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                                                 ÇÖZÜM TUTANAĞI

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/109 Esas sayılı dosyası kapsamında 
06/06/2017 tarihli duruşmasında sanık AHMET BİRCAN KIRKER'in SEGBİS sistemi ile 
kayıt altına alınan savunması:

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER SAVUNMASINDA: Sayın Başkanı, 
Mahkeme Heyeti Savunmamı arz ediyorum. 15 Temmuz 2016 tarihinde Genelkurmay 
Karargahında meydana gelen olaylarla hiçbir şekilde ilgim ve bilgim yoktur. Şuan huzurda 
bulunma sebebim olan üzerime atılı Yurtta Sulh Konseyi üyesi olmak suçunun hiçbir maddi 
delili ya da mantıki dayanağı bulunmamaktadır. Etimesgut iddianamesinin tarafıma tebliğinin 
üzerinden bir hafta geçmemiştir. Çatı iddianamesi duruşmalarının devam ettiği ve oturumları 
takip zorunluluğum her gün altı saat önceden hazırlanarak huzurda bulunmak suretiyle 
yaklaşık sekiz saat savunmaları sandalye üzerinde dinlemem durumuyla birlikte 
değerlendirildiğinde hemen hiç inceleme fırsatı bulamadığımı taktir edersiniz. Bu sebeple bu 
kapsamda ki özel soruları ilk bakışt a onlarca çelişki ve tutarsızlık içerdiği görülen Etimesgut 
iddianamesinin görüleceği mahkemede cevaplayacağım. Öncelikle Yurtta Sulh konseyi ve 
Fetö üyesi olduğum hiyerarşik yapı ve kurum dışından talimat alarak hareket ettiğim 
iddialarını reddediyorum. Varlığımı aziz Türk Milleti, Türk Yurdu, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerine adamış olarak görev yapmak meslek yaşamım boyunca 
yegane gurur kaynağım olmuştur. Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 
"Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için bir an 
bile tereddüt göstermeyeceksin" düsturu ışığında sürekli kendimi şekillendirme ve hareket 
etme gayreti içinde oldum. 15 Temmuz 2016 tarihinde Kara kuvvetleri Karargahı Personel 
Plan Yönetim Daire Başkanı olarak görev yapmaktaydım. O akşam 21:30 sularında Kara 
Kuvvetleri harekat merkezinden askeri hat telefonum aranarak olağanüstü bir terör tehdidi 
nedeniyle derhal Etimesgut Zırhlı Birlik Okuluna gitmem gerektiği ayrıntılı emrin 
gönderildiği bildirilmiştir. Giderken Tümgeneral Erdoğan Akyol emrine gireceğim ya da 
kontrol görevi olduğunu düşündüm. Saat 22:00 - 22:30 sularında katılışıma müteakip 
Kurmay Başkanı Kurmay Albay Sıddık Çoban tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri mesaj 
aktarma sistemi MEDAS üzerinden tüm birliklere yayımlanan Anayasal düzenin tesisi 
maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu ve Zırhlı Birlik Okulu ve Eğitim 
Tümen Komutanı olarak  görevlendirildiğimi içeren Yurtta Sulh Konseyi imzalı emir tebliğ 
edilmiştir. İlk defa harekat yıldırım ivediliğinde bir emir görmüştüm. Eş zamanlı olarak 
harekat merkezine Genelkurmay ve Jandarma Genel Komutanlığı Karargahlarına terörist 
saldırısının olduğu ve çok ivedi takviye bekledikleri bildiriliyordu. Tümen Komutanı 
Tümgeneral Erdoğan Akyol kısa bir süre sonra geldi. Ben makam odası önünde kendisini 
selamlayarak karşıladım. Makamına geçti ben gelen mesajı kendisine arz ederek yan koltuğa 
geçtim. Kendisi daha önce emrinde çalıştığım sürekli fikir alışverişinde bulunduğumuz çok 
değer verdiğim bir komutanımdır. Bana beni cemaatçi diyemi görevden aldılar dedi. Ben de 
inanın bende sizin kadar bilgi sahibiyim dedim. Bu işi bana değilde sana yaptırdıklarına 
sevindim dedi. Bende belki bu yüzden görevden almışlardır şeklinde cevap verdim. Peki 
Başbakan kim olmuş dedi? Bu konularla ilgilenmediğimi şehit haberleri geldiğini takviye 
istediklerini izah etmeye çalıştım. Peki ben istifa mı edeyim? Kardeşin olarak soruyorum 
dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin herkese ihtiyacı olduğunu benden  daha iyi bilirsiniz. Bu 
konuşmaya hiç gerek yok. Çok müşkül durumda olduğumun farkındasınız dedim. O esnada 
Kurmay Albay İsa Sancaklı odaya girdi. Sayın komutanım size ben refakat edeceğim dedi. 
Ben İsa Sancaklı ile ilk defa o gün karşılaşmıştım. Oysa onlar daha önceden tanışıyorlarmış. 
Hal hatır sordular. Komutanın elini öpmek istedi. Komutanda sırtını sıvazladı. Hep birlikte 
karargahın önüne çıktık. Telaşı atlatır atlatmaz hanımefendi ile bilgilendireceğimi ifade 
ederek selam vaziyetinde uğurladım. Asla hakaret, darp, derdest yada kelepçe takma söz 
konusu olmamış, her şey nezaket ve karşılıklı rıza dairesinde cereyan etmiştir. Müteakiben 
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ayaküstü diyebileceğim bir süre kadar Ana As Birlik Komutanlarını harekat merkezlerini 
terör tehdidi nedeniyle takviye beklediği şehit haberleri geldiği kaotik durumda olduğumuzu 
birliği tanımadığımı birliğin eğitim birliği ve okul olması nedeniyle olanakların kısıtlı olduğu 
zaten çok kapsamlı ve kritik görevler verilemeyeceğini ancak hepsinin yardımına ve durumu 
aydınlatmaya ihtiyacım olduğunu ifade ettim. Benden dört beş yaş büyük olan alay ve okul 
komutanlarına kendilerine ihtiyacım olduğunu ancak isterlerse onları idari izinli 
sayabileceğimi söyledim. Biz aramızda bir değerlendirelim diyerek izin istediler. Bende keşif 
ve emniyet emir komuta bakımından ilk prensip olduğundan kışla içinde araçla kısa bir tur 
atıp karargaha döndüm. Durumu anlamak için zaman kazanmaya çalışıyor, gerçek bir ihtiyaç 
varsa birliğin gecikeceğinden endişe ediyordum. Kışlanın keşfi esnasında hem tankların 
hazırlanmakta olduğunu gördüm hemde karargahtaki karmaşadan uzak telefon görüşmeleri 
yaptım. Önce harekat yıldırım ivedilik ve çok gizli gizlilik derecesinde ki mesaj emrinin 
müsaade eden bölümünde ismi bulunan Mehmet Partigöç'ü aradım. Telefonda gizli ve 
hizmete özel konuşmalar yasak olduğundan bir emir geldi ancak planlaması yok. Bana 
ayrıntılı emir gönderilecek denmişti dedim. Ben bilmiyorum kendi kuvvetinize sorun dedi. 
Ben mesajdan bilgisi olmadığı şeklinde değil ayrıntılı planlamayı bilmediği şeklinde anladım. 
Bu esnada saat 22:30-23:30 arasındaydı. Karargahtan mesai arkadaşım ve harekat 
başkanlığında daire başkanı olan Erhan Caha'yı aradım. Hemen aynı ifadelerle bilgisini 
istedim. O da üstü örtük ifadelerle bir şeyler yanlış gidiyor sen de yanlış yapma şeklinde 
konuşunca iyice endişelendim. Bunların dışında da tanımadığım birkaç kişi ve numaradan 
arandım. Kimi durumu soruyor, kimi takviyeler nerede kaldı diyordu. Bunlara itibar 
etmeyerek genel ifadelerle geçiştirdim. Karargaha geri döndüğümde nizamiyede halkın 
toplandığı belediyeye ait kamyon ve iş makinalarının nizamiyeyi kapattığı söylendi. Gidip 
konuşalım demem üzerine sivillerin silahlı belediye işçileri olduğu söyleniyor. Çok tehlikeli 
gidemezsiniz dediler. Bu esnada Korgeneral Yıldırım Güvenç telefona sizi istiyor dediler. 
Kendisinin daha önce emrinde çalışmıştım. Aynı mesaj emrini aldığını Tuğgeneral imzalı 
emrin geleceğini yakmak anlamına geldiği meyanında sözler söyledi. Ben de Tuğgeneral 
tabirinin müsaade eden bölümünde olduğunu şüphesi varsa harekat merkezi ile koordine 
etmesi gerektiğini söyledim. Çocuklarını ve aileni düşün demesi üzerine vatan sağ olsun 
diyerek telefonu kapattım. Halkla muhatap olmadan ve trafiğe girmeden karargahlara takviye 
imkanı olup olmadığını karargahtaki çevremdeki personele sordum. Ne kışlayı ne birliği ne 
de personeli tanımıyordum. Alarm çıkış kapısı olduğunu söylediler. Beni oraya götürmelerini 
emrettim. Yolda tankların yol durumunda hazır olduğunu gördüm. Alarm çıkış kapısına 
gittiğimizde kapı yerine duvar örülü olduğunu görünce sinirlenerek madem duvar örülü ne 
diye getirdiniz diyerek kızdım. Ve nizamiyeye gidiyoruz halkla konuşacağım dedim. Bu 
esnada saat yarımla bir sularında idi. Nizamiyeye kırk elli metre mesafede araçtan indim ve 
yürümeye başladım. Nizam karakolu bölgesinde altmış seksen kadar asker toplu vaziyette 
6X9 metre büyüklüğünde Türk Bayrağını başları üzerinde dalgalandırıyor, nizamiyeye yüz, 
yüz elli metre mesafe ve on, on beş metre yükseklikteki yol üzerindeki seksen yüz kadar sivil 
en büyük asker bizim asker şeklinde slogan atıyordu. Tam anlamıyla şaşkınlık içindeydim. 
Bu esnada daha sonradan binbaşı Barış Dedebağ olduğunu öğrendiğim sivil giyimli ve 
hücum yelekli bir şahıs geri geri sekerek nizamiyeden kaçmaya başladı. Ben de o da 
nizamiyeye yirmi otuz metre mesafede iken iki yanından iki tabanca çekerek münavebeli 
şekilde dört beş el havaya ateş etti. İlk mermi sesiyle birlikte yol üzerindeki siviller yamaçtan 
aşağı doğru akmaya başladı. Nizamiyeden havaya uyarı ateşi açılınca siviller tekrar geri 
çekildi. Eş zamanlı olarak tüm subaylar ateşkes şeklinde bağırdık. Bu esnada nizamiyede 
bulunan dört beş kişi havaya dört beş el atış yapmış oldu. Müteakiben nizamiye bölgesindeki 
askerleri oraya toplayan ve sonradan isminin İsmail Suvay olduğunu öğrendiğim binbaşı 
askerleri nizam karakolu mahallinden yol üzerine bizim üzerimize doğru sevk edince, sen 
buraya gel bir arbede çıkaracaksın demem üzerine ben seni tanımıyorum diyerek bağırdı. 
Askerlere dönerek evladım siz şu duvar ve binaların arkasına çekilin hiçbirinizin burnu 
kanamasın demem üzerine; Askerler çekildiler. Ben de yanımda ve çevremde bulunanlara 
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karargaha dönüyoruz. Buradaki halk ve trafik kendiliğinden dağılana kadar çıkışta takviye de 
yok diyerek karargaha doğru yürümeye başladım. Nizamiyeye inan yokuşta yüz, yüz elli 
metre ilerlememiştik ki geri döndüğümde yol üzerinde gördüğüm sivillerin iki belediye 
otobüsüne binmeye başladıklarını gördüm. Açıkça bir başka yere sevk ediliyorlardı. Benim 
kararlarım dışarıda birileriyle koordine ediliyordu. Büyük bir oyunun içine düştüğümü 
anladım. Bu esnada saat 01:30 - 02:00 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Araca binerek 
karargaha geri döndüm makam odasına girdiğimde televizyonda spikerin okuduğu bildiriyi 
ilk defa gördüm. Bir kısım komutanın açıklamaları veriliyordu. Faruk Yaman ve Cem Tuçe 
albaylar daha önce yapılan açıklamaları anlatmaya başladılar. Ankara sıkı yönetim komutanı 
olduğu mesajda yazılı Tümgeneral Osman Ünlü dahil beyanat veren tüm komutanlar 
birliklerin kışlalarına dönmesini sorumluların teslim olmasını söylüyorlardı. Sıkıyönetim 
uygulamasına yönelik elimizde herhangi bir planlama yoktu. Ama terör tehdidi nedeniyle 
takviyeye zorlanıyorduk. Emirde yazıldığı gibi emir komuta bütünlüğü içinde bir harekatta 
söz konusu değildi. Karargahlara terörist saldırısı henüz aydınlığa kavuşmamıştı ama 
nihayetinde eğitim birliğiydik. Jandarmanın özel hareket Genelkurmayın özel kuvvetleri 
vardı. Hiç bir hareket olmamalıydı. Birlik içinde bir çatışma ya da kazaya meydan vermemek 
tek amacımızdı. İlerleyen saatlerde mesajla eş zamanlı olarak harekat merkezinden bildirilen 
terör tehdidi ikazının sıkıyönetim uygulaması maksadıyla hareket ettiği, edildiği intibakı 
yaratmak için yapıldığını düşündüm. Hiç kimseden darbe ve sıkı yönetim uygulamasına 
yönelik bir emir almadım. Hiç kimseye bu yönde emir vermedim. Hiç kimsenin bu yönde 
teşebbüsü vaki  değildir. Süratle birlik içinde sükunetin sağlanması gerekiyordu. Cem Tuçe 
albaya okulun bağlı olduğu korgeneral Metin İyidil'i aramasını teslim olacağımı bildirmesini 
emrettim. O da zaten görüşmekte olduklarını belirterek telefonda görüştüğü kişiye endişe 
edecek bir şey yok bunun durumu farklı demesi üzerine her şeyin kontrol altında olduğunu 
düşünerek bir nebze rahatladım. Bu esnada saat 03:00 - 03:30 sularıydı. Makam odasında 
beklemeye başladım. Cem Tuçe albayın Karargahta görevli teğmenlerle astsubaylar arasında 
karargah önünde bir gerginlik var bir kaza ya da çatışma çıkabilir demesi  üzerine süratle 
aşağı inip aralarına girdim. Teğmenlerin silahlarını boşlattırıp Cem Tuçe albaya teslim 
etmelerini sağladım. Allah hepinizi vatana millete bağışlasın diyerek tekrar yukarı çıktım. 
Saat 05:00 - 05:30 sularıydı. Cem Tuçe albay biraz sonra gelerek sizinde silahınızı almam 
gerekiyor dedi. Silahımı teslim ederek makam odasını terk ettim. Kurmay Başkanı odasında 
Korgeneral Metin İyidil'i beklemeye başladım. Aşağı inmemiz gerektiği söylenince indim. 
Karargah önünde ellerime plastik kelepçe takılarak taburlardan birinin silahlığına 
götürüldüm. Üst aramam yapılıp rütbelerim sökülerek göz altı tutanağı tanzim edildi. 
Etimesgut iddianamesini incelediğimde bu olaylar öncesi korgeneral Metin Gürak'ın kışlaya 
gelerek tümgeneral Erdoğan Akyol'u ve nöbetçi amiri Erdal Yetim'i tanklar kilitli ve kontrol 
altında mı diye sorgulaması üzerine uğurladıktan sonra Erdoğan Akyol'un dört tankla sanki 
darbe mi yapacağım diye hayıflandığını Tümgeneral Erdoğan Akyol'un görevlendirme 
mesajını öğrenince Korgeneral Metin İyidil'i arayarak koordine ettiğini mesaj sahte olmasın 
diye Metin İyidil tarafından uyarılınca kesinlikle gerçek sistem üzerinden geldi dediğini, bu 
gelişmelerin anlaşılmaz şekilde benimle paylaşılmadığını olaylar esnasında Binbaşı Barış 
Dedebağ'ın sıralı komutanlar yerine polisle koordinede bulunarak 70 polis özel harekat 
elemanıyla kışlaya operasyon için koordineye geçtiğini on polis ve kışladan topladığı on 
kadar subay, astsubayla sabah saatlerinde kışlaya girerek emir komutayı devraldığını 
müteakiben komuta heyetindeki albayları tutuklattığını göz altına alınanları merkez komutanı 
Tuğgeneralin yasayı hatırlatmasına rağmen polise teslim etme kararı verip uyguladığını özel 
kuvvetler komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın üst çavuş Emrah Pulluk'a telefonla 
öldürülmem talimatını verdiğini öğrendim. Medyaya yansıyan beyan ve haberlerden 
Genelkurmay Başkanlığının hava araçlarının uçuşunu ve zırhlı araçların çıkışını mesajla 
yasakladığını  İl Emniyet Müdürlüğünün Etimesgut ağırlıklı bir harekat beklerken Mamak'tan 
çıkan zırhlı araçların baskın etkisine maruz kaldıklarını ifade ettiğini, Etimesgut 
iddianamesinin binbaşı Barış Dedebağ'ın ifadeleri esasa alınarak Kasım 2016'ya kadar 
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tamamlanacağını Aralıkta muhtemelen duruşmaların başlamasının beklendiğini darbecilere 
rağmen kışlada ki yurtsever subayların kışladan çıkışı önlediği şeklinde bir kamuoyu 
oluşturulduğunu öğrendim. Genelkurmay Başkanlığının söz konusu mesajı anlaşılmaz şekilde 
zırhlı birlik okuluna ulaşmamış yada benden gizlenmiştir. İddianame Binbaşı Barış 
Dedebağ'ın ifadeleri esas alınarak hazırlanmış ve 17 Mayıs 2017'de tamamlanmıştır. Binbaşı 
Barış Dedebağ çelişkilerle dolu ifadesini zihni yorgunluk hatırlama ve bağlama problemleri 
yaşadığı şeklinde bağlamıştır. Çatışmaları ve kan dökülmesini önleyen yurt sever subayların 
tamamının tutuklanması ve sanık durumuna sokulmasını zırhlı birlik okul komutanlığında 
gönlümce bir tasfiye yapılmasını sağlamıştır. Bütün bu olumsuzluklar ve kaotik ortama 
rağmen gerek emirle görevlendirilen gerekse okulun mevcut kadro personeli tarafından 
çatışma ve kazaların önlenmesi esas alınmış, harekat merkezlerinin terör tehdidi kapsamında 
ilettiği talimatlar uygulanmamış tüm personelin sağ duyu ve soğuk kanlılıkla hareket etmesi 
sonucu herhangi bir müessif olay vuku bulmamış milletin ordusunun halkıyla ve polisiyle 
karşı karşıya getirilmesi önlenmiştir. Herhangi bir planlaması bulunmayan sıkıyönetim 
mesajı dışında kimseden bana bir talimat verilmemiş. Tarafımdan da kimseye bu kapsamda 
herhangi bir emir verilmemiştir. Birlik içinde çatışmaları önleyecek tedbirler el birliği ile 
alınarak birlik normal düzenine geçirilmiştir. Bu çerçevede zırhlı birlik okul ve eğitim tümen 
komutanlığı personeli hiçbir suretle darbe teşebbüsü içinde yer almamış, milletin ordusu 
halkıyla ve polisiyle karşı karşıya gelmesi ya da getirilmesi tüm personelin can siper hane 
gayretleriyle önlenmiştir. Bunun yanı sıra binbaşı Barış Dedebağ binbaşı İsmail Suvay 
üstçavuş Emrah Pulluk ve Korgeneral Zekai Aksakallı'nın da HTS ve Masak kayıtlarını 
içerecek şekilde soruşturmanın derinleştirilerek çatışmalara ve kan dökülmesine sebebiyet 
verecek yönlendirmelerinin kasıtla mı yoksa kusurla mı yapıldığının açıklığa 
kavuşturulmasının zorunluluk olduğu kanaatindeyim. Hiçbir direniş, arbede güvenlik ve 
kontrol  sorunu olmamasına rağmen tüm olaylar bittikten sonra sahneye fırlayan ve disiplin 
subayı olduğunu adli işlem konusunda tek yetkili olduğunu kararları kendisinin verip 
ilgililerle koordine ettiğini haykırarak darp ve hakaretlere bulunan bu şovu da kamera ile 
kayıt altına alan söz konusu Binbaşı yeniden kaotik bir ortam yaratmıştır. Gözaltı ve 
mahkemeye sevk sürecinde yaratılan yetki ve sorumluluk karmaşası ile oluşan boşlukta tarifi 
imkansız aşağılama, hakaret, darp ve işkencelere maruz kaldım. Zırhlı birlikler okulunun 
resmi omuz üstü kamerasıyla bir astsubay tarafından tamamı kaydedilen bu olayların kısmen 
medyaya servis edildiğini avukatımdan öğrendim. Öğleye doğru merkez komutanlığı 
personelinin şaşkın bakışları arasında polis tarafından sevk edildiğimiz ve tahminen yüz elli, 
iki yüz kişinin elleri arkadan kelepçeli yarı çıplak başını kaldırması yasak ve diz üstü 
vaziyette tutulduğu salona gelen aynı şahıs kamera kaydı yaptırarak yanında getirdiği 10-15 
personelin işbirlikçi polis tespit etmeleri halinde ateş açma yetkileri olduğu emrini vererek 
olayları kendinin kontrol altına aldığını yineledi. Bunun sorumluluğunu alıyorum diyerek 
tabancasının kabzesi ile hınçla başımın arkasına vurdu. O an zemin kayboldu. Ensemin iki 
yanından akan kan bir anda göğsümü kaplayınca kendimi Guantanamo'da işkencede 
hissettim. Bunun sonunun Srebrenitsa görüntülerine varacağını düşündüm. Yarısı donla yarısı 
üstü çıplak vaziyette kelepçeleri kangren noktasına gelmedikçe gevşetilmeyen bu insanları 
bir, iki saat aralıkla beş, on kişilik gruplar halinde gelen sivil giyimli polisler rastgele darp ve 
hakaret ediyorlar sağlıkçılar onlar gittikçe pansuman yapıyordu. Bir sağlıkçı başımın 
arkasındaki dört buçuk santim büyüklüğündeki kanayan yarayı göstererek bu dikiş atılmadan 
durmaz deyince muhatabı olan polis bırak gebersin diyerek yarayı yumruklayarak yeniden 
kanamayı arttırdı. Kimisi askerdeyken uğradığı haksızlıkların hesabını soruyor kimisi Yahudi 
ve Hristiyanları dost edinenlerin Allah'ın gazabından kaçamayacağından bahsediyor. Kimisi 
coplarla sadece vurmanın yeterli olmayacağını söylüyor. Kimi eş ve çocuklarını da buraya 
getirelim diyor. Kimisi işkence ederken selfie çektiriyordu. Bu ortamda bir polis battal boy 
siyah bir çöp torbası ile gelerek ve beni işaret ederek. Amirim bunda çok malzeme var dedi. 
Üst aramamda göz altına alınırken çıktığı ifade edilen dört, beş tabanca ve yüzlerce mermi 
içeren A4 kağıdı dolusu malzeme listesini imzalatmak istiyorlardı. Bunların bana ait 
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olmadığını üzerimden çıkmasının imkansız olduğunu üzerimden çıkanlarla ilgili zırhlı 
birlikler okulunda tutanak tanzim edildiğini söyleyince, askeriye bize böyle verdi imzalamak 
zorundasın diyerek ağzı gözü patlamış karnı ve yüzü yanmış insanları işaret etti. Dayanacak 
gücüm zaten kalmamıştı imzalayıp kurtuldum. Bu ortam üç gün boyunca sürdü. Parke zemin 
üzerinde uyuklayıp düşeni tekmeleyerek uyandırıyorlardı. Üçüncü gün öğlen kenara atılan 
giysilerden rastgele üstümüz giyindirilerek önce savcı hemen peşinden mahkemeye sevk 
edildik. Adliyede beklerken de ara ara operasyon kıyafet silah ve teçhizatı üzerinde  polis 
özel harekat elemanları aramızda gezdiriliyordu. Hatta içlerinden birinin psikopat tavırlar 
sergilemesi üzerine Akın Öztürk yanındaki görevli polis memuruna sessizce bunun niyeti 
farklı olabilir deyince, memur ne yapalım sizin yanınızda bizi de götürür diyerek tersledi. 
Avukatını isteyenlere gelecek dediler. Savcının kapısında barodan görevlendirilen avukatlarla 
buluşturulup görüştürülmeden ifadeye alınıyorduk. Kendi avukatını isteyene kural bu 
deniyordu. Hızlı hızlı bir şekilde söyletilip savcının özetlediği şekliyle zapta geçiriliyor, 
imzayı müteakip yeniden avukattan tecrit ediliyordunuz. Akabinde mahkemeye sevk edilerek 
aynı süreç işletiliyordu. Avukatla kapıda buluşuyordunuz. Kapıdan çıkışta avukattan yeniden 
tecrit ediliyordunuz. Mahkeme çıkışında ve üçüncü günün sonunda kumanya verildiğinde üç 
gün de tek lokma yemememe rağmen açlığım aklımın ucundan geçmediğini fark ettim. 
Özetlemeye çalıştığım bu şartlar altında yasak yollarla üzerime zimmetlenen deliller ve 
savcılığın çarpıtılarak yazdığı mahkemede de geçerli olduğunu belirttiğim ifadelerimi kabul 
etmiyorum. İddianamelerde birçok kişinin birkaç kaz kez ifadesi alınarak çelişki ve boşluklar 
doldurulmaya çalışılmış, çatı davasında konsey üyeliği Etimesgut davasında bir numaralı 
sanık olan benim ifademe hazırlık aşamasında başvurulmamış yalnızca aleyhte ki delillerin 
toplanmasının esas alınması olay karartılmaya çalışılıyor intibakının oluşmasına yol açmıştır. 
İddianame de iki bölgeye ayrılmasına karar verilen Ankara'yı kontrol edecek iki birlikten 
birinin başına mesaj emri ile atamamın yapılmış olmasından hareketle verilen rolün etkinliği 
göz önüne alınarak Fetö'nün gerçekleştiği darbe girişimini ülke çapında planlayan ve 
organizasyonunu yapan darbeci cuntanın atama listesini hazırlayan darbenin  başlama talimatı 
olan mesajları hazırlayan başarılı olunması halinde Türk Silahlı Kuvvetlerini yeniden 
şekillendirecek şekilde personel yapısı ile ilgili çalışmalar yapan Yurtta Sulh konseyi içinde 
yer aldığım iddia edilmektedir. Görev etkinliğine bağlı olarak yapılan yorum dışında 
iddianamenin de itiraf ettiği somut delil bulunmadığı gibi hiçbir tanık, sanık, itirafçı, mağdur, 
müşteki ifadesinde bu yönde adım geçmemektedir. İddia edilen faaliyetleri icra eden birinin 
geriye dönük teknik kayıtlarından emare elde edilememesi delil elde edilememesinin delil 
kabul edilmesi, kabul edilemez bir uygulamadır. Bu çerçevede verilen rolün etkinliğine 
yönelik mütalaalarımı arz ediyorum. Yurtta sulh konseyi tabirini ilk kez mesajda gördüm. 
Mesajda harekatın emir komuta bütünlüğü içinde yapıldığı vurgulandığından Genelkurmay 
başkanı ve kuvvet komutanlarından oluştuğu şeklinde algıladım. Hala da bu kasıtla yazıldığı 
kanaatindeyim. Kabul mü etmemişler, yarı yolda mı bırakmışlar, yoksa başarısız olunca mı 
çekilmişler mahkemenin sonunda ortaya çıkacak diye değerlendiriyorum. Listelenen 38 kişi 
içinde mesai arkadaşlığı haricinde mesai iştiraki haricinde herhangi şekilde yakın bir ilişki ve 
samimiyetim olan hiç kimse yoktur. Çoğunu ismen dahi tanımam aynı yerde çalıştıklarım 
dışında tanıdıklarımla da yıllardır irtibatım olmamıştır. Bu hususun teknik olarak araştırılması 
ve tespiti her zaman mümkündür. Eğitim birliği ve okul statüsündeki zırhlı birlikler okulunun 
gerek sıkı yönetim gerekse terörle mücadele gerek inzibat gerekse asayiş görevlerinde gerek 
nitelik gerekse nicelik bakımından etkinliği çok düşük seviyededir. Zira birliğin muharip 
özelliği yoktur. Sincan benzeri bir gösterinin ötesinde bir şey yapma imkan kabiliyeti yoktur. 
Meskun mahalde kullanılacak teçhizat ve personelden yoksundur. Personel sayısı çok az ya 
da eğitimsizdir. Eğitim düzeninde olduğu için birlik bütünlüğü içinde taktik kullanımı söz 
konusu değildir. Tanklarla birlikte hareket etmesi gereken piyade birliklerine hayız değildir. 
Merkez komutanlığı teşkilatı Etimesgut ilçesi ve erbaş, er çarşı izinlerini kontrol ile sınırlıdır. 
Mamak kışlasındaki yirmi sekizinci mekanize tugay en az  iki yüz zırhlı araç ve beş bin 
personel kadrosuna hayızken okul bunun beşte biri kadar araç ve personele sahiptir. Sıkı 

N
ordic

M
onito

r.co
m



 Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/06/2017 tarih ve 2017/109 esas sayılı SEGBİS çözüm tutanağıdır.

yönetim uygulamalarını icra etmesi gereken merkez komutanlığı sözde sıkı yönetim 
komutanlığı olarak belirlenen dördüncü kol ordu komutanlığına bağlı başında bir tuğgeneral 
bulunan özel seçilmiş personelden oluşan özel eğitim ve teşkilata hayız yine tugay çapında 
ayrı bir birliktir. Bu kol orduya bağlı ayrıca iki komando tugayı bulunduğu ve bunların da 
Ankara'ya sevk edilmesine teşebbüs edildiği göz önüne alındığında Ankara çapında yapılacak 
görevlendirmenin yirmi de birine tekabül etmeyeceği anlaşılacaktır. Planlama bilgi ve rızam 
dahilinde olsa ya da yurtta sulh konseyi üyesi gibi etkin bir konumda olsam kendimi bu 
şartlarda kurban etmek yerine tank sınıfından bir personel planlanmasını sağlamam gerekirdi. 
Zira tank sınıfı dışından bir komutanı birliğin benimsemesi çok uzun zaman alır. Özellikle 
sınıf okulu için, kendi çevremden ya da birlikte çalıştığım personelden etkin ve güçlü bir 
karargah ve komuta  heyeti teşkil edecek şekilde takviyesini sağlamalıydım. Halbuki 
iddianameye göre dışarıdan gelen sadece üç kişi var. Önceden birlik hakkında bilgi sahibi 
olarak sevk idare güçlüklerini hafifletmem gerekirdi. Oysa durumumun şaşkınlık kontur piye 
ile ancak tanımlanabileceği iddianameden de anlaşılmaktadır. Türkiye çapında pek çok olayı 
takip ve koordine gayreti içinde olmama gerekirdi oysa hemen her şeyin kontrolden çıktığı o 
gece yalnızca birliğin emniyet ve kontrolüne yoğunlaştığımdan herhangi birinin günlük 
konuşması kadar görüşme kaydım yoktur. Öncesinde icra edildiği iddia edilen planlamaya 
yönelik toplantılara katıldığıma dair bir ifade bir tespit olmadığı gibi teknik inceleme 
yapıldığında buna imkan da olmadığı görülecektir. Sonuç olarak bu görevlendirimin Mamak 
kışlasından çıkacak birlikleri maskelemek amacıyla bilgim ve rızam dışında yapıldığı mayıs 
ayında yapılan OYAK genel kurulunda ki tutumum nedeniyle oluşan hükumete muhalif 
olduğum algısından cesaret alınarak planladığı kanaatindeyim. İki karargaha terör tehdidi 
gerekçesiyle takviye talebi dışında sivil kişi kurum ya da tesise yönelik herhangi bir teşebbüs 
yönlendirme, planlama, talimat olaylar boyunca hiçbir şekilde söz konusu olmamıştır. 
İddianamede yurtta sulh konseyinin 27 mayıs 1960 darbesi esas alınarak şekillendirildiğinin 
somut delili olarak konsey üyesi olmayan Mutlu Serkan Vurdem'in ofisinde bulunan 
mahkeme tutanakları ile Metin Gümüşburun'un incelediği ihtilal çıkmazı kitabı gösterilmiştir. 
27 Mayıs sonrası yapılan yargılamalara ait duruşma tutanaklarının aslı bulunmuştur 
denilmektedir iddianamede. Söz konusu belgeler tutanaklar başkanlığını yaptığım kara 
kuvvetleri personel plan ve yönetim dairesine bağlı plan şubesinin resmi arşiv belgesidir. Elli 
yıldır şube arşivinde bulunan belgeler Genelkurmay Başkanlığınca yayınlanan otuz nüshanın 
yirmincisidir. Başka başkanlıklarının arşivlerinde de bulunması mümkündür. Belge 27 mayıs 
değil Talat Aydemir olayıyla ilgilidir. Personel temin ve yetiştirmesinden sorumlu olan plan 
şubesinin mülakat sorularının hazırlanmasından kara harp okulu ders konu kapsamlarının 
belirlenmesine kadar çeşitli konularda istifadesi maksadıyla muhafaza edilmektedir. Benzer 
şekilde örneğin Çayan grubunun kara harp okulu yapılanması ile ilgili ifade tutanaklarını da 
bulmak aynı şubede mümkündür. Mutlu Serkan Vurdem'e ait iki iddianame bulunmasına 
rağmen buralarda söz konusu edilmemesi de manidardır. İhtilal çıkmazı kitabı ise tamamen 
ihtilal karşıtı ve 27 mayısın Türk Silahlı kuvvetleri personel yapısına verdiği zararı 
anlatmaktadır. Milli birlik komitesi üyesi olan yazar tüm ihtilalleri siyasilerin teşvik ettiğini 
en büyük zararı ordunun gördüğünü tüm askerlerin uyanık bulunması gereğini zinhar bu tür 
teşebbüslere kapı açılmaması zaruretini öncesi ve sonrasına ait örneklerle ortaya 
koymaktadır. Sonuç olarak gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi darbe araştırma komisyonu 
gerek adliye süreçlere bağlı olarak basına yansıyan bilgi ve beyanlardan gerekse iddianamede 
ki tespitlerden yasal yol ve idari tedbirlerle Fetö'nün tasfiyesinden uzun yıllardır imtina 
edildiği legal görünümlü illegal yapının sivil ve askeri bürokrasi dahil tüm unsurlarıyla 
kapsamlı şekilde tasfiyesi maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki unsurlarının darbe 
teşebbüsünün önlenmesinden imtina edildiği hatta teşvik edilme ihtimalinin bulunduğu üst 
düzey komuta heyetinin olay günü çatışmalara meydan vermeyecek şekilde emir 
yayımlamaktan imtina ettiği darbe karşıtlarının darbe teşebbüsüne karışan karıştırılan Türk 
Silahlı Kuvvetleri personelinden daha hazırlıklı ve organize bir halde bulunduğu, Türk Silahlı 
kuvvetleri içinden bir kısım personelin hiyerarşik yapı dışında organize olarak ve inisiyatif 
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alarak çatışmaları körüklediğini değerlendiriyorum. Bu kapsamda15 temmuz 2016 olaylarını 
planlayan görevlendirme listesine bilgim ve rızam dışında adımı yazan Fetö'nün iddianamede 
açıklanan yasa dışı faaliyetlerine göz yuman işkence ortamı yaratan ve yapan olayların 
başlangıcından teslim olma anıma kadar geçen sürede önceden koordine edilmiş bilgileri 
benden saklayarak kaotik ortamın devamı ve derinleşmesine sebep olan halkla asker arasında 
ve erbaş, erler ve subaylar arasında çatışma çıkarma gayreti içinde bulunan şahıslardan 
şikayetçiyim Arz ederim.

BAŞKAN OĞUZ DİK: Sanığın hazırdaki ifadesi okundu. Bu ifaden ile şimdiki 
ifaden hiç birbirini tutmuyor ne diyorsun?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Ben aynı şekilde ifade verdim ama sayın 
savcı bu şekilde özetledi. Kelimelerin plan planlama, planın detayları kelimelerinin özenle 
yerleştirildiği zaten belli oluyor. Hangi şartlarda alındığını da arz ettim. Kesinlikle kabul 
etmiyorum. Bununla birlikte son kısımda Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yıllardır bir 
huzursuzluk vardı diye başlayan kısım savcının darbe ihtimaline nasıl inanırsın sorusu 
üzerine verdiğim cevaptır. Soru yazılmaksızın ben burada darbeyi savunmuşum intibahı 
yaratılmıştır birinci konu bu. İkinci konu Cumhurbaşkanının hukuk düzeni dışında şahsen 
biat istediği söyleniyordu ifadede öyle anlaşılıyordu diye okudunuz sayın başkanım ben hem 
anlaşılıyordu deyip hem susma hakkımı kullanmak istiyorum dememem gerekir. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Yok! Ben Cumhurbaşkanın hukuk düzeni dışında olup 
olmadığı konusunda susma hakkımı kullanmak istiyorum.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Evet, bunu şunun için ifade ettim. Öncekini 
söylüyorum. Sayın başkanım biat istendiği söyleniyordu demişim ben insanlar söylüyordu. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Sizin düşünceniz nedir demiştir savcı bey.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Oda onun üzerine sordu ben de susma 

hakkımı kullanmak istiyorum dedim.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Tamam biz o şekilde anladık anlayacak kapasitemiz var.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Şunu ifade etmek istiyorum yalnız. Orada 

da bu ifadeyi söyleme sebebim hem o tarihlerde hem referandum öncesinde sayın 
Cumhurbaşkanımızın zatı hallerin de kendisinin de beyan ettiği gibi referandumla fiili durum 
anayasada yazılı hale getirilmişti. Böyle bir yorumu orada yapmanın da aleyhime olacağını 
düşünerek susma hakkımı kullanmak istiyorum dedim. Sanki yukarıdakilerin hepsine 
katılıyormuşum da itiraf etmiyormuşum gibi bir mizansen içinde düzenlenmiş kesinlikle 
kabul etmiyorum. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Birkaç sorum olacak. Diğer dosyanda olduğu için sınırlı 
sayıda soracağız. Sonradan belgelerini okuduktan sonra savunma hakkı doğrultusunda bir 
daha tekrar sana şey yapacağız. Evet şimdi bu önemli olduğu için tümen komutanının 
ifadesini okuyorum sana. "Bu arada kurmay albay Sıddık Çoban'ı telefonla aradım. Sıddık ne 
oluyor? neden görevden alındım diye sordum. Kurmay albay Sıddık Çoban bana komutanım 
şuan yeni atanan generalim geldi yanımda ben de kendisine telefonu ver dedim. Ben 
darbeciler tarafından atanmış olan Bircan Kırker'i daha önceden tanıdığım için yani daha 
önceden benim bir yıl şube müdürüm olarak çalıştığı için kendisine telefonda Bircan ne 
oluyor? niye görevden alındım dedim. Bircan Kırker bana komutanım devletimize karşı 
büyük bir kalkışma başladı. Müdahale edeceğiz. Ayrıntılı planlamayı ben biliyorum. Yerinize 
ben atandım merak etmeyin. Emanetiniz bizdedir. Karargahta sizi bekliyorum. Gelince sizi 
bilgilendireceğim dedi. Ve telefonu karşılıklı olarak kapattık. Ben karargaha doğru gittiğimde 
yanımda bulunan eşimde bana istersen ben de geleyim heyecanlanma rahat ol dedi. Ben de 
eşime sen gelme seni eve bıraksınlar dedim. Araç tümen karargahının önüne geldi. Beni 
bıraktı eşimi eve götürdü. 22:45 sıralarında tümen karargahına gelmiştim. Eşimi arabayla 
konutuma gönderdim. Bu esnada hava karanlıktı ortalık çok sessiz sakindi. Karargah 
binasında sadece binanın giriş kapısının nöbetçi heyetin olduğu kısım aydınlıktı. Binanın 
içinde orta kısım aydınlık ama yan tarafta ki koridor loştu. Bircan Kırker beni komutan 
odasının önünden yani makam odamın önünde selam durarak karşıladı. Beraberce benim 
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makam odamın komutan kapısından girdik. Ben makam koltuğuna oturdum. Bircan Kırker'de 
bana göre masanın önünün sağ tarafında bulunan koltuğa oturdu. Bu esnada emir astsubayı 
kapısından birliğimizin dışından gelen kurmay albay Faruk Yaman içeri girdi. Elinde dosya 
bir şey vardı. Benim önüme atama listesini koydu. Atama listesinde gördüğüm benim kara 
kuvvetleri komutanlığı emrine atandığım yazıyordu. Ama bu listede sadece benim değil 
benim dışında başka komutanların isimleri ve atandığı yerler yazıyordu. Ben de (ses 
anlaşılamadı 45:02) bu atama listesini görünce kendi içimden  benden başkaları da atanmış 
diye düşünerek rahatladım. Mağdur atama üste tek sayfadan ibaret ek 5 belgesini sundu. 
Okudu dosyasına kondu" demiş savcı bey. Faruk Yaman tutuklu, girdiği kapıdan emir 
astsubayı kapısında atama listesi ile beraber çıktığı... Şey yapmış. "Sonra Bircan Kırker bana 
komutanım büyük karargahlara büyük saldırılar var. Şehitlerimiz var şehitlerimiz her geçen 
gün artıyor. Karargahın korunması yönünde görev aldık. Müdahale için ben görevlendirdim. 
Siz idari izinlisiniz dedi. Ben de Kırker'e madem büyük karargahlara saldırı var. Ben bu 
tümenin komutanıyım saldırının bastırılması gerekiyor. Ben niye bastırmıyorum da sen niye 
görevlendirildin dedim. Bircan Kırker bana komutanım durum acil gelişti planlama 
karargahta bulunan personel tarafından çok acil yapıldı. Şehitlerimiz var. Her dakika artıyor. 
Ayrılmanız gerekiyor. Benimde derhal emirler verip harekete geçmem gerekiyor. Ve zaman 
kaybediyoruz. Lütfen dedi. Bircan Kırker ile aynı şeyi karşılıklı birbirimize tekrar ederek 
konuşmaya devam ettik. Bu şekilde birbirimizle konuşurken ikimizinde ses tonu karşılıklı 
olarak yükselmeye başladı. Bu esnada Bircan Kırker'in cep telefonuna geldi. Karşıdakilere 
Bircan Kırker kısa ve kesik cevaplar tamam evet şeklinde cevaplar veriyordu. Bu esnada 
binbaşı İsa Sancaklı ayağa kalktı ve yanına yaklaştı. Makam koltuğunun yanına kadar geldi. 
İsa Sancaklı fiziki olarak 1.95 boyulu kilolu birisidir. Biz Bircan ile karşılıklı 
konuştuğumuzdan aynı şeyleri tekrar ettiğimiz için bu sefer ben tamam amirimi arayacağım 
dedim. Ben cep telefonumla bağlı bulunduğum amirim Metin İyidil'i aradım. Metin  İyidil'e 
sordum. Metin İyidil mesaj sahte olabilir dedi. Ben kendisine komutanım mesaj EYS 
yönetiminden gelmiş bildiğimiz atama emri sahte gözükmüyor dedim. O da bana peki dedi. 
Ben telefonla bu şekilde konuşurken Bircan Kırker ayağa kalktı. Sesini yükseltip parmağı ile 
kapıyı göstererek uzatıyorsunuz komutanım uzatıyorsunuz lütfen odayı terk edin zamanımız 
yok sizi bekleyemeyiz dedi. Bu esnada İsa Sancaklı ayağa kalkarak benim yanıma geldi ve 
iki elleriyle kollarımı pazılarım kısmından tutarak yüksek sesle canım komutanım sizi 
seviyoruz emanetiniz banadır. Size ben eşlik edeceğim lütfen dışarı çıkalım zaman 
kaybetmemize sebep oluyorsunuz. Şehitlerimiz artıyor üç dakikamız var dedi. Ben de dışarı 
çıkmaya karar verdim" bu şekilde bir diyaloğunuz geçiyor ne diyorsunuz?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Sayın başkanım o anın hem utancı onun 
açısından hem dehşeti hem risk seviyesi baktığımız zaman her şeyi ikimiz de doğru 
hatırlamıyor olabiliriz. Ben kesik kesik kimseye talimat verip vermediğim zaten HTS 
kayıtlarından onun da metin konuşmalarından çıkar 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Siz kiminle görüştünüz peki?
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Ben hiç kimse ile görüştüğümü 

hatırlamıyorum. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Kimden emir aldınız bu görevlendirmeyi? İsmini 

bilmediğiniz şey yok muydu? Siz tuğgeneralsiniz.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Mesaj emri geldi diye söyledim. O zaman 

tuğgeneraldi rütbem. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Mesaj emrinin altında kim yazıyordu?
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Sayın başkanım onu ifademde arz etmeye 

çalıştım. Önce şunu bir tamamlayayım. Eğer Erdoğan Akyol'la benim ifadelerimden 
ikimizden birisi tercih edilecekse onunkilerin tercih edilmesini tercih ederim. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Onu bir takdir edeceğiz
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Ben kendi değerlendirmemi söylüyorum.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Sizin fikrinizi soruyorum.
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SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: O da ben de tam hatırlamıyor olabilir. 
Mesala Metin İyidil'le konuşmuştur ama bana böyle bir şey söylemedi. Metin İyidil'le 
konuştuğunu. Konuşmuş ama demek ki söylediğine göre

BAŞKAN OĞUZ DİK: Tamam.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Mesaja gelince sayın başkanım; mesaj 

metninde yurtta sulh konseyi yazılı kısım imza blokudur. Tuğgeneral imzası 
dediğimiz imza yok ismi var zaten orada da. Çünkü Medas imzayı çıkarmıyor. Orada 
Mehmet Partigöç tuğgeneral yazıyor. O müsaade eden. Müsaade eden aynı emrin 
görevlendirme ekinde Genelkurmay karargahı ikinci başkan yardımcısı gözüküyor. 
Karargahta mesaj, mesaj kontrol dediğimiz generallerin, yetkisi olmayan generallerin 
dahi giremeyeceği kontrollü bir yerden çekilir. Ben onun öyle bir yerden geldiğini 
düşünüyorum. Müsaade eden imzasına orası bakar o kontrol eder. Ben kontrol etmem 
mesaj kontrol kontrol eder. Ve bunu çekmez. Fakat iddianameden  ben de bunu 
öğrendim. Orada alternatif bir hat varmış. Alternatif tek bir işte Cemil Turhan'ın 
Mehmet Partigöç'ün ifadeleri İlhan Talu'nun ifadeleri esnasında anladığımız ben de o 
zaman iddianameden ve o zaman anladım. Ben bilemeye bilirim Türkiye'de ki diğer 
tüm birliklerden hiç kimse bunu bilemeye bilir. Bunu bilmesi gereken bir tek kişi var 
Erdoğan Akyol. Hem general amiral şube müdürlüğü yaptı. Hem de Mehmet 
Partigöç'ün görev yaptığı yerde daire başkanlığı yaptı. Öyle bir şey olabileceği o 
bilebilir. Metin İyidil bilebilir. O da orada personel başkanlığı yaptı. Başka kimse 
bilemez. Yani çok özel kleransla özel soruşturmalarla oraya görevlendirilen 
personelin tamamen bu denetimlerin dışında başka bir alternatif hat konulması zaten 
idarenin büyük bir noksanlığı. Ve bugün oradaki sivil memur Naci bey bir mesaj daha 
çekebilir.

BAŞKAN OĞUZ DİK: Mesaj da ordunun yönetime el koyduğu.. Bu suç değil mi? 
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Suç sayın başkanım.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Niye o zaman iştirak ettiniz?
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: İştirak etmedim. Bu yönde ben kimseye 

emir vermedim. Arz ettim. Bununla ilgili bana bir planlama da gelmedi. Bunun 
planlaması nedir diye sorduğum zaman...

BAŞKAN OĞUZ DİK: Ama siz atama listesine uygun olarak hareket edip 
görevlendirme yapıyorsunuz. Vazgeçseydiniz.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Erdoğan Akyol' da buna riayet etti.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Ne yapsın adam diyor beni zorla aldılar. 
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Yani üç kişiyle bunu kabul edebiliyorsa ben 

de kabul ediyorum. 
BAŞKAN OĞUZ DİK:   Sanığa adli sicil ve nüfus kaydı okundu

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER MÜDAFİ AV. SABİT AKTAŞ: Şimdi 
dosyaya ilişkin müvekkilimin biz doğrusu yurtta sulh konseyi üyesi olarak iddianamede 
kabulü ile büyük bir şaşkınlık yaşadık.

BAŞKAN OĞUZ DİK: Avukat bey kendinizi tanıtırsanız.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER MÜDAFİ AV. SABİT AKTAŞ: Avukat 

Sabit Aktaş. İşi başından almak gerekiyor belki. Müvekkilin göz altına alındığı andan itibaren 
hukuki aksaklıkları sorunları tespit edip ortaya koymak gerekiyor. Bütün Türkiye'nin devletin 
resmi haber ajansı kanalıyla işkenceyi günlük olarak izlediği bir süreçten sonra müvekkilimin 
ifadesi alınmış. Şimdi işkence anayasa ve uluslararası sözleşmelerde suç olarak kabul 
edilmiş. Ama işkencenin günlük olarak hepimiz açısından televizyondan takip edildiği bir 
süreçte yaşadık. Buradaki sanıkların büyük bir çoğunluğunu biz televizyonda işkence 
görüntülerinden sonra basına yansıyan görüntülerinden izledik. Bu anlamıyla Türk Ceza 
Kanunun da özel olarak düzenlediği işkence suçu işkence eylemi altında müvekkilimin 
ifadesi alınmıştır. Bunun dışında doğal olarak şu söylenecektir. Evet yanlarında vekilleri 
vardı. Avukatları vardı. CMK tarafından bütün sanıklar için görevlendirilen avukatlar vardı. 
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Bu avukatlar gözetiminde alınan ifadelerin geçerli olduğu iddiası var ki duruşmaların 
başından beri bu ifadelerin avukat nezaretinde alındığı söyleniyor. 15 Temmuz' da bir darbe 
olmuştur ama kabul edilmeyen başka bir darbe daha vardır. 15 Temmuz' da aynı zamanda 
hukuka da çok ciddi bir darbe vurulmuştur. Barolar hukuk adamları bu işin içindeki tüm 
hukukçular bence bir darbe kurbanıdır. Ya da darbenin mağdurudur. Ya da bu darbeye bir 
şekilde hukuk darbesiyle izin vermişlerdir. Biz şunu biliyoruz ki özellikle darbeden sonraki 
ilk bir hafta içinde çok yoğun işkence eylemleri gerçekleşmiştir. Ve bu işkence bildirimleri 
baroların yönetimlerine kadar geldi. Bizatihi bunlara tanık olduğum için biliyorum. İfade 
müvekkilinin yanında dayak yediği ve bu ifadenin altına imza atmak zorunda kalan 
meslektaşlarımızın baroya emniyette şiddete açık bir halde olduklarını ilişkin beyanları 
tehditle baskıyla müvekkillerinin beyanlarının alındığına ilişkin açıklamaları ve bu konuda 
yanılmıyorsam Ankara Barosu'nun CMK servisinin tuttuğu raporlar da bulunmakta. Yani bu 
bize şunu gösteriyor aslında sorgu aşamasında bu insanlara işkence yapıldı. Müvekkilime 
işkence yapıldığına ilişkin olarak biz soruşturma başladıktan sonra iki sefer başvuru yaptık. 
Dilekçelerimiz dosyamızda mevcut. Dosyalarda müvekkilimin gizlilik kararı olmayan tüm 
evrakların tarafımıza verilmesini istedik. Kişisel olarak yaptığımız görüşmelerde de özellikle 
sağlık raporunun tarafımıza verilmesini istedik. İşkenceye ilişkin başvuru yapmak için. Fakat 
19. Asli Ceza' da iddianamenin kabul edildiği ana kadar biz müvekkilimize ilişkin sağlık 
raporlarını bile alamadık. Bu sağlık raporlarında da görülüyor ki zaten müvekkilimin 
yanındaki diğer kişiler de buna tanıklık yapacaktır. Müvekkilimin başında üç dört santim 
civarında bir yarık olduğu

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Dört buçuk rapora öyle geçti.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER MÜDAFİ AV. SABİT AKTAŞ: Raporda bu 

şekilde bir hastane tarafından verilmiş bir rapor olmasına rağmen ve tabi işkencenin varlığını 
biz bildiğimize göre dışarıdan insanlar olarak soruşturmayı yürüten savcıların da bu insanlara 
işkence yapıldığına ilişkin bir bilgisinin olması kaçınılmazdır. İşkence altında insanlara 
yoğun bir şekilde işkence yapılırken herhangi bir şekilde buna ilişkin dosyalardaki evraklar 
bile değerlendirilmeden bir müvekkilimin beyanının alınması. İşkenceye aslında bizzat 
savcılık makamında göz yumması demektir. Çünkü kolluk bu işlemleri savcılık adına 
yapıyor. Yani eğer kendi adına işlem yapan kolluğun işkence yapmasına göz yumuyorsa bu 
durumda yapılan işkenceye de göz yummuş demektir. Şunu hiç kimse söyleyemez ki burada 
bu tür insanlık dışı işkence vb. eylemlerin olmadığını iddia edemeyiz. Soruşturma 
aşamasında özellikle darbeden sonra ki ilk bir haftada ve devamında da yaklaşık bir bir buçuk 
ay kadar sürdü. Bununla ilgili olarak Ankara Barosuna yazı yazılabilir. Kişilerin kendilerinin 
avukat tutması engellendi. CMK'dan zorunlu müdafilik sistemi içinde avukat edinebilecekleri 
söylendi. Bu da yine CMK kapsamında doğru bir uygulama değildir. Kişilerin kendilerini 
savunabilecekleri inanabilecekleri kendilerini doğru bir şekilde anlatabilecekleri avukatlarla 
kendilerini savunacak kişilerle ilişkilerinin bu şekilde önüne geçilmiştir. Müvekkilimin 
hazırlık aşamasında ki beyanı ve mahkeme huzurunuzda verdiği beyanına bakıldığı zaman 
çok ciddi çelişkilerin olmadığı ortadadır. Buna rağmen sırf intikam almak ya da benzeri bir 
davranış sergilemek için müvekkilim ve müvekkilim ile beraber aslında müvekkilime has bir 
şey de değil. Ankara' da o dönemde bir şekilde emniyete gidip işkence görmeyen neredeyse 
hiç kimse kalmadı. Bu bize şunu getirir, eğer biz buna şuan itibariyle göz yumarsak buna 
ilişkin herhangi bir işlem yapmazsak ve bu insanların işkence ile alınmış beyanlarını bu 
yargılama aşamasında gerçek kabul edersek bunun üzerinden değerlendirmeye kalkarsak o 
zaman bizim maddi gerçeğe ulaşabilme olanağımız an itibariyle ortadan kalkmış demektir. O 
yüzden biz müvekkilimizin hazırlık aşamasında alınan ifadesinin dosyadan çıkartılmasını 
talep ediyoruz. Yine CMK 149'da soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasına 
avukatın şüpheli veya sanıkla görüşme ifade almaya ve sorgu süresince yanında olma ve 
hukuki yardımda bulunma hakkı engellenemez kısıtlanamaz şeklinde amir bir hüküm var. 
Oysa uygulamaya baktığımızda sadece müvekkilim ile ilgili değil ama müvekkilim ile ilgili 
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olarak müvekkilimin anlatımlarından ortaya çıkan durum şunu gösteriyor ki CMK tarafından 
kendisiyle ilgili olarak görevlendirilen müdafi ile neredeyse hiç görüşmeden kapıda bir ya da 
iki cümlelik beyanlarla konuşmayla içeri girmiş. Devamında tekrar ayrılmışlar hiçbir şekilde 
hukuki destek alabilme olanağı olmamış. Ve yine mahkeme huzuruna çıktığında da 
neredeyse kendisiyle ilgili olarak görevlendirilen meslektaşımızla hiç görüşmeden ifadeye 
girmiştir. Yani soruşturmanın başlangıç aşamasından bugüne kadar aslında hukuksuz 
diyebileceğimiz hukuksuz diyeceğimiz hukuksuzluğu net olan bir durum ortada. Biraz önce 
belirtmiştim, müvekkilim diğer sanıklar açısından kendilerine CMK 150' de belirlenen 
belirtildiği şekliyle şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya 
sanık müdafi seçebilecek kendileri eğer müdafi seçemeyecek durumdaysa bu durumda CMK' 
dan bir avukat atanması gerekir. Oysa bütün süreç boyunca müvekkilim de dahil olmak üzere 
hiçbir sanığa bu hak tanınmamış hatta özel vekili olan kişilerin bu vekil hizmetinden 
yararlanılmasının bile önüne geçilmiştir. Bununla ilgili olarak burada muhtemelen birçok 
meslektaşımız benzer sorunları yaşadı. Vekaletini aldığı kişilerin sorgusuna girebilmek için 
CMK' dan onunla ilgili olarak görevlendirildiğine ilişkin baroyla saatlerce bir çabanın içine 
girmek zorunda kaldı meslektaşlarımız. Şimdi bu Etimesgut dosyasından ayrı olarak bu 
dosyaya baktığımızda biz müvekkilimizin bu dosyanın içine nasıl sokultuğuna ilişkin 
doğrusu aklımızda zihnimizde herhangi bir şey bir maddi buraya girmesini sağlayacak maddi 
hiçbir olguya tanıklık edemiyoruz ne yazık ki. Gizli tanıklar var toplantılar yapıldığı iddia 
ediliyor. Bu gizli tanıkların tanıklıkları ayrı bir değerlendirme konusu olmakla beraber 
güvenirliği ayrı bir değerlendirme konusu olmakla beraber bunların hiçbirinde müvekkilim 
ile ilgili en ufak bir ibare bile geçmiyor. Müvekkilim yani darbenin daha öne alındığı iddiası 
var müvekkilim eğer aynı gün gece olacağı iddiası var eğer müvekkilim bu konseyin içinde 
olacak olsaydı en azından son çalışmaların yapıldığı son bir hafta içerisinde muhakkak 
Ankara'da olması gerekirdi. Yani gideceği birimi orada kimlerle görüşeceği ne yapacağına 
ilişkin toplantılara katılmış olması gerekirdi. Toplantılara katılmamış olsa bile en azından bu 
süreçte biriyle yoğun bir temas halinde olması gerekirdi. Oysa dosyanızda ki HTS kayıtlarını 
incelediğimizde müvekkilimin en yoğun olarak TTNET ile görüştüğünü görüyoruz. Yani 
eğer müvekkilim TTNET ile bu darbeyi planlamış olsaydı buradaki HTS kayıtları bunu teyit 
edebilirdi. Oysaki baktığınızda çok normal insanların konuştuğunun bile daha altında bir 
konuşma sayısını görüyorsunuz. Bir darbe planlamasının içinde üstelik bunun merkezinde 
olan bir insanın çok daha fazla sayıda görüşmeler yapması gerekir ve buna ilişkin dosyada 
verilerin olması gerekir. Bizim de müvekkilimizin bu olayda bu konseyde olmadığına ilişkin 
bir savunma yapmamızın da önünü açardı. Oysa şuanda iddianameye baktığımızda 
müvekkilim ile ilgili bütün sanıklarla ortak noktanın dışında o da genel olarak bir 
değerlendirme var, onun dışında müvekkilimin bu konsey üyesi olduğuna ilişkin en ufak bir 
işaret sayılabilecek hiçbir şey yok. Evet  görevlendirme yazısının dışında ve bu 
görevlendirme yazısının da nasıl yapıldığına ilişkin kendisinin herhangi bir beyanının 
olmadığı açıkça ortada bunun dışında hiçbir şey yok dosyada. Yani biz şu iddianamedeki 
müvekkilime ilişkin hangi somut isnada cevap vereceğiz. Somut herhangi bir isnat olsa biz de 
diyebileceğiz ki o zaman müvekkilimiz şunu yapmamıştır. Şu nedenle yapmamıştır. Aslında 
özet itibariyle baktığımızda iddia makamı bile bu yurtta sulh konseyi ile ilişkin zihninde net 
bir veri yok. Yani olabilir 38 kişi olabilir ama bunların kimlerden oluştuğuna ilişkin 
kendilerinde hiçbir bilginin hiçbir belgenin hiçbir kaydın olmadığını kendileri de kabul 
ediyor. Bu durumda hiçbir belgenin hiçbir kaydın olmadığı hiçbir tanığın tanık beyanının 
olmadığı hiçbir dijital verinin olmadığı yerde biz müvekkilimizin burada olmadığını nasıl 
iddia edebileceğiz. Diğer taraftan müvekkilim de kısmen bahsetti Etimesgut dosyasında da 
tabi oradaki ifadeler değerlendirildiğinde daha net bir şekilde ortaya çıkacak bu ama yani 
orada dışarıdan görevlendirilen sadece üç kişi var. Oradaki kıdemlilerin sayısı bile yani çok 
basit bir müdahale ile buradan dışarıdan gelebilecek üç kişiyi bertaraf edebilecek konumda 
insan var orada. Görevlendiği yerdeki komutan Erdoğan Akyol bu emrin doğru bir emir 
olduğunu ve doğru emir olduğu içinde buna uymak konusunda hiçbir tereddüt etmemiş. 
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Hiçbir tereddüt göstermemiş. Oysa daha önce müvekkilimde bahsettiği gibi daha önce 
çalıştığı yerler ve konum itibariyle bu emrin niteliğinin ne olduğunu doğru olup olmadığını 
gerçekliğe uygun olup olmadığını en iyi bilecek kişilerden birisi. Kendisinin bu nitelikteki bir 
kişinin bu emrin doğru olduğuna ilişkin kanaati açık ve net bir şekilde ortada iken 
müvekkilimin bu konuda yanılmış olması muhakkak kabul edilmesi gereken bir şeydir. Yani 
eğer Erdoğan Akyol bu emrin doğru bir emir olduğuna, gerçek bir emir olduğuna inanıyorsa 
müvekkilimin hayli hayli inanması gerekir. Etimesgut dosyasına baktığımızda dosyanın 
özellikle yapılandırıldığı Barış Dedebağ tarafından özellikle yapılandırıldığı görülüyor. 
Çünkü tanık beyanlarının birer ay arayla değiştirildiği bu değişimlerin tamamında Barış 
Dedebağ'ın beyanları doğrultusunda olduğu görülmekte. Burada aslında müvekkilimin 
buraya bir şekilde dahil olmasının dışında müvekkilim ve orada bulunan diğer kişilerin 
yaptığı gösterdiği davranış ve çaba sayesinde orada başka birimlerde Türkiye'nin başka 
yerlerinde yaşanan ve hepimizi gerçekten ciddi anlamda üzen talihsiz olayların yaşanmasının 
önüne geçilmiş sadece. Çünkü o ana kadar Barış Dedebağ'ın geldiği ana kadar tek bir 
kurşunun bile sıkılmadığı yerde müvekkilim de ifade ettiği gibi Barış Dedebağ gelip iki 
silahının çekip ateş etmesinden sonra az sayıda kişinin havaya ateş açması dışında herhangi 
bir fiili sorun yaratacak sorun oluşmamış. Bir de tabi bu ifadelere bakıldığında şu görülüyor. 
Özellikle böyle bir yapılanmanın görüldüğü ortaya çıkıyor. Barış Dedebağ'ın aslında ifadeleri 
bu dosyaya  bir şekilde getirilirse kademeli olarak verdiği ifadeler bu dosyadaki gerçeklikte 
net ortaya çıkacak. Çünkü mesela bir darbe olduğuna ilişkin bilgi kendisine geldiğini iddia 
ediyor. Barış Dedebağ işte önce abdestini alıyor sonra namazını kılıyor iki rekat sonra 
dışarıya çıkıyor, dışarı çıkar çıkmaz kapıda ilk karşılaştığı kişiye saatini gösteriyor. Şuanda 
saat kaç üçe sekiz var ben buradan çıkmak üzereyim. Beş on adım ileriye gidiyor, orada 
bulduğu gördüğü ikinci bir kişiye şuan saat kaç saat üçe iki var ben buradan çıkmak 
üzereyim. Bu aslında şunu gösteriyor, hayatın olağan akışına uygun olmayan şeyler var 
burada. Yani bir kişi böyle bir süreçte böyle bir şeyle karşılaştıysanız eğer bu kadar görev 
aşkıyla bir yere doğru gidiyorsanız bunun her adımda karşılaştığınız kişiye ilişkin delil 
bırakmak istiyorsanız o zaman bu tür bir davranışı sergileyebilirsiniz. Yani müvekkilim 
kendisinin bilgisinin dışında bir listeye adı yazılmış bunun neden olabileceğine ilişkin 
kendisinin kısmi bir beyanı var, OYAK genel kurulunda ki yaşanan bir süreçten kaynaklı 
olarak bu listeye dahil edilmiş olma ihtimalini belirtti zaten. Bunun dışında da kendisine 
yönelik özel bir kendisine ve gittiği birliğe yönelik özel bir çalışmanın da olduğu ortada. 
Dosyalarda  parça parça dinlemelerle yani duruşmanın başladığı tarihten itibaren biz çok 
farklı noktalarda burada yargılanan birçok insan aynı zamanda birçok farklı dosyada da 
yargılandığı için onların beyanlarını ancak o dosyaya katılmışsak biliyoruz. Ya da bir şekilde 
meslektaşlarımızın buraya yansıtmasıyla biliyoruz. Yani burada çok hazırlanmış çok farklı 
bir müvekkilimin içine düşürüldüğü çok farklı bir tuzak olduğunu düşünüyoruz. Ve bu somut 
dosyamızda da müvekkilimize ilişkin tek bir tane somut isnat bulunmamaktadır. 
Saygılarımızla. 

CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ: Öncelikle sanık avukatı yorum 
yaptı. İddia makamı olarak bizim yurtta sulh konseyi ve oluşumu hakkında hiçbir 
tereddütümüz yok. Kafamızda hiçbir soru yok. Onu açıklayayım. Birinci sorum şu; sizin 
hakkınızda Erdal Yetim şöyle bir şey diyor: Bu komuta katındaki koridorda Faruk Yaman'ın 
size hitaben hala kanallar yayında bu bildirinin yayınlanmasıyla ilgili tek TRT kalacak 
demişti. Diğer kanallarında yayında olduğunu söylüyor ve siz de diyorsunuz ki iş bu kadar 
kolay değil hallolacak. Nasıl hallolacak bunu açar mısınız?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Sayın başkanım bunun detayı ile ilgili 
konuları 19. Ağır ceza mahkemesinde görülecek cevapta detaylı bir cevap vereceğim. Benim 
böyle bir beyanım olmadı.

CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ: Yine aynı şahıs diyor ki Faruk 
tankta bulunan üst teğmenlere gerekirse halkı ezsinler tank topu atsınlar ihtiyaç olursa uçak 
savar mermisi de kullanarak genel kurmay bölgesine devam etsinler diye bir emir 
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vermişsiniz. Böyle bir emir verdiniz mi?
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Hayır.
CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ: Peki şeyi soracağım şimdi siz bu 

yani yurtta sulh konseyinin size yönelik görevlendirmesi sonucu emir aldığınız da 
neredeydiniz?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER:  Tümen Karargahında
  CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ: Etimesgut'ta mıydınız?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER:  Evet Etimesgut kurmay başkanına ifademde 
de ilk ifademde de öyle kurmay başkanı böyle bir mesaj geldi dedi bana da zaten ayrıntısı 
gelecek diye telefondan söylemişlerdi. Fakat planlı ayrıntısı yoktu sadece isim listeleri vardı.

CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ: Peki siz tümeni çok iyi 
tanımadığını beyan ettiniz. Etimesgut tümenini tanımadığınızı...

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Hiç tanımadığımı...
CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ: Peki yani bu orada terör saldırısı 

olduğunu iddia ediyorsunuz, tanımadığınız ve bilmediğiniz bir tümende başarılı 
olmayacağınızı düşünüp bu konuyu üstlerinizle tartışma anlamında değilde konuşma 
anlamında hiç düşünmek sormak aklınıza gelmedi mi?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Zaten imkansız bir konu ben ilk giderken 
başta da beyan ettim. Ya Erdoğan Akyol'un emrine gireceğim yahutta kontrol falan gibi bir 
görev olacağını düşündüm. Fakat emirde mesajda o şekilde yazılmıştı. Zaten sizin çelişki 
diye ifade ettiğiniz konuyu ben de yurtta sulh konseyi üyesi olsam o şekilde kendimi niye 
kurban edeyim diye ifade ettim.

CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ: Peki orada askerlikte terör 
saldırısı var başarıyı hedefler dimi herkes. Diyorsunuz ki; ben tümeni tanımıyorum oradaki 
alay komutanlarına dedim ki ya siz isterseniz idari izinli sayabilirim. Bu çelişki değil mi? 
Tümenin içinde size yardımcı olabilecek kişilerin sizin Fetö örgütü ile bağlantısı olmadığı 
için mi onlara izinli olabilirsiniz dediniz?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Sayın başkanım her ne kadar rütbe esas olsa 
da teamüller gereği eğer sizden dört beş yaş büyükse o, neşeti sizden dört beş yaş önceyse bir 
emir komuta sorunu olur. Bilmediğim bir birlikte kriz bir durumda bir de onlarla 
boğuşmamak için eğer bana sorun çıkarmayacaklarsa, onlara ihtiyacım olduğunu fakat 
dilerlerse onları idari izinli sayabileceğimi söyledim. Bundan ibaret

CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ: Yani madem terör saldırısı var işi 
bilen insanlara ihtiyaç var bu askerlik yani emir komuta zinciri içinde yürüyen bir iş o izin 
vermeniz garip değil mi?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Nezaketen onlara söyledim iyi ki de öyle 
yapmışım. Öyle yapmasaydım zaten.

CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ: Askerlikte ve eğitimde demokrasi 
olmaz diye bir kural vardır. Askeriye de bunu anlatırlar yedek subay okullarında.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Doğru askerliği öğrenebilmiş olsaydım zaten 
bugün burada olmazdım.

CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ:  Öğrenememişsiniz tamam. Peki 
bu silahlı kuvvetlerde darbe olduğunu düşünüyorsunuz yani bunu da emir komuta zincirinde 
olduğunu düşüp o yüzden görevi kabul ettiğinizi beyan ettiniz değil mi?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Tümen komutanı gidiyor. Ben zaten ateşin 
içine düşmüşüm. 

CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ: Ve diyorsunuz ki özellikle bu 
zırhlı birlikler okulunu önemsizleştirme yani çok önemli bir yer değil diyorsunuz ancak bütün 
tarihi incelediğimiz de 12 Eylül darbesinden tutunda 28 Şubat dönemindeki tüm darbelerde 
zırhlı birlikler okulu etkin olarak kullanılmıştır. Bunu biliyorsunuz değil mi? 

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Mamaktan çıkan birliklerin nerelere 
görevlendirildiğiyle kıyaslarsanız orası bir eğitim birliği Sincan gösterisi benzeri bir gösteri 
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ile teskin edilebilecek bir şeyse teskin edilebilir. Nitekim o devirlerde öyle olmuş. Kaldı ki 
sadece zırhlı birlik değil tabi tankın sadece cesameti var. Piyadesi bile olmayan bir eğitim 
birliği orası. Taktik bütünlük içinde bile hareket edemez. Yani oradaki personel bile takım 
halinde çalışma alışkanlığına sahip değildir. Ben bunu arz etmeye çalıştım. 

   CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ: Başka sorum yok sayın 
başkanım.

BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Avukat Süleyman Ayhan 
başbakanlık vekiliyim. Kendimi ateşin içinde buldum dediniz. Attılar mı? Atladınız mı?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Şunu bir daha okuyayım. Ebedi 
başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa 
mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için biran bile tereddüt göstermeyeceksin." düsturu 
ışında sürekli kendimi şekillendirme ve hareket etme gayreti içinde oldum. Cümlesini bunun 
için özellikle kullandım. Ve darbeye atlamam değil burada konu özellikle söylüyorum 
ifademde de söyledim bir taraftan illegal bir mesaj gelmiş illegal olduğunu bilmiyoruz. 
Erdoğan Akyol' da bilmiyor. Bir taraftan da harekat merkezlerinden baskı yapılıyor. Takviye 
et basıldık şehit var. Nitekim ölen insanlarda var. Keskin nişancılar ateş ediyor. Bir terör 
saldırısı var mıydı yok muydu? hala anlamış değilim. Bugün itibariyle ben hala anlamış 
değilim. Genel komutanlık karargahındaki olaylarla ilgili sanık ifadeleri alınırken de keskin 
nişancı atışları olduğu söylendi. Genel kurmay karargahında da söylendi. 

BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Sayın başkanım ben ve 
arkadaşlarım yurtta sulh konseyi ile ilgili sorularla mı sınırlıyız? ona göre. 

 CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ: Yedi günlük süre geçmediği için 
ekstra,

BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Efendim ben onların 
dışında konseyle ilgili de olmayan bir tane de soru soracağım. Çünkü benim temsil ettiğim 
makamı müvekkilimi ilgilendiren bir konu müsadenizle.

CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ: Evet.
BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Şimdi siz konuşmanıza 

başlarken ayrıntılı olarak emniyet müdürlüğünde ya da emniyet birimlerinde ya da adını her 
ne koyuyorsanız terör şubesinde çok ağır işkence hakaret tehditlere maruz kaldığınızı 
söylediniz. 

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER:  Kısmen anlattım.
BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Başınızda 4,5 santimetre 

uzunluğunda yarık gelen görevlinin daha da gebersin diye şiddet uyguladığından bahsettiniz. 
Siz, o gün o şartlarda kimseyi şikayet etmek gibi bir lükse sahip değildiniz. Doğruluğunu 
kabul edelim. Peki daha sonra ceza evine geldikten sonra yani artık başınızda emniyet 
mensuplarının o zalim polislerin olmadığı ortama geldiniz. Şikayet ettiniz mi?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER:  Avrupa işkenceyi izleme komisyonundan 
gelenlere detaylı bir şekilde arz ettim. Resmi makamlar nezdinde ki imkansızlığı da avukatım 
arz etti.

BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Şimdi savunmanızı 
yaparken avukatlığınızı yapan avukatınıza bunu en erken tarih olan ilk görüşmeniz de mi 
anlattınız?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Biliyordu zaten o geldiğinde ben ondan 
basına yansıdığını öğrendim. Tüm Türkiye seyretmiş zaten.

BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Şimdi anlayabildiğimiz 
kadarıyla sorgunuzda avukat arkadaşımız yok. 

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Evet.
BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Cumhuriyet savcısı 

huzurunda yok dimi? Daha sonra.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Evet.

BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Peki bilginiz var mı? 
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Avukatınız Cumhuriyet Savcılığına sizin uğradığınız işkenceyi hakareti tehdidi şikayeti suç 
duyurusunda bulunmuş mu? 

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Az önce avukatım ifade etti. Bir daha 
söylesin kendisi müsade ederseniz başkanım.

CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ: Şikayet etti mi etmedi mi? 
BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Sen etmedin avukatın 

etmedi.
 CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ:  Ona da söz veririz sonra.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Edemedik belgeleri temin edemedik. 
 BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Belgeleri temin 

edemediniz? 
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Kanun hükmünde kararname ile yasaklandığı 

için belgeleri temin edemedik.
BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Birde şunu bir açıklarsanız. 

Cumhuriyet savcısına gittiniz. Kapıda CMK'nın görevlendirdiği avukatla ayaküstü 
görüştünüz. İçeri alındınız derdinizi avukata, avukat sizi ne dinledi ne siz derdiniz 
anlatabildiniz doğru mu?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Şöyle kapıdan girerken sadece şunu 
söyleyebildi. Susma hakkınız var. Ben de sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili soru sorulduğu 
zaman bunu kullandım. Sadece bunu söyleyebildi.

 BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Cumhuriyet savcısının 
huzurunda ve avukatınızın yanında CMK avukatı da olsa niye demediniz ki; Savcı bey ben 
avukatımla görüşmedim görüşmek istiyorum. 

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Ben üç ay çocuklarımın yüzünü 
hatırlayamadım. O üç günü ayrıntılı anlatmaya çalıştım. Ben üç ay çocuklarımın yüzünü 
hatırlayamadım. Ben hala şuanda verdiğim ifadenin bile geçerli olup olmadığından emin 
değilim. Her gün başka bir türlü tecrit uygulanıyor. Her gün yanımdaki adam değiştiriliyor. 
Odam değiştiriliyor. 04:00'te kaldırılıyorum, 10:00'da huzurda bulundurulmak için. Ve akşam 
gittiğimde de diyorlar ki oda değişiklikliği var bekliyorum altı saat gece saat 12:00 - 01:00' 
de diyorlar ki şu odaya geçiyorsun. İki saat uyuyorum uyumuyorum buraya geliyorum.  Ne 
kadar sağlıklı düşündüğümü de bilmiyorum. Onun içinde fazla konuşmamaya çalışıyorum. 

BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Sayın başkanım saygıdeğer 
heyet şimdi Türkiye'de yürütmenin başı başbakanlıktır ve ona bağlı bakanlıklardır. Hem sizin 
hem avukatınızın ve bundan sonra konuşacak sayın meslektaşlarımı bu konuda uyarıyorum. 
Mahkeme ve heyetin huzurunda; siz başbakanlığı ve bakanları suçluyorsunuz. Oysa yani 
çünkü eğer polis sana şiddet uyguladıysa şikayet etsen idari tahkikat açılacak diğer yandan 
adli tahkikat açılacak görevini yapmayan savcıyı adalet bakanlığı ya da bugün ki adıyla 
HSYK ya da yarın ki adıyla HSK diğer taraftanda başbakanlık gerekli müdahaleyi yapacaktır. 
O gaddar polis varsa gereğini yapılacaktır. 

CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ: Soru alalım avukat bey.
BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Efendim soru şu açıklama 

şu, şimdi alakası yokken, sayın başkanım bana şiddet uyguladı diyor. Başbakanlığı adalet 
bakanlığını zan altında bırakıyor ancak şikayetçi olmamış. Bunu sayın mahkemenin dikkatine 
sunuyorum.

BAŞKAN OĞUZ DİK: Bu konuyu geçelim ben anladım zaten. Başka sorunuz var mı?
BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Hayır. Öbür tarafta 

soracağız.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Savcı bey buyrun
CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ: Şimdi emir komuta içinde darbe 

olduğunu düşündüğünüzü söylediniz ve görev aldığınızı söylediniz ve ilk önce tümen 
komutanı yardımcısı olarak gidiyorsunuz sonra da o tümen komutanlığını alıyorsunuz. Peki 
şunu düşünmediniz mi yani bu bütün geçmiş darbelerde tümen komutanını emir komuta 
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zinciri içerisinde niye görevden aldılar? Ve o komutanın utanma içinde olduğunu söylediniz 
niye utansın adam? Çünkü ona karşı yapılmış bir saygısızlık var asıl siz askeri komutanını 
gasp ediyorsunuz siz utanmanız gerekmez mi? ben bunu soruyorum birinci sorum. İkinci 
sorum; herkesten şikayetçi oldunuz. Fetöye sebebiyet verenlerden büyümesinden sadece fetö 
ve onun terörist başından şikayetçi olmadınız neden?

 BAŞKAN OĞUZ DİK: Teker teker sorulara cevap verin.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Önce sonrakine cevap vereyim. Zaten 

planlayandan şikayetçi olmuşum. Şimdi şuna maruz kalıyorum sayın başkanım ilk ifademi 
alan savcımız da böyle yapmıştı. Ben bir tehdidi anlatıyorum. Eş zamanlı bir mesaj geldi. 
Bununla ilgili ne bir emir aldım ne bir emir verdim ne bir planlama var ne bir talimat var.

BAŞKAN OĞUZ DİK: Savcı bey basit bir soru sordu.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Ama bunun darbe olduğunu anladın sen ondan 

sonra bunu kabul ettin teşebbüse geçtin şeklinde devam ediyor.
CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ: Hayır hayır. Başkanım bir saniye 

siz ben özellikle dinledim ifadenizde fetöden şikayetçi olmadınız onun için sordum bu soruyu 
özellikle size. Beyanınıza binaen diyorum bunu.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Şikayetçiyim. Fetöden fetodan.
CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ: Emir komuta zinciri içinde bir 

darbe olduğunu söylüyorsunuz ve tümen komutanı görevden alınıyor. Ve bunun utancı içinde 
olduğunu söylüyorsunuz ben sizin utanmanız gerekmiyor mu komutanınızı al aşağı 
ediyorsunuz.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Onun utancı içinde olduğunu falan 
söylemedim.

CUMHURİYET SAVCISI AYTEKİN CENİKLİ: Söylediniz kayıtlarda var.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Riskler (ses anlaşılamadı 85:49-85:51) 

söyleniyor olabilir dedim. O doğru söylüyordur dedim. Çünkü dürüst bir komutanımızdır. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Buyrun avukat bey
BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER MÜDAFİİ AV. FATİH 

ATALAY: Şimdi evvela avukat Fatih Atalay. Bir kısım şehit yakınları ve gaziler vekiliyim. 
Sanık müdafi bunu çok kısa sayın başkanım 30 saniye almayacak. Çok özür dileyerek,

BAŞKAN OĞUZ DİK: Sataşmaya mahal vermeyelim
BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER MÜDAFİ AV. FATİH 

ATALAY: Sataşma asla olmayacak. Çok özür diliyorum bir tespitte, 30 saniye sürecek çok 
kısa. İşkenceden sistemli olarak hem kendi müvekkiline hem vazifesi olmadığı halde diğer 
insanlara yapılan işkencelerden bahsetti. Efendim burada işkence yoktur, kötü muamele 
değerlendirilebilir bilmiyoruz. Fakat özel olarak sanık için söylemiyorum genelde bu darbe 
girişimi gecesi ve sonrasında sanıkların darbecilerin karşı koymaları sonucu vücutlarında 
veya bir şeylerinde olabilir bir şeyler onu bilmiyorum ben.  

BAŞKAN OĞUZ DİK: Alkışlamayın!
BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER MÜDAFİ AV. FATİH 

ATALAY: Ama işkence olarak değerlendirmek, işkence çok farklı bir olaydır bakın hukukta 
işkence çok farklı bir olaydır. Ben ona öyle bir, işkence yokturu ben geçirmek istiyorum. 
Sorularıma geçiyorum efendim. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Buyurun bir daha konuşan olursa duruşma salonu dışına 
atacağım. Avukat bey soru sorsun 

BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER MÜDAFİ AV. FATİH 
ATALAY: Meslektaşım biz siz 40 dakika konuştunuz biz sizi dinledik ama bakın 40 dakika. 
Yani dinledik bir şey demedik zaten savunma yapıyor ne öyle ters ters bakıyorsun. Evet kara 
kuvvetleri lojistik başkanı Yıldırım Güvenç var aradığını beyan ettiniz sizi. Ve burada diyor 
ki size kendi ifadesiyle "bak diyor bırak teslim ol bu fakir milletin parasıyla alınan tankları 
zırhlı araçları orası zırhlı birlikler millete doğrultursan bunun hesabı senden sorulur sen ölüm 
fermanını imzalıyorsun" demiş. Siz de bunu ikrar ediyorsunuz zaten ayrıntısıyla tam 
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ayrıntısıyla anlatmasınız da. Siz de diyorsunuz ki; "bu konseyin kararıdır." dediğinize göre 
yurtta sulh konseyi üyeliğini kabul ediyorsunuz etmiyorsunuz ben orada değilim. Fakat bu 
konseyi üyesi velev ki değilseniz bile bu verdiğiniz cevapla konseyin talimatlarını yerine 
getirdiğinizi kabul ediyorsunuz ve darbeye devam darbe olduğunu anladıktan sonra dahi 
darbe girişimine devam etmeye çalışıyorsunuz. Peki bunun sonuçlarını yani darbe girişimi 
olacağını tahmin edebildiniz mi?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Anlattım isterseniz tekrar okuyayım
BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER MÜDAFİ AV. FATİH 

ATALAY: Yok istemiyorum.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Yurtta sulh konseyinden benim anladığım 

Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları 38 kişi bir şekilde birleştirilmiş 38 kişi falan 
değil birincisi. İkincisi yaşadığım çelişkiyi anlatmaya çalışıyorum sürekli. Ve bunun sayın 
başkanın mutlaka incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir taraftan bir mesaj geliyor 
darbe diyor öbür taraftan karargah basıldı yandık şehitlerimiz var deniliyor. Siz şehitleri 
kurtaracağım diye çıkmaya çalışıyorsunuz ama darbe mesajı kapsamında çıkmış gibi bir 
duruma düşüyorsunuz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Kim o, size emri verdi işte onu söyleyin.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Hangi emri?
BAŞKAN OĞUZ DİK: HTS kaydını getireceğiz zaten yine de şimdi sen söylesen daha 

iyi olur yani en azından. 
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Ben onlara itibar etmedim zaten sayın 

başkanım. Anlama telaşı içindeydim zaten gerçek bir durum varsa tanklar hazır bulunsun 
istiyordum. Gerçekten bir takviye ihtiyacı varsa. Ama çıkarıp çıkarmama konusunda da 
endişeliydim evet ilk ifademde de söyledim. Yıldırım Güvenç'in araması da beni efendim 
tedirgin etti. Düşünmeye sevk etti. Arkasından Mehmet Partigöç'ü aradım o da bir şeyi 
sahiplenmedi. Arkasından Erhan Caha'yı aradım o da bir şeyi sahiplenmedi. Ama şehitler var 
denilip duruluyor. Fakat sonuçta da çıkartmadık. 

BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER MÜDAFİ AV. FATİH 
ATALAY: 250 tane şehidimiz var.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Ben zırhlı birlikler okulundan bahsediyorum. 
Keşke orada uygulanan tedbirler  de Hadım Köyde de uygulansaydı keşke Genelkurmayda da 
uygulansaydı keşke hiç kimsenin burnu kanamadan efendim kim bir şekilde işin içine 
karıştırılmışsa kılıçla yaşayan kılıçla ölür. Teslim olur geçer giderdi onlarda. Herkes bunun 
eğitimini almış durumda. 

BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER MÜDAFİ AV. FATİH 
ATALAY:  Kılıçla yaşayan kılıçla ölür. İlginç bir şey. Şimdi bir kere şunu kesinlikle sorudan 
önce şunu söyleyeyim yani sorumla bağlantılı bu savunmanız hakikaten birkaç sanık daha 
yaptı terör saldırısı olacağı haberini aldık. Ankara'nın göbeğinde bakın patlama hariç 
Merasim sokak patlaması dendi onu saymayın işgale yönelik bakın yani Genelkurmay 
başkanlığı işgal edilecek zırhlı birlikler işgal edilecek böyle bir taraf, ya olmayan bir şey 
söylemiyorum bakın sanıklar umum itibariyle örgütten aldıkları talimat gereğince demiyorum 
o bir yoruma giriyor diyorsunuz onu demiyorum aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki biz bir 
terör tehdidi altındayız terör ihbarı aldık. Şimdi Türkiye Cumhuriyet tarihinde vaki değil. 
Bakın siz askersiniz yapmayın. Bizim askeri bilgimizin kat be kat üstüne sahipsiniz. Bizim 
böyle bir bilgimiz yok çok kısacık askerlik hayatında ne olabilir. Şimdi bir terör tehdidi 
altındayız ve bunu halen ısrarla bunu söyleyebiliyorsunuz. Bakın biz buna inanmıyoruz. 
Şimdi karşı duranlar daha organizeydi diyorsunuz. Darbeye karşı duranlar daha organizeydi. 
Neydi tankları çıkarmayı düşündük herkes sokaklarda efendim ben söyleyeyim belediyenin 
araçları şeyleri kapatmış girişleri kapatmış geçen Hakan Evrim de aynısını söylemişti. Şimdi 
bundan rahatsız mı oldunuz halk direnmese miydi peki? 

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Ben buna cevap vermek istiyorum. Önce 
kılıçla yaşayan kılıçla ölüre tekrar dönerek başlamak istiyorum. Evet askerlik sanatı devletin 
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öldürme yetkisini verdiği bir birimdir ve sanattır. Öldürme yetkisi verildiği için çok özel ve 
hassas bir eğitimden geçirilmeyi gerektirir. Gerektiğinde kartal gerektiğinde serçe olmasını 
bilmesi gerekir askerin. Ve eğer özelde de Türk askeri eğer ölümü katil olmaya tercih 
etmiyorsa asker falan değildir. Zırhlı birlikler okulundaki şimdi tutuklanan subayların hepsi 
bunu tercih ettiler. Keşke zırhlı birlikler okulundaki gibi her yerde davranıl, Halkın 
çıkmasından rahatsız mı olmuştum sormuştunuz. 

BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER MÜDAFİ AV. FATİH 
ATALAY: Onlar daha organizeydi daha hızlı çıktılar dediniz ya o hani size rahatsızlık mı 
verdi anlamında. Yani çünkü tankları rahat çıkaramadınız diye.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Daha organize olması şaşırtıcı sadece halkın 
çıkışı meselesine gelince demokrasi bilincini alkışlıyorum. 

BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER MÜDAFİ AV. FATİH 
ATALAY: Teşekkür ediyoruz.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Sorunuz içinde size teşekkür ediyorum. Keşke 
Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonu bizi çağırsaydı da bu iş bir daha 
olmaması için ne olmalı sorsaydı da burada değil orada konuşsaydım. Ama şimdi burada 
konuşacağım. Haydar Saltık Genelkurmay başkanlığına vekalet ederken Amerikan 
Genelkurmay başkanı Türkiye'yi ziyarete geliyor. Geldiği zaman çeşitli incelemelerde 
bulunduktan sonra Haydar Saltık hava alanından uğurlarken Amerikan Genelkurmay 
başkanını, Türk Ordusu ile Amerika Ordusu arasındaki temel fark nedir tespitlerinize göre en 
dikkat çekici fark nedir diye sorduğu zaman Haydar Saltık'a Amerikan Genelkurmay başkanı 
diyor ki Amerikan Ordusunu yönergeler yönetir. Sizin ordunuzu generaller yönetiyor diyor. 
Şu demek sizin yazılı bir hukuk düzeniniz yok demek. Hala da yok. Bunu anlatmak 
istiyorum. Bütün olayların kaynağında olan şey budur. Bu bir daha yaşanmaması için bunun 
irdelenmesi gerekir.

BAŞKAN OĞUZ DİK: Siz de ne ve düzgün soru sorun soracaksınız tabi.
BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER MÜDAFİ AV. FATİH 

ATALAY: Son sorum en net sorum. Şikayetçiyim dediniz az evvel tekrar söylediniz fetöden 
yanı fetullahçı terör örgütü açılımı olan fetullahçı terör örgütünden şikayetçiyim dediniz. 
Bununla ilgili yazılı bir şikayette bulunması için avukatınızla görüşmeyi düşünüyor 
musunuz? Bir de bu fetullahçı terör örgütünün liderini biliyor musunuz? Bizim davamız da 
da sanık olan Fetullah Gülen midir sizce?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Ben Fetullah Gülen'in ismini ilk defa harp 
okuluna girdiğimde 1986 senesinde 1. Sınıftayken duydum. Bazı arkadaşlarımız bir 
soruşturma çerçevesinde okuldan atıldılar. Askeri lise mezunu olan arkadaşlarımız bunların 
işte daha öncede olduğunu o zaman ifade ettiler. Ve Fetullah Gülen'in adından çok Nurculuk 
ve İrtica diye söyleniyordu. Nurculuk ve İrtica arada da Fetullah Gülen diye o zaman duymuş 
idim. Daha sonra 1995 veya 1996 senesi Tunceli Nazimiye'de iç güvenlik görevindeyken 
Cumhuriyet gazetesinde Oral Çalışlar'ın  bir röportajını gördüm. Ben harp okulunda bana 
verilen intiba şuydu; kara cübbeli, kara sakallı, kara sarıklı eli satırlı bir adam. Böyleydi 
benim kafamdaki resmi. Oral Çalışlar ile röportaj yapan entelektüel bir şeydi halbuki. Daha 
sonra televizyonda Atilla İlhan dedi ki Atatürk'ün istediği hoca tipi bu. Hem bilime saygısı 
var hem de dini konulara vakıf. Dikkatimi çekti. Daha sonra 28 Şubat sürecinde üst düzey 
yargı mensuplarına yüksek yargı mensuplarına verilen brifing ben piyade okulunda iç 
güvenlik öğretmeni iken aynısı bize verildi. Bütün subaylara. Bu brifingde devletin bir 
kanadının buna sahip çıktığı bununda yanlış olduğu söyleniyordu. Bir müddet sonra 
televizyonlara çıktı ben bütün okulları Milli Eğitime devredebilirim. Bütün yaptığım 
faaliyetler MİT ve Emniyetin kontrolünde yapılmaktadır dedi. Benim kafamda enteresan izler 
bırakan bir adamdı. Sonra Fauller'in Türkiye kitabını gördüm. Fauller Türkiye kitabında şunu 
söylüyordu; Dünyanın bugün önündeki en önemli sorun ve soru İslam demokrasi ile bağdaşır 
mı? AKP ve Gülen cemaatine bakınca neden olmasın insan umutlanıyor diye bir şey yazmış 
adam. Ben bu Fauller'i nereden tanıyorum? Harp okulu 2. Sınıfta öğrenciydim Cumhuriyet 
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gazetesinde Ufuk Güldemir Fauller raporu diye bir şey yazmıştı. Atatürk'ten süratle 
kurtulması gerekir bu tabuyu Türkiye'nin yıkması gerekir falan diyordu bu adam. Daha sonra 
Sovyetler Birliği parçalandı. Bu Fauller kuşatılanlar diye bir kitap yazdı. Bu kitapta batı 
medeniyetini kurtarmak korumak için 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Soruya cevap verirseniz. Net sordu.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Ama efendim susma hakkımı kullanınca bile 

bir sürü mana çıkıyor. Bana bir cümle söyle seni idam edeyim demiş Napolyon.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Kabul ediyorum ya da etmiyorum dersin. Biz sana,
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Bunu bir söyleyeyim.
BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER MÜDAFİ AV. FATİH 

ATALAY: Şikayetçi olacak mısınız? Fetöden öyle dediniz. Sorum bu. Olacak mısınız?
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Sabrederseniz olacağım.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Evet lütfen. Şimdi usul öyle cevap her cevabı öyle verirsen. 

Değilim veya, mahkeme burası bak burası tartışma programı değil. Lütfen. Duruşmayı ben 
yönetiyorum. Benim istediğim şekilde olacak. Benim istediğim şekilde cevap verirsin 
vermezsin o senin takdirin.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Sayın başkanım Fetullah Gülen ile Fauller 
bağlantısına getirmeye çalışıyorum konuyu.

BAŞKAN OĞUZ DİK: Yahu sana onu soran yok ki. Onu soran var mı sana? Avukat 
bey sen onu sordun mu?

BAŞKAN OĞUZ DİK: Evet mi hayır mı deniyorsa evet. Beni kurtarmak,
BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER MÜDAFİ AV. FATİH 

ATALAY: Hayır hayır Fauller ile alakası yok.
Duruşmaya 15 dakika ara verildi.

BAŞKAN OĞUZ DİK: Yorum sorularına cevap vermek zorunda değilsiniz. 
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER 

CEMALOĞLU: Bu belki sayın savcımız da sordu  hakim beyde sordu ama saatler zaman 
dilimleri ve siz de tam olarak bence izah edemediniz. Siz saat kaçta terör, yani ilk mesaj 
kaçta geldi size ve ne sandınız bunu terör sandığınızı ifade ediyorsunuz. Saat kaçta geldi?

SANIK AHMET BİRCAN  KIRKER: İfademde de söyledim. Bilebildiğim kadar 
zamanları da söyledim. 21:30-22:00 arası telefon geldi gidip katılmam gerektiği söylendi. 
Sonrasını bilmiyorum. Barış Dedebağ dakika dakika tutmuş saatini ama ben bilmiyorum 
fakat işte iddianamede Erdoğan Akyol işte sanki 22:30 da falan gelmiş gibi. 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER 
CEMALOĞLU: Telefonun üzerine mesaj geldi. Mesajda da yurtta sulh konseyi ifadesini 
gördünüz değil mi?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Öyle ben zaten okula gidip katıldığımda 
22:00-22:30 arasında o yarım saatte sayın başkanım ben iki frekansta %65 işitme kaybım var. 
Arkadaşlar ikaz ettiler herhalde sesimde çok çıkmış hem heyetinizden hem huzurda bulunan 
herkesten özür dilerim. Çıkmasın diye uzaklaştırdım ama bu seferde herhalde, 22:00- 22:30 
arasında bu mesajı aldım. 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER 
CEMALOĞLU: Altında yurtta sulh konseyi yazıyordu.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER:  Evet
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER 

CEMALOĞLU: Buradan da hala terör mü yoksa bir sıkı yönetim direktifi mi anladınız?
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER:  Ama harekat merkezinden telefonla talep 

ediliyor. Bana da bu yönde telefon geliyor.
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER 

CEMALOĞLU: Tamam ne sandınız? Terör mü darbe mi sıkı yönetim mi? bu mesajdan neyi 
çıkardınız?
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SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Mesaj Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el 
koymuştur diyor bu açık. 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER 
CEMALOĞLU: Siz de bunun emir komuta zinciri içinde olduğunu düşündünüz? 

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Öyle yazıyor mesajda
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER CEMALOĞLU: 

Ve bu emir komuta zinciri içerisinde hareket ederek görevi devraldınız.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Hayır öyle bir şey yok. Çünkü bir planlama 

yok bir şey yok. Planlaması nerede bunun?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER CEMALOĞLU: 

Görevi devraldım uğurladım dediniz? Kapıya kadar geçirdim dediniz?
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Görevi devraldım evet. 
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER CEMALOĞLU: 

Emirde de görevi devralmanız yazıyordu.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Hareket etti diyorsunuz hareket falan etmedim. 
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER CEMALOĞLU: 

Hayır hayır. Görevi devralmanız gerekiyor emir bu. Görevi devralın. Siz de emire uyup 
görevi devraldınız doğru mudur? Hatta görevi devralırken, hatta devir ederken size başbakan 
kim olacak gibi ifadeler söyledi. Yani siz hükumetin devrileceğini, başbakanın değişeceğini 
falan konuşuyorsunuz, istişare ediyorsunuz. Bunun hukuksuz olduğunu da biliyorsunuz. Ve 
bu hala görevi devralmakta beis görmüyorsunuz. İcraya devam bu mudur? 

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Sayın başkan iç hizmet kanununu anlatabilir 
miyimz?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER CEMALOĞLU: 
Yok yok iç hizmet kanununu anlatmayın biz iç hizmet kanununu bunda önceki sanıklarda 
söylediler. Ben sormadım onu. Onu sormadım. Kanunsuz emir zaten onu tartışmıyoruz. Onu 
sormadım. Sadece bu kronolojiyi anlamak için bunu sordum.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Bu halen devam eden bir riski de içeren bir 
şey. Personel başkanlıklarına kurmay subay olarak mevzuat çalışmak üzere gelen herkes ilk 3 
ay içinde bu iç hizmet kanunun hemen değişmesi gerektiğini fark eder. Fakat amirleri 
tarafından bunun tartışmaya açılmaması söylenir.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER CEMALOĞLU: 
Bir sorum daha olacak o diğer sorudan hariç. 

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Ben şimdi bunu kabul ettim etmedim tereddüt 
ettim etmedim bunun zeminini anlatmak istiyorum. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Biz onu dinledik zaten.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Yok dinlemediniz. Ben de buradaydım hep. 

Ama ben anlatamadım ki.
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER CEMALOĞLU: 

Siz görevi devraldıktan sonra buna ilişkin herhangi bir icrai faaliyette bulunmadığınızı iddia 
ediyorsunuz.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Emir de vermedim kimse de bulunmadı.
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER CEMALOĞLU: 

Peki kendisini uğurladınız. Alayda gezdiniz. Tankların hazırlandığını gördünüz. Anlamaya 
çalıştınız. Daha sonradan sizin kronolojinizle ben notları sizin anlatımınıza göre aldım. 
Partigöç ile görüştünüz. Sahiplenmedi. Ne olduğu belli değil. Öyle bir ifadeniz geçti kimse 
sahiplenmiyor dediniz de ifadenizde. Aynen sizin ifadeniz bu kimse sahiplenmedi bu işi 
dediniz.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Bir daha tekrar edeyim o zaman. Bir mesaj 
geldi planlamanın mesajla gönderileceği bana söylenmişti. Bunun planlaması yok dedim. O 
da bana dedi ki ben bilmiyorum. Kendi kuvvetine sor dedi. 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER CEMALOĞLU: 

N
ordic

M
onito

r.co
m



 Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/06/2017 tarih ve 2017/109 esas sayılı SEGBİS çözüm tutanağıdır.

Hali hazırda bir sıkı yönetim var darbe var ama planlaması yok biz planı arıyoruz bu 
pozisyonda. Biraz önce dediniz ki sıkı yönetim direktifi geldi ben de bunun sıkı yönetim 
olduğunu anladım. Başbakanın değiştirileceğini bile konuştum dediniz. Ben sizin 
söylediğinizi söylüyorum.
          SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Ben öyle bir şey söylemedim.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER CEMALOĞLU: 
Tamam ben soruma devam edeyim. Partigöç'ten sonra Erhan Caha ile görüşüyorsunuz. Sizin 
ifadenizle aktarıyorum. Bir şeyler yanlış gidiyor sen de yanlış yapma. 

 SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Dedi evet. Birkaç defa görüştüm Erhan Caha 
ile her defasında bu meyanda. 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER CEMALOĞLU: 
Peşi sıra ben sizin ifadenizdeki sırayla soruyorum bakın arkasından Yıldırım Güvenç ile 
görüşüyorsunuz. Sayını söylemiyorum. Orada da biraz önce meslektaşımda sordu. Millete 
silahları doğrultma özeti bu. 

 SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: O onun ifadesi.
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER CEMALOĞLU: 

Tamam bunu söylüyor size. Onun ifadesi. 
 SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Ben onun bana ne söylediğini ifade ettim.
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER CEMALOĞLU: 

Tamam ne söyledi bir daha söyleyin biz de bilelim o zaman.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Onun bana söylediği sen dedi bak bu emir 

bana da geldi dedi. Sen dedi altında bir tuğgeneralin imzası olan emre göre mi hareket 
ediyorsun. Ben de dedim ki imza yurtta sulh konseyinin. Müsaade eden hanesinde tuğgeneral 
yazılı. Bunu harekat merkezi ile koordine etmesi,

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER CEMALOĞLU: 
Netice itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde yurtta sulh konseyi diye bir şey yok. Oradan 
gelmiş siz de mesaj oradan geldi diyorsunuz.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Milli birlik komitesi de yoktu.
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER CEMALOĞLU: 

Neyse netice itibariyle bu uyarılarla bu konuşmaların üzerine siz bir şeylerden şüphelendiniz. 
Sizi uyarıyorlar. Yapma etme diyorlar. Hiç bir icrai faaliyette bulunmadığınızı iddia 
ediyorsunuz, buna rağmen neden hala acil çıkış kapısı arıyorsunuz? Sizi tuğla örülü bir 
duvara götürüyorlar. Yani niye oturduğunuz yerde oturamıyorsunuz. Niye millet hala 
kapıdayken yerinizde duramıyorsunuz da bir acil çıkış kapısı arama gereği duyuyorsunuz. 
Tankları çıkarmak için 

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Yani benim özellikle anlatmaya ve 
vurgulamaya çalıştığım şey bu. Bir komutan sorumluluğu içine düşmüşsün bir sorun 
çıkmasın kimsenin de başı ağrımasın. Ben zaten çıkmasaydım çıkacaktı, onu anlattım uzun 
uzun.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER CEMALOĞLU: 
Acil çıkış kapısı aradım dediniz. Duvar örülü dediniz de.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: İki karargahtan takviye istiyorlar. Halka ve 
trafiğe karışmadan bulaşmadan gidilebilecek bir yol var mı alternatif dedim. Alarm çıkış 
kapısı var diye söylediler. Beni oraya götürün dedim. Oraya gittiğimde o kapatılmış zaten 
duvar örülmüş niye beni buraya getirdiniz. Halkla görüşeceğim dedim. Ne diyeceğim iki 
karargaha baskın var diyeceğim. Ama baktım orada başka bir film var. 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER CEMALOĞLU: 
Halktan mı öğrendiniz darbeyi.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Darbe olduğunu hala bilmiyorum ben. Siz 
böyle bir şey mi diyorsunuz?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VEKİLİ AV. MUAMMER CEMALOĞLU: 
Peki halkın yanına gittiniz ellerinde bayraklar var asker kışlaya diyor darbe yapmayın diyor. 
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SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Yeterince izahat yaptığımı düşünüyorum. 
Başkanım. 

  BAŞKAN OĞUZ DİK: Başka sorusu olan var mı?
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Efendim bir taraftan mesaj geldiğini bir 

taraftan telefon talimatlarıyla bir yerler basıldı telaşı yaratıldığını bu ikilemi kim yarattı niye 
yarattı, çözülmesi gereken en temel sorun olduğunu ben ifade etmeye çalışıyorum. Bir 
tarafını görmezden gelerek ilk savcının benden aldığı ifade gibi aynı şeyler bana 
söylettirilmeye çalışılıyor. Cevap vermeyeceğim sayın başkanım.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. SAMİ KARADAYI: Sorumu 
tekrarlayayım. Darbe mesajı saat kaçta geldi?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Kaçta geldiğini bilmiyorum. Bana kurmay 
başkanı katıldığım zaman böyle bir mesaj geldi diye arz etti.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. SAMİ KARADAYI: Saat kaçta birliğe 
katıldınız?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: 22:00 - 22:30 arası.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. SAMİ KARADAYI: Peki dediniz ki 

ben telefonla arandım oraya gönderildim. Sizi kim saat kaçta aradı?
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Kim aradığını bilmiyorum. Harekat 

merkezinden bu şekilde hep aranır. Arandığı zaman gideriz gittiğimiz zaman öğreniriz. 
Kurmay başkanımızın bize devamlı talimatıdır. Telefon geldiği anda 10 dakika da teker 
dönecek. Mamak'a geliyorsunuz derler gece saat 3'te biz kalkarız Mamak'a gideriz 15 km 
gece yürüyüşü yaparız. Gece saat 3'te Mamak'ta. Bu bizim komutanımızın buna tahammül 
edebilen muharebe eder diye kendine göre bir ölçüsü vardı ve bizi sık sıkta test ederdi. Her 
zaman da olan bir şey hiçte abes karşılamadım.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. SAMİ KARADAYI: Saat 22:00 - 22:30 
gibi birliğe katıldınız. Kurmay başkanı size darbe direktifini gösterdi, altında bir tuğgeneralin 
imzası olduğunu gördünüz veya mesaj geldi bu dönem içerisinde. Darbeden haberdar 
oldunuz yani sözün özü.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: İnanmadım hiç inanmadım hiç inandırıcı 
gelmedi. Yani böyle ben olanı olduğu gibi anlatmaya çalışıyorum. Bana başka bir şey 
söylettirmeye çalışıyorsunuz. Ben kesinlikle darbe mesajına falan inanmadım sahte olduğunu 
hemen anladım.

BAŞKAN OĞUZ DİK: Niye sinirlerinize hakim olamıyorsunuz? sakin olsana.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Haklısınız başkanım. 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. SAMİ KARADAYI: Darbe ile ilgili 

size inandırıcı gelmeyen bir mesaj geldi. Hala olayın bir terör operasyonu olduğunu 
değerlendiriyorsunuz. Gittiniz birlik komutanından görevi devraldınız bu kapsamda. Bir terör 
operasyonu için ısrarlar sizden karargahlara baskın olduğu yönünde talimatla ısrarla sizden 
bir takviye isteniyor. Siz kendi ifadenizde de deniz ki, Etimesgut zırhlı birlikleri çok önemli 
birlikler değildir. Ben şunu soracağım; Size bu kadar ısrarla terör örgütü operasyonu 
kapsamında birliklerden tankların çıkmasını gerektirecek ne olduğu söylendi.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Jandarma Genel komutanlığı karargaha 
Genelkurmay karargahında baskın olduğu ve şehitler olduğu söylendi. Bir terör baskını 
olduğunu terörist eylem olduğunu şehitler olduğu söylendi. İddianamede de zaten herkesin 
ifadelerinde de var zaten. Yani sanık, şüpheli, mağdur, müşteki herkes bunu ifade ediyor 
zaten. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. SAMİ KARADAYI: Ben şunu 
öğrenmek istiyorum bir darbe mesajı geliyor. Tümgeneralden görevi devralıyorsunuz, birliğin 
önünde bir sürü bayraklı insan var ortada bir sıkıntı var ve siz ısrarla terör operasyonu için 
tankları Etimesgut zırhlı birliklerden çıkartıp jandarmaya trafiğin ve halkın olmadığı Kızılay 
Meydanına bakanlıklara götürmeye çalışıyorsunuz ben doğru mu anlıyorum?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Hayır yanlış anlıyorsunuz. Ben diyorum ki ben 
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halkla konuşmak için nizamiyeye gidip manzarayı gördüğüm zaman geri döndüm. Takviye 
de yok çıkışta yok dedim. Orada ki herkeste el birliği bir arbede yaşanmasın diye 2 kişi 
provoke etmeye çalıştığını değerlendiriyorum buna rağmen herkes bir olay çıkmasın gayreti 
içinde oldu. Ve bir çıkış oldu ne bir olay oldu ne kimsenin burnu kanadı. Ben bunu anlatmaya 
çalışıyorum.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. SAMİ KARADAYI: Peki son sorumu 
soracağım. Bütün bunları öğrendikten sonra olayı kronolojik açıdan oturtmak adına 
soruyorum. Bütün bunları halkı gördükten sonra vs. Acil çıkış kapısı mı aradınız yoksa 
tankları geri kışlanın içerisinde olması gereken yere mi gönderdiniz?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Nizamiyeye gittikten sonra karargaha döndüm 
ben. Burasının kendiliğinden dağılmasını bekliyoruz. Çıkış yok takviye yok hiçbir şey yok 
dedim. İfade ettiğim gibi jandarma basılmışsa jandarmanın JÖH'ü gitsin. Genelkurmay 
basılmışsa Genelkurmayın özel kuvvetleri gitsin diye düşündüm. Zaten ne göndereceksin.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. SAMİ KARADAYI: O zaman 
nizamiyeye gitmeden mi aradınız acil çıkış kapısını?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Evet.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ AV. SAMİ KARADAYI: Peki sorularım bu 

kadar.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Oranın duvar olduğunu görünce ben önce 

nizamiyeye gitmek istedim. Silahlı adamlar var denilince başka bir alternatif yol var mı 
dedim. Oraya gittik oranın da duvar olduğunu görünce tekrar halkla konuşayım diye 
nizamiyeye gitmeye niyetlendim adam tabancaları çekip ateş edince halk nizamiyeye doğru 
akmaya başladı onun üzerine buradan da uyarı atışı yapılınca halk geri çekildi ateş kestirdik 
çıkış mıkış yok dedik her şeyi geri çektik o andan itibaren de zaten hiçbir hareket hiçbir 
eylem olmadı. Eğer 70 tane polis özel harekatla içeri girselerdi yine olacaktı ama. Zekai 
Aksakallı'nın talimatıyla astsubaylar bir şeyler yapmaya kalksaydı ki teğmenlerin silahtan 
arındırdım diye anlattığım şey.

 BAŞKAN OĞUZ DİK: Evet şimdi yorum yapmayalım da şimdi bak sen kendin 
uzattırıyorsun bak. Evet soru alalım

c  Efendim 10 aydır ilk defa özgür irademle konuşuyorum teşekkür ediyorum.
 BAŞKAN OĞUZ DİK: Ben bak söz hakkını hiç kesmedim şimdi soru cevap.
BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VEKİLİ AV. UĞUR ÇAĞLAR: Süleyman beye 

Genelkurmayın önünde olduğu söylendi işte çok (ses anlaşılamadı 13:26) biz de 
enteresandır o gün zırhlı birliklerin önündeydik. O kronolojiyi orada bulunan bir kişi olarak 
çokta tutarlı bulmadığımı beyan etmek isterim. Şimdi size bir telefon geldi zırhlı birliklere 
gitmeniz gerektiği. Bu telefon nereden gelmişti? 

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Kara kuvvetleri veya Genelkurmay harekat 
merkezinden HTS kayıtlarına bakınca Kara kuvvetleri harekat merkeziymiş diye ben de 
gördüm. 

BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VEKİLİ AV. UĞUR ÇAĞLAR: Daha sonra hep 
böyle kronolojiyle gidiyoruz. Konsey alt yazısıyla bir talimat geldi bu talimatın içeriği neydi 
ne yazıyordu onda?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER:  Anayasal düzenin askıya alındığı, içeride ve 
dışarıda Türkiye'nin itibarsızlaştırıldığı gibi devam eden bir şeydi. 

BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VEKİLİ AV. UĞUR ÇAĞLAR: Evet peki siz o 
mesajı gördükten sonra size verilen bu görevlendirmenin buna ilişkin olabileceğini 
düşündünüz mü?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER:  Düşünmedim.
BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VEKİLİ AV. UĞUR ÇAĞLAR: Hiç 

düşünmediniz.  Bu yazıyı gördünüz arkasından terörle ilgili olaylar olduğunu buna ilişkin 
müdahale için talepte bulunduğu söylendi. Burası bu telefonlar nereden geldi size HTS 
kayıtlarına göre?
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SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Harekat merkezinden arıyorum diye 
arıyorlardı. Ben iki görüşmeyi kendim yaptım. Teyit için yaptım. Diğer arayanlar kayıtlarda 
vardır onlar bir şekilde takviye istediler efendim durumu değerlendiriyoruz, hazırlık 
yapıyoruz gibi laflarla geçiştirdim. Biz de durumu aydınlatmaya çalışıyoruz. Burası zor bir 
birlik falan gibi şeyler söyledim. 

BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VEKİLİ AV. UĞUR ÇAĞLAR: Bakın burada 
bir çelişkiye düşmeyin. Geçiştirmeye çalıştık dediğiniz şeye sizi telaşa düşürdüğünü 
söylediniz. Bu telaşla ne yapacağımı bilemedim onun için bir çıkış yolu aradım dediniz. 
Bugün şuan daha doğrusu gün de geçmemiş birkaç dakikaya ya da yarım saat önce 
söylediğinizin tam tersi bir şey söylüyorsunuz. Yorum olarak algılayayım. Şimdi bir kurguyu 
oluşturuyorum kendimce taktir size ait cevapta vermeyebilirsiniz bu soruya. Birisi beni 
arayacak görevlendirme geldi diyecek ben oraya gideceğim Genelkurmay Başkanı içinde var 
ya da yok başka bir ad altında askeriye hiçbir takibi geçmeyen sadece darbe dönemlerinde 
kullanılan bir sıfatla bir mesaj gelecek bu mesaj bu görevlendirmeden sonra geliyor. Biz 
orada bir görev dağılımında ya da değişiminde işte başbakan görev alınır mı diye bunun 
değerlendirmesini yapıyorsunuz. Aynı yerden gelen telefon terör saldırısı olduğunu söylüyor 
ve hala inanmaya devam ediyorsunuz. Şimdi bu üçlü mekanizmaya baktığımız da şahsi 
kanaatim inandırıcı değil bunun da sizin tarafınızdan açıklanması gerektiğini düşünüyorum. 
Bir başka sorum şu; süreç geçiyor ve Cem Tuçe albay geliyor ve teslim olmanız gerektiğini 
söylüyor. Olaya vakıfsınız kişileri dışarı çıkarmıyorsunuz. Bu olaya karışmadığınızı 
söylüyorsunuz ama sizinle birlikte olan kişi nedense hani karışmadığınız bir olay için teslim 
olmanız gerektiğini söylüyor. Hani şunu bekliyor niye teslim olacağım ben zaten bu işe 
karışmadım gibi bir cümle bekliyor. Siz tamam olur diyorsunuz. Burada bir sorun yok mu 
acaba? 

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: İzah ettim diye düşünüyorum tekrar edeyim.
BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VEKİLİ AV. UĞUR ÇAĞLAR: Özür dilerim 

biz izahı anlayamamışız onun için.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Ben kışlanın içinde ne olup bittiğini anlamaya 

çalışırken karargaha geri döndüğümde televizyonlarda beyanatlar verildiğini Cem albay ile 
Faruk Albay bana ifade edince bu olaya karışanlar araçlarını kışlalarına soksunlar teslim 
olsunlar tabir de bu. Televizyonlarda ki tabir de bu. Onun üzerine ben de Cem albaya 
diyorum ki okulun bağlı olduğu Korgenerali arayın teslim olacağım. 

BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VEKİLİ AV. UĞUR ÇAĞLAR: Bakın cümleyi 
siz söylüyorsunuz. Yani asker dışarı çıkartanlar diyorsunuz, olaya karışanlar diyorsunuz 
buradan bir yani çok özür diliyorum yani buradan bir kabul çıkmıyor mu? Yani cümlenin 
sonucunda siz baştan söylediğiniz bu işi yapanlar askeri dışarıya çıkartanlar geri dönsünler 
teslim olsunlar siz de teslim oluyorsunuz. 

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Ben yaptım mı içine düştüm mü onu anlatmaya 
çalışıyorum.

BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VEKİLİ AV. UĞUR ÇAĞLAR: Çok özür 
dilerim biz işte ya şu kadar grup toplandık neyin içine düştüğünü anlayamadık ya. Sabahtan 
beri bunun içinden çıkmaya çalışıyoruz. Yani biz de yargıya yardımcı olmaya çalışıyoruz çok 
özür dileyerek son bir soru  şahsi merakım sizi arayan kişi muhtemel diğer askerler gibi adını 
ya da sanını sormadınız o kişi binbaşı olabilir mi ilk arayan?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Albayda olabilir binbaşı da olabilir.
BİR KISIM ŞEHİT YAKINLARI VEKİLİ AV. UĞUR ÇAĞLAR: Hayır biz o 

binbaşıyı arıyoruz. Yani ben telefon sapığı olduğunu düşünüyorum orada da. Teşekkür 
ederim.

 BAŞKAN OĞUZ DİK: Alkış yapmayın lütfen mahkeme salonu burası sorusu olan?
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: Az önce Erdoğan Akyol 

tümgeneral Erdoğan Akyol'dan komutayı devir teslim aldığınızı ve ondan sonra da sizin ve 
mahiyetinizde ki diğerlerin herhangi bir eylemde bulunmadığını belirttiniz. Ama o gün 
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whatsapp grubunda 70. Dönem kursiyer teğmenlere mesaj atılıyor ve acil koduyla ve hemen 
derhal birliğe intikaline dair bir emir gönderiliyor. Bu sizin talimatınızla mı oldu? veya burası 
bir eğitim tümen komutanlığı dediniz. Aslında çok operasyonel bir yönü olmadığını 
söylediniz. Ama 70. Dönem kursiyer teğmenlerde acil koduyla acilen derhal birliğe gelmeleri 
konusunda bir mesaj yayınlanıyor whatsapp grubunda.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Benim hiçbir şekilde bilgim yok. Hatta bu 
kadar insan buraya toplanmışken bunlar gece eğitimi vardı da denk geldi diye düşündüm 
Erdoğan Akyol'un o şartlarda düğüne gitmiş olmasını da benim içine düşürüldüğüm şeyin bir 
parçası olduğunu değerlendirdim hep. İddianamede görene kadar. 

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: Bir de emir astsubayı 
Hasan Hüseyin Tarla 25 Ocak 2017 tarihli ifadesinde Mehmet Partigöç'ün TRT ne oldu Türk 
Sat'a ne oldu Genelkurmaya yaklaşanları yaklaştırmayın gerekirse ateş edin gibi talimatlar 
verirken bir denizci tuğamiralinin geç mi geldiniz diye sor sorduğunu arkasından da askeri 
hattan sizi aradığını ifade ediyor. Mehmet Partigöç sizi askeri hattan aradığını beyan ediyor. 
Sizle ne görüştü?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: İfade ettiğim şekilde görüştük.
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: Ne ifadeniz? Mehmet 

Partigöç size ne dedi acaba az önce o meslektaşlarımın da merak ettiği soru bu mu? O telefon 
bu telefon mu?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Mesaj geldi. Harekat merkezinden aradılar 
mesajla planın detayının gönderileceği bana söylenmişti buraya bir mesaj geldi,

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: Ama Mehmet Partigöç 
sizi arıyor askeri hattan. Az önce ifadeniz sizin onu aradığınız şeklindeydi ama burada Hasan 
Hüseyin Sarıtarla emir astsubayı Mehmet Partigöç'ün sizi aradığını söylüyor.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Hatırlamıyorum.
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: Hatırlamıyorsunuz peki.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Ne söylemişti onu da bir söyler misin? Partigöç ne dedi sana?
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Hatırlamıyorum yani kaç saniyelik bir 

görüşme,
BAŞKAN OĞUZ DİK: Mesajların doğru mu olduğunu söyledi?
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Hayır ben mesajı söyledim üstü örtük bir 

şekilde dedim ki böyle bir mesaj geldi böyle derken şimdi o da yanlış anlaşılacak. Harekat 
merkezinden arandı detayın gönderileceği söylenmişti buraya bir mesaj geldi ama planlaması 
yok dedim. O da ben bilmiyorum kuvvetine sor dedi. Ben buradan planlamasını bilmiyorum 
anladım ama o burada ki ifadesine bakılırsa böyle bir mesajdan benim haberim yok altında 
senin imzan var falan demedim ben ona. Bir mesaj geldi ama planlaması yok dedim. O da 
dedi ki ben bilmiyorum kuvvetine sor. Veya bu meyanda bir şey konuştu.

BAŞKAN OĞUZ DİK: Partigöç kabul etmedi de onun için mesaj bile yollamadım 
diyor benim haberim yok diyor. 

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Benim söylediğimden onun da zaten onu 
söylediğini düşündü o demek ki öyle anlıyorum.

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: Başka bir görüşmeniz 
oldu mu o gece Mehmet Partigöç ile?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Kayıtlarda 3 görüşme gözüküyor ama kayıtlara 
ben de baktığım zaman

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: 15 Temmuzda 22:00' da 
16 Temmuzda sabaha doğru 02:00'a doğru ve 05:00' da görüşmeleriniz var. Bunların 
içerikleri nelerdir. Sayın heyete bilgi vermek açısından.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Genelkurmay karargahına falan takviye falan 
bu okuldan olmayacağını içeren ifadelerle konuştum.

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: Az önce hiçbir yasa dışı 
eylemde bulunmadığınızı sizin ve sizin mahiyetinizdekilerin ama bir yandan da darbe 
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olduğunu anladınız az önce meslektaşlarımın sorularıyla ortaya çıktı. Ama halen görüşüp 
oraya bir imkanınız olsa yardım etmeyi planladınız.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Bakın bir terör saldırısı nedeniyle takviye 
istenmesi olayını ben ayrı anlıyorum siz ona zaten hiç inanmadığınız için berikinin üzerinden 
konuşuyorsunuz onun için anlaşamıyoruz başkanım. 

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: Bir son sorum olacak. 
Şimdi o dönemde tuğgeneralsiniz ve tümgeneralin olması gereken bir tümen komutanlığına 
atanıyorsunuz. Bu çok hayatın olağan akışına ve askeri kurallara ve teamüllere de uygun 
değil. Bir mesajla oraya gidiyorsunuz. Ve Erdoğan Akyol'dan burayı devraldığınızı 
söylüyorsunuz. Erdoğan Akyol'un ifadesiniz sayın başkanım size ifade etti. Aslında oraya 
geldiğinde bunu çok kabullenemediğini bir takım telefon görüşmeleri yaptığını ve Erdoğan 
Akyol'un birkaç telefon görüşmesi yaptığı sırada uzatıyorsunuz artık deyip derdest 
ettirdiğinizi ve kendisinin akıncı üssüne gönderildiğini beyan ediyor. Sizse tam aksi 
istikamette az önce bir beyanda bulunuz. Kendisiyle konuştuğunu bunu kabullendiğini ve 
devir teslim yaptığını ve daha sonra da yanınızda ki albaylarla gittiğini söylediniz. Şimdi 
Erdoğan Akyol'un bir dönem şube müdürlüğünü yaptınız. Komutanınız ya bu kişi nereye 
götürülüyor albaylar bunu alıp nereye götürüyor. Düşünmediniz mi? Bu olayla sanırım kaç 
civarında oluyordu? saat 22:30 civarında oluyor. 

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: 23:00 civarında oluyor
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLİ AV. UĞUR KIZILCA: 23:00 civarında oluyor 

evet yani Erdoğan Akyol orada derdest ediliyor gözünüzün önünde ve götürülüyor. 
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Ben derdest olayının söz konusu falan 

olmadığını ayrıntılı izah ettim. Öyle bir olay yok. İsa Sancaklı ile Erdoğan Akyol benim 
Erdoğan Akyol'la olduğumdan daha samimiler. İsa Sancaklı refakat edeceğim diyor. Ben 
kara kuvvetleri karargahına gidiyorlar diye düşünüyorum. Benim akıncıdan falan da haberim 
yok. Ve iddianame incelendiği zaman bütün beyanlarda zaten her şeyin karşılıklı saygı 
çerçevesinde yürüdüğünü oradan herkes görecektir zaten.

BİR KISIM ŞEHİTLER VE GAZİLER VEKİLİ AV. İBRAHİM UZUN: Faruk 
Yaman albay o dönem albay Faruk Yamanla siz o gece birlikteymişsiniz. Neler yaşadınız? 
neler konuştunuz hatırlıyor musunuz? 

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Detaya girmek istemiyorum. O mahkeme de 
görüşürüz.

BİR KISIM ŞEHİTLER VE GAZİLER VEKİLİ AV. İBRAHİM UZUN: 
Efendim bu iddianamede geçen bir husus. Açıklamalarla birlikte o zaman sorayım. Şu şekilde 
sorayım. O an yanınızda yakınınızda bulunan Erdal Yetim ifadesinde şöyle diyor; Faruk 
Yaman tarafından hala tüm kanallar yayında komutanım hani tek TRT kalacaktı dediğini 
sizinde buna cevaben iş bu kadar kolay değil hallolacak dediğinizi ifade ediyor. Bu konuda 
ne diyorsunuz?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Bunu teyit eden o iddianamede başka şeylerin 
de olması lazım böyle bir ifadem olmamıştır. Bunu Etimesgut 19. Ağır Ceza Mahkemesinde 
görülecek.

BAŞKAN OĞUZ DİK: Şimdi avukat bey ben sormadım sonra sorarız tamam bir daha 
gelsin ondan sonra. Avukat bey siz niye ısrarla söz istiyorsunuz?

SANIK GÖKHAN ESKİ MÜDAFİ AV. SİDAR YURTÇİÇEK: Şimdi bu zırhlı 
birlikler okulu ve eğitim tümen komutanlığının orada çıkan olayların diğer cunta 
faaliyetlerinden bir farkı var o da şudur. O birliği kendi askerleri kurtarıyor. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin şerefli subayları ve astsubayları cuntacılara bir operasyona girişiyor ve 
muvakkat oluyorlar. Benim sormak istediğim soru şu birkaç tane sorum var.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Onlar da tutuklu.
SANIK GÖKHAN ESKİ MÜDAFİ AV. SİDAR YURTÇİÇEK: Benim sormak 

istediğim birkaç soru var birincisi; siz bu binbaşı Dedebağ gelene kadar orada silah 
patlamadığını herhangi bir sorun çıkmadığını büyütülecek bir şey olmadığını kısaca 
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söylediniz. Oysa ki ben bir hafta önce zırhlı birlikler tümen okulundaki görüntüleri izledim 
oradaki askerlerin siz ve faaliyete karıştığı düşünülen askerler göz altına alınırken 
karargahın önünde bir tank üstelik bu faaliyet sabah 05:00' da başlıyor. 10:15'e kadar yani 
saat 15 dakika devam ediyor. 5 saat 15 dakika boyunca siz karargahtasınız. Karargahtan 
çıkamıyorsunuz çevrenizi askerler sarmış tanklar sarmış sormak istediğim sizi (ses 
anlaşılamadı 28:16) herhangi bir olay olmadığını sadece binbaşı Dedebağ'ın 1-2 el havaya 
kaçarak ateş ettiğini söylediniz. Oysa ki benim izlediğim görüntülerde ciddi olaylar 
yaşanıyor. Size karşı emir komtanıza karşı askerler direniyor. Bunu nasıl açıklarsınız?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Efendim saat gece 03:00' da her şey bitmişti. 
Ben havanın aydınlanana kadar boş boş oturdum. Her şey kontrol altında olduğunu Metin 
İyidil'le albay konuşunca anlamış oldum.

SANIK GÖKHAN ESKİ MÜDAFİ AV. SİDAR YURTÇİÇEK: Kaça kadar 
dediniz?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Hava aydınlanana kadar işte 05:00 - 05:30' du 
muhtemelen o saatte teğmenlerle astsubaylar arasında bir gerginlik olduğu söylendi. Bu 
Zekai Aksakallı'nın astsubaylara emir verdikten sonra mı oldu bilmiyorum. Fakat orada bir 
çatışma çıkmasın diye Cem albay gelince hemen süratle aşağı indim. Birlikte bir kaza bela 
çıkmayacak şekilde tecrit ettik silahtan. Ben de elime kelepçe bağlanırken gördüm. Ben de 
sizin belki 40 katınız şaşırdım. Koskoca bir tank karargaha çevrilmişti. Belki de hak ettik 
bilmiyorum.

SANIK GÖKHAN ESKİ MÜDAFİ AV. SİDAR YURTÇİÇEK: Bir sorum daha 
olacak. Şimdi biraz önce tümgeneral Erdoğan Akyol'un enterne edilmesinde şöyle bir cümle 
kullandınız. Ben 3 kişiyim nasıl olur da onu enterne ederim? Oysaki bakıyoruz,

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Yok yok Erdoğan Akyol'un enterne edilmesi 
değil 3 kişinin okulu tümeni ele geçirmesi,

SANIK GÖKHAN ESKİ MÜDAFİ AV. SİDAR YURTÇİÇEK: Onunla ilgili de bir 
şey söyleyeceğim. O gece baktığımız zaman orada 66 tane kursiyer teğmen var. 150 tane de 
astsubay kursiyer var. Yani sizin, ilginçtir 150 astsubay kursiyer ve 50 tane teğmen size tabi 
oluyor. Sizin emirlerinize tabi oluyor. Oysa ki o birliğin kendi askerleri size karşı mücadeleye 
başlıyorlar. Örnek olarak tank albay Sefa Alkan emir verdiğinizi iddia ediyor öyle 
söyleyeyim. 

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Bu detaya girmek istemiyorum sayın başkanım.
SANIK GÖKHAN ESKİ MÜDAFİ AV. SİDAR YURTÇİÇEK: Sorumu bir daha 

sorayım. Neden kursiyer teğmenler ve kursiyer astsubaylar emrinize giriyorlar?
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Şu kadarını söyleyeyim; orada çatışma 

çıkmaması için ölümü göze alarak uğraşan herkes tutuklanmamak için yönlendirilmiş ifadeler 
verdiğini düşünüyorum. Şuan da o yurtseverlerin hepsi tutuklu.

SANIK GÖKHAN ESKİ MÜDAFİ AV. SİDAR YURTÇİÇEK: O zaman şöyle 
sorayım şimdi görüntülerde şöyle bir sahne yaşanıyor. Kamuflaj giymiş 100-150 tane adam 
bu tarafta tek tek teslim oluyorlar. Hatta sizin yaveriniz falan da var görüntülerde yani 
gerçekliğinizi anlamanız için söylüyorum. Diyor ki; bizi rütbemize uygun biri tutuklasın diye 
oradan bir askerde albayımızın çenesini de kapatın diye bir cevap veriyor. Sanırım bu 
diyalogları da hatırlıyorsunuz teyit etmek için bunu söylüyorum. Benim anlayamadığım şey 
bir daha cevabını almak istediğim şey şu; neden bu kursiyerler sizin emrinize tereddütsüz, 
diğer birlik askerleri aynı şekilde emrinize girmiyor direniyor. 

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Ben kursiyerlere emir vermedim. 
İddianameden de anlaşılacaktır. Cevapta vermek istemiyorum.

SANIK MUSTAFA ÖZSOY MÜDAFİ AV. AYDIN AKPINAR: Siz lojmanda mı 
oturuyorsunuz?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Evet.
SANIK MUSTAFA ÖZSOY MÜDAFİ AV. AYDIN AKPINAR: Lojmanınızın 

Genelkurmaya uzaklığı ne kadardır?
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SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: 5 dakika.
SANIK MUSTAFA ÖZSOY MÜDAFİ AV. AYDIN AKPINAR: Peki bu Mustafa 

Özsoy' da aynı lojmanda mı oturuyor?
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Evet.
SANIK MUSTAFA ÖZSOY MÜDAFİ AV. AYDIN AKPINAR: Mustafa Özsoy ile 

lojmanda oturma veya diğer sivil hayatta birlikte yemek yemek. Birlikte tatile gitme veya 
benzeri bir şekilde yakın arkadaşlık ilişkileriniz var mı?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Şöyle Mustafa Özsoy hem hemşehriyiz hem 
aynı blokta oturuyoruz. Aynı dönemde o dönemde ben de kamp planlatmıştım aynı dönemde 
onunda kampı vardı. Ben daha sonra çocuğumun sağlık problemleri nedeniyle o kampı iptal 
ettirmiştir. Yani kamp tatil yemek ile ilgili münasebetimiz bu kadardır. Nezaket 
çerçevesindeki bayramlaşma falan dışında özel bir ilişkimiz yok. 

SANIK MUSTAFA ÖZSOY MÜDAFİ AV. AYDIN AKPINAR: Peki olay günü 
Mustafa Özsoy'u aradınız mı cep telefonunuzdan? 

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Evet kampla ilgili biz katılamadık nasıl gidiyor 
gibi şeyler konuştuk evet.

SANIK MUSTAFA ÖZSOY MÜDAFİ AV. AYDIN AKPINAR: Olay günü 
aradınız. Siz kendi cep telefonunuzdan mı aradınız?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Olay günü olduğunu HTS kaydından bakınca 
anlıyorum.

SANIK MUSTAFA ÖZSOY MÜDAFİ AV. AYDIN AKPINAR: Var biliyoruz biz 
HTS kayıtlarını. Bu kendi cep telefonunuzdan mı aradınız Mustafa Özsoy'u?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Evet eşimin üzerine kayıtlı benim kullandığım 
cep telefonumdan aradım. 

SANIK MUSTAFA ÖZSOY MÜDAFİ AV. AYDIN AKPINAR: O telefon 
numarasını sakıncası yoksa verebilir misiniz mahkemeye? 5302019705 numaralı telefondan 
mı aradınız.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: O resmi telefon ondan aramışım o zaman 
bilmiyorum. Ben şahsi cebimden aramışım diye,

SANIK MUSTAFA ÖZSOY MÜDAFİ AV. AYDIN AKPINAR: Yani aradığınızı 
söylüyorsunuz Mustafa Özsoy'u. Ne konuştuğunuzu da sadece kampla ilgili hususlar 
konuştuğunuz olarak beyan ediyorsunuz.

SANIK CEMİL TURAN MÜDAFİ AV. ÖZAY ARIKAN: Sormadan önce 
başkanım müsaadenizle kısa bir açıklama yapmak istiyorum sorumla ilgili. Soracağım 
soruları iki kategoride değerlendirerek soruyorum. Bunlardan ilki 15 Temmuz perdesinin 
aralanması perde arkasında oynanan satranç oyunlarının ortaya çıkarılması. Diğer kategori de 
bu dava Türk hukuk tarihine geçecek bugüne kadar yaşanmış en büyük davalardan en önemli 
davalardan birisi. Bu davanın duruşma tutanakları yıllar sonra edebiyata sanata tiyatroya 
sinemaya konu edilecek. Bu tutanaklardan esinlenilecek. Bu soruyu sormadan önce çok 
tereddüt ettim çok analiz ettim ve sormaya karar verdim. İki meslektaşım müşteki vekili olan 
iki meslektaşım ısrarla işkence olmadığını işkence yapılmadığını açıklamaya çalıştılar. 
Tutanaklara not düşmek için şuan telefonumda bir internet görüntüsü var burada internet 
çekmiyor keşke size gösterebilseydim ama görüntüyü tarif etmeye çalışacağım. Görüntünün 
sağ üst köşesinde Anadolu Ajansı, Başbakanlığa bağlı yada ilgili devletin resmi ajansı 10 ay 
önce Youtube'ye verilmiş bir görüntü. Bu görüntünün başlığı "darbeci komutanlar emniyette 
altına işedi." üzülerek söylüyorum. Ve burada sizin olduğunuzu düşündüğüm çünkü buradaki 
görüntüyle sizi benzetemiyorum. Yüzü kıpkırmızı olmuş, elleri arkadan ters kelepçeyle 
kelepçelenmiş, kelepçenin plastik kısımları bilet derisinin üstünü aşacak şekilde en son 
boğumuna kadar sıkılmış, göz kapakları yerinde duramıyor yorgunluktan uykusuzluktan 
açlıktan susuzluktan bitkinlikten düşüyor. Ayakta durmakta zorluk çekiyor böyle bir görüntü 
var. Bu görüntüyü hatırlamanız için sizin hemen iki yanınızda da Erhan Caha var gözü 
mosmor olmuş bu görüntüde ki siz misiniz? Görüntüyü gösteremiyorum müsade edilirse onu 

N
ordic

M
onito

r.co
m



 Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/06/2017 tarih ve 2017/109 esas sayılı SEGBİS çözüm tutanağıdır.

da göstereyim.
SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Hatırlamıyorum ben işkence ile ilgili bölümleri 

o çarptırılmış ifademle ilgili olarak izah ettim. Ben o görüntüyü hatırlamıyorum bilmiyorum 
yanımda ki kim onu da bilmiyorum.

BİR KISIM SANIKLAR MÜDAFİ AV. HAKAN TUNÇKOL: Sayın sanık 
duruşmaya getirildiğiniz ilk gün teşhir edilerek, kement atılarak getirildiniz. Bu ruhsal 
yönden acı çekmenize aşağılanmanıza onurunuzun kırılmasına sebebiyet verdi mi?

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: Muhakkak, aileminde
BİR KISIM SANIKLAR MÜDAFİ AV. HAKAN TUNÇKOL: Bunun Türk Ceza 

Kanunun 94. Maddesinin suçun unsurları kısmında geçen tanıma uyduğunu biliyor 
muydunuz?

BAŞKAN OĞUZ DİK: Avukat bey nereden Ceza Kanununu bilecek. Allah aşkına ya, 
Ceza Kanununu bilse zaten bu suç işlemez şeyine girmez. 

SANIK ERHAN CAHA MÜDAFİ AV. ABDULLAH YALÇINKAYA: Sayın 
başkanım sanık beyanda bulunurken birkaç kişi ile görüştüm birkaç kere söylemişti siz de 
hatta Erhan Caha benim müvekkilimin zikrettiği zaman siz bir soru sordunuz, Erhan Caha ile 
ne konuştunuz o zannedersem cevapsız kaldı. O soruyu sormak istiyorum.

SANIK AHMET BİRCAN KIRKER: İfademde ayrıntılı söylemiştim zaten. Mehmet 
Partigöç'ten planlama ile ilgili bir teyit alamayınca Erhan Caha'yı aradım kendi kuvvetinize 
sorun deyince. O da bana bir şeyler yanlış gidiyor sen de yanlış yapma dikkatli ol meyanında 
birkaç kez görüştük. Ama tam hatırlayamıyorum yani. Fakat ondan teyit etmeye çalıştım 
teyitte edemedim. Çünkü hep konuşmalarımız üstü örtük çünkü gizli ve hizmete özel dereceli 
konuları telefonda zaten konuşmamız yasak. Onun için ben de üstü örtük sordum o da öyle 
üstü örtük cevaplar verdi ama bir şeylerin yanlış gittiğini ifade etti özetle. (39:20)

İş bu çözüm tutanağı Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Zabıt Katibi  Tutku 
Kemal USTA tarafından düzenlenmiştir. 08/01/2018
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