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T.C.
KOCAELİ

5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO : 2017/260 Esas
DURUŞMA TARİHİ : 03/04/2018
CELSE NO : 32.

BAŞKAN : Yusuf SEVİMLİ  40047
ÜYE : Nedim ÖZBEY  125367
ÜYE : İsmail AVCI  137347
CUMHURİYET SAVCISI : BÜLENT ELMAS 34302
KATİP : Ersin PEKTAŞ  184656
 

  
Belirli gün ve saatte Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki duruşma salonunda 32. 

celse açıldı.
Tutuklu sanıklar Hayrettin İMREN, Nazmi EKİCİ, Gürel KAYNAK, Oktay AYGÜN, Yakup 

DALKILIÇ, Ümit KOL, Emrah ÇOBAN, Mehmet SARI, Kamil ALTIN, Aytekin TEKİN, Halil 
İbrahim TEMEL, Muharrem ASLAN, Murat ERDEM, İsmet COŞKUN, Emre KIVRAK, Murat 
DİKKAYA, Abdülaziz YILDIZ, Hasan ÖZBUDAK, Hakan TÜRKER, Harun İLASLAN, Ahmet 
Aykut ŞEVİK, Murat GÖKTÜRK, Mustafa DİKME, Gürkan KANTAROĞLU, Önder ÖNGÖR, 
Mustafa BARDAKCI, Ali İhsan GÜRLER, Sezayi Özgür ÖZTÜRK, Meftun METİN, Fatih 
DALKIRAN, Salih YALÇINKAYA, Ömer Faruk AVCI, Murat KABASAKAL, Rifat KARATAŞ, 
Olcay KERİMAN, Birkan ÖZKAN, Arif ÇIRTLIK, Hasan İLHAN, Ali KOCAMANOĞLU, Fatih 
ERGİN, Sami TULGAR, Bahadır GÜNDOĞDU (sanık Bahadır GÜNDOĞDU yalnızca silahlı terör 
örgütü üyesi olma suçu nedeniyle tutuklu), Zabit KİŞİ, Ömer Faruk GÜLBAHÇE, Mustafa 
ÖZDEMİR ile Bülent YAKIN'ın bulundukları cezaevlerinden ayrı ayrı getirildikleri görüldü, bağsız 
olarak yerlerine alındı.

Başka dosyadan hüküm özlü sanıklar Hakan ÜSTEM ile başka dosyadan tutuklu sanıklar Hacı 
DARICI ve Hasan TUNCAY'ın yazılan müzekkere uyarınca hazır edildikleri anlaşıldı. 

Tutuksuz sanıklar  Serdar UYSAL ile Metin DELEBE'nin hazır oldukları ve salondaki 
yerlerini aldıkları görüldü.

Sanık Zabit Kişi müdafi Av. Murat Altun, sanık Gürel Kaynak müdafi Av. Metin Atamış'ın da 
geldikleri görüldü.

Katılan Başbakanlık vekilleri Av. Halit Çokan,  katılan TBMM Başkanlığı vekili Av. Ömer 
Burak Barış'ın  gelmiş oldukları görüldü.

Başka gelen yok. Açık duruşmaya devam olundu.
Sanık Zabit Kişi daha evvel belirlenen kimliği ve yasal hakları tahtında huzura alındı.
SANIK ZABİT KİŞİ,  03/04/2018 GÜNÜ SAAT 10:19 İTİBARİYLE KAYDA ALINAN 

SAVUNMASINDA; 
Sanık Zabit Kişi :İddianame cilt 1 sayfa 132 ‘yi göstermeniz mümkün mü acaba orada bir 

şema var, ekrana yansıtma durumunuz olabilir mi acaba? 
Mahkeme Başkanı: Hayır, savunmanızı dinleyeceğim benden bir talepte bulunma, 
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savunmaya başladık her türlü açıklama yapma hakkında sahipsin, 
Sanık Zabit Kişi: Şimdi efendim bir ağ var, mahrem Amirallerle ilgili irtibat şeması var, 

burada Mustafa Zümre’nin benim hakkımda ifadeleri var, ben Mustafa Zümre kimdir tanımıyorum, 
yani bu bana atılan bir iftira, o ismi bahis mevzu olunan üç Amiral kim onu da bilmiyorum, ben 45-46 
yaşındayım ilk defa Amirali hayatımda burada gördüm, o üç şahısta buradaysa eğer, benimle ilgili bir 
şey duydularsa, gördülerse, onlarda ifadelerini burada beyan edebilirler, burada şemada Hasan 
Altuntepe var, bu kişi ile ben 2012 yılı öncesinde sanırım 2011 yılı da olabilir aynı şirkette çalıştım, 
Öğretmen arkadaştı, onun haricinde onunla herhangi bir bağlantım yok, ve ondan sonraki hayatımızda 
irtibatımız da kontrol edilebilir, burada başka tanıdığım gördüğüm, bir Enver KILIÇ var, bu arkadaş 
da 30 Eylül 2017 tarihinde Kazakistan’dan Almaata’dan MİT tarafından MİT uçağıyla beraber 
kaçırıldık bu arkadaşla biz, Kazakistan hükümetinin mahkeme kararının olmasına rağmen mahkeme 
kararı dinlenmeyip MİT uçağı ile kaçırıldık, ve uçakta aldığım darbelerden dolayı kanlı iç çamaşırım 
yok edildi, yaklaşık üç saat yada üç saatten daha fazla bir süre sonra geldik, uçak iniş yaptı, uçaktan 
biri bizi arabaya alarak beş yada altı dakika sonra mekana geldik, gözlerimiz bağlı zaten uçaktan 
inerken gözlerimizi bağlamışlardı, kafamızda çuval geçirildiydi, ve ters kelepçeli bir şekilde soydular 
işkence yaptılar, kaburga kemiklerim kırıldı, kaburga kemiğim çatladı özür diliyorum, elektrik 
verdiler, ayak parmaklarımı ezdiler, sert cisimle tecavüz teşebbüsünde bulundular, tecavüz 
teşebbüsünde bulundular ve ben burada yüz sekiz gün kaldım, temel ihtiyacım olan tuvalete 
sürükleyerek götürdüler, Enver Kılıç bu gün itibariyle yüz sekse beş gündür halen haber yok, biz 
beraber geldik orada sesini duydum ve orada MİT görevlileri orada olduğunu ifadelerinden bahsettiler, 
bir sürü atılan suç var, benim sadece savunmamı bitireyim efendim, benim sadece 1996 yılından 
itibaren Fetö okulları olarak tabir edilen okullarda çalışmamdan dolayı bunlar benim başıma geliyor, 
bu okulların açılışına izin veren dönemin Bakanlar Kurulu üyelerinden atamamı yapan Vali, 
Kaymakam, İl Milli Eğitim Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri hepsi hayattadır vefat eden var mı 
bilmiyorum, onlar bugün izin vermeselerdi okulların açılışına ben buraya bugün terör zanlısı olarak, 
anayasal suç zanlısı olarak gelmezdim, ben yirmi yıldır ilkokul öğretmeniyim, yirmi yıllık eğitim 
hayatım var, çocuklarıma istiklal marşı öğrettim öğrencilerime, ben mehter marşı ve istiklal marşı ile 
işkence gördüm,

Mahkeme Başkanı: Sesini yükseltme, sesini yükseltme savunmana geç.
Sanık Zabit Kişi: Efendim o şeyin psikolojisi ile kusura bakmayın özür diliyorum, ben 

mehter marşı ve istiklal marşı ile işkence gördüm efendim, o psikoloji ile beni faili meçhul olmakla 
itham şey yaptılar, tehdit  ettiler, en çok konuştuğun herhangi bir şey durumunda dediler sen dediler 
faili meçhul olursun dediler  ben hayatımdan endişe ediyorum efendim, ben üzerime atılı suçtan zorla 
kamera çekimi yaptılar, üzerime atılı suçları kabul etmiyorum, Havalimanı tüm gümrükler kontrol 
edilebilir efendim benim kamera kaydım yok yani giriş kaydım yok ve en sonunda beni aldılar ekip 
değiştirerek 18 Ocak 2018 tarihinde bir yere bıraktılar, yanımda başkaları oldu, kafamdan çuvalı 
çıkarıp gözümü açtığımda Ankara Adalet Sarayı yazısını okudum ve yanımdakiler dediler biz TEM 
şubedeniz,  seni TEM şube olarak aldık, Adalet Sarayına çıktık, görevli Nöbetçi  Savcı bey şey yaptı,  
gidin ifadesini alın dedi ve on dört gün nezarethane de kaldık, eş ve çocuklarımı kaçırıp ortalık malı 
yapmakla tehdit ettiler, otuz kilo zayıfladım efendim ben yüz sekiz günde  ve dedikleri şeyin biri de 
şuydu biz dediler seni Hakim ve Savcının olmadığı bir yerde senin ifadeni alıyoruz ve dediler ceza 
infaz kurumundan da olsa çıkarıp seni alır işkence yaparız, ömrün hayatın boyunca dediler biz seni 
takip ederiz faili meçhul olursun. Benim 75 yaşında hipokrat kanseri olmuş gırtlağı alınmış babam, 75 
yaşındaki annem bunlarla neden tehdit ediliyorum ben, efendim bu şartlarda ifade verdim ben, 
Ankara’daki ifademi ben kabul etmiyorum efendim, Emniyet deki verdiğim ifadeyi kabul etmiyorum, 
yani hakkımdaki yapılan iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum efendim, yani yaşadığım psikoloji hiç 
kolay değil şuan da.

 Mahkeme Başkanı: Müdafin olarak Avukat Murat Altun katılmış emniyetteki ifade 
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işlemlerinde, kabul etmediğini söylüyorsun o ifadeyi tutanağı öylemi?
Sanık Zabit Kişi: Evet efendim, ben  baskı altında verdim ifademi, çünkü yüz sekiz günün 

sonunda on dört gün emniyette kaldım, o yüz sekiz günde öğrettikleri şeyi söyledim ben.
Mahkeme Başkanı: Yöneltilen başkaca suçlamalar var sana , silahlı terör örgütü üyeliği 

şeklinde TSK mahrem yapılanması, silahlı terör örgütünün TSK’da örgütlenen mahrem 
yapılanmasında herhangi bir görev aldın mı, rolün oldu mu ? 

Sanık Zabit Kişi: Almadım efendim,
Mahkeme Başkanı: Karamürsel bey komutanlığı, eğitimim komutanlığı mı denir ne denir?
Sanık Zabit Kişi: Bilmiyorum efendim.
Mahkeme Başkanı: Orada yuvalanan örgüt hücreleri mahrem yapılanmasında görev aldığına 

ilişkin şüphe doğuran bir kısım bilgi ve belgeler var. 
Sanık Zabit Kişi:  Kabul etmiyorum efendim.
Mahkeme Başkanı:  İstanbul’da bulundun mu hiç görev yaptın mı?
Sanık Zabit Kişi: Ben Darıca genel sosyal hayat itibariyle İstanbul’da işimiz var, bir de bu 

şemada ki Mahmut Salık’la umre ziyaretinde karşılaştık, tura yazılmıştık, elli kişilik kafile içerisinde 
karşılaştım, başka şemada ki şahıslardan tanıdığım yok, yani Darıca durum itibariyle genelde sosyal 
hayat olsun gündelik hayat olsun İstanbul giriş şeyine bir kilometre benim evim, doğal olarak 
İstanbul’da bulunmam var yani, 

Mahkeme Başkanı: Oktay Aygün’ü tanır mısın?
Sanık Zabit Kişi:  Hayır efendim.
Mahkeme Başkanı: Burada tanıdıkların var mı? Yakup Dalkılıç, Ümit Kol? 
Sanık Zabit Kişi: Hayır efendim
Mahkeme Başkanı: Emrah Çoban, Mehmet Sarı ?
Sanık Zabit Kişi: Hayır efendim.
Mahkeme Başkanı: Kamil Altın, Hamza Koç, Güngör Korkmaz’ı tanıdığını söyledin 

herhalde Mahmut Salık mı dedin.
Sanık Zabit Kişi: Hayır tanımıyorum, Mahmut Salık dedim efendim.
Mahkeme Başkanı: Güngör Korkmaz’ı tanımyorsun, Cihat Tezel?
Sanık Zabit Kişi: Hayır efendim.
Mahkeme Başkanı: Mahmut Salık’ı ?
Sanık Zabit Kişi: Mahmut Salk’ı umre ziyaretinde aynı tura denk gelmiştik, çocuğumla 

umre ziyaretine gittim ben yılını hatırlamıyorum, 2013 yılı olabilir onun haricinde bir tanışıklığım yok 
efendim.

Mahkeme Başkanı: Hasan Altuntepe?
Sanık Zabit Kişi: Onunla aynı iş şirkette çalıştık 2012 öncesi  2011 yılı da olabilir
Mahkeme Başkanı: Aytekin Tekin?
Sanık Zabit Kişi: Hayır efendim.
Mahkeme Başkanı: Özkan Turhan?
Sanık Zabit Kişi: Hayır efendim.
Mahkeme Başkanı: Halil İbrahim Temel?
Sanık Zabit Kişi:  Hayır efendim.
Mahkeme Başkanı: Mustafa Vasfi Yağcı?
Sanık Zabit Kişi: Hayır efendim.
Mahkeme Başkanı: Kullandığın telefon hatları nelerdir ?
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gönderilen 16 Ocak tarihli bir evrak var, bu evrakta Bahadır Gündoğdu ve İsmail Akıllı üzerine kayıtlı 
olan hattın, bu hat aynı zamanda kendilerine görev kapsamında verilmiş bir hattın, size ait olan 0541 
879 93 37 nolu telefonla irtibat halinde olduğunu belirtmektedir, siz böyle bir numara kullandınız mı?

Sanık Zabit Kişi: Benim böyle bir numaram yok, kullanmadım efendim.
Sanık Bahadır Gündoğdu müdafi Av. Burak Yabacı: Kullanmadınız. Bahadır Gündoğdu 

ile telefonda bir görüşme yaptınız mı?
Sanık Zabit Kişi: Bahadır Gündoğdu’yu tanımıyorum efendim, nasıl telefonla görüşme 

yapayım efendim.
Sanık Bahadır Gündoğdu müdafi Av. Burak Yabacı: Telefonla da görüşmediniz, tamam, 

Teşekkür ederim Başkanım.
Mahkeme Başkanı: Başka soru var mı?
Mahkeme Başkanı: Nazmi Ekici ayağa kalk, Zabit Kişi’yi tanır mısın, daha evvel gördün 

mü hiç?
Sanık Nazmi Ekici: Hayır görmedim.
Mahkeme Başkanı: Tamam oturabilirsin.
Mahkeme Başkanı: Başka soru, sanıklardan soru yöneltmek isteyen var mı? Yoksa soru 

savunmanız tamamlanmıştır, yerinize geçebilirsiniz.
Sanık Zabit Kişi: Teşekkür ederim efendim.
Cumhuyiret Savcısı: Başkanım, iddianamede kiraladıkları evde Hayrettin İmren’e sorabilir 

miyiz, kendisini görmüş mü hiç?
Mahkeme Başkanı: Hayrettin İmren’in beyanında değil de, Nazmi Ekici’nin soruşturma 

beyanında mı geçiyordu Aydın diye birisi. 
Mahkeme Başkanı: Hayrettin İmren gördünüz mü siz?
Sanık Hayrettin İmren : Hayır, kesinlikle.
Mahkeme Başkanı: Hayrettin İmren’de görmediğini beyan etti, soru yönelttik, savunmanız 

tamamlandı, yerinize geçebilirsiniz.
Sanık Zabit Kişi: Teşekkür ederim efendim.

Sanık müdafiinden savunmaya eklenecek bir husus bulunup bulunmadığı ve ayrıca varsa 
talepleri ile ilgili diyeceği soruldu : 

SANIK ZABİT KİŞİ MÜDAFİİ AV. MURAT ALTUN,  03/04/2018 GÜNÜ SAAT 11:40 
İTİBARİYLE KAYDA ALINAN BEYANINDA : 

Sanık Zabit Kişi Müdafi Av.Murat Altun: Sayın Başkanım usulünüzü bilmiyorum ama, 
tabi taktir size ait olmak üzere, biz taleplerimizi sona bırakalım, yani bu aşamada ekleyeceğim birkaç 
husus var birkaç cümle söyleyeceğim, özellikle sayın mahkemeye de gönderilen ve sanığın huzurda 
kabul etmediği bir emniyet ifadesi var, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ki 
müdafi olarak benim hazır bulunduğum ve altına imza atmış olduğum bir ifade tutanağı, şimdi orada 
özellikle bunu izah etmekte yarar görüyorum, sayın mahkemenin dosyasına sunmuş olduğumuz belge 
ile sabit olacağı üzere sanığın 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle Kazakistan’dan Türkiye’ye 
gönderildiğine dair bir bilgi var ancak sanık 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle Ankara Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı ya da oraya teslim olduğuna dair bir bilgi ile ortaya çıktı, ben 
kendisi ile 30 Ocak 2018 tarihli ifadesi öncesinde görüştüğümde huzurda anlatmış olduğu özellikle o 
30 Eylül ve 18 Ocak 2018 tarihleri arasındaki süreci bana da aktardı ve ifade esnasında hani şimdi 
bunları polis mi uydurdu, ya da siz söylemediniz de polis mi söyledi yönlü sorulara cevap olması 
açısından söylüyorum zaten alınmış bir kısım notlar vardı ve o notlar ifadeye dikte ettirildi ben bunu 
müvekkile özellikle “ya bu ne oluyor “şeklinde bir tepki gösterdiğimde burada söylemiş olduğu 
“benim hayati tehlikem var, ben bunu kabul etmek mecburiyetindeyim” dediği için o ifade o şekli ile 
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geçti, yani ifade esnasında bir baskı durumu tabi ki söz konusu değil, ancak evvelinde yapılan tehdit 
yada baskının akabinde verilmiş bir ifade olup, bu ifadeye hiçbir surette hükme esas alınabilmesi ya da 
hukuka uygun olarak kabul edilebilmesi bizce mümkün değildir, bu aşamada söyleyeceklerimiz bu 
kadar, ayrıca taleplerimizi ayrıntılı olarak beyan edeceğiz sayın mahkemeye. 

SAAT 11:43 İTİBARİYLE OTURUMA 10 DAKİKA ARA VERİLDİ
SAAT 12:20 İTİBARİYLE OTURUMA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİLDİ
Sanık Zabit Kişi yeniden huzura alındı.
Gelen cevaplar 11 Klasörü içinde bulunan 23257823406 TC Kimlik numaralı Emre Öztürk'e 

ait 12/03/2018 tarihli ifade ve 13/03/2018 tarihli teşhis tutanağının ilgili bölümleri okundu, soruldu: 
tarafıma kimlik bilgileri bildirilen Emre Öztürk'ü tanımıyorum, hakkımdaki ifadesini kabul etmiyorum 
dedi.

Sanık Halil İbrahim Temel müdafinin itiraz konulu, sanık Salih Yalçınkaya müdafinin 
tutukluluk halinin devamına itiraz konulu, sanık Hacı darıcı müdafi Av. Gökçe Celep Küçükünsal'ın 
istifa konulu, sanık Aytekin Tekin müdafi Av. Abdullah Atilla Bingöl'ün mazeret konulu, sanık Önder 
Öngör'ün reddi hakim konulu, sanık Sezayi Özgür Öztürk'ün Mehmet Ali Kılıç'ın ifadesi konulu  
dilekçeler verdikleri, tanık Aytekin Toluç'un Foça asliye ceza mahkemesi aracılığıyla dilekçe 
gönderdiği görüldü.

Sanık Ali Kocamanoğlu birleşen dosya kapsamında savunmasının tespiti amacıyla daha evvel 
belirlenen kimlik bilgileri tahtında huzura alındı, duruşma salonundaki yoklamasında sanık müdafinin 
hazır olmadığı, mazeret dilekçesi de göndermediği görüldü, sanıktan soruldu: müdafiim ile haricen 
yapılan görüşme ile saat 13:00 itibariyle duruşmaya katılacaktır, zaten bugün birleşen dosya 
kapsamında savunma alınacağı hususundaki mahkemenizce bildiri geç bir saatte yapılmıştır, mazeret 
dilekçesi gönderilememiş olabilir dedi.

Yapılan yoklamasında tanıkların da hazır olmadıkları, esasen yapılan planlamasına göre 
tanıkların öğleden sonraki oturumda dinlenmelerinin amaçlandığı, donanma komutanlığına yazılan 
müzekkerede tanıkların hazır edilme saatlerinin bildirildiği anlaşıldı.

SAAT 12:28 İTİBARİYLE OTURUMA 1 SAAT ARA VERİLDİ
SAAT 13:43 İTİBARİYLE OTURUMA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİLDİ
Yapılan yoklamasında tanıkların duruşma salonu dışında hazır oldukları görüldü.
Sanık Ali Kocamanoğlu müdafi Av. Yusuf Emrah Keskiner'in de gelmiş olduğu görüldü. 
Sanık Ali Kocamanoğlu huzura alındı, birleşen Gölcük 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 

2017/591 sayılı yargılmaa dosyası kapsamında savunmasının tespit edilmediği anlaşılmakla; birleşen 
dosya içerisindeki iddianamede yüklenen suçlama, dayanılan eylemler ve deliller ile hukuki 
nitelendirme anlatıldı, yüklenen suç hakkında bilgiler verildi.

Sanığa yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu ile CMK'nun 
147 nci maddede belirtilen diğer hakları bildirildi. Bu kapsamda,  müdafi seçme hakkı bulunduğu ve 
onun hukuki yardımından yararlanabileceği, şüpheden kurtulmak için somut delillerin toplanmasını 
isteyebileceği hatırlatıldı ve kendileri aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine 
olan hususları ileri sürmek olanaklarının bulunduğu açıklandı.

Sanık: yüklenen suç ile bildirilen yasal haklarını anladığını, mehil talebinin olmadığını hazır 
olan müdafiin hukuki yardımından yararlanmak suretiyle burada bizzat açıklama yapacağını bildirdiği 
görülmekle, usulünce sorgu ve savunmasına geçildi.

SANIK ALİ KOCAMANOĞLU,  03/04/2018 GÜNÜ SAAT 13:49 İTİBARİYLE KAYDA 
ALINAN SAVUNMASINDA; 

Sanık Ali Kocamanoğlu: Sayın Başkan, şahsıma dönemin donanma komutanı müşteki 
Veysel Kösele’nin 15 Ağustos 2016 tarihli direktifi ile önce donanma askeri savcılığında, efendim 
emir burada deliller klasöründe de var, ben bunları bilahare size bildireceğim bizzat Veysel Kösele 
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