi ben burada 

savunma yaptım siz bana aksini söylüyorsunuz. Aksini söyledikten sonra birtakım 

yorumlarda bulunuyorsunuz. Şimdi ben buna düşünüyorum yani ben zaten yapmadım 

diyorum ki siz yaptın diyorsunuz zaten bu iddianamede de var ekleri diyorsunuz eklerin belli 

bir başlık kısmına bakıyorsunuz.  

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar cevaben devamla: Yani şöyle 

diyebiliyormusun bu ilk eylemi bombalama eylemini gerçekleştiren kişi darbeciler açısından 

son derece önemli bir kişi olmalıdır. Ben bu değilim ben bu çapta önemli kişi değilim.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Ben darbeci değilim bombalama da yapmadım.  

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar cevaben devamla : Şimdi o gün başka bir 

soruya geçiyorum. Çavur'un evinde o gece vakti çağrılan sen Adem Kırcı, Müslim Macit 

baktığımızda ilk uçan uçaklar Çavur onunla birlikte aynı kolda Adem Kırcı, şimdi ilk 

bombalama eylemini gerçekleştiren sanık yine biz dosya kapsamına göre söylüyoruz sensin 

ve 06:20 civarında sabah artık on altısı darbe teşebbüsünün başarısız olduğu artık darbe 

failleri tarafından da kabul edilmiş olduğunu kabul ettiğimizi düşündüğümüz bir saatte 
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bombalama eylemini gerçekleştiren yine dosya kapsamına göre baktığımızda Müslim Macit 

yani o üç kişi şimdi bu üç kişinin bu şekilde bir araya gelmiş olması tesadüf mü.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan bu üç kişinin diyor hani TMH 

olduğu için bizim filodan çağırabilecekleri on kişi var toplamda. Bu beni bana oluyor beni 

niye çağırdıkları bilgisi bende yok. Şimdi buradaki kişilere bir şeyler isnat etmek 

istemiyorum herkes kendi savunmasını yapıyor da o yönde bir şeyim yok yani özel bir 

seçilmişlik de yok. Dediğiniz ifadeleri ben o atıyorum Macit diyorsunuz attı mı atmadı mı 

hani ifadede söylüyor hani ne diyecek bilmiyorum ki.  

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar cevaben devamla : Bu 142'den üç kişi sayın 

başkan sordu ama tam cevap vermedin oraya filo komutanınıza haber verdiniz mi ya biz bir 

anda çağrıldık gidiyoruz bir şey oluyor buradan da sadece biz gidiyoruz.?  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Filo komutanına haber vermeye gerek duymadım 

sayın başkanım öyle diyeyim. Çünkü bana vermiş olduğu bir emir var onun artı bir üst amir 

hareket komutanı o emir veriyor şimdi bu şöyle bir şey bir tane korgeneral geliyor askerim 

şunu yap diyor şimdi bu adam gidecek öbürüne mi soracak ben bunu yapıyım diye 

sormayacak yapacak hani bilgilenme noktasında da daha önceden bir fikrim var evet TMH 

olacak TMH'a gideceğim bunu da zaten söyledi bana şimdi filo komutanını da sordum orada 

nerede geliyor mu dedim. Açıkladım da size bunu nasıl söylediğimi o şekilde bilmiyorum o 

şekilde anlattım.  

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar cevaben devamla : Adem Kırcı'nın eşi ve 

çocuğu senin lojmanındaki evindemiydi o akşam.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Evet  

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar cevaben devamla : Şimdi Adem Kırcı dosya 

kapsamındaki ifadesinde diyor ki. Çavur'un söylemesi üzerine ertesi günkü faaliyet o 

ifadeleri doğrulayarak yazılı savunmasında benim çocuklarım ile birlikte bir çocuğum ile 

birlikte eşimle birlikte  Çetin Kaplan'ın evine gitmemi söyledi eşime söylediğimde de 

şaşırmıştı buna. Şimdi buradan şunu anlıyoruz sen huzurda Çavur'un ilerleyen günlerde TMH 

olabilir dediğini ancak alt rütbeli olduğun için bunu kendin için ertesi gün olur olarak 

anladığını ifade ettin şimdi bunu o inkar ettiğin ifadeyi güçlendiren bir şey aynı şekilde Adem 

Kırcı'da Çavur'un ertesi günkü faaliyet ile ilgili çocuğunu ve eşini senin evine bırakması 

yönünde bir talimatı olduğu o yüzden evine geldiklerini ifade ediyor.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan bu beyanın sahibi kendisine 

sorulur. Ben ifademde de anlattım. Haberim yok yani benim ertesi gün olarak alacağı 

şeklinde hani öyle mi söyledi bilmiyorum da kayıtlardan net edilip çıkar, önümüzdeki 

günlerde olacak dedi bize şimdi bende zaten kimse o gün TMH hareketi olduğunu vermediği 
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için ben misafir çağırdım olsa bile daha önce de oldu iyi işte hanım (ANLAŞILAMADI)  oturur 

biz göreve gideriz. Çok oldu Suriye'ye gittik. Ege' ye gittik başka yere gittik. Kandil'e gittim 

oldu yani.  

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar cevaben devamla : Şimdi sayın başkan tabi 

sayın başkan birçok sorular sordu bir buçuk saate yakın ilk uçuşunda ve de üç saat 

civarındaki sonraki uçuşunda hiçbir görüşme yok.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Görüşme yok demedim.  

 

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar cevaben devamla: Bir şeyde yok huzurdaki 

ifadene göre sebepte yok uçman için  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan sebepler yönünden siz de 

sordunuz buna cevap verdim. Bundan önce çok defa ben havada kalktım uçtum ve çok 

bekledim altı saatte bekledim yani tek bu mesela bu iki uçuş (ANLAŞILMADI) ben altı saatim 

altı saat uçtum tek uçuş görev var mı yok. Orada da yoktu. 

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar cevaben devamla: Sana ikinci uçuşunda 

örneğin bekliyorsun bir görev gelmiyor ve yakıtın bitiyor azalıyor yakıt ikmali yapıp yine 

beklemeye devam et mi denildi. ? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yani ifadeler sizin anlattığınız gibi anlatmadım. Havada 

kalmam söylendi taktik kanalda yakıt al dediler ben de yakıt aldım ve havada beklemeye 

devam ettim. Benzer ama siz farklı algılıyorsunuz.  

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar cevaben devamla: Ankara üzerinde yakıt 

ikmali yapmak farklı gelmedi mi sana tuhaf gelmedi mi. ? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi ben Türkiye'nin her yerinde yakıt ikmali yaptım 

sayın başkan Ankara üzerinde Yanki 14 mü 16 mı yakıt ikmal sahaları vardır. Yani ben bir de 

yakıt ikmali illa yakıt sahasında olacak diye bir şey de yok. Hava yolunda da olur alırsın izni 

uçarsın dersin ki ben yakıta gireceğim hava yolu izin verir orada da yaparsın hani garip 

gelmedi ben anlattım. Ben terör örgütlerinin sayın başkan nerede, ne zaman, ne şekilde 

yapılandığını bilemem bu bende değil. Bunun emri şeyi üst taraftır bana derki burada uç ora 

uçarım orada uç orada uçarım. İşte şurada yakıt al alırım bu şekilde  

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar cevaben devamla: Senden önce ilk uçuşu 

gerçekleştiren Fatih Çavur'un uçuş sonrası uçaktan inince tir tir titriyor şeklinde tanık 

ifadelerinden durumuna ilişkin bir bilgi var. Şimdi senden önce Ertan Koral ilk uçuştan sonra 

şok olmuştum. İşte tuhaf olmuştum hatta kusup uçtum vesaire gibi şeyleri var beyanları var 

ancak ne hikmetse sen en son ikinci uçuştan sonra sabah saatlerinde şok oluyorsun. Bu 

soğukkanlılığın sebebi nedir. ? 
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Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan o kişiler  o saatte öğrenmiş ve 

böyle bir şeyi bende kaldıramadım onlar da kaldıramaz öyle yani onlar o saatte öğrenmiş 

ben o saatte öğrenmedim.  

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar cevaben devamla: Son olarak şunu sorayım 

bir Türk Hava Kuvvetleri, TSK personeli bir pilot askeri personel polislerimizi şehit eden 

bombayı soğukkanlılıkla atabiliyor şimdi bunun bu şahsın bu şahıs ben değilim diyorsun 

huzurdaki savunman peki bu o bombayı atan o butona basan o hain o katil elin motivasyonu 

neydi senin ondan farkın ne yani bunu anlatmak açıklayabilirmisin.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Sayın başkan ben ifademde anlattım. Şimdi ısrarla 

bombalama yönünde iddialar var. Ben burada olay yeri görüntü kamerasını da size verdim. 

Gölbaşı Özel Harekat'ın 22:34'de bir patlama oluyor yani ben iki tanesini de aldım da kırk 

tane görgü tanığı diyor ki 22:30 civarında diyor hani patlamanın olduğu saat şimdi nereden 

olduğunu bilmediği ve nasıl olduğunu bilmediğim şimdi Emrah Özbağdatlı var altında ses 

kayıtlarının imzası var şu saatte diyor o saate bakıyorum o saatde iddianamedeki saat 

uymuyor. Şimdi motivasyon olarak soruyorlar yani motivasyon TMH motivasyonu başka bir 

motivasyon yok.  

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar cevaben devamla: O bombayı atan o butona 

basan hainin motivasyonunu sormuştum yani ben değilim diyorsan bu şudur. Ben o olamam 

gibi bir açıklaman var mı.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Ben hiçbir masum insana bomba atmam yani 

söylüyorsunuz polis memurları şehit edildi her yerde söyleniyor videolarda hazırlandı bu 

görevi ben yapmam yani ve bu yüzden hani sorunuzu tam da anlamadım da böyle bir 

motivasyon olamaz ya masum insanı öldürmek gibi . 

Müşteki Başbakanlık vekili Av. İskender Minar cevaben devamla: Teşekkür ediyorum sayın 

başkanım.  

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu söz aldı, sanığa soruları olduğunu bildirdi: 

Şimdi sizden önce ifade veren Ertan Koral iki saat kuralından bahsetti sizin inişinizle tekrar 

kalkışınız arasında anladığım kadarıyla iki saatlik süre geçmiyor. Bu iki saatlik kuralı kişiden 

kişiye değişkenmidir.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan Ertan Koral eğitim filosunda 

uçmuştur bir yılda orada görev yaptığını ben de burada öğrendim. Ben ne zaman geldiğini 

bilmiyorum da şimdi eğitim filo yönergeleri harekat yönergelerinden farklıdır. Nasıl farklıdır 

bunu şöyle diyeyim iki saat olacak mı evet eğitim filolarında bu vardır ancak harekat 

şartlarında gerekli izinlerle pilotlar uçabilir bu şu anlama geliyor. Savaş çıktı harekat vardı 

pilot uçmuyor mu diyor. Şu da var pilot uçmak istemiyorsa uçmaz da uçar yani ben daha 
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önce çok sefer iki saatten önce göreve gittiğim oldu. Bunu eğitim sortilerinde şey engeller 

MY ama harekat sorgularında böyle bir hukuki kaide kural yoktur.  

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu cevaben devamla: Tamam bu kişi eğitim 

filosunda ama o da sizin geçtiğiniz tezgahtan geçti herhalde o da bir şeyler öğrendi o da bu 

uçuşları yaptı. Daha önce herhangi bir harekatta bulundu herhalde şimdi burada ifade veren 

herkes işine geldiği gibi söylüyor işine gelen iki saat kuralı var uçamam diyor. Ama işine 

gelen diyor ki ya savaş var diyor harekat var uçmayacağım mı ne diyeceğim diyor ama işine 

gelen diyor ki çikolatamı yemedim kan şekerim düştü. Bunun bir kaide kuralı yok mu herkes 

kafasına göre ben uçmam diyen uçmayacak iki saat kuralını dinlemem ben kahramanın 

hemen uçacağım diyen uçacak böyle bir şey mi?  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan avukat beyin anlatımı hepsi yanlış 

niye yanlış 

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu cevaben devamla: Yanlış değil hepsini 

duyduk bunların çikolatayı da duyduk iki saat kuralını da duyduk.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Ne biliyim pasta yemeye giden de vardı. Şimdi biri 

harekat, biri eğitim sayın başkan yani Ertan Koral'ın bunu unutmuş olması doğal. Niye doğal 

kendi ifadesinde söyledi ki ben dedi doğuya yönelik yanlış hatırlamıyorsam harekatlara 

katılmadım bu minvalde bir söz kullandı. Ben son bir yılda on defa gitmişimdir ve kurallar 

yönergeler yani avukat bey şey söylüyor bunun bilirkişisi vardır hava kuvvetlerinde belli 

yönergeler vardır. Eğitimde nasıl harekatta bunlar talep edilsin hava kuvvetlerine sorulsun.  

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu cevaben devamla: Bir de yine ifadenizde 

şundan bahsettiniz lideri takip etme kuralından bunla ilgili birkaç örnek verdiniz ve bunlarla 

ilgili şehitlerimiz olduğunu söylediniz yani sizde kesin bir kural lideri gerekirse bir metre bir 

metre ise bir metre takip edeceksiniz lider nereye gidecek ise o gidecek sizde bu konuda 

defalarca uçmuş bir pilotsunuz. Çıktınız iki dakika sonra lideri nasıl kaybedebiliyorsunuz yani 

bu kadar sıkı bir takip halindeyken bu kadar da uzman bir şeyken nasıl lideri kaybedip tekrar 

bulabiliyorsunuz.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan lideri çıktık iki dakika sonra 

kaybettik diye bir şey yok bana verilen başka bir yer bekleme yeri lider başka bir yerde  

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu cevaben devamla: Ama ayrılmayacaktınız 

lideri takip ediyorsunuz  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan hani şu şekilde deyim havada 

kaybolma usulleri vardır. Adam kaybeder ondan sonra ıntro gibi bir şey yapıp adamı bulur. 

Bulamazsa bu sefer lider kendini tarif eder. Şimdi bu kadar şey diyorsunuz da bu benim 
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bahsettiğim olayların hepsi yakın kol uçuşudur o dediğinizle şu dediğinizin bağlantısı benim 

açıma yok hani bilmem bilirkişiye de sorulsun  

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu cevaben devamla: Bağlantısı yok ise siz 

niye onun üzerinden örnek veriyorsunuz ki.? siz örnek verdiğiniz için ben sordum. Bu 

konuyu bağlantılı görüp bunu birbirine bağlayıp siz örnek verdiniz. Ben de bunun üzerine 

sordum. Yoksa ben bilmem bunu lideri takip kuralını bunlarla ilgili şehitlerimiz olmuş Allah 

rahmet eylesin bu örneği siz verdiniz. Ben sizin örneğiniz üzerine sordum. Sizden önce ifade 

veren şahıslarda sürekli lider lider lider lideri takip biz hiçbir şeye karışmayız lider ne derse o 

olur şeklinde ifade verdiği için soruyorum. Yoksa birbirinden bağlantısı yoksa bu örneği 

vermeseydiniz. Tamam başkanım ben başka bir soruya geçiyorum. 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi bağlantısı sayın başkanım cevap vermek 

istiyorum hani ben burada o örneği verirken dedim ki ben lideri izlemek zorundayım dedim 

hani şimdi bir tane kaybetme ile şöyle deyim şu ana kadar binlerce lider numara izini 

kaybetme vardır. Hani benim bahsettiğim olayın alakası nasıl var. Yan yana iken hani eğer 

lideri doğru düzgün takip etmezsen ölürsün. Bu örneği veriyorum. Hani lider şu lider bu ben 

avukat beyin dediklerine katılmıyorum.  

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu cevaben devamla: Birde bu askerleri 

hatırlamayamadım miğferleri vardı kamuflajlıydı dediniz başkanımız sordu. Onların 

kamuflajlı olması miğferli olmasaydı tanıyabilirmiydiniz yani hatırlayabilirmiydiniz.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Sanmıyorum ya çünkü ömrümde bir defa görmüşüm 

sayın başkanım bunu daha önce de açıkladım size. Ben öyle yapıda bir insan değilim bir kere 

gördüğümü adamı işte bir yıl sonra böyle diyenler var ben o tarz bir insan değilim.  

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu cevaben devamla: Bu normal yani bir kere 

gördünüz tanıyamazsınız ama bu yer ekibini daha önce defalarca gördünüz. Bu yer 

ekibinden de burada kişiler var.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Doğrudur.  

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu cevaben devamla: Başkanımız yer ekibinde 

sizi karşılayan veya sizi uçağa bağlayanları da sordu acaba onlardan da hiç kimseyi 

hatırlamadınız bunları hayatınızda bir kere görmediniz dediğinize göre de uzun süre görev 

yapıyorsunuz bu yer ekibi ile karşılaşma ihtimaliniz çok kuvvetli. Onlardan da hiçbirini 

burada görüp  teşhis edemediniz mi. ? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Sayın başkan burada yer ekibinden yargılanan 4 yada 

5 kişidir ve bunlar beni uçağa bağlayan uçağın orada bulunan kişiler değiller. Çoğu zaman 

bakım harekatı ya da ortalıkta duran ortalıkta duran demeyim de onların da belli başlı 

görevleri var. Onları yapan kişiler  
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Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu cevaben devamla: Peki şöyle bir şey 

düşünmediniz mi bu yer ekibinin herhalde bir listesi bir kaydı kuydu vardır yani. Bunların 

fotoğraflarının olduğu totalde bir yer ekibi herhalde yüz kişiden oluşmuyordur. Yirmi otuz 

kişi bunları teşhis edecek bir şekilde kendinizi savunmak için söylüyorum bunu bu yer 

ekibinden kişi şuna ulaşırsam benim indiğimde uçakta bombanın yüklü olduğunu atmadığımı 

ispat edebilirim gibi bir çaba içerisine girmediniz mi yani yer ekibinden birine ulaşsanız belki 

sizin derdinize çare olacak ve o hainlerin şerefsizlerin attığı bombaları sizin atmadığınızın 

ispatı şimdi bir fırsat olacaktı size bunu düşünmüşsünüzdür mutlaka her şeyi 

düşünüyorsunuz.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi ben avukatın baktığı bakış açısıyla bakmadım 

hani bir bakımcıyı buluyum da beni kim bağladı şeklinde ya ben bakımcıların ifadelerini bile 

bulamadım. Hani ekibi var anlatıyorlar bazıları yok ki. Hani şimdi bakım ekibini suçlayamam 

niye suçlamayamam bir şey yok ortalıkta ne diyeceğim ki. Dediğiniz şekilde ben 

düşünmedim.  

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu cevaben devamla: Peki Adem Kırcı eşiyle 

daha önce örnekleri var dediniz bize kalır gelir şeklinde daha öncede kalmıştır herhalde eşini 

getirip bırakmıştır. Yani doğrumudur.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Doğrudur misafirliğe gidip geldiğimiz çok gün oldu.  

 

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu cevaben devamla: Çok gün oldu peki o gün 

eşinizle yedi kez görüşüyor normalde  sık gelen giden biri evi bilir eve gider kapıyı çalar 

bırakır çıkar bu yedi kez görüşmesinin sebebi ne olabilir sizce. Eşinizle 15-16 Temmuz 

aralığında yedi kez görüşmesi var HTS kayıtlarına göre  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkanım ben uzun süre havadaydım 

bana ulaşamamıştır ona ulaşmıştır.  

Müşteki Ak Parti vekili Av. Muammer Cemaloğlu cevaben devamla: Peki başkanım başka 

sorum yok.  

Bir kısım müştekiler vekili Av. Emrullah Beytar söz aldı, sanığa soruları olduğunu bildirdi: 

Şimdi Mustafa Azimetli ve Ekrem Aslan 1 çağrı koduyla kalkış yapıyor sizde Aslan 2 Çağrı 

koduyla kalkış yapıyorsunuz filo parolası da Kurt filo olarak kayıtlara geçiyor ve siz 

ifadenizde de başkan beyde sordu sizde dile getirdiniz. İlk kalkışta uçağa herhangi bir 

koordinat yüklemediğinizi dile getirdiniz.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yüklemedim.  

Bir kısım müştekiler vekili Av. Emrullah Beytar cevaben devamla : Yüklemediniz evet şimdi 

21:55:33 zaman diliminde Aslan 1 ile Aslan 2 arasında şöyle bir konuşma geçiyor 
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hatırlarsanız gören uçağın elemanlarının yargılandığı duruşmada sayın başkan bir A4 kağıdı 

üzerine çizili bir krokiyi şeye yansıttı ekrana yansıttı ve orada A1 ben A12'ye kadar belli 

yerler işaretlenmişti. Şimdi Mustafa Azimetli size diyor ki A1-A8-A9-A12 hedeflerini 2-3-4 ve 

5 nolu (ANLAŞILAMADI) işaret noktaları sırasıyla gidin şeklinde emir veriyor Aslan 2 Çetin 

Kaplan, 2-3-4'ü aldım. Azimetli tekrar söylüyor 2-3-4-5 A1-A8-A9-A12 sonra Aslan 1 

Azimetli, Çetin Kaplan devam edin diyor. Mustafa Azimetli yine o şekilde A1-A8-A9-A12 

hedeflerini 2-3-4 ve 5 nolu stercontere işaret noktalarını sırasıyla girin bunu iki sefer 

tekrarlıyor ve bunun söylediği noktalarda Polis Özel Hareketinin kampüs alanındaki belli 

noktaların işaretlendiği kroki ve Mustafa Azimetli bunun sizin kullanmış olduğunuz uçağı 

koordinat olarak girmesini söylüyor siz de ısrarlı bir şekilde Mustafa Azimetli veya herhangi 

bir başka kişi tarafından bana böyle bir emrin verilmediğini ve kullanmış olduğum uçakta da 

herhangi bir koordinatın girilmediğini söylüyorsunuz. Çok açık bir çelişki bu çelişkiyi siz nasıl 

giderirsiniz.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Şimdi sayın başkan avukat bey okudu dosyada var 

olan şeyleri ben zaten bunu ifademde de anlattım kabul etmediğimi söyledim montajların 

mevcut olduğunu, bu yönde bir şey olmadı ben şimdi buna yani olmadı diyorum oldu diyor 

hani takdir mahkemenin yani ben olmadı diyorum.  

Bir kısım müştekiler vekili Av. Emrullah Beytar cevaben devamla : Şimdi yine Azimetli size 

diyor ki siz bölgede kalın hedefi gözetlemeye devam edin biz ilerideki yangına bakıyoruz. İki 

numara aldınız mı şeklinde çağrısı var siz nereyi gözetliyordunuz.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Bu konuşmayı ben hatırlamıyorum. Hani doğru değil  

başkanım teşekkürler. Sayın başkan hani tam olarak görmediğim için yazılı olarak ben cevap 

olarak ne demişim bu iddia ettiğiniz Azimetli'nin sorusunda böyle bir şey yok sayın 

başkanım.  

Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca söz aldı, sanığa soruları olduğunu bildirdi: Bu 

arka kokpitte oturan Ertan Koral'a sormuştuk bu MFT sistemine siz girdiniz mi bombaları, 

mühimmatlarınızı  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Girildi.  

Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca cevaben devamla : Siz girdiniz  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben : Evet  

Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca cevaben devamla : Hatırlıyor musunuz tam 

olarak ne kullanıldığını? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben : LGB olduğunu söylemiştim LGB10 yada12 yani bunun 

daha önce de cevabını verdim hani her ne kadar büyük bir kocaman denilse de biri şu kadar 

biri bu kadar yani.  
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Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca cevaben devamla : Peki yani bu bombaların 

mahiyetlerini biliyorsunuz ve şehir içinde TMH var Ankara üstündesiniz yani bunların yakıcı, 

yıkıcı, tahrip edici özelliklerinin de farkındasınız.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben : Evet  

Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca cevaben devamla : Peki bu ikinci uçuşla ilgili 

olarak da yine ilk uçuştan sonra form 781'i doldurdunuz uçağın son durumunu da oraya 

rapor ettiniz. Kuyruk numarası vesaire şeyler de orada imzalayarak verdiniz ikinci uçuşta da 

mı aynı şeyler söz konusu oldu.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben : Hayır ikinci uçuşta dediğim gibi sayın başkan ben 

bunu açıkladım. Bazen uçak başında imzalatırlar bazen adını bilmiyorum da bir binada 

imzalatırlar o şekilde. Hani imzalamadım ikinci uçuşta.  

Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca cevaben devamla : Şimdi bakımcılardan 

söyleyen yok gibi bir ifade kullandınız ama bir Gökhan Gür Hava üstçavuşun bir ifadesi var. 

Diyor ki saat 2 gibi Hüseyin Türk benim başında beklediğim 3663 nolu uçağın yanına uçuş 

için geldi. O sırada onu getiren dolmuşta kişinin veya yan koltukta oturan kişinin teğmen 

rütbeli pilot kıyafetli kişiler olduğunu gördüm ayrıca ön tarafta oturan ve dolmuşu kullanan 

kişi iki kişininde ellerinde silah vardı. Yüzbaşı Hüseyin Türk uçağa bininceye kadar başımızda 

beklediler. Yüzbaşı Hüseyin Türk 2:30 gibi kalkış yaptı uçakta altı adet MK82 bombalardan 

vardı uçak gittikten sonra yaklaşık 15-20dakika sonra yan tarafta 3694 nolu uçağa Yüzbaşı 

Kaplan geldi. O uçağın sorumlu makinist arkadaşı uçmaya hat binasına gittiği için Yüzbaşı 

Kaplan'ı da ben bağladım. Yani mühimmatları yüklemiş bu olayı biraz anlatırmısınız sayın 

mahkemeye.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben : Bu astsubayımızın anlattığı şekilde ikinci uçuşa 

yönelik rütbe ve saatler yanlış yani uçağı bağladığı doğrudur. Yani odur yani bağladım 

diyorsa bağlamıştır.  

Müşteki İçişleri Bakanlığı vekili Av. Uğur Kızılca cevaben devamla : Teşekkür ederim sayın 

başkanım.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben : Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sayın başkanım o 

ifade eylül ayında yanlış hatırlamıyorsam alınan bir ifade yani makinistin burada bir şeyi yok 

sadece bu geldi diyor uçağa bindi diyor. Saatler yanlış, rütbe yanlış, hani doğru olabilir yani. 

İddia makamı sanığa soruları olduğunu bildirdi: Bu on altısında yakalandığında üzerinde bir 

dolar var bunu üzerinde bulundurmanın özel bir sebebi var mıydı.? veya (ANLAŞILAMADI) 

bir nedeni var mıydı? 

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan  cevaben: Şimdi sayın başkan bir dolar biz biliyorsunuz 

Adana'da göreve gidiyoruz. Onuncu tanker üssünde bir kısım yerler dolar ile alış veriş 
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yaptırıyorlar bu doları hayatımda da ilk defa doları orada kullandım. On dolar vardı üç kişi 

havuza gittik. Eren Önder, Habib Yıldız bir de ben gittim. Dokuz dolar verdik hani üç dolardı 

hani bunun teyiti yapılabilir havuzun ücreti ile alakalı, bir dolar kalmıştı o da cüzdanda 

duruyordu. Yani bunun şu anki işte ifadelerde bir doların  özel nedeni var işte şu serisi bu 

serisi diye böyle olduğunu bilsem ben bir kere onunla çıkmam.  

İddia makamı: Bir tane olması enteresan hani birkaç tane olsaydı neyse tesadüfen 

bulunmuştur. Bir tane bulunmuş biraz değişik geldi.  

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan  cevaben: Sayın savcım hani cüzdanda duruyordu.  

İddia makamı : Peki ben anlamadım Reis Bey saatlerce sordu. Katılanlar sordu. Ya bu TMH 

ne için yapıldı. Kim planladı, kim organize etti. Bu TMH kapsamında size verilen görev neydi 

40-50.000-USD'lik dolarlık uçaklar ben yanlış anlamadıysam kimin uç dediğini 

hatırlamıyorsun.  

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan  cevaben: Kimin uç dediğini hatırlamıyorum mu dedim hayır 

ben Ertan Koral... 

İddia makamı cevaben devamla : Kimin ne emir verdiğini söylemiyorsun  

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan  cevaben: Şimdi sayın savcım sayın başkanım bana gelen kişi 

Ertan Koral beraber uçuşa gittiğimiz kişi Ekrem Aydoğdu, Mustafa Azimetli beni göreve 

çağıran kişi Mehmet Fatih Çavur,  Ahmet Özçetin'le (ANLAŞILAMADI) çağırıyor.  

İddia makamı: Mesela birinci uçuş sana ne denildi ne talimat verildi kim verdi talimatı.? 

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan  cevaben: Talimat değil ki anlattım sayın savcım.  

İddia makamı: Oradan almadın mı nereye gittiğini bilmiyormuydun.? 

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan  cevaben: Almadım, gitmedim daha önce de bu şekilde gittim.  

İddia makamı: Bu devletin 40 Milyon 50 milyon dolarlık uçağı hangi kuyruk numarası ile 

uçtuğunu bilmiyorsun. İnerken mühimmatları kontrol ettin mi düşen varmıydı.? 

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan  cevaben: Yoktu.  

İddia makamı: Mühimmatın ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorsun.  

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan  cevaben: Hayır hatırlıyorum  

İddia makamı: Havada telsizle kiminle ne konuştuğunu hatırlamıyorsun.  

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan  cevaben: Onları da söyledim sayın savcım.  

İddia makamı: Bombayı kimin attığını bilmiyorsun. Bir ateş görüyorsunuz 

şüphelenmiyorsunuz. Havada hiçbir düşman unsuru yok.  

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan  cevaben: Ateş gördüm demedim. 

İddia makamı: Siz bu 15 Temmuz ve 16 Temmuz günü bu soruyu soracağım artık 

dayanamayacağım Ankara'nın F16'larla Ankara'nın tarihi ve turistlik yerlerini mi gezdiniz. ? 

kim yaptı bu bombalamaları bu alçak uçuşları kim yaptı hangi pilotlar yaptı. Yaşadığınızı 
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niçin anlatmıyorsunuz. Toplu halde hepiniz suç mahallindesiniz ve suç aletlerinin içindesiniz 

ve birileri bir şey yaptı tamam siz yapmadıysanız bile yapanları, talimat verenleri, emir 

verenleri anlatmaktan niçin kaçınıyorsunuz. Bu devlete hiç mi borcunuz yok. Hiç mi vicdan 

azabı çekmiyorsunuz. Hiç mi pişmanlık duymuyorsunuz.  

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan  cevaben: Sayın başkan bu ithamlara çok sayıda cevap verdim. 

Ekstra hani şuna cevap ver dediğiniz varsa ona cevap veriyim.  

İddia makamı: Tamamdır başkanım.  

Sanığın çarpraz sorgusuna sanık müdafiilerinin sorusu ile devam olundu. 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı söz aldı, sanığa soruları olduğunu bildirdi: Sayın 

başkanım açlığın ve tahammülün sınırlarını zorlamadan kısa kısa bir kaç tane sorum olacak 

hemen sorularıma geçiyorum. Gören uçağı ile ilgili sizden önceki huzurda ifade veren sanığa 

sorduğumuzda herhangi bir bilgisinin olmadığını söyledi önlü arkalı uçtuğunuza göre 

muhtemelen sizin de yoktur onu hiç sormuyorum ancak hedef tespiti ve hedeflerin iletilmesi 

noktasında sizin olmasa bile bir kısım savunmaların teyiti veya teksipi anlamında konu ile 

ilgili çok kısa bir sorum olacak. Şimdi bu F16'ların bana anlatılanlardan anladığım kadarıyla 

havada online görüntü alma imkanları var sizin uçtuğunuz uçağın olabilir veya olmayabilir. 

Bunu S bandı veya C bandı hangi kelimeyi kullanıyorsunuz bilemiyorum onu F16'ların 

aldığını söylediler ben de öyle anladım gören uçaklarının da Q bandından görüntü 

aktardıklarını söylediler yani Q bandından görüntü aktaran gören uçaklarının C bandından 

görüntü alan F16'lara bu görüntüleri aktarması görüntülerden kastım kasıtlı olarak tabi bu 

haritalar dolayısıyla hedefler mümkünmüdür veya size o akşam öyle bir aktarım olayı oldu 

mu. ? 

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan  cevaben: Bana o akşam herhangi bir aktarım bu şekilde yer 

bildirme şeklinde olmadı gören ya da mahkeme başkanı Tosun diye çağrı adını söyledi. Bu 

yönde bir konuşmamız da olmadı bu kişiler ile bu kişilerin havada olduğundan da haberim 

yok benim. Ancak dediğiniz şey teknik bir şey hani gören uçağın yeni kabiliyetleri içinde 

vardır. Ben bilmiyorum daha önce hiçbir şekilde görenden havadayken görüntü almadım. 

Bilirkişiye sorulsa daha iyi olur.  

 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı devamla: Şimdi hava sahası kontrolü hava 

sahası kontrolü anlamında not almışım. İstikamet, güzergah, irtifa noktasında şimdi ayın on 

beşi akşamı ile 16'sı akşamı havada bir takım uçuşlar var. Sadece Ankara bölgesinden değil 

diğer taraftan gelen uçaklar da var. Şimdi bu hava trafiğini o akşam kim yönetti Hava 

Kuvvetleri Karargahındaki bu harekat merkezinden mi yönetildi Akıncı'dan mı yönetildi yani 

size uçan uçaklara bu desteği kim verdi kim sağladı.  
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Sanık  Mehmet Çetin Kaplan  cevaben: Şimdi Akıncı olarak söyleyeyim kule, Akıncı'nın 

kontrol sahası içindeyken pistten kalktıktan sonra yaklaşma Akıncı yaklaşma, Akıncı 

yaklaşmadan sonra sivil kontrol unsuru, Yıldız yine taktik kanalda İEK yıldız bunlar.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı devamla: Peki şimdi defalarca TMH görevine 

katıldığınızı söylüyorsunuz. Yani bu konuda bir şeyiniz var tecrübeniz var. Yani TMH'da 

terörle mücadele hareketinin baş harflerinin kısaltılmışı o akşam ilk hasar ilk zaiyat uçaklarla 

bildiğimiz kadarıyla bu Polis Özel Harekatın helikopteri hani yanlışlıkla vurduk diyebilmek 

adına söylüyorum veya vuranların yanlışlıkla vurduk anlamında söylüyorum. Hangi terör 

örgütünün şeyi var böyle bir helikopter imkan kabiliyeti var Ankara'nın içerisinde.  

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan  cevaben: FETÖ'nün 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı devamla: Skorsky helikopter imkanı var 

FETÖ'nün  

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan  cevaben: Yani varmış.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı devamla: Evet şimdi o akşam sizin uçtuğunuz 

saatlerde iki tane ciddi eylem var bir tanesi 23:18'de bu Skorsky'nin imha edilmesi ve yedi 

tane şehit var ondan sonra da Polis Özel Harekatın nizamiyesine bomba atılıyor başlangıçta 

kırk iki daha sonra elli bir şehidimiz de orada var. Aşağı yukarı 00 veya 01 anlamında siz de 

bu bölümde lider uçak ile birlikte Ankara'nın kuzey doğusu diyorsunuz yani o bölgeden kep 

yapıyorsunuz kepi de sorduk öğrendiğimiz kadarıyla üç kilometre gidiliyor üç kilometre 

geliyor dediler. İki fazladır üç fazladır. O bölgede yani bu kadar şehitin verildiği bölgede sizin 

gördüğünüz dikkatinizi çeken veya sizin dışınızda başka bir uçak varmıydı o bölgede.? 

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan  cevaben: Şimdi sayın avukat Ankara'nın kuzey doğusu 

dediğiniz bölgeyi kapsamıyor. Hani harita olsa bakarız görürüz. Bizim biz o bölgede değiliz 

yani dediğiniz bölgede diğer sorunuzu kaçırdım bir daha tekrarlarmısınız.? 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı devamla: Yani gördünüz mü.? çünkü siz havada 

hep kepte bekliyorsunuz kep dedikleri olay bana anlatılanı söylüyorum ben hiç kep tutmadım 

kepte uçmadım onu bilmiyorum. Söylenen şey şu aşağı yukarı üç kilometre gidiyorsun üç 

kilometre geliyorsun. Siz de o akşam hani kepte gidiyorsunuz geliyorsunuz hiçbir şey 

yapmıyorsunuz. Öyle değil mi.? 

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan  cevaben: Sayın avukat kep hakkında bilgi biraz yanlış şöyle bir 

şey deyim kep görevi 10 millik bacakta olur (ANLAŞILAMADI) on sekiz kilometre eder. Elli 

millik bacak da olur radar yönlendirir. Hani bu tarzda bir kep görevi.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı devamla: Yani o bölgedesiniz sizden başka uçak 

da görmediniz.  
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Sanık  Mehmet Çetin Kaplan  cevaben: Benim bulunduğum bölgede. Şimdi şöyle bir şey var 

biz ilk kalktığımızda yüzlerce uçak vardı ama bunları ben bilemem ne olduğunu, biz şimdi şu 

bölgede diyorsunuz ya hani o çok muğlak bir kavram şimdi uçağın radarı 80 mile alt tarafı 

hatırlamıyorum 20-30 millik bir yeri tarıyor ben IFF introget yaptığım zaman yüzlerce uçak 

var hani bu bölge dediğiniz bölge neresi siz diyorsunuz ki... 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı devamla: Bu hiç muğlak değil benim sorduğum 

nokta Gölbaşı'ndaki bölgenin iki tane bomba atılıyor 23:18 ve gece saat: 00 veya 01'de on 

ikiyi bir geçe sizden önceki pilota sorduğumuzda kendisi hava kuvvetlerine sorun dedi sorum 

şuydu. Ben aynı uçakta olduğunuz için size soruyorum. Uçağınıza yüklü olan bomba lazer 

güdümlü olan bir bomba yani bunu uçağın kendisi işaretleyip kendisi atabilir mi dedim veya 

illa bir tane atan bir tane de lazerle işaretleyen uçak mı olması gerekir dedim. Sizin bu 

konuda bir bilginiz var mı muhabereye hazırlığınız var mı bu konuda .? 

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan  cevaben: Şimdi LGB atışları çeşitli şeylerde olabiliyor bir 

yerden lazerlenebiliyor görenin böyle bir kabiliyeti varmış yeni kazandırıldığını düşünüyorum 

ben daha önce gören da atış yapmadım hani şey olarak hani uçak üzerinden lazerlenebilir. 

İHA yönlendirilebilir.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı devamla: İddianameye göre daha somut 

söylüyorum iddianameye göre lider uçak attı siz attınız mı.? soru bu çok somut atmadım 

diyorsunuz ama.  

Sanık  Mehmet Çetin Kaplan  cevaben: Ben bomba atmadım.  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Erhan Tokatlı devamla: Başkanım sorum bu kadar sağ olun.  

Başkan: Şimdi daha önce sanıklardan Olgun Acuce'nin ifadesini dinlemişsindir o da Akıncı 

üssünde gören uçağıyla birlikte havalandıklarını bir süre sonra Gölbaşı mevkine geldiklerini 

vesaire anlattı. Yine bu gören uçağının sizin lider uçak dediğiniz uçakla teması var. Mesela 

Ertan Koral'ın da söylediği o Yıldız radarının RTB yapılsın ya da iniş yapılsın şeklinde ki 

çağrısını iletmiş. Burada da Gölbaşın da akıncı dan kalkan o uçakla telsiz bağlantısı da 

olduğu ifade edildi. Yine koordinatlar da verildi. Siz Gölbaşı tarafına hiç gitmediniz mi ?  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Sayın başkan ben bulunduğum noktayı söylüyorum.  

Başkan: Lider uçak gitti mi biliyor musun.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Gitmiş olabilir yani bu şöyle bir şey havada hani 

kaybetmekle alakası derken bana her zaman yerini söylemez. Ama ben bulunduğum bölge 

orası onlarda ben Mustafa Azimetli'yi de demiştim Akıncı üzerindeydik dedi. O şekildedir 

yani. Kendileri daha iyi biliyordur. 
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Başkan : Bu 141 filo harekat icra odası diye geçen kamera kamera saati ile 20:06'ya 

gelelim. Biraz ilerle tamam devam etsin oradan bu ayakta duran elinde bir şey olan şahıs şu 

anda sen misin.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Sayın başkanım göremedim daha  

Başkan : Cep telefonuna bakıyor birazdan çıkış yapacak biraz ilerle 08'e doğru gel. Tamam 

oradan devam etsin. Burada kamera ile ilgili bir konuşma yaptınız mı.? bu şahıslarla 

kamerayı gösteriyorsun.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Hatırlamıyorum sayın başkanım kamera ile ilgili bir 

hatırlamıyorum yani konuşma yaptığımı.  

Başkan : Şimdi karşıya bakıyorsun kameraya  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Yani kameraya baksam da ben kamerayı 

göstermiyorum sayın başkanım bunu da ilk defa inceliyorum hani şöyle yapmışım yani öbür 

taraftan bir şey sormuşumdur mutlaka da hatırlamıyorum ne sorduğumu. 

Başkan : Bir şey mi var bir şey mi gördün.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben : Hatırlamıyorum yani.  

Başkan : Şahısları hatırlıyor musun sen misin en azından bakan kişi sen misin.? 

Sanık Mehmet Çetin Kaplan cevaben: Muhtemelen benim.  

Başkan: Evet kapatabiliriz. Sanık müdafinden soruldu önce bu gecikmenin sebebini 

söyleyeyim yine sanık müdafi İstanbul'daki duruşmaları nedeniyle dönmesi gerektiğini 

bitirilmesi konusunu söylediği için yarın için o yüzden duruşmaya devam ettik yoksa normal 

periyotta biz aramızı veriyoruz. Bizden kaynaklanan bir husus değil.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan müdafi Av. Nadir Kırtaç'dan soruldu: Sayın başkanım öncelikle 

bir hususu aydınlatmak isterim bu ifadeden imtina etme hadisesi veyahut da falanca ifade 

vermeden biz ifade vereceğiz diye bizim bir talebimiz olmadı bizim bütün beklentimiz sayın 

mahkemenin hazırladığı bizlere ilettiği ifade sırasına riayet edilmesini istedik efendim. Biz 

özellikle ifademizi verelim gidelim derdindeydik ayrıca bu deliller iddianamenin ekleri 

yönündeki açıklamalarınıza katılıyoruz sağolun iyi niyetinizden bizim şüphemiz yok ama 

istediğimiz evraklara veya istediğimiz delillere belgelere malesef ulaşamıyoruz. Neden çünkü 

çok kalabalık hacimli tamamı zaten iddianamenin ekleri bize sunulmadı verilmedi. Böyle bir 

şey iddianame zaten bir bütündür ama dediğim gibi sizlerin iyi niyetinizden şüphem yok 

fakat malesef hala eklere ulaşabilmiş değiliz.  

Başkan : Avukat bey bende bunu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten bende bundan 

şaşkınım avukatlara diyoruz ki bir tane şöyle hard disk getirin bu dosyayla ilgili ne varsa alın 

götürün. Görüntüler için alın götürün diyoruz yani bu bunu Adalet Bakanlığı ile de görüştük 

çok fazla olduğu için duruşma için zaptı açamıyoruz. UYAP sistemine yüklenmesi için 
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teknolojik işte ne yapılması gerekiyorsa onu da yazdık. Biz de onun için yapacağınız tek şey 

şöyle bir şey alacaksınız kalem bütün zaman burada getireceksiniz bütün dosya ile ilgili her 

şeyi alacaksınız. Ben bunu görüntüler açısından da söyledim yani şimdi iki Terabayt üç 

terabayt biz cezaevine göndersek bir kişinin o üç terabayt incelemesi dört yüz seksen altı 

kişiyi sıraya soksalar ne kadar sürer dedik ki avukatlara buyurun alın görüntüyü siz izleyin 

sanıkla ilgili olan kısımları çıkartın. Bize verin biz cezaevine diyelim ki şu görüntüyü izlettirin 

bu ikinci celse ara kararında da yazıyor. Bugüne kadar sadece Mustafa Batur vekili geldi. Bir 

CD verdi bizde gönderdik incelesin dedik. Biz bir şeyler yapmaya çalışınca işte onu 

söylüyorum sanki bu  bizim görevimiz gibiymiş gibi tekrar tekrar niye yapılmamış gibi bir 

durum oluyor. Ben şimdi avukatın da dosyaya ulaşımı için hadi onlar tutukluyuz diyorlar size 

ne diyelim avukat bey sizde kaleme gelip ulaşacaksınız dosyaya.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan müdafi Av. Nadir Kırtaç devamla : Arz edeyim başkanım kaleme 

geliyoruz diğer meslektaşlarımızdan elde edebildiğimiz üç sayfalık beş sayfalık dokümanları 

diyoruz ki şu hangi klasörde bize bunu verir misiniz kalemde böyle bir şey olmadığı 

söyleniyor yani geçin arayın 400 küsur klasör... 

Başkan : Onu bilemezler evet bu taranan dosyaların üzerine tek tek isim yazmadığı için işte 

M,X ve saire bana verilen şeyde ben de aldığımda öyleydi ben her okuduğumu klasörün 

üzerine bir isim verip yazıyorum ama kalemdeki bu M,X,N,X vesaire gittiği için kalemdeki 

şahsın da sizin söylediğiniz bir şeyi bulması için hangi klasörde olduğunu bilmesi lazım bir. 

Yok ise 700-800 klasörü onu tek tek bakıp o sayfayı bulması da mümkün değil. Bunun tek 

çözümü nedir hard disk olarak bakmanız.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan müdafi Av. Nadir Kırtaç devamla : İşte sayın başkanım bir süreç 

bir zaman bizde bunu anlatmaya çalışıyoruz yani her şey istediğimiz zaman elimizde değil 

uğraşıyoruz inşallah yetiştireceğiz davanın sonuna kadar. Şimdi müvekkilim Mehmet Çetin 

Kaplan salt iddianamede belirtilen hususlar dahilinde savunmasını sunmuştur. Tamamen 

katılıyoruz kendisine gönül isterdi ki iddianamenin tüm ekleri deliller de tarafımıza verilmiş 

olsa ve maddi gerçeklerin ortaya çıkmasına vesile olabilseydik. Sayın mahkemenin iyi 

niyetinden zerrece kuşkumuz yoktur ancak duruşma evresine kadar geçen sürede müvekkil 

açısından adil yargılanma hakkı ve masuniyet karinesi ihlal edilmiştir. Şüpheli ve sanığın 

maddi  ve manevi varlığı da kim ya da ne yapmış olduğuna bakılmaksızın insan ve yurttaş 

olan herkes gibi Anayasanın 17. Maddesindeki hakkın korunması altındadır. Bu bakımdan 

Anayasanın 38. Maddesine göre suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu 

sayılmaz cümlesi ile ifade edilen masumiyet karinesinin sonucu olan ve şüpheliye sanığa 

suçlu muamelesi yapılarak onu toplum önünde suçlu konumuna koyacak her türlü tutumdan 

kaçınmak anlamına gelen lekelenmeme hakkının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
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tarafından adil yargılama hakkı çerçevesinde görülmekte ve değerlendirilmekte olduğu 

ayrıca ciddiyetle önemsenmelidir. Evrensel hukuk sanık kavramının özgürlüğü sınırlanmış 

olmasına karşın hükümlü gibi tanımlamaz sanık tedbir olarak cezaevindedir. Onun 

özgürlüğünü kısıtlayan devlet aynı zamanda her alanda ona sahip çıkmak zorundadır. 

Evrensel hukukun genel kabule ulaştırdığı ve bu bağlamda hukukun çağdaşlığının ölçüsü 

kabul edilen masumiyet karinesi hukuk devleti iddiasını taşıyan bir ülkenin konumunu 

gösteren en önemli ilkelerden bir tanesidir. Mecellenin bile beraati zimmet asıldır diye ifade 

ettiği bu ilkenin ihlali çok ciddi sonuçlar doğuracaktır. Bir hukuk devletinde suçluluğu 

mahkeme karar ile sabit görülmeden şüpheli ya da sanığı hükümlü yerine koymak gibi bir 

kimseye veya bir zümreye verilmiş yetki olamaz hal böyle iken üç aydır dört aydır burada 

maruz kaldığımız hakaret, küfür ve tehditlerin ne hukukla ne dinle ne de ahlakla 

bağdaştıramayız. 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasimize karşı alçakça haince bir darbe 

girişimi olmuş 249 yurttaşımız şehit olduğu, binlerce yurttaşımızın gazi olduğu bu hain darbe 

girişimi halkımızın karşı duruşu Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet içindeki yurtseverlerin 

vatan sevgisi ile püskürtülmüştür. Öncelikle şehitlerimizi rahmetle anıyor yakınlarına baş 

sağlığı dilerken gazilerimize de minnet ve şükran duygularımızı ifade ederek bu hain 

kalkışmanın faillerinin de en ağır biçimde cezalandırılmasını istemekteyiz.  

Başkan : Araya gireyim oradakilerin hepsini okuyacaksanız bugün için saat  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan müdafi Av. Nadir Kırtaç devamla : Yok yok savunma 

yapmayacağım. Savunma yapmıyorum başkanım iki dakikaya bitireceğim.  

Başkan : İki dakika içerisinde bitmesi de mümkün değil bizim de o kadar 

tahammülümüz kalmadı açlık vesaire çünkü siz öyle söylediğiniz için bu saate kaldık.  

Sanık Mehmet Çetin Kaplan müdafi Av. Nadir Kırtaç devamla : Biliyorum sayın başkanım 

sağolun tarafıma 15 Ağustosta vekalet verilmiş ve 06/12/2016 tarihinde de soruşturma 

dosyasına konulmuş olmasına rağmen 02/11/2016 tarihinde müvekkile vekaletten istifa 

ettiğim söylenerek TEM Şube Müdürlüğünde baskı ve tehdit altında ifadesi alınmıştır. Keza 

dosyada ulaşabildiğimiz uçak ile yapılan telsiz konuşmaları, hava hava mı? yer hava mı ? 

uçak verileri  CSFDR raporları olay mahallindeki teknik incelemeler ve hukuki durumları 

kimlikleri tartışılan bilirkişilerin rapor ve tutanaklarından oluşan deliller sahih ve olayları 

anlatmaktan uzaktır ki bu konuda müvekkil ve 12 Şubatta ifade veren sanık Hüseyin Türk 

teferruatlı açıklamalarda bulunmuştur. Öncelikle bu hususların aydınlatılması ve eksikliklerin 

giderilmesini sayın başkanlığınızdan talep etmekteyiz. Asıl savunmamı esas hakkındaki 

mütalanın verilmesinden sonra sunacağımı belirtir ayırdığınız zaman için ve katlandıkları için 

buradaki herkese teşekkür ediyorum efendim sağolun.  

Sanık müdafiine katılma talepleri yönünden soruldu: Takdir mahkemenindir 
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Sanığın nüfus ve sabıkasızlık kaydı okundu, soruldu: Doğrudur, bana aittir dedi. 

 

Sanığa katılma talepleri yönünden soruldu: Avukatıma katılıyorum dedi. 

 

İddia makamından soruldu, sanıkların üzerlerine atılı Anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine karşı suçların niteliği, işin önemi, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin 

varlığını gösteren olguların bulunması (darbe teşebbüsünün yönetilmesi ve icrai 

hareketlerine değişik şekilde katıldıklarına ilişkin tespitlerin bulunması), tutuklukta 

geçirdikleri süre, suçların cezalarının yasadaki üst sınırı, verilmesi beklenen ceza ve güvenlik 

tedbirleri ile tutukluluk tedbiri arasında ölçülülük bulunması, suçların CMK.nun 100/3.a 

maddesi kapsamında kalan suçlardan oluşu, kamu düzeninin korunması, sanıkların yeniden 

suç işlemelerinin önlenmesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu aşamada tutukluluk 

hallerinin devamına, tevsii tahkikat ve diğer hususlardaki görüşümüzün duruşma sonucunda 

belirtileceği hususu mütalaa olunur, dedi.  

Dosya incelendi.  
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Sakarya, Emre Vurmaz, Enes Coşkunçay, Enes Taştan, Enes Yeşilkütük, Engin Yetgin, Engin 

Yüksel, Ercan Dağhan, Ercan Dursun, Eray Kızıltaş, Erdem Erdoğan, Erdinç Kurt, Erdoğan 

Durgun, Eren Çalışkan, Eren Kaçgan, Erhan Balcı,  Erhan Baltacıoğlu,  Erhan Gazioğlu,  

Erkan Durmuş, Erkan Muzafferiyet, Ersin Eryiğit, Ertan Koral, Ertuğrul Dincer, Ertuğrul 

Özdemir, Ertuğrul Cihat Sungur, Ertuğrul Güven Birlik, Eyüp Has, Eyüp Mert, Eyüp Bahadır 
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Pekince, Eyyüp Ergül, Fahri Ünver, Fahri Yavuz, Faruk Solmaz, Fatih Akbulut, Fatih Arslan, 

Fatih Aslantaş, Fatih Aydemir, Fatih Kahraman, Fatih Kahraman (Besim oğlu, 1984 d.lu), 

Fatih Kaya, Fatih Koç, Fatih Koçak, Fatih Özcan, Fatih Pancar, Fatih Suçatı, Fatih Şen, Fatih 

Yapıcı, Fatih Yarımbaş, Ferat Erten, Ferdi Dal, Ferdi Evcimik, Ferhat Akbulut, Ferhat Keten, 

Fevzi Kılıç, Feyyaz Karakaş, Fikri Özgür, Furkan Öztürk, Gökhan Karabacak, Gökhan 

Gerboğa, Gökhan Maldar, Gökhan Yakut, Gökan Gültekin Demir, Gökmen Tarhan, Göksel 

Bayram, Günay Köroğlu, Habip Sarıahmetoğlu, Hakan Çiçek, Hakan Doğan, Hakan Karakuş, 

Hakan Tayyare, Halil Burak Balcı, Halil İbrahim Güçlü, Halil İbrahim Yurdusev, Halil Kumcu, 

Haluk Şahar, Hamdi Çıplak, Hamza Aras, Hamza Beyret, Hamza Karaduran, Harun Biniş, 

Harun Eraslan, Harun Olgun, Harun Nihat Aşık, Hasan Akın, Hasan Balcı, Hasan Baysar, 

Hasan Çalmaz, Hasan Kargın, Hasan Kepez, Hasan Saltan, Hasan Alp Koruyucu, Hasan 

Hüsnü Balıkçı, Hızır Özyuva, Hüseyin Arı, Hüseyin Aslanbay, Hüseyin Demiral, Hüseyin 

Mermer, Hüseyin Polatçı, Hüseyin Türk, Hüseyin Yılmaz, Işın Ceylan, İbrahim Gerboğa, 

İbrahim Koçak, İbrahim Yılmaz, İbrahim Yozgat, İbrahim Halil Kaya, İbrahim Mesut Yılmaz, 

İdris Aksoy, İlhami Aygül, İlhami Yıldız, İlhan Karasu, İlker Hazinedar, İrfan Altuntaş, İsmail 

Aslan, İsmail Boyacı, İsmail Keskin, İsmail Küçükberber, Kadir Bekmez, Kadir Okur, Kadir 

Saraç, Kağan Polat, Kamil Çetin, Kemal Akçınar, Kemal Batmaz, Kemal Mutlum, Kenan 

Comart, Köksal Demirtuğ, Kübra Arpaguş, Lale Işık, Mahmut Açıkbaş, Mahmut Sil, Mehmet 

Afşar, Mehmet Cantürk, Mehmet Ceylan, Mehmet Güngör, Mehmet Karakoç, Mehmet Kaya, 

Mehmet Köse, Mehmet Oruç, Mehmet Özçete, Mehmet Veske, Mehmet Yurdakul, Mehmet Ali 

Taşkıran, Mehmet Çetin Kaplan, Mehmet Fatih Canal, Mehmet Fatih Çavur, Mehmet Fatih 

Özkan, Mehmet Feyzi Ünal, Mehmet İhsan Akça, Mehmet Teoman Kalmaz, Mehmet Zaid 

Çelik, Melih Albayrak, Melih Döner, Mert Keskin, Merve Duğan, Mesut Açıkgöz, Mesut Aşkın, 

Mesut Bayar, Mesut Baytürk, Mesut Güney, Mesut İleru, Mesut Yurtdan, Metin Bilgici, Metin 

Çerkesoğlu, Mevlüt Öncel, Mikail Kaynak, Mikail Tığcıoğlu, Muhammed Muzaffer Durmaz, 

Muhammet Kıvrak, Muhammed Osman Haktanır, Muhammed Süheyl Serdaroğlu, 

Muhammet Saka, Muhammet Emrah Kuzu, Murat Altay, Murat Bayrakçeken, Murat Bicil, 

Murat Çakır, Murat Çakır (Fethi oğlu, 1990 d.lu), Murat Çınar, Murat Fırat, Murat Gümüş, 

Murat Kale, Murat Karakuş, Murat Tekin, Murat Yalçınel, Murat Yazıcı, Murat Can Işık, Murat 

Yılmaz, Mustafa Altunay, Mustafa Avşar, Mustafa Aydın, Mustafa Azimetli, Mustafa Bağatur, 

Mustafa Balcı, Mustafa Erez, Mustafa Ertuğrul, Mustafa Ertürk, Mustafa İlleez, Mustafa 

Karadere, Mustafa Konur, Mustafa Kozak, Mustafa Özel, Mustafa Özkan, Mustafa Şahin, 

Mustafa Turgay, Mustafa Zelbey, Mustafa Can Mengül, Mustafa Gökhan Türer, Mustafa Mete 

Kaygusuz, Mutlu Ferik, Münür Işık, Müslim Macit, Nail Sarıaltın, Namık Karkaç, Nazif Baysal, 

Necip Yılmaz, Nevzat Bilir, Nihat Çırakoğlu, Nurettin Oruç, Oğuz Alper Emrah, Oğuz Kaan 
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Ayran, Oğuz Haksal, Okan Ayday, Oktay Esen, Olgun Acuce, Onur Kahveci, Onur Ünal, 

Orçun Kuş, Orhan Kahraman, Orhan Kuzucu, Osman Bekar, Osman Doğan, Osman Sivlim, 

Osman Yılmaz, Osman Nuri Gür, Ozan Gülertan, Ozan Turanlı, Ömer Dolay, Ömer Vurgun, 

Ömer Faruk Alp, Ömür Yongacı, Özay Cödel, Özcan Murat Doğan, Özer Zeren, Özgüç Güneş, 

Özgür Ötkün, Raif Can Dursun, Ramazan Cingöz, Ramazan Dede, Raşit Öksüz, Recep 

Baykal, Recep Ünal, Recep Sami Özatak, Resul Metin, Reşat Bora, Rüştü Emre Sabancı, 

Sabahattin Tigu, Safa Sefer Güleroğlu, Salih Cecil Çakıcı, Samet Acar, Samet Avşar, Sedat 

Koçyiğit, Selahaddin Yıldız, Selahattin Yorulmaz, Selçuk Yavuz, Selim Tosun, Selim Hakan 

Taş, Semih Özçelik, Serdar Gülbaş, Serdar Nergiz, Seyyit Hamza Taştan, Sezer Gülşen, 

Sinan Alvur, Sinan Öztürk, Sinan Turğan, Suat Fatih Karadağ, Suat Murat Semiz, Süleyman 

Ekşi, Süleyman Mert, Süleyman Zengin, Şahin Karatekin, Şevket Aydemir, Şuayip Aksoy, 

Şükrü Ekmekci, Tahir Neşet Öncü, Taner Doğan, Telat Aktaş, Temel Karagöz, Timur Özgen, 

Timurcan Ermiş, Tuğrul Cılız, Tuğrul Fikret Duran, Tunahan Özarslan, Tuncer Nergiz, Uğur 

Akyılmaz, Uğur Bozkurt, Uğur Buldu, Uğur Uzunoğlu, Uluç Hüseyin Hançer, Ümit Erim, Ümit 

Şeker, Ünsal Canboğa, Veli Bilgin, Veli Karakuş, Veysel Kavak, Volkan Boy, Yahya Baştan, 

Yakup Yiğit, Yasin Göbütoğlu, Yasin Tuncar, Yaşar Keskin, Yavuz Çam, Yavuz İstek, Yavuz 

Selim Özberk, Yıldıray Korkmaz, Yıldırım Kılıçarslan, Yılmaz Bahar, Yunus Dağcı, Yunus 

Kılıçaslan, Yunus Yalçın, Yunus Emre Hoşoğlu, Yücel Canbolat, Yücel Lökeşe, Yücel Özcan, 

Yücel Topçu, Zafer Güner, Zekariye Kaleli, Zeki Güngör, Zeynel Abidin Öztürk, Zübeyir 

Güler'in üzerlerine atılı suçların niteliği, yasada öngörülen cezasının üst sınırı, kuvvetli suç 

şüphesinin varlığına dair olay tutanakları, kamera kayıtları, HTS Analiz raporları, MASAK 

raporları, tanık beyanları, müşteki beyanları, Ölü Muayene Otopsi Tutanakları, Arama El 

Koyma Yakalama Tutanakları, sabit hat telefon ve telsiz konuşma tutanakları, bilirkişi 

raporları, birleştirilmiş hava hareket tespit tutanakları, Muharip Üst Tespit Tutanakları, suç 

tarihinde görevli, izinli personel, nöbetçi personel kayıtları, kamere kayıtları ve 

fotoğraflardan yapılan tespit tutanakları, Siber Suçlar raporu, polis kriminal raporları, 

nizamiye tespit tutanakları, atılı suçların CMK.nun  100/3-a maddesi  sayılan suçlardan 

olması, sanıkların kaçma şüphesi, delillerin henüz toplanmamış olması, sanıklar hakkındaki 

tutuklama tedbirinin eylemlerle orantılı olması bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz 

kalacağı anlaşıldığından sanıkların TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA, Ankara 5. Ağır 

Ceza Mahkemesince itirazı kabil olmak üzere,  

2-) Duruşmadan vareste tutulan sanıklar dışındaki tutuklu sanıkların duruşmaya celpleri için 

ilgili cezaevine müzekkere yazılmasına, 

3-) Tutuklu sanıklar Abdulbaki Ayday, Abdullah Özbekler, Abdullah Berşah Kül, 

Abdurrahman Ökmen, Adem Çakır, Adem Emiroğlu, Adem Gül, Adem Kırcı, Ahmet Gökten, 
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Ahmet Sarıkaya, Ahmet Bahadır Özmen, Ahmet Çamoğlu, Ahmet Tarık Kaya, Ali Pehlivan, 

Ali Eraslan, Ali Soylu, Ali Uçar, Ali Mert Tüfekçi, Ali Rıza Eken, Aydemir Taşçı, Aydın Gündüz, 

Aydın Nevzat Özkan, Aykut Gündüz, Aziz Ersel Emanet, Bekir Dirmit, Bekir Ercan Van, Berat 

Ölçer, Buğra Baldan, Burak Kolukısa, Burhan Yaranç, Bünyamin Bozkurt, Bünyamin Özbek, 

Can Kaya, Caner Çamoğlu, Caner Gökçeoğlu, Celal Keçelioğlu, Celal Onat, Cemal Akyıldız, 

Cengiz Atak, Ceyhan Karakurt, Çoşkun Bardakçı, Devrim Ağırağaç, Devrim Orhan, Efrail 

Saltabaş, Ekrem Kandur, Ekrem Malkoç, Emin Albayrak, Emre Durgunlu, Emre Karaaslan, 

Emre Sakarya, Emre Vurmaz, Enes Çoşkunçay, Enes Yeşilkütük, Engin Yetkin, Engin Yüksel, 

Ercan Dağhan, Ercan Dursun, Erdoğan Durgun, Eren Çalışkan, Erhan Balcı, Erhan 

Baltacıoğlu, Erhan Gazioğlu, Erkan Muzafferiyet, Ersin Eryiğit, Ertuğrul Dinçer, Ertuğrul 

Özdemir, Ertuğrul Cihat Sungur, Eyüp Has, Eyüp Mert, Eyüp Bahadır Pekince, Eyyüp Ergül, 

Fahri Yavuz, Faruk Solmaz, Fatih Akbulut, Fatih Arslan, Fatih Aslantaş, Fatih Kahraman 

(ahmet Oğlu), Fatih Koç, Fatih Pancar, Fatih Suçatı, Ferat Erten, Ferdi Dal, Ferdi Evcimik, 

Ferhat Akbulut, Fevzi Kılıç, Feyyaz Karakaş, Fikri Özgür, Furkan Öztürk, Gökhan Gerboğa, 

Gökhan Maldar, Gökhan Yakut, Gökhan Gültekin Demir, Gökmen Tarhan, Göksel Bayram, 

Günay Köroğlu, Habip Sarıahmetoğlu, Hakan Çiçek, Hakan Doğan, Hakan Karakuş, Halil 

İbrahim Güçlü, Halil İbrahim Yurdusev, Halil Kumcu, Haluk Şahar, Hamza Aras, Harun Biniş, 

Harun Eraslan, Harun Olgun, Harun Nihat Aşık, Hasan Akın, Hasan Balcı, Hasan Baysar, 

Hasan Kargın, Hasan Kepez, Hasan Saltan, Hasan Hüsnü Balıkçı, Hızır Özyuva, Hüseyin 

Aslanbay, Hüseyin Demiral, Hüseyin Polatçı, Hüseyin Türk, Hüseyin Yılmaz, İbrahim 

Gerboğa, İbrahim Yılmaz, İbrahim Halil Kaya, İbrahim Mesut Yılmaz, İdris Aksoy, İlhan 

Karasu, İrfan Altuntaş, İsmail Boyacı, İsmail Keskin, Kadir Bekmez, Kadir Okur, Kadir Saraç, 

Kağan Polat, Kamil Çetin, Kemal Akçınar, Kemal Mutlum, Köksal Demirtuğ, Kübra Arpaguş, 

Mahmut Açıkbaş, Mehmet Afşar, Mehmet Cantürk, Mehmet Ceylan, Mehmet Güngör, 

Mehmet Karakoç, Mehmet Kaya, Mehmet Köse, Mehmet Oruç, Mehmet Özçete, Mehmet 

Veske, Mehmet Ali Taşkıran, Mehmet Fatih Çavur, Mehmet Fatih Özkan, Mehmet Feyzi Ünal, 

Mehmet İhsan Akça, Mehmet Teoman Kalmaz, Melih Döner, Mert Keskin, Merve Duğan, 

Mesut Bayar, Mesut Baytürk, Mesut İleru, Metin Bilgici, Metin Çerkezoğlu, Mikail Tığcıoğlu, 

Muhammed Muzaffer Durmaz, Muhammet Kıvrak, Muhammed Osman Haktanır, Muhammed 

Süheyl Serdaroğlu, Muhammet Saka, Muhammet Emrah Kuzu, Murat Altay, Murat 

Bayrakçeken, Murat Çakır(fethi Oğlu), Murat Gümüş, Murat Tekin,  Murat Karakuş, Murat 

Yalçınel, Murat Yazıcı, Muratcan Işık, Murat Yılmaz, Mustafa Altunay, Mustafa Azimetli, 

Mustafa Balcı, Mustafa Erez, Mustafa Ertürk, Mustafa Karadere, Mustafa Kozak, Mustafa 

Şahin, Mustafa Turgay, Mustafa Can Mengül, Mustafa Gökhan Türer, Mustafa Mete 

Kaygusuz, Münür Işık, Nail Sarıaltın, Namık Karkaç, Nazif Baysal, Necip Yılmaz, Nevzat Bilir, 
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Nihat Çırakoğlu, Nurettin Oruç, Okan Ayday, Oktay Esen, Onur Ünal, Orçun Kuş, Osman 

Bekar, Osman Doğan, Osman Sivlim, Osman Yılmaz, Osman Nuri Gür, Ozan Gülertan, Ozan 

Turanlı, Ömer Faruk Alp, Ozay Cödel, Özgüç Güneş, Raif Can Dursun, Ramazan Cingöz, 

Ramazan Dede, Recep Baykal, Recep Ünal, Recep Sami Özatak, Rüştü Emre Sabancı, 

Sabahattin Tigu, Safa Sefer Güleroğlu, Salih Cecil Çakıcı, Samet Acar, Samet Avşar, 

Selahaddin Yıldız, Selçuk Yavuz, Selim Hakan Taş, Semih Özçelik, Serdar Gülbaş, Serdar 

Nergiz, Sinan Alvur, Sinan Öztürk, Sinan Turğan, Suat Fatih Karadağ, Suat Murat Semiz, 

Süleyman Ekşi, Süleyman Mert, Süleyman Zengin, Şahin Karatekin, Şevket Aydemir, Şuayip 

Aksoy, Şükrü Ekmekçi, Taner Doğan, Telat Aktaş, Temel Karagöz, Timurcan Ermiş, Tuğrul 

Cılız, Tuğrul Fikret Duran, Tunahan Özarslan, Tuncer Nergiz, Uğur Akyılmaz, Uğur Bozkurt, 

Uğur Buldu, Uğur Uzunoğlu, Uluç Hüseyin Hançer, Ümit Erim, Ümit Şeker, Ünsal Canboğa, 

Veli Bilgin, Veli Karakuş, Yahya Baştan, Yasin Göbütoğlu, Yaşar Keskin, Yavuz Çam, Yavuz 

İstek, Yavuz Selim Özberk, Yıldıray Korkmaz, Yıldırım Kılıçarslan, Yunus Dağcı, Yunus 

Kılıçaslan, Yunus Yalçın, Yunus Emre Hoşoğlu, Yücel Lökeşe, Yücel Topçu, Zafer Güner, 

Zekariye Kaleli, Zeki Güngör, Zeynel Abidin Öztürk, Zübeyir Güler'in kapalı görüş ve telefon 

görüş günü olması yönündeki mazeretleri nazara alınarak 15/02/2018 tarihli duruşmadan 

vareste tutulmalarına, bu hususta cezaevi müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,  

Bu nedenlerle duruşmaların 13 Şubat, 23 Mart 2018 tarihleri arasında hafta sonu ve resmi 

tatilleri hariç mesai günlerinde saat 09:30'a bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.   

14/02/2018 
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