
 Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 01/11/2017 tarih ve 2017/109 esas sayılı SEGBİS çözüm tutanağıdır.

ÇÖZÜM TUTANAĞI

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/109 Esas sayılı dosyası kapsamında 
01/11/2017 tarihli duruşmasında sanık ERDEM ERASLAN'ın SEGBİS sistemi ile kayıt 
altına alınan savunması:

SANIK ERDEM ERASLAN SAVUNMASINDA: Sayın Başkan, savunmama 
başlamadan önce hiçbir maddi delile veya tanık şüpheli, ifadesine dayanmayan hukuki 
temelden yoksun bütün iddiaları kesin olarak reddediyorum. Başkanım ayrıca başlamadan 
şunu da belirtmek istiyorum, HTS kayıtları, savunma ekleri ve kamera görüntüleri elime 
ulaşmadı. Avukatımla gardiyan gözetiminde, rahatsız bir ortamda ve yeterli süre olmadan 
görüştüm. Taktir edersiniz ki bu ve benzeri hususlar adil yargılamayı ve yeterli savunma 
yapmamı engelleyen konulardır. Esasa yönelik savunmamı, savunma ekleri, kamera 
görüntüleri, HTS kayıtları gelmesini müteakip, bunları incelemeyi müteakip yapacağım. Şuan 
için savunmam eksik kaldığını belirtmek istiyorum. Ayrıca iddianamenin ana omurgasını 
yani çatısını teşkil eden 2 dayanaktan birisi olan Genelkurmay idari tahkikat raporuna 
benimle hiçbir ilgisi olmayan resimler yanlışlıkla yada kasıtlı olarak konulmuştur. 
İddianamede benimle ilgili bütün fotoğrafların altına muhtemelen ibaresinin yazması söz 
konusu rapora bunları iliştirenlerin bile bunun doğruluğuna inanmadığını göstermektedir. 
Yine soruşturma konusuyla ilgisi olmayan günlük hayata dair kamera görüntülerinin altına 
beni, benim darbeyle ilişkilenmeme sebep olacak yorumlar yazılarak suç üretilmiş ve bu 
yolla idari tahkikat raporunu düzenleyenlerce suç işlenmiştir. Savcılık makamı ise ilave bir 
değerlendirmeye ve iddialarını başka maddi delillerle desteklemeye ihtiyaç duymadan 
Genelkurmay idari tahkikat raporunu birebir kopyalayarak hakkımda ağırlaştırılmış 
müebbetler istemektedir. Silahlı olduğum iddia edilen bütün resimleri de kesin olarak 
reddediyorum. Genelkurmay idari tahkikat raporunu düzenleyenlerden şikayetçiyim. Böyle 
bir rapor düzenlenerek savcılık makamı da aldatılmıştır Sayın Başkanım. Şuan karşınızda 
kendini bir gece anlamsız olaylar zinciri içerisinde bulan, bir gece de hiçbir delil olmadan 
terör örgütü üyesi ilan edilen bu milletin bağrından çıkmış şerefli bir Türk subayıyken, 
insanın insana yapmayacağı türden aşağılık muameleler yaşamış şahit olmuş ve birinci 
ağızdan dinlemiş birisi olarak bulunuyorum. Düşman bir devlette esir düşsem maruz 
kalmayacağım muamelelere kendi öz yurdumda maruz kalıyorum. Hayvana dahi reva 
görülmeyecek bu işkenceleri bizzat yapan, göz yuman, sorumlu yada amir konumunda olan 
herkesten şikayetçiyim. Birazdan anlatacaklarım Beştepe'deki voleybol salonu ve Sincan 
yerleşkesinde bulunan çadır diye tabir edilen geçici gözaltı merkezleriyle ilgilidir. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Olay akşamını anlatsan daha memnun oluruz. 
SANIK ERDEM ERASLAN: Bu şekilde müsaadenizle devam edeyim Başkanım. 

16 Temmuz 2016 tarihinde saat 00:00 sularında geceyi odamda geçirdiğim Genelkurmay 
karargahından kendimi güvende hissettiğim ilk fırsatta can güvenliğimi  garantiye almak 
maksadıyla kaçarak emniyet güçlerine teslim oldum. Bu husus elinizdeki dosyadaki polis 
tutanağıyla sabittir. İstesem firar edebilirdim ancak kendi isteğimle polisin yanına gittim. 
Müteakiben bizi Beştepe'deki Başkent Voleybol Federasyonuna ait bir spor salonuna 
götürdüler. Zaten yol boyunca birazdan başınıza gelecekleri göreceksiniz tarzında tehditlerini 
sürekli tekrar ediyorlardı. Bundan sonraki süreçte ömrünü vatan hizmetine adamış Türk 
milletinin bağrından çıkmış TSK'nın gözde personeli tarihte ancak en ilkel toplumların 
düşman kabilelere reva göreceği muamelelere maruz kalmış, önceden planlanmış sistematik 
ve hak mahrumiyetlerine maruz kalmıştır. Suçlu olup olmadığı henüz ispatlanmamış masum 
vatan severler, gözaltında muhafaza sorumluluğu bulunanlar tarafından sistematik işkenceye 
tabii tutulmuştur. İşkence görüntüleri basın yayın yoluyla alenen ve kasıtlı olarak servis 
edilmiş, resen soruşturma açma yetkisi bulunanlar olanları sadece izlemiş ve bu suça göz 
yummuşlardır. Devam ediyorum Sayın Başkanım, ellerim arkadan kelepçeli vaziyete 
etrafımdaki polislerin öfkeli bakış, küfür ve tekmeleri eşliğinde spor salonundan içeriye 

N
ordic

M
onit

or.c
om

Abdullah Bozkurt
Highlight

Abdullah Bozkurt
Highlight



 Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 01/11/2017 tarih ve 2017/109 esas sayılı SEGBİS çözüm tutanağıdır.

girdim. İçeride gördüğüm manzarayı tarif etmekten acizim. Ortada tam bir vahşet hali vardı. 
Üzerine sadece alt iç çamaşırı bulunan üstü başı kan içerisinde, vücudunun değişik yerlerinde 
ağır yanıklar bulunan askeri personel yerde ters kelepçeli ve başları önde bir vaziyette çaresiz 
şekilde bekliyordu. Başını kaldıran ya da oturuşunu bozanlara küfür edip dövüyorlardı. 
Benimde içinde bulunduğum salona girerken elinde evlilik yüzüğü olan bir arkadaş orada 
bulunan iki kadın polisten sarı saçlı olanı, o yüzüğe artık ihtiyacın kalmayacak karın ve 
çocukların bizim ganimetimizdir kundaktaki kızın bile kötü yola düşecek tarzında bir kadına 
ve insana yakışmayacak sözler sarf etti. 2 gün boyunca hiç yemek verilmedi 6 gün boyuca 
spor ışığa maruz bırakıldım. Uyumama izin verilmedi, kendimden geçtiğim zamanlar tekme 
atılarak uyandırıldım saatlerce dizimin üzerinde bekleme cezası aldım. Ellerim arkadan 
kelepçeli dizlerim üzerinde beklerken sırtımdan tekmelenilerek yüzüstü yere yapıştırıldım. 
Polis olduğundan bile şüphe ettiğim bazıları, bir de bunların tuvalet işiyle uğraşmayalım su 
içirmeyin şeklinde talimatlar veriyordu. Yazın sıcağında ortalama 800 kişinin bulunduğu 
kapalı ortamda durum o hale gelmişti ki idrarım çay rengine dönmüştü. Bu şartlarda bir de 
acaba böbreklerim ağır hasar alır mı korkusu yaşamaya başlamıştım. Su verilmeden önce 
rütbe soruluyor, bazen subaylara bazende üst subaylara hiç su verilmiyordu. Su içmek için 
dizlerimin üzerinde durup başımızı dik tutup sıranın bize gelmesini bekliyorduk. Su küçük 
pet şişelerde herkese 1 yudum olacak şekilde içiriliyordu. Kore Harbine katılıp, Kore 
Harbine, esir düşen Mehmetçik'e Komünistlerin böyle bir şey yaptığını duymadım, 
okumadım. Sadece rütbelerin söküldüğünü biliyorum, üniformalı dahi üzerindeydi. 
Çoğunluğunda sadece alt iç çamaşırı bulunan ya da çıplak ortama 800 kişi çıplak ayakla 
kelepçeleri çözülmeden tuvalete götürülüyor, sabun verilmiyordu. Tuvaletlerin hali içler 
acısıydı, yerler pislik ve su içerisindeydi. Bu kadar personele sadece 2 tuvalet kullandırıldı. 
Sıranın gelmesi için saatlerce beklemek zorunda kaldım, gözaltında kaldığım 10 gün boyunca 
banyo yapamadım. İnsanlar rastgele alınıp gözümüzün önünde ya da sadece bağırmalarını 
duyabileceğimiz yerlerde topluca tekme tokat dövülüyordu. Doktor muayeneleri polis 
nezaretinde yapıldığı için darp raporu yazılmasına izin verilmiyordu. Omzumdaki kas 
yırtılmasından kaynaklı acıya rağmen 6 gün boyunca arkadan ters kelepçeli olarak tutuldum. 
Salon klimaları gündüz sıcak havalarda açılmıyor, gece kasıtlı olarak gece serinleyince açılıp 
ortam soğutuluyordu. 2 gün hiç yemek verilmedi, diğer günler günde sadece 2 küçük roll 
ekmek ve 2 küçük tereyağ verildi. Yazın sıcağında zaten bunlardan bir kısmı da bozulmuştu. 
Ekmek dağıtımı ve çöplerin toplatılması kasıtlı olarak en kıdemli subaylara ve Albay 
rütbesindeki personele yaptırılıyordu. Polisler sigara veya başka menfaatler karşılığında asker 
ve uzman çavuşlara kendi komutanlarına dayak attırdı, küfür ettirdi. Türk Bayrağı yüzümüze 
doğru tutularak bu sizin bayrağınız değil, hainlerin bayrağı değil tarzında hakaretler edildi. 
Benzer eylem ve söylemler salondaki pek çok polis tarafından da tekrar ediliyordu. Bunlar eş 
ve çocuklarınız bizim ganimetimiz oldu, bu iş başarılı olsaydı bizim kafamıza sıkacaktınız 
benzeri. Gözaltı merkezleri farklı olmasına rağmen benzer eylem ve söylemleri ceza evinde 
16 ay boyunca dinledim. İnsanı insanlığından utandıracak bu spesifik söylemlerin 
üniformanın parçalanması gibi eylemlerin aynı olması, belirli bir kaynaktan bu işlerin 
yönlendirildiğinin delilidir. Poliste psikolojik baskı artırmak için sonraki günlerde tribünlere 
uzun namlulu polisler yerleştirildi, elleri sürekli tetikte olduğu için acaba bir bahane ile bizi 
öldürecekler mi diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Yoklama alınırken bizi salonun bir 
köşesine topluyorlar her ismi okunan kelepçeli olarak koşarken bir de arkasından tekme 
atıyorlardı. Durumu çok ağır kişiler vardı, bunlardan birisi Yarbay Levent Türkkan'dır. 
Kendisi hemen yanımdaydı yüzü tanınmayacak bir haldeydi. Başına aldığı darbelerden bir 
gözü simsiyah şişmiş ve tamamen kapanmış, diğer gözü beyazı görünmeyecek şekilde 
kanlanmış ve neredeyse kapanmak üzereydi. Her iki avuç içi insanın bakamayacağı derece 
kat kat soyulmuş avuç içi derisi bir çarşaf gibi toplanmıştı. Başında ve vücudunda ağır 
yanıklar vardı hiç ses çıkarmadan acı içerisinde bekliyordu. Uzun müddet o vaziyette kaldı ve 
tedavi edilmedi. Sonra alıp başka bir yer götürdüler. Ben zaten onu göründe kendi derdimi 
unutmuştum, gördüğüm manzaranın şokunu hala üzerimden atabilmiş değilim. Yanımda olup 
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da durumu ağır diğer kişiler ise vücudunda ve başında ciddi yanıklar ve dayak izleri bulunan 
Albay Nuri Gayır, Yarbay Gökhan Eski, Binbaşı Fatih Misir'dır ayrıca benzinle yakıldığı için 
baş, yüz ve vücudunun büyük bir kısmı yanan 28. Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığından 
bir Mehmetçik'in de bu pis ortamda çıplak bir vaziyette bekletildiğini ve hastaneye 
götürülmediğine şahit oldum. Durumu en ağır olanlardan olan birisi ise, birisi daha doğrusu 
vücudunda 3 kurşun yarası bulunan bir pilot üsteğmendi. Kıpırdamadan yerde yatıyordu ve 
ancak 3 kişinin yardımıyla tekerli sandalyeye oturtulup tuvalete götürülebiliyordu. Ona da 
aynı şekilde günlük 2 küçük ekmek ve 2 küçük paket tereyağ veriliyorlardı. Doktorların 
hayatı kritiktir ikazına rağmen bu üsteğmen 10 gün boyunca gözümüzün önünde yatırılarak 
adeta ölüme terk edildi. Yardım edenler ve ihtiyacını soranlar dövüldü ve tehdit edildi. Buna 
orada bulunan herkes şahittir. En yakın şahitlerden birisi de Yüzbaşı Erman Can'dır. 
Anlattıklarımdan daha acı olanı ise, bu 3 kurşun yarası bulunan üsteğmende yerde yatarken 
oradaki 2 kadın polisten birisi tarafından acımasızca tekme atılması ve küfür edilmesidir. 
Gözaltında yaşadığımız bu içler acısı durum herhalde sosyal medya üzerinden paylaşılıp espri 
yapılmak üzere birileri tarafından sürekli olarak cep telefonuna kaydedilmekteydi. Ufak bir 
araştırma ile bunları elinde bulunduranlar ve  sosyal medyadan paylaşanlar tespit edilecektir. 
Başkanım taktir edersiniz ki bu yaşadıklarım sistematik işkencedir, işkence bir mutlak delil 
yasağıdır. Voleybol Federasyonu Spor Salonunda bu işkenceyi organize eden şahıs 1,65 
boylarında koyu esmer tenli, yanakları çökük, sürekli sigara içen, 45'li yaşlarda muhtemelen 
Ankara TEM Şube Müdürlüğünde emniyet amirliği rütbesinde ve bu gözaltı merkezinin amiri 
ya da genel sorumlusu olan kişidir. Bu kişi aynı zamanda Türk Bayrağını yüzümüze tutup bu 
bayrak sizin gibi hainlerin bayrağı değildir. Eş ve çocuklarınız artık ganimetimizdir sizin 
nesebinizi kurutacağım, soysuz sopsuz yapacağım diyen şahıstır. Aynı şahıs sürekli olarak 
burası Mahkeme-i Kübra bende sizin Azrailinizim diye şahıstır. Spor salonunda kendi 
arasında konuşan polisler bu şahsın isminin Tahir Darbazoğlu olduğunu duydum. Yerdeki 3 
kurşun yarası olan üsteğmeni tekmeleyen kadın polis 1,60 boylarında siyah saçlı beyaz tenli, 
30'lu yaşlarda aşırı kilolu ve salondaki 2 kadın polisten diğeridir. Ayrıca 1,75 boyunca 30'lu 
yaşlarda, esmer tenli, siyah sakallı, boğuk sesli, parmak arası terlik giyen muhtemelen Tem 
Şube Müdürlüğünde Komiser rütbesindeki şahıs sistematik işkenceye ortak olan şahıstır. Bu 
şahıs evli olan genç rütbedeki iki askeri personeli ayrı bir yere götürerek kocasının gözü 
önünde eşini iç çamaşırlarıyla bıraktırdı. Daha sonra teni belli olacak şekilde baştan aşağı 
ıslattırdı ve orada bulunan 8-10 polisinde gözü önünde dizleri bükmeden elleriyle ayak 
parmaklarına dokunmak tarzında kültür fizik hareketleri yaptırdı. Bu şahıs daha sonra ıslak 
elbiseleri giydirilen ve saçlarının ıslaklığı salondakilerce de belli olan bu kadın personeli spor 
salonunun içine getirdi. Kocasının da olduğu bir ortamda sürekli yanına gitmek suretiyle 
fiziki temas ve sözlü tacizde bulundu. Bizleri erkekliğimizden utandıracak tarzda sergilediği 
bu davranışlarla üzerimizdeki psikolojik baskıyı artırmaya çalışmıştır.

BAŞKAN OĞUZ DİK: Erdem bak bunları dinliyoruz, olay gecesini bir cümlede 
geçersen o zaman bozuşacağız ona göre.

SANIK ERDEM ERASLAN: Geçmeyeceğim Başkanım. Yani sorularınıza 
ayrıyetten cevap vereceğim. Aynı şahıs bu bahsettiğim şahıs belki buradakilerin karı kız 
ayakları vardır ancak sizin gibi hain değillerdir diyerek mantığını çözemediğim sözler sarf 
etti. Kendini Azrail olarak tanımlayan salon sorumlusu bu şahsa bazen Veysel bazen de Cafer 
diye hitap ediyordu. Bir pilot binbaşının birisi kadın olmak üzere 8-10 polis tarafından kolları 
ve bacakları ayrılıp hayaları sıkılmak suretiyle bağırtılarak ifade vermeye zorlandı. Bunu 
yapan kişi 1,65 boylarında kilolu, 50'li yaşlarda mavi kot pantolonlu, yeşil renk nike marka 
ayakkabı giyen belki ilginç gelecek ama Amerikan Kovboy şapkasıyla dolaşan, silahını 
görünür taşıyan ve kendisine de dayı diye hitap edilen şahıstır, dayı. Bu binbaşıya küfür edip 
yumruk atan kadın polis, beyaz tenli, sarı saçlı, fit vücutlu, kot pantolonlu, 35'li yaşlarda 1,75 
boylarında salonda bulunan 2 kadın polisten sarışın olanıdır. Eşgalini verdiğim bütün bu 
şahısların tamamı sivil giyinimlidir. Kısaltarak devam ediyorum Başkanım, burada geçen 6 
günün ardından Çevik Kuvvet A Timlerince kelepçeli olmamıza rağmen son derece sert bir 
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muamele ile gece 03:00 sularında kollarımız acımasızca geriye bükülüp, başlar dizlerimize 
kadar bastırılarak ve kelepçede sonuna kadar sıkılarak otobüslere daha sonra Sincan Ceza Evi 
olduğunu öğrendiğim çadır diye tabir edilen yere getirildik. Perdelerinin kapatıldığı, 
başlarımızın öndeki koltuklara dayadığımız bu otobüslerde inmeden önce ben bir şey 
bilmiyorum, benim bir şeyden haberim yok demeye devam edin. Birazdan konuşmayanların 
başına gelecekleri göreceksiniz diyerek yargısız infaza götürülüyor algısı oluşturuldu. 
Hayatımda en çok tedirgin olduğum 45 dakikalık süre bu zaman dilimiydi. Güneydoğu'da kol 
komutanı olarak görev yaptım, teröristle temasın veya mayın EYP'ye basma riskinin en 
yüksek olduğu operasyonlarda dahi bu duyguyu hissetmemiştim o açıdan söylemek istedim. 
Sincan Ceza Evi yerleşkesinde çadır diye tabir edilen yerleri beton etrafı telle çevrili ve açık 
yerde, Ankara'nın ayazında 2 gece battaniyesiz bırakıldık, 2 gece soğuktan birbirimize sırt 
sırta verip titreyerek oturduk. Sadece güneş doğduğu zaman gündüzleri beton üzerinde biraz 
uyuyabiliyorduk. Savaşta esir kamplarında bile yapılmayacak tarzda kadın subaylarla aynı 
yerde tutulduk. O kadar erkeğin arasında bırakın yere uzanmayı, ayaklarını uzatıp 
oturamıyorlardı bile. Yaklaşık 800-1000 erkekle aynı tuvaleti kullanmaya mecbur edildiler. 
Bir özel hareket polisi tarafından bu 3 kadın teğmene yemek yerken bunlarda FETÖ'nün 
orospuları şeklinde sözlü tacizde bulunulmuştur. 10 günlük gözaltı süresince aileme nerede 
olduğum bilgisi verilmemiştir. Ailem hastane ve morglarda beni aramıştır. Bu anlattıklarım 
sadece benim bizzat şahit olduğum ve yaşadığım olaylardır. Bundan çok daha fazlasını ve 
insanın aklına gelmeyecek en dehşet ve vahşet dolu muamelelerin bu süreçte yapıldığını 
birinci ağızlardan dinledim. Bu hususlara burada girmiyorum. Netice olarak Başkanım 
gözaltı süreci böyle muamelelerle geçmiş, ne emniyet aşamasında ne de savcılık aşamasında 
ifadem alınmamıştır. Bu aşamaları geçmeden tek hakimin verdiği kararla haksız ve hukuksuz 
olarak tutuklandım. İlk ifadem tutuklandıktan yaklaşık 2 ay sonra Sincan T Tipi Kapalı İnfaz 
Kurumunda yanımda kendi avukatım olmadan polis tarafından alınmıştır. Başkanım şimdi 15 
Temmuzla ilgili yaşadıklarımı anlatıyorum. Bu dava kapsamında tutuklanmadan önce 
Genelkurmay Personel ve Plan Yönetim Daire Başkanlığı Plan Şube Müdürlüğünde İnsan 
Gücü Plan Subayı olarak görev yapmaktaydım. Söz konusu tarihte Yüksek Askeri Şura 
öncesinde her yıl rutin olarak yapılan hazırlık toplantılarından birine katılmak maksadıyla 
saat 20:00'de Çakmak Toplantı Salonunda yerimi aldım. Burada şunu da özellikle belirmek 
istiyorum daha önce de belirtti bazı arkadaşlar. Toplantı öncesinde toplantının koordinatörü 
olan General Amiral Şubede görevli Başçavuş Hüseyin Ömür benim sorum üzerine, toplantı 
bitiminde bizleri lojmanları götürecek servis araçlarının saat 23:00 - 23:30 gibi hazır 
olacağını ifade etmiştir. Şimdi iddia sahiplerine sormak isterim, bu nasıl bir darbe 
toplantısıdır ki saat 23:30'da bitirilmek üzere kurgulanmıştır. İçeri girdiğimde YAŞ'ta 
yapılacak takdimlerden birisi ekrandaydı. Toplantı başlayınca Binbaşı Mustafa Duygulu ilgili 
takdimi arz etmeye başladı. O an itibariyle ekrana yansıtılan takdim, sadece YAŞ hazırlığında 
kullanılan dizüstü bilgisayarlarda mevcuttur. Bu bilginin Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
teyit edilmesini talep ediyorum. Bundan sonra yaşadıklarım toplantının başlar başlamaz kısa 
bir süre sonra General Amiral Şube Müdür Albay Cemil Turhan tarafından sonlandırılması, 
odalarımıza geçmemizin söylenmesi, odamda beklerken bir kalkışma olduğunu öğrenmem, 
odamda bekleyerek söz konusu kalkışma teşebbüsüne katılmamam ve ertesi gün silah sesleri 
ve kendimi güvende hissettiğim ilk fırsatta kaçarak polise teslim olduğumla ilgili hususlar, 
daha önce verdiğim ifadelerde anlattığım hususlardır. Bununla beraber şuan verdiğim 
savunmanın asıl savunmam olduğunu öncelikle ifade etmek isterim. Üzerimde şahsi 
tabancam olmadığı için kalkışma teşebbüsünde bulunanlara da bir müdahalem olmamıştır. 
Zihnimde ve yaşadıklarımda öylesine bir kaos hali vardı ki şuan bile kim neye hizmet etmiş 
ayırt edemiyorum. Doğru olan nedir, tanımlayamıyorum. Burada müsaadenizle 2 konuya 
değinmek istiyorum Başkanım. Bu malum 3 ciddi iddianameyi ben 2 defa dikkatli şekilde 
okudum. İlk okuduğum zaman aklıma ilk gelen düşünce şu oldu, iddianamede 221 kişi varsa 
ifadesi alınan, bunlardan 221'i de farklı şey söylüyor. İlk bendeki his bu oldu. Organize bir 
faaliyet olduğunu gösteren veya hissettiren 2 ifade bulamadım. Yani %99'unun bir şeyden 

N
ordic

M
onit

or.c
om



 Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 01/11/2017 tarih ve 2017/109 esas sayılı SEGBİS çözüm tutanağıdır.

haberi yok bu benim şahsi kanaatim ve kimseyi aklamak için söylemiyorum. Diğer bir husus 
ise, spor salonundan Sincan Ceza Evine giderken gece bizi polisler otobüslere bindirirken 
yaklaşık 800 kişiye şöyle bir ifade kullanıldı, ben bir şey bilmiyorum benim haberim yok 
demeye devam edin, birazdan konuşmayanların başına gelecekleri göreceksiniz. Ben bu 
cümleden şunu anlıyorum 6 gün insanlar küfür, işkence, taciz ve kötü muameleye maruz 
kalmış, pislik içerisinde çıplak vaziyette yerlerde yatmış ve gerçekten bir şeyden haberi yok, 
benim de yok. Olsa söylerim ya da söylerler ve bu kadar onur kırıcı, insan haysiyetiyle 
bağdaşmayan muamelelere katlanmazlar. Netice olarak hiçbir şekilde ne olduğunu halen 
tanımlayamadığım bu kalkışma içerisinde olmadım. Herhangi bir emir almadım, kimseye 
emir vermedim. Herhangi bir planlama sürecinden haberdar değilim. Tanık, şüpheli 
ifadelerinde ismimin geçmemesi bunun en büyük kanıtıdır. Herkes bilir ki Yüzbaşı 
rütbesindeki birinin Genelkurmay karargahında olayları yönlendirme ya da sevk idare yetkisi 
yoktur. Şimdi hukuki temelden yoksun iddialara cevap veriyorum. İddianame haftalar 
öncesinde bir plan yapıldığını ve bunun örgüt üyelerine tebliğ edildiğini yazmakta. Peki 15 
Temmuz öncesinde nerede, hangi toplantıda, kim, bana nasıl bir darbe emri vermiştir? Benim 
darbedeki görevim nedir? İddianamede bunların cevabı yoktur. YAŞ hazırlık toplantısı 
başlamadan bitmiştir Albay Cemil Turhan, toplantı salonundan içeri dahi girmemiştir orada 
bulunan herkes buna şahittir. Bu kadar kısa süre içerisinde nasıl bir emir verilebilir? İddia 
edilen darbe görev listesi nasıl incelenebilir? Orada haftalar öncesinden hazırlanmış bir darbe 
planı olduğu iddia ediliyor ve bunun saç ayaklarından birisi olan darbe görev listesi son 
dakikaya bırakılıyor. Bunun pek akılla bağdaştıramıyorum. Bu toplantının başlamadan 
bittiğini gösteren lehime olacak kamera görüntüleri dosyaya konmamıştır. Bunların 
Genelkurmay Başkanlığından istenmesini talep ediyorum. Diğer bir konu 20:21'de YAŞ 
hazırlık toplantısının son ermesinden sonra Tuğgeneral Mehmet Partigöç ile 26 numaranın 
hemen çıkışında kapının çıkışında karşılaşmamız anı. Olay şöyle gelişti, Cemil Turhan Albay 
toplantıyı sonlandırmak için Çakmak Salonuna geldiğinde kapının hemen girişinde benimde 
olduğum 4 personele Daire Başkanının gidip bahçede görün dedi. Kapıdan çıktığımda hava 
karanlık olduğu için ben son anda Partigöç Paşayı gördüm ve şaşırarak askeri baş selamını 
verip kendisini geçtim. Yanımda Okan Ataoğlu Binbaşı vardı. Daire Başkanı bize bir şey 
demedi. Emir astsubayı Hüseyin Sarıtarla ile bir şey konuşmadık. Bunlar akan kamera 
görüntülerinde açık olarak görünüyordur. Bu imkan verilmediği için belki lehime olabilecek 
diğer ifadeleri de burada hususları ifade edemiyorum. Burada izlesek olayların böyle 
geliştiğini hepimiz göreceğiz. Burada değinemeden geçemeyeceğim bir konu var Başkanım. 
Genelkurmay idari tahkikat raporunda bir ifade var iddianame 1303. Sayfada bu ifadeyi 
aynen almış şöyle devam ediyor ifade. Bu esnada Partigöç başını onların ilerleme istikametini 
işaret edecek şekilde sallayarak sanki daha çabuk olun anlamında bir işaret yapıyor ve 
yürümesine devam ediyor. Sayın Başkan buraya hangi kelimeyi koysak gider. Mesela bu 
görüntüyü yorumlayan ve idari tahkikat raporunu yazan ben olsaydım şöyle de diyebilirdim. 
Başını sallayarak sanki çabuk defolun gidin buradan gözüm bir daha görmesin der gibi, ya da 
acı çekiyormuş gibi başını eğerek şefkat dolu gözlerle bakar gibi vakurca yürüdü. İşte 
hayatımız böyle yoruma bırakılırsa buraya ne koyarsak gider. Netice Daire Başkanı, bana ve 
Okan Binbaşıya bir şey demedi arkadan gelenlere söylediyse de duymadım. Biraz bahçede 
oturup odama döndüm. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Yani Okan olduğunu kabul ediyorsun öyle değil mi 
yanındakinin?

SANIK ERDEM ERASLAN: Okan olduğunu kabul ediyorum.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Unutma bak bu sözünü sonra bir fotoğraf göstereceğim 

muhtemelen ben deme. 
SANIK ERDEM ERASLAN: Diğer bir tanesi ise sayfa 1298 deki fotoğraf. 

Soruşturma şüphelileriyle görüntülenme diyor. O fotoğrafa baktığımız zaman bir darbe 
hazırlığından haberimiz varmış gibi durmuyoruz Sayın Başkanım. Gayet sakin bir vaziyette 
toplantı saatini bekliyoruz. Örneğin o gün ben başkalarıyla da karşılaştım, adı şimdilerden 

N
ordic

M
onit

or.c
om



 Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 01/11/2017 tarih ve 2017/109 esas sayılı SEGBİS çözüm tutanağıdır.

işkence ile birlikte anılan Korgeneral Zekai Aksakallı ile de aynı Partigöç Paşa gibi bir 
karşılaşmam oldu. Bir anda karşıma çıktı, askeri baş selamı ile kendisini selamladım. Gayet 
neşeli ve sesli şekilde teşekkür ederek selamımı aldı. 15 Temmuz 18:00 civarlarında. Belki de 
ban darbe emrini o vermiştir. İşte bence belli görüntüleri anlık olarak belli açılardan alırsanız 
farklı bir algı oluşturursunuz raporu okuyanlar farklı bir algıyla görmüş olur. İşte 
Genelkurmay idari tahkikat raporunda olmayan şey olduğu gibi gösterilip, yorumlanıp 
hakkımda suç üretilmiştir. Başka bir konuya geçiyorum, iddianame Genelkurmay idari 
tahkikat raporunun birebir kopyasıdır. Üstelik Genelkurmay idari tahkikat raporunun tehdit 
ve işkence altında hazırlandığına dair şüpheli ifade ve iddianameye girmiş durumdadır. 
İddianamenin 1719. Sayfasında Korgeneral Zekai Aksakallı'nın bazı hususları işkence ile 
Üsteğmen Kübra Yavuz ve diğer bazı subaylara dikte ettiği Üsteğmen Kübra Yavuz'un hakim 
huzurunda verdiği ikinci ifadesiyle sabittir. Burada yapılan temel hukuk prensiplerine aykırı 
olarak mağdur müşteki konumundaki bir kuruma iddianame hazırlatmaktır. Yeterli hiçbir 
araştırma yapılmadan, hukuki hiçbir değerlendirme olmadan, iyi bir değerlendirme olmadan 
esasen davaya taraf olan bir kurumun raporuna istinaden iddianame yazılmıştır. Bu durum 
tıpkı evi soyan ev sahibine iddianame yazdırmaya benzemektedir. Canı yanın ve malı çalınan 
ev sahibi, can havliyle içlerinden birisi belki hırsız olabilir diye tüm mahalleliyi suçlamakta 
her gördüğü kişiye o gece gördüğüm bu adamdı demektedir. Diğer önemli bir husus, olay 
yeri incelemesinin yeterli özende yapılmamasıdır ve herkesin bütün suçlardan sorumlu 
tutulmasıdır. Yöneltilen standart suç isnatları, silahların balistik incelemesinin ve şahıslara 
yönelik otopsi ve barut kalıntı analizlerinin yapılmadığını ya da yeterli özende yapılmadığını 
göstermektedir. 16 Temmuz 2016 tarihinde olay yerinin emniyeti tam olarak sağlanmasına 
rağmen neden böylesine önemli bir olayda dikkatli bir olay yeri incelemesine ihtiyaç 
duyulmamıştır. Neden suçlamalar otopsi sonuçları, barut kalıntı analizi ve olay mahallinde 
bulunup bulunmama durumuna göre özenle yapılmamıştır. Şehit olan yada yaralananlarla 
aynı yerde bulunmadığım tanık şüpheli ifadelerinde de adım geçmediği halde atılı suç ile 
aramda nasıl bir illiyet bağı kurulmuştur. Meslek hayatımın 2 yıllık önemli bir bölümü 
Güneydoğu'da kol komutanı görevinde zor şartlarda 7 gün 24 saat esasına göre teröristle 
mücadele harekatında geçmiştir. 14 yaşından bugüne kadar devletin ekmeğini yemiş, vatan 
için canını hiçe saymış, Atatürkçü, laik ve vatan sever bir Türk subayının vatana ihanetle 
itham edilmesi aslında bu ülkeye yapılmış bir ihanettir. Ülkenin vatan sever subay, 
astsubayları burada yargılanırken üzerimize bu iftirayı atanlar dışarıda sevinç ile 
gezmektedir. Hayatım boyu karşısında olduğum bu tür cemaat yapılarının bir üyesiymişim 
gibi yargılanmak beni kahretmektedir. Ne ben, ne ailem nede akrabalarım bu tarz oluşumlarla 
ilgisi yoktur. FETÖ/PDY yapılanmasının herhangi bir kuruluşuyla herhangi bir münasebetim 
olmamıştır. Yayınlarını takip etmedim, özel yazışma programı kullanmadım. Sosyal medya 
kayıtlarım, banka hesaplarım, HTS kayıtlarım, MİT, Emniyet raporları ve işkence altında 
alınmış olmasına rağmen tanık, şüpheli, itirafçı ifadelerinden adımın geçmemesi bunun en 
açık kanıtıdır. İddianamede yukarıda saydığım lehime olan deliler ortaya konmamış olması, 
iddianamenin taraflı bir bakış açısıyla ve sadece Genelkurmay idari tahkikat raporuna 
istinaden yazıldığının en belirgin kanıtıdır. Söz konusu yapıyla mahiyeti belirlenemeyen 
iltisak irtibatı olduğu değerlendirilmektedir gibi hukuki literatürde olmayan, nasıl türetildiği 
belli olmayan bir kavramla TSK'dan haksız olarak ihraç edildim. Kimlerle nasıl bir iltisak, 
irtibatım olduğu belli değildir. Bu  tam bir at yalanı izi kalsın vakasıdır. İddianame bu 
hukuksuz idari işlemi kendisine dayanak yaparak bu çürük temel üzerinden örgüt bağı 
kurmaya kendini zorunlu hissetmiştir. Kısır döngü içerisine  bir suçlama sarmalı vardır. Tesis 
edilmeye çalışılan hukuk sisteminde insanlar bir gece de vatan haini ilan edilmekte. Bir gece 
terörist olmakta, 16 aydır da hapis yatıp suçsuz yere derdini anlatamamaktadır. 15 Temmuza 
kadar bu kişinin kim veya nasıl olduğunun bir önemi yoktur. Bu şartla altında isnat edilen 
iftiraların şiddetle reddedilmesinde zorunluluk vardır. Ben de hepsini reddediyorum. TSK'dan 
çıkarılma işleminin tamamen hukuksuz olduğunu, konuyla ilgili yargısal yollara 
başvurduğumu ve kararı kendine temel kabul eden iddianamedeki isnatlarında yok hükmünde 
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olduğunu burada bir kere daha ifade ediyorum. Sonuç olarak kesinlikle bahse konu darbe 
girişimi içerisinde yer almadım, planlama sürecinden haberdar değilim, kimseye emir 
vermedim, YAŞ provası için mesaide kaldım ve kendimi halen anlamlandıramadığım olaylar 
zinciri içerisinde buldum. Tüm gece odamda beklemek suretiyle hiçbir olaya karışmadım 
herhangi bir şüpheli ya da tanık ifadesinde adımın geçmiyor olması bunun en büyük kanıtıdır. 
Silahlı olduğum iddia edilen hiçbir görüntüyü kabul etmiyorum. Konuyla ilgili tarafsız 
bilirkişi incelemesi talep ediyorum. O gece kullanılan silahlarda olay yerinde yapılan 
incelemede benim parmak izim olup olmadığının araştırılmasını talep ediyorum. Burada 
Sayın Başkanım bu kamera görüntülerini incelemeyen kurumlar TRT, Genelkurmay, 
Emniyet, Jandarma Genel Komutanlığından temsilciler. Yani bu kurumların hepsi bu davaya 
müdahil yani bu davanın mağduru. Bunların bilirkişi olarak atanması yani bu olayları 
yaşayan bunları televizyonlarda gören bilirkişiler açısından sağlıklı bir karar verme yöntemi 
değil. Tarafsız bir bilirkişiye veya kuruma veya yurt dışındaki saygın bir uluslararası kuruluşa 
görüntü analizlerinin yapılmasını arz ederim. FETÖ/PDY yapılanması ve benzer cemaat 
yapılarının hayatım boyunca karşısında oldum. Bugüne kadar herhangi bir istihbarat 
raporunda ismim geçmiyorken bir gecede böyle bir yapının üyesi ilan edilmemi, vatan sever 
Türk subaylarının TSK'dan tasfiyesi olarak görüyorum. FETÖ/PDY üyeliğini kesin olarak 
reddediyorum. Ben bizzat bu darbe girişiminin bir mağduru olarak işi planlayanları 
lanetliyorum. Sorumluların bulunmasını ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istiyorum. Bu 
işin sorumlularından ve bugüne kadar suçsuz hapis yatmama sebep olanlardan şikayetçiyim. 
Gözaltında tutulduğum 10 gün boyunca sistematik işkenceye maruz kaldım, maddi ve 
psikolojik olarak. Sorumlulardan şikayetçiyim, işkence görüntülerinin sosyal medyadan 
temin edilmesini talep ediyorum. İşkence bir mutlak delil yasağıdır, işkence altında alınan 
hiçbir tanık, sanık, itirafçı ifadesini kabul etmiyorum. 15 Temmuz 2016 tarihinde YAŞ 
hazırlık toplantısına ait lehime olacak kamera görüntülerini Genelkurmay Başkanlığından 
istenmesini arz ederim. Savunmamın başında ifade ettiğim adil yargılanmamı engelleyen 
hususların ortadan kalkması ve yeterli bir savunma hazırlayabilmem için gerekli olan HTS 
kaydı, savunma ekleri ve kamera görüntülerini incelemeyi müteakip esasa yönelik 
savunmamı yapacağım. Hapiste yattığım süre göz önüne alındığında öncelikle tahliyemi 
müteakiben, beraatımı talep ediyorum Başkanım, arz ederim.

BAŞKAN OĞUZ DİK: Duruşmaya 15 dakika ara verildi. 
Saat 16:30 itibari ile açık yargılamaya devam olundu. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Sanığa hazırlıkta ve sorgudaki verdiği ifadeler okundu. 

Doğru mu bu ifaden? 
SANIK ERDEM ERASLAN: Şuan ki ifademin esas alınmasını istiyorum.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Tamam ben usulen soruyorum.
SANIK ERDEM ERASLAN: Saat konuları malum saat konuları,
BAŞKAN OĞUZ DİK: Sulh Ceza Hakimliğinde verdiğin ifadeyi okuyorum, 

görüntülü ifaden bu. Sanığın Sulh Ceza Hakimliğinde vermiş olduğu ifadesi okundu. Bu 
şekilde ifade vermişsin, şu görüntüleri göstereceğim sana. İddianamedeki görüntülerdeki sen 
misin onlar?

SANIK ERDEM ERASLAN: Başkanım silahlı olan, iddia edilen görüntüler ben 
değilim. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Silahlı olan sen değilsin diyorsun?
SANIK ERDEM ERASLAN: Ben değilim. Diğer görüntüleri de arkamdan hep 

çekilmiş, kamera görüntülerini izlersek bilirkişi derse ki ben benim diyeceğim. Ama bilir kişi 
dememiş bunu.

BAŞKAN OĞUZ DİK: Bak bakalım bir daha bak, renkli. 
SANIK ERDEM ERASLAN: Bu ilk fotoğraf zaten savunmamda arz ettiğim, 

Partigöç Paşa ile karşılaşmam ama altına yorum,
BAŞKAN OĞUZ DİK: O sen misin?
SANIK ERDEM ERASLAN: Bu benim kabul ediyorum. Bu fotoğrafı kabul 
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etmiyorum başkanım, bu fotoğraf sivil kıyafet üzerimde sivil elbise vardı, bunu kabul 
ediyorum dışarı nizamiyeden çıkarken sabah 12 sularında. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Şu iddianamedeki silahlı fotoğraflarını kabul etmiyorsun?
SANIK ERDEM ERASLAN: Kesinlikle kabul etmiyorum.
BAŞKAN OĞUZ DİK: O yanındaki adamları soracağız bekliyoruz. 
SANIK ERDEM ERASLAN: Onların şahit olarak dinlenmesini arz ederim.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Sorarız, savunması olunca sen de takip et senin sorman 

daha iyi olur ben mühim değilim. Sanığa adli sicil ve nüfus kaydı okundu. 
SANIK ERDEM ERASLAN MÜDAFİ AV.FATİH DENİZ: Sayın Başkan ve 

Sayın heyet üyeleri, öncelikle müvekkilimin ifadelerine aynen katılıyorum. Maddi olayların 
açığa çıkması açısından vermiş olduğu olaylara katılma anındaki mevcut ifadelerine aynen 
katılıyoruz. Bu konuda bir itirazımız yoktur. Müvekkilim YAŞ toplantısı için daha önce 24 
Haziran'da kara harp okulunda öğrenci seçmelerinde görevliyken rutin YAŞ toplantısı 
sebebiyle kendisi göreve çağrılıyor. Malum İç Hizmet Kanunu gereğince 24 saat görev esası 
olduğu için burada fazla mesai kavramı aranmadan müvekkilim çağrıldığı için otomatikman 
YAŞ toplantısının uygulanması açısından görevine geliyor. Kendisi görev esnasında toplantı 
daha henüz tamamlanmadan herhangi bir şey bitmeden odalarına gitme konusunda zaten emir 
komuta verilmiştir. Kendisi bu olaylardan sonra hiçbir şekilde fiili eylemlere katılmamış, 
darbe teşebbüsündekilere ve bu işe girişenlere hiçbir şekilde silahlı bir eylem söz konusu 
değil. Zaten kendisinin emir komutası altında da hiçbir askeri birlik söz konusu değil. 
Kendileri Genelkurmay'da her ne kadar Kurmay Yüzbaşı olarak görev yapsa da görevleri 
icabı genelde evrak işleriyle uğraştıkları için emir komutaları altında hiçbir askeri birlik söz 
konusu değil. Bu esnada toplantıya katılan diğer subaylar, gerek Cemil Turhan gerek Okan 
Ataoğlu, gerek diğer subaylarda mevcut tüm ifadelerde aynı şekilde hiçbir darbe girişimine 
teşebbüs konusunda kendilerine emir komuta verilmediği konusunda beyanları sabittir. 
Mevcut iddianame hazırlanırken ortada somut olarak müvekkilimin hiçbir darbe faaliyetine 
katıldığını gösteren, tanık veya itirafçı konumunda olanların hiçbir şekilde bir ifadeleri 
müvekkil aleyhine söz konusu değildir. Kamera kayıtlarında da alınan kamera kayıtlarında 
koridordaki anlık görüntüler söz konusu. Yan yana geçişleri veya bunun devamını gösterir 
şekilde hiçbir kayıt söz konusu değil. Bu da normal koridorda üst rütbelilerle karşılaşma anı 
ve bu kısa bir an içinde. Kamera görüntüsü daimi olarak izlendiği zaman hiçbir emir 
verilecek şekilde 10 saniyelik geçişte veya 30 saniyelik bir geçişte böyle bir darbe 
toplantısının, darbe emrinin verilmesi mümkün değildir. Mevcut olayımızda Genelkurmayda 
darbeyi yapanlar üst rütbeliler iken veya yönetimi yapan üst rütbeliler iken Kurmay bir 
Yüzbaşının veya buradaki diğer subay astsubayların, alt kademedeki hiçbir şeyden haberi 
olmadan sadece Genelkurmaya terör olaylarından dolayı daha önce de yaşanan Merasim 
Sokaktaki bomba patlatma olayından dolayı, hiçbir şekilde terör olayları şeklindeki bir olay 
algılanarak o şekilde bir yönlendirme yapılmıştır. Hukuki açıdan maddi hakikatin ortaya 
çıkarılması gerekirken mevcut iddianame Genelkurmayda hazırlanan idari tahkikat raporuyla 
Genelkurmayda bulunan bütün subay, astsubayları peşin bir hükümle darbe teşebbüsünde 
bulunan subay, astsubay olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır. İçeride olana neden dışarı 
çıkmadın veya engel olmadın, dışarıda olana neden içeri girip de darbecilere engel olmadın 
şeklinde devamlı olarak sorularla muhatap olmaktayız. Müvekkilim zaten beylik silahını 
göreve gelirken evinde bırakmıştır. Cep telefonlarını zaten girişte bırakılıyor yani darbe 
teşebbüsüne hazırlıklı olan bir insanın beylik silahını normalde alıp getirmesi lazım ama 
Genelkurmayın girişinde yani bu tür olaylar hiç yaşanmamış böyle bir şeyler yok ama darbe 
teşebbüsüne girişmekten dolayı suçlanmaktadır. Bilahare müvekkilim mevcut olaylar 
gerçekleştikten sonra sabah 10:00'da kendisi çıkarak teslim olmuştur. Hiçbir şekilde hiçbir 
baskı altında kalmadan kendisinin teslim olması neticesinde ifadesini de aynı şekilde 
vermiştir. Gerek savcılık aşamasında, gerekse tutuklanma aşamasında bu ifadelere aynı 
şekilde birbiriyle uyum sağlanmaktadır ki savcılık aşamasındaki ifade müvekkilin 
tutuklandıktan 2 sonra alınmıştır. Silahlı olarak fotoğrafları iddianameye yansımaktadır ama 

N
ordic

M
onit

or.c
om



 Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 01/11/2017 tarih ve 2017/109 esas sayılı SEGBİS çözüm tutanağıdır.

kamera kayıtları belirli değil, hep belirtilirken muhtemel olarak belirlenmektedir. Yani 
burada şüphe olayı var, müvekkilimin o olduğu konusunda tam bir analiz olayı yapılmamış. 
Renkli görüntüler kayıtlar olduğu halde müvekkilim tespit edilememektedir hep muhtemel 
olarak bir suçlanma tavrı içine girilmektedir. Bilahare İç Hizmet Kanununun gerek 
Yönetmeliğin gerek 4. Maddesi gerek 10. Maddesinde mutlak emre itaat söz konusu. Burada 
verilen emre uyulmaması hiçbir kayıt ve şarta bağlı kalmaksızın hiçbir düşünceye 
bakılmaksızın emrin yapılacağı şeklinde hüküm mevcuttur. Bir emri alınca mırıldanmak, 
doğru bulmadığını sezdirecek hal ve harekette bulunmak cezaya müstelzimdir diye amir 
hüküm bulunmaktadır. Ama burada müvekkilime darbeye teşebbüs aşamasında hiçbir fiili ve 
hukuki olarak bir emir verilmemiştir. Müvekkilimde hiçbir şekilde bu olaylara katılmamıştır. 
Bilahare İç Hizmet Kanununun 14. Maddesinde mevcut emri icradan doğacak mesuliyetle 
emri verene aittir deniyor. Yine bu şartlar altında müvekkilime gerek üst rütbeliler konusunda 
gerekse ast rütbelilere ne emir verme ne de darbeye teşebbüs aşamasında hiçbir olgu 
gerçekleşmemiştir. Bilahare kendisinin geçmişinde gerek ailesinde gerek eşinde ve 
çocuklarında gerek anne babasında FETÖ ve PDY ile hiçbir bağlantısı ve irtibatı bulunacak 
şekilde hiçbir ilgi ve alakası söz konusu değil. Kendisinin sadece görev esnasında 
Genelkurmayda bulunmasından dolayı yapılan darbe teşebbüsünden suçlu bulunarak içeri 
alınmıştır. Kendisi 16 aydır tutuklu bulunmaktadır. Müvekkilimde bu konuda yıllarca vatana, 
millete kusursuz bir şekilde hizmet etmiştir. 14 yaşından beri bu mesleğin içindedir, gerçek 
suçluların tespiti ve cezalandırılması açısından müvekkilimin ve buradaki diğer tüm 
sanıkların da suçsuz olarak sanıklarında temennisi odur. Öncelikle müvekkilimin tutuklu 
olduğu günlerin dikkate alınması ve tutuksuz olarak yargılanması ve tahliyesini talep 
ediyoruz. Çünkü hiçbir şekilde iddianamede sadece soyut iddia mevcuttur. Soyut iddiayı 
somut olaya çevirecek şekilde olaylara karıştığı şeklinde iddianamede ve Genelkurmay 
tahkikat raporunda hiçbir somut bir delil olmadığı halde 16 aydır suçsuz yere tutuklu olarak 
yatmaktadır. Mahkeme bu konuda aksi kanaatte ise uygun görülecek adli kontrol şartıyla 
serbest bırakılmasını, yargılama sonunda da beraatına karar verilmesi talep olunur. Bir de 
efendim esas hakkında bilahare daha sonra beyanda bulunacağız bu konuda.

BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Erdem, YAŞ 
toplantısının iptalinden sonra odana gittiğini kapıyı kilitlediğini ışıkları söndürdüğünü ve 
sabaha kadar odadan çıkmadığını söyledin. Yanlış mı hatırlıyorum böyle miydi?

SANIK ERDEM ERASLAN: Sorunuz bittiyse tamamlayın Süleyman bey,
BAŞKAN OĞUZ DİK: Sen cevap ver gittin mi gitmedin mi?
SANIK ERDEM ERASLAN: Sayın Başkan sorguya çeker gibi soru soruluyor 

burada. 
SANIK ERDEM ERASLAN: O zaman soruyu size sorsunlar tamamını ben not 

alayım müsaadenizle.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Bak Erdem CMK 201' göre sanık müdafi veya katılan 

vekilin, müşteki vekilin doğrudan soru sorma hakkı vardır. Sadece o sanıklar bana sorabilir 
ben size, sen cevap verecek misin vermeyecek misin? 

SANIK ERDEM ERASLAN: Vereceğim Başkanım.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Cevap ver o zaman. Susma hakkını kullanmakta serbestsin 

ama,
SANIK ERDEM ERASLAN: Hayır susma hakkımı kullanmayacağım cevap 

vereceğim Sayın Başkanım. Odama geçtim, silah seslerini duyunca ışıkları kapattım.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Ne var bunda niye o kadar problem çıkartıyorsun.
SANIK ERDEM ERASLAN: Ben cevap vermeden yeni bir soruya geçiyorlar sanki 

ben ona cevap veremiyormuşum gibi, 
BAŞKAN OĞUZ DİK: O konuda gerekli hassasiyeti sağlayacağız merak etme.
SANIK ERDEM ERASLAN: Bir de usulde siz diye hitap etmek yok mu Sayın 

Başkanım.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Yok sanık olduğun için yok diyebilir. 
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BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Devam edeyim, şimdi 
fotoğrafları Sayın Başkan gösterdi bizim de elimizde var iddianamede de var. Saat 03:13'te 
dışarıda görüntün var silahlı. 05:00'te dışarıda görüntün var, 05:44'te var, 06:56'da var, 
06:38'de var. 

SANIK ERDEM ERASLAN: Aslında var değil yok. Var olduğu iddia ediliyor 
Süleyman bey var değil, kabul etmiyorum. Yani ifademde bunu çok vurguladım, başta da 
vurguladım, ortada sonda da vurguladım Süleyman Bey.

BAŞBAKANLIK VEKİLİ AV. SÜLEYMAN AYHAN: Yani o görüntüler ben 
değilim diyorsunuz?

SANIK ERDEM ERASLAN: Kesinlikle ben değilim. 
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ÖMER OĞUR: Şimdi siz o gece 

03:00'ten sonra ki teçhizatlı size atfedilen görüntüleri reddediniz. 
SANIK ERDEM ERASLAN: Evet.
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ÖMER OĞUR: Siz o gece  hiç 

teçhizatlı bir şekilde miğfer takım herhangi bir şekilde bir teçhizat taktınız mı yani, teçhizatlı 
olarak gezdiniz mi oradalar? Resimlerdekiler siz değilsiniz tamam beyanınız öyle.

SANIK ERDEM ERASLAN: Bana Genelkurmay karargahından tahsisli bir silah 
yok teçhizat yok takmadım.

BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ÖMER OĞUR: O gece hiç 
takmadınız?

SANIK ERDEM ERASLAN: Evet takmadım. 
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ÖMER OĞUR: Peki siz darbe 

olduğunu, kaçta odaya kapandınız? Saat tam kaçtı ben takip edemedim geç geldim.
SANIK ERDEM ERASLAN: Şimdi o şuan ki verdiğim ifadem geçerli sayılmasını 

talep ediyorum. Zaten çelişen bir şey yokta o saat konusu çok şey bir konu. Yani ben 22:00 
gibi silah seslerini, 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Sen yine erken anlamışsın sabah anlayan var yani sıkıntı 
yok o konuda. 

SANIK ERDEM ERASLAN: Silah seslerini duyduğum saat 22:00 olunca daha 
sonra dedim ki herhalde bu 22:00 de başladı. Aslında öyle değil, yani darbeyi anladığım saat 
22:00 değil. O 23:00 ile 24:00 arasında  televizyonunun üzerini örgütle kapatıp alttan alt yazı 
ile okuyabildiğim, yani 15-20 saniye o heyecanla Sayın Başbakanın açıklamalarını alt yazıda 
görerek anladığı bir zaman. O da 23:00 yada 24:00 olabilir.

BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ÖMER OĞUR: Şimdi gerçeği merak 
ettiğim için soruyorum. Siz 23:00'te 24:00'te darbeyi öğrendiniz, darbeyi öğrendikten sonra 
sonuçta Yüzbaşısınız ve bir komutansınız. Bu darbe olduğunu öğrendiğiniz andan itibaren 
somut olarak, darbeyi engellemek için bir faaliyette bulundunuz mu? Birilerine bildirmek 
veya engellemek için çaba sarf ettiniz mi? 

SANIK ERDEM ERASLAN: Onu da savunmamada ifade ettim. Şahsi tabancam 
üzerimde olmadığı için bir de kim neye hizmet ediyor şuan bile bilmediğim için yani çıksam 
muhtemelen yanlış silahım olsaydı eğer, zaten silahım olmadığı için onu da yapamadım 
müdahale edemedim. 

BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ÖMER OĞUR: Son sorum, siz o 
resimlerde gördüğünüz kişiler sonuçta silahlı ve teçhizatlı değil mi? Şimdi saat 03:00'ten 
sonra şimdi bir kişi gördüğünüz şahıslar silah ve teçhizatı darbeyi öğrendikten sonra niçin 
takmış olabilir yani sonuçta silah ve teçhizatın darbeye katılmakla ilgili, yorum sorusu 
olabilir. Darbeci anlamına gelmez mi o  fotoğraftaki kişiler ve o kişilerden birisini tanıyor 
musunuz?

BAŞKAN OĞUZ DİK: Buna cevap vermeyebilirsin.
SANIK ERDEM ERASLAN: Bu yorum sorusu da ben şöyle cevap verebilirim. 

Her asker üniforması olan ya da o gece Genelkurmayda görev yapıp da şuan burada olmaya 
bir sürü insan var. Aslında bunlarında listelerinin istenmesi lazım Genelkurmay 
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Başkanlığından.
BAŞKAN OĞUZ DİK: Erdem seni personele kim aldı? 
SANIK ERDEM ERASLAN: Nasıl?
BAŞKAN OĞUZ DİK: Personele ne zaman tayinin çıktı senin? 
SANIK ERDEM ERASLAN: 1 sene önce Başkanım.
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ÖMER OĞUR: Bir de o 

resimlerdekilerden kimseyi tanıyor musunuz? Onu sormuştum efendim.
SANIK ERDEM ERASLAN: Tanımıyorum, yani tanıyorum aslında yani devre 

arkadaşım var resimlerden bir tanesinde. Sadık Kazancı ile tanışıklığım vardır onlardan 
sadece.

BAŞKAN OĞUZ DİK: Okan Ataoğlu'nu tanıyorsun?
SANIK ERDEM ERASLAN: Okan zaten aynı dairedeyiz. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Şu Sadık Kazancı tanıyorsun?
SANIK ERDEM ERASLAN: O benim devre arkadaşım tanırım onu.
BAŞKAN OĞUZ DİK: 2 numaraya seni işaretlemişlerde onun için. Bir tane 

sutasak öğrencisi var. Bu Halil Öztürk, Hakan Güreşçi'yi tanıyor musun?
SANIK ERDEM ERASLAN: Onları tanımıyorum Başkanım.
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ÖMER OĞUR: Efendim son, o Sadık 

Kazancıyı o gece hiç gördünüz mü? 
SANIK ERDEM ERASLAN: Hakan Güreşçi ve Halil Öztürk ile aynı ceza evinde 

burada yattım yani T tipinde yattım. Ceza evinde yattım onlarla.
BİR KISIM MÜŞTEKİLER VEKİLİ AV. ÖMER OĞUR: O gece teçhizatlı 

olarak onları gördü mü sadece onları soruyorum tekrar?
SANIK ERDEM ERASLAN: Görmedim. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Soru yoksa geçebilirsin.
SANIK ERDEM ERASLAN: Teşekkür ederim Başkanım.

İş bu çözüm tutanağı Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Zabıt Katibi Tutku 
Kemal Usta tarafından düzenlenmiştir. 10/05/2018
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