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TAKDİM

15 Temmuz Darbe Teşebbüsü millete, ümmete karşı yapılan bir saldırıdır. Bu sal-
dırıyı; coğrafyamızı suni sınırlarla parçalamak, insanlarımızı etnik ve mezhebi ayrılıklarla 
birbirine düşman ederek çatıştırmak isteyen sömürgeci emperyalistlerin yaptığını, bazı 
insanları da maşa olarak kullandığını biliyoruz. Bu darbe teşebbüsü münferit bir saldırı 
değil; ümmete karşı Mısır’da, Irak’ta, Suriye’de, Filistin’de, Yemen’de, Libya’da, Tunus’ta, 
Afganistan’da, Sri Lanka’da ve Myanmar’da yapılan küresel saldırının bir parçasıdır.

15 Temmuz gecesi darbeciler; milletin meclisini, mukavemet etmesin diye Polis 
Özel Harekât Merkezini ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesini bombaladı. Emniyet Müdürlük-
lerini işgale kalktı. Kamu binalarını, köprüleri, kavşakları işgal etti. 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsünde toplanan genç, yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan halkımızın üzerine tank 
topuyla acımasızca ateş açtılar. Tanklarla araçları ezerek, araç içindeki insanları şehit etti-
ler. Yine aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde de darbeye karşı koyan 3 kahrama-
nımızı şehit ettiler.  Sarıyer'de bulunan Borsa İstanbul binasının işgal girişiminde ise biri 
polis 2 kişi şehit edilmiş ve 46 kişi de yaralanmıştır. Kitabımızın konusu olan bu davada ise 
darbeciler helikopterden ateş açmaları sonucu Mehmet Güder isimli vatandaşımız şehit 
olmuştur.

Milletimiz bu saldırının niteliğini, amacını ve kim tarafından yapıldığını daha 
ilk saatlerde keskin ferasetiyle kavradı. İmanının verdiği cesaret ve kuvvetle meydanla-
ra çıkmaya başladı. Milletiyle bütünleşen Cumhurbaşkanının cesur çağrısı ve önderliğiyle 
darbecilerin tanklarına, savaş uçaklarına, makinalı tüfeklerine, tank toplarına bedenlerini 
siper ettiler. Milletimiz 15 Temmuz gecesi sömürgeci emperyalizme karşı verdiği müca-
delede 252 şehit verdi, 2193 vatandaşımız gazi oldu. Halk, hukukuna sahip çıktı. Allah’ın 
yardımıyla büyük bir zafer kazandı.

Bizler şehit yakınlarının ve gazilerin avukatları olarak; 16 Temmuz’dan itibaren 
meydanlarda hukukuna kahramanca sahip çıkan milletimizin hukukuna açılan davalarda 
da sahip çıkmaya karar verdik. 

Temsil ettiğimiz şehitlerin bedenlerini darbeciler paramparça etmişti. Buna rağ-
men bizler, inancımız gereği yargılanan hiçbir sanığa karşı kin ve nefretle hareket etme-
dik. Masumiyet karinesine, adil yargılanma hakkına, savunma hakkının kutsallığına dik-
kat ettik, savunmalarını günlerce dikkatle dinledik.

Mutlak adaletin sağlanacağı, hiç kimseye hiçbir haksızlığın yapılmayacağı bir 
mahkemede hâkimler hâkiminin huzurunda yargılanacağımızı düşünerek hareket ettik. 
Esas hakkındaki beyanımızı da bu hassasiyetle hazırladık. Şehitlerimizin, gazilerimizin ve 
onların yakınlarının hukukuna sahip çıkacağımızı bir kez daha teyit ederiz.  

 Av. Yasin Şamlı
Müdahil Vekili
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Demokrasi kültürü ve bilincinin yerleştiği gelişmiş toplumlarda yüzyıllarca hiç 
karşılaşılmayan darbeler, ülkemizin kısa sayılabilecek Cumhuriyet tarihinde adeta belirli 
periyotlarla tekrar eden vahim ve olağan hadiseler zinciridir.

Halkın iradesiyle seçilen yönetimlere karşı yapılan, temel hak ve özgürlükleri 
sekteye uğratan darbelerin istisnasız tümü ironik bir şekilde ya zayıflayan demokrasiyi 
egemen kılma veya demokrasiyi daha da güçlendirme adına yapılmıştır. Ancak ne yazık ki 
her darbe, demokrasi üzerinde ciddi zedelenmelere yol açarken, toplumlar üzerinde derin 
travmalar oluşturmaktadır. 

Dünyada darbelerin sıklıkla gerçekleştiği coğrafi bölgelere bakıldığında, özel-
likle doğal kaynakların zengin veya jeopolitik öneminin yüksek olması (Ortadoğu, Afrika 
ve Güney Amerika’da bulunan ülkeler gibi) dikkat çekicidir. Buralarda gerçekleşen her 
darbenin arkasında kurgulayıcı veya finansör olarak Batılı zengin devletlerin olması bildik 
ve yadsınamaz bir durum. Kendi ülkelerinde ileri demokrasi ve özgürlükleri savunan bu 
güçler,  çıkarları uğruna az önce zikredilen ve güzel ülkemizin de içinde bulunduğu bölge-
lerde darbeleri desteklemekten geri durmamışlardır. Demokrasiyi adeta katlederek, gücü-
nü halktan almak yerine silahların öldürücü ve zorba etkisinden alan darbeci yönetimlerin 
oluşturdukları kaotik ve puslu ortam mezkûr dış güçlerin amaçlarını gerçekleştirmeleri 
için mümbit bir ortam sağlamaktadır.  Bu ve benzeri amaçlarla ülkemizde yabancı güçle-
rin maşası olarak hareket eden lanetli yapı FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016’da teşebbüs 
edilen darbe girişimine kahraman halkımız tarafından gösterilen tepki, ülkemizin tarihine 
olduğu kadar dünya demokrasi tarihine de altın harflerle nakşedilmiştir.

Türkiye Hukuk Platformu olarak takdirinize sunduğumuz böyle eserler ile, top-
lumumuzda demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda farkındalık oluşturarak, yaşa-
nan vahim hadiseleri diri tutmak ve tekrar yaşanmasının önüne geçilmesine katkı sunmak 
amaçlanmaktadır. Unutmamalıdır ki, hukukun egemen olduğu güçlü bir demokrasi hem 
bizim hem de gelecek nesillerin en büyük teminatıdır.

Av. Ahmet Akcan
Türkiye Hukuk Platformu 

Genel Sekreteri
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Türkiye Cumhuriyeti tarihi 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 
1997 ve 27 Nisan 2007 askeri darbelerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan Fethul-
lahçı Terör Örgütü’ne bağlı bir grup askeri cuntanın 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı sivil 
yönetime yönelik darbe girişimine tanıklık etti. Dünya tarihinde halk, ilk kez 15 Temmuz 
askeri darbe girişiminde güvenlik güçlerine silah kullanmadan karşı koyarak küresel dış 
destekli bu darbe girişimini başarıyla püskürttü. 

Darbe ve darbe girişimleri sebebiyle Türkiye’nin siyasi, sosyal, ekonomik ve sivil 
gelişimi kesintiye uğradı. Yakın zamana kadar Türkiye darbecileri yargılayamazken artık 
12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 darbeleri ile 15 Temmuz darbe girişimi davaları  açılabiliyor 
ve mahkemeler karar verebiliyor. 

Her on senede bir darbelerle karşılaşan ülkemizde hukukun egemenliği, adale-
tin tesisi, dünya barışı ve istikrar ortamının gerçekleşmesi, insan hak ve hürriyetlerinin 
teminat altına alınması, insan hakları bilincinin gelişip yerleşmesi gibi amaçlar doğrul-
tusunda Uluslararası Hukukçular Birliği olarak darbelere dikkat çekerken 15 Temmuz’da 
yaşanan darbe girişiminin davalarını da yakından takip ettik. Darbe yapan, suç işleyen her 
kim olursa olsun yargılandığını görmek adil bir sistem için son derece önemlidir.

Uluslararası Hukukçular Birliği üyelerimiz, Hukukçular Derneğimizin üyeleri, 
diğer hukuk derneklerinin üyeleri ve avukat meslektaşlarımız darbe davalarını büyük bir 
özveriyle ve adalete katkıda bulunarak yakından takip etti. 

Dini, ırkı, rengi, dili, cinsiyeti, siyasi görüşü, felsefi kanaati, toplumsal aidiyeti, 
uyruğu ne olursa olsun insanlık ailesinin şerefli bir üyesi olarak her insanın hayat hak-
kı, özgürlük hakkı, eşitlik hakkı, adil yargılanma hakkı, kişi güvenliği hakkı, dilediği gibi 
inanma, düşünme ve ifade hakkı, mülkiyet hakkı başta olmak üzere bütün hak ve özgür-
lüklerinin insanlık şeref ve haysiyetine uygun bir şekilde hukukun güvencesine alınması 
gerekir.

Milletimiz, 15 Temmuz darbe girişiminde artık darbelere kolay kolay geçit ver-
meyeceğini, darbecilerden hesap soracağını ve onları yargılayacağını ispat etmiştir. 15 
Temmuz yargılama davalarında aralarında üyelerimizin de bulunduğu müdahil avukatla-
rın davayla ilgili sonuçları, belgeleri bir kitap halinde sunularak tarihe not düşülmektedir. 
Bu çalışmayla tarihimizde yaşanan darbeler ve darbe davalarının sonuçları konusunda ka-
muoyunu bilgilendirmeyi, halkın konuya olan duyarlılığını artırmayı, toplumu darbelere 
karşı bilinçlendirmeyi ve 15 Temmuz darbe girişiminin bir daha yaşanmamasını dileriz.

Av. Necati Ceylan
Uluslararası Hukukçular Birliği

Genel Sekreteri
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 4. Kara Havacılık Esas Hakkında Beyan

I. GİRİŞ

15 Temmuz darbe teşebbüsü, hiç şüphesiz; milletimizi kaosa sürüklemek, kar-
deşi kardeşe kırdırmak, ülkemizi bölmek, yaşadığımız coğrafyadaki sınırları değiştirmek, 
İslam coğrafyasını uzun süre tahakküm altında tutup sömürmek, asimile etmek üzere 
planlanmış emperyalist bir girişimdir. Nitekim ülkemizde gerçekleştirilen her darbenin ar-
kasında emperyalistlerin bulunduğu ve darbeci askerleri maşa olarak kullandığı bilinmek-
tedir.  Emperyalistler karanlık ve sinsi amaçlarını gerçekleştirmek üzere işbirlikçi maşala-
rını kullanarak 15 Temmuz 2016 gecesi ülkeyi işgale kalkışmış; bu kabilden olmak üzere, 
Ankara’da TBMM ve Polis Özel Harekât Merkezi bombalanmıştır. Şehirlerin meydanları, 
köprüleri, emniyet müdürlükleri başta olmak üzere kamu binaları, havalimanları kuşatıl-
mıştır. Cumhurbaşkanı ve Başbakanın öldürülmesi, önlerinde engel gördükleri siyasiler 
için de yakalama planları yapılmıştır. Ancak bu defa emperyalistlerin planları; Allah’ın 
yardımı, yöneticilerin dirayet ve cesareti, milletin azim ve kahramanlığı ile bozulmuştur. 
Milletimiz savaş uçaklarına, bombalara, tank toplarına, tanklara, kurşunlara göğsünü si-
per ederek bir darbeyi ilk defa başarısız kılmıştır. Bu onurlu ve zorlu direniş esnasında mil-
letimiz, 251 şehit 2193 gazi vermiştir. Hemen ifade edelim ki bu rakamlar kayıtlara geçen 
rakamlardır. Bu şanlı direniş, tarihi bir dönüm noktasıdır. Emperyalistlerin milletimiz ve 
ülkemiz üzerindeki hain emelleri devam edecek olsa da artık askeri bir darbe denemeleri 
ihtimali eskiye kıyasen zayıflamıştır. İşte bu hain darbe teşebbüsü sırasında İstanbul 4. 
Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nda bulunan helikopterler kullanılmış, bu helikopter ile 
darbe suçunun icra hareketleri yerine getirilmiş ve 8 sanık da Yunanistan’a firar etmiştir. 
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/108 E. sayılı dosyası ile görülmekte olan işbu 
davanın konusu zikrettiğimiz darbe filleridir. Bu fiiller isnat edilen sanıkların şüphesiz 
adil bir şekilde yargılanması ve sonunda adaletin sağlanması zorunludur. Çünkü adalet 
her şeyden önce bizim inancımızın emri, vazgeçemeyeceğimiz bir değerdir. Adalet; hakkı 
ait olduğu yere koymaktır. İzaha gerek yoktur ki hükümde adalet gibi muhakemede adalet 
de önemlidir. Muhakemede adalet günümüzde “adil yargılanma hakkı” olarak ifade edil-
mektedir. Bu dava safahatında sanıklara yeterince savunma hakkı verilmiş, onlarca tanık 
dinlenmiştir.  Üzücüdür ki günümüzde, özellikle de kıta Avrupası hukukunda hak denince 
sanık hakları akla gelmektedir. Savunma da daha çok sanık hakları üzerinden geliştiril-
mektedir. Tartışılan ve korunan daha çok sanık haklarıdır. Sorulan sorular; sanıklar adil 
yargılandılar mı? Hakları ihlal edildi mi? 

şeklindedir. Hiç şüphesiz sanıkların adil yargılanması, haklarının ihlal edilme-
mesi hukuk ve özellikle de muhakeme hukuku açısından çok önemlidir. Ancak hukuk me-
kanizmaları, hukuk normları ve hukukçuların hedefi ve amacı adalettir. Dolayısıyla yalnız-
ca sanık haklarının gözetilmesiyle adalet sağlanamaz. Adalet için haklar arasında da bir 
dengenin sağlanması zorunluluğu vardır. Nasıl ki hak sahibinin dini inancı, felsefi kanaati, 
etnik aidiyeti, toplumsal mevkii bir hukukçu için önemli değil ve adaletten ayrılma nedeni 
olamaz ise hakkın, sanık veya müdahilden herhangi birine ait olması kendisine üstünlük 
sağlanmasını gerektirmez. Herhangi bir neden ile suç işleyen fail cezalandırılamıyorsa ar-
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tık orada adaletten bahsedilemez. Adaletin sağlanmadığı toplumlarda huzur ve güvenlik 
de olmaz.  Esasen adalet aynı zamanda hem hukuk normlarına hem de hukuk mekanizma-
larına meşruiyetlerini kazandıran değerdir. Bu davada tarafımızdan T.C. Cumhurbaşkanlı-
ğı’nın hakları savunulurken, şehit olan vatandaşımız Mehmet Güder’in ve yakınlarının, ya-
ralılarımızın hakları hatta darbelerin ülkemizdeki sonuçları göz önünde tutulursa gelecek 
kuşakların dahi hakları savunulmaktadır. Hülasa 15 Temmuz gecesi millet, hukukuna canı 
pahasına sahip çıkmıştır. Bilinmelidir ki bu davalarda en az sanık hakları kadar, şehitlerin, 
şehit yakınlarının, gazilerin ve bu milletin hakları da önemlidir. 

II. SANIKLARIN HUKUKİ DURUMLARI

A. Sanık T.G.

1. İddianamede Müsnet Suç

Sanık T.G.’e isnat edilen suç ve fiiller iddianamede şu şekilde özetlenmiştir. 
“Yurtta Sulh Biziz isimli, görüşme dökümü yukarıda yer alan Whatsapp grubunda görüşme 
yapan isimleri yazılı asker şahıslar dışında, haklarında C. Başsavcılığımızca darbe girişi-
mine iştirak ettiklerinden bahisle muhtelif evraklar üzerinden soruşturma yapılan Ö.A., 
F.K., A.G., F.A., M.E., R.K., M.Ç., A.U. , T.G., İ.A., M.K., Z.G., H.A. ve F.S.’in de söz konusu 
iletişim grubuna M.M.Ç. tarafından dahil edildikleri ancak herhangi bir yazışma yapma-
dıkları anlaşılmıştır. T.G., D.U., A.A. ve A.Y.’in, hafta içi sürekli olarak T.G.’in makam oda-
sında toplantılar yaptıkları ve bu toplantılar sırasında konuşulanları kimsenin duymama-
sı için müzik çaları açtıkları, toplantı bitiminde müzik çaların kapatıldığı, müzik çaların 
A.Y.’in makam odasına T.G.’in habercisi U.E.T. tarafından götürüldüğü, bu toplantıların bir 
kısmının da A.Y.’in makam odasında yapıldığı anlaşılmıştır. Şüpheli, Alay Nöbetçi Amiri 
olan Yb. D.U.’un uçuşa çıkmasını müteakip nöbetçi amirliğini devralmıştır. O gün birlikten 
ayrılmamış olması, bilgisine başvurulan personelin ifadelerinden, uçuş faaliyeti başlama-
dan önce 23’ncü Mot P.A. Komutanı ve kimliği tespit edilemeyen bazı personel ile ve Hava 
Kuvvetlerine ait AS-532 helikopterleri ile faaliyet icra eden özel birlik personeli ile görüş-
mesi tespit edilmiştir. Harekât yıldırım mesajını aldıktan sonra darbe girişiminden tam 
olarak haberdar olduğu ortaya çıkmasına rağmen, durumu alay komutanına bildirmemiş, 
önlemek için hiçbir çaba sarf etmemiş, tanık ifadelerinden farklı, birbiriyle örtüşmeyen 
beyanlarda bulunmuştur. Bilinçli ve istekli şekilde olaylara dâhil olduğu anlaşılmaktadır.  
T.G.’in 15.07.2016 günü saat:01.15 sıralarında Kuleli Askeri Lisesine gittiği ve Okul Komu-
tanı M.Ç. ile görüşme yaparak Kuleli Askeri Lisesinden ayrıldığı, T.G.’in 15.07.2016 günü 
saat: 18.00 sıralarında D.U.’un makam aracı ile yan birlik olan 23. Motorlu Piyade Alayına 
gittiği, burada hakkında 2016/93347 sayılı dosya üzerinden soruşturma yürütülen 23. Mo-
torlu Piyade Alay Komutanı Ö.F.Ö ile 15 dakika kadar görüşerek geri döndüğü, T.G., A.G. ve 
A.Y.’in 15.07.2016 günü saat:18.30-19.00 saatleri arasında Kışla yakınında bulunan Metro 
Garden AVM’ye gittikleri ve Yunanistan’a firar eden diğer şüpheliler Binbaşı G.B., Yüzbaşı 
U.U. ve Yüzbaşı S.Ö. ile bir araya geldikleri, görüşme yaptıkları sırada D.U.’un A.Y.’i araması 
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üzerine bu altı sanığın yan Alay olan 23.Motorlu Piyade Alayı nizamiyesinden giriş yapa-
rak 4’üncü Kara Havacılık Alayına geçtikleri görülmektedir. Saat: 23.10 sıralarında Darbe 
Girişimini planlayanlar tarafından hazırlanan sözde “Sıkıyönetim Direktifi” isimli mesajın 
4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına gönderildiği, Santral görevlisi olan Astsubay 
İ.Y.’ın bu mesajı alarak Yarbay T.G.’e götürdüğü, Yarbay T.G.’in Alay Komutanı olan A.R.
Şer’i telefonla arayarak sözde “Sıkıyönetim Direktifi” isimli mesajdan bahsettiği ve “Gelir-
seniz siz de olaya dahil olursunuz, siz bilirsiniz, emre riayet edeceğiz aksi taktirde suç işle-
miş oluruz ve yargılanırız” şeklinde sözler söylediği, Alay Komutanı olan A.R.Şer’in kışlaya 
gitmediği, T.G.’in bu mesajı okuduktan sonra astlarına bütün emirlere uymaları yönünde 
talimat verdiği görülmektedir. Şüpheli T.G.’in 15.07.2016 günü mesaisi bitmesine rağmen 
Alaydan ayrılmadığı, nöbetçi amiri olan şüpheli D.U.’un uçuşa çıkmasından sonra Alayda 
emir ve komutayı devraldığı anlaşılmaktadır. Darbe girişiminin başarısız olacağının an-
laşılması ve emniyet güçlerinin Alay Komutanlığına müdahale edeceklerinin öğrenilmesi 
üzerine şüpheli T.G. saat 04.00 sıralarında şüpheli S.K. ile birlikte tel örgülerden geçerek 
kaçmış 17.07.2016 tarihinde ise yakalanarak tutuklanmıştır.” 

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5; TCK 
309/1, 311/1, 312/1, 314/2, 53, 58/9, 63 maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia 
ve talep olunmuştur.

2. Emniyet İfadesi

Sanık T.G. emniyet ifadesinde “...Günlük sohbetlerimizi yaparken A.Y. Yüzbaşı›yı 
D.U. Yarbay aradı. A.Y. telefon konuşmasından sonra masamıza geldi. “Komutanım bir kaza 
olmuş, helikopter çarpışmış (veya tam hatırlayamıyorum uçak çarpışması da olabilir.)” 
dedi. Bir uçak kırma olayı varmış. Biz de hemen bunu duyunca her zaman yaptığımız gibi 
görev başında olmayanlar bile olsa derhal mesaiye gelirler. Bunu duyunca hemen yemek 
yemeden kalktık. Yan Alaydan girdik. Ben diğerlerini takip ettim. D.U., A.Y.’e hemen gelin 
demiş. Bizde D.U.’un odasına gittik. Benim uçma durumum vardır. Ancak o gün uçmadım. 
D.U. Yarbay biz gidiyoruz, çok büyük bir kaza kırım var dedi. Çok büyük bir panik içindey-
di. Bana biz gelene kadar idareten durur musun? Dedi. Alayda o günün Nöbetçi Amiri 
D.U.’du, onun uçmaması gerekirdi. Nedense biz gidiyoruz dedi. Onun üzerine ben üzerimi 
değiştirip 15 dakika sonra geri geldim. D.U. göreve gittiğini söyleyince bende resmi olarak 
nöbetçi olmasam da D.U.’un idare et demesi üzerine bende uçuş hattına gittim. Kimlerin 
uçtuğuna bakacaktım. Gittiğimde Skorksy Helikopter çalışıyordu. Helikopteri açıp baktı-
ğımda o gün uçması gereken yani Arama Kurtarma Bekleme olan Yüzbaşı F.Ç. vardı. Görev 
ne nereye gidiyorsunuz dedim. Komutanım acil uçmamız gerekiyor deyince çekildim onlar 
uçtular. Döndüğümde uçuş Teknisyeni vardı. Ona D. Yarbay nerede dedim. Teknisyen bana 
komutanım bu dördüncü helikopter dedi. İlk helikopterde D. Yarbay gitti dedi. Hatta D. 
Yarbay Teknisyensiz uçmuş, böyle bir uçuş olmaz. Teknisyenin yanında Pilot Yüzbaşı U.U. 
oradaydı. Tulumunu giymiş vaziyettelerdi. Kendisine sen niye tulum giydin diye sordum. 
Tebessüm ederek belki bir yardımım olur diye cevapladı. Bu sırada saat 21.00 sıraları ol-
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muştu, bu anlattığım olaylar Alayın içinde cereyan etmektedirler. U.U.’a kimler uçtu diye 
sordum. Bana Alay Komutan Yardımcısı A. Yarbay, D.U. Yarbay, A.G. Binbaşı, A.Y. Yüzbaşı, 
Gençay Büyük Binbaşı ve F.Ç., S.Ö. Yüzbaşı, birde ismini bilmediğim Teğmenin isimlerini 
söyledi. Ne uçuşu olduğunu sordum. Oda arama kurtarma olduğunu söyledi. Normalde böy-
le bir prosedürümüz yoktur. Biz yemeğe çıktığımızda Alay Komutanı halen alaydaydı. Ben 
D.U. Yarbay ve diğerlerinin gidişlerinin ve uçuşlarından Alay Komutanın bilgisi olduğunu 
düşünüyorum, O günkü Nöbetçi Amiri olan D.U.’da bu konuda da bir şey dememişti. Alay 
Komutanımız geç saatlere kadar kalırdı. Bana uçuşlar olduktan sonra ve ben gerekli bilgi-
leri aldıktan sonra 10-15 dakika sonra bilmediğim birisi beni telefon ile aradı. Yeşilköy 
Askeri Aprondan ismini bilmediğim Albay beni aradı. Sizin Helikopterler burada dedi. Ben 
halen bize anlatıldığı gibi uçak çarpışması kırımı var, helikopterlerin oraya gittiğini dü-
şündüğüm için helikopterin oradaki oluş nedenini Arama Kurtarma olduğunu düşünüyo-
rum, ayrıca şunu söylemek istiyorum. Uçuş yapanlardan sadece F.Ç. ve ismini bilmediğim 
Teğmenin buna yetkileri vardı. Arama Kurtarmaya bu kişiler gidebilirdi. Ancak bu diğer 
kişiler yani D.U. Yarbay ve diğerlerinin uçuş yapmaları o gün uygun değildi. Onların uçma-
ması gerekirdi. Kanunen uçmaması gerekiyordu. Beni Yeşilköy’den arayan Albay’a benim 
telefonumu nereden aldınız diye sordum. Senin uçuş ekibiniz verdi dedi. Sonra telefonu 
kapattı. Sonra ne olduğunu anlayamadım. Uçuş hattından gittikten sonra orada bulunan 
Astsubay’a Ani Müdahale Mangasının kıyafetleri ne kadar güzel dediğimde bunlar Alay 
personeli değil demişti. Halen ben bir darbe olduğundan haberim yoktur. Ben halen uçuş 
hattındaydım. Halen iletişim kuramıyordum, televizyon filan izlememiştim. Bahsettiğim 
AMM olarak düşündüğüm kişilerin yanlarına gidip kim olduklarını soracaktım. Çünkü Ast-
subay burada bekleyen kişilerin bizim Alaydan olmadığını söylemişlerdi. Tam oraya gider-
ken devre arkadaşım Binbaşı Taner Kılıç beni aradı. Bana köprüleri kapatmışlar. Alayday-
mışsın uçuş var mı diye sordu. Ben kendisine dört uçuş oldu ama niye uçtuklarını 
bilmiyorum dedim. Telefonu kapattım. O ara kamuflajlı olan askerlerin yanına gittiğimde 
Kara Kuvvetleri kamuflajlı ekibi değildi. Sonradan öğrendiğim Muhabere Arama Kurtarma 
Ekibiymiş. Oradan birisi Komutanım yaklaşmayın. Hiçbirinin rütbesi yoktu. Onlara siz 
kimsiniz niye bekliyorsunuz dedim. Komutanım görevimiz var dediler. Nedir göreviniz diye 
sorduğumda geçiştirici şeyler söylediler. Bu arada GAUGER tipte üç tane helikopter geldi. 
Bahsettiğim AMM ekibindeki bu kişiler bizim helikopterler geliyor dediler. Baktığımda ha-
vacılık ekibinden olan helikopterler olduğu ve Karacıların helikopteri olmadığını anladım. 
MAK ekibinden olan bu ekipteki kişilerin davranışları beni endişelendirdi. Bende bu se-
beple uzaklaşmaya çalıştım. Çünkü beni yanlarına yaklaştırmıyorlardı. Bu sefer ben 
D.U.’un Nöbetçi Amirliği yaptığı odaya çıktım. Oradan Alay Komutanım olan A.R.Şer ile 
görüştüm. Bütün olayları anlattım. Emriniz nedir diye sordum. Hatta Alaya gelirseniz iyi 
olur dedim. Ben Alay Komutanı ile görüşmeden önce Darbe Kalkışması olduğunu O. Üsteğ-
menden öğrendim. Bana Başbakanımız bir açıklama yapmış, ülkeyi çapulculara bırakma-
yacağız demiş olduğunu söyledi. Ben bunun üzerine darbeye kalkışma olduğunu öğrendim. 
Bundan sonra Alay Komutanını aramıştım ve D.U. ile yaptığım konuşmaları detaylı olarak 
anlattım. Nöbet odasındayken uçuş ekibi beni sürekli arıyordu. Yakıt ikmali istediler. Ha-
yır dedim. Helikopterlere makineli tüfek taktırmak istediler. Hayır dedim. Helikopterin 
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birisi vurulmuş. Değiştirmek istediler. Hayır dedim. Ben bu saatten sonra Alayı terk ede-
mezdim. Darbeci olduğunu öğrendiğim uçuş ekibinin daha sonra taleplerinin hiçbirine 
olumlu yanıt vermedim. Alay Komutanımız A.R.Şer’in darbeci olduğunu düşünmüyorum. 
Konuştuğumuzda onun da darbeyi öğrendiğini öğrendim. Hatta 1. Ordu Komutanı Ümit 
Dündar ile konuştuğunu da biliyorum. Ben A.R.Şer Albayımıza komutanım ne yapalım de-
diğimde sen bilirsin diyordu. Özellikle şunu yap diye bir şey diyemedi. Bana nöbetçi heyeti 
ile ilgili sıkıntı olabileceğini söyledi. Alay Komutanına ben nöbetçi amiri olmadığım halde 
D.U.’un gitmesi üzerine bana idareten kal demesi üzerine kaldığımı söyledim. Alay Komu-
tanımızla konuştuktan sonra Muhabere Merkezine 22:30 sıralarında Sıkıyönetim Emri gel-
di. Ben odadayken bir helikopter daha kalkmış. Ben Alayı hiç tanımıyordum. Nöbetçi He-
yetini tanımıyordum. Hatta A.R.Şer bana nöbetçi heyeti onlardan olabilir hepsini 
değiştirmişler kendine dikkat et dediği için nöbetçi heyete de bir emir veremedim. Şunu 
yapın bunu yapın diyemedim. Çünkü hiçbirini diyemedim. Sıkıyönetim Emri gelince A.R.
Şer Albayı tekrar aradım. Hayatımda ben bir emir görmedim. Ne yapalım dedim. Emri oku-
duğumda bizim alayımızı ilgilendiren bir emir yoktu. Sıkıyönetim Emrini okuduktan sonra 
Darbecilerden bana sürekli telefonlar geliyordu. Benden sürekli helikopter istiyorlardı. 
Hiçbir isteklerini yerine getirmedim. Alaya tanımadığım helikopterler inip tanımadığım 
kişiler giriyordu. Bu yüzden müdahale edemiyordum. Müdahale etsem emrim altındaki as-
kerler ölecekti. Benim bulunduğum sırada belki 9-10 kişilik AMM ekibi vardı. Bu sirkülas-
yon gece boyunca devam etti. O gece helikopterlere uçuş verme yetkisi Alay Komutanı 
adına Nöbetçi Amirdir. Acil bir şey çıkarsa Alay Komutanı aranır, onun emri üzerine uçuş-
lara izin verilir. Nöbetçi Amir yukarıda belirttiğim gibi nöbetçi amir D.U.’dur. Saat 22.30 
sıralarında Merkez Komutanımız aradı. Darbe karşıtı bir komutanımızdı. Uçan helikopter-
leri nasıl indirebiliriz dedi. Telsiz kulemiz kapalı. Müsaade ederseniz kendilerini arayıp 
uçuşu kesmelerini söylerim dedim. Ben bunun üzerine uçuşa giden ve beni telefon ile ara-
yan kişilere döndüm. Uçuşu kesin Emniyetli bir birliğe inin dedim. Ancak bana olumsuz 
cevap veriyorlardı. Ancak hepsini aramadım. Daha önce bana talepte bulunanları aradım. 
Saat 02.30 sıralarında Havacıların helikopterlerinin geldiğini duydum. Alay Komutanımızı 
aradım. Müdahale edebilir misiniz dedi. Bende dışarı çıktım. Dışarı çıktığımda bir tek ben 
vardım. Tekrar dönüp Alay Komutanını aradım. Müdahale edecek kimse yok. Tek başıma 
nasıl müdahale edebilirim dediğimde, oda o zaman etme dedi. Ancak bir kere daha heli-
kopter inerse Sancaktepe Emniyet Müdürü ile Anadolu Emniyet Müdür Yardımcısı ile ko-
nuşmuş olduğunu onların müdahale edeceklerini, 5-6 bin kişilik halktan kişilerin Alaya 
gireceğini bana anlattı. Sen güvenliğini sağlayabilir misin diye söyledi. Zaten Nöbetçi He-
yeti problemliymiş. Ben bunun üzerine Nizamiyedeki Astsubayı arayıp halka kesinlikle 
ateş edilmeyecek. Polis müdahale etmek isterse ve içeri girmek isterse polise yardımcı 
olunacak diye söyledim. Nizamiyedeki görevli tamam emredersiniz dedi. Alay Komutanı-
mız A.R.ŞER lojmandaki evindeydi. Ben sivillerimi giyip çitlerden atlamak zorunda kaldım. 
Çünkü Alaydakileri tanımıyordum. Ne olacağını bilmiyordum. Güvenlik nedeniyle bunu 
yapmak zorunda kaldım. Sancaktepe Emniyet Müdürlüğünün oraya gittim. O sırada sürek-
li Alay Komutanı A.R.Şer ile görüşüyordum. Bir süre sonra da zaten buluştuk. Alay Komu-
tanımla birlikte gün ışıdığında Alaya döndük. Şunu da söylemek istiyorum. Beni aslarım 
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yani pilotlarım. Beni aradılar. Güvenlikte değilseniz sıkıntı varsa Alaya gelmeyin dedim. 
Ne olacağı belli değil diyordum. Çünkü onlar geldiğinde belki kafalarına silah dayayıp uçuş 
yaptırabilirlerdi. Bütün bunlar aklıma gelmişti. O yüzden gelmelerini istememiştim. Benim 
bahsettiğim uçuş ekibinden D.U. ve A.E.A. İzmir’e gitmiş. Uçuşa giden ekipten bazıları da 
Yunanistan’a kaçtılar. Uçuşa katılan ekiple düşünce birliğim yoktur. Darbe kalkışmasında 
da bilgim yoktur. Darbe kalkışmasını da 22.30 sıralarında başbakanımızın açıklaması ve O. 
Üsteğmen’in bana söylemesi ile öğrenmiş oldum. Zaten o saatten önce uçuşlar olmuştu. 
Öğrendikten sonra Darbecilere yardım edecek harekette ve emirde bulunmadım. Hatta 
engellemek için çalıştım. Helikopterlerin uçmasına emir verme yetkim yoktu. Zaten resmi 
olarak ben Nöbetçi Amir değildim. Muhtemelen D.U. Nöbetçi Amir olduğu için kendisi emir 
vermiştir. Zaten uçakları çıkarma emrini veren D.U.’dur. Ben darbecilere yardım edecek 
olsam beş helikopter on helikopter uçabilirdi. Tam tersine ben darbe olduğunu öğrenince 
engel olmaya çalıştım. Bence asıl darbeyi darbecilerin kendisine eklenmeye çalıştıkları 
ancak daha sonra bunu fark eden ve eklenmeye çalışan askerlerin tavrı engellemiştir... 
Benimle ilgili ifade veren A.G. teknisyendir. Kızdığım doğrudur. Kendisine kaç tane heli-
kopter kalktı demiştim. Dört tane dedi. Hatta birisinin teknisyensiz kalktığını söyleyince 
kendisine kızdım. Sonra kendisine teknisyensiz nasıl kalkar diye kızdım. Helikopterlerin 
kırk dakika da kalktığını ben biliyorum. Normalde 120 dakikada kalkar. 40 dakikada kal-
kıldığını öğrendikten sonra tebrik etmek için A.G.’e sarılıp öptüm. Benim anlatmak İstedi-
ğim çok hızlı bir kalkıştı. Ben kaldı ki ben darbe gittikleri için değil kazaya erken müdaha-
le edileceği için sevinmiştim. Dediğim gibi darbeden çok sonradan haberim oldu. 
Dolayısıyla A.G.’in benimle ilgili ifadesinin bu şekilde açıklayabilirim...” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık T.G. mahkeme huzurundaki savunmasında; “...A.Y. nöbetçi amir D.U.’un 
kendisini aradığını birkaç helikopterin uçmasını gerektiren hava kuvvetlerine ait uçaklar-
la ilgili büyük bir kaza kırımı olduğunu söylemesi üzerine yine kendi aracımla tek başıma 
nöbetçi amiri alaya döndüm ve nöbetçi amir olan Yarbay D.U.’un yanına gittim kendisi çok 
acil olarak uçuşa çıkması gerektiğini gelene kadar ondan sonraki kıdemli nöbetçi subay 
O. üsteğmeni yardımcı olmamı rica etti burada hep bahsi geçen bir konu var bunu iddialar 
bölümünde tekrar detaylı olarak açıklayacağım sayın başkanım ben o gün nöbetçi amirli-
ğini devralmadım ve hiç kimseye ama hiç kimseye nöbetçi amiri benim demedim ve buna 
yönelik emir vermedim bu sırada biraz önce 2003 yılında anlatmış olduğum olay gibi alay 
komutanının ve diğer birlik komutanlarının da biran önce alaya gelmesini bekliyordum 
yani bana bu rica ettiği şeyin 10 dakika 20 dakika içerisinde alay komutanında mesaiye 
gelmesiyle birlik komutanı mesaiye geldiğinde nöbet sistemi devreden kalkar dolayısıyla 
biz alay komutanını beklemeye başladık üstümü değiştirmek için kendi odama gittim bu 
odalar arasında 2-2.5 km bir mesafe var kendi aracımla gittim hangarlar bölgesine tekrar 
geldiğimde nöbetçi amirin nerede olduğunu sordum şimdi şöyle bir soru aklınıza gelebilir 
D.U. uçuşa gidiyordu tekrar geldiğinde neden sordun uçuşa gidip odasından çıkması de-
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mek direk uçuşa gitmesi demek değil uçuş hazırlıkları helikopterin uçuşa hazırlanması 
en az 40-45 dakikalık bir süre alır ben 25 dakika sonra civarında hangarlar bölgesine gel-
diğimde tekrar D.U.’a olayın içeriğini nereye gittiklerini arama kurtarma faaliyetinin ne 
olduğu gibi soruları detaylı sormak istedim ama teknisyen D.U.’un uçtuğunu onunla bera-
ber de 2 helikopterin daha uçtuğunu yani 3 helikopterin uçtuğunu pistteki helikopterinde 
4. Helikopter olduğunu söyledi bunu söyleyen A.G.’dir çok şaşırdım 25 dakika içerisinde 4 
helikopterin bu şekilde çok hızlı bir şekilde uçuşa hazırlanması en azından benim bu güne 
kadar rastladığım şey değildir... Saat 09:30 ile 10:00 arasından bahsediyoruz sayın savcım 
sayın başkanım 4. Helikopteri gördüm hangarların önünde çalışır vaziyette uçmak için 
bekliyordu bende birinci pilot tarafından yaklaştım kapısını açtım 1. Pilot yüzbaşı F.Ç.’dı 
kendisi o gün uçmaya yetkili nöbet listesinde arama kurtarma pilotu olarak gözüken kişi-
dir. Kendisine ne olduğunu sordum beni duymadı çalışır vaziyette kask bende uçuş emni-
yeti açısından yanından ayrıldım ve helikopter kalkış yaptı helikopterler uçuşa gittikten 
uçuş hattında bulunduğum sırada bizden 50-100 metre ileride bir gurubun beklediğini gör-
düm 15-20 kişilik bir gurup önce alayın ani müdahale mangası olduğunu düşündüm ondan 
sonra yanımda bulunan kim olduğunu şuanda hatırlamıyorum çünkü kendi birliğimdeki 
pilotları tanımıyorum o gece ki nöbetçi astsubayları da tanımıyorum alaya gelen diğer nö-
betçi astsubayları da tanımıyorum bu astsubaylara bu arkadaşların bu kimlerin o anda ya-
nında bulunan kim olduğunu hatırlamıyorum astsubaylara bunların kim olduğunu sordum 
onlarda bilmediklerini söylediler bende kim olduklarını Öğrenmek için yanlarına gittim 
görevli olarak geldiklerini ve birazdan ayrılacaklarını söylediler tanık Mustafa Astsubay 
Mustafa Er ifadesinde bu kişilerin yan alaydan geldiklerini kendilerini pisti sorduklarını ve 
onların yönlendirmesi sonucunda da o bölgeye geldiklerini ifade etmişleridir yani o kişileri 
ilk gören kişi ben değilim görevlerinin arama kurtarma olduğunu düşündüm biraz önce 
ki arama kurtarma faaliyeti olduğunu düşündüm bunun üzerine helikopterler alçalmaya 
başladı bende bunun üzerine yanlarından ayrıldım bu ekipte bu ekiplerde helikoptere bi-
nerek alayımızdan ayrıldılar takriben 10:30 yanılmıyorsam saatler değişebilir 10:30 civa-
rında diye hatırlıyorum pistten helikoptere binerek ayrıldılar bende tekrar odaya çıktım 
alay komutanı R.Ş. ile görüştüm kendisi ifadesinde kendisi ile görüşmediğimi kendisine 
bilgi vermediğimi söylemiştir bunlar doğruyu ifade etmemektedir kendisine 4 helikopterin 
arama kurtarma maksadıyla kalktığını ayrıca 3 adet helikopterinin alaya geldiğini alayda 
olduğunu değerlendirdiğim havacı olduğunu değerlendirdiğim kişileri aldığım kendisine 
belirttim kendisi de bundan sonra yapacaklarım konusunda emir bildirmesini ve emir 
vermesini istedim ben nöbetçi amir olmadığımı bu şekilde geldiğimi size anlattığım gibi 
uzun uzun anlattım kendisi o esnada herhangi bir emir vermedi telefonu kapattı, bu sa-
atler içerisinde bu söylediğim saatler 13, 23:10 23:20 civarı, ben odadayken O. üst teğmen 
odaya geldi başbakanımızın bir açıklama yaptığını ordu içerisinde bir gurubun teşebbüs 
içerisinde olduğunu söyledi bu olaydan çok kısa bir süre sonra muhabere merkezi nöbetçi 
ast subayı beni arayarak çok önemli bir emir geldiğini söyledi, hatta oradaki ifadesinde 
de komutanım ben nasıl önemli bir emir ne demek istiyorsun dediğimde de ben bugüne 
kadar böyle bir emir görmedim dedi bende o anda alaydaki en kıdemli personel bana ge-
tirmesini istedim, emir geldi emir sıkı yönetim emriydi o esnada emir sıkı yönetim emri 
gördükten sonra o esnada alay komutanı aradı kendisine genel kurmaydan böyle bir emir 
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geldiğini bu emri uygulamanın suç olduğunu kendisinin alaya gelmesini söyledim şimdi 
burada bir açıklamaya yapmak istiyorum saat 09:30 civarlarında helikopterlerin uçtuğunu 
herkes öğreniyor teknisyenler de öğreniyor Maltepe sahilinde görev yapan ailesiyle gezen 
bir teknisyen Maltepe sahilinden alaya geliyor ama 09:30 ile 23:30 arasında diğer hiçbir 
birlik komutanı alaya gelmiyor...21:30 la 23:30 arasındaki hiçbir birlik komutanı alaya gel-
miyor hiç kimse ile irtibat kurmuyor bunu da dikkatinize sunuyorum...tüm Türkiye’de ara-
ma kurtarma sorumluluğu hava kuvvetlerine aittir arama kurtarma nerede olursa olsun iç 
güvenlik bölgesi dahil sorumluluk hava kuvvetlerine aittir hava kuvvetleri emir komuta 
eder diğer kuvvetler bizim helikopterlerimiz deniz kuvvetlerinin helikopteri jandarmanın 
helikopterlerini kullanırlar şimdi eğer bu kaza kırım tek helikopterle yapılan veya bayram 
günü olan bir arama kurtarma bir kişinin arama kurtarması olmuş olsaydı telefonda veya 
telsizde bir koordineyle bölgeye gidilebilirdi bununla İlgili hiç problem yaşanmaz ama bir-
den fazla helikopteri ve çoklu bir kaza kırımı özellikle de bize söylenen şuanda yalan söy-
lendiğini artık öğrenmiş durumdayız Marmara denizi gibi 3-4 tane uçağın çarpışması gibi 
bir kaza kırımsa öncelikle arama kurtarma uçakları keşif uçakları helikopterler ve gemiler 
aynı anda hareket ederler bununda tüm koordinesini hava kuvvetleri yapar dolayısıyla 
Yeşilköy’ün askeri apronu bunun için hiç beni yani şey yapmadı ne deyim...” şeklinde sa-
vunma yapmıştır.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık T.G. hakkında; “Sanık T.G.’in 15/07/2016 tarihinde 
4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nda Hücum Helikopter Tabur Komutanı olarak 
görev yaptığı, sanığın FETÖ terör örgütünün hiyerarşik yapılanmasına katılarak kamu gö-
revinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle FETÖ terör örgütünün faaliyeti çerçe-
vesinde 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe teşebbüsüne iştirak ettiğinden 
bahisle hakkında soruşturma yürütülerek TCK madde 309/1, 311/1, 312/1, 314/2, 3713 sayılı 
TMK madde 5, TCK madde 53, 58/9 ve 63 uyarınca cezalandırılması istemiyle Cumhuriyet 
Başsavcılığımızın 2017/28262 esas sayılı ve 11/10/2017 tarihli iddianamesiyle kamu davası 
açıldığı,

Sanık T.’in darbe girişiminin gerçekleştiği tarih öncesinde ve hafta içi mesai sa-
atlerinde D.U., A.A. ve diğer sanık A.Y. ile darbe planlamasına ilişkin görüşmeler yaptığı, 
15/07/2016 günü saat 18.00 sıralarında sanık T.’in hakkında Muğla Cumhuriyet Başsav-
cılığınca kamu davası açılan D.U.’un makam aracıyla yan birlik olan 23. Motorlu Piyade 
Alayına gittiği, 23. Motorlu Piyade Alay Komutanı ile 15 dakika kadar görüştüğü ve geri 
döndüğü, aynı gün 18.30-19.00 saatleri arasında diğer sanıklar A.G. ve A.Y. ile kışla yakı-
nında bulunan Metro Garden AVM isimli alışveriş merkezine gittiği, burada diğer sanıklar 
G.B., U.U. ve S.Ö. ile bir araya geldikleri ve görüşme yaptıkları, D.U.’un telefonla sanık A.Y.’i 
araması üzerine hep birlikte yan alay olan 23.Motorlu Piyade Alayı Nizamiyesinden giriş 
yaparak 4.Kara Havacılık Alayına geçtikleri, saat: 20.20 sıralarında 4’üncü Kara Havacılık 
Alayından 3 sivil araçla yan alay olan 23’üncü Motorlu Piyade Alayına geçtikleri tahmini 
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15-20 dakika sonra sanık T.’in diğer sanık S.K. ile geri döndüğü, sanık T.’in alayda nöbetçi 
amir olan D.U.’un uçuşa çıkmasından sonra usulsüz olarak nöbetçi amirlik görevini üstle-
nerek alayda emir ve komutayı devraldığı, bu gelişmelerden alay komutanının bilgisinin 
bulunmadığı, aynı gün 23.10 sıralarında darbe teşebbüsünü planlayanlar tarafından hazır-
lanan sözde “Sıkıyönetim Direktifi” isimli hukuka aykırı ve konusu suç teşkil eden mesajın 
4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına gönderildiği, santral görevlisi İ.Y.’ın bu mesajı 
alarak sanık T.’e götürdüğü, aynı gün 23.15 sıralarında tam teçhizatlı 20-24 kişilik Muhare-
be Arama Kurtarma Timi›nin 23. Motorlu piyade alayı ile 4›üncü Kara Havacılık Alayı›nın 
kesiştiği noktadan 4›üncü Kara Havacılık Alayına giriş yaptıkları ve Helikopter pistine 
geçtikleri, sanık T.’in MAK timindeki kişilerle görüştüğü, sonrasında hava kuvvetlerine ait 
3 adet Cougar tipi helikopterin alaya iniş yaptığı ve MAK timini alarak havalandığı, dar-
be teşebbüsünün devam ettiği süreç içerisinde alaydaki emir-komutanın fiilen sanık T.’te 
bulunduğu, darbe teşebbüsünün başarısız olacağının anlaşılması üzerine sanık T.’in 04:00 
sıralarında diğer sanık S.K. ile birlikte tel örgülerden geçerek kaçtığı,

Sanık T.’in kullandığı ... nolu GSM hattının darbe teşebbüsünün sevk ve idare 
edilmesi için 15/07/2016 günü saat 21.15 te oluşturulan «YURTTA SULH» isimli whatsapp 
grubunda yer aldığı, Harekat Yıldırım ve Sıkı Yönetim Direktifi konulu belgenin ekinde bu-
lunan atama listesinin 10. Sayfasının 10. Sırasında «Kr. Plt. Kur. Yb. T.G. (1999-90) karşısın-
da Kr. Hvcl. K.lığı 4’üncü Kr. Hvcl. A. Hf. G/M Hücum Hlkp. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.) şeklin-
de ibarelerin yer aldığı, olay tarihinde 4›üncü Kara Havacılık Alay Komutanı olarak görev 
yapan A.R.Şer’in tanık ifadesinde özetle olay günü darbe teşebbüsünün başladığı saatlerde 
nöbetçi amir olan D.U.’u cep telefonu ile aradığını ancak ulaşamadığını, sanık T.’in nöbetçi 
amirliği görevini devraldığını birlik komutanı ve kısım amirlerinin haberleştiği whatsapp 
grubundan haricen öğrenmesi üzerine sanık T.’i cep telefonu ile aradığını, kendisine sanık 
T.’in D.U.’un çok acil uçuşa gittiğini, telefonla çağırması üzerine nöbetçi amirliği görevini 
devraldığını, müteakip telefon görüşmesinde sanık T.’in “Sıkıyönetim emrinin geldiğini, bu 
emre uyacağını, aksi taktirde bununla ilgili yargılanacağını, tanığa gelmesi halinde olaya 
dahil olacağını” beyan ettiği, 4’üncü Kara Havacılık Alayı Hafif Genel Maksat Hücum He-
likopter Taburu Harekat Eğitim Subayı olarak olay tarihinde görev yapan C.E.’nin tanık 
ifadesinde olay günü darbe teşebbüsünü öğrendikten sonra sanık T.’i 1. Sicil amiri olması 
dolayısıyla cep telefonuyla arayıp ne yapılması gerektiğini sorduğunda sanığın “destekli-
yorsan gel, desteklemiyorsan gelme, başarısız olursa ömür boyuyla yargılanırsın” dediğini 
beyan ettiği, olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı Harekat Eğitim Kısım 
Amiri C.K.’ın tanık ifadesinde olay günü gece saatlerinde sanık T.’le yaptığı telefon görüş-
mesinde kendisine sanığın “Komutanım şu anda sıkıyönetimle ilgili bir durumun olduğunu 
buna yönelik olarak bir emir aldığını ve bunun hareketinin paralelinde hareket ettiğiyle 
ilgili birtakım sözler” söylediğini beyan ettiği, yine alayda olay tarihi itibariyle görev yapan 
tanıklar Burak Aslantürk, Nuri Ataman, UĞUR BATTAL ve Taner Kılıç’ın tanık ifadelerine 
göre sanık T.’in alayın nöbetçi amirlik görevini devraldığı, yine sanık T.’in nöbetçi amirliği 
görevini devraldıktan sonra kışlada bulunan diğer sanık F.’e uçuş tulumunu giymesi em-
rini verdiği, sanığın cep telefonu üzerinde yaptırılan teknik inceleme sonucu düzenlenen 
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24/10/2018 bilirkişi raporuyla “Yurtta Sulh” isimli whatsapp grubuna M. Ç (...) isimli kulla-
nıcı tarafından alındığının ve sanığın bu gruptan çıkış yapmadığının belirlendiği,

Dosya kapsamındaki tüm bilgi, belge, ifadeler, kamera kayıtları, dijital materyal 
incelemeleri, HTS kayıtları, alınan tanık beyanları ve savunmalar birlikte değerlendiril-
diğinde sanık T.’in iddianameye konu FETÖ terör örgütünce planlanan darbe teşebbüsü 
kapsamındaki eylemleri planlayıp kışla içindeki yukarıda anlatılan eylemlere katıldığı, bu 
nedenle sanığın inkar yönündeki savunmasına itibar edilemeyeceği, her ne kadar sanık T. 
hakkında TCK madde 311 ve 312’de düzenlenen cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi orta-
dan kaldırmaya teşebbüs ve cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarını işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de 
TCK madde 309/2 hükmü gözetilmek suretiyle sanık T.’in FETÖ terör örgütünün faaliyeti 
çerçevesindeki darbe teşebbüsü kapsamındaki eylemlerinin TCK madde 309/1’de düzenle-
nen Anayasal Düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunu oluşturduğu, ayrıca TCK 
madde 309/2 uyarınca sanık T.’in FETÖ terör örgütüne üye olması dolayısıyla TCK mad-
de 314/2 uyarınca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan da cezalandırılması gerektiği 
anlaşılmakla sanık T.’in TCK madde 309/1, 3713 sayılı TMK madde 3 delaletiyle madde 5, 
madde 8/A, TCK 53/1, 53/5, 58/9, TCK madde 314/2, 3713 sayılı TMK madde 3 delaletiyle 5, 
TCK madde 53/1 ve 58/9 uyarınca cezalandırılması ile sanığın gözaltında ve tutuklulukta 
geçirdiği sürelerin TCK madde 63 uyarınca alacağı cezadan mahsubu ile sanığın üzerine 
atılı suçların vasıf ve mahiyeti öngörülen cezanın alt ve üst sınırı ve diğer dosya kapsamı 
birlikte gözetilerek tutukluluk halinin hükmen devamına karar verilmesi” mütalaa olun-
muştur.

5. İdari Tahkikat Raporu ve İnceleme Sonuç Raporu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı tarafından 
Ağustos 2016’da düzenlenen 37335098-1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat Raporunda 
sanık T.G. hakkındaki tespitler şu şekildedir. “Kr. Plt. Yb. T.G.; Birlik Bakım Tabur Komuta-
nı Yb D.U.’un habercisi Ulş. Er S.K.’ın yazılı ifadesinde belirttiği gibi; olay günü mesai bit-
tikten sonra 23’üncü Motorlu Piyade Alayına gittiği, orada darbe girişimiyle alakalı olduğu 
değerlendirilen (değişik tipte kamuflaj kıyafetli), biri albay olmak üzere iki personel kendi-
sini karşıladığı tespit edilmiştir. Personel yazılı ifadesinde 19.30’a kadar mesaide kaldığını, 
sonrasında yemek için halen Yunanistan’da firarda olan Bnb. A.G. ile birlik dışına çıktığını, 
acil uçuş çıktığını öğrendiğinde Alaya döndüğünü beyan etmiştir,

Tekns. Asb. Üçvş. N.A.’ın yazılı ifadesinde belirttiği gibi; helikopterler acil olarak 
uçuşa çıktığı için yardım maksatlı mesaiye gelen teknisyenlere, uçuşların maksadının ara-
ma kurtarma faaliyeti olduğunu söyleyerek yanlış bilgi vermiştir. Yanında bulunan kimliği 
tespit edilemeyen eğitim elbiseli albaya (muhtemelen Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 
muharebe arama kurtarma personeli) ‘Sana ne için geldiğini sorarlarsa hareketliliği görüp 
geldiğini söylersin’ şeklinde sözler söylediği tespit edilmiştir.



 4. Kara Havacılık Alayı Davası  4. Kara Havacılık Alayı Davası

29

Nato Benzinliği bölgesinde nöbetçi olan P Er. A.O.T.’ın yazılı ifadesinde belirttiği 
gibi; saat 23.00 den sonra 23’üncü Mot P.A. dan giren iki araçtaki askeri personelin “Ge-
nelkurmay Başkanlığından geliyorum, arkadaki araçta Albay var bize Hücum Helikopter 
Tabur Komutanının odasını göster” dediği tespit edilmiştir,

Muhabere Merkezi Nöbetçi Astsubayı Kr. Hvd. Bçvş İ.Y.’ın yazılı ifadesinde be-
lirttiği gibi; Harekat Yıldırım olarak gelen sıkıyönetim emrini 23:10dan sonra aldığı tespit 
edilmiştir.

Kr. PIt. Alb. C.K.’ın yazılı ifadesinde belirttiği gibi; olay gecesi telefonla görüştük-
lerinde, sıkıyönetim emri geldiğini kendisinin bu yönde faaliyetleri yürütmeye çalıştığını 
söylediği tespit edilmiştir.

Kr. Plt. Yzb. C.E.’nin yazılı ifadesinde belirttiği gibi; olayları öğrendikten sonra 
ilk amiri olduğu için kendisini arayıp ‘geleyim mi komutanım’ diye sorduğunda, ‘destekli-
yorsan gel, desteklemiyorsan gelme, başarısız olursa ömür boyu ile yargılanırsın’ şeklinde 
cevap verdiği tespit edilmiştir.

P. Er. A.İ.T.’ın yazılı ifadesinde belirttiği gibi; 03:30-04:00 arasında, P. Ütğm. S.K. 
ile birlikte sivil araç park yerine doğru giderek tel örgülerden birliği terk ettiği tespit edil-
miştir. Daha sonra kaçmaktan vazgeçerek, Alaya sabah erken saatlerde giriş yapmıştır.

Sonuç olarak, personelin darbe teşebbüsünden haberdar olduğu ve faaliyetlerini 
bu yönde gerçekleştirdiği izlenimi edinilmiştir.”

6. HTS Kayıtları

Sanık T.G.’in HTS Kayıtları aşağıdaki gibidir:

Sanık A.Y. (...) ile 15.07.2016 günü saat: 10.15’de 34 sn., 10.16’da 20 sn., 21.01’de 12 
sn., 21.09.’da 16 sn., 21.22’de 25 sn, 22.32’de 21 sn., 22.34’de 49 sn., 22.54’de 17 sn., 22.56’da 
76 sn. olmak üzere 9 kez, 16.07.2016 günü saat:00.35’de 56 sn., 01.20’de 20 sn. ve 01.22’de 
27 sn. olmak üzere 3 kez,

Hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu davası açılan A.A. (...) ile 
15.07.2016 günü saat:09.54’de 19 sn. olmak üzere 1; 16.07.2016 günü saat:00.35’de 56 sn., 0 
1.20’de 20 sn. ve 0 1.22’de 27 sn. olmak üzere 3 kez,

B.A. (......) ile 15.07.2016 günü saat:21.41’de 36 sn., 21.47’de 28 sn., 21.51’de 26 sn., 
22.11’de 36 sn, 22.20’de 31 sn, 22.59’da 22 sn, 23.01’de 43 sn, 23.03’de 29 sn. ve 23.31’de 84 
sn. olmak üzere 9; 16.07.2016 günü saat:00.35’de 56 sn, 01.20’de 20 sn. ve 01.22’de 27 sn. 
olmak üzere 3 kez,
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Sanık A.G. İle (Emine TAŞ isimli şahıs adına kayıtlı olup ancak A.G. tarafından 
kullanıldığı değerlendirilen ... nolu hat üzerinden) 15.07.2016 günü saat: 22.57’de 0 sn, 
22.58’de 18 sn, 23.41’de 10 sn, 23.45’de 27 sn. olmak üzere 4 görüşme yaptığı, 16.07.2016 
günü saat:00.29’da 40 sn, 02.16’da 30 sn, 02.35’de mesaj aldı, 02.38’de mesaj aldı, 02.41’de 
mesaj attı, 02.49’da mesaj aldı, 02.50’de 20 sn, 03.51’de mesaj attı ve 05.50’de 24 sn. olmak 
üzere 9 kez,

Genel Kurmay Başkanlığı adına tahsisli hattı kullanan kişi (...) ile 15.07.2016 
günü saat:19.29’da 16 sn., 21.02’de 40 sn., 21.13’de 18 sn., 22.00’da 33 sn. ve 16.07.2016 
günü saat:01.23’de 21 sn. olmak üzere 5 kez,

Genel Kurmay Başkanlığı adına tahsisli hattı kullanan kişi (…) ile 15.07.2016 
günü saat:21.10’da 167 sn. olmak üzere 1 kez görüşme yaptığı anlaşılmıştır.

7. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık S.K. emniyet ifadesinde “…T. Yarbayın yanına gittik. T. Yarbay ile konuşur-
ken haber merkezine Sıkıyönetim emrinin geldiği haberini aldık. Haber merkezi nöbetçi 
Astsubayı olan soy ismi Yılmaz olarak bildiğim Astsubay Sıkıyönetim emri yazısını getirdi. 
T. Yarbay bu yazıyı okudu ve bize “Sıkıyönetim ilan edildiğini, bundan sonra bu emrin 
geçerli olduğunu, emir komutanın değiştiğini, nöbet yerlerini kontrol etmemizi ve hatta 
nizamiyeye giderek nizamiye bölgesinde bulunmamız gerektiğini, ayrıca alay komutanı 
gelse dahi içeri almayacaksınız” diye söyledi…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık O.G. emniyet ifadesinde “…T. Yarbay “Harekât Yıldırım mesajı gelmiş, nö-
betçi Astsubay bana getirmedi” diye bana sordu. Ben de nöbetçi Astsubay getirir, benim 
bilgim yok dedim. O esnada Yarbay Y.Ö. beni aradı, konuşmak için dışarı çıktım. Ne oluyor 
diye sorduğunda T. Yarbayın cümleleriyle kendisine ifade ettim. “İkmal yapılmıyor değil 
mi?” diye sordu. Ben de olmadığını söyledim. Nöbetçi amir odasına girdiğimde T. Yarbay 
S.’le bana siz devriye atın dedi…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık İ.Y. emniyet ifadesinde “…başlığında harekât yıldırım öncelikli ve sıkıyö-
netim konulu bir mesaj olduğunu söyledim. Derhal bana getir dedi. Ben de yürüyerek Birlik 
Bakım Tabur Komutan odasına gittim. Burada T.G., S.K. ve O.G.’i gördüm. Saat bu arada 
23.20 sularıydı. Mesajı bıraktıktan sonra bana görev yerime dönmemi söyledi…” şeklinde 
beyanda bulunmuştur.

Sanık H.P. emniyet ifadesinde “…Bu gelişmeler üzerine Alay Komutanına bil-
gi verdim. Yarbay T.G.’in bana iki helikopterin yakından uçuş yaptığını, bizim buradan 
kalkan bir helikopter olmadığını bana söylediğini söyledim, bu zamana kadar kimin heli-
kopter ile uçuşa gittiğini hangi helikopterlerin kalktığını bilmiyorum…” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.
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Sanık F.G. emniyet ifadesinde “…Saat 21.30 sıralarında ben H.C.A. ve F.M. alayın 
önüne geldik. Araçtan inince T. Yarbayı gördük. Kendisi bize hitaben “tulumlarını giyin, 
kaskınızı alın hangara gelin” dedi. Biz de hemen dediğini yaptık, üzerimizi değiştirdik ve 
yine araçla hangarın önüne gittik…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

8. Hakkındaki Tanık Beyanları

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanı olarak görev yapan Kur-
may Pilot Albay A.R.Şer ifadesinde; “…Alay içerisine girmeye teşebbüs edebileceklerini 
ve burada askerler ile aralarında çatışma çıkabileceğini, kendilerinin polis ekibi ile Alaya 
girip duruma müdahale edebileceklerini, böyle bir durumda askerlerin silahla karşılık ver-
memelerini sağlamamı ve helikopterlerin de iniş kalkışını engellememi söylediler. Ben de 
nöbetçi amirliğini devralan Yarbay T.G.’e durumu izah ettim. Helikopterlerin iniş kalkışla-
rına müsaade etmemesini söyledim ve Polis ekibinin içeri girmek istemesi durumunda as-
kerlerin karşılık vermemesini sağlamasını emrettim. Yarbay T.G. bana helikopterlerin iniş 
kalkış yapmadığını, bu durumdan rahatsız olduğunu ve kışlayı terk edeceğini söyledi… 
Olay gecesi Yarbay T.G. görevli olmadığı halde, Yarbay D.U.’un çağırması üzerine Alaya ge-
lerek nöbetçi Amirliği görevini devralmıştır. Bu nöbet değişiminden benim haberim olma-
dı. Üsteğmen S.K. yıllık izinde olmasına rağmen Alaya gelerek görev yapmıştır...” şeklinde 
beyanda bulunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Üsteğmen olarak görev yapan 
C.E. ifadesinde; “…Yarbay T.G.’ i kullandığı ...52 710 48 68 numaralı telefonundan arayıp 
kendimi tanıtıp Üsteğmen Efe dedim. Efendim dedi. Komutanım durum nedir ne oluyor ne 
yapacağız diye sordum. Valla paşam benim de bir şeyden haberim yok, D. Yarbay gel benim 
nöbetimi al dedi, ben de o yüzden geldim. Gözüne far tutulmuş tavşan gibi bakıyorum bir 
şeyden haberim yok dedi. Ben de siz benim birinci sicil amirimsiniz ne yapacağım sizden 
emir sormak için aradım dedi. O da biliyorum paşam destekliyorsan gel, desteklemiyorsan 
gelme, başarısız olursa ömür boyuyla yargılanırsın dedi. Ben, anlaşıldı var mı bir emriniz 
diye sordum…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Astsubay olarak görev yapan 
Nuri Ataman alınan ifadesinde; “…O esnada Yarbay T.G. orada bulunanlara Marmara De-
nizi üzerinde 4 adet F-16 uçağının çarpıştığını, önceden kalkan helikopterlerin bu olaya 
müdahale etmeye gittiğini söyledi… Olay gecesi Yarbay T.G. 23. Motorlu Piyade Alay Ko-
mutanı olduğunu tahmin ettiğim kamuflaj kıyafetli Albay’a hitaben ‘sen buraya niye geldin 
diye sorarlarsa, yoldan geçiyordum, hareketliliği görüp o yüzden geldim’ dersin dedi. Bu 
konuşmaya şahit oldum. Ayrıca T.G.’i Alay Komutanı A.R.Şer aramıştı. T.G., laubali bir ta-
vırla ‘alay komutanının yeni haberi olmuş reaksiyon süresi de iyiymiş’ dedi. Bu konuşmaya 
şahit olmuştum...” şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Onbaşı olarak görev yapan U.E.T. 
ifadesinde; “…Helikopter tabur komutanı olan Yılmaz Akdemir’e habercilik yapmaya baş-
ladım ancak tabur komutanım T.G. olması üzerine darbe olaylarından 15 gün öncesinde 
kendisine Habercilik yapmaya başladım. Habercilikten kastım ise Tabur Komutanının 
hem şoförlüğünü yapıyordum hem de getir götür işlerine bakıyordum. Askerliğimin bitme-
sine T.G.’in yanında olduğum esnada T.G.’in yanına sürekli olarak, Yarbay D.U., Albay A.A. 
ve Yüzbaşı A.Y. gelirdi ve kendileri konuştukları esnada odada müzik çalıyorlardı, toplantı 
bittikten sonra da müzik çaları A.Y.’in odasına bırakıyordum. Olay günü olan 15.07.2016 
günü ben T.G.’in odasını temizledim. Ardından kendisini beklemeye başladım ancak ken-
disi her gün sabah saat:08.00 sıralarında gelmesi gerekirken olay günü saat:11.00-12.00 
sıralarında geldi kendisi geldikten sonra odasına Albay A.A., Yüzbaşı A.Y. ve tanımadığım 
rütbeli birisi geldi benden çay istediler ben kendilerine çay getirdiğimde hep birlikte kah-
valtı yapıyorlardı, kendilerine çay verdiğim esnada hiçbir şekilde konuşmuyorlardı daha 
sonra hep birlikte odadan ayrıldılar. Akşam mesai saatinin bitmesine yakın T.G.’de kendi 
odasının anahtarı olmasına rağmen odasının anahtarını kaybettiğini, misafirlerinin ge-
leceğini, odanın kendisine lazım olduğunu söyleyerek odasının anahtarını benden aldı. 
Akşam yemek saatine kadar her şey rutin olarak devam etti, akşam yemeği olduğunda 
T.G. yemekhaneye geldi, burada nöbetçi Amiri olan D.U. ile birlikte bir şeyler konuştular 
ardından kendi habercisine T.G.’i 23. Motorize Piyade Alayına götür dedi, ben de gitmiş ol-
dukları araca araç muhafızı olarak bindim. Piyade alayı önünde üç adet üzerlerinde değişik 
armalar bulunan araçlar olduğunu gördüm, biz araçların yanına doğru gittiğimiz esnada 
daha öncesinden görmediğim ve ismini bilmediğim Albay rütbeli ve üzerinde tişört bulu-
nan altında kamuflaj pantolon bulunan şahıslar ile karşılaştık. T.G.’in şahısları görmesi 
üzerine yanlarında durduk, T.G. bu şahsılar ile konuşarak Alay Binasına doğru yürüdü. Biz 
de kendisini aracın şoförü ile birlikte bekledik, bir müddet sonra birlikte Alay binasından 
çıktılar, bir müddet dışarıda sohbet ettiler ancak ben ne konuştukları duymadım, daha 
sonra T.G.’i tekrar 4’üncü Kara Hava Alayına geri götürdük. Bu olaydan sonra saat: 19.00 
sıralarında T.G.’i sivil kıyafetli olarak Alay binasına giderken gördüm…” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

Tanık Ahmet Meriç Önen 11.07.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki be-
yanında “…Şimdi nöbet değişikliğiyle ilgili hâkim bey, söyleyeceğim şey Yücel Yarbay nö-
betçiyken T. Yarbay’la bu nöbet değişikliklerini kendi aralarında anlaşıp yaptıklarını bili-
yorum …” şeklinde beyanda bulunmuştur.

9. Değerlendirme ve Kanaatimiz

- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/24 E. dosyası ile görülen İstanbul 
Ana Darbe Davası firari sanıklarından M.M.Ç.’nun kurmuş olduğu ‘Yurtta Sulh Biziz’ isimli 
Whatsapp grubuna dahil edilmesi,
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- Saat 19:00’da Türkiye genelinde uçuşların kesildiği haberi kendisine ulaşmış 
olmasına rağmen birliğinden yapılan uçuşlara engel olmaması,

- Üstlerine birlikten iniş kalkış yapılmadığı şeklinde yanlış bilgi vermesi,

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı tarafın-
dan Ağustos 2016’da düzenlenen 37335098-1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat Raporun-
da sanık hakkındaki değerlendirme raporu,

- Sanık S.K.’nun emniyet ifadesindeki “…soy ismini Y. olarak bildiğim Astsubay 
Sıkıyönetim emri yazısını getirdi. T. Yarbay bu yazıyı okudu ve bize “Sıkıyönetim ilan edil-
diğini, bundan sonra bu emrin geçerli olduğunu, emir komutanın değiştiğini, nöbet yerle-
rini kontrol etmemizi ve hatta nizamiyeye giderek nizamiye bölgesinde bulunmamız ge-
rektiğini, ayrıca alay komutanı gelse dahi içeri almayacaksınız” diye söyledi…” şeklindeki 
beyanı, 

- Sanık O.G.’in emniyet ifadesindeki “…Nöbetçi amir odasına girdiğimde T. Yar-
bay S.’le bana siz devriye atın dedi…” şeklindeki beyanı, 

- Sanık İ.Y.’ın emniyet ifadesindeki “…başlığında harekât yıldırım öncelikli ve 
sıkıyönetim konulu bir mesaj olduğunu söyledim. Derhal bana getir dedi. Ben de yürüye-
rek Birlik Bakım Tabur Komutan odasına gittim, burada T.G., S.K. ve O.G.’i gördüm. Saat 
bu arada 23.20 sularıydı. Mesajı bıraktıktan sonra bana görev yerime dönmemi söyledi…” 
şeklindeki beyanı, 

- Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanı olarak görev yapan Kur-
may Pilot Albay A.R.Şer’in ifadesindeki; “…nöbetçi amirliğini devralan Yarbay T.G.’e du-
rumu izah ettim. Helikopterlerin iniş kalkışlarına müsaade etmemesini söyledim ve Polis 
ekibinin içeri girmek istemesi durumunda askerlerin karşılık vermemesini sağlamasını 
emrettim. Yarbay T.G. bana helikopterlerin iniş kalkış yapmadığını, bu durumdan rahatsız 
olduğunu ve kışlayı terk edeceğini söyledi…” şeklindeki beyanı, 

- Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Üsteğmen olarak görev yapan 
C.E.’nin ifadesindeki; “…O da biliyorum paşam destekliyorsan gel, desteklemiyorsan gel-
me, başarısız olursa ömür boyuyla yargılanırsın dedi. Ben, anlaşıldı var mı bir emriniz diye 
sordum…” şeklindeki beyanı, 

- Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Onbaşı olarak görev yapan 
U.E.T.’un ifadesindeki: “…T.G.’in yanına sürekli olarak, Yarbay D.U., Albay A.A. ve Yüzbaşı 
A.Y. gelirdi ve kendileri konuştukları esnada odada müzik çalıyorlardı, toplantı bittikten 
sonra da müzik çaları A.Y.’in odasına bırakıyordum…” şeklindeki beyanı,
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Sanığın darbe teşebbüsünün icra hareketlerini ifa ettiğini göstermektedir.

Ayrıca sanığın tabur komutanlığı yaptığı alayda alay komutanı olan A.R.Şer, ta-
nık olarak dinlendiği 10.04.2018 tarihli 2. celsede 15.07.2016 günü akşam saatlerinde An-
kara’dan Türkiye hava sahasının uçuşa kapatıldığı, uçuş yapılmaması şeklinde emir aldığı-
nı, bu emri birliğine ilettiğini “...olaylar başladıktan sonra bağlı olduğum Komutanları veya 
bana bağlı olan Birlik Komutanlarıyla görüşmeler yaptım, ancak o anda orada bu bilgi geldi-
ğinde sadece Birliğimde uçuş olmadığı için benden uzakta olan, bana bağlı olan birimlerin 
de uçuş yapmaması için nöbetçi Subay vasıtasıyla bilgilendirilmelerini söyledim.” cümlesiy-
le ifade etmiştir.

Aynı tarihli celsede tanık A.R.Şer, “Alay komutanı olarak benim bilgim haberim 
müsaadem olmadan hiçbir şekilde nöbet değişimi yapılamaz” beyanıyla sanık T.G.’in sanık 
D.U.’dan nöbeti devralmasının usule uygun olmadığını ifade etmiştir. Sanık T.G.’in rütbesi 
itibariyle bu usule aykırılıktan haberi olmaması düşünülemez.

Aynı tarihli celsede tanık A.R.Şer, “Müteakip görüşmemizde T.G. sıkı yönetim em-
rinin geldiği bilgisini verdi bana, ne yapılacağı veya ne yapacağımızla ilgili soru sorduğumda 
bu emre uyacağımızı uymamız gerektiğini söyledi, aksi takdirde bununla ilgili yargılanaca-
ğımızı söyledi, bana bende geleyim mi diye sordum, siz bilirsiniz Komutanım dedi, gelirseniz 
sizde olayla dahil olursunuz dedi  bende Ordu Komutanının gitmemem için emir verdiğini 
söyleyerek gelmeyeceğimi söyledim ifade ettim.” Beyanları sanık T.G.’in sıkıyönetim em-
rinin hukuka uygun olmadığını bildiğini özellikle “gelirseniz sizde olayla dahil olursunuz” 
cümlesinden anlaşılmaktadır. Zira sanık, başka bir ifadesinde de “destekliyorsan gel, des-
teklemiyorsan gelme, başarısız olursa ömür boyu ile yargılanırsın” bu teşebbüsün başarılı 
olmaması halinde katılanların yargılanacağını da beyan etmiştir. 

Ayrıca sanık. Alay Komutanı A.R.Şer’e birlikte helikopter iniş kalkışı ile alakalı 
“... iniş kalkış yapmadığını, bu durumdan rahatsız olduğunu …” söylemiş ise de bu beyanı-
nı H.P.’ın mahkeme huzurundaki “...T. Yarbayı gördüm, kendisine vardiya nöbetçi Subayı 
olduğumu ve bir durum olup olmadığını sordum, kendisi iki tane Hava Aracı kalkışı takip 
ettiğini, o sebeple hangara geldiğini ve nöbet yerime geri dönmemi belirtti, ben de vakit 
kaybetmeden nöbet yerime döndüm...” beyanı çürütmektedir. Dolayısıyla T.G.’in 4. Kara Ha-
vacılık’tan yapılan iniş kalkışlardan haberdar olmadığı savunmasına itibar edilemez.

Dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; sanığın inkâra dayalı beyan-
larına itibar edilemeyeceği, yukarıda alıntılanan tanık ve sanık beyanlarından sanık T.G.’in 
darbenin icra hareketlerini yaptığı, bu fiillerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309, 314 
maddelerini ihlal ettiği anlaşılmaktadır ve bu maddeler mucibince tecziyesi gerekmektedir. 
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B. Sanık S.K.

1. İddianamede Müsnet Suç

Sanık S.K.’na isnat edilen suç ve fiiller iddianamede şu şekilde özetlenmiştir. 
“Darbe girişiminin gerçekleştiği 15.07.2016 tarihi itibariyle yıllık izinde bulunduğu, Hak-
kında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına ait 2016/4413 sayılı dosya üzerinden soruşturma 
yürütülerek kamu davası açılan A.A. ile 12.07.2016 tarihinde yapmış olduğu telefon görüş-
meleri sonrasında 13.07.2016 tarihinde İstanbul’a gelmiş, A.A. ile görüştükten sonra tati-
lini geçirmekte olduğu Akçay’a geri dönmüştür. İzni devam ettiği halde darbe girişiminin 
gerçekleştiği 15.07.2016 tarihinde İstanbul’a gelerek saat: 21.30 sıralarında yan alay olan 
23. Motorlu Piyade Alayından yaya olarak giriş yaptığı ve 4’üncü Kara Havacılık alayına 
geçtiği, Alayda kendisine üniforma ve rütbe temin ettiği, Saat: 20.20 sıralarında 4’üncü 
Kara Havacılık Alayından 3 sivil aracın yan alay olan 23. Motorlu Piyade Alayına geçtik-
leri bilinmektedir. Şüphelinin Alaya giriş yaptıktan sonra Alay Karargâh Nöbetçi Subayı 
olan şüpheli Üsteğmen O.G.’in yanına gittiği, Birlikte Alay içerisindeki faaliyetleri orga-
nize ettikleri, Alayın güvenliğini sağlama adı altında Alaydaki darbeyle ilgili faaliyetlerin 
aksamaması ve dışardan herhangi bir müdahale olmaması amacıyla tedbirler aldırdığı, 
saat 21.00 sıralarında şüpheli O.G. ile birlikte Emniyet Nöbetçi Astsubaylığına gittiği, bu-
rada kıta nöbetçisi olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yanık’a “Haydi Yunus hazır kıta nerede, 
ülke olağanüstü hal durumunda” şeklinde sözler söylediği görülmektedir. Saat: 23.10 sıra-
larında Darbe Girişiminin planlayanlar tarafından hazırlanan sözde “Sıkıyönetim Direktifi” 
isimli mesajın 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına gönderildiği, Santral görevlisi 
olan Astsubay İ.Y.’ın bu mesajı alarak Yarbay T.G.’e götürdüğü, Bu sırada şüpheli S.K.’nun 
diğer şüpheli O.G. ile birlikte Yarbay T.G.’in yanında bulunduğu, şüphelinin sözde sıkıyö-
netim emrinin gelmesinden sonra Ani Müdahale Mangasına silah ve mühimmat aldırdığı 
görülmüştür. Buradaki görevlileri nizamiye bölgesine göndererek, alınan rutin tedbirlere 
ek yeni tedbirler aldırdığı, bu tedbirler kapsamında tam teçhizatlı askerleri nizamiye kapı-
sında mevzilere yerleştirdiği, halkı dağıtmak gerektiğinde fıskiyesini kullanmak için alaya 
ait itfaiye aracını nizamiyeye konuşlandırdığı, Nizamiyede görevli askerlere; “Polis, asker 
kılığında gelenler olursa içeri almayın. Sadece bizim Alayın personelinden gelen olursa 
içeri alacaksınız. Halktan gelen olunca havaya ateş açacaksınız, Sulh Mahkemeleri ku-
ruldu. Alay Komutanı artık yok. Herkesin yeri değişecek, Alay komutanı yok, kadrolar el 
değiştirdi. Hatta Askeri Mahkemeler Kuruldu, TSK yönetime el koymuştur. Hiçbir şekil-
de giriş çıkış olmayacak, bizim görevimiz buranın emniyetini sağlamak. Şu saatten sonra 
kimse içeri girmeyecek. Kimse de dışarı çıkmayacak. Alay komutanı gelse dahi içeri alma-
yacaksınız.” şeklinde beyanlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Süreç içerisinde şüpheli Üs-
teğmen O.G. ile birlikte nöbet yerlerini gezdiği ve kontroller yaptığı, 16.07.2016 günü saat: 
01.00 sıralarında kamera odasına girdiği, burada nöbetçi olan A.G.’e “Kamera görüntüle-
rinin nasıl alınabileceği ve silinebileceğini” sorduğu, nöbetçinin bilmediğini beyan etmesi 
üzerine bir süre sonra odadan ayrıldığı, Darbe girişiminin başarısız olacağının anlaşılması 
ve emniyet güçlerinin Alay Komutanlığına müdahale edeceklerinin öğrenilmesi üzerine 
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saat 04.00 sıralarında şüpheli Yarbay T.G. ile birlikte tel örgülerden geçerek kaçtığı, birli-
ğine dönmeyerek firar ettiği, 12.08.2016 tarihinde Trabzon’ da yakalandığı anlaşılmıştır.” 

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; TCK 309/1, 311/1, 312/1, 314/2, 
53, 58/9, 63, 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve 
talep olunmuştur.

2. Emniyet İfadesi

Sanık S.K. emniyet ifadesinde “...Benim alanım nizamiye ve alay çevresi emniye-
tini aldırmaktır. Ağırlıklı olarak nizamiye bölgesinden sorumluyum. Alayda bulunan heli-
kopterlerin kalkışı ile ilgili herhangi bir yetkim yoktur. 01.07.2016 itibariyle 20 gün izin 
aldım 9 günlük bayram tatiliyle birlikte toplam 29 günlük izne ayrıldım. 10.07.2016 günü 
ailemle beraber Akçay Özel Eğitim ve Merkez Komutanlığındaki kampa tatil için katılış 
yaptım. 12.07.2016 günü akşam alay komutan yardımcısı A.A. tarafından telefonla arana-
rak İstanbul’a gelmemi söyledi. Bende kendisine izinde olduğumu söyledim, bana önemli 
bir konu var mutlaka gelmen gerekiyor dedi. Bende 13.07.2016 günü sabah Akçay’dan Kâ-
mil Koç turizm otobüsüne binerek İstanbul’a geldim. İstanbul’a geldiğim gün akşam A.A. 
ile Dudullu Metro Garden AVM yakınlarında bulunan bir pastanede görüştük bana birliği-
mizle alakalı cuma günü (15.07.2016) akşam mesaiden sonra bir görev olduğunu benim de 
orada görev almam gerektiğini söyledi. Ben de benim şu an izinde olduğumu yerime vekâ-
leten bakan bir görevli olduğunu kendisine hatırlattım. O da sen daha tecrübelisin senin 
orada olman gerekli dedi. Ben de ailem şu an tatilde dedim o da görevin bittikten sonra 
ertesi gün iznine devam edersin dedi. Bu görevin gizli olduğunu kimseye söylememem ge-
rekli olduğunu söyledi. Ben de cuma gününe kadar daha 2 gün olduğu için tekrar o akşam 
Metro turizm ile Akçay’a giderek tatilime devam ettim. Cuma günü 15.07.2016 günü sabah 
saat: 01.30 Kâmil Koç otobüsü ile İstanbul’a geldim. İstanbul’a saat:09.00 sıralarında indim 
ve kendi evime gittim. Evimde dinlendim. Akşamüzeri saatini hatırlamıyorum A.A. beni 
aradı ve ben seni tekrar aradığım zaman alaya gelirsin dedi. Ben biraz dolaştıktan sonra 
saat:21.00 sıralarında A.A. beni aradı ve alaya gelmemi, yan alayın kapısından alaya giriş 
yapmam gerektiğini söyledi. Ayrıca bana birlik bakım taburunun gazinosuna gelmemi söy-
lemişti, bu gazinoya diğer alayın yani 23. Motorlu Piyade Alayının nizamiyesi yakın oldu-
ğundan burayı söylemiş olabilir. Ben bu görüşmeyi yaptığım sırada Bostancı minibüsünde 
idim. Minibüsten indim ve taksiye binerek saat: 21.30 sıralarında 23. Alayın nizamiyesin-
den tek başıma sivil olarak giriş yaptım. A.A.’ü aradım ancak telefonuna ulaşılamıyordu. 
Bizim alay ile 23. Alay arasında bulunan NATO benzinliğinin bulunduğu kapıdan geçerek 
Birlik Bakım Taburu gazinosuna gittim. Bir asker oturmakta idi, askere nöbetçi amir nerde 
diye sordum. Bana nöbetçi Amirin D.U. olduğunu ve apar topar çıktığını söyledi. Ben orda 
oturmaya devam ettim. Bu esnada T. Yarbay geldi. Bana D. Yarbayın kendisini aradığını ve 
nöbeti ondan devraldığını söyledi. Bana sen gidip hemen üstünü değiştir ve nöbet yerlerini 
kontrol et dedi. O bana emir verdiği ben kendisine bir şey söylemedim. Ben izne ayrıldığım 
için odamın anahtarını benim yerime vekâlet eden Teğmen A.B.’a vermiştim. Bende oda-
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mın anahtarı olmadığı için odamdaki elbiselerimi alamadım. Sonra nöbetçi subay O.G.’i 
aradım ve odamın yedek anahtarını istedim. O da anahtarı bulamadı. Diğer odaları kontrol 
ettiğimde takım komutanı olan A.B.’ın odası açıktı ve içinde askeri üniforma vardı, ben de 
onları giyindim. Üsteğmen rütbesini O.G.’den aldım. Sonra Land araca binerek yine nöbet-
çilerden sorumlu olan O.G. ile birlikte nöbet yerlerini kontrol ettik. Nöbetçileri terör konu-
sundan dolayı dikkatli olmaları için uyardık. Bir durum olduğu zaman bildirmelerini iste-
dik. Nöbetçileri dolaştıktan sonra nöbetçi amiri olan T. Yarbayın yanına gittik. T. Yarbay ile 
konuşurken haber merkezine Sıkıyönetim emrinin geldiği haberini aldık. Haber merkezi 
nöbetçi Astsubayı olan soy ismini Y. olarak bildiğim Astsubay Sıkıyönetim emri yazısını 
getirdi. T. Yarbay bu yazıyı okudu ve bize “Sıkıyönetim ilan edildiğini, bundan sonra bu 
emrin geçerli olduğunu, emir komutanın değiştiğini, nöbet yerlerini kontrol etmemizi ve 
hatta nizamiyeye giderek nizamiye bölgesinde bulunmamız gerektiğini, ayrıca alay komu-
tanı gelse dahi içeri almayacaksınız” diye söyledi. Ben ve O.G. T. Yarbayın yanından ayrıl-
dık. Bize Sıkıyönetim yazısını göstermedi. Bu esnada Astsubay Mustafa İslam Koca beni 
aradı ve nizamiye bölgesinde halkın yavaş yavaş toplanmaya başladığını söyledi. Ben de 
birlik kamera odasından nizamiye bölgesini gören kameralara baktım. Nizamiyeden beni 
tekrar aradılar ve tedirgin olduklarını söylediler, ben de O.G. ile birlikte geleceğimi söyle-
dim. Bu sırada her gece hazır bekleyen hazır kıtamıza doldur boşalt istasyonunda hazır 
beklemelerini söyledim. Nizamiyede her gece 10 asker sabit olarak görev yapmaktadır. 10 
askerin yetersiz olduğunu bana söylediklerinden dolayı oraya da emniyet muhafız bölü-
ğünden silahlı mühimmatsız 5 asker gönderdim. Hatta başka askerler de gelmek istediler 
ancak ben gerek olmadığını söyledim. Bina dışına çıkan askerleri de yatmaları için koğuş-
larına gönderdim. Nizamiyede toplam 15 asker oldu. Askerler kendi aralarında rutin nöbet 
değişimine ve istirahatlerine devam ediyorlardı. Ben nizamiyede herhangi bir ayrı talimat 
vermedim. Nizamiyeye geçtikten sonra askerleri mevzilere yerleştirdim. Ben de bir mevzi-
iye geçerek beklemeye başladım. Her mevzide bir rütbeli vardı. Vatandaşlar nizamiye böl-
gesine toplanmaya devam etti ve kalabalık arttı. Nizamiyede askerler bana neler olduğunu 
sordular, ben bir şey bilmediğimi, Sıkıyönetim ilan edildiğini, başka da bir bilgim olmadı-
ğını söyledim. İki kez daha nöbet yerlerini O.G. ile dolaşıp tekrar nizamiye bölgesine gel-
dik. Yan alayda da halkın toplandığı bilgisini aldık. T. yarbaya halkın çoğaldığını söyledik, 
o da bize bekleyin bir şey yapmayın dedi. Halk kendi arasında istiklal marşını okudu, şehit-
ler ölmez vatan bölünmez diye sloganlar attılar. Ancak bize karşı herhangi bir saldırıları 
olmadı. Biz de kendilerine karşı bir müdahalede bulunmadık. Meydan Harekât nöbetçi su-
bayı bana itfaiye aracını getirelim mi diye sordu ben de herhangi bir olumsuz durumda 
fıskiyesini kullanmak amacıyla getirmesini söyledim. İtfaiye aracı nizamiye bölgesine gel-
di. Elimde megafon vardı ve halkın nizamiyeye yaklaşması halinde kendilerini gelmemele-
ri için uyaracaktım. Nizamiyede beklediğimiz esnada yanımızda bulunan diğer rütbeli ar-
kadaşlar internetten Genelkurmay Başkanının rehin alındığını, asker içinde kalkışmanın 
olduğunu bana söylediler. Bu sırada Tabur Komutanı olan Yarbay Y.Ö. bana mesaj attı ve 
mesajda “yanlış yapıyorsunuz, iki çocuğun var, ailen var, oradan ayrıl kendini kurtar” yazı-
yordu. Benim kafam iyice karıştı. Ne yapacağımı şaşırdım. Saat:03.00 ile 03.30 arasında 
ben de kimin ne olduğunu anlayamamıştım. Bu esnada polislerin geleceğini M. Astsubay 
bana söyledi. Ben de kedisine T. Yarbaya gidip sorayım ne yapacağımızı bize söylesin de-
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dim. Nizamiyeden ayrıldım ve T. Yarbayı sivil olarak alay binasının önünde gördüm. Bana 
“beni de kandırmışlar, yanlış işlerin içine girmişiz, D. Yarbay beni de kandırmış, buradan 
kaçalım, ayrılalım” dedi. Alay içindeki cephanelik nöbet yeri karşısındaki tel örgüden atla-
yarak birlikte kaçtık. Tel örgüden atladıktan sonra yolda ayrıldık ve o başka bir tarafa gitti. 
Ben üzerimdeki askeri gömleği çıkardım ve atletle kaldım. Yolda bir taksi denk geldi, tak-
siye bindim, Maltepe ilçesine gittim. Maltepe ilçesinde yol kenarında bulunan eski payla-
şım kutusundan kendime eski elbise buldum ve askeri kıyafetleri çöpe attım. Hava aydın-
lanınca ailemi aradım ve iyi olduğumu söyledim. Açık olan bir mağazadan elbise aldım ve 
kıyafetlerimi değiştim. 15 gün boyunca sahilde ve parklarda dolaştım ve gece dışarıda kal-
dım. Ortam karışık olduğu için evime gidemedim. Yakalanmak istemediğim için evime gi-
demedim. Ailemle görüşmeden yakalanmak istemiyordum. 01.08.2016 tarihinde Ankara 
iline, buradan Kırıkkale, Çorum, Samsun, Ordu ve Giresun illerinde bilet almadan ara ara 
bulduğum otobüsler ve minibüslerle 10.08.2016 günü akşamı Trabzon iline ulaştım. Ailem-
le görüştüm ve kendilerine başımdan geçenleri anlattım. Kendilerine herhangi bir suça 
karışmadığımı, kimseye zarar vermediğimi, bu kalkışmada bulunan şahıslar ile aynı kefe-
ye konmak istemediğimi, teslim olacağımı anlattım. Ailem benim askeriyeden ihraç edildi-
ğimi öğrenmişti. Ben de 12.08.2016 günü Trabzon emniyetine giderek teslim oldum. Beni 
İstanbul iline getirdiler. Kesinlikle benim darbe girişiminden haberim yoktu. Olsa ben bu 
kadar rahat davranamazdım. A.A.’ün araması sonucu ben iznimi yarıda kesip gelmiştim. 
Beni ne amaçla çağırdığını bilmiyordum. Beni alaya birlikle ilgili gizli bir görev için çağır-
mıştı. Bu şahıs beni oyuna getirdi. Ancak neden beni aradığı konusunda bir bilgim yoktur... 
Alayda bulunduğum süre zarfında iki adet helikopterin havalandığı seslerini duymuştum. 
Ancak helikopterlerin kalktığı yer bana uzak olduğu için kaç helikopterin kalktığını, kim-
lerin uçtuğunu bilmiyorum. Zaten benim görev alanıma girmiyor... Bizim nizamiyeden bu 
şahıslar kesinlikle giriş yapmadılar. Bizim alay ile 23. Alay birbirine sınırdır ve iki alay sı-
nırından bir giriş yeri bulunmaktadır. Buradan her iki alay personeli rahat geçiş yapmak-
tadır. Olay gecesi nöbetçileri gezerken bu kapıya yakın olan NATO benzinlik nöbetçileri 
bana bu kapıdan bir grup askerin girdiğini ve görev için geldiklerini söyleyerek piste doğru 
gittiklerini, hatta bu şahıslardan nöbetçi amirinin bilgisinin olduğunu söylediklerini anlat-
tılar. Ben de tamam, siz bundan sonra gelen olursa nöbetçi heyetine bilgi verin dedim... 
Nizamiyede bulunan askerler zaten mühimmatlı olarak her gece nizamiyede beklemekte-
dirler. Ben T. Yarbayın emri olduğu için nizamiyede bulunan askerlere “SIKIYÖNETİM 
OLDU, ALAY KOMUTANI DAHİ GELSE İÇERİ ALMAYIN” diye söylemiştim. Ancak ben onla-
ra “beni alaydan görevlendirdiler” diye bir şey söylemedim. Sadece beni emniyetle ilgili 
görevlendirdiklerini söyledim, onlar beni yanlış anlamışlar... T. Yarbay bana Sıkıyönetim 
ilanını anlatırken bana bunları söylemişti, ben de askerlere bu emri anlatmıştım. Ancak 
ben askerlere halka karşı havaya ateş açın, gelen polis asker olursa içeri almayın diye bir 
şey söylemedim. Ben askerlere alayın tel örgülerinin dışı ile bir ilgimizin olmadığını söyle-
dim... Olay gecesi ben kamera odasına gittim. Orada bulunan görevliye bu görüntülerin 
geriye alınıp izlemesine bakabilir miyiz dedim. O da görüntüleri geri alıp izleme moduna 
alamadı. Benim amacım nizamiyedeki olayların başlangıcından itibaren olan görüntülere 
bakmaktı. Kesinlikle silmek amacım yoktu. Böyle bir şey sormadım... Ben kesinlikle bu 
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araçlarla bir ilgim yoktur. Bu araçların kime ait olduğunu ve içerisinde kimlerin bulundu-
ğunu bilmiyorum. Ben alaya saat:21.30 sıralarında yaya olarak giriş yapmıştım. O araçların 
içerisinde beni görmüş olamazlar... Ben bu konuda az önce bilgi vermiştim. Ancak genel-
likle olay gecesi nizamiye bölgesinde sıkıntı olduğu için burada bulunmaya çalıştım. O 
bölgelere fazla gitmedim. Bu alaya giren şahıslar asker oldukları için araştırma gereği duy-
madım. Bu askerlerin bizim alaya ne amaçla geldiklerini ve kim olduklarını bilmiyorum. 
...Ben kendim teslim oldum. Herhangi bir suçum veya FETÖ terör örgütü ile bir bağlantım 
olsaydı kendim gelip teslim olmazdım. Ben kimseye silah sıkmadım, kimseye zarar verme-
dim, kimsenin üzerine araç sürmedim, yanlışlıkla da olsa böyle bir olayın içerisinde bulun-
duğum için pişmanım. Ben vatanını ve milletini seven bir Türk askeriyim. Bu işe karışmış 
hainlerle anılmak istemediğim için teslim oldum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyo-
rum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık S.K. mahkeme huzurundaki savunmasında “...23. Motorlu Piyade Alayı Ni-
zamiyesinden Sarıgazi tarafından geldiğim için ve yakın olduğu için yaya olarak sivil ola-
rak giriş yaptım... Odada bir asker oturmaktaydı kendisine askere nöbetçi amirin nerede 
diye sordum bana nöbetçi amirinin D.U. olduğunu ve A.A. ile beraber apar topar uçuşa 
çıktıklarını söyledi bunun üzerine A.A.’ün beni çağırma gerekçesi olan görevin başlamış 
olduğunu düşündüm, o esnada T.G. geldi nöbetçi amire D.’a şunu sordum kendisine uçuşa 
gittiğini söyledi ben de gerekli hazırlıklarımı yapmak için oradan ayrıldım... O.G.’i saat 
22:10’da arayarak HTS kaydı teyitli tabur karargahında anahtar dolabında olması gereken 
odamın anahtarını istedim, o da anahtarı bulamadı, bana neden geldiğimi sordu birliğin 
emniyeti ile ilgili görevimin olduğunu söyledim diğer odaları kontrol ettiğimde takım ko-
mutanının odası açıktı ve içeride askeri üniforma vardı onları giyindim ve rütbeleri değiş-
tirdim çünkü rütbeler benim üst teğmen olduğu için üsteğmen rütbesi taktım görevimin 
başında olduğum algısı oluşması adına eğitim elbisesi giymek istemedim zaten birliğimize 
geldiğimiz zaman da eğer bir görevimiz varsa eğitim elbisesini giyip normal görevimize 
başlıyorduk yani bu gayet normal bir şey... Nizamiye bölgesine gittim oradaki personeli 
dikkatli olmaları konusunda uyardım ani müdahale kuvvetine durum verdim sayın başka-
nım durumla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum durum derken olası tehlikelere ve teh-
ditlere karşı mukabele ederken kullandığımız değişik senaryolar vardır örneğin nizamiye 
bölgesine bombalı saldırı, tel çitten girmeye çalışan şahıslar ve bunların kısa adları vardır 
kaplumbağa aslan ve bu durumların her gün eğitimleri yapılır ve personel bu durum için 
her durum için hazır bekler bizim kışlamızda da 10 tane durum vardı daha önceden eğitim-
leri yapılmış ve her durum için ani müdahale kuvveti her zaman hazır bekliyor yani bizim 
nizamiyede bulunan ani müdahale kuvveti her zaman nizamiyede duruyor o akşam için 
özellikle durmadı ani müdahale kuvvetinin durduğu yer zaten nizamiye, nizamiye nöbetçi 
astsubay Cumhur Suiçmez iddianamenin 288. Sayfasındaki ifadesinde saat 23:00 de benim 
olaylar ile ilgili hiçbir şey bilmediğimi ve rutin tedbirleri almamı söylediğini belirtiyor yak-
laşık 1 saat nöbet bölgeleri dolaştıktan sonra T.G.’in yanına gittim... Saati şöyle söylüyorum 
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T.G.’in yanına gittim oradayken tahmini 23:30 sıralarında muhabere merkezi nöbetçi Ast-
subay İ.Y. elinde evrakla geldi ve bu evrakı T.G.’e verdi ve ayrıldı T.G. evraka baktı evrakın 
sıkıyönetim ilanı ile ilgili bir mesaj olduğunu bizim birliği ilgilendiren bir husus olmadığını 
ancak birliğin emniyetinden sorumlu personelin bu konuda uyarılmasını söyledi. Söz ko-
nusu sıkıyönetim emrini ne o esnada ne de sonrasında görmedim yani içeriği hakkında 
herhangi bir bilgim yoktu... Ayrıca nöbet bölgelerini kontrol etmemi ve nizamiye bölgesin-
de birliğimizin emniyeti açısından dikkatli olmamı söyledi çünkü nizamiye bölgesinde bir 
hareketlilik başladığı bildirilmişti, bildiren kişi ani müdahale kuvveti nöbetçi Astsubay 
Mustafa İslam Koca’dır, İddianamede sıkıyönetim mesajı ile ilgili ifadesi olan personel 
olaydan belli bir süre sonra ifade vermişlerdir, olaydan sonra yaklaşık 10 gün boyunca 
sosyal medyayı takip ettiklerinden dolayı sıkı yönetim emrini ve bu emrin içeriğinin med-
yada öğrendikleri için bazı kurgu beyanlarında öğrendikleri bu gerçekleri kullanmışlardır, 
tanık ifadesi ile ilgili olarak şu içtihatı hatırlatmak istiyorum, Yargıtay 1. Ceza Dairesi 
30/07/1999 tarihli kararında tanık ifadelerine ilişkin en kapsamlı değerlendirmelerden bi-
rinde bulunmuştur burada sonuç olarak tanık ifadeleri artık eldeki deliller ve gerçekler ile 
bağdaşmayana kadar gerçek dışı olarak kabul edilmelidir demiştir. Dolayısıyla mahkeme 
tanığın yalan söylediğini inandırıcı olmadığını sosyal veya mahalle baskısı altında ifadesi-
nin yönlendirildiğini gerçekleri ilettiğini örneğin medyadan suçu ve fiilin bir şahıstan diğe-
rine aktardığını 3. Kişilerin beyanları doğrultusunda yalan söylediğini varsayarak yargıla-
ma yapması gerekir demiştir. Bununla İlgilide alayda olaydan sonra ifadesi alınan personel 
kolluk güçlerine ifadeye gitmeden önce askerler için söylüyorum Tabur Komutanı tarafın-
dan kendilerinde ön görüşme ve mülakat yapılmıştır ve ondan sonra sorguya gönderilmiş-
lerdir bunun şahidi de o an alayda göreve devam eden O.G.’dir... M.Ş. yanıma geldi, şimdi 
ben alaya girdiğimde M.Ş. o gün meydan hareket nöbetçi subayı. Ama kendi beyanları var 
nöbetini bırakıp gidiyor saat 11:30 da gelir benim M.Ş.’i ilk gördüğüm saat bu yani saat 
00:30 ve diğer bir nöbetçi var emniyet muhafız bölüğü nöbetçi Astsubayı UĞUR BATTAL 
helikopterlerin kalkışına hazırlanmasında geçiyor ben UĞUR BATTAL’ı o gece hiç görmü-
yorum ve diğer nöbetçiler sabit nöbetçiler yani şimdi O.G. o akşam karargah nöbetçisi 
O.G.ile beraber hareket etmişler yani O.G. zaten o akşam nöbetçi görevi nöbet yerlerini 
kontrol etmek ve başka nöbet yerlerini benim gezebileceğim insan yok çünkü M.Ş. ortada 
yok. UĞUR BATTAL ortada yok, O.G. var diğer nöbetçiler zaten sabit nöbetçiler yani bulun-
duğu yeri terk etmeyen nöbetçiler ya vardiya bekliyor ya Muhabere Merkezinde bekliyor 
ya hazır kıtanın başında bekliyor yani başka bir alternatif yok... Bazı yerlere beraber gittik 
nöbetçi olduğu için yani... Askerlerde konuştuğumuz zaman dediği gibi 2 tane mevzi oldu-
ğu için bazen ben diğer askere söylüyordum dikkatli olması şöyle şimdi nöbet yeri düşü-
nün sayın başkan nöbet yeri burasıyla şöyle sağda ve solda iki tane mevzi var, bunlar biri 
o mevzide duruyor biri o mevzide duruyor... M.Ş. beni arayarak telefonla nizamiye dışında 
toplanan kalabalığın büyüdüğünü ve gelmemi istedi. Öncelikle saat 01:36 da kamera oda-
sına giderek iddianamenin 381. Sayfasında fotoğraf var benzer bir hareketliliğin diğer nö-
bet bölgelerinde olup olmadığına bakmak istedim kamera odası bizim bütün birliğin her 
yerinin görüntülerinin olduğu ve oradan rahatlıkla her tarafı gözetleyebileceğimiz bir me-
kan, bunu kendisine söyledim, çünkü kamera odasında birliğin farklı noktalarındaki hare-
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ketlilik kameraların aktardığı ve farklı açılardan izleme imkanı çeken görüntüler mevcut-
tur kamera nöbetçisi A.G.’den kamera görüntüleri ile İlgili teknik bilgiler aldım yaşanan 
olağanüstü durum nedeniyle kamera görüntüleri ayrı bir önem arz etmekteydi bu persone-
lin aslı istisnası helikopter teknisyenidir. O gece zaten helikopterlerin uçuşa hazırlanma-
sında... iş makineleri konuldu, o yönde ama herhangi bir eylem olmadı, O.G. T.G.’i arayarak 
bu durum hakkında bilgi verdi o da bize itidalli davranmamızı söyledi bende bu arada tüm 
personelin soğuk kanlı olması noktasında uyarmaya devam ettim hatta bir ara tel çitten 
birinin atladığını gördüğümü zannedip paniğe kapılan personeli sakinleştirmeye çalıştım, 
personelime kesinlikle ateş etmeyin emirsiz hareket etmeyin dedim, İddianamenin 285. 
Sayfasında M.Ş.’in iddianamenin 299. Sayfasındaki Mustafa İslam Koca’nın 301. Sayfasın-
daki Hüseyin Şahin’in ve 311. Sayfasındaki M.E.A.’ün ifadeleri benim bu savunmam ile ör-
tüşmektedir, Ayrıca nizamiyede o gece 15 asker vardı ancak sadece 2 tanesinin İfadesi id-
dianamede var bu da olumsuz bir durum olmadığını gösteriyor nizamiye bölgesinde elimde 
megafon vardı, herhangi bir durumda çağrı yapmak için kullanacaktım, sayın başkanım 
megafon konusunda özellikle dikkat çekmek istiyorum yaşanan ve tırmanma istidadı gös-
teren bu kriz durumunda ben kendi personelimin hem de dışarıdaki kalabalık ile etkin bir 
iletişim teşhis etme gayretinde oldum kendi askerimin ve sivillerin zarar görmemesi için 
zarar görmemesi en birinci motivasyonumdu bu amaçla kullandığın en kritik araç ise me-
gafondur, anlayacağınız başımda kompozit başlık üzerimde kurşun geçirmez yelek elimde 
uzun namlulu silah değil sadece megafon vardı, bu bütün fotoğraflarda ve kamera görün-
tülerinde sabittir. Sadece bu tablo bile içinde bulunduğum ruh halinin ve eylemlerimizin 
darbe teşebbüsü ile bağdaşmadığının açık bir göstergesidir. Devamlı suretle personeli ikaz 
ettim, bizim görevimizin birliğimizin emniyeti olduğunu hatırlattım, nizamiyenin dışıyla 
bir ilgimizin olmadığını söyledim birliğimizin terörle ilgili duyumların fazla olduğu Sanga-
zi bölgesine yakın olduğundan nizamiye dışında toplanan kalabalık içerisinde provokatör-
ler olma riskine karşı devamlı dikkatli olmaya çalışıyorduk. Herhangi bir emniyetsiz du-
rum olmasın diye nizamiyedeki rütbeliler askerlerin başında duruyordu. Nizamiyede 
beklediğim esnada yanımda bulunan diğer rütbeli arkadaşlar internetten Genel Kurmay 
Başkanı’nın rehin alındığını ve askeri içerisinde bir teşebbüs olduğunu bana söylediler 
buda yaklaşık 03.00 civarı... ilk defa bu zaman haberdar oldum. Bunun üzerine hem kendi 
adıma hem de personelim adına görevimize daha hassasiyet gösterme noktasındaki far-
kındalığım arttı, bu arada sonradan şahsi telefonuma önemli bir mesaj geldiğini fark ettim. 
Tabur Komutanım Y.Ö. tarafından gönderilen mesajda hatırladığım kadarıyla bazı yanlış 
şeyler oluyor 2 çocuğun var ailen var oradan ayrıl kendini kurtar yazıyordu. Mesajı okudu-
ğumda bir anlık şok oldum şok yaşadım çünkü birlikte olmamasına rağmen o an için be-
nim bilmediğim ama kendisinin bildiği önemli şeyler olduğunu düşündüm, iki bu mesajın 
hem lafsı hem de ruhu benim çok tehlikeli bir girdabın içerisinde olduğum algısına neden 
oldu kafam iyice karışmıştı kendimi güvende hissetmiyordum bu esnada saat 04:20 sırala-
rında Mustafa İslam Koca birliğe polislerin geleceğini söyledi, bende T.G.’e gidip bilgi vere-
yim dedim, sonra nizamiyeden ayrıldım. T.G.’i sivil kıyafetli Alay Karargâh binasının yanın-
da gördüm bana nöbetçi heyetiyle ilgili sıkıntılar var... kendimi güvende hissetmiyorum 
ben buradan ayrılıyorum bu konuda Alay Komutanının A.R.Şer’in bilgisi var dedi. Bende 
tabur komutanından gelen mesajdan sonra kendimi güvende hissetmediğimi söyledim, 
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sende kendi açından durumu değerlendir dedi ve ayrıldı. Alay komutanının da haberi oldu-
ğunu duyunca bende arkasından cephanelik nöbet yerinin karşısındaki tel çitten geçerek 
birlikten ayrıldım...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık S.K. hakkında; “Sanık S.’in 15/07/2016 tarihi itibariyle 
4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığında üsteğmen rütbesiyle görev yaptığı, sanığın 
FETÖ terör örgütünün hiyerarşik yapılanmasına katılarak kamu görevinin sağladığı nü-
fuzu kötüye kullanmak suretiyle FETÖ terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde 15 Temmuz 
2016 tarihinde meydana gelen darbe teşebbüsüne iştirak ettiğinden bahisle hakkında so-
ruşturma yürütülerek TCK madde 309/1, 311/1, 312/1, 314/2, 3713 sayılı TMK madde 5, TCK 
madde 53, 58/9 ve 63 uyarınca cezalandırılması istemiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın 
2017/28262 esas sayılı ve 11/10/2017 tarihli iddianamesiyle kamu davası açıldığı,

Sanık S.’in darbe teşebbüsünün gerçekleştiği 15/07/2016 tarihi itibariyle yıllık 
izinde bulunduğu, sanığın darbe teşebbüsüne iştirak ettiğinden bahisle hakkında kamu 
davası açılan A.A.’le yapmış olduğu telefon görüşmeleri sonrasında izni devam ettiği halde 
15/07/2016 tarihinde İstanbul’a gelerek 23’üncü Motorlu Piyade Alayı’ndan yaya olarak gi-
riş yaptığı ve 4’üncü Kara Havacılık Alayı’na geçtiği, alayda kendisine yine aynı alayda teğ-
men rütbesi ile görev yapan A.B.’ın üniformasına bilgisi ve rızası dışında temin ettiği, aynı 
gün saat 20:00 sıralarında 4’üncü Kara Havacılık Alayı’ndan 3 sivil aracın yan alay olan 
23. Motorlu Piyade Alayı’na geçtikleri, bu araçların içerisinde sanıklardan T., A. ve S.’inde 
bulunduğu, araçların tahmini 15-20 dakika sonra geri döndükleri, sanık S.’in alaya giriş 
yaptıktan sonra diğer sanık O.’ın yanına gittiği, sanık S.’in alay içerisindeki darbe teşebbü-
sü kapsamındaki faaliyetleri sanık O. ile birlikte organize ettiği, alayın güvenliğini sağla-
ma adı altında alaydaki darbe ile ilgili faaliyetlerin aksamaması ve dışarıdan herhangi bir 
müdahale olmasını engelleme amacıyla tedbirler aldırdığı, sanık S.’in sözde “sıkı yönetim 
direktifi” isimli hukuka aykırı ve konusu suç teşkil eden mesajın sanık S.’e iletildiği esna-
da sanık T.’in yanında bulunduğu, sanığın bu direktiften sonra ani müdahale mangasına 
silah ve mühimmat aldırdığı, buradaki görevlileri nizamiye bölgesine göndererek alınan 
rutin tedbirlere ek tedbirler aldırdığı, bu tedbirler kapsamında tam teçhizatlı askerlerin 
nizamiye kapısında mevzilere yerleştirdiği, halkı dağıtmak gerektiğinde kullanmak için 
alaya ait itfaiye aracını nizamiyeye konuşlandırdığı, nizamiyedeki görevli askerlere “polis, 
asker kılığında gelenler olursa içeriye almayın, sadece bizim alayın personelinden gelen 
olursa içeri alacaksınız, halktan gelen olunca havaya ateş açacaksınız, sulh mahkemeleri 
kuruldu, alay komutanı artık yok herkesin yeri değişecek TSK yönetime el koymuştur, alay 
komutanı gelse dahi içeri almayacaksınız” şeklinde darbe teşebbüsü kapsamında emirler 
verdiği, sanık S.’in alayın kamera odasına gidip burada nöbetçi olan tanık A.’e “kamera 
görüntüleri nasıl saklanıyor, nasıl siliniyor, nasıl alırız” şeklinde sorular sorduğu, olumsuz 
cevap alması üzerine odadan ayrıldığı, darbe teşebbüsünün başarısız olacağının anlaşıl-
ması üzerine sanık S.’in saat 04:00 sıralarında sanık T.’le birlikte tel örgülerden geçerek 
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kaçtığı, sanığın savunmasına göre üzerindeki üniformayı Maltepe’de çöpe atıp belediyenin 
paylaşım kutusundan temin ettiği elbiseleri giydiği, sanığın birliğine dönmeyerek firar et-
tiği, 12/08/2016 tarihinde Trabzon’da yakalandığı,

Sanığın olay tarihinde yukarıda anlatıldığı şekilde hareket ettiğine dair Mustafa 
İslam Koca’nın, Cumhur Suiçmez’in, A. İhsan Türkyaman’ın, Mahmut Akdemir’in, Burak 
Uluyol’un, Eyüp Levent Kaya’nın, Yunus Emre Yanık’ın, Hüseyin Şahin’in ve Fatih Kızılka-
ya’nın tanık ifadelerinin bulunduğu,

Dosya kapsamındaki tüm bilgi, belge, dijital kayıtlar, kamera kayıtları alınan 
tanık beyanları ve savunmalar birlikte değerlendirildiğinde sanık S.’in iddianameye konu 
FETÖ terör örgütünce planlanan darbe teşebbüsü kapsamındaki eylemlerden olay tarihin-
den önce haberdar olup bu eylemlere bilerek ve isteyerek iştirak ettiği, bu nedenle sanığın 
inkar yönündeki savunmasına itibar edilemeyeceği, her ne kadar sanık S. hakkında TCK 
madde 311/1 ve 312/1’de düzenlenen cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldır-
maya teşebbüs ve cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan 
kaldırmaya teşebbüs suçlarını işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de TCK madde 
309/2 hükmü gözetilmek suretiyle sanık S.’in FETÖ terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde-
ki darbe teşebbüsü kapsamındaki eylemlerinin TCK madde 309/1›de düzenlenen Anayasal 
Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etme suçunu oluşturduğu, ayrıca TCK madde 309/2 
uyarınca sanık S.’in FETÖ terör örgütüne üye olması dolayısıyla TCK madde 314/2 uyarınca 
silahlı terör örgütüne üye olma suçundan da cezalandırılması gerektiği anlaşılmakla sanık 
S.’in TCK madde 309/1, 3713 sayılı TMK madde 3 delaletiyle madde 5, madde 8/A, TCK 53/1, 
53/5, 58/9, TCK madde 314/2, 3713 sayılı TMK madde 3 delaletiyle madde 5, TCK madde 
53/1 ve 58/9 uyarınca cezalandırılması” mütalaa olunmuştur.

5. İdari Tahkikat Raporu ve İnceleme Sonuç Raporu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4’üncü Kara havacılık Alay Komutanlığı tarafından 
Ağustos 2016’da düzenlenen 37335098-1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat Raporunda 
Sanık S.K. hakkındaki tespitler şu şekildedir. “...S.K.; 11-31 Temmuz 2016 tarihleri arasında 
yıllık kanuni iznine ayrılmıştır. Görevli olmadığı halde olay günü akşam saatlerinde birliğe 
gelmiştir.

Hazır Kıta nöbetçi uzman çavuşu olan Ulş. Uzm. Çvş. Yunus Emre Yanık’ın yazılı 
ifadesinde belirttiği gibi; saat 21:00’den sonra Ütğm. S.K. yanında Ütğm. O.G. ile birlikte 
Emniyet Nöbetçi Astsubaylığına gelerek “Haydi Yunus hazır kıta nerede, ülke olağanüstü 
hâl durumunda” dediği tespit edilmiştir.

Muhabere Merkezi Nöbetçi Astsubayı Kr. HvcI. Bçvş. İ.Y.’ın yazılı ifadesinde be-
lirttiği gibi; Harekât Yıldırım olarak gelen sıkıyönetim emrini nöbetçi amiri olan Yb T.G.’e 
teslim ettiğinde Ütğm O.G. ile birlikte Yb T.G.’in yanında oldukları tespit edilmiştir.
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Olay gecesi nizamiye nöbetçi astsubayı olan Kr. HvcI. Asb. Üçvş. Cumhur Suiç-
mez’in yazılı ifadesinde belirttiği gibi; nizamiye bölgesinde askerlere mevzi aldırarak po-
lis-asker kimse girmeyecek şeklinde emirler vermiş, etrafındaki personele, askerin yöneti-
me el koyduğunu söylediği tespit edilmiştir.

Nato Benzinliği bölgesinde nöbetçi olan P. Er. A.O.T.’ın yazılı ifadesinde belirttiği 
gibi; saat 23.00’e doğru 23’üncü Mot. P. A.’dan giren askeri personelden TSK burayı ele 
geçirmiş, gazanız mübarek olsun” şeklinde darbeyi ima eden sözler duyduğunu ve bunu 
nöbet bölgesini kontrole gelen Ütğm S.K. ve Ütğm. O.G.’e söylediği tespit edilmiştir.

Kamera Nöbetçi Astsubayı olan Tekns. Asb. Üçvş. A.G.’in ifadesinde belirttiği 
gibi; gece 01:00 civarlarında nizamiye bölgesinden dönerken karşılaştıklarında, ordunun 
yönetime el koyduğunu, nöbetine devam etmesi gerektiğini söylediği tespit edilmiştir.

UĞUR BATTAL’ın ifadesinde belirttiği gibi; emniyet nöbetçi astsubaylığında ken-
dilerine sıkıyönetim ilan edildiğini söylemiş ve hazır kıtanın çıkarılmasını istediği tespit 
edilmiştir.

Nizamiye nöbetçisi olan P. Er Soner Gezer’in ifadesinde belirttiği gibi; olay gecesi 
nizamiye bölgesinde bulunan nöbetçilere içeri giren olursa vurmaları talimatını verdiği 
tespit edilmiştir.

Nizamiye AMM Nöb Astsb olan Is. Asb. Kd Çvş İslam Koca’nın ifadesinde belirt-
tiği gibi; gece nizamiye bölgesine geldiğinde, “Sulh Mahkemelerinin kurulduğunu, birçok 
insanın yargılanacağını ve Alay Komutanı dahil kimsenin artık yerinin belli olmadığını” 
söylediği tespit edilmiştir.

P. Er. A.İ.T.’ın yazılı ifadesinde belirttiği gibi; 03:30-04:00 arasında, Kr. PIt. Yb, 
T.G. ile birlikte sivil araç park yerine doğru giderek tel örgülerden birliği terk ettiği tespit 
edilmiştir.

Personel, birliğine dönmeyerek firar etmiş, 12 Ağustos 2016 tarihinde memle-
keti olan Trabzon’da güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Sonuç olarak, personelin darbe 
teşebbüsünden haberdar olduğu ve faaliyetlerini bu yönde gerçekleştirdiği izlenimi edinil-
miştir.”

6. HTS Kayıtları

Sanık S. Kukdasoğlu’nun HTS Kayıtları şu şekildedir:

“Hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu davası açılan A.A. (...) ile 
15.07.2016 günü saat:17.35’de 39 sn. ve 21.02’de 14 sn. olmak üzere 2 kez,
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Sanık O.G. (...) ile 15.07.2016 günü saat:22.107 da 23 sn., 22.28’de 1 sn., 23.09’da 
18 sn., 23.11’de 16 sn. 16.07.2016 günü saat:04.22’de 17 sn. olmak üzere 5 kez,

23. Motor Piyade Alay Komutanlığı adına tahsisli (…) hattı kullanan kişi ile 
16.07.2016 günü saat:00.08’de 22 sn. olmak üzere 1 kez görüşme yaptığı görülmüştür.”

7. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık İ.Y. emniyet ifadesinde “…başlığında harekât yıldırım öncelikli ve sıkıyö-
netim konulu bir mesaj olduğunu söyledim. Derhal bana getir dedi. Bende yürüyerek Birlik 
Bakım Tabur Komutan odasına gittim, Burada T.G., S.K. ve O.G.’i gördüm. Saat bu arada 
23.20 sularıydı. Mesajı bıraktıktan sonra bana görev yerime dönmemi söyledi… Kamera 
odasına döndüğümde az önce T.G.’in yanında gördüğüm S. Üsteğmen ve O. Üsteğmen ora-
daydı. S. Üsteğmen nöbetçi olmadığı için ona neden burada olduğunu sordum. Bana emni-
yet muhafız bölük komutanı olduğunu, o yüzden burada bulunduğunu söyledi…” şeklinde 
beyanda bulunmuştur.

Sanık O.G. emniyet ifadesinde “…Askerleri mevzilere yerleştirmişlerdi. Onlarda 
da panik havası hâkimdi. S. Üsteğmenin mühimmat alın tarzında birkaç talimatı oldu. Bu 
sırada S. Üsteğmenin askerlere Sıkıyönetim oldu, Alay Komutanı dahi gelse almayın de-
diğini daha sonradan öğrendim… S. üsteğmenle devriyedeyken S. Üsteğmen kameralara 
bakalım dedi. Alay karargâhındaki kamera odasına gittik. Ben kapıda bekledim. S. Üsteğ-
men bilgisayarın başına oturdu. Görevli olarak Astsubay A. vardı. S. Üsteğmen A.’e “bunlar 
silinmiyor mu?” diye sordu…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

8. Hakkındaki Tanık Beyanları

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanı olarak görev yapan Kurmay 
Pilot Albay A.R.Şer ifadesinde; “…Olay gecesi Yarbay T.G. görevli olmadığı halde, Yarbay 
D.U.’u çağırması üzerine Alaya gelerek nöbetçi Amirliği görevini devralmıştır. Bu nöbet 
değişiminden benim haberim olmadı. Üsteğmen S.K. yıllık izinde olmasına rağmen Alaya 
gelerek görev yapmıştır…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Astsubay Üstçavuş olarak görev 
yapan CUMHUR SUİÇMEZ ifadesinde: “…Olay gecesi S.K. isimli üsteğmen izinli olduğu 
halde alayda bulunmaktaydı, bu şahıs bizim nizamiyeden giriş yapmadı, öğrendiğim ka-
darıyla 23. Alaydan giriş yapmış. Ben bu şahsın senelik izinde olduğunu Mustafa Yel’den 
öğrenmiştim. S.K. ile O.G. hep beraber hareket ettiler. S.K. ve O.G. nizamiyeye ilk olarak 
saat: 23.00 civarında geldiler… S.K. bana “polis asker kılığında gelenler olursa içeri alma-
yın, sadece bizim alayın personelinden gelen olursa içeri alacaksınız, halktan gelen olun-
ca havaya ateş açacaksınız” dedi… Yalçın Yarbayın polis özel harekatçılar gelecek, onları 
içeri alın diye talimat verdiğini ve Mustafa’nın da bu talimatı S.K.’na söylediğini biliyorum. 
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Zaten bildiğim kadarıyla da S. bunu öğrenince ben nöbetçi amire bilgi vereyim diyerek 
Alaydan ayrılmış. Zaten bu saatten sonra da kendisini hiç göremedik…” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Astsubay olarak görev yapan A.G. 
ifadesinde: “…Ben 23.30 sıralarında tekrar kamera odasına geçtim. İ.Y. bana aşağıda ne ol-
duğunu sordu. O anda birlikte internetten darbe ile ilgili bilgileri almaya başladık. İ.Y. bana 
maaş kartını verdi. Ne kadar para varsa çek bana getir dedi. 2000 TL çekerek ona verdim. 
Para çekmekten dönerken Üsteğmen S.K.’na rastladım. Ordu yönetime el koydu kamera 
odasına git odandan çıkma dedi. 01.00 sıralarında S.K. ve O. G. kamera odasına geldiler. 
S.K. bana kameralarla ilgili bir şeyler sordu. Kamera görüntülerinin nasıl alınabileceği ve 
nasıl silinebileceğini sordu. Bu konuda yetkim ve bilgim olmadığını söyledim. Bu esnada 
alay içinde bulunan camiden sela sesleri gelmeye başladı. S.K. bu sela nereden çıktı diye 
alaycı bir tavırla konuştu. O an orada bulunan Astsubay İ.Y. da tavırları ile S.K.’nu destek-
ledi…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Astsubay olarak görev yapan 
Mustafa İslam Koca ifadesinde: “…Akabinde nizamiye nöbetçisi CUMHUR SUİÇMEZ ile 
birlikte beklediğimiz esnada üsteğmen S.K. yanımıza geldi ve bağırarak “askerlerini hazır-
la, hazır ol, herkes hücum yeleklerini giysin, 5’er tane şarjör alsınlar, nizamiye bölgesinde 
durum al” dedi. Ben askerlerimi hazır ettim ve mevzilere girdim. O sırada nizamiye önünde 
vatandaşlar toplanmaya başladılar. Ben askerlere silahları emniyete almaları ve emrim 
dışında hareket etmemelerini söyledim. Tüm bunlar olurken üsteğmen S.K. sürekli olarak 
gidip geliyordu, bizi kontrol ediyordu. Nizamiye sorumluluğu ve emniyet muhafız bölük 
komutanı olduğu için ne yapalım diye sorduğumda bana «güvenliği alın, mevzilerden çık-
mayın, içeri girmeye tevessül eden olursa askerlere sakın ateş açtırma, sen kendin hava-
ya ateş et» dedi, üsteğmen O.G. ile birlikte onlar da nizamiye giriş bölgesinde beklemeye 
başladılar. Bu sırada benim dikkatimi üsteğmen S.K.’nun piyade olmasına rağmen hava 
savunma personelinin kullandığı apoletleri takması dikkatimi çekti… Olaylar esnasında 
neler olduğunu S.K.’na sorduğumda “Sulh Mahkemeleri kuruldu, Alay Komutanın artık 
yok, herkesin yeri değişecek” dedi…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Uzman Cvş. Olarak görev yapan 
Yunus Emre Yanık ifadesinde: “…alaya gelen üsteğmen S.K. tam hatırlamadığım bir saat-
te (23.00-00.00 arası olabilir) yanımıza geldi. Bana hazır kıtanın nerede olduğunu sordu. 
Bende rutin olarak beklediklerini söyledim. Bana hitaben benim sorumluluğumda olan 8 
asker için “olağanüstü durum var. Neden bekliyorsunuz. Askerlere söyle hemen hücum 
yeleklerini giysin, 5’er adet dolu şarjörlerini alsınlar, hazır beklesinler” dedi…” şeklinde 
beyanda bulunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Er olarak görev yapan Muham-
met Enes Aygül ifadesinde: “…Saat:22.30 sıralarında Hava Savunma Onbaşı Hüseyin Şahin 
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koğuşa gelerek tam teçhizatlı, silahlı olarak nizamiye bölgesine yaya olarak gitmemiz ge-
rektiğini, emri piyade üsteğmen S.K.’nun verdiğini söyledi. Ayrıca S.K.’nun Onbaşıya gü-
vendiğin 4 sağlam askeri al dediğini belirtti…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Soner Gezer 11.07.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki ifadesinde “…
Sonra biz 5 kişi giyindik nizamiyeye gittik. Nizamiyeye gittikten sonra Bölük Komutanımız 
S.K. bize dedi kine işte içeriye kimseyi almayın. Alay Komutanı dahil gelse içeriye almayın…
benim alt devremde vardı. Alt devrem dediğim torunum vardı. O bize dedi kine işte bu S. şey 
Kukudasoğlu işte herhangi birisi girerse sen ateş et...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Uğur Battal 11.07.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki ifadesinde 
“…o ara içeriye biz normal şeydeydik kıyafetliydik S.K. girdi. Siz burada ne yapıyorsunuz 
halen, bu şekilde sıkı yönetim ilan edildi haberiniz yok mu dedi. Biz de hani sonuçta üst 
rütbeli içeriye girince ayağa kalkıyoruz. Ayağa kalktık hani bir şey bilmiyoruz falan de-
dik hani biz. Haberimiz yok dedik. Bu işte saat 10:30’dan sonraydı bu 11‘den sonraydı bu, 
ondan sonra işte bana sen dedi bir git nizamiyeye bak dedi. Sende dedi burada dur dedi 
askerlere bak dedi…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Burak Uluyol 11.07.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki ifadesinde 
“…hiçbir rütbelinin içeriye alınmayacağını, hiçbir şekilde kimsenin içeriye alınmayaca-
ğını, itfaiye araçlarının hepsini hani ben dışarıda olduğum için çok bariz gördüm, itfaiye 
araçlarının hepsini nizamiyeye çekti bütün araçları kapının önüne, bütün nöbetçiler hepsi 
nizamiyeye indi aynı şekilde, nizamiyeyle arası 3 km bizim koğuşun bu arada. Kendisi bir-
kaç kere uyarıda bulundu…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Eyüp Levent Kaya 11.07.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki ifade-
sinde “…S.K. bölük Komutanımız oradaydı. O.G. oradaydı, ondan sonra Halk yavaş yavaş 
kapıda toplanmaya başladı. İşte biz ne oluyor niye toplanıyorlar falan filan dediğimizde 
hani orada arkadaşlar darbe oluyor falan filan o tarz cümleler kullandılar. İşte bizde dar-
beyi falan tam net ne olduğunu bilmediğimiz için anlam veremedik olanlara. Sonra işte 
halk toplandı bize bağırıyorlardı küfür ediyorlardı. Sonra işte S.K. dedi işte bunlar Sanga-
zi’nin teröristleri işte, burası bizim Alayımız, biz namusumuzu koruyacağız. Ben izinden 
namusumuzu korumak için buraya geldim… S.K.’na, o zaman işte Alayın en üst Komutanı 
oydu orada, bize de öyle söyledi Alayda en yetkili benim Alay Komutanı dahi gelse içeriye 
almayacaksınız falan dedi, hatırladıkça söylüyorum. Ondan sonra işte bize şey yaptırdı. 
Mermileri ağzına verdirtirdi, normalde biz boş şarjörle gidiyorduk şeye nöbete efendim. O 
gece dolu şarjörle gittik, dolu şarjör taktırdılar. Sonra mermiyi ağzına verdirdi S.K. havaya 
doğru eğer benim söylediğim zaman ateş edeceksin dedi yaklaşırlarsa dedi havaya ateş…
Dedi ki efendim suyu gelirseler sıkın dedi üstlerine direk ilk darbe önemli dedi, askerde 
dedi ki Komutanım ilk sıkarsak dedi öldürebilir dedi, sert tepki verebilir dedi, sonra S.K.’da 
ben dedi o zaman dedi havaya sıkın ilk önce dedi, havadan aşağıya doğru insin dedi…Yak-
laşırsa havaya ateş edin dedi efendim…” şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Mahkeme Başkanının “S.K.’nun sana söylediğini beyan ettiğin gelirse üzerine su 
sıkın, itfaiye aracından su sıkın dediği zamanda o zaman bayrak var mıydı?” sorusu üze-
rinde tanık Eyüp Levent Kaya: “S. Kukudasoglu demedi onu O.G. dedi…” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

Tanık Fatih Kızılkaya 24.09.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki ifadesin-
de “…S.K.’yla O.G. geldi Üsteğmen rütbesiyle. İlk devriyede normal hani bir sıkıntı yoktu. 
Zaten hani bu zamana kadarda bir sıkıntı görmemiştik. Sonrasında işte olaylar başlamaya 
başladı. 23.Motorize Piyade Alayı var yan Alayda, birkaç tane araç geldi gitti. Bunlar rutin 
şeylerdi zaten. Ardından işte 24 tane komando geçti ama hani SAT komandosu mu ya da 
bordo berelidir hiçbir bilgim yok. 24 kişi geçti diyebilirim sadece…” şeklinde beyanda bu-
lunmuştur. Mahkeme başkanının sanık S. ve O. ile konuşup konuşmadığına dair sorusu 
üzerine “…2 defa 2. defa ya da 3. defa geldiklerinde geçti. 24 kişinin hani buradan 24 kişi 
geçecek yani şahıslar geçecek geçişlerine izin verin uçak pistine…” şeklinde beyanda bu-
lunmuştur.

Tanık Yunus Emre Yanık 24.09.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki ifa-
desinde “…S.K.… Ben tek başıma dışarıdaydım doldur boşalt nöbet istasyonu var emniyet 
nöbetçi Astsubaylığı bölgesinde orada bekliyordum askerlerle beraber, kendileri geldiler 
işte Türk Silahlı Kuvvetleri duruma el koydu. Hani siz ne yapıyorsunuz burada, hani asker-
ler nerede gibisinden bir söylemde bulundu. Bende Komutanım askerler mevcut burada, 
herhangi bir durum yok. İşte 5’er adet dolu şarjör ve hücum yeleklerini giysinler hazırda 
beklesinler adı altında bir şey söyledi bana… olağanüstü durum var. TSK Türk Silahlı Kuv-
vetleri duruma el koydu dedi…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

9. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık S.K.’nun bizatihi kendi ifadeleri, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden önce, 
Albay A.A.’ün1 çağırması üzerine izinde olmasına rağmen 13.07.2016 tarihinde İstanbul’a 
gelerek A.A. ile görüştüğünü ortaya koymaktadır. Bu görüşmede muhtemelen darbe teşeb-
büsü kendisine anlatılmış, kendisi de görev almayı kabul etmiştir.

- Sanık S.K.’nun nöbetçi olmamasına rağmen darbe gecesi birliğe gelip askerleri 
sevk ve idare etmesi, 

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4’üncü Kara havacılık Alay Komutanlığı tarafın-
dan Ağustos 2016’da düzenlenen 37335098-1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat Raporun-
da sanık hakkındaki değerlendirme raporu,

1 A.A. 15 Temmuz darbesinin icra hareketleri kapsamında Cumhurbaşkanı’na suikast için Marmaris’e giden mezkûr davada 
yargılanıp mahkûm olmuştur.
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- Sanık İ.Y.’ın emniyet ifadesindeki “…başlığında harekât yıldırım öncelikli ve 
sıkıyönetim konulu bir mesaj olduğunu söyledim. Derhal bana getir dedi. Ben de yürüyerek 
Birlik Bakım Tabur Komutan odasına gittim, Burada T.G., S.K. ve O.G.’i gördüm. Saat bu 
arada 23.20 sularıydı…” şeklindeki beyanı,

- Sanık O.G.’in emniyet ifadesindeki “…Askerleri mevzilere yerleştirmişlerdi. On-
larda da panik havası hâkimdi. S. Üsteğmenin mühimmat alın tarzında birkaç talimatı 
oldu. Bu sırada S. Üsteğmenin askerlere sıkıyönetim oldu, Alay Komutanı dahi gelse alma-
yın dediğini daha sonradan öğrendim… S. Üsteğmen bilgisayarın başına oturdu. Görevli 
olarak Astsubay A. vardı. S. Üsteğmen A.’e “bunlar silinmiyor mu?” diye sordu…” şeklinde 
beyanı,

- Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Astsubay Üstçavuş olarak görev 
yapan CUMHUR SUİÇMEZ’in ifadesindeki: “…Olay gecesi S.K. isimli üsteğmen izinli oldu-
ğu halde alayda bulunmaktaydı, bu şahıs bizim nizamiyeden giriş yapmadı, öğrendiğim 
kadarıyla 23. Alaydan giriş yapmış. Ben bu şahsın senelik izinde olduğunu Mustafa Yel’den 
öğrenmiştim. S.K. ile O.G. hep beraber hareket ettiler. S.K. ve O.G. nizamiyeye ilk olarak 
saat: 23.00 civarında geldiler… S.K. bana polis asker kılığında gelenler olursa içeri alma-
yın, sadece bizim alayın personelinden gelen olursa içeri alacaksınız, halktan gelen olunca 
havaya ateş açacaksınız…” şeklindeki beyanı,

- Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Astsubay olarak görev yapan 
A.G.’in ifadesindeki: “…Üsteğmen S.K.’na rastladım. Ordu yönetime el koydu kamera oda-
sına git odandan çıkma dedi. 01.00 sıralarında S.K. ve O.G. kamera odasına geldiler. S.K. 
bana kameralarla ilgili bir şeyler sordu. Kamera görüntülerinin nasıl alınabileceği ve nasıl 
silinebileceğini sordu…S.K. bu sela nereden çıktı diye alaycı bir tavırla konuştu…” şeklin-
deki beyanı,

- Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Astsubay olarak görev yapan 
Mustafa İslam Koca’nın ifadesindeki: “…S.K. yanımıza geldi ve bağırarak “askerlerini ha-
zırla, hazır ol, herkes hücum yeleklerini giysin, 5’er tane şarjör alsınlar, nizamiye bölge-
sinde durum al” dedi… Olaylar esnasında neler olduğunu S.K.’na sorduğumda Sulh Mah-
kemeleri kuruldu, Alay Komutanın artık yok, herkesin yeri değişecek …” şeklinde beyanı,

- Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Uzman Cvş. Olarak görev ya-
pan Yunus Emre Yanık’ın ifadesindeki: “…olağanüstü durum var. Neden bekliyorsunuz. 
Askerlere söyle hemen hücum yeleklerini giysin, 5’er adet dolu şarjörlerini alsınlar, hazır 
beklesinler…” şeklinde beyanı,

- Tanık Soner Gezer’in 11.07.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki ifade-
sindeki “…S.K. bize dedi ki işte içeriye kimseyi almayın. Alay Komutanı dahil gelse içeriye 
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almayın…benim alt devrem de vardı. Alt devrem dediğim torunum vardı. O bize dedi ki işte 
bu S. şey Kukudasoğlu işte herhangi birisi girerse sen ateş et...” şeklinde beyanı,

- Tanık UĞUR BATTAL’ın 11.07.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki ifade-
sindeki “…S.K. girdi. Siz burada ne yapıyorsunuz halen bu şekilde, sıkıyönetim ilan edildi 
haberiniz yok mu dedi…” şeklinde beyanı,

- Tanık Burak Uluyol’un 11.07.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki ifade-
sindeki “…hiçbir rütbelinin içeriye alınmayacağını, hiçbir şekilde kimsenin içeriye alın-
mayacağını, itfaiye araçlarının hepsini hani ben dışarıda olduğum için çok bariz gördüm, 
itfaiye araçlarının hepsini nizamiyeye çekti bütün araçları kapının önüne, bütün nöbet-
çiler hepsi nizamiyeye indi aynı şekilde, nizamiyeyle arası 3 km bizim koğuşun bu arada. 
Kendisi birkaç kere uyarıda bulundu…” şeklinde beyanı,

- Tanık Eyüp Levent Kaya’nın 11.07.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki 
ifadesindeki “…Sonra işte S.K. dedi işte bunlar Sangazi’nin teröristleri işte, burası bizim 
Alayımız, biz namusumuzu koruyacağız. Ben izinden namusumuzu korumak için buraya 
geldim… S.K.’na, o zaman işte Alayın en üst Komutanı oydu orada, bize de öyle söyledi 
Alayda en yetkili benim Alay Komutanı dahi gelse içeriye almayacaksınız falan dedi, ha-
tırladıkça söylüyorum. Ondan sonra işte bize şey yaptırdı. Mermileri ağzına verdirtirdi…
Sonra mermiyi ağzına verdirdi S.K. havaya doğru eğer benim söylediğim zaman ateş ede-
ceksin dedi yaklaşırlarsa dedi havaya ateş…havaya sıkın ilk önce dedi, havadan aşağıya 
doğru insin dedi…Yaklaşırsa havaya ateş edin…” şeklinde beyanı,

Birlikte değerlendirildiğinde sanık S.K.’nun darbeden haberdar olarak izinde 
olmasına rağmen birliğe geldiği, birliği darbe teşebbüsü için sevk ve idare ettiği, darbe 
teşebbüsünün icra hareketlerinin yerine getirildiği, pek çok yere destek gönderdiği anla-
şılmaktadır. Sanığın inkâr niteliğindeki beyanlarına itibar edilemez. Bu sebeple sanığın 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309, 311, 312, 314. maddeleri mucibince tecziyesi gerek-
mektedir.

Bu sanığın darbeden önceden haberdar olması, Cumhurbaşkanı’na suikast için 
Muğla’ya giden A.A. ile irtibatı, iznini yarıda keserek darbe teşebbüsünün icra hareketle-
rini yapmak için İstanbul’a gelmesi, darbeyi planlayan, sevk ve idare eden sanıklarla irade 
birliği içerisinde olması nedeniyle bu sanığın TCK 309 yanında 311 ve 312 ile de tecziyesi 
gerekir.

Bilindiği gibi Türk Ceza Kanunun ikinci kitabının, dördüncü kısmının, beşinci 
bölümü Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar Başlığı altında 309. Mad-
desinde Anayasayı İhlal, 310. Maddesinde “Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili saldırı” 311. 
Maddesinde Yasama organına karşı suç, 312. Maddesinde ise Hükûmete karşı suçları hü-
küm altına almış ve müeyyideye bağlamıştır.
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TCK 309. Maddede hükme bağlanan Anayasayı ihlal suçunun konusu Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzendir. Bu düzeni cebir ve şiddet kullanarak orta-
dan kaldırmaya teşebbüs ise 309. Maddeyi ihlal edecektir. 

Türk Ceza Kanunun 311. Maddesinde düzenlenen yasama organına karşı suçun 
konusu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’dir. Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevlerini kısmen veya 
tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıy-
la cezalandırılacaklardır. Esasen yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs dolaylı 
olarak millet iradesine yönelmiş bir suçtur.

Türk Ceza Kanunun 312. Maddesinde düzenlenen hükümete karşı suçun konusu, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yürütme organı olan hükümettir. Cebir ve şiddet kullana-
rak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kıs-
men veya tamamen engellemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla 
cezalandırılacaklardır. Esasen yürütme organını ortadan kaldırmaya teşebbüs de dolaylı 
olarak millet iradesine yönelmiş bir suçtur.

Doktrine baktığımızda şu tespitlerin yapıldığını görmekteyiz.

“Eski İtalyan hukukçularından bazıları, devlet aleyhine cürümler tabirini daha 
dar anlamda kullanmakta ve sadece, kanunumuzda, ‘Devletin Şahsiyeti Aleyhine Cürüm-
ler’ şeklinde isimlendirilmiş bulunan politik suçları anlamaktadırlar.2  Modern ceza hu-
kuku doktrini ise devlet aleyhine suçlar mefhumuna daha geniş bir anlam vermektedir. 
Devletin varlığından, devamından ve faaliyetlerinden doğan bütün menfaatler aleyhine 
işlenen suçlar, devlet aleyhine suç olarak kabul edilmektedir. Gerçekte de devletin şahsi-
yeti aleyhine cürümler esas itibariyle, devletin varlığını, devamını ve bunun ile ilgili düze-
ni himaye etmesi sebebiyle devletin öz varlık menfaatlerini korumaktadır. Siyasi iktidar 
devletin en yüksek organlarına ait bir iktidar olup prensip kararları ile ilgili fonksiyonları 
görmektedir.3 

Önemle ifade etmemiz gerekir ki bu tür davalarda faile verilecek cezanın tayini 
çok önemlidir. Mesela amaç suçun icra hareketlerini yapmış olan faile amaç suçun cezası 
verilmekle iktifa mı edilecek, yoksa amaç suçun işlenmesi esnasında amaç suçun hazırlık 
hareketleri mahiyetinde olan işlediği müstakil suçların cezası da verilecek midir? Bu ko-
nuya ilişkin olarak Çetin Özek şu tespiti yapmaktadır: “Kanaatimizce işlenmesi düşünülen 
gaye suçtan ayrı, müstakil ve sui generis bir suç nev’ini meydana getirmektedirler. Bunun-

2 Prof.Dr. Çetin ÖZEK, Devletin Şahsiyeti Aleyhine Cürümlerin Genel Prensipleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmu-
ası, Cilt:XXXII- Sayı:2-4 den, İstanbul, 1967, s. 7. Ayrıca bakınız: BORCIANI, in COGLIOLO, 6- BARSANTI in COGLIOLO, 240.
3 Prof. Dr. Çetin ÖZEK, Devletin Şahsiyeti Aleyhine Cürümlerin Genel Prensipleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, Cilt: XXXII- Sayı:2-4 den, İstanbul, 1967, s. 45-46. Ayrıca bakınız: DUVERGER, Institutione politiques, 174-Rel. 
Al Re, 13 ve müt.
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la demek istediğimiz şudur ki, gaye suç da işlendiği takdirde, faile yine de birden fazla ceza 
vermek gerekecektir. Hazırlık hareketleri müstakil suç teşkil ettiğinden, hazırlık hareketi 
gerçekleştiği anda suç teşkil etmiş olacaktır. Daha sonra icraya başlanması halinde, esas 
gaye suç teşkil edecektir. Hazırlık hareketi suçu teşekkül ettikten sonra icra hareketlerine 
başlanarak gaye suç işlemeğe başlandığından müterakki suçtan da bahsedilemez. Hatta iki 
ayrı suçtan bahsetmek gerekir.”  

Esasen TCK 309/2, 311/2, 312/2 maddelerinin “Bu suçun işlenmesi sırasında başka 
suçların işlenmesi halinde ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolu-
nur.” Amir hükmü bu konuda oluşabilecek tereddütleri ortadan kaldırmak için konulmuştur. 
Nitekim TCK 311. Maddesinin gerekçesinin son paragrafında “Bu suçun işlenmesi sırasında 
kişiler öldürülmüş, kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış halleri ger-
çekleştirilmiş ya da kişilerin ya da kamu mallarına zarar verilmiş olabilir. Maddenin ikinci 
fıkrasında bu suçlardan dolayı da ayrıca cezaya hükmolunacağı kabul edilmiştir.” denilmek 
suretiyle bu husus açıkça belirtilmiştir. 

Darbeye katılan her sanığın, TCK 309, 311 ve 312. Maddelerden cezalandırılması 
gerekmese de darbeyi planlayan, sevk ve idare eden, yüksek rütbeli sanıkların TCK 309. 
Maddesi ile birlikte TCK 311 ve 312. Maddelerden de cezalandırılması gerekir.

Bu sanıklardan örgüt üyeliği delillerle ispat edilenlerin ayrıca TCK 314. maddeden 
de cezalandırılmaları gerekecektir. 

TCK’nın 309. maddesinin 2. fıkrası “bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların 
işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.” 
hükmünü amirdir.

15 Temmuz darbe teşebbüsü davalarında Mahkemeler; sanıkların 311 ve 312. Mad-
delerini ihlal eden fiillerinin 309 md içinde eridiği gerekçesiyle yalnızca 309. maddeden ceza 
vermekte ve 311 ve 312. maddelerden hüküm verilmesine yer olmadığına şeklinde kararlar 
vermektedirler. 

Biz 15 Temmuz darbe davaları için bazı sanıklar açısından bu yaklaşımın doğru 
olmadığı kanaatindeyiz. 

Bilindiği gibi geçitli suç teorisi gereği; sanıkların bir suç fiilini gerçekleştirmek 
için başka bir suç fiilini gerçekleştirmeleri zorunluluğu var ise cezası daha ağır olan madde-
den ceza verilmelidir. Daha hafif olandan ayrıca ceza verilmez. Failin bir suçu işlemek için 
aynı hukuki değeri koruyan daha hafif bir suçtan geçmek zorunda olduğu hallerde geçit 
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suçu söz konusu olur.4  Mesela adam öldürme suçunda müessir fiilin zorunlu olması gibi. 
Ancak geçit suçlarının ilk koşulu, ağır suç ile bu suça ulaşabilmek için aşılması zorunlu 
basamak durumunda bulunan hafif suçun koruduğu hukuki değerlerin aynı olmasıdır.5 

Bilindiği gibi Yargıtay 765 sayılı Ceza Kanunun yürürlükte olduğu zamanda ge-
liştirdiği içtihatta; 765 sayılı mülga ceza kanunun 146. Maddesindeki amaç suçu işlemek 
için kurulan ve anayasal düzeni değiştirmek için icra hareketlerini yapan örgüt üyelerine 
geçitli suç anlayışı gereğince ayrıca örgüt üyeliğinden ceza vermemekte idi. Geçitli suç 
anlayışının uygulaması bugün de devam etmektedir. Halbuki bu uygulama 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunun pozitif düzenlemelerine aykırıdır. Birinci olarak 309, 311 ve 312. Maddelerin 
ikinci fıkralarının “Bu suçun islenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca 
bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur” hükümleri sarih ve amirdir. 
Uygulama bu norma aykırıdır.

İkinci olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 220. Maddesinin 4 bendi “Örgütün 
faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmo-
lunur.” Amir ve sarih normuna aykırıdır.

Ayrıca 15 Temmuz darbe teşebbüsünde TBMM’nin bombalanması karşısında 
bizim 311. Maddenin ihlal edilmediğini söylememiz mümkün olamaz. Yine Başbakanın 
görevden el çektirilmesi için konvoyuna ateş edilmesi ve bakanların gözaltına alınmaya 
çalışılması karşısında 312. Maddenin ihlal edilmediğini söylememiz mümkün olmaz.

Yine geçit suçlarının varlığı için diğer bir koşul, bir suçun işlenmesi için mutlaka 
daha hafif bir suçtan geçilmesi zorunluluğudur.6  309. Maddenin ihlal edilebilmesi için 311 
veya 312. Maddenin ihlal edilmesi zorunluluğu yoktur. Bu teorik bilgiyi 15 Temmuz Darbe 
davalarına uyguladığımızda diyebiliriz ki TBMM bombalanmadan, Başbakanın konvoyu 
kurşunlanmadan da 309. Madde ihlal edilebilir.

Ayrıca geçitli suçlarda bütün cezalandırılmayan önceki eylemler için ortak bir 
koşul olan, önceki eylemin fail ve mağdurunun aynı olmaları gerekir. Önceki eylemin 
mağduru ile sonraki eylemin mağdurunun ayrı kişiler olması halinde, her eylem bağımsız 
nitelikte kabul edileceğinden, fail gerek önceki gerekse sonraki eylemleri nedeniyle ceza-
landırılır. Örneğin, failin farklı mağdurlara karşı etkin eylem ve adam öldürme suçlarını iş-
lemesi halinde, diğer koşullar gerçekleşse dahi geçit suçundan söz edilemez. Belirttiğimiz 
bu husus hafif suçun mağduru ile ağır suçun mağdurunun farklı olması halinde de geçer-

4 İÇEL Kayıhan, Görünüşte Birleşme (İçtima) İlkeleri Ve Yeni Türk Ceza Kanunu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi Yıl: 7, Sayı 14, Güz 2008, s.46-47-48.
5 İÇEL Kayıhan, Görünüşte Birleşme (İçtima) İlkeleri Ve Yeni Türk Ceza Kanunu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi Yıl: 7, Sayı 14, Güz 2008, s.46-47-48.
6 İÇEL Kayıhan, Görünüşte Birleşme (İçtima) İlkeleri Ve Yeni Türk Ceza Kanunu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi Yıl: 7, Sayı 14, Güz 2008, s.46-47-48.
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lidir.7  15 Temmuz darbe teşebbüsü özelinde bakıldığında; 309. Maddede suçun mağduru 
devlet, 311. Maddede tarif edilen suçun mağduru TBMM, 312. Maddede tarif edilen suçun 
mağduru ise hükümettir.

Burada asıl tartışma konusu şu olmalıdır. Doğrudan 311. Ve 312. Maddeyi ihlal 
eden sanıklarla birlikte bu dosya sanıklarının da iştirak hükümlerine göre 309 yanında 
ayrıca 311 ve 312’den de ceza almaları gerekir mi? Kanaatimizce bu sorunun cevabı bu 
sanıklar bilerek darbeye iştirak etmişler ise ve 311 ve 312. Maddeyi ihlal eden sanıkların 
fiillerini kolaylaştırmak için bazı fiiller işlemişler ise spesifik olarak 311 ve 312. Maddeleri 
ihlal eden sanıklar gibi bu dosya sanıklarından bazılarının 311 ve 312. Maddelerden de 
cezalandırılmaları gerekir.

Darbeciler, Başbakanın konvoyuna saldırı dışında hazırladıkları bildiri ile de Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükûmetini doğrudan hedef almışlardır. Cumhurbaşkanına, hükûmete 
ve millete kin ile hazırlanan bildirinin hemen ikinci paragrafında; “...Gaflet, dalalet hatta 
hıyanet içerisinde olan Cumhurbaşkanı ve hükûmet yetkilileri tarafından...” cümlesiyle 
başlamış “siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir” cümlesiyle bitmiştir. Görüldüğü gibi 
anayasal düzen ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti de doğrudan ve açıkça hedef 
alınmıştır. Tabi ki cumhurbaşkanını öldürmek için bir tim gönderen darbeciler başbakana 
karşı da fiili şiddet kullandılar. Zira zamanın “İçişleri Bakanı Efkan Ala 24 TV’de katıldığı 
yayında darbe girişimiyle ilgili açıklama yaparak “Darbeciler Başbakan Binali Yıldırım’ın 
aracını da kurşunladılar” demiştir. 

Yine Türk Ceza Kanunun 309, 311 ve 312. Maddelerinde tarif edilen suçların hep-
sinin bir teşebbüs suçu olduğunu ifade etmemiz gerekir. Darbenin başarılması halinde dar-
beciler ellerine geçirmiş oldukları devlet gücünü kullanacaklar halkın meşru bir şekilde 
seçtiği yöneticileri ve masum halkı cezalandıracaklardır. Örnek vermek gerekirse, nitekim 
1960 kanlı darbesi neticesinde devleti ele geçiren darbeciler, hükûmeti ve TBMM’yi orta-
dan kaldırmış, o anda ihdas ettikleri ve adına mahkeme dedikleri, cinayet şebekesi eliyle 
halkın meşru olarak seçmiş olduğu başbakanı ve bakanları idam etmişlerdir.

Darbe suçunun mağduru ise ilk etapta siyası iktidar, Cumhurbaşkanı, siyasi par-
tiler, parti yöneticileri ve siyasetçilerdir. Daha önemlisi ise aslında suçun mağduru bütün 
vatandaşlardır. Hatta henüz doğmamış olan gelecek nesillerdir. Nitekim ülkemizde yaşa-
nan darbeler ülkeyi siyasi bakımdan on yıllarca geri götürmekle kalmayıp ekonomik ola-
rak da on yıllarca geri götürmüştür. Gelecek nesiller de suçtan bu şekilde zarar görmüştür. 

Suçun unsurlarına da kısaca değinmek gerekirse: suçun maddi unsuru darbe 
filleri/icra hareketleridir. 

7 İÇEL Kayıhan, Görünüşte Birleşme (İçtima) İlkeleri Ve Yeni Türk Ceza Kanunu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi Yıl: 7, Sayı 14, Güz 2008, s.46-47-48.
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Suçun manevi unsuru ise; Md.309 açısından “Anayasasının öngördüğü düzeni or-
tadan kaldırma” Madde 310 açısından Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili saldırı, Madde 311. 
Açısından “Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını 
engelleme”, Madde 312. Açısından ise “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırma-
ya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engelleme” iradesi/kastıdır. 

Darbe suçları ile ilgili olarak, asker kişiler açısından daha istisnai bir durum var-
dır. Buna göre bu tür suçları asker kişilerin önleme görevleri vardır. Nitekim 211 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 24. Ve 75. Maddeleri, askeri hiyerarşide üst konum-
daki kişiye, asker kişinin işlemekte olduğu suçu önleme yükümlülüğü yüklemektedir. Bu yü-
kümlülüğün yerine getirilmemesinin müeyyidesi de 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun suç 
yapılmasına göz yumanlar başlığını taşıyan 139. Maddesi ile hükme bağlanmıştır. Mezkûr 
139. Madde “Bir askeri karakolun veya bir müfrezenin veya hususi bir vazife ile mükellef 
olan bir kısım askerin kumandanı iken veyahut subaylarından veya nöbetçi iken mâni olabi-
leceği ve vazifeten men’e mecbur bulunduğu bir suçun yapılmasına göz yumarsa fiili kendisi 
yapmış gibi ceza görür” hükmünü taşımaktadır. Madde metninden anlaşılacağı üzere bu 
mükellefiyet; karakolun, müfrezenin veya bir kısım askerin kumandanı, subayı ve nöbetçiler 
açısından söz konusudur.

Sonuç itibariyle yukarıda da belirttiğimiz üzere bu darbe teşebbüsü için gerekli 
olmadığı halde TBMM bombalanmıştır. Aynı şekilde Başbakanın konvoyuna ve aracına ateş 
açılmıştır. Bildiride de “siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir” ibaresi yer almıştır. Bu 
bakımdan kanaatimizce bu dosya sanıklarından S.K. açısından 309. Maddenin yanında ihlal 
edilen 311, 312 ve 314/2. Maddelerden de hüküm kurulmalıdır. 

C. Sanık O.G. 

1. İddianamede Müsnet Suç

Sanık O.G.’e isnat edilen suç ve fiiller iddianamede şu şekilde özetlenmiştir. “21.00 
sıralarında 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığının yan tarafında konuşlu bulunan 23. 
Motorlu Piyade Alayından yaya olarak giriş yaptığı ve bu Alay içerisinden 4’üncü Kara Ha-
vacılık Alayına geçtiği, Alayın emniyetini almakla görevli olan nöbetçi S.K. ile birlikte ha-
reket ettikleri anlaşılmıştır. Saat 21.00 sıralarında şüpheli O.G. ile birlikte şüpheli S.K. Em-
niyet Nöbetçi Astsubaylığına gitmiş, burada kıta nöbetçisi olan Uzman Çavuş Yunus Emre 
Yanık’a “Haydi Yunus hazır kıta nerede, ülke olağanüstü hâl durumunda” şeklinde sözler 
söylemiştir. Sözde sıkıyönetim mesajı geldiğinde şüpheliler S. Kukudasaoğlu ve O.G. Yar-
bay T.G.’in yanında bulunmaktadır. Adı geçenler sözde sıkıyönetim emrinin gelmesinden 
sonra Ani Müdahale Mangasına silah ve mühimmat aldırmışlardır.  Darbe Girişiminin baş-
ladığı 15.07.2016 tarihinde sanık S.K. ile O.G. Alay içerisindeki faaliyetleri organize etmiş-
ler, Alayın güvenliğini sağlama adı altında Alaydaki darbeyle ilgili faaliyetlerin aksamaması 
ve dışardan herhangi bir müdahale olmaması amacıyla tedbirler aldırmışlardır. Saat: 23.10 
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sıralarında Darbe Teşebbüsünü planlayanlar tarafından hazırlanan sözde “Sıkıyönetim 
Direktifi” isimli mesajın 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına gönderildiği, Santral 
görevlisi olan Astsubay İ.Y.’ın bu mesajı alarak Yarbay T.G.’e götürdüğü, bu sırada şüpheli 
S.K. ile birlikte şüpheli T.G.’in yanında bulunduğu anlaşılmaktadır.” 

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; TCK 309/1, 311/1, 312/1, 314/2, 
53, 58/9, 63, 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve 
talep olunmuştur.

2. Emniyet İfadesi

Sanık O.G. emniyetteki ifadesinde; “...MEBS (Muhabere Elektronik Bilgi Sistem-
leri) Takım Komutanı olarak görev yaparım. 16.07.2016 günü gecesi akşam 18.00’de eşimin 
bir arkadaşının Ankara’da düğünü vardı. Ben de bu düğüne gitmek istemediğim, eşimi de 
kırmak istemediğim için o geceki nöbeti tutmaya karar verdim. O gün nöbet tutması gere-
ken Yunus GÜRBULAK’ı 3-4 gün önceden arayarak durumu izah ettim ve nöbetini tutmak 
istediğimi söyledim. Yunus da bana “Ne olacak komuttanım, biz de yapıyoruz böyle şeyler. 
Sorun olmaz. Nasıl olsa nöbetleri siz yazıyorsunuz, gerekli düzenlemeleri yaparsınız” dedi. 
Ben de 15.07.2016 günü saat 09.00’da bu nöbeti devraldım. Ertesi saat 09.00’a kadar nöbet-
çiydim. Olay günü görevliydim. Karargâh Bölüğünde nöbetçi subaydım. 15.07.2016 günü 
saat 08.30 sıralarında Alaya gittim. Saat 09.00’da başlayan toplantıya katıldım. Toplantıyı 
nöbetçi Amir Yarbay D.U. başkanlık yaptı. Toplantı konusu rutin konulardı. Toplantı sonra-
sı herkes görev yerlerine dağıldı. Normal mesaimize devam ettik. Normal mesai süresi içe-
risinde akşam 16.00’e kadar olağandışı bir durum olmadı... Saat 21.30-22.00’da askerlerin 
yat içtimasını aldım. Askerler yatakhanelerine gitti, mevcut tamdı. Koğuşların önünden 
yürüyerek odama doğru gittiğim esnada helikopterlerin ilk çalışma sesini duydum. Aka-
binde havalandıklarını duydum. Helikopterleri görmedim. Normalde bu uçuşlar vardiya 
nöbetçi subayı ve nöbet amirin bilgi dâhilinde olduğu için ben bunun normal bir uçuş oldu-
ğunu zannettim. Ben dışarıda oturduğum esnada saat 22.00-22.30 arası telefonumla uğra-
şırken internetten TSK’nin yönetime el koyduğu şeklinde haber gördüm. Bu durum üzerine 
kontrol edeyim düşüncesiyle koğuşların önüne doğru yürümeye başladım. Herhangi bir 
hareketlilik yoktu. Koğuşta nöbet tutan Er’e “kimse dışarı çıkmasın, çıkanların da isimleri-
ni al” diye emir verdim. Bu esnada nöbetçi amir D.U.’a ulaşmaya çalıştım ancak telefonu 
kapalıydı. O esnada Santraldeki asker bana ulaştı. “Komutanım 1. Ordudan arıyorlar. Nö-
betçi amire ulaşamamışlar. Bana soruyorlar” dedi. Bu sırada UĞUR BATTAL’ın askerleri 
yoklama için dışarıda bekliyorlardı. Beni görünce komutanım yoklama alamadık, U. astsu-
baya ulaşamıyoruz dediler. Ben de dışarıda kalmasınlar diye koğuşlara girmelerini söyle-
dim. Bu esnada alayda kimsenin olmadığını, beni alayda tek bıraktıklarını düşündüm ve 
panikledim. Bu sırada yine santralden arayarak Cephanelik nöbet yerine yakın tel örgü-
nün dışarıda bir araç olduğunu söylediler. Ben kontrol etmek için oraya gittim. Askerler 
panik yapmıştı, araçla ilgili bir sıkıntı göremedik. Askerler nöbet yerindeki telefonun arı-
zalı olduğunu söylediler. Ben tabur komutanının habercisi olan bu askerden tabur binası-
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nın anahtarı aldım. Nöbet yerinden ayrıldıktan hemen sonra Üsteğmen S.K. beni aradı. 
“Benim odaya gel, gelirken de Üsteğmen rütbesi getir” dedi ve telefonu kapattı. Akabinde 
ben tabur binasına giderek bir telefon aldım ve nöbet kulübesine götürüp askerlere ver-
dim. Akabinde odama gidip 1 çift üsteğmen rütbesi aldım. Odamdayken hareket yıldırım 
mesajı geldiğine dair asker bana bilgi verdi. Ben de nöbetçi Astsubayınıza söyle dedim. 
Çünkü ben o birimin nöbetçisi değilim. Akabinde rütbeleri alıp S. Üsteğmenin odasına 
gittim. Bana ilk olarak “Sıkıntı var mı?” diye sordu. Ben kimsenin olmadığını anlattım. 
Nöbetçi amiri sordu, olmadığını söyledim. Birlikte D.U.’un kendi odasına doğru gittik. Git-
tiğimizde nöbetçi amir olarak T. Yarbayı gördük. Kendisi bize “D.U. helikopterle gitmiş, 
beni arayıp nöbeti devral dediler. Ben de geldim” dedi. T. Yarbay “Harekât Yıldırım mesajı 
gelmiş, nöbetçi Astsubay bana getirmedi” diye bana sordu. Ben de nöbetçi Astsubay geti-
rir, benim bilgim yok dedim. O esnada Yarbay Y.Ö. beni aradı, konuşmak için dışarı çıktım. 
Ne oluyor diye sorduğunda T. Yarbayın cümleleriyle kendisine ifade ettim. “İkmal yapılmı-
yor değil mi?” diye sordu. Ben de olmadığını söyledim. Nöbetçi amir odasına girdiğimde T. 
Yarbay S.’le bana siz devriye atın dedi. Birlikte çıktık devriye attık. Nöbet noktalarını do-
laştık. Saat 00.00 sıralarında koğuşlar bölgesine gittiğimde hazır kıtayı göremedim. Nö-
betçi Astsubaya sorduğumda “Komutanım hazır kıta yönerge gereği 23.30’dan sonra istira-
hat ediyorlar.” dedi. Koğuşlara gönderdiğini söyledi. Bende kendisine “ortamı görüyorsun, 
hazır kıta askerleri çıkar, hazır beklesinler” dedim. Nizamiyeye gittik, dışarıda kalabalık 
vardı. Vatandaşlar bekliyorlardı. Mustafa İslam Koca ve CUMHUR SUİÇMEZ de nizamiye-
deydiler. Askerleri mevzilere yerleştirmişlerdi. Onlarda da panik havası hâkimdi. S. Üsteğ-
menin mühimmat alın tarzında birkaç talimatı oldu. Bu sırada S. Üsteğmenin askerlere 
sıkıyönetim oldu, Alay Komutanı dahi gelse almayın dediğini daha sonradan öğrendim, 
ancak dediğine şahit olmadım, duymadım. O sırada M.Ş. Üsteğmen de geldi. S. Üsteğmeni 
kenara çekip «komutanın kaza kırım aracını M.Ş. getirmesini söyleseniz, caydırıcılık olur” 
diye söyledim. Kendisi de M.Ş.’e iletti. Mustafa gidip bu aracı aldı, nizamiyeye getirdi. S. 
Üsteğmen M.Ş.’e aracın başında durmasını söyledi. Bizler de mevzilere geçtik. Bu sırada 
vatandaşlar tepki gösteriyorlardı. Aralarında vatandaşı galeyana getirmeye çalışan insan-
lar da vardı. Özetle kargaşa ortamı vardı. Biz de bu sebeple tedbirlerimizi aldık ve bekledik. 
Gün ağarmaya yakın S. Üsteğmen önce telefonuna baktı. Ardından ben nöbetçi amire gidi-
yorum diyerek ayrıldı. Ardından “komutanım, S. Üsteğmenim» diyerek seslendim ama hiç 
bakmadı. Alayın iç kısmına doğru ilerledi ve bir daha kendisini göremedim. Müteakiben 
sivil vatandaşlar da azalmaya başladı. Hava aydınlanınca iş makineleri geldi. Bu esnada 
tabur komutanı Y.Ö., Mustafa İslam Koca’yı arayarak “polisler gelecek onları içeri alın” 
dediğini öğrendim. M.Ş. Üsteğmenin yanına gittim. En kıdemlimiz olduğu için polislerin 
geleceğini söyledim. Kendisi T. Yarbayı aradı. T. Yarbay da “ben alay komutanını almak için 
çıktım” demiş. Mustafa hiçbir komutana ulaşamadığı için sinirlendi. Sabaha karşı Serdar 
Erdağı aradı. Neredesin sordu, akabinde “biz alaya girmeye çalışıyoruz, giremedik. Alarm 
çıkış kapısına gel. Gelirken de 1 Land araç ve 2 asker al” dedi. Bende aldım dediği yere 
gittim. Tel örgüyü keserek Yarbay Y.Ö., Yarbay Yücel Parmaksız, Başçavuş UĞUR BATTAL, 
Yüzbaşı Serdar Erdağı’yı içeriye aldım. Araca bindiler. Nizamiyeye gittik. Güvenlik korido-
ru oluşturarak alay komutanını içeri aldık. Alay komutanının yanında T.G. vardı, birlikte 
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geldiler. Alay komutanına bildiğimiz kadarıyla bilgi verdik. Akabinde nizamiyeden ayrıl-
dık. Alaya gittik. Öğlene doğru da odama gittim, dinlendim. Ben S. üsteğmenin izinli oldu-
ğunu biliyordum. Ancak kendisini gördüğümde bir boşluk, heyecan, korku içindeydi. Olay-
ları duyup da geldiğini değerlendirdim ve bu anlamda bir şey sormadım. Benden apolet 
istediği için apolet verdim. Ancak üniforması vardı. Benden istemedi. Yukarıda belirttiğim 
gibi sabah saatlerine kadar diğer nöbetçi subay ve astsubaylarla birlikte nizamideydik. 
Nöbetçi amir söylediği için birlikte devriye de attık. Saat 21.30-22.00 arasında birkaç heli-
kopterin sesini duydum, kalktıklarını biliyorum. Ancak helikopterleri göremedim. Normal 
şartlarda bulunduğum yerle mesafesi 1500 metre kadardı. Ancak ışıkları yanmıyordu, bu 
yüzden göremedim. Ayrıca 1 adet Cougar tipi helikopterin gece boyunca sürekli alay civa-
rında dolaştığını gördüm. Helikopterin modelini de Mustafa Üsteğmenden öğrendim. Bu 
helikopterin zaman zaman alçalıp yükseldiğini fark ettim ancak iniş yapıp yapmadığını 
bilmiyorum. Ayrıca alay komutanımız içeriye girerken sabah saatlerinde aynı helikopterin 
yine geldiğini ve uçuş noktasına doğru iniş yaptığını, hemen tekrar kalkış yaptığını gör-
düm. Benim bu helikopterlerin indiği noktaya uzaklığım yaklaşık 1500 metredir. Ancak 
havaalanı olduğu için boştur, önümde sadece tel örgü vardı. Benim gördüğüm kadarıyla 
alay komutanımızın giriş yaptığı esnada inen helikoptere sırt çantalı iki şahsın bindikleri-
ni gördüm. Bunun dışında bir bilgim yoktur. S. üsteğmenle devriyedeyken S. Üsteğmen 
kameralara bakalım dedi. Alay karargâhındaki kamera odasına gittik. Ben kapıda bekle-
dim. S. Üsteğmen bilgisayarın başına oturdu. Görevli olarak Astsubay A. vardı. S. Üsteğ-
men A.’e “bunlar silinmiyor mu?” diye sordu. Bilmiyorum komutanım dedi. Bunun dışında 
bir şey olmadı. Ben içeri dahi girmedim. Böyle bir talepte de bulunmadım. Biz S. üsteğmen-
le nizamiyedeydik. Yunus’un aradığını görünce S. üsteğmen bana “kim arıyor” diye sordu. 
Bende Yunus’un aradığını söyleyince “Yunus cevap verilecek son kişi. Bu işin sırası mı? 
Benim burada olduğumu söyleme” dedi. Bende tamam komutanım deyip telefonu açtım. 
Yunusla nöbet hakkında biraz konuştuk. Ardından bana S. Üsteğmeni sorunca yanımda 
olmadığını söyledim. Nöbetçi amirin subay gazinosunda olması gerekirken kendisine ula-
şamadım. Bu yüzden kendi makamında olabileceğini düşünerek odasına gittik. D.U. oda-
sında yoktu. Onun odasında nöbeti devraldığını söyleyen T.G. vardı. Sıkıyönetim kararı da 
bu esnada geldi. Olay bundan ibarettir...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık O.G. mahkeme huzurundaki savunmasında; “...saat 21:30 - 22 :00 civarı 
askerin yatakhanelerinde yat içtimalarını aldım ve mevcut tamdı, odama gittikten sonra 
helikopter sesleri duydum, odamda biraz oturdum daha sonra hava almak için dışarıya çık-
tım odamda telefon çekmiyor, telefonda haberlere bakarken bir grup askerin boğaz köp-
rüsünü kapattığı ve terör yönünde haberleri gördüm, sonra kontrol etmek için koğuşlara 
gittim, herhangi bir hareketlilik yoktu, dışarıda bulunan askerlere yatmalarını, dışarıya 
çıkmamalarını koğuş nöbetçilerine de çıkanların isimlerini almasını söyledim, bu esnada 
Nöbetçi Amir Yarbay D.U.’a ulaşmaya çalıştım ancak telefonu kapalıydı, santraldeki as-
ker bana ulaştı, komutanım birinci Ordu’dan arıyorlar nöbetçi Amire ulaşamamışlar bana 
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soruyorlar dedi, bu sırada Emniyet Muhafız bölüğünün askerlerini gördüm kalabalık bir 
yerde toplanmışlar dağınık duruyorlardı ve kontrolsüzdüler, Nöbetçi Astsubay UĞUR BAT-
TAL 09:00 da gelecekti halen gelmediğini, kendisine ulaşamadıklarını söylediler, ben de 
dışarıda beklemeyin koğuşunuza gidin emrini verdim, Alay da kimsenin olmadığını dü-
şündüm, sabah toplantıda 14 kişiydik ama etrafta kimseler yoktu, sonra tekrar santralden 
aradılar cephanelik nöbet yerinde tel çit yakınında sivil bir araç olduğunu söylediler, he-
men cephanelik nöbet yerine gittim, askerler paniklemişti, çünkü far yakıp söndürüyor, 
bizim tel örgünün yanında ve meskun mahalde olduğu için araçla ilgili sıkıntı göremedim, 
herhangi bir şey olursa haber verin dedim telefonun çalışmadığını söylediler, onlara tele-
fon getireceğimi söyledim askerler paniklemişti, uçaklar uçmaya başlamış, etrafta kimse-
ler yok, askerler hatayla, heyecanla ve panikle kendisini vursa ya da karşısındakini vursa 
kimsenin umurunda değil, tek ben vardım, elimde patlamak üzere bir bomba bırakmışlar 
bombayı atsam başkaları zarar görecek, tutsam ben zarar görecektim, askerler kontrolsüz, 
nöbetçiler paniklemiş ve rütbeli kimse yok, kimsenin zarar görmemesi için elimden geleni 
yaptım, bir askerin başına bir zarar gelse ben vicdanıma hesap veremezdim. Nöbetçi Su-
bay olduğum için de nöbetimin gereğini yerine getirdim, tanık İfadelerinden anlaşıldığı 
üzere o saatlerde nöbetçi personelin Nöbetçi Amir Yarbay D.U.’un emriyle uçuşa helikop-
ter hazırladığı görülmektedir, dolayısıyla etrafta kimse yoktu, benim görevim karargah 
bölüğünün askerlerini mıntıka yemek, yat, sabah, çarşı yoklamalarını almak ve yaptıkla-
rını kontrol etmektir, askerlerin güvende olduğundan emin olmalıydım, nöbet yerinden 
ayrıldıktan sonra S. Üsteğmen aradı, Taburdan odasının anahtarını istedi, bende Tabura 
gittim, telefonu alıp cephanelik nöbet yerine götürdüm. Sonra S. Üsteğmen odasına gitti-
ğinde odasının önündeydi, hayırdır Komutanım dedim, emniyetle ilgili görevinin olduğunu 
söyledi... T. Yarbay’ı gördüm, telefonum çaldı konuşmak için dışarıya çıktım, Bölük Ko-
mutanım Serdar Erdağı ve Tabur Komutanım Y.Ö. ile görüştüm, o esnada koridorda Mu-
habere Merkezi Nöbetçi Astsubayı İ.Y.’ın elinde evraklarla geldiğini gördüm, konuşmam 
bitip içeriye girdiğimde Yılmaz Astsubay gitmişti, T. Yarbay Alay Komutanı ile görüşeceğim 
görüştüm dedi, siz nöbet yerlerini gezin dedi, devriyeye devam ettim, koğuşlar bölgesinde 
ve nizamiyeyi kontrol için gittim, dışarıda kalabalık vardı, Astsubay Mustafa İslam Koca 
ve Astsubay CUMHUR SUİÇMEZ Nizamiyedeydiler, panik havası hakimdi, nizamiyede bir 
grup vardı ve çoğalıyordu, ışıkları kapatıp karartma uyguladık, ne gibi bir tedbir alabilece-
ğimizi düşündük, Mebs kısım amiri olduğum için birliğin muhabere malzemelerine haki-
mim, itfaiye titan aracında megafon olduğunu biliyorum, duyuru yapabiliriz düşüncesiyle 
teklifte bulundum... Üsteğmen M.Ş.’in ifadesinde anlaşıldığı üzere ben teklifte bulundum 
çünkü diğer Üsteğmen rütbesi olanlar benden kıdemliydi. Nizamiyede bulunan rütbeliler 
olarak karar verdik ve getirdik, S. Üsteğmen nöbetçi amirin yanına gidelim dedi gittik ve 
nöbetçi Amire bilgi verdik, dönüşte Üsteğmen S.K. biriyle telefonla görüştükten sonra dev-
riye şoförü Alay Karargahına gidelim dedi ve kamera odasına uğrayıp tekrar nizamiyeye 
geldik, nizamiyede bir haber geldi, bir nolu nöbet yerinde bir asker kimseyle konuşmuyor, 
silahlarını doğrultmuş ateş edebilir dediler, Land aracıyla askerin yanına tek gittim, nöbet-
çi Er mevziiye inip silahını tam dolduruşta ateş etmeye hazır eli tetikte ve bir kaç kez sil-
keledim, seslendim sakinleştirdim, silahını aldım, anlattığına göre dışarıdakiler silahınızı 
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bize verin yoksa gelip biz alırız, annesine kız kardeşine küfürler etmişler, etkisinde kalmış, 
belki biraz daha geciksem ateş edebilirlerdi, ateş edebilirdi, silahını ve mühimmatını em-
niyete aldım ve tekrar nizamiyeye döndüm, nizamiyede Astsubay CUMHUR SUİÇMEZ , Ast-
subay Mustafa İslam Koca, Üsteğmen O.G., Üsteğmen M.Ş., Üsteğmen S.K. bir süre sonra 
Astsubay Uğur Batdal ve uzman çavuş Yunus Emre Yanık la beraberdik, kısacası ilk olarak 
beş kişi daha sonradan iki kişi daha gelerek yedi kişi olduk, gün ağarmaya başladığında 
nizamiyede S. Üsteğmen önce telefona baktı, sonra gitti, komutanım S. Üsteğmen diye ses-
lendim bakmadı, aradım açtı ve nöbetçi amirine gidiyorum dedi gitti, hava aydınlanınca 
iş makineleri geldi nizamiyeyi kapattılar, tabur Komutanı Yarbay Y.Ö.’ın Astsubay Mustafa 
İslam Koca’yı arayarak polisler gelecek onları içeriye alın dediğini öğrendim...” şeklinde 
beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık O.G. hakkında; “Sanık O.’ın 15/07/2016 tarihi itibariyle 
4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığında muhabere elektronik takım komutanı olarak 
üsteğmen rütbesiyle görev yaptığı, sanığın FETÖ terör örgütünün hiyerarşik yapılanması-
na katılarak kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle FETÖ terör ör-
gütünün faaliyeti çerçevesinde 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe teşebbü-
süne iştirak ettiğinden bahisle hakkında soruşturma yürütülerek TCK madde 309/1, 311/1, 
312/1, 314/2, 3713 sayılı TMK madde 5, TCK madde 53, 58/9 ve 63 uyarınca cezalandırılması 
istemiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2017/28262 Esas sayılı ve 11/10/2017 tarihli iddia-
namesiyle kamu davası açıldığı,

Sanık O.’ın 15/07/2016 günü 4’üncü Kara Havacılık Alayı’nda karargah bölüğü 
nöbetçi astsubayı olarak nöbeti olan astsubay Yunus Gürbulak’ı 13/07/2016 günü araya-
rak nöbet değişimi talebinde bulunduğu ve nöbeti devraldığı, sanığın darbe teşebbüsünün 
başladığı 15/07/2016 tarihinde diğer sanık S.K. ile birlikte alay içerisindeki faaliyetleri or-
ganize ettiği, alayın güvenliğini sağlama adı altında alaydaki darbe ile ilgili faaliyetlerin 
aksamaması ve dışarıdan herhangi biri müdahale olmaması amacıyla tedbirler aldırdığı, 
15/07/2016 günü saat 23:10 sıralarında darbe teşebbüsünü planlayanlar tarafından hazırla-
nan sözde sıkı yönetim direktifi isimli mesajın 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na 
gönderildiği, santral görevlisi olan sanık İ.’in bu mesajı alarak sanık T.’e götürdüğü bu sıra-
da sanık T.’in yanında sanık S. ile birlikte sanık O.’ın da bulunduğu, teşebbüse iştirak ettik-
leri değerlendirilen 23’üncü Alaydan giriş yapan tam teçhizatlı askerlerden ve alaya giriş 
çıkış yapan araçlardan haberdar olduğu halde görevin gereklerine uygun davranmadığı,

Sanık O.’ın olay günü kışla içerisinde yukarıda belirtildiği şekilde eylemlerde 
bulunduğuna ilişkin kışlada görevli Mustafa İslam Koca’nın, CUMHUR SUİÇMEZ’in, Fatih 
Kızılkaya’nın ve Eyüp Levent Kaya›nın tanık ifadelerinin bulunduğu sanık hakkında bilgi 
ve görgü sahibi olduğu anlaşılan Mehmet Fatih Öncel’in tanık ifadesine göre sanık O.’ın 
üniversite eğitimi döneminde kalmış olduğu öğrenci yurdunda FETÖ’nün hiyerarşik ya-
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pılanmasına katılarak belletmen olarak örgütsel faaliyette bulunduğu, yine sanığın FETÖ 
terör örgütü üyesi olduğuna dair Hasan Çetinkaya’nın tanık ifadesinin bulunduğu, sanığın 
FETÖ terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapıda bulunan örgüt 
üyelerinin tespitine yönelik yapılan soruşturma neticesinde sanığın FETÖ terör örgütünün 
TSK içerisindeki mahrem yapılanmasında bulunan mahrem imamlar tarafından FETÖ te-
rör örgütünün örgütsel faaliyeti çerçevesinde şifreli haberleşme yöntemiyle 21/07/2012 ile 
28/06/2013 tarihleri arasında ...44 445 38 68 numaralı cep telefonu hattının arandığının, 
sanığın bu şekilde FETÖ terör örgütüyle irtibatını devam ettirerek mensubiyetini muhafa-
za ettiğinin belirlendiği,

Dosya kapsamındaki tüm bilgi, belge, dijital kayıtlar, kamera kayıtları alınan 
tanık beyanları ve savunmalar birlikte değerlendirildiğinde sanık O.’ın iddianameye konu 
FETÖ terör örgütünce planlanan darbe teşebbüsü kapsamındaki eylemlerden olay tarihin-
den önce haberdar olup bu eylemlere bilerek ve isteyerek iştirak ettiği, bu nedenle sanığın 
inkar yönündeki savunmasına itibar edilemeyeceği, her ne kadar sanık O. hakkında TCK 
madde 311/1 ve 312/1’de düzenlenen cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldır-
maya teşebbüs ve cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan 
kaldırmaya teşebbüs suçlarını işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de TCK madde 
309/2 hükmü gözetilmek suretiyle sanık O.’ın FETÖ terör örgütünün faaliyeti çerçevesin-
deki darbe teşebbüsü kapsamındaki eylemlerinin TCK madde 309/1’de düzenlenen Ana-
yasal Düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunu oluşturduğu, ayrıca TCK madde 
309/2 uyarınca sanık O.’ın FETÖ terör örgütüne üye olması dolayısıyla TCK madde 314/2 
uyarınca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan da cezalandırılması gerektiği anlaşıl-
makla sanık O.’ın TCK madde 309/1, 3713 sayılı TMK madde 3 delaletiyle madde 5, madde 
8/A, TCK 53/1, 53/5, 58/9 ,TCK madde 314/2, 3713 sayılı TMK madde 3 delaletiyle 5,TCK 
madde 53/1 ve 58/9 uyarınca cezalandırılması ile sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçir-
diği sürelerin TCK madde 63 uyarınca alacağı cezadan mahsubu ile sanığın üzerine atılı 
suçların vasıf ve mahiyeti öngörülen cezanın alt ve üst sınırı ve diğer dosya kapsamı birlik-
te gözetilerek tutukluluk halinin hükmen devamına karar verilmesi,” mütalaa olunmuştur.

5. İdari Tahkikat Raporu ve İnceleme Sonuç Raporu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4’üncü Kara havacılık Alay Komutanlığı tarafından 
Ağustos 2016’da düzenlenen 37335098-1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat Raporunda 
sanık O.G. hakkındaki tespitler şu şekildedir. “...Birliğimizde uçuş ile ilgili bu faaliyetler 
olurken bazı personel de helikopterlerin hazırlanması, çevre emniyetinin alınması ve niza-
miyenin kapatılması gibi faaliyetler yürütmüştür. Yb. D.U.’un uçuşa çıkması üzerine Alay 
Nöbetçi Amirliği görevini devralan Yb. T.G.’in, görevli veya nöbetçi olmadığı halde birliğe 
gelen Emniyet Muhafız Bölük Komutanı Ütğm. S.K.’nun, mesaiyi terk etmeyerek birlikte 
kalan Kr. PIt. Tğm. F.G.’ün ve Kd. Çvş. M.K.’in, Nöbetçi heyetinden; Karargâh Bölüğü Nöbet-
çi Subayı Ütğm. O.G.’in ve Alay Vardiya Nöbetçi Subayı Tğm. H.P.’ın faaliyetleri savcılıkça 
şüpheli bulunmuş ve söz konusu personel değişik tarihlerde tutuklanmıştır.
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Mu. Ütğm. O.G.; P. Asb. Kd. Üçvş. Yunus Gürbulak’ın yazılı ifadesinde belirttiği 
gibi; özel işlerini gerekçe göstererek kendi isteği ile nöbet değişikliği sonucu 15 Temmuz 
2016 tarihinde Karargâh Bölüğü Nöbetçi Subaylığını devraldığı tespit edilmiştir.

Muhabere Merkezi Nöbetçi Astsubayı Kr. HvcI. Bçvş. İ.Y.’ın yazılı ifadesinde be-
lirttiği gibi; Harekat Yıldırım olarak gelen sıkıyönetim emrini nöbetçi amiri olan Yb. T.G.’e 
teslim ettiğinde Ütğm. S.K. ile birlikte Yb. T.G. in yanında oldukları tespit edilmiştir.

Mu. Er. Mürsel Gündüz ün yazılı ifadesinde belirttiği gibi; olay gecesi, tecrübe-
li santral operatörü olan Mu. Er. Mürsel Gündüz’ü değiştirerek yerine tecrübesiz Mu. Er. 
M.U.’ı görevlendirdiği, gece saatlerine doğru birliği arayan askeri personel nedeniyle sant-
ralde yoğunluk arttığı halde, ısrarla santrale takviye personel görevlendirmediği tespit 
edilmiştir.

Olay gecesi nizamiye nöbetçi astsubayı olan Kr. Hvd. Asb. Üçvş. CUMHUR SUİÇ-
MEZ’in yazılı ifadesinde belirttiği gibi, nizamiye bölgesinde askerlere mevzi aldırarak po-
lis-asker kimse girmeyecek şeklinde emirler vermiş olan P. Ütğm. S.K. ile birlikte hareket 
ettiği tespit edilmiştir.

Nato Benzinliği bölgesinde nöbetçi olan P Er. A.O.T.’ın yazılı ifadesinde belirttiği 
gibi; saat 23 00’e doğru 23’üncü Mot. PA’dan giren askeri personelden, TSK burayı ele geçir-
miş, gazanız mübarek olsun” şeklinde darbeyi ima eden sözler duyduğunu ve bunu nöbet 
bölgesini kontrole gelen Ütğm. S.K. ve Ütğm. O.G.’e söylediği tespit edilmiştir.

Hizmet Destek Tabur Komutanı olan P.Yb. Y.Ö.’ın yazılı ifadesinde belirttiği gibi; 
olay gecesi 01:00 sıralarında kendisini arayıp neler olduğunu sorduğunda, birlikte cereyan 
eden tüm olaylara rağmen, bir problem olmadığını nöbetine normal şekilde devam ettiğini 
söyleyerek gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilmiştir

P. Asb. Kd Üçvş. Yunus Gurbulak’ın yazılı ifadesinde belirttiği gibi; gece 02:44’de 
yaptıkları telefon görüşmesinde, Emn. Muhfz. BLK. Ütğm. S.K.’nun alayda olduğu bilgisini 
aldığını söylediğinde, gece boyu Ütğm S.K. ile birlikte hareket ettiği halde S. üsteğmeni 
görmediğini beyan etmiştir.

Sonuç olarak, personelin darbe teşebbüsünden haberdar olduğu ve faaliyetlerini 
bu yönde gerçekleştirdiği izlenimi edinilmiştir.”
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6. HTS Kayıtları

Sanık O.G.’in HTS Kayıtları şu şekildedir:

“Hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu davası açılan D.U. (......) ile 
15.07.2016 günü saat:11.03’de 28 s n , 19.42’de 28 s n , 19.43’de 16 sn. ve 19.48’de 29 sn. 
olmak üzere 4 kez,

Sanık S.K. (...) ile 15.07.2016 günü saat:22.10’da 24 sn, 22.28’de 1 sn, 23.09’da 18 
sn, 23.11’de 15 sn. 16.07.2016 günü saat:04.22’de 17 sn. olmak üzere 5 kez,

Sanık T.G. (...) ile 16.07.2016 günü saat:02.06’da 38 s n, 04.20’de 1 sn, 04.21’de 41 
sn. ve 05.57’de 80 sn olmak üzere 4 kez,

Görüşme saati itibarı ile 23. Motor Piyade Alay Komutanlığı adına tahsisli sa-
bit numarayı (…) kullanan şahıs ile 16.07.2016 günü saat: 00.39’da 43 sn, 00.50’de 50 sn, 
02.24’de 65 sn. ve 19.19’da 88 sn. olmak üzere 4 kez görüşme yaptığı görülmüştür.”

7. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık T.G. emniyet ifadesinde “…Yarbay D.U.’un yanına gittim kendisi çok acil 
olarak uçuşa çıkması gerektiğini gelene kadar ondan sonraki kıdemli nöbetçi subay O. 
üsteğmene yardımcı olmamı rica etti… Darbe kalkışmasını da 22.30 sıralarında başbaka-
nımızın açıklaması ve O. Üsteğmen’in bana söylemesi ile öğrenmiş oldum…” şeklinde be-
yanda bulunmuştur.

Sanık İ.Y. emniyet ifadesinde “…başlığında harekât yıldırım öncelikli ve sıkıyö-
netim konulu bir mesaj olduğunu söyledim. Derhal bana getir dedi. Ben de yürüyerek Birlik 
Bakım Tabur Komutan odasına gittim, Burada T.G., S.K. ve O.G.’i gördüm. Saat bu arada 
23.20 sularıydı…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık S.K. emniyet ifadesinde “…nöbetçi subay O.G.’i aradım ve odamın yedek 
anahtarını istedim. O da anahtarı bulamadı. Diğer odaları kontrol ettiğimde takım komu-
tanı olan A.B.’ın odası açıktı ve içinde askeri üniforma vardı, ben de onları giyindim. Üsteğ-
men rütbesini O.G.’den aldım. Sonra Land araca binerek yine nöbetçilerden sorumlu olan 
O.G. ile birlikte nöbet yerlerini kontrol ettik. Nöbetçileri terör konusundan dolayı dikkatli 
olmaları için uyardık. Bir durum olduğu zaman bildirmelerini istedik. Nöbetçileri dolaştık-
tan sonra nöbetçi amiri olan T. Yarbayın yanına gittik. T. Yarbay ile konuşurken haber mer-
kezine Sıkıyönetim emrinin geldiği haberini aldık. Haber merkezi nöbetçi Astsubayı olan 
soy ismi Yılmaz olarak bildiğim Astsubay sıkıyönetim emri yazısını getirdi. T. Yarbay bu 
yazıyı okudu ve bize “Sıkıyönetim ilan edildiğini, bundan sonra bu emrin geçerli olduğunu, 
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emir komutanın değiştiğini, nöbet yerlerini kontrol etmemizi ve hatta nizamiyeye giderek 
nizamiye bölgesinde bulunmamız gerektiğini, ayrıca alay komutanı gelse dahi içeri alma-
yacaksınız” diye söyledi. Ben ve O.G. T. Yarbayın yanından ayrıldık. …” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

8. Hakkındaki Tanık Beyanları

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanı olarak görev yapan Kurmay 
Pilot Albay A.R.Şer ifadesinde; “…Yukarıda isimlerini söylemiş olduğum personelim dışın-
da Alay içerisinde yaptırdığım idari tahkikat neticesinde Üsteğmen O.G.’in de bu faaliyetin 
içerisinde olabileceği tahkikat heyeti tarafından bana beyan edildi…” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara H av acılık Alayında Astsubay Üstçavuş olarak gö-
rev yapan CUMHUR SUİÇMEZ ifadesinde: “…Olay gecesi S.K. isimli üsteğmen izinli olduğu 
halde alayda bulunmaktaydı, bu şahıs bizim nizamiyeden giriş yapmadı, öğrendiğim ka-
darıyla 23. Alaydan giriş yapmış. Ben bu şahsın senelik izinde olduğunu Mustafa Yel’den 
öğrenmiştim. S.K. ile O.G. hep beraber hareket ettiler. S.K. ve O.G. nizamiyeye ilk olarak 
saat: 23.00 civarında geldiler…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Astsubay olarak görev yapan Yu-
nus Gürbulak tanık olarak alınan ifadesinde; “…15.07.2016 günü normal mesaiye geldim. 
Nöbetçi olduğumuz zaman 08.45’de o gün nöbetçi olan tüm rütbeli personel ile toplantı 
yaparız. Ben bu toplantıya katılmadım. Çağıran da olmadı. Anladım ki O.G. gerekli nöbet 
değişikliğini yapmış…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Astsubay olarak görev yapan A.G. 
ifadesinde: “…01.00 sıralarında S.K. ve O.G. kamera odasına geldiler. S.K. bana kameralar-
la ilgili bir şeyler sordu. Kamera görüntülerinin nasıl alınabileceği ve nasıl silinebileceğini 
sordu. Bu konuda yetkim ve bilgim olmadığını söyledim…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Onbaşı olarak görev yapan Hüse-
yin Şahin ifadesinde: “…Üsteğmen S.K. ve üsteğmen O.G. yanıma doğru geldiler. S. üsteğ-
men bana “Seninle birlikte yanına 4 tane sağlam adam alarak hücum yeleklerini giyerek ve 
silahlarınızı alarak nizamiye bölgesine inin, orada Mustafa astsubay var, benim gönderdi-
ğimi söyleyin” dedi… Biz mevzilere dağıldık ve beklemeye başladık. 10 dakika kadar sonra 
O.G. ve S.K. araçla nizamiye bölgesine geldiler. S.K. sürekli olarak telkinlerde bulunuyordu. 
Bize «emirsiz hareket etmeyin, sakin olun, mevzilerden çıkmayın” diyordu. Ben kendim 
duymadım ancak “Artık alay komutanı yok, alay komutanı dahi bu kapıdan içeri girme-
yecek, birinci öncelik alayın güvenliği” şeklinde söylemlerde bulunduğu arkadaşlarımdan 
duydum. S.K. ve O.G. 10-15 dakika aralıklarla sürekli olarak gelip gidiyorlardı…” şeklinde 
beyanda bulunmuştur.
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Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Er olarak görev yapan M.U. ifade-
sinde: “…Eray ile bir müddet telefonlara baktık. Eray bana ailesi ile görüştüğünü, ailesinin 
kendisine darbe olduğunu söylediği bana söyledi. Bende Eray’a darbenin ne olduğunu sor-
dum. Eray Türkiye karışır dedi. Zaten o sırada ailem ile de görüştüm. Ailem bana dışarı çık-
mamamı söyledi. Eray Uslu benim yanıma geldikten 20 dakika sonra Üsteğmen O.G. geldi. 
Eray Uslu durum hakkında kendisine bilgi verdi. O.G. Eray Uslu’ya ‘fazla abartma, her şeyi 
çok büyütüyorsun, santraldan çık git’ dedi. Bunun üzerine Eray Uslu oradan ayrıldı. Zaten 
birkaç gün önce terhis oldu…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Onbaşı olarak görev yapan U.E.T. 
ifadesinde: “…16.07.2016 günü benim Birliğim içerisinde bulunan 01-03 nöbetim vardı ben 
nöbete kalktım bu esnada Üsteğmen S.K. ve O.G.’i gördüm kendileri çok telaşlı idi daha 
sonra ben nöbete gittim…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Eyüp Levent Kaya 11.07.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki ifade-
sinde “…S.K. bölük Komutanımız oradaydı. O.G. oradaydı, ondan sonra Halk yavaş yavaş 
kapıda toplanmaya başladı. İşte biz ne oluyor niye toplanıyorlar falan filan dediğimizde 
hani orada arkadaşlar darbe oluyor falan filan o tarz cümleler kullandılar. İşte bizde darbe-
yi falan tam net ne olduğunu bilmediğimiz için anlam veremedik olanlara. Sonra işte halk 
toplandı bize bağırıyorlardı küfür ediyorlardı. Sonra işte S.K. dedi işte bunlar Sangazi’nin 
teröristleri işte, burası bizim Alayımız, biz namusumuzu koruyacağız…” Mahkeme Başka-
nının “S.K.’nun sana söylediğini beyan ettiğin gelirse üzerine su sıkın, itfaiye aracından su 
sıkın dediği zamanda o zaman bayrak var mıydı?” sorusu üzerinde tanık Eyüp Levent Kaya: 
“S. Kukudasoglu demedi onu O.G. dedi…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Fatih Kızılkaya 24.09.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki ifadesin-
de “…S.K.’yla O.G. geldi Üsteğmen rütbesiyle. İlk devriyede normal hani bir sıkıntı yoktu. 
Zaten hani bu zamana kadarda bir sıkıntı görmemiştik. Sonrasında işte olaylar başlamaya 
başladı. 23. Motorize Piyade Alayı var yan Alayda, birkaç tane araç geldi gitti. Bunlar ru-
tin şeylerdi zaten. Ardından işte 24 tane komando geçti ama hani SAT komandosu mu ya 
da bordo berelidir hiçbir bilgim yok. 24 kişi geçti diyebilirim sadece…” şeklinde beyanda 
bulunmuştur. Mahkeme başkanının sanık S. ve O. ile konuşup konuşmadığına dair sorusu 
üzerine “…2 defa 2. defa ya da 3.defa geldiklerinde geçti. 24 kişinin hani buradan 24 kişi 
geçecek yani şahıslar geçecek geçişlerine izin verin uçak pistine…” şeklinde beyanda bu-
lunmuştur.

Tanık Hüseyin Şahin 24.09.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki ifadesin-
de “…O.G. de konuşmaların zaten içindeydi. O.G. yukarıda telsiz bölgesinde irtibat konuş-
ma içerisinde bulunuyordu. Yukarı çıkıp geliyordu. Koğuşlar bölgesinde nizamiye bölgesi 
arasında sürekli gidip geliyordu…” şeklinde beyanda bulunmuştur.
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9. Değerlendirme ve Kanaatimiz

- Sanık O.G.’in darbe gecesinin neredeyse tamamında, hukuki durumu yukarıda 
tafsilatıyla incelenen sanık S.K. ile birlikte hareket ettiği,

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4’üncü Kara havacılık Alay Komutanlığı tarafın-
dan Ağustos 2016’da düzenlenen 37335098-1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat Raporu,

- Sanık T.G. emniyet ifadesindeki “…Yarbay D.U.’un yanına gittim kendisi çok 
acil olarak uçuşa çıkması gerektiğini gelene kadar ondan sonraki kıdemli nöbetçi subay O. 
üsteğmene yardımcı olmamı rica etti…” şeklinde beyanı,

- Sanık İ.Y. emniyet ifadesindeki “…başlığında harekât yıldırım öncelikli ve sı-
kıyönetim konulu bir mesaj olduğunu söyledim. Derhal bana getir dedi. Bende yürüyerek 
Birlik Bakım Tabur Komutan odasına gittim, Burada T.G., S.K. ve O.G.’i gördüm. Saat bu 
arada 23.20 sularıydı…” şeklinde beyanı,

- Sanık S.K.’nun emniyet ifadesindeki; “…T. Yarbay bu yazıyı okudu ve bize “Sıkı-
yönetim ilan edildiğini, bundan sonra bu emrin geçerli olduğunu, emir komutanın değiş-
tiğini, nöbet yerlerini kontrol etmemizi ve hatta nizamiyeye giderek nizamiye bölgesinde 
bulunmamız gerektiğini, ayrıca alay komutanı gelse dahi içeri almayacaksınız” diye söyle-
di. Ben ve O.G. T. Yarbayın yanından ayrıldık. …” şeklinde beyanı,

- Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Astsubay Üstçavuş olarak görev 
yapan CUMHUR SUİÇMEZ ifadesindeki: “…S.K. ile O.G. hep beraber hareket ettiler. S.K. ve 
O.G. nizamiyeye ilk olarak saat: 23.00 civarında geldiler…” şeklinde beyanı

- Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Astsubay olarak görev yapan Yu-
nus Gürbulak tanık olarak alınan ifadesindeki; “…15.07.2016 günü normal mesaiye geldim. 
Nöbetçi olduğumuz zaman 08.45’de o gün nöbetçi olan tüm rütbeli personel ile toplantı 
yaparız. Ben bu toplantıya katılmadım. Çağıran da olmadı. Anladım ki O.G. gerekli nöbet 
değişikliğini yapmış…” şeklinde beyanı,

- Tanık Eyüp Levent Kaya 11.07.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki ifa-
desinde Mahkeme Başkanının “S.K.’nun sana söylediğini beyan ettiğin “gelirse üzerine su 
sıkın, itfaiye aracından su sıkın dediği zamanda o zaman bayrak var mıydı?” sorusu üzerin-
de tanık Eyüp Levent Kaya’nın: “S. Kukudasoglu demedi onu O.G. dedi…” şeklinde beyanı,

Birlikte değerlendirildiğinde, sanık O.G.’in sanık S.K. ve T.G. ile birlikte darbenin 
4. Kara Havacılık Alayındaki fiillerini sevk ve idare ettiği anlaşılmaktadır. Sanığın inkâr 
niteliğindeki beyanlarına itibar edilemeyecektir. Bu nedenle sanığın 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun 309 ve 314. maddeleri mucibince tecziyesi gerekmektedir.
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D. Sanık H.P.

1. İddianamede Müsnet Suç

Sanık H.P.’a isnat edilen suç ve fiiller iddianamede şu şekilde özetlenmiştir. “Nö-
bet listesinde 15.07.2016 günü için Alay Vardiya Subayı olarak Üsteğmen Ertuğ Erdem’in 
isminin yazılı olduğu, adı geçenin nöbet hizmetine başlamasından sonra Bölük Komutanı 
olan Kara Pilot Yüzbaşı A.Y.’in bu personelin nöbetini değiştirdiği ve yerine nöbetçi olarak 
Teğmen H.P.’ı görevlendirdiği anlaşılmıştır. Ankara Kara Havacılık Komutanlığı tarafından 
Türk Hava Sahasında hiçbir hava aracının uçuş yapamayacağına karar verilmiş ve emir 
15.07.2016 günü saat: 19.00 sıralarında vardiya nöbetçi subayı olan Teğmen H.P.’a telefonla 
bildirilmiştir. Alay Vardiya Nöbetçi Subayı olan Teğmen H.P.’ın Alay Komutanını 23.00-
24.00 saatleri arasında bir kez cep telefonu ile aramış, kışla üzerinden helikopterlerin geç-
tiğini ancak bu helikopterlerin 4’üncü Kara Havacılık Alayından kalkmadığını söylemiştir. 
Halbuki bu görüşmenin gerçekleştiği saatlerde 5 helikopter Alaydan havalanmıştır. Şüp-
heli A.Y. 14.07.2016 günü 15.07.2016 günü Meydan Harekât Taburu Nöbetçi Subayı olarak 
görevlendirilen Üsteğmen C.E. ile görüşmüş ve bu personelin nöbetini değiştirerek nöbet 
görevini Üsteğmen M.Ş.’e vermiştir, nöbet görevi 24 saat esasına göre olmasına rağmen 
M.Ş.’e saat:17.00’dan sonra çıkıp gidebileceğini, nöbeti Alay Vardiya Nöbetçisi şüpheli 
Teğmen H.P.’a devretmesi gerektiğini söylemiştir. Adı geçenin şüpheli 11-31 Temmuz 2016 
tarihleri arasında yıllık kanuni izinde olmasına rağmen 4’üncü Kara Havacılık Alayında 
15.07.2016 tarihi itibariyle Üsteğmen Ertuğ Erdem’in Alay Vardiya Nöbetçi Subayı olarak 
nöbet çizelgesinde ismi bulunmaktadır. Darbe teşebbüsüne iştirak eden ve başarısız oldu-
ğunun ortaya çıkmasından sonra Yunanistan’a kaçan şüpheli A.Y. tarafından çağırılarak 
Ertuğ Erdem'in yerine olay günü nöbetçi subay olarak görevlendirilmiştir. Alay içinde ger-
çekleşen uçuş faaliyetlerinden başlangıçtan itibaren haberdar olduğu, Darbe girişiminin 
devam ederken şüphelinin saat 22.56’da Yüzbaşı İ.R., saat 23.29’da Albay Can Kılıçarslan 
ile telefon görüşmeleri yaptığı, yapılan bu görüşmelerde Alayda olağandışı bir durum ol-
madığını, herhangi bir uçuş faaliyetinin bulunmadığını söyleyerek yanıltıcı bilgi verdiği 
görülmüştür. Alay vardiya nöbetçi subayının görevinin Alaydaki uçuşları kontrol etmek-
le birlikte, iniş kalkış yapan helikopterlerin bilgilerini ve uçuş faaliyetlerini başta Kara 
Havacılık Komutanlığı olmak üzere üst karargâhlara bildirmek ve takip etmektir. Darbe 
Girişiminin başarısızlığa uğradığı saate kadar eylemlerine devam etmiş, böylelikle 15 Tem-
muz 2016 tarihinde meydana gelen Darbe Teşebbüsüne bilerek ve isteyerek iştirak ettiği 
anlaşılmıştır.” 

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; TCK 309/1, 311/1, 312/1, 314/2, 
53, 58/9, 63, 3713 Sayılı Yasanın 5. maddeleri. Uyarınca cezalandırılması iddia ta-
lep olunmuştur.
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2. Emniyet İfadesi

Sanık H.P. emniyetteki ifadesinde “...4’üncü Kara Havacılık Alayı Hücum Heli-
kopter Taburu İkinci Bölükte helikopter pilotu olarak görev yapıyorum. Ben 11 Temmuz’da 
izne Ayvalık’a gitmiştim. İzindeyken Bölük Komutanı A.Y. beni arayarak ne zaman dönü-
yorsun dedi. Ben de 14’ünde döneceğimi söyledim. Burada izinde çok personel olduğunu bu 
yüzden göreve gidebileceğimi söyledi. 14 Temmuz akşamı İstanbul’a döndüğümde Bölük 
Komutanım A.Y.’i arayarak geldiğimi bildirdim. Bana lojmana uğramamı söyledi, lojmana 
gittiğimde aracın yanına geldi, izindeki personellerin yerine adam lazım olduğunu bu yüz-
den yarın göreve gelmemi söyledi. Ben de Maltepe’deki evimden eşyalarımı alıp kız arkada-
şımın yanına gittim. 15 Temmuz sabahı mesaiye geldim. Rutin brifinge girdim. Burada A.Y. 
yoktu 09.45’te odasına çağırdı. Hafta sonu VIP uçuşu planlayacağız senin işin var mı dedi. 
Çok acil bir işim olmadığını söyleyince sen bugün nöbeti tut sana pazartesi izin verebilirim 
dedi. Ben de kabul ettim. Normalde nöbetlerin devri 08.45’te olması gerekiyordu ancak 
bana geç söylediği için sabah 10.30’da üsteğmen Ertuğ Erdem’den nöbeti devraldım. Saat 
4 buçuk civarı Üsteğmen M.Ş. geldi, pazar günü Meydan Harekât Nöbetçi Subayı olacaktı. 
Hem cuma hem de pazar günü nöbeti olduğu için A. Yüzbaşı cuma günü nöbet tutmana 
gerek yok sen git dedi. Ancak onun yerine kimseyi görevlendirmedi. Akşamüzeri 17.50’de 
buçuk gibi uçuşlar bitince hagündurap isimli günlük planı Ankara’ya yolladım. Ve alay ko-
mutanına bilgi verdim. Ben vardiya nöbetçi subayıydım. M.Ş. bana içtimayı al dedi. Yemek-
teki ve yatak içtimasını aldım. Yemekte Yüzbaşı A. ve o gün nöbetçi amir olan Yarbay D.U.’u 
gördüm. A. Yüzbaşının o gün nöbeti olmamasına rağmen ve mesai bitmesine rağmen hala 
oradaydı. Bu arada saat 19.00 sularında Ankara Kara Havacılık Komutanlığından Türkiye 
genelinde uçuşların kesik olduğunu telefonla arayıp söylediler. Ben bunu nöbetçi amire 
bildirmek için kamelyaya yanına gittiğimde Alay Komutanı A.R.ŞER de oradaydı, Sinan 
Binbaşı isimli bir şahsın aradığını ve uçuşların iptal edildiğini söyledim. Komutanın emri 
ile bu bilgiyi tekrar teyit ettim. Saat 21.25’te yat yoklamasını aldım. Tabur binasında iken 
dışarıdan bir helikopter sesi geldi. Nöbetçi amiri arayarak bilgi verdim, kendisi bana aci-
len S70 hangarına gelmemi söyledi, ben de tabancamı alıp hangara doğru gittim. Burada 
Tabur Komutanı Yarbay T.G.’i gördüm. Teknisyenler hangarda hazırlık yapıyordu. Burada 
hazırlık yapıldığını görünce T. Yarbaya bir durum olup olmadığını sordum. Kendisi de nö-
bet yerime gitmemi Ankara’dan bir bilgi gelmesi halinde kendisine iletmemi söyledi. Ben 
nöbet yerime gittiğimde bir helikopter sesi daha duydum. M.Ş. beni aradı ve ne olduğunu 
sordu, bu arada saat 11.30’du. Kamuflajla benim bulunduğum yere geldi. Arama Kurtarma 
Bölük Komutanı S.Y. alkollü bir şekilde gelerek ülkede darbe oluyor sen ne oturuyorsun 
geri zekâlı dedi. Kıyafetini giyip helikoptere gitmeye çalışıyordu. Ancak alkollü olduğu için 
M.Ş. onun kask çantasını alıp sakladı. Bu gelişmeler üzerine Alay Komutanına bilgi ver-
dim. Yarbay T.G.in bana iki helikopterin yakından uçuş yaptığını bizim buradan kalkan 
bir helikopter olmadığını bana söylediğini söyledim, bu zamana kadar kimin helikopter 
ile uçuşa gittiğini hangi helikopterlerin kalktığını bilmiyorum, çünkü kimse bana bir bilgi 
vermiyordu. Saat 03.40 sularında bizim birlikte bulunmayan cogar helikopterin geldiğini 
ve geri gittiğini söylediler. Daha sonra emniyete ifadeye gittiğimde kameradan yan alayın 
nizamiyesinden giriş yapan Sat Komandolarını alıp götürdüklerini öğrendim. Saat sabah 
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07.40’a geldiğinde yine cogar marka iki helikopterden birinin hangara birinin aprona in-
diğini test apronuna inenden iki personelin oradan uzaklaştığını gördüm. Yine emniyette 
öğrendiğim üzere bir grup askerin bu helikopterden sığmadıkları için diğer helikoptere 
geçtiklerini öğrendim, saat 07.50’de Kütahya Radardan Başçavuş Haydar Yetkin isimli bir 
asker aradı. Oraya bir başka helikopter gelirse derhal haber vermemi oraya jet yollayacak-
larını söyledi. Saat 08.00 olduğunda Alay Komutanı yanında polislerle beni yanına çağırdı. 
Alaya helikopter inişinin yasaklandığını gelen olursa ateş açılacağını söyledi, ben de bu 
emri kuleye bildirdim, Bundan sonra 28 Temmuz’a kadar görevime rutin şekilde devam 
ettim. Daha sonra beni emniyetten aramaları üzerine ifadeye gittim. Beni burada gözaltı-
na alıp daha sonra tutukladılar. Silahımı ve telefonumu polislere teslim ettim...” şeklinde 
beyanda bulunmuştur.

3. Savcılık İfadesi

Sanık H.P. savcılık ifadesinde; “...Akşam üzeri 17.50’de buçuk gibi uçuşlar bitince 
hagündurap isimli günlük planı Ankara’ya yolladım. Ve alay komutanına bilgi verdim. Ben 
vardiya nöbetçi subayıydım. M.Ş. bana içtimayı al dedi. Yemekteki ve yatak içtimasını al-
dım. Yemekte Yüzbaşı A. ve o gün nöbetçi amir olan Yarbay D.U.’u gördüm. A. Yüzbaşı’nın 
o gün nöbeti olmamasına rağmen ve mesai bitmesine rağmen hala oradaydı. Bu arada 
saat 19.00 sularında Ankara Kara Havacılık Komutanlığından Türkiye genelinde uçuşların 
kesik olduğunu telefonla arayıp söylediler. Ben bunu nöbetçi amire bildirmek için kamel-
yaya yanına gittiğimde alay komutanı A.R.Şer’de oradaydı. Sinan Binbaşı isimli bir şahsın 
aradığını ve uçuşların iptal edildiğini söyledim. Komutanın emri ile bu bilgiyi tekrar teyit 
ettim. Saat 21.25’te yat yoklamasını aldım. Tabur binasında iken dışarıdan bir helikopter 
sesi geldi. Nöbetçi amiri arayarak bilgi verdim. Kendisi bana acilen S70 hangarına gelme-
mi söyledi. Ben de tabancamı alıp hangara doğru gittim. Burada Tabur Komutanı Yarbay 
T.G.’i gördüm. Teknisyenler hangarda hazırlık yapıyordu. Burada hazırlık yapıldığını gö-
rünce T. Yarbaya bir durum olup olmadığını sordum. Kendisi de nöbet yerime gitmemi 
Ankara’dan bir bilgi gelmesi halinde kendisine iletmemi söyledi. Ben nöbet yerime gitti-
ğimde bir helikopter sesi daha duydum. M.Ş. beni aradı ve ne olduğunu sordu. Bu arada 
saat 11.30’du. Kamuflajla benim bulunduğum yere geldi. Arama Kurtarma Bölük Komutanı 
S.Y. alkollü bir şekilde gelerek ülkede darbe oluyor sen ne oturuyorsun geri zekalı dedi. 
Kıyafetini giyip helikoptere gitmeye çalışıyordu. Ancak alkollü olduğu için M.Ş. onun kask 
çantasını alıp sakladı. Bu gelişmeler üzerine alay komutanına bilgi verdim. Yarbay T.G.’in 
bana iki helikopterin yakından uçuş yaptığını bizim buradan kalkan bir helikopter olmadı-
ğını bana söylediğini söyledim. Bu zamana kadar kimin helikopter ile uçuşa gittiğini hangi 
helikopterlerin kalktığını bilmiyorum. Çünkü kimse bana bir bilgi vermiyordu. Saat 03.40 
sularında bizim birlikte bulunmayan cogar helikopterin geldiğini ve geri gittiğini söyledi-
ler. Daha sonra emniyete ifadeye gittiğimde kameradan yan alayın nizamiyesinden giriş 
yapan sat komandolarını alıp götürdüklerini öğrendim. Saat sabah 07.40’a geldiğinde yine 
cogar marka iki helikopterden birinin hangara birinin aprona indiğini test apronuna inen-
den iki personelin oradan uzaklaştığını gördüm. Yine emniyette öğrendiğim üzere bir grup 
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askerin bu helikopterden sığmadıkları için diğer helikoptere geçtiklerini öğrendim. Saat 
07.50de Kütahya Radardan Başçavuş Haydar Yetkin isimli bir asker aradı. Oraya bir baş-
ka helikopter gelirse derhal haber vermemi oraya jet yollayacaklarını söyledi. Saat 08.00 
olduğunda alay komutanı yanında polislerle beni yanına çağırdı. Alaya helikopter inişinin 
yasaklandığını gelen olursa ateş açılacağını söyledi ben de bu emri kuleye bildirdim. Bun-
dan sonra 28 Temmuz’a kadar görevime rutin şekilde devam ettim. Daha sonra beni emni-
yetten aramaları üzerine ifadeye gittim…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık H.P. mahkeme huzurundaki savunmasında “...beni o dönem birinci sicil 
amirim Bölük Komutanı Yüzbaşı A.Y. arayarak ne yaptığımı sordu, tatil yapmakta olduğu-
mu beyan etmem üzerine tatilden ne zaman döneceğimi sordu, bende kendisine 14 Tem-
muz sabah planlı tatilimin bittiğini ve yola çıkacağımı belirttim, daha sonra görev ve kurs-
lar dolayısıyla personel eksiğinin olduğunu ve görev planlamalarına dahil olabileceğimi 
göreve gidebileceğimi belirtti, İstanbul’a geldiğimde haber vermemi istedi, ben de kendisi-
ne tamam dedikten sonra konuşmayı sonlandırdık... İstanbul›a yaklaşırken bölük komuta-
nım Yüzbaşı A.Y.’i arayarak İstanbul’a geldiğim bilgisini kendisine verdim, bana görev 
planlamasına katılabileceğimi ve yarın yani 15 Temmuzda Elazığ görevi hazırlıkları için 
mesaiye başlamamı belirtti, ben de durumda bir anormallik tespit etmediğim ve görev 
planlamalarının sürekli değiştiğini bildiğimden tamam dedim... A.Y. arayarak beni odasına 
çağırdı, aramızda geçen konuşma hafta sonu için VİP uçuş planlıyoruz, personel sıkıntısı 
olduğundan tüm S70 çilere ihtiyacım var yani Skorskycilere, uçuş planlarından birisi de 
Üsteğmen Ertuğ Erdem, sen onun bugünkü nöbetini devral, bu durumdan nöbetçi amir ve 
personel kısmının haberi var diye bana belirtti... Mesai sonuna kadar nöbetle ilgili yap-
mam gereken her şeyi yerine getirdim, bu esnada da anormal bir durumla karşılaşmadım... 
Saat 19:00 gibi Ankara Kara Havacılık Harekat Merkezinden arayıp uçuşların kesik olduğu 
bilgisi bana iletildi, ben de hemen nöbetçi Amir Yarbay D.U.’un bulunması muhtemel yer-
leri aradım ve kamelyada olduğu bilgisine ulaştım, kamelyaya gittim ve Alay Komutanı 
Albay A.R.Şer ve nöbetçi Amir Yarbay D.U.’un beraber olduğunu gördüm, ikisine birden 
bana aktarılan bilgiyi ilettim, daha sonra Alay Komutanı bana bilgiyi teyit etmemi ve terör-
le mücadele harekat bölgesindeki personele iletmemi belirtti, ben daha sonra nöbet yeri-
me döndüm. Ankara Kara Havacılık Harekat Merkezini aradım ve bilgiyi teyit ettikten son-
ra dört tane terörle mücadele harekat bölgesi var, oradaki personele bilgileri ilettim, daha 
sonra kendilerine gittim ve bilginin tüm görev bölgesindeki personele iletildiğini söyledim 
ve nöbet yerime geri döndüm... Nöbet yerime dönerken helikopter sesi duydum, direk nö-
betçi amir yarbay D.U.’u aradım, vardiya nöbetçi subayı olduğumu, bir helikopter sesi duy-
duğumu ve acil bir durum olup olmadığını sordum, kendisi bana acil uçuş yok, düzeltiyo-
rum uçuş yok, acil Skorsky hangarına gel emrini verdi ve kapattı, ben daha sonra hangarlar 
bölgesine geçtim, buraya geçtiğimde bir hazırlık durumu olduğunu gördüm, daha sonra 
nöbetçi Amire etrafa bakındım, fakat bulamadım telefonla aradım, ayrıca diğer odalara 
bakmaya başladım, bu esnada hangara girdiğini gördüm ve rütbeli olarak yanına gittim, T. 
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Yarbayı gördüm, kendisine vardiya nöbetçi Subayı olduğumu ve bir durum olup olmadığını 
sordum, kendisi iki tane Hava Aracı kalkışı takip ettiğini, o sebeple hangara geldiğini ve 
nöbet yerime geri dönmemi belirtti, ben de vakit kaybetmeden nöbet yerime döndüm, 
22:15 civarında televizyonda haberlerde köprünün terör saldırısı ihtimaline karşı askerler-
ce kapatıldığını gördüm, uçuşların kesilme sebebinin de bu olduğunu düşündüm, hemen 
Ankara Kara Havacılık Harekat Merkezini aradım ve oraya bizlik bir durum olup olmadığı-
nı soracaktım, çünkü acil bir durum var ise kule, revir, itfaiyeyi faal duruma getirmem ve 
ekiplere haber vermem gerekirdi, ancak telefonuma cevap veren olmadı, ben sürekli Nö-
betçi Amir Yarbay D.U. ve Ankara Kara Havacılık Harekat Merkezini arayıp ulaşmaya ça-
lıştım fakat ulaşamadım, burada Alay Komutanını aramak benim vazifem ve sorumlulu-
ğum değildir, çünkü benim öncelikli görevim Ankara Kara Havacılık Harekat Merkezine 
ulaşmak veya arama olması veya bilgi gelmesi durumunda hızla reaksiyon gösterip uçuş 
ekiplerine haber düzeltiyorum hazır hale getirmektir, daha sonra televizyonda Başbakanı-
mızın açıklamasından teşebbüs olduğu ve ordu içinde bir grubun buna teşebbüs ettiğini 
duydum ve o andan sonra herkesten ve her şeyden şüphelenmeye başladım, nöbeti bırakıp 
giden Meydan Harekat Nöbetçi Subayı Üsteğmen M.Ş. geri geldi, açıklamalardan sonra 
kendisinin geri gelmesi de beni şaşırttı, bana ne olduğunu sordu ve ben de kendisine gör-
düklerimi ve bana söylenenleri ilettim ve Yarbay T.G.’i hangar bölgesinde gördüğümü be-
lirttim, hiçbir şey söylemedi beklemeye başladık, bu esnada kuleye iniş kalkışlarını takip 
etmesi için bir asker yerleştirdim, sonra Binbaşı S.Y. geldi, neden geldiğine anlam vereme-
dim, kendisi alkollüydü, ikimizin bekleyip oturduğunu görünce H. gerizekalı neden oturu-
yorsun, darbe oluyor diye bana tepki gösterdi, ben de kendisine Komutanım hiç kimseye 
ulaşamıyorum nöbetçi Amir ve Ankara’ya ulaşamıyorum, ne yapabilirim diye belirttim, 
sonra onun telefonundan Alay Komutanı Albay A.R.Şer’i aradım, kendisine nöbetçi Amir 
Yarbay D.U.’a ve Ankara Kara Havacılık Harekat Merkezine ulaşmaya çalıştığımı, herhangi 
bir şekilde bana kalkış olduğu bilgisinin gelmediğini, helikopter seslerinden de uçuş ola-
bilmiş olduğunu ama bilgim dahilinde olmadığını, Yarbay T.G.’i hangar bölgesinde gördü-
ğümü belirttim, bir emri olup olmadığını da sordum, bana uçuş yoksa emrim yok, Serbü-
lent’in orada ne işi var telefona ver dedi, ben telefonu S.Y.’a verdim, aralarındaki 
konuşmadan haberim yoktur, emrim yok diyip kestirip atması beni şüphelendirdi, ardın-
dan S.Y. odadan çıktı, uçuş tulumunu giymiş ve kask çantasıyla odaya geri gelince ne yap-
maya çalıştığına anlam veremedim, ama Alay Komutanı ile konuştuktan sonra bu fiilde 
bulunduğundan bir şeyde söyleyemedim, zaten sonra bir ara M.Ş. onun kask çantasını sak-
ladı, sonra ikisi birlikte odadan çıktılar, birinin uçuşa çıkmak için hazırlanması, diğerinin 
malzemeleri saklaması kafamın iyice karışmasına ve kimseye güvenmemem gerektiği ka-
naatine ulaşmasına sebep oldu, kuleye yerleştirdiğim asker arada arayarak helikopter in-
diğini, inen helikopterin bizim birlik sınırları içinde değil yan birliğin sınırlarına indiğini, 
bazen de helikopterin hiç İnmeden üzerimizde dolaştığı haberlerini verdi, ben de bunları 
Alay Komutanı Albay A.R.Şer’e ilettim, saat 03:40 gibi bir hava aracı bulunduğum binanın 
üzerinden çok yakından geçti ve kuledeki asker aradı, bana iki tane helikopterin geldiğini, 
bizim helikopterlere hiç benzemediğini söyledi, ben de dışarıya çıkıp baktım fakat havanın 
karanlık olması sebebiyle tiplerini ayrıt edemedim, bu gelen hava araçlarını da Alay Komu-
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tanına haber verdim, diğerlerini de olduğu gibi bana tekrar tamam dedikten sonra telefonu 
kapattı, saat 07:40 ta iki hava aracının yakından yaklaştığını duydum, dışarıya çıkıp bak-
tım bizim helikopter bizim Birlikte olmayan Cooger tipi helikopteri tespit ettim, direk Alay 
Komutanını aradım ve gördüklerimi anlattım, bana tekrar tamam dedi, saat 07:50 de Kü-
tahya Radardan isminin Başçavuş Haydar Yetkin olduğunu beyan eden askeri personel 
aradı ve Çorlu Topel Şamandıra Yenişehir Meydanlarına İniş olursa haber vermemi ve jet-
lerin yollanıp hava araçlarını düşüreceğini beyan etti, ben de hemen bilgiyi Alay Komuta-
nına ilettim ve kendisine 07:40 ta gelip giden helikopterin bilgisini Kütahya Radara vere-
ceğimi belirtmem üzerine daha sonra Kütahya Radarı arayıp iki tane helikopterin 07:40 ta 
geldiğini söyledim, saat 08:00 gibi Alay Komutanının yanında emniyet ekipleriyle birlikte 
nöbet tuttuğum alana geldi, bana kuleyi faal etmemi ve yaklaşan helikopter olursa temas 
kurmamı ve ateş açılacağı bilgisini vermemi istedi, ben de kuleye çıktım ve faal duruma 
getirdim, gün içinde Ankara Kara Havacılık Harekat Merkezinden arayıp eksik personel ve 
hava aracı bilgileri istendi, ben de bu isteği Alay Komutanı’na haber verdim ve kendisini 
bana gönderdiği listeyi Ankara Kara Havacılık Harekat Merkezine ulaştırdım, Yunanis-
tan’a kaçan darbecilerin kullandığı helikopterin alımı için gidecek olan uçuş ekibinin pla-
nını çektim, geçeceği güzergahlarda ve iniş kalkış yapacakları birliklerden helikoptere 
ateş açılmaması maksatlı koordineleri gerçekleştirdim, saat 20:00 21:00 gibi birlikten ay-
rıldım...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

5. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamı sanık H.P. hakkında; “Sanık H.’in 15/07/2016 tarihi itibariyle 
4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığında teğmen rütbesiyle pilot olarak görev yaptığı, 
sanığın FETÖ terör örgütünün hiyerarşik yapılanmasına katılarak kamu görevinin sağla-
dığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle FETÖ terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde 15 
Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine iştirak ettiğinden bahisle hakkın-
da soruşturma yürütülerek TCK madde 309/1, 311/1, 312/1, 314/2, 3713 sayılı TMK madde 
5, TCK madde 53, 58/9 ve 63 uyarınca cezalandırılması istemiyle Cumhuriyet Başsavcılı-
ğımızın 2017/28262 esas sayılı ve 11/10/2017 tarihli iddianamesiyle kamu davası açıldığı,

Sanık H.’in 11-31 Temmuz 2016 tarihleri arasında yıllık kanuni izinde bulundu-
ğu, 4. Kara Havacılık Alayında 15/07/2016 tarihi itibariyle Üsteğmen Ertuğ Erdem’in Alay 
Vardiya Nöbetçi Subayı olarak nöbet çizelgesinde isminin bulunduğu, darbe kalkışmasına 
iştirak eden ve başarısız olduğunun ortaya çıkmasından sonra Yunanistan’a kaçan diğer 
sanık A.Y. tarafından sanık H.’in izinden çağırılarak Ertuğ Erdem’in yerine olay günü nö-
betçi subay olarak görevlendirildiği, Kara Havacılık Komutanlığı tarafından Türk Hava Sa-
hasında hiçbir hava aracının uçuş yapamayacağına karar verildiği ve emrin 15/07/2016 
günü saat 19.00 sıralarında vardiya nöbetçi subayı olan sanık H.’e bildirildiği, bu emrin 
sanık H. tarafından 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanına iletildiği, Alay Komutanının 
kendisine bağlı terörle mücadele harekat bölgesindeki uçuş ekiplerine de bilgi verilmesini 
sanığa emrettiği, dosya kapsamına göre saat 21.50 sıralarında 4’üncü Kara Havacılık Ala-
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yından darbe girişimi kapsamında 4 adet helikopterin havalandığı, sanık H.’in alay için-
de gerçekleşen uçuş faaliyetlerinden başlangıçtan itibaren haberdar olduğu ancak darbe 
kalkışması devam ederken sanığın yukarıda belirtilen helikopterlerin havalanmasından 
sonra, alayda görevli C.K. ve İ.R.’ya alayda olağan dışı bir durum olmadığını, herhangi bir 
uçuş faaliyetinin bulunmadığını bildirerek kasten gerçeğe aykırı bilgi verdiği, yine sanık 
H.’in Alay Komutanı ile yaptığı telefon görüşmesinde 4’üncü Kara Havacılık Alayından 
helikopter kalkmadığını söylediği, sanığın alayda meydana gelen uçuş faaliyetlerini Alay 
Komutanı ve diğer komutanlarından gizlediği Kara Havacılık Komutanlığından gelen uçuş 
yasağı emrine rağmen darbe girişimine katılan helikopterlerin uçuşlarını engellemeye yö-
nelik kasıtlı olarak herhangi bir faaliyette bulunmadığı, Alay Komutanı olan A.R.Şer’in, 
aynı alayda görevli C.K.’ın, İ.R.’nın ve Ercan Çalışkan’ın alınan tanık ifadelerinde sanık 
H.’in kendilerine alaydan uçuş yapılmadığını bildirdiğini beyan ettikleri, sanık H.’le ilgili 
bilgi ve görgü sahibi olan Selçuk Cengiz ve Adem Tepekuyu’nun tanık ifadelerine göre 
sanık H.’in FETÖ terör örgütüne ait evlerde askeri okul sınavlarına hazırlandığı ve FETÖ 
terör örgütünün yönlendirmesiyle TSK›da görev aldığı,

Dosya kapsamındaki tüm bilgi, belge, ifadeler, kamera kayıtları, dijital mater-
yal incelemeleri, alınan tanık beyanları ve savunmalar birlikte değerlendirildiğinde sanık 
H.’in iddianameye konu FETÖ terör örgütünce planlanan darbe girişimi kapsamındaki ey-
lemlere bilerek ve isteyerek yukarıda anlatıldığı şekilde iştirak ettiği, bu nedenle sanığın 
inkar yönündeki savunmasına itibar edilemeyeceği, her ne kadar sanık H. hakkında TCK 
madde 311 ve 312’de düzenlenen cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya 
teşebbüs ve cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldır-
maya teşebbüs suçlarını işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de TCK madde 309/2 
hükmü gözetilmek suretiyle sanık H.’in FETÖ terör örgütünün faaliyeti çerçevesindeki dar-
be girişimi kapsamındaki eylemlerinin TCK madde 309/1’de düzenlenen Anayasal Düzeni 
ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunu oluşturduğu, ayrıca TCK madde 309/2 uyarınca 
sanık H.’in FETÖ terör örgütüne üye olması dolayısıyla TCK madde 314/2 uyarınca silahlı 
terör örgütüne üye olma suçundan da cezalandırılması gerektiği anlaşılmakla sanık H.’in 
TCK madde 309/1, 3713 sayılı TMK madde 3 delaletiyle madde 5, madde 8/A, TCK 53/1, 53/5, 
58/9 ,TCK madde 314/2, 3713 sayılı TMK madde 3 delaletiyle madde 5, TCK madde 53/1 ve 
58/9 uyarınca cezalandırılması ile sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin 
TCK madde 63 uyarınca alacağı cezadan mahsubu ile sanığın üzerine atılı suçların vasıf 
ve mahiyeti öngörülen cezanın alt ve üst sınırı ve diğer dosya kapsamı birlikte gözetilerek 
tutukluluk halinin hükmen devamına karar verilmesi” şeklinde mütalada bulunmuştur.

6. İdari Tahkikat Raporu ve İnceleme Sonuç Raporu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4’üncü Kara havacılık Alay Komutanlığı tarafından 
Ağustos 2016’da düzenlenen 37335098-1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat Raporunda 
sanık H.P. hakkındaki tespitler şu şekildedir. “H.P.; 11-31 Temmuz 2016 tarihleri arasında 
yıllık kanuni iznine ayrılmıştır. Yazılı ifadesinde kısaca, Yzb A.Y. tarafından izinden ça-
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ğırılarak nöbet tutturulduğunu, olay gecesi nöbetçi amiri çağırdığı için S-70 hangarına 
gittiğini, birliğimize ait helikopterlerin uçuşundan bilgisi olmadığını beyan etmiştir. Ertuğ 
Erdem’in yazılı ifadesinde belirttiği gibi; Erdem, 15 Temmuz günü nöbet toplantısına katı-
lıp vardiya nöbetini devralmış olmasına rağmen, halen Yunanistan’da firarda olan ve darbe 
teşebbüsü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Bölük Komutanı A.Y. tarafından, izinden 
çağırılarak nöbetçi subayı olarak görevlendirilmiştir. Yıllık izinde olmasına rağmen iznini 
yarıda kesip nöbeti devralmıştır. İncelenen kamera kayıtlarında saat 21:50 civarı ilk uçuşa 
çıkan S-70 helikopterleri kalktıktan sonra, uçuş teknisyenleri ve diğer personel ile birlikte 
S-70 hangarında olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, birliğimizde gerçekleşen uçuş faali-
yetlerinden başlangıçtan itibaren haberdar olduğu tespit edilmiştir. Kamera görüntüleri-
nin kopyası ilgili emniyet birimleri tarafından alınmıştır. İ.R.’nın yazılı ifadesinde belirttiği 
gibi; olay gecesi 22.56’da telefonla görüştüklerinde, birliğimizden uçuş faaliyeti olmadığını 
Alayda olağan dışı bir durum olmadığını söyleyerek yanlış bilgi verdiği tespit edilmiştir. 
C.K.’ın yazılı ifadesinde belirttiği gibi; olay gecesi 23:29’da telefonla görüştüklerinde, birli-
ğimizden uçuş faaliyeti olmadığını söyleyerek yanlış bilgi verdiği tespit edilmiştir. M.Ş.’in 
yazılı ifadesinde belirttiği gibi; olay gecesi 23:30 dan sonra beraberinde S.Y. da varken, 
kendisine sorulduğunda uçuş faaliyetlerini Alay Komutanına bildirmediğini söylemiştir.

Sonuç olarak, FETÖ/PDY üyesi olduğu değerlendirilen ve halen Yunanistan’da 
firarda olan A.Y. tarafından yıllık izninden çağırılarak ve onay alınmadan vardiya nöbetçi 
subayı olarak görevlendirilmesi, ayrıca gece boyunca kendisini arayanlara (uçuş faaliyet-
leri ile ilgili konulan başta Kara Havacılık Komutanlığı olmak üzere üst karargahlara bil-
dirmek ve takip etmek vardiya nöbetçi subayının görevlerindendir.) uçuş faaliyetlerinden 
haberdar olduğu halde, birliğimizden uçuş olmadığını söyleyip yanıltıcı bilgiler vermesi 
nedeniyle, personelin darbe teşebbüsünden haberdar olduğu ve faaliyetlerini bu yönde 
gerçekleştirdiği izlenimi edinilmiştir”

7. HTS Kayıtları

Sanık H.P.’ın HTS Kayıtları şu şekildedir:

“Sanık A.Y. (...) ile 15.07.2016 günü saat:09.30’da 8 sn., 16.07.2016 günü sa-
at:00.13’de 19 sn. ve 00.28’de 23 sn. olmak üzere 3 kez,

Sanık F.M. (...) ile 15.07.2016 günü saat:12.12’de 10 sn., 22.32’de 48 sn. 16.07.2016 
günü saat:19.09‘da 29 sn. olmak üzere 3 kez,

D.U. (...) ile 15.07.2016 günü saat:21.34’de 8 sn. olmak üzere 1 kez,

Motor Piyade Alay Komutanlığı adına tahsisli sabit numarayı kullanan kişi (0216 
5618181) ile 15.07.2016 günü saat:21.49’da 18 sn. olmak üzere 1 kez,
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Genelkurmay Başkanlığı K. Kuvvetleri Komutanlığı adına tahsisli mobil hattı (...) 
kullanan kişi ile 15.07.2016 günü saat:23.59’da 115 sn. olmak üzere 1 kez,

A.R.ŞER (...) ile 16.07.2016 günü saat: 04.35’de 142 sn., 07.44’de 32 sn., 07.50’de 41 
sn. ve 07.54’de 32 sn. olmak üzere 4 kez görüşme yapmıştır.

8. Hakkındaki Tanık Beyanları

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanı olarak görev yapan Kurmay 
Pilot Albay A.R.ŞER ifadesinde; “15.07.2016 günü birliğin nöbetçi amiri Yarbay D.U.’dur. 
Bana karşı sorumlu olan 1.derece subay Davut’tur. Davut bana uçuş haberini vermemiş-
tir. Davut’tan sonra sorumlu olan Alay vardiya nöbetçi Subayı Teğmen H.P.’dır. H. beni 
Saat:23.00 ile 24.00 arasında bir kez cep telefonu ile aradı. Üzerlerinden helikopterlerin 
geçtiğini ancak bana bağlı alaydan helikopter kalkmadığını söyledi, ben de uçuş olması 
durumunda bana bilgi vermesini söyledim ve telefon konuşmamız burda sonlandı… Benim 
bilgim dışında ve ilgili birlik komutanın bilgisi dışında olay gecesi olan 15/07/2016 günü 
görev değişim yaptıklarını tespit etmiş olduğum personelim ise şunlardır. Yarbay D.U., 
Teğmen M.Ş., Teğmen H.P., Recep Horoz’un bilgim dışında olay gecesi benim onaylamış 
olduğum nöbet listesi haricinde nöbet tuttuklarını nöbet değişimi yaptırdıklarını yaptığım 
idari tahkikat sonucu tespit ettim.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Üsteğmen olarak görev yapan 
M.Ş. ifadesinde: “…saat; 23.30 sıralarında kendime ait 34 TZ 2514 plaka sayılı Hyundai İ20 
beyaz renkli araçla yalnız başıma alaya gittim. Üzerimi değiştikten sonra H.P.’ın yanına 
gittim. Kendisine durumu sordum. Helikopter sesleri duyduğunu fakat meydana iniş kalkış 
gözlemlemediğini söyledi. Alaydaki uçuşları takip eden kişi alay vardiya nöbetçi subayıdır 
ve o gece bu görevli kişi Teğmen H.P.’dır. H.P.’ın görevi iniş kalkış yapan helikopterlerin 
bilgilerini alay nöbetçi amirine ve alay komutanına bildirmektir. Biz meydan hareket kısım 
odasında konuşurken yanımıza Binbaşı S.Y. geldi, kendisi alkollüydü, haberlerdeki geliş-
meleri takip ettiğini ve alaya geldiğini söyledi. H.P.’a alay komutanını arayıp söyledin mi 
diye sordu. H. sessiz kalınca bende hala aramadın mı diye söyledim ve bizim yanımızda 
alay komutanını aradı ve bana söylediği şekilde sadece sesler duyduğunu, ancak alayda 
iniş kalkış görmediğini söyledi…Sonra saat; 07.30’da yoklama aldım. Yoklamadan sonra 
alay pistinin sonuna doğru tellere doğru yan alayın yakınına iki couger tipi helikopterin 
iniş yaptığını gördüm ve bu konuyu H.P. teğmene Kütahya Çini radara bildirmesini söyle-
dim ancak bildirip bildirmediğini bilmiyorum. Çünkü bana kendisi Kütahya Çini radardan 
aradıklarını, iniş kalkış olması durumunda bilgi vermesi gerektiğini ilettiklerini anlatmış-
tı…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Doğan Baran Can: Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Üsteğmen ola-
rak görev yapan tanık, ifadesinde: “…15.07.2016 günü Bölük Komutanı yüzbaşı A.Y. bu ak-
şam vardiya nöbetçisi aynı zamanda Meydan harekat nöbetini de tutacağını söyleyerek 
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meydan harekat nöbetçi subayı olan kara Pilot Üsteğmen M.Ş.’i mesai saati bitiminde çıka-
bilirsin dedi ayrıca Bölük Komutanı A.Y. yukarıda belirttiğim gibi Ertuğ Erdem’in nöbetini 
iptal ederek yerine H.P.’ı getirdi... Ben söylenen tarihte ikametimde olmam sebebi ile birliğe 
hiç gelmedim daha sonra İkametimde olduğum; esnada olayların başladığını televizyondan 
ve sosyal medyadan öğrendim daha sonra nöbetçi subay olan H.P.’a kayıtlı olduğumuz What-
sapp grubu üzerinden mesaj yazarak bizim birlikten helikopter havalanıp havalanmadığım 
sorduk ancak net cevap alamadık. Konu hakkında başka bilgim yoktur.” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

Can Köroğlu: 11.07.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki tanık ifadesinde 
“…Daha sonra yani 14’ü nöbetçiydim. H.P. aldı benden nöbeti, normalde Ertuğ Erdem kendi 
devrem ondan da sanırım ifade alınmıştı. Onun nöbete gelmesi gerekiyordu. Yani nöbet de-
ğişikliği yapılmış…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Ercan Çalışkan: 11.07.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki tanık ifadesin-
de “…10:00’da köprüler kapatılma haberleri çıktığında o zamana kadar pek bir şey olduğu-
nun farkına varmamıştım. Daha sonra uçuş helikopterlerin uçtuğunu böyle haberlerde alt 
yazılarda gördükçe vardiya nöbetçisi H.P., o zaman biz aynı yerde yani aynı binada görev 
yaptığımız için nöbetçiyle aynı binada olduğumuz için H.P.’ı aradım cep telefonundan, o da 
herhangi bir şeyin olmadığını söyledi bize… H.P. da Alay Komutanının yanında olduğunu, 
herhangi bir helikopter hava aracının gelirse vurulacağı emri verildiğini, başka bir şey olma-
dığını, bilgi vermeyeceğini söyledi…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

İ.R.: 11.07.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki tanık ifadesinde “…Arama 
kurtarma Pilotu olduğum için öncelikle bir sivil uçağın düştüğü veya kaçırıldığı gibi bilgiye 
ulaştım normal Whatsapp gruplarından, daha sonra ilk öncelikle nöbetçi H.P.’dı, H.P.’ı ara-
dım yani arama kurtarma görevi olduğu için gerekirse otobüsten hemen inip Alaya gelmek 
için, yalnız herhangi bir şey olmadığını belirtti…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

9. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Alay Komutanı A.R.Şer, mahkeme huzurundaki ifadesinde; “Davut’tan sonra so-
rumlu olan Alay vardiya nöbetçi Subayı Teğmen H.P.’dır. H. beni Saat:23.00 ile 24.00 ara-
sında bir kez cep telefonu ile aradı. Üzerlerinden helikopterlerin geçtiğini ancak bana bağ-
lı alaydan helikopter kalkmadığını söyledi” şeklinde beyanda bulunmuştur. Halbuki idari 
tahkikat raporunda “İncelenen kamera kayıtlarında saat 21:50 civarı ilk uçuşa çıkan S-70 
helikopterleri kalktıktan sonra, uçuş teknisyenleri ve diğer personel ile birlikte S-70 hanga-
rında olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, birliğimizde gerçekleşen uçuş faaliyetlerinden baş-
langıçtan itibaren haberdar olduğu tespit edilmiştir.” tespitiyle maddi bir delil olan kamera 
görüntüleriyle, sanığın uçuşlardan haberdar olduğu halde bunu hem alay komutanından 
hem de Ankara Kara Havacılık Harekat Merkezi Komutanlığından gizlediği anlaşılmaktadır.
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Ayrıca;

- Sanık H.P.’ın darbe teşebbüsü günü saat 19:00’da hava sahasının kesildiği yö-
nünde emri aldığı halde birlikten kalkan helikopterle ilgili olarak üstlerine gerçeğe aykırı 
beyanlarda bulunması,

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4’üncü Kara havacılık Alay Komutanlığı tarafın-
dan Ağustos 2016’da düzenlenen 37335098-1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat Raporun-
da sanık hakkındaki değerlendirme raporu,

- Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanı olarak görev yapan Kur-
may Pilot Albay A.R.Şer ifadesindeki; “…H. beni Saat:23.00 ile 24.00 arasında bir kez cep 
telefonu ile aradı. Üzerlerinden helikopterlerin geçtiğini ancak bana bağlı alaydan helikop-
ter kalkmadığını söyledi, ben de uçuş olması durumunda bana bilgi vermesini söyledim...” 
şeklinde beyanı,

- Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Üsteğmen olarak görev yapan 
M.Ş. ifadesindeki: “…Helikopter sesleri duyduğunu fakat meydana iniş kalkış gözlemle-
mediğini söyledi… H.P.’a alay komutanını arayıp söyledin mi diye sordu. H. sessiz kalınca 
bende hala aramadın mı diye söyledim ve bizim yanımızda alay komutanını aradı ve bana 
söylediği şekilde sadece sesler duyduğunu, ancak alayda iniş kalkış görmediğini söyledi…” 
şeklindeki beyanı,

- Tanık Ercan Çalışkan 11.07.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki ifa-
desindeki “…H.P.’ı aradım cep telefonundan, o da herhangi bir şeyin olmadığını söyledi 
bize…” şeklinde beyanı,

- Tanık İ.R.’nın 11.07.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki ifadesindeki 
“…H.P.’ı aradım yani arama kurtarma görevi olduğu için gerekirse otobüsten hemen inip 
Alaya gelmek için, yalnız herhangi bir şey olmadığını belirtti…” şeklinde beyanı,

- Tanık Tayfur Kılıç’ın 11.07.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki ifadesin-
deki “... Bu sırada Whatsapp takım grubuna R.Ç.’in mesajları geldi. 4 helikopterin uçuşa 
çıktığına dair. Böylelikle bu helikopterin bizim Alaydan kalkmış olma ihtimali benim için 
daha kuvvetli bir ihtimal haline geldi. Bunun arkasından ben vardiya nöbetçi Subayını ara-
dım. O da H.P.. Telefonu açtığında herhangi bir uçuş olmadığını söyledi Alaydan, bende bir 
helikopter gördüğümü Whatsapp grubunda bu şekilde mesajlar olduğunu söyledim. Bana 
ısrarla herhangi bir uçuş yok dedi.” şeklindeki beyanı,

- Tanıklar Selçuk Cengiz ve Adem Tepekuyu’nun sanık H.’in sanık hakkındaki 
beyanları şeklindeki beyanları,
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Birlikte değerlendirildiğinde sanığın darbe teşebbüsü suçunun icra hareketlerini 
yerine getirdiği, hava sahasının kesildiğine dair kesin emir almasına rağmen üstlerini al-
dattığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309 ve 314/2. 
Maddesi mucibince tecziyesi gerekmektedir.

E. Sanık F.G.

1. İddianamede Müsnet Suç

Sanık F.G.’e isnat edilen suç ve fiiller iddianamede şu şekilde özetlenmiştir. “Suç 
tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayı Orta Genel Maksat Hücum Helikopter Bölüğünde Pilot 
Teğmen olarak görev yapmaktadır. 15.07.2016 günü gecesi görevli olmadığı halde darbe giri-
şiminin kapsamında aktif rolü bulunan ve darbe girişiminin başarısız olmasından sonra Yu-
nanistan’a firar eden şüpheli A.Y.’in çağrısı üzerine şüpheliler H.C.A. ve F.M. ile birlikte saat 
21.00 sıralarında kışlaya gelmiştir. Taburun önünde görüştüğü şüpheli T.G.’in emri ile tulum-
larını giyerek hangara gitmiştir. Dosyadaki bilgi/belgelere, güvenlik kamera görüntülerine 
ve tanık beyanlarına göre; Darbe girişimi kapsamında 4’üncü Kara Havacılık Alayından saat 
21.50 sıralarında ilk uçuşa çıkan S-70 helikopteri kalktıktan sonra elinde kask çantası ile 
Birlik Bakım Taburu S-70 Hangarında görülmüştür. Oysaki şüphelinin alınan savunmasında 
başka bir hangarda (Birlik Bakım Taburu UH-1 Hangarı Gazinosunda) istirahat ettiğini ileri 
sürmüştür. Darbe Kalkışması kapsamında 4’üncü Kara Havacılık Alayından kalkan helikop-
terler gerek il dışındaki ve gerekse de İstanbul Anadolu-Avrupa Yakası bölgelerindeki faali-
yetlere iştirak etmişlerdir. Şüpheli savunmasında 16.07.2016 tarihinde uçuş görevi olduğu 
ve evi Avrupa Yakasında bulunduğu için, geç kalabileceğini düşünerek olay günü saat: 21.00 
sıralarında Alaya geldiğini ifade etmiştir. Burada kalmaya karar verdiğini, uçuş tulumunu 
giydikten sonra rahat etmek için Birlik Bakım Taburu UH/1 hangarında geceyi geçirdiğini 
iddia etmiştir. Ancak; İdari tahkikat evraklarına göre şüphelinin 16.07.2016 tarihi itibariy-
le planlı bir uçuş görevinin bulunmadığı, kaldı ki uçuş tulumu giyerek istirahat etmesinin 
hayatın olağan akışına uygun bulunmadığı, nitekim sabah saatlerinde sanığın hangarlar 
bölgesinden uçuş tulumlu olarak Karargâha doğru geldiği, Açıklanan gerekçelerle sanığın 
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen Darbe Kalkışmasına bilerek ve isteyerek iştirak 
ettiği anlaşılmıştır.”

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; TCK 309/1, 311/1, 312/1, 314/2, 
53, 58/9, 63, 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddelerince cezalandırılması iddia ve talep 
olunmuştur.

2. Emniyet İfadesi

Sanık F.G. 30.07.2016 tarihli emniyet ifadesinde; “…15.07.2016 günü saat 08.00’da 
normal mesaiye geldim. Saat 12.00’a kadar eğitim uçuşum vardı. Ben uçuş yardımcı pilotu 
olarak görev yapmaktayım. Öğleden sonra yemek dinlenme vs. ile geçti. Saat 15.00’da bay-
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rak töreni oldu. Törene katıldım, sonra tören 15.30’da bitti. Herkes dağıldı ve ben kendi 
tabur binama geldim, sonra servislerin o gün için 16.10’da olduğu bilgisi geldi, sonra ben 
üzerimi değiştirdim ve uçuşla ilgili uçuş elbiselerimi ve diğer çamaşırlarımı sırt çantama 
koydum. Saat 16.00 gibi tabur binasının çıkışına doğru servislerin olduğu yere gitmeye 
başladım. Tam binadan çıkarken A.Y. yüzbaşı, yanında da Teğmen F.M. vardı, bana nerede 
oturduğumu sordu, ben kendisine karşıda Kağıthane’de oturduğumu söyledim, bana A.Y. 
akşama VIP uçuşu olacak, bu sebepten dolayı Anadolu yakasında dur aradığımızda he-
men gelirsin dedi, bana söylediklerini F.M.’ya da söylemiş, sonradan öğrendiğim kadarıyla 
H.C.A.’a da söylemiş. F.M. Maltepe ilçesinde ikamet ettiği için ben de onunla onun evine 
gittim. Çünkü bizi çağırdıklarında F.’in evi yakın olduğundan hemen geliriz diye düşün-
dük. Eve giderken araçta H.C.’ı aradık ve onun da harem tarafında bir işi olduğunu öğren-
dik. H.C.’a F.M.’nın evinin konumunu attım. H.C. işi bitince bizim yanımıza gelecekti. F.’le 
eve gittik, bir süre sonra H.C. da yanımıza geldi… Yüzbaşı A.Y., F.M.’yı arayıp acil alaya 
gelin demiş. Bunu bana F. söyledi ve üçümüz birlikte H.C.A.’ın aracına bindik. Hatta ben 
H.C.A.’ın aracında o gün aldığım kitaplarımı ve gözlüğümü unuttum. Aracın arka koltuğun-
da poşet içerisinde bulunmaktadır. Bu alışverişlerimin faturaları aynı poşet içerisindedir. 
Saat 21.30 sıralarında ben H.C.A. ve F.M. alayın önüne geldik. Araçtan inince T. Yarbayı 
gördük. Kendisi bize hitaben “tulumlarınızı giyin, kaskınızı alın hangara gelin” dedi. Biz de 
hemen dediğini yaptık, üzerimizi değiştirdik ve yine araçla hangarın önüne gittik. Hanga-
ra gider gitmez H.C.A.’a kim olduğunu hatırlayamadığım bir rütbeli alelacele 2. pilot kol-
tuğuna bin dedi. H.C. da elbisesini kaskını ayarlayıp 2. pilot koltuğuna bindi. 1. pilot zaten 
helikopterdeydi. H.C.A. biner binmez helikopter havalandı. Bu havalanan 4. helikopterdi. 
Sonradan bu rütbelinin F.Ç. olduğunu öğrendim. O hengâme içerisinde birçok şey söylendi, 
olayın terör olduğunu, VIP bir görev olduğunu, IŞID’le alakalı olduğu şeklinde bir şeyler 
söyleniyordu. Hangarda ben, T. Yarbay, F.M. ve U.U. kalmıştık. T. Yarbayın odaya geçelim 
demesiyle pistten ayrıldık ve Bakım Taburunun üst katında bir odaya gittik. Burada bir 
süre bekledik. Saatin kaç olduğunu bilemiyorum. T. Yarbay sürekli telefonla konuşuyordu. 
Kimlerle konuştuğunu bilmiyorum, sadece Alay komutanı da ben oradayken aramıştı, onu 
biliyorum. Bu esnada F.M. ve ben hala ne olduğunu bilmiyorduk ve sormaya da korkuyor-
duk. Zaten ortam çok gergindi. Bu odada beklerken F.’le beraber birkaç kez sigara içmek 
için aşağıya indik. Daha sonra ben tek başıma indiğimde Bakım Tabur komutanının ha-
bercisi olan askerle beraber gazinoya gittik. Gazinoda bekledik. Gazinodan dışarı çıkma-
dım, askerle beraber dışarı çıkıp baktığımızda UH-1 helikopterinin havalandığını gördüm. 
Bu helikopteri daha sonradan öğrendiğim kadarıyla 1. pilot olan U.U. ve 2. pilot olarak 
F.M.’nın havalandırdığını öğrendim. U.U. bizim alayımızın personeli olmadığı ve dışarıdan 
geldiği için uçuş malzemeleri yoktu. Bu yüzden benim malzemelerimi uçuşta kullandığını 
sonradan öğrendim. Zaten bu konuyla ilgili de tutanak tutup alay komutanlığına verdim. 
Gazinoda yattık, sabaha kadar uyuduk. Hatta asker de buna şahidimdir. Sabah hava ay-
dınlanınca M.Ş. üsteğmeni gördüm. Ben Tabur binasına yürüyordum. Bana ne yapıyorsun 
sordu. Bende detaya girmemek için VIP dedim. Onun da acelesi vardı. Tamam ve dedi gitti. 
Bende Tabura gittim. Ne yapacağım konusunda tereddüt yaşadım. Önce gazinoya, sonra 
soyunma odasına gittim. Soyunma odasına girince M.Ş. üsteğmeni tekrar gördüm. Kendisi 
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bana “bugünkü vardiya nöbetçisi olaylardan dolayı nöbete gelemedi. Onun yerine nöbeti 
sen tut istersen” dedi. Bende tamam ve vardiya nöbetini devraldım. Bir sonraki gün yani 
17.07.2016 günü sabah 09.00’a kadar vardiya nöbetçisi olarak görev yaptım. 16.07.2016 
günü de mevcut durumu Meriç Albay’a ve sıralı amirlerime bilgi verdim. Hatta tutanak 
tutup kendilerine ilettim. Ertesi gün benden nöbeti devralacak olan diğer nöbetçi alaya 
gelince ben de evime gittim, istirahat ettim. Yukarıda ifademde belirttiğim üzere benim 
eşyalarımı uçuş esnasında U.U. kullandığı için eşyalarım helikopterde kalmıştı. Aynı heli-
kopterde F.M. da vardı. U.U. ve yanındaki diğer şahıslar Yunanistan’a kaçarken helikopter 
değiştirdikleri için benim eşyalarımı helikopterde bırakmışlar. Aynı şekilde Şile’ye bırak-
tıkları arkadaşım F.M. bu eşyaları adı geçenler gittikten sonra toparlayarak sahip çıkmış-
tır. F.’in babası kendi aracıyla F.’i ve yanındakileri almaya gelince benim eşyalar da F.’in 
evine gitmiştir. Daha sonradan Fatih Alaya çağırılınca bu eşyaları nedense götürüp kız 
arkadaşına bırakmıştır. Benim bütün olanlardan daha haberim oldu. F.’in kız arkadaşını 
zaten tanımam. Ayrıca helikopterden alınan uçuş gözlükleri kişisel eşya değildir. Herkesin 
kullanımı için kaydetmek şartıyla istenildiği şekilde alınabilir…Yukarıda da bahsettiğim 
gibi ben sadece U.U. görevli olmadığı halde geldiğini biliyorum. Diğerleri nöbetçi zannedi-
yordum. Şahıslar hakkında 1-2 aydan bu yana burada olduğum için diyebileceğim pek bir 
şey yoktur. Ancak H.C.A.’ı hem okuldan hem meslekten tanırım. Böyle bir şeye girişeceğini 
düşünmüyorum… Benim bu olayda hiçbir dahlim yoktur. Kullanılmaya çalışıldığımı düşü-
nüyorum, ancak ben bu insanların yanından kendi rızamla ayrılarak buna fırsat vermedim. 
Olayla ilgili olarak A.Y. İsimli şahıs beni ve alayımızda diğer görevli teğmen rütbesindeki 
H.P., F.M. ve H.C.A.’ı kullanmak istemiştir. Bu kişilerden 3’ünü uçuşa çağırdı, bir kişiyi ise 
nöbete koydu. Bunların hepsini teğmenlere sözünü rahat geçirebileceğini düşündüğü için 
yaptı…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık F.G. mahkeme huzurundaki savunmasında; “...olay günü saat 21:00 gibi 
H.C.A. beni arayarak bölük komutanı A.Y.’in Alaya gelmemizi emrettiğini söyledi. Birliğe 
giriş yaptıktan sonra hangarlar bölgesine gittim, hangarlar bölgesine vardığımda 1 adet 
Skorsky tipi helikopteri kalkış yapıyordu. Apronda bulunan diğer helikopterin içine ismini 
sonradan öğrendiğim Yüzbaşı F.Ç. ve H.C.A. binip havalandılar, helikopter çalışmaya baş-
layınca hangarlar bölgesine gittim, hangarların önünde tabur komutanı T.G.’i gördüm...
Yaklaşık olarak 10:00 civarı ... helikopter kalkış yaptıktan sonra askeri usul gereği T.G.’in 
yanına gittim, kendisinin bir emrinin olup olmadığını sordum ve yanından ayrıldım, sigara 
içmek için hangarların yanındaki kamelyaya gittim, orada F.M.’yı gördüm, bir süre sonra 
yanımıza ismini bilmediğim bir Yüzbaşı geldi, kendisi F.M.’yı alarak daha sonra İkisi ya-
nımdan ayrılarak bekledi, ayrıldı ve nereye gittiklerini bilmiyorum, bir süre sonra ben de 
gazinoya geçtim, gazinoda bir süre oturduktan sonra orada bulunan televizyonu açtım ve 
televizyondaki haber kanallarında ve alt yazılarında ilk defa kalkışma ile ilgili haberleri 
gördüm... Tahmini olarak 11:45-12:00 civarı... Bir anlam veremedim. Haberin ne olduğunu 
anlamaya çalıştım ve ne yapacağımı bilemedim. Ülkedeki mevcut durum hakkında daha 
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fazla bilgi almak için televizyonu takip etmeye devam ettim, Gazinoda bir süre televizyon 
izledikten sonra Cumhurbaşkanımızın açıklamasını gördüm ve ülkede bir darbe teşebbüsü 
olduğunu anladım, meşru olmayan ve kanunsuz bir işe alet olmak korkusuyla Gazinoda 
bulunduğum belli olmaması için televizyonu ve ışığı kapatıp orada bulunan Er ile birlikte 
oturmaya başladım, göz önünde bulunmamak için sabaha kadar Gazinoda bekledim, bu 
duruma Er S.K. şahittir... sabaha karşı televizyonu açtığımda darbe teşebbüsünün bastı-
rıldığını ve hayatın normale dönmeye başladığını öğrendim... Er S.K. da gazinoyu hiçbir 
şekilde terk etmediğime şahittir... 12 İle sabah 07:00 arası, bunlar tahmini saatler ... o gece 
darbeci askerlerin emellerini gerçekleştirmek için faaliyetlerine başladığı ilk saatlerde 
benim Gazinoya geçmem ve sabaha kadar hiçbir şekilde burayı terk etmemem benim en 
başından beri böyle bir faaliyetin içerinde yer almadığımın ve yer almak istemediğimin en 
büyük kanıtıdır... Alaya varış saatimiz 09:45 civarı, tam hatırlamıyorum. Üstümü giyinip 
hangara gittim, o esnada H.C.A. helikopteri uçtuktan sonra saat 10 gibi oldu, T. Yarbayı 
gördüm, gördükten sonra sigara içmek için kamelyaya gittim, o esnada 10:30-10:45 civarı 
F.M.’yı gördüm orada ve 5-10 dakika durduk beraber sigara içtik, sonra ismini bilmediğimi 
Yüzbaşı geldi, F.M.’yı alıp götürdükten sonra ben de gazinoya geçme kararı verdim...” şek-
linde beyanda bulunmuştur.

4. Arama-El Koyma İşlemleri

Sanık F.G.’ün üst aramasında; 1 adet M15 marka 356414014098944 imei nolu cep 
telefonu, 1 adet 89902880395154508356E20LTE ibareli sim kart ele geçirilmiştir.

5. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamı sanık F.G. hakkında “Sanık F.’in 15.07.2016 tarihi itibariyle 4’üncü 
Kara Havacılık Alay Komutanlığında teğmen rütbesiyle helikopter pilotu olarak görev yap-
tığı, sanığın FETÖ terör örgütünün hiyerarşik yapılanmasına katılarak kamu görevinin 
sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle FETÖ terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde 
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine iştirak ettiğinden bahisle hak-
kında soruşturma yürütülerek TCK madde 309/1, 311/1, 312/1, 314/2, 3713 sayılı TMK mad-
de 5, TCK madde 53, 58/9 ve 63 uyarınca cezalandırılması istemiyle Cumhuriyet Başsavcı-
lığımızın 2017/28262 Esas sayılı ve 11/10/2017 tarihli iddianamesiyle kamu davası açıldığı, 
sanığın 15/07/2016 gecesi görevli olmadığı halde darbe girişimi kapsamında faaliyette bu-
lunduğu değerlendirilen diğer sanık A.Y.’in çağrısı üzerine diğer sanıklar H.C.A. ve F.M. ile 
birlikte saat 21.00 sıralarında kışlaya geldiği taburun önünde görüştüğü sanık T.G.’in emri 
ile uçuş tulumlarını giydiği, sanığın ilk uçuşa çıkan helikopter kalktıktan sonra S-70 han-
garında bulunduğu, sanığın darbe girişimi kapsamında verilecek görevi ifa etmek üzere 
alayın içerisindeki bir başka hangarda geceyi geçirdiği, olay tarihinde askerlik vazifesini 
4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığında yerine getiren S.K.’ın alınan tanık ifadesinde 
olay günü akşam saatlerinde kendisine sanık F.’in yarım saat içerisinde bir Skorsky heli-
kopterin gelmesi lazım dediğini, bu olaydan kısa bir süre sonra helikopterin alaya inmek 
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için alçaldığında inmeyerek havalandığını bunun üzerine sanık F.’in “ne yapıyor bu ya” 
şeklinde sözler söylediğini, sanık F.’e “D. Yarbay ne zaman gelir diye sorduğunda sanığın 
“sabaha kadar gelmez” şeklinde cevap verdiğini beyan ettiği,

Sanık F.’in olay tarihinde görevli olmadığı halde kışlaya diğer sanıklar H.C. ve 
F. ile birlikte gelip sanık T.’in emriyle uçuş tulumlarını giymesi ve akabinde hangara gi-
dip sonrasında geceyi kışlada geçirmesi, tanık Serhat’ın ifadesi, kamera kayıtları ve di-
ğer dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde Sanık F.’in iddianameye konu FETÖ terör 
örgütünce planlanan darbe girişimi kapsamındaki eylemlere yukarıda anlatıldığı şekilde 
katıldığı bu nedenle sanığın inkar yönündeki savunmasına itibar edilemeyeceği, her ne 
kadar sanık F. hakkında TCK madde 311 ve 312’de düzenlenen cebir ve şiddet kullanarak 
TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs ve cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarını işlediğinden bahisle kamu davası açıl-
mış ise de TCK madde 309/2 hükmü gözetilmek suretiyle sanık F.’in FETÖ terör örgütünün 
faaliyeti çerçevesindeki darbe girişimi kapsamındaki eylemlerinin TCK madde 309/1’de 
düzenlenen Anayasal Düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunu oluşturduğu, ayrı-
ca TCK madde 309/2 uyarınca sanık F.’in FETÖ terör örgütüne üye olması dolayısıyla TCK 
madde 314/2 uyarınca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan da cezalandırılması gerek-
tiği anlaşılmakla sanık F.’in TCK madde 309/1, 3713 sayılı TMK madde 3 delaletiyle madde 
5, madde 8/A, TCK 53/1, 53/5, 58/9 ,TCK madde 314/2, 3713 sayılı TMK madde 3 delaletiyle 
5,TCK madde 53/1 ve 58/9 uyarınca cezalandırılması ile sanığın gözaltında ve tutuklulukta 
geçirdiği sürelerin TCK madde 63 uyarınca alacağı cezadan mahsubu ile sanığın üzerine 
atılı suçların vasıf ve mahiyeti öngörülen cezanın alt ve üst sınırı ve diğer dosya kapsamı 
birlikte gözetilerek sanığın tutuklanmasına karar verilmesi” şeklinde mütalaada bulun-
muştur.

6. İdari Tahkikat Raporu ve İnceleme Sonuç Raporu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4’üncü Kara havacılık Alay Komutanlığı tarafından 
Ağustos 2016’da düzenlenen 37335098-1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat Raporunda 
sanık F.G. ile ilgili tespitler şu şekildedir. “Birlik Bakım Tabur Komutanı D.U.’un habercisi 
Er S.K.’ın yazılı ifadesinde belirttiği gibi; olay gecesi ilk helikopterler kalktıktan hemen 
sonra, yanında teğmen rütbesinde başka bir personel ile birlikte (Tğm. F.M. olabileceği 
değerlendirilmektedir.) Birlik Bakım Taburu UH-1 hangarına geldiği, ara sıra hangar ka-
pısının önünde Er S.K. ile birlikte sigara içtikleri, gece UH-1 hangarında kaldıkları, F.G.’ün 
erken saatlerde hangardan ayrıldığı tespit edilmiştir. M.Ş.’in yazılı ifadesinde belirttiği 
gibi; sabah saatlerinde hangarlar bölgesinden Alay Karargahına doğru uçuş tulumlu ola-
rak geldiği tespit edilmiştir. KKK’lığının 13.08.2016 tarihli emirde personelin aktif BYLOCK 
kullanıcısı olduğu (Bylock Kırmızı) yönünde bilgi gelmiştir.

Sonuç olarak; Personel görevli ya da nöbetçi olmadığı halde olay gecesi 21:00 
da birliğe gelmiştir. Alay Karargâh binasında iki adet dinlenme odası olmasına rağmen 



 4. Kara Havacılık Alayı Davası  4. Kara Havacılık Alayı Davası

83

binadaki tuvalet tadilatını gerekçe göstererek, rahat etmek için Birlik Bakım Taburu UH-1 
hangarı gazinosunda geceyi geçirdiğini beyan etmiştir. Ancak, gece boyunca uçuş tulumlu 
bulunması ve yakında başka binalar varken 200-300 metre uzaklıktaki Birlik Bakım Tabu-
ru UH-1 hangarına gitmesi şüpheli bulunmuştur. İncelenen kamera kayıtlarında saat 21:50 
civar ilk uçuşa çıkan S-70 helikopterleri kalktıktan sonra elinde kask çantası ile Birlik 
Bakım Taburu S-70 hangarında (kaldığını söylediği hangardan farklı) olduğu görülmekte-
dir. Görüntüler personelin ifadesi ile çelişmektedir. Kamera görüntülerinin kopyası ilgili 
emniyet birimleri tarafından alınmıştır. Bu bilgilere ilave olarak, aktif BYLOCK kullanıcısı 
şeklinde bilgi gelmiş olması nedeniyle darbe teşebbüsünden haberdar olduğu ve bilinçli 
şeklide faaliyetlere katıldığı izlenimi edinilmiştir.”

7. HTS Kayıtları

Sanık F.G.’ün ... numaralı telefonu ile;

Sanık H.C.A. (...) ile 15.07.2016 günü saat:12.12’de 24 sn., 14.06’da 49 sn., 14.08’de 
21 sn., 14.21’de 33 sn., 16.10’da 40 sn., 16.13’de mesaj attı, 16.15’de mesaj aldı, 16.43’de me-
saj aldı, 16.57’de mesaj attı, 17.19’da 26 sn., 17.25’de 25 sn., 17.26’da 54 sn., 18.41’de 29 sn., 
21.03’de 20 sn. ve 21.04’de 10 sn. olmak üzere 15 kez görüşme yaptığı, ayrıca 16.07.2016 
günü saat: 10.27 ile 20.46 arasında H.C.A. ile 29 kez mesajlaştığı tespit edilmiştir.

8. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık H.C.A. savcılık ifadesinde; “Ayrıca Orduevine gitmeden önce Elbistan’da 
bulunan kuzenime gönderilmek üzere Sancaktepe’den oto parçası alarak Orduevine geç-
tim. Orduevinde dinlendiğim sırada teğmen F.G. beni arayarak cumartesi günü için VIP 
görevi olduğu ve helikopterde beraber görevlendirildiğimizi söyledi. Ancak ben kendisine 
o gün için bir arkadaşımın nişanına katılacağımı söyledim. Ancak o başkasını bulamadık-
larını söylemesi üzerine görevi kabul ettim.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık H.C.A. emniyet ifadesinde “...Orduevinde dinlendiğim sırada teğmen F.G. 
beni arayarak cumartesi günü için VIP görevi olduğu ve helikopterde beraber görevlendi-
rildiğimizi söyledi. Ancak ben kendisine o gün için bir arkadaşımın nişanına katılacağımı 
söyledim. Ancak o başkasını bulamadıklarını söylemesi üzerine görevi kabul ettim…” şek-
linde beyanda bulunmuştur.

9. Hakkındaki Tanık Beyanları

Tanık S.K. ifadesinde; “...dışarıda sigara içerken Teğmen F.G. ve ismini bilmedi-
ğim başka bir birlikte olan Teğmen geldi, gazino içerisine girdim, yarım saat sonra dışarı-
ya çıktığımda Teğmen F.G. bana işaret ederek yanıma çağırdı gittim, bana hitaben şu an 
Türkiye’de ne oluyor biliyor musun, Hulusi paşayı kaçırdıklarını ve darbe oluyor şeklin-
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de söyledi. Piste duran iki helikopterin İzmir’ den gelen Kuğur tipi helikopter olduğunu 
bunlar bizim alayda yok diye söyledi ve Teğmen F.G. bir Skorsky helikopterin yarım saat 
içerisinde gelmesi lazım, kısa bir süre sonra bir helikopter geldi, normal iniş güzergahında 
inmeyerek havada bir tur attı ve inmek için alçaldığında inmeyerek tekrar hızlı bir şekilde 
havalandı. F.G. de bu ne yapıyor nereye gidiyor dedi. Tekrar birlikte gazinoya gittik... 02.30 
sıralarında D. Yarbayın odasında bulunan T.G.’in yanına giderek bir emri olup olmadığını 
sormak için gittim, kapı açık sırtı kapıya dönük oturduğunu gördüm bir şey söylemeden 
tekrar gazinoya gittim, Teğmen F.G.’ün gazinoda yattığını gördüm. Bana televizyonu kapat 
uyuyalım diye söyledi ve ikimiz burada uyuduk, saat: 06.00 sıralarında F.G. gazinodan ayrı-
lıp gitti ancak nereye gittiğinden benim haberim yoktur.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık A.R.Şer ifadesinde; “...İlave olarak Teğmen F.G., M.K. ve Teknisyen Serdar 
Topgaç’ın da görevli olmadıkları halde alaya geldikleri daha sonradan tespit edilmiştir.” 
şeklinde beyanda bulunmuştur.

10. Değerlendirme ve Kanaatimiz

- Sanığın görevli olmadığı halde olay günü birliğe gelmesi,

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4’üncü Kara havacılık Alay Komutanlığı tarafın-
dan Ağustos 2016’da düzenlenen 37335098-1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat Raporun-
da sanık hakkındaki değerlendirme raporu,

- Sanık H.C.A. emniyet ifadesindeki “...Orduevinde dinlendiğim sırada teğmen 
F.G. beni arayarak cumartesi günü için VIP görevi olduğu ve helikopterde beraber görev-
lendirildiğimizi söyledi...” şeklinde beyanı,

- Tanık S.K. ifadesindeki; “...dışarıda sigara içerken Teğmen F.G. ve ismini bilme-
diğim başka bir birlikte olan Teğmen geldi, gazino içerisine girdim, yarım saat sonra dışa-
rıya çıktığımda Teğmen F.G. bana işaret ederek yanıma çağırdı gittim, bana hitaben şu an 
Türkiye’de ne oluyor biliyor musun, Hulusi paşayı kaçırdıklarını ve darbe oluyor şeklinde 
söyledi…” şeklinde beyanı,

Birlikte değerlendirildiğinde;

Görevli olmadığı halde 15 Temmuz gecesi birliğe gelmesi,

Bulunduğu hangarı doğru ifade etmemesi,

Tanık S.K.’a yarım saat sonra bir helikopterin geleceğini söylemesi ve bu heli-
kopterin gelip inmeden dönmesi,
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Tanık S.K.’ın sanığa “D. Yarbay ne zaman gelir” diye sorduğunda sanığın “sabaha 
kadar gelmez” şeklinde cevap vermesi,

Sanık aleyhine şüphe oluşturacak durumlardır. 

Sanığın görevli olmadığı halde birliğe gelmesini A.Y. “akşama VIP uçuşu olacak, 
bu sebepten dolayı Anadolu yakasında dur aradığımızda hemen gelirsin dedi, bana söy-
lediklerini F.M.’ya da söylemiş, sonradan öğrendiğim kadarıyla H.C.A.’a da söylemiş. F.M. 
Maltepe ilçesinde ikamet ettiği için ben de onunla onun evine gittim. Çünkü bizi çağırdık-
larında F.’in evi yakın olduğundan hemen geliriz diye düşündük. Eve giderken araçta H.C.’ı 
aradık ve onun da harem tarafında bir işi olduğunu öğrendik. H.C.’a F.M.’nın evinin konu-
munu attım. H.C. işi bitince bizim yanımıza gelecekti. F.’le eve gittik, bir süre sonra H.C. 
da yanımıza geldi… Yüzbaşı A.Y., F.M.’yı arayıp acil alaya gelin demiş. Bunu bana F. söyledi 
ve üçümüz birlikte H.C.A.’ın aracına bindik. Hatta ben H.C.A.’ın aracında o gün aldığım ki-
taplarımı ve gözlüğümü unuttum. Aracın arka koltuğunda poşet içerisinde bulunmaktadır. 
Bu alışverişlerimin faturaları aynı poşet içerisindedir. Saat 21.30 sıralarında ben H.C.A. ve 
F.M. alayın önüne geldik.” diyerek izah etmesi,

Gece boyunca hangarda uyuduğunu tanık S.K.’ın beyan etmesi,

S.K.’a yarım saat sonra helikopter geleceğini söylediğini inkar etmesi,

 D.U.’un sabaha kadar gelmeyeceğini S.K.’a ifade etmesi

Hususları sanığın durumunu tam bir şüphe içerisinde bırakması nedeniyle sanı-
ğın tecziyesi durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

F. Sanık R.Ç.

1. İddianamede Müsnet Suç

Sanık R.Ç.’e isnat edilen suç ve fiiller iddianamede şu şekilde özetlenmiştir. 
“Şüpheli R.Ç. 4’üncü Kara Havacılık Alayı personeli olup 15.07.2016 günü saat: 16.00 ile 
16.07.2016 günü saat:16.00 arasında acil durum bekleme nöbetçi astsubayıdır. Firari şüp-
heli M.F.’ın yönlendirmesiyle olay akşamı uçuş hattına çıkmış, nöbetçi amiri Yarbay D.U.’un 
talimatı doğrultusunda 2 adet helikopteri traktörle uçuş hattına çıkarmış, sonrasında am-
bulans bekleme helikopterine binerek bir süre görev yapmıştır. 4’üncü Kara Havacılık Ala-
yında görevi ve yetkisi olmayan şüpheliler A.G. ve G.B. ile birlikte 11306 kuyruk numaralı 
helikopterle teknisyen olarak uçuşa katılmıştır. Helikopterin öncelikle Yeşilköy Askeri 
Havalimanı Apronuna, burada bir süre bekledikten sonra tekrar havalanarak saat: 22.00 
sıralarında Harp Akademilerine iniş yaptığı, Buradan dört askeri personeli alarak Yeşil-
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köy Askeri apronuna döndüğü, helikopter ile getirilen ve darbe girişimine iştirak ettikleri 
değerlendirilen şahısların binaya giriş yaparak bir süre burada bekledikleri anlaşılmıştır. 
Saat:23.30 sıralarında yeniden havalanan helikopter 66. Mekanize Tugay Komutanlığına 
iniş yapmış, yukarıda ayrıntıları ile anlatıldığı üzere bu aşamadan sonra şüphelinin diğer 
şüpheli G.B. ve A.G. ile birlikte ve aynı helikopterle darbe girişimi kapsamında ele geçiril-
mek ve kontrol altına alınmak istenilen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi ile Do-
ğan Medya Center Binasına takviye güç olarak askeri timleri intikal ettirdiği anlaşılmıştır. 
Şüphelinin 1. Pilot olarak uçuşa katıldığı helikopterden Vatan caddesinde bulunan kala-
balığın üzerine ateş açılması sonucunda bir vatandaşımızın şehit olmuş, bir vatandaşımız 
yaralanmıştır. Darbe girişimi esnasında 4’üncü Kara Havacılık Alayından kalkış yapan ve 
girişiminin iştirak eden 11306 kuyruk numaralı helikopterle birlikte üç ayrı helikopterin 
66. Mekanize Tugayına geri dönmüşlerdir. Bir süre sonra emniyet güçlerinin müdahale et-
mesi ve çatışma çıkması üzerine, aralarında R.Ç.’in de bulunduğu darbe girişiminin iştirak 
eden 12 şüphelinin 11308 kuyruk numaralı helikoptere bindikleri, Buradan havalanarak 
Şile ilçesinde bulunan bir ormanlık alana iniş yaptıkları, burada birkaç saat değerlendir-
me yaptıktan sonra 16.07.2016 günü öğlen saatlerine doğru 8 şüphelinin, şüpheliler R.Ç., 
H.C.A., M.G. ve F.M.yı bırakarak 11308 kuyruk nolu Skorsky Marka helikopter ile Yunanis-
tan’a firar ettikleri anlaşılmaktadır.” 

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; TCK 309/1, 311/1, 312/1, 314/2, 
82/1.h, 35, 82/1.h, 53, 58/9, 63, 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddeleri uyarınca cezalan-
dırılması iddia ve talep olunmuştur.

2. Emniyet İfadesi

Sanık R.Ç. emniyet ifadesinde “...Skorsky Orta Maksat Yük Helikopteri olarak 
bilinen helikopterlerin uçuş öncesi ve sonrası bakımıyla görevliydim ve 15 Temmuz 2016 
günü ve öncesinde rutin dışı herhangi bir hareket sezmedim. 15 Temmuz 2016 günü acil 
durum bekleme nöbetçi astsubayıydım. Bu nöbetçiler; o gün saat 16:00’dan ertesi gün saat 
16:00’a kadar devam eden ve nöbet süresince meydana gelebilecek doğal afet, helikopter 
düşmesi ve acil VIP uçuşları için askeri birlikte bekleyen, bir pilot ve bir teknisyenden olu-
şan nöbetçilerdir. Bu nöbet her gün tutulan rutin bir nöbet olup, KUTAY programında da 
geçmektedir. 15 Temmuz 2016 günü bu şekilde nöbetimi ifa etmekte iken, yazlık kıyafet 
olan şort ve tişörtle Skorsky hangarının dinlenme salonunda Üstçavuş A.G. ile birlikte te-
levizyon izliyorduk. A.G. o gün kamera nöbetçi Astsubayı idi. Saat 20.00 sularında hızlı bir 
şekilde kapıyı açarak odaya giren Başçavuş M.F. bize; “Acil uçuş var!” deyince, ben hemen 
uçuş tulumumu giydim. Hatta o kadar acele ettim ki, yanıma cüzdan ve ev anahtarlarını 
dahi almamıştım, üzerimde sadece LG marka cep telefonum vardı. Numarası ...tir. Bu şekil-
de uçuş hattına çıktım. Alanda kendi tabur komutanım olan ve o gün de nöbetçi amir ola-
rak görevli bulunan Yarbay D.U.’u askeri kıyafetiyle gördüm. Kendisine “Neler oluyor ko-
mutanım?” diye sorduğumda “Helikopter düştü, acil uçuşa çıkacağız” diyerek hangardaki 
iki helikopteri de dışarı çıkartmamı istedi. O gün benimle beraber nöbetçi olan pilot Yüz-
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başı F.Ç.’dı. O da alana gelmişti. Kendisiyle o sırada görüşemedim. Bu şekilde helikopterle-
ri hangardan uçuş hattına çıkarttım. Saat 20.30 sularıydı. Yarbay D.U.’un Alay Komutan 
Yardımcısı Albay A.A. ile bindiği helikopterin havalandığını gördüm. Diğer helikopterlerin 
de motorları çalışmıştı. Ben helikopterleri çektiğim traktörü hangara bırakıp gece görüş 
gözlüklerini alacaktım ancak bulamayınca diğer teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş 
M.G.’den bir adet gece görüş gözlüğü alıp, ambulans bekleme olarak bilinen helikoptere 
bindim. Henüz telsiz bağlantısını yapmamıştım ki helikopter bir anda havalandı. Uçuş es-
nasında arkadaşım A.G., Bölük Komutanımız Yüzbaşı Sercan Güngör ve 48 teknisyenden 
oluşan Whatsapp grubumuz olan S70 adlı gruba attığı mesajda “Aynı anda 4 helikopter acil 
uçuş için kalkış yaptı” şeklinde yazması üzerine Bölük Komutanımız neden uçuşa çıktığı-
mızı sordu. Telaşlanmıştım. Helikopterdeki Kara Pilot Binbaşı A.G.’e “Komutanım ne olu-
yor?” diye sordum. Kendisi Genel Kurmay’dan emir geldiğini söyleyip, beni tersledi. Çok 
sert konuştu ve hakaret etti. Normalde de sert mizaçlı bir komutandır. Henüz telsiz bağlan-
tısını yapmadan apar topar havalanmamız da bende şüphe doğurmuştu. Helikopterde top-
lam üç kişiydik ancak üçüncü kişi ön sağ tarafımda ve arkası dönük oturduğu için ve ka-
ranlık olduğundan, başında kask da bulunduğundan bu kişiyi o sırada görememiştim ve 
bunu da o anda pek önemsememiştim. Ancak A.G. binbaşı bu şahsa devamlı “Abi” diye hi-
tap ediyordu. Ben de bu nedenle kendisinden daha kıdemli bir komutan olduğunu düşün-
düm. Bu şekilde önce Yeşilköy Askeri VIP Apronuna iniş yaptık. Ben tekrar A.G. Binbaşı’ya 
bu uçuşun nedenini sordum. “VIP bekleyeceğiz” şeklinde cevap verdi, oysa ilk başta bir 
helikopter kazasından bahsetmişti. Böylece yaklaşık 45-50 dakika kadar helikopter rölanti 
de çalışarak alanda bekledi. Sonrasında A.G. Binbaşı, “VlP’mizi Harp Akademilerinden ala-
cağız” demesi üzerine aynı ekip tekrar havalandık. Helikopterdeki üçüncü kişi aşağı hiç 
inmedi. Saatini tam hatırlamıyorum ancak 22.00’a yakın bir zaman diliminde Harp Akade-
milerine iniş yaptık. Normalde Tuğgeneral ve üstündeki rütbelilere bu şekilde helikopter 
tahsis edilmektedir. Helikopterden indikten sonra dört asker kıyafetli personel geldi. Ge-
lenlerden en yüksek rütbelinin Yarbay olduğunu görünce selam pozisyonumu değiştirdim 
ve gelecek komutanı sordum. Şahıslar “Komutan gelmeyecek, biz Yeşilköy Aprona gidece-
ğiz” dediler. Ben bunun üzerine A.G. Binbaşıya durumu sordum, helikoptere binip kalkış 
yapacağımızı söyledi. Böylece toplam yedi kişi olarak tekrar Yeşilköy’e iniş yaptık ve heli-
kopterin motoru susturuldu. Herkes aşağıya indiğinde, üçüncü kişi olarak bahsettiğim kişi 
de inmişti. Ancak bu kişi asker değil sivil kıyafetliydi, belinde de tabanca taşıyordu. Üze-
rinde krem renkli kahverengi çizgileri olan tişört ve aynı renk keten pantolon vardı. Hiç 
konuşmuyordu. Asker olup olmadığına kanaat getiremedim. Ben iyice şüphelenmiştim. 
Cep telefonumdan internete girip mynet haberden haberlere baktım ve bu sitede askerin 
köprüleri kapattığını, bir terör saldırısının olduğunu haberi yapılmıştı. Akabinde Haber 
Türk sitesine girdim, burada da küçük bir teşebbüsten bahsediyordu. Derhal A.G. Binba-
şı’ya bu haberleri gösterdim. Ben şaşırmasını beklerken kendisi hiç şaşırmadı ve bana “Sı-
kıyönetim ilan edildi, bundan sonra her emir sorgusuz yerine getirilecek” şeklinde konuş-
tu. Sivil kişi bizden biraz uzakta telefonla konuşuyordu. Diğer dört rütbeli ise bizden 
ayrılıp, askeri binaya girdiler. Benim kafamda artık olay şekillenmişti ve bu nedenle A.G. 
Binbaşı’ya artık uçmak istemediğimi söyledim. Kara Havacılıkta böyle bir kural vardır ve 
uçmak istemediğini beyan eden personel asla uçurulmaz, zira böyle bir personelin o anda 
uçuşa hazır psikolojide olmadığı değerlendirilir. Bu sözlerim üzerine A.G. Binbaşı çok sert 
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tepki göstererek; “Siz hükümetin köpeğisiniz, sizin gibiler yüzünden bu ülke bu günlere 
geldi.” diye bağırıp küfürler etti ve beni biraz ilerideki subay öğrencilerin başında bulunan 
Havacı Subay olan ancak rütbesini hücum yeleği olduğu için göremediğim şahsa “Buna göz 
kulak ol” diyerek teslim etti. Saat 23:30 sularında beyaz bir transit minibüs alana geldi. 
Araçtaki bir asker başını camdan çıkartarak “Kaçın, geliyorlar!” diye bağırıyordu. Sivil 
üçüncü kişi olarak bahsettiğim kişi derhal helikoptere binerek çalıştırdı. Bu esnada A.G. 
Binbaşı bir telefon görüşmesi yapıyordu ve karşıdaki kişiye “Nereye inebiliriz, neresi emni-
yetli?” şeklinde telaşlı sorular soruyordu. Telefon görüşmesini helikopterin yanında yap-
ması ve bu nedenle bağırmasından dolayı net şekilde duydum. Yanıma gelen A.G. Binbaşı 
benim gitmek istemediğimi tekrar söylemem üzerine tabancasını arkamdan belime bastı-
rarak; Sıkıyönetim halinde olduğumuzu, bu halde verilen emri yerine getirmemenin ceza-
sının ölüm olacağını söyleyip beni tehdit etti. Bu şekilde helikoptere bindik ve yine üç kişi 
olmak üzere havalandık. Bu görüşmeleri ve gelişmeleri yukarıda bahsettiğim S70 adlı 
Whatsapp grubumuzda hep paylaştım. Son kalkışımızda da “Uçmak istemiyorum bunu 
söyledim, gelin beni kurtarın!” şeklinde mesajlar yazdım. Korkuyordum. Adını daha sonra-
dan öğrendiğim ve 66. Mekanize Tugayı olan yere saat 00.00-00.30 sularında iniş yaptık. 
Bölük komutanıma “Komutanım ne olur beni kurtarın” diye bir mesaj yazdım. O da “Pilotun 
kim?” diye sordu. A.G. olduğunu söyleyince çok kısa bir süre sonra bölük komutanım Ser-
can Güngör, A.G. Binbaşıyı telefondan aradı. A.G. Binbaşı “sen kimsin?” diye sordu, o da 
kendini tanıttı ve “R.’ı serbest bırak!” diye konuştu. A.G. Binbaşı “R. kim?” diye sorunca, 
Sercan Yüzbaşı “Yanındaki teknisyeni tanımıyor musun?” diye çıkıştı. Bunun üzerine A.G. 
bana “Senin adın R. mı?» dedi. Akabinde Sercan Yüzbaşı’ya küfür edip telefonu kapattı. 
Sonrasında bana dönerek “Bunca işin arasında seninle mi uğraşacağım” dedi. Bu kez ya-
nındaki sivil kişiye “Abi bu iş böyle olmayacak, başaramayacağız” şeklinde konuştu. Sivil 
kişi ise “A. moralini bozma bu işin sonunda ya çelenk var ya idam sehpası var, bunları bi-
lerek yola çıktık” diye cevap verdi. Bu şekilde aralarında tartışma çıktı. 66. Zırhlı Tugay 
Karargâhı olduğunu sonradan öğrendiğim büyük bir binaya girdiler, beni de çağırdılar. 
İçeride çok sayıda rütbeli personel vardı. A.G. benim yanıma iki rütbeli subay vererek “Ke-
sinlikle hareket etmeyecek’ diye talimat da verdi. Akabinde 10-15 kişiden oluşan ve tam 
teçhizattı askerle birlikte helikopter istikametine gittiler. Ben orada kaldım. Bu süre zar-
fında Ankara’daki babama telefon açtım. Babam bir teşebbüs olduğunu haberlerde izledi-
ğini söyledi. Ben de iyi olduğumu, bir teşebbüs olduğunu ancak bu ihanetin içinde olmaya-
cağımı, beni merak etmemesini söyledim. Zaten yanımdaki subay daha fazla konuşmama 
izin vermedi. Yine o arada başteknisyenim Kıdemli Başçavuş Oktay Mutlu’yu da arayıp 
yardım istemiştim. Bunlar telefon bilgilerimden çıkacaktır. Aynı süre zarfında Whatsapp 
grubumdaki arkadaşlara da sürekli mesaj atıp beni kurtarmalarını istedim. Yaklaşık 1-1,5 
saat sonra aynı helikopter farklı bir istikametten tekrar iniş yaptı ve helikopterden sadece 
A.G. ile sivil kişi indi. Sancaktepe’den saat 20.30 sularında kalkmış olan diğer helikopter-
ler de arka arkaya aynı yere iniş yaptılar. Toplam 3 Skorsky ve 1 adet de UH1 helikopter 
indi. UH1 helikopter teknisyeni olan Kıdemli Başçavuş B.K. kirli sakallıydı zira Ankara’ya 
tayin olmuştu ve o gün bildiğim kadarıyla görevde değildi. Diğer helikopterin teknisyeni 
Kıdemli Çavuş M.G. beni görünce neler olduğunu sordu ve söyleyince de “Ben de uçmak 
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istemiyorum” dedi. Pilotlardan sadece üçü bizim alayda görev yapan pilotlardı. Bunlar; 
Yüzbaşı F.Ç., Yüzbaşı A.Y. ve Binbaşı A.G.’di. S. Yüzbaşı ve U. Yüzbaşı olarak hitap edilen 
ancak soyadları söylenmeyen rütbeliler ile 2 Teğmen de orada bulunuyordu. Ben, iki Teğ-
men ve M.G.’ü küçük bir dinlenme yerine aldılar, A.Y. bizim başımızda duruyordu. Saat 
04.30-05.00 suları olabilir dışarıdan yoğun silah sesleri gelmeye başladı. A.G. binbaşı ve 
sivil olan kişi başta olmak üzere oradakiler paniklediler. Bize “Gidiyoruz” dediler. Ben, ya-
nımdaki 2 Teğmen ve M.G. gitmeyeceğimizi beyan ettik. A.G. yine hakaret ederek “Sıkıldım 
artık sizden” deyip, silahını benim başıma dayadı. “Geleceksiniz” diye bağırdı. Bunun üze-
rine en alt kata indik. Buradaki odanın camından da dışarı çıktık. Biz silah tehdidiyle on-
larla birlikte helikoptere doğru koştuk. Bindiğimiz helikopter havalandı. Helikopterde top-
lam 12 kişiydik. Bu şekilde üçüncü köprünün ayaklarını gördüm. Kısa bir süre sonra da 
dört tarafı dağlık ve ortası boşluk olan, bununla birlikte iniş yapılamayacak bir yere inme-
ye çalıştılar. Helikopterin pali sürekli dallara çarpıyordu, tehlike atlattık. Zor bir şekilde 
söz konusu yere iniş yaptık. Ben, yanımdaki 2 Teğmen ve M.G.’ü meyilli bir yere oturttular. 
Onlar da hemen önümüze oturdular. Yaklaşık 2-3 saat orada bekledik. Gün ağarmıştı. Bir 
ara A.G. Binbaşı, S. Yüzbaşı ve U. Yüzbaşı telefon görüşmesi yapıp durumu öğrenmek için 
yukarı çıkacaklarını söylediler. A.G. Binbaşı “Darbe başarılı olmuşsa alayımıza geri döne-
riz, bunlar da ölmüş olurlar” deyip, bizi göstererek güldü. Bu şekilde gittiler. O esnada sivil 
kişi yanında taşıdığı el çantasından bir kısım evrak çıkardı. Yeşil kaplı pasaportunu ve bir 
miktar parasını gördüm. Çıkardığı bir kısım evrakı ise orada yaktı. Giden kişiler yaklaşık 
1,5 saat sonra geri geldiler. Ancak üçünün de yüzleri düşmüştü. Gösterdikleri yere indik ve 
toplantı yapacaklarını söylediler, Sivil kişi A.G. Binbaşıya ne olduğunu sordu. A.G. Binbaşı 
da, mesaj geldiğini, ya teslim olacaklarını ya da kaçacaklarını söyledi. Bunun üzerine sivil 
kişi A.G. Binbaşıya “Ankara’dakini aradın mı?” diye sordu. A.G. aradığını ancak telefonun 
açılmadığını söyledi. Nereye kaçılacağı konusunda fikir üretmeye başladılar. Önce Rusya 
denildi ancak bu ülkenin Türkiye›yle son dönemlerde ilişkilerinin iyi olması nedeniyle bu 
kez Ukrayna düşünüldü. Orada da savaş olduğu ve teslim edilebilecekleri endişesi dile ge-
tirildi. Sonrasında helikopterin pallerini kontrol için helikopter yanına gittiler. Bu şekilde; 
A.G., sivil kişi, S. Yüzbaşı, U. Yüzbaşı, A.Y. Yüzbaşı, F.Ç. Yüzbaşı, M.F. Başçavuş ve B.K. Kı-
demli Başçavuş birlikte çalışan helikoptere bindiler. Biz hemen çalılıklara doğru koştuk. 
Bize ateş edebileceklerini düşündük. Bizde silah yoktu. Bu şekilde helikopter havalanıp 
gözden kayboldu...” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

3. Savcılık İfadesi

Sanık R.Ç. savcılık ifadesinde; “…Başçavuş M.F. bize; acil uçuş var deyince, ben 
hemen uçuş tulumumu giydim, hatta o kadar acele etlim ki, yanıma cüzdan ve ev anah-
tarlarını dahi unutmuşum, üzerimde sadece LG marka cep telefonum vardı. Numarası 
…’tir. Bu şekilde uçuş hattına çıktım. Alanda kendi tabur komutanım olan ve o gün de 
nöbetçi amir olarak görevli bulunan Yarbay D.U.’u askeri kıyafetiyle gördüm. Kendisine 
“Neler oluyor komutanım?” diye sorduğumda Helikopter düştü, acil uçuşa çıkacağız diye-
rek hangardaki iki helikopteri de dışarı çıkartmamı istedi. O gün benimle beraber nöbetçi 
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olan pilot Yüzbaşı F.Ç.’dı. O da alana gelmişti. Kendisiyle o sırada görüşemedim, bu şekilde 
helikopterleri hangardan uçuş halıma çıkarttım. Saat 20:30 sularıydı. Yarbay D.U.’un Alay 
Komutan Yardımcısı Albay A.A. ile bindiği helikopterin havalandığını gördüm. Diğer heli-
kopterlerin de motorları çalışmıştı. Ben helikopterleri çektiğim traktörü hangara bırakıp 
gece görüş gözlüklerini alacaktım ancak bulamayınca diğer teknisyen Astsubay Kıdemli 
Çavuş M.G.’de bir adet gece görüş gözlüğü alıp, ambulans bekleme olarak bilinen helikop-
tere bindim. Henüz telsiz bağlantısı yapmamıştım ki helikopter bir anda havalandı… Bin-
başı A.G.’e Komutanım ne oluyor? diye sordum. Kendisi Genel Kurmaydan emir geldiğini 
söyleyip, beni tersledi. Çok sert konuştu ve hakaret etti… Bu şekilde önce Yeşilköy Askeri 
VIP Apronuna iniş yaptık. Ben tekrar A.G. Binbaşıya bu uçuşun nedenini sordum. “VIP 
bekleyeceğiz” şeklinde cevap verdi, oysa ilk başta bir helikopter kazasından bahsetmişti. 
Böylece yaklaşık 45-50 dakika kadar helikopter rölantide çalışarak alanda bekledi. Son-
rasında A.G. Binbaşı, “VIP’mizi Harp Akademilerinden alacağız” demesi üzerine aynı ekip 
tekrar havalandık. Helikopterdeki üçüncü kişi aşağı hiç inmedi. Saatini tam hatırlamıyo-
rum ancak 22.00’a yakın bir zaman diliminde Harp Akademilerine iniş yaptık. Normalde 
Tuğgeneral ve üstündeki rütbelilere bu şekilde helikopter tahsis edilmektedir. Helikopter-
den indikten sonra dört asker kıyafetli personel geldi. Gelenlerden en yüksek rütbelinin 
yarbay olduğunu görünce selam pozisyonumu değiştirdim ve gelecek komutanı sordum. 
Şahıslar “Komutan gelmeyecek, biz Yeşilköy Aprona gideceğiz dediler. Ben bunun üzeri-
ne A.G. Binbaşıya durumu sordum, helikoptere binip kalkış yapacağımızı söyledi. Böylece 
toplam yedi kişi olarak tekrar Yeşilköy’e iniş yaptık ve helikopterin motoru susturuldu. 
Herkes aşağıya indiğinde, üçüncü kişi olarak bahsettiğim kişi de inmişti. Ancak bu kişi 
asker değil sivil kıyafetliydi, belinde de tabanca taşıyordu…Cep telefonumdan internete 
girip mynet haberden haberlere baktım ve bu sitede askerin köprüleri kapattığını, bir te-
rör saldırısının olduğunu haberi yapılmıştı. Akabinde Habertürk sitesine girdim, burada 
da küçük bir kalkışmadan bahsediyordu. Derhal A.G. Binbaşı’ya bu haberleri gösterdim. 
Ben şaşırmasını beklerken kendisi hiç şaşırmadı ve bana Sıkıyönetim ilan edildi, bundan 
sonra her emir sorgusuz yerine getirilecek şeklinde konuştu. Sivil kişi bizden biraz uzakta 
telefonla konuşuyordu. Diğer dört rütbeli ise bizden ayrılıp, askeri binaya girdiler. Benim 
kafamda artık olay şekillenmişti ve bu nedenle A.G. Binbaşı’ya artık uçmak istemediğimi 
söyledim. Kara Havacılıkta böyle bir kural vardır ve uçmak istemediğini beyan eden per-
sonel asla uçurulmaz zira böyle bir personelin o anda uçuşa hazır psikolojide olmadığı 
değerlendirilir. Bu sözlerim üzerine A.G. Binbaşı çok sert tepki göstererek; “Siz hükümetin 
köpeğisiniz, sizin gibiler yüzünden bu ülke bu günlere geldi” diye bağırıp küfürler etti ve 
beni biraz ilerideki subay öğrencilerin başında bulunan Havacı subay olan ancak rütbesini 
hücum yeleği olduğu için göremediğim şahsa “Buna göz kulak ol” diyerek teslim etti. Saat 
23:30 sularında beyaz bir transit minibüs alana geldi. Araçtaki bir asker başını camdan çı-
kartarak “Kaçın, geliyorlar” diye bağırıyordu. Sivil üçüncü kişi olarak bahsettiğim kişi der-
hal helikoptere binerek çalıştırdı. Bu esnada A.G. Binbaşı bir telefon görüşmesi yapıyordu. 
Telefon görüşmesini helikopterin yanında yapması ve bu nedenle bağırmasından dolayı 
net şekilde duydum. Yanıma gelen A.G. Binbaşı benim gitmek istemediğimi tekrar söyle-
mem üzerine tabancasını arkamdan belime bastırarak; sıkıyönetim halinde olduğumuzu, 
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bu halde verilen emri yerine getirmemenin cezasının ölüm olacağını söyleyip beni tehdit 
etti. Bu şekilde helikoptere bindik ve yine üç kişi olmak üzere havalandık. Bu görüşmeleri 
ve gelişmeleri yukarıda bahşettiğim S70 adlı whatsapp grubumuzda hep paylaştım. Son 
uçuşumuzda da “Uçmak istemiyorum bunu söyledim gelin beni kurtarın şeklinde mesajlar 
yazdım… Sivil kişi ise “A. moralini bozma bu işin sonunda ya çelenk var ya idam sehpası 
var, bunu bilerek yola çıktık diye cevap verdi. Bu şekilde aralarında tartışma çıktı. 66. 
Zırhlı Tugay Karargahı olduğuna sonradan öğrendiğim büyük bir binaya girdiler, beni de 
çağırdılar. İçeride çok sayıda rütbeli personel vardı. A.G. benim yanıma iki rütbeli subay 
vererek Kesinlikle hareket etmeyecek diye talimat da verdi. Akabinde 10-15 kişiden oluşan 
ve tam teçhizatlı askerle birlikte helikopter istikametine gittiler. Ben orada kaldım. Bu 
süre zarfında Ankara’daki babama telefon açtım. Babam bir kalkışma olduğunu haberlerde 
izlediğini söyledi. Ben de iyi olduğumu, bir kalkışma olduğunu ancak bu ihanetin içinde 
olmayacağımı, beni merak etmemesini söyledim, Zaten yanımdaki subay daha fazla konuş-
mama izin vermedi… Ben, yanımdaki 2 teğmen ve M.G. gitmeyeceğimiz beyan etlik, A.G. 
yine hakaret ederek “Sıkıldım artık sizden” deyip, silahını benim başıma dayadı. Gelecek 
misin? diye bağırdı, Bunun üzerine en alt kata indik. Buradaki odanın camından da dışarı 
çıktık, biz silah tehdidiyle onlarla birlikte helikoptere doğru koştuk. Bindiğimiz helikopter 
havalandı. Helikopterde toplam 12 kişiydik. Bu şekilde üçüncü köprünün ayaklarını gör-
düm… çalışan helikoptere bindiler. Biz hemen çalılıklara doğru koştuk. Bize ateş edebile-
ceklerini düşündük bizde silah yoktu. Bu şekilde helikopter havalanıp gözden kayboldu… 
Vatan Emniyete giden helikopterde değildim. M.G. gitmiş olabilir. Polis bizimle ayrı ayrı 
görüşmüş ve ifademizi almıştı…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık R.Ç. mahkeme huzurundaki savunmasında; “...M.F. odaya gelerek kapıyı 
hızlı bir şekilde açıp acil uçuş var dedi, bu yüzden de bende uçuş tulumu giyinmek için 
dinlenme salonundan çıktım ve teknisyen odasına doğru koştum, o gün dinlenme salonun-
da benimle birlikte kamera nöbetçi Astsubayı A.G. de bulunuyordu, ikimiz beraber televiz-
yon izliyorduk, ben odadan çıktığımda Hangar ışıkları açılmış ve hangar kapıları da açıl-
maya başlanmıştı, tulumumu giyindim tekrar hangar içine döndüm, bu sırada acele ettim, 
yani yanıma cüzdanımı anahtarımı hiçbir şeyimi almadım sadece telefonum vardı, uçuş 
hattına çıktığımda o gün nöbetçi amir olan ve benim de tabur komutanım olan Yarbay 
D.U.’u gördüm, kendisi bana kaza kırım olduğunu, acil uçuşa çıkacağımızı, hangar içindeki 
helikopteri uçuş hattına çekmemi emretti, ben de onun emrine binaen hangar içindeki iki 
helikopteri uçuş hattına çektim, çekmeye başladım, bu sırada ben helikopterleri çekerken 
... bir helikopter havalandı... Bu sırada helikoptere kimlerin bindiğini görmedim, uçuş çan-
tamı bulamayınca uçuş kaskımı ve gece görüş gözlüğümü alarak tekrardan uçuş hattına 
çıktım, gece görüş gözlüğünü bulamadım uçuş hattına çıktım, diğer teknisyen M.G.’den bir 
tane uçuş hattı şey gece görüş gözlüğü aldım ve ambulans bekleme yeri olarak bilinen 
11306 nolu helikoptere bindim, ben uçuş hattına bindim, çıktığımda bütün helikopterler 
çalışmıştı motor çalıştırmıştı ve pilotların kim olduğunu yani kimlerin bindiğini göreme-
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dim ... ben 11306 nolu helikoptere bindiğimde daha telsiz bağlantısı yapmadan helikopter 
havalandı, ben telsiz bağlantısı yaptığımda ben pilotun F.Ç. olduğunu düşünüyordum çün-
kü kendisi de bekleme pilotu olduğu için bekleme ambulans bekleme olarak bilinen heli-
koptere binmesi gerekiyordu, telsiz bağlantısı yaptığımda telsizden gelen sesin F.Ç. değil 
A.G.’e ait olduğunu gördüm, daha önceki meslek hayatımdaki uçuşlarda da böyle acil uçuş-
larda tecrübeli pilotların geldiği oluyordu Alay’a... Bu sırada yerde kalan A.G., bizim kara 
havacılık S70 takımı olarak S70 takımının haberleşme sistemi olarak kurduğumuz S70 
takımı WhatsApp grubuna dört helikopter harici uçuşa çıktı diye mesaj attı, bu gruba uçuş 
nedenlerini soran mesajlar gelmeye başladı, ben de bunun üzerine A.G. Binbaşıya sordum, 
dedim komutanım uçuş nedenini soruyorlar, o da Genelkurmaydan emir geldiğini, gizli bir 
emir olduğunu, gizli olduğu için bir bilgi veremeyeceğini söyledi, bende ne duyduysam 
aynısını WhatsApp grubuna yazdım... Yeşilköy VlP apronuna indik ... burada, sürekli mesaj 
geliyordu WhatsApp ortamına takip ediyordum da, uçuş nedenini gene soruyorlardı, emrin 
ne olduğunu soruyorlardı... biz buradan kalkış yaptık ve Akademiye indik, kalkışın nedeni-
ni sorduğumda A.G.’e VIP bekleyeceğimizi, VİP beklediğimizi, VİP alacağımızı söyledi, 
üçüncü kez emir değişmişti, Akademiye geldik, Akademiye iniş yaptık ben helikopterden 
aşağıya giderek sağ kargo kapısının oraya geçip normalde VİP selamlamamız oluyordu ...  
orada hazır beklerken dört tane askeri personel geldi ve gelenlerin arasında en yüksek 
rütbelisi ya Yarbay ya da Albaydı, ben kendisine VİP sorduğumda VİP gelmeyeceğini bizim 
kendilerinin Yeşilköy Askeri Aprona VİP apronuna götürmemizi istedi, ben de bu konuş-
mayı A.G.’e ilettim, A.G. de VİP beklemede, personel nakli yapacağız dedi, daha sonra heli-
koptere binmemi emretti, ben de bindim ve kalkış yaptık, Yeşilköy’e gittik, Yeşilköy Askeri 
VİP apronuna indiğimizde bu dört kişi dört personel aşağıya indi ve askeri binaya doğru 
gittiler, bizde helikopteri rölantiye aldık, rölanti de yaklaşık 45-50 dakika civarında bir 
rölanti de çalıştı helikopter... Yeşilköy VİP apronuna indiğimizde bu üç kişi vardı, bu bilme-
diğim kişi, A.G. ve ben vardık... daha sonra helikopteri fly konumuna alıp tekrar havalan-
dık, A.G. tekrardan personel nakli yapacağımızı söyledi, daha sonradan ismini öğrendiğim 
66. Tugaya iniş yaptık, buradan tam tesisatlı yaklaşık 15 kişiye yakındı bir ekip aldık, bun-
lar tam tesisatlı olunca ben iyice artık yani şüphelenmeye başladım ... çünkü tam tesisatlı 
İstanbul gibi bir yerde tam tesisatlı askeri personel helikopteri neden aldığımızı anlayamı-
yordum... yaklaşırken helikopterin arkasına silah sesi geldi, bende arkamı döndüm hemen 
böyle kafamı çevirdim, ya o silahçı sağ silahçı koltuğunda oturan kişi silahı aşağıya doğru 
silahçı camdan aşağıya doğru tutmuş ateş ediyordu... sivil bir yere inmeye başladı, bende 
refleks olarak koluna vurdum şöyle, ondan sonra pilotlarda bu sesi duymuş olacaklar ki, 
direk pas geçtiler, hemen kalktılar oradan, inmekten vazgeçtiler ve hemen yakındaki baş-
ka yere iniş yaptılar, ben halen bu ateşin şokundaydım, çünkü dediğim gibi ... İstanbul gibi 
bir yerde tam tesisatlı askerler helikopterde ve adam o şahıs aşağıya ateş ediyor, ben yani 
bunu anlamaya çalışırken helikopterden herkes indi, pilot direk kalkış yaptı ve Yeşilköy’e 
indi, Yeşilköy’e iner inmez ben hemen uçuş kaskımı çıkarttım, helikopterin içine koydum 
ve gerildim geri çıktım, bu sırada motor susturuyorlardı motor sustururken sağ ön pilot 
kapısı açıldı ve ben ikinci şokumu yaşadım çünkü o ilk başta göremediğim kişi sivil kıya-
fetliydi, belinde de tabanca vardı ... ben hemen telefonumdan Whatsapp grubuna baktım 
S70 grubuna, S70 grubuna herhangi bir mesaj geçmiyordu, internete girdim Mynet habere 
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girdim, Mynet haber de köprülerin kapatıldığı yazıyordu, hemen ardından Habertürk site-
sine girdim, Habertürk sitesinde Başbakanın bir açıklaması vardı, teşebbüs bir askeri te-
şebbüse benzer bir açıklaması vardı, ben hemen helikopterin sol tarafında bulunan A.G.’e 
koştum, mesajı gösterdim, hiç şaşırmadı, sıkı yönetim ilan edildi dedi, bu saatten sonra 
verilen emirlerin hepsine mutlak itaatle yerine getireceksin dedi, bende hemen kendisine 
bu işin içerisinde olmayacağımı uçmak istemediğimi söyledim, ki kara havacılıkta böyle 
bir kural vardır ...  uçmak istemediğini beyan eden personel uçurulmaz, bende kendisine 
beyan ettim, kendisi bana küfürler etmeye başladı, yani baya bir küfürler ediyor etti, işte 
hükümetin köpeğisin senin gibiler yüzünden bu ülke bu durumlara geldi, işte sizin yüzü-
nüzden her şey bu hale geldi diye, daha sonra kendisine bir telefon geldi ... kendisine tele-
fon gelince etrafa bakındı ve o apronda bekleyen daha sonradan öğrendiğim Hava Harp 
Okulu Öğrencileri varmış onların başında bulunan bir Üstteğmen vardı böyle biraz ileri-
mizde, bu buna göz kulak ol dedi, bu senin gözetiminde olsun dedi ve telefonunu açtı ama 
telefonu uzaklaşarak konuştuğu için kimin aradığını ne konuştuğunu hiçbir şekilde duy-
madım, bu şekilde VİP apronunda beklemeye devam ettik, ilerleyen zamanlarda alana be-
yaz bir Transit geldi, Transitte bir asker başını camdan çıkartmış geliyorlar kaçın diye ba-
ğırıyorlardı, bunun üzerine sivil dediğim şahıs, sivil kıyafetli şahıs direk helikoptere 
koşarak helikopterin pilot kabinine bindi ... A.G. de benim yanıma geldi, helikoptere bin-
memi istedi, ben kendisine gitmek istemediğimi uçmayacağımı söyledim ... bir daha tek-
rardan, bu sırada ben İlk başta uçmak istemediğimi söylediğimde de Whatsapp grubumuz 
olan S70 takımı Whatsapp grubuna da bunu yazdım ... uçmak istemiyorum, lütfen beni 
kurtarın beni değiştirin şeklinde mesajlar attım, birinci sicil amirim olan ve bu işlerde yani 
o gece orada olmayan Yüzbaşı Güngör›e mesaj attım, baş teknisyenim Oktay Mutlu Başça-
vuş’a mesaj attım komutanım beni kurtarın ben uçmayacağım diye, bu şekilde mesajlar 
atmıştım, A.G. yanıma geldi, helikoptere bin dedi, binmeyeceğim dedim, ondan sonra be-
linde zaten silah vardı... sıkı yönetim halinde verilen emrin cezasını yani yapılmayan em-
rin cezasının ölüm olacağını söyledi, daha sonra biz A.G. ile birlikte helikopterin yanına 
doğru hareket ettik ... helikopterin yanına gittiğimizde A.G. birisini aradı telefondan ve 
nereye inebiliriz neresi emniyetli dedi... tek sivil şahsın kontrolündeki helikopterle kalkış 
yaptık ... A.G. Binbaşı bir ara telefonu eline aldı ve o sivil pilotun yanına giderek bir şeyler 
gösterdi ve daha sonra gelip yerine oturdu, bir yere iniş yaptık karanlık bir yere, gece görüş 
gözlüğü olmadığı için ben de hiçbir şey göremedim ... helikopter sustuğunda aşağıya indi-
ğimizde indiğimiz alanın askeri bir benzinlik olduğunu gördüm, burada helikopterin biraz 
önüne oturduk, yani biraz ilerisine ben oturdum, biraz gerime de A.G. ve sivil kişi oturdu, 
sivil elbiseli şahıs oturdu, daha sonra o sırada Yüzbaşı Sercan Güngör bölük komutanı bi-
rinci sicil amirim A.G.’i aradı, A.G. telefonu açtı kimsin falan dedi, büyük ihtimal karşı ta-
rafta kendisini tanıttı, sonra R. kim dedi, sonra karşı taraf bir şey dedi, bana baktı sonra 
tekrar döndü yok öyle bir şey dedi, yine dedi yok öyle bir şey dedi, iki defa bunu tekrarladı, 
sonra telefonu kapattı, bana döndü bu kadar işin arasında senle mi uğraşacağız diye bide 
küfürler de etti, daha sonra kendisi o sivil şahısla tartışmaya başladılar... tahmini bir şey 
söyleyebilirim anca bir bir buçuk yani onu bile emin değilim, sivil kişiye A.G. sivil kıyafetli 
şahsa olmuyor dedi, yapamıyoruz dedi, sivil kişi de A.G.’e moralini bozma, hani moral bo-
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zukluğu yok, bu işi bilerek biz bu yola çıktık, bu işin sonunda ya çelenk var ya ölüm var 
dedi, A.G. de bunun üzerine konuşurken bir tane uzman çavuş geldi askeri kıyafetle, A.G. 
kendisine bizi karargah binasına götür dedi, uzman çavuşta emredersiniz dedi, en önde 
Uzman çavuş onun arkasında ben ve benim arkamda ikisi tugay karargahına gittik, karar-
gah binasına gittik... burada beklerken yani ileri zamanlarda diğer helikopterler de 66’ncı 
Tugay’a geldi... A.G. Binbaşı ve A.Y. gidiyoruz dediler, ben yine ve ilk ben tepki verdim, biz 
bir yere gitmeyeceğiz diye, diğer iki üç, iki Teğmen ve M.G. Astsubay da gitmek istemedik-
lerini söylediler, A.G. Binbaşı da tekrar yine elinde silah vardı, işte geleceksiniz falan dedi, 
ben de şahsi düşüncem o an düşündüğüm şey büyük ihtimal birliğe gidiyoruz yani 4’ncü 
Kara Havacılık Alayına geri döneceğimizi, çıktık merdivenlerden böyle aşağıya indik ... 
sağda hemen tuvalet vardı, sağ tuvaletin yanında bir oda vardı zemin katta, o odaya girdik, 
bu odanın camından dışarıya çıkarttılar bizi, bu şekilde bir tane helikoptere 12 kişi toplam 
12 kişi olacak şekilde bindik ve oradan havalandık... sivil kişi sadece ben A.G. ve sivil kişi 
biraz daha benim böyle yanımdaydı, A.G. şey A.G. sivil kişiye mesaj geldiğini işte kaçma-
mızı yani ya teslim olun ya kaçın diye bir mesaj geldiğini söyledi, sivil kişi de kendisine 
Ankara’dakini aradın mı dedi, A.G. de aradım ama açmadı dedi, daha sonra toplu halde 
konuşmaya başladılar... nereye kaçacağız nereye gideceğiz diye, sonra A.G. ve M.F. heli-
kopterin yanına gittiler ... paller sürdüğü için M.F.’ta normalde ihtisası rotordur ... yani 
pallerin ihtisas alınmış bir teknisyendir, gittiler pallerin uçlarına falan baktı böyle M.F. 
daha sonra A.G. bindi helikoptere ... helikopteri çalıştırmaya başladı, daha sonra peyder-
pey bunlar bizim yanımızdan ayrılmaya başladılar, en sonunda da yanımızdan ayrıldığı-
mızda bizde dört kişi hemen böyle yanımızda çalılıklar vardı, oraya doğru koşmaya başla-
dık çalılıkların içine doğru, daha sonra helikopter havalandı ve gittiler...” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

5. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamı esas hakkında mütalaasında sanık R.Ç. hakkında; “Sanık R.Ç.’in 
4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nda 15 Temmuz 2016 tarihinde astsubay üst ça-
vuş olarak görev yaptığı ve 15/07/2016 günü saat 16:00 ile 16/07/2016 günü saat 16:00 
arasında acil durum bekleme nöbetçi astsubayı olduğu, sanık R.’ın FETÖ terör örgütünün 
hiyerarşik yapılanmasına katılarak kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak 
suretiyle FETÖ terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana 
gelen darbe teşebbüsüne iştirak ettiğinden bahisle hakkında soruşturma yürütülerek TCK 
madde 309/1, 311/1, 312/1, 314/2, TCK madde 82/1-h, 82/1-h, 35, 3713 sayılı TMK madde 5, 
TCK madde 53, 58/9 ve 63 uyarınca cezalandırılması istemiyle Cumhuriyet Başsavcılığımı-
zın 2017/28262 esas sayılı ve 11/10/2017 tarihli iddianamesiyle kamu davası açıldığı, sanık 
R.’ın hakkında yakalama kararı bulunan diğer sanık M.F.’ın yönlendirmesiyle olay akşa-
mı uçuş hattına çıktığı, nöbetçi amiri D.U.’un talimatı doğrultusunda 2 adet helikopteri 
traktörle uçuş hattına çıkardığı, sonrasında ambulans bekleme helikopterine binerek bir 
süre görev yaptığı, 4’üncü Kara Havacılık Alayı’nda görevi ve yetkisi olmayan sanıklar A.G. 
ve G.B. ile birlikte 11306 kuyruk numaralı helikopter ile teknisyen olarak uçuşa katıldığı, 
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helikopterin öncelikle Yeşilköy Askeri Havalimanı apronuna, burada bir süre bekledikten 
sonra tekrar havalanarak saat 22:00 sıralarında harp akademilerine iniş yaptığı, buradan 
4 askeri personeli alarak Yeşilköy Askeri Apronuna döndüğü, helikopter ile getirilen ve 
darbe teşebbüsüne iştirak ettikleri değerlendirilen şahısların binaya giriş yaparak bir süre 
burada bekledikleri, saat 23:30 sıralarında yeniden havalanan helikopterin 66. Mekanize 
Tugay Komutanlığı’na iniş yaptığı, yukarıda anlatıldığı üzere bu aşamadan sonra sanık 
R.’ın diğer sanıklar G.B. ve A.G. ile birlikte ve aynı helikopterle darbe teşebbüsü kapsamın-
da ele geçirilmek ve kontrol altına alınmak istenilen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yer-
leşkesi ile Doğan Medya Center binasına takviye güç olarak askeri timleri intikal ettirdiği, 
sanık R.’ın teknisyen olarak uçuşa katıldığı helikopterden Vatan Caddesinde bulunan olay 
tarihinde binbaşı rütbesi ile TSK’da görev yapan  isimli şahsın kalabalığın üzerine öldürme 
kastıyla silahla ateş etmesi sonucunda Ahmet Güder’in vefat ettiği, katılan Ali Kara’nın 
ise yaralandığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nin 25/07/2016 tarihli ve 
16/65203/3022 sayılı otopsi raporuna göre Ahmet Güder’in vücudunda 1 adet silahlı mermi 
çekirdeği giriş yarası tespit edilmiş olup oluşturduğu yaralanmanın öldürücü nitelikte ol-
duğu, ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası cilt-cilt altı bulgularına göre atışın uzak atış 
mesafesinden yapılmış olduğunu, kanında alkol, kanında ve idrarında sistematikteki mad-
delerin bulunmadığı şahsın ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı 
kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti sonucu 
vefat ettiğinin belirlendiği, katılan Ali Kara’nın ise İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün 
13/09/2017 tarihli raporuna göre BTM ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmayacak 
ve yaşamını tehlikeye sokmayacak şekilde yaralandığının tespit edildiği, aynı helikopterde 
bulunan, birlikte suç işleme kararları olan ve fiil üzerinde müşterek hakimiyeti kurarak 
fiilin icrasını gerçekleştiren sanık R.’ın ortaya çıkan hukuki sonuçtan aynı helikopterden 
vatandaşların üzerine silahla ateş eden  ile TCK madde 37/1 uyarınca müşterek fail olarak 
sorumlu olduğu, darbe teşebbüse esnasında 4’üncü Kara Havacılık Alayı’ndan kalkış yapan 
ve teşebbüse iştirak eden 11306 kuyruk numaralı helikopterle birlikte 3 ayrı helikopterin 
66›ıncı Mekanize Tugayı’na geri döndükleri, bir süre sonra emniyet güçlerinin müdahale 
etmesi ve çatışma çıkması üzerine aralarında sanık R.’ın da bulunduğu darbe teşebbüsüne 
iştirak eden 12 sanığın 11308 kuyruk numaralı helikoptere bindikleri, buradan havalana-
rak Şile’de bulunan bir ormanlık alana iniş yaptıkları, diğer 8 sanığın sanık R.’ı Şile’deki 
ormanlık alana bırakarak 11308 kuyruk numaralı helikopterle Yunanistan’a kaçtıkları,

Sanık R.’ın savunmasında özetle, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini olay 
günü birlik bakım nöbetçi astsubayı olan diğer sanık M.F.’ın acil uçuş var demesi üzerine 
uçuş hazırlığı yaptığını, kendisine darbe teşebbüsü yapılacağından bahsedilmediğini, VIP 
uçuşun gerçekleştirileceğini söylendiğini, kendisine sanık A.G.’in silah doğrultması nede-
niyle darbe teşebbüsü sürecinden kendisini kurtaramadığını beyan ettiği,

Dosya kapsamındaki tüm bilgi, belge, ifadeler, kamera kayıtları, dijital materyal 
incelemeleri, kayıtlar, alınan tanık beyanları ve savunmalar birlikte değerlendirildiğinde 
sanık R.’ın iddianameye konu FETÖ terör örgütünce planlanan darbe teşebbüsü kapsa-
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mındaki eylemlere iştirak edip bu eylemlerin başlangıcından sonuna kadar gelişen aşama-
larda darbe teşebbüsünde bulunan diğer sanıklarla bağlantısını ve irtibatını sonlandırma 
imkanı elde etmesine rağmen bilerek ve isteyerek bağlantı ve irtibatını devam ettirdiği, bu 
nedenlerle sanığın inkar yönündeki savunmasına itibar edilemeyeceği, her ne kadar sanık 
R. hakkında TCK madde 311 ve 312’de düzenlenen cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi or-
tadan kaldırmaya teşebbüs ve cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarını işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de 
TCK madde 309/2 hükmü gözetilmek suretiyle sanık R.’ın FETÖ terör örgütünün faaliyeti 
çerçevesindeki darbe teşebbüsü kapsamındaki eylemlerinin TCK madde 309/1’de düzenle-
nen Anayasal Düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunu oluşturduğu, ayrıca TCK 
madde 309/2 uyarınca sanık R.’ın yukarıda anlatıldığı şekilde iddianameye konu terör ör-
gütünün faaliyeti çerçevesindeki Ahmet Güder’e yönelik kasten öldürme ile katılan Ali Ka-
ra›ya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından ve TCK madde 314/2›de düzenlenen 
silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği anlaşılmakla 
sanığın TCK madde 309/1, 3713 sayılı TMK madde 3 delaletiyle madde 5, madde 8/A, TCK 
madde 53/1, 53/5, 58/9, TCK madde 314/2, 3713 sayılı TMK madde 3 delaletiyle madde 5, 
TCK madde 53/1, 58/9, TCK madde 82/1-h, 3713 sayılı TMK madde 4 delaletiyle madde 5, 
8/A, TCK madde 53/1,53/5, 58/9, TCK madde 82/1-h, 35, 3713 sayılı TMK madde 4 delaletiyle 
madde 5 ve madde 8/A, TCK madde 53/1, 53/5 ve 58/9 uyarınca cezalandırılması” mütalaa 
olunmuştur.

6. WhatsApp Konuşmaları

Sanık M.G.’e ait Lg Marka H-815p Model 359871064003099 Imeı Numaralı Cep 
Telefonunun yapılan incelemesi sonucunda ;

Mobil telefon cihazı içerisindeki Chat Klasöründe yer alan M. _ g u n g o r \ lg _ 
H815P _ 359871064003099 \ export \ 2016 - 07 - 18.21 - 13 - 22 \ LG GSM _ H815 G4 \ chats 
\ WhatsApp dosya yolu içerisinde Chat-379 isimli Chat dosyası bulunduğu görülmüştür. 
Dosya içerisinde bulunan WhatsApp isimli program üzerinden gerçekleşen grup yazışma-
lar olduğu değerlendirilen konuşmalar deşifre edilmiştir. Sanık R.Ç. ile ilgili olabileceği 
değerlendirilen yazışmaların bir kısmı aşağıda gösterilmiştir:

“Başlangıç: From: ... @s.whatsapp.net 

Nuri Ataman 

Zaman Damgası: 16.07.2016 07:14:20(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Askeri öğrencileri bile aldık diyodu R.

mailto:905339251601@s.whatsapp.net
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Başlangıç: From: ...@s.whatsapp.net 

Nuri Ataman 

Zaman Damgası: 16.07.2016 07:14:25(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: R. dedi.

Chat klasörü içerisindeki M. _ g u n g o r \ l g _ H815P _ 359871064003099 \ 
export \ 2016 - 07 -1 8 .2 1 - 13-22 \ l g gsm _ H815 G4 \ chats \ WhatsApp dosya yolunda 
bulunan Chat – 431 isimli Chat dosyasına girildiğinde, WhatsApp isimli program üzerinden 
gerçekleşen grup yazışmaları olduğu değerlendirilen yazışmalara rastlanmıştır. Sanık R.Ç. 
ile ilgili olabileceği düşünülen yazışmalar aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür:

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: 4 hlikoptr aci ucstayz

Başlangıç: From: ...@s.whatsapp.net 

R.Ç.

Zaman Damgası: 15.07.2016 22:16:41(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Abi yzmiyrm sadece sunu aylyim ykn bl yr dglksnemir war yazamiym

Başlangıç: From: ...@s.whatsapp.net 

R.Ç.

Zaman Damgası: 15.07.2016 22:16:49(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Keşke yazablsm

mailto:...@s.whatsapp.net
mailto:...@s.whatsapp.net
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Başlangıç: From: ...@s. whatsapp.net 

R.Ç.

Zaman Damgası: 15.07.2016 22:18:S0(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Abi drm wahimo kdar diyim

Başlangıç: From: ...@s.whatsapp.net 

R.Ç.

Zaman Damgası: 15.07.2016 22:18:58{UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde:Bz başka ile gdcz

__________

Başlangıç: From: ...@s.whatsapp.net 

R.Ç.

Zaman Damgası: 15.07.2016 22:19:10(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Bkn kimseye sylmyn skrler bni

Başlangıç: From: ...@s.whatsapp.net 

R.Ç.

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:19:20(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Israrla emiri htrltyolar

mailto:...@s.whatsapp.net
mailto:...@s.whatsapp.net
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Başlangıç: From: ...@s.whatsapp.net 

R.Ç.

Zaman Damgası: 15.07.2016 22:19:24{UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Sat lari aldk

Başlangıç: From: ... @s. whatsapp.net 

R.Ç.

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:21:15(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Istnbulun drt bi ynina dattlar simdi

Başlangıç: From: ... @s. whatsapp.net R.Ç.

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:23:ll(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Demiyoiar

................................

Başlangıç: From: ... @s. whatsapp.net 

R.Ç.

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:23:56(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Sadece satlari aldik

mailto:...@s.whatsapp.net
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7. İdari Tahkikat Raporu ve İnceleme Sonuç Raporu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4’üncü Kara havacılık Alay Komutanlığı tarafından 
Ağustos 2016’da düzenlenen 37335098-1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat Raporunda 
sanık R.Ç. hakkındaki tespitler şu şekildedir. “U/H Tekns. Üçvş. R. ÇELİK; o günkü acil 
durum bekleme teknisyeni olduğu için olay saatinde S-70 hangarı gazinosunda bulunmak-
tadır. İncelenen kamera görüntülerinden, saat 21:30 civarı Bçvş. M.F. tarafından hangarın 
ışıkları ve kapıları açılırken gazinodan çağırıldığı, müteakiben uçuş tulumunu giyerek ace-
le şekilde odalara girerek çeşitli malzemeler aldığı (telsiz, helikoptere art uçuş defteri vb. 
tam tespit edilememiştir) yine acele bir şekilde uçuş hattına giderek helikoptere bindiği 
tespit edilmiştir Kamera görüntülerinin kopyası ilgili emniyet birimleri tarafından alın-
mıştır.

Tekns. Asb. Kd. Bçvş. A.M.N’un yazılı ifadesinde belirttiği gibi; 16 Temmuz 2016 
tarihinde telefonla arandığında “Helikopter düştü denilerek uçuşa götürüldüğünü, durumu 
anlamaya başladığında kaçmaya çalıştığı için tehdit edildiğini ve Şile-Ağva arasında bir 
bölgeye diğer üç personel ile birlikte bırakıldığını söylemiştir. Personel, Kd. Bçvş A.M.N 
tarafından araçla birliğe getirilmiş, müteakiben kendi isteği ite Sancaktepe Emniyet Mü-
dürlüğüne gitmiştir.

Yzb. Sercan Güngör’ün yazılı ifadesinde belirttiği gibi; uçuşa çıktıktan sonra 
olayların farkına vardığında S-70 takımının whatsapp grubuna, iradesi dışında uçuşa çıka-
rıldığı, helikopterlerin isabet aldığı bilgilerini içeren mesajlar attığı tespit edilmiştir. Yzb. 
Sercan Güngör ve Kd. Bçvş. Oktay Mutlu, Astsb-Üçvş. R.Ç. ile ilgili ifade vermek maksadıyla 
02 Kasım 2016 tarihinde savcılığa gitmiştir.

Personelin; birliğimizde görevli olmayan pilotların bulunduğu uçuş ekibiyle uçu-
şa çıkması, gecenin ilerleyen saatlerinde darbe teşebbüsü duyulmuş olmasına rağmen 
sabaha kadar uçuşa devam etmesi şüphelidir. Ancak, ilk kalkan helikopterler ile acele şe-
kilde uçuşa çıkarılması, darbe teşebbüsünden haberdar olsa almayı düşünmeyeceği uçuş 
kayıt defteri, telsiz vb malzemeleri almaya çalışması, gece boyunca amirleri ve diğer per-
sonel ile irtibat kurarak isteği dışında uçuşa götürüldüğünü beyan etmiş olması nedeniyle 
kendi isteği dışında olaylara karışmış olabileceği izlenimi edinilmiştir.”

8. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık F.M. emniyet ifadesinde “…Havalanan Skorsky helikopterin içindeki pilo-
tu ve personeli görmedim ancak tahminimce helikopteri Hücum Helikopter Bölük Komu-
tanı Yüzbaşı A.Y. ve soyadını hatırlamadığım akademide öğrenci olup misafir pilot olarak 
birlikte bulunan Yüzbaşı S. kullanıyorlardı. Teknik personelinin de Astsubay R.Ç. olduğunu 
biliyorum. Bu helikopterin hangi görevle hangi istikamete uçtuğunu bilmiyorum…” şeklin-
de beyanda bulunmuştur.
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9. Hakkındaki Tanık Beyanları

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanı olarak görev yapan Kur-
may Pilot Albay A.R.ŞER ifadesinde; “…Teğmen Pilot F.M. beni telefonla arayarak benimle 
görüşmeye çalıştı ancak telefon çekmediği için Whatsapp üzerinden haberleştik. Burada 
bana Teğmen F.M., Teğmen H.C.A., Kıdemli Çavuş M.G., Üstçavuş R.Ç. ile birlikte oldukları-
nı ve Şile Bölgesinde olduklarını, kendilerini oradan aldırmamı istedi...” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Bakım Tabur Komutanı olarak 
görev yapan Yarbay Yücel Parmaksız ifadesinde; “…15.07.2016 günü gecesi bizim alayımız-
dan 5 adet helikopter (4 adet Skorsky, 1 ad. UH 1 marka) kalkış yapmış. Bu helikopterlerin 
tespitini yaptık. Bu 5 helikopterden 1 tanesi şu an Yunanistan’dan getirildi ve Alayda dur-
maktadır. 1 adet helikopterin İzmir-Çiğli’de olduğu diğer üç helikopterin ise İstanbul 66. 
Tugay Top Kulede olduğu söylendi. Bu helikopterler ile bizim Alayda görevli olan Teğmen 
F.M., Teğmen H.C., Teknisyen R.Ç., Teknisyen M.G., Teknisyen M.F., Teknisyen B.K., Yüzbaşı 
F.Ç., Yüzbaşı A.Y., Albay A.A., Yarbay D.U. ile eğitim amacıyla alayda bulunan Yüzbaşı S.Ö., 
Yüzbaşı U.U., Yüzbaşı G.B. ve hiçbir görevi olmadığı halde alaya gelen Binbaşı A.G.’in uç-
tuklarını öğrendik…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Astsubay Baş Çvş. Olarak görev 
yapan Metin Zıvalı ifadesinde: “...15.07.2016 günü saat 21.50-22.00 sıralarında WhatsApp-
taki işyerinde kullandığımız gruptan nöbetçi Astsubay A.G. 4 tane helikopter havalandığı 
şeklinde bir yazı paylaştı. Hemen akabinde nöbetçi olan R.Ç. acil uçuşa çıktım diye yaz-
dığını, bende normal işleyiş gereği R.’ın yerini doldurmak üzere Mustafa Yel ile beraber 
birliğimize gittik…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Astsubay olarak görev yapan A.G. 
ifadesinde: “…21.20 sıralarında astsubay M.F. dinlenme salonuna gelerek R.Ç.’e acil uçuş-
lar var, helikopterlerin hazırlanması lazım’ dedi. M.F. o gün görevli değildi. Çünkü sabah-
ki nöbet toplantısında yoktu. Bunun üzerine R.Ç. hangara geçerek hazırlıklara başladı. O 
anda bende hangara geçtim. Hangar’a geçtikten birkaç dakika sonra 8-10 kişilik bir pilot 
grubu hangara geldi. Bunların arasında D.U. ve A.A. vardı. Olay hızlı geliştiği için diğer 
pilotların kim olduklarını şu an hatırlamıyorum. D.U. bana ve R.’a hitaben acil uçuş var, 
hemen helikopterleri hazırlayın dedi. Bu arada telefonla konuşuyordu. Telefonda konuştu-
ğu şahsa abi vallahi geliyorum dediğini duydum… R.Ç., M.F., M.G., UĞUR BATTAL ve M.K. 
teknisyenlerdir. D.U., A.A. ve diğer 6 pilot helikopterlere bindiler. Helikopterlere binen tek-
nisyenler R.Ç., M.F., M.G.’dür. Helikopterin bir tanesi teknisyen olmadan kalktı. Yani kısa 
süre içinde 4 helikopter kalkış yaptı...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Oktay Mutlu ifadesinde: “...Aynı bölükte görev yaptığımız arkadaşlar ile haber-
leşmek için S70 adlı bir WhatsApp grubu kurmuştuk. Saati tam hatırlamıyorum ancak 
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sanıyorum 20:00 civarında R.Ç. 4 helikopterin acil uçuşa kalktığına ilişkin bilgi geçti. Şu 
an hatırlayamadığım bir başkası da “ bu helikopterin hangi nedenle kalktığını” sordu. R.Ç. 
de Genel Kurmayın emri olduğunu uçuş nedeninin gizli olduğunu ve WhatsApp ortamında 
bilgi veremeyeceğini mesaj olarak yazdı. Takip eden saatlerde R.Ç. WhatsApp grubunda 
“artık uçmak istemiyorum, beni kurtarın, beni değiştirin çok yoruldum” şeklinde mesajlar 
yazmış. Bana da kişiye özel mesaj atmıştı. Bu mesaj “beni kurtarın” şeklindeydi. Bizzat te-
lefon görüşmesi yapmadım. Mesajla haberleştik...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Tayfur Kılıç 11.07.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki ifadesinde 
“…Bu sırada Whatsapp takım grubuna R.Ç.’in mesajları geldi. 4 helikopterin uçuşa çıktı-
ğına dair…Bu sırada R.Ç.’in gruba mesajları gelmeye devam ediyordu. İşte ben bizde gece 
görüş gözlüklerinde eksiklikler var. Bazı helikopterlerde teknisyen yok, helikopterlerin 
defterlerini almadık gibi mesajlar geldi…” şeklinde beyanda bulunmuştur. Tanığa, Sanık 
R.Ç. tarafından neden uçmak istemediğini bilip bilmediği sorulduğunda “…Silah tehdidiyle 
ilgili bir şeyi Sercan Yüzbaşının bana telefonda söylediği mesajdan gördüm. Onu net hatır-
lamıyorum. Ama A.G.’in silah çekip uçacaksın diye bir şey söylediğini ya bana Sercan Yüz-
başı telefonda söyledi, ya da grupta görmüş olabilirim…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

10. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık R.Ç. hakkında;

Sanığın WhatsApp grubuna yazdığı mesajlar, bu mesajların yazılma saatleri, 
hakkındaki tanık beyanları, birlikte değerlendirildiğinde sanığın 15 Temmuz gecesi binmiş 
olduğu helikopterin darbenin icra hareketlerini yaptığı noktasında bir şüphe yoktur. Bu 
helikopterde bulunan A.G. ve yanında bulunan sivil şahsın da darbenin icra hareketlerini 
ölümü göze alarak yaptıkları noktasında bir şüphe yoktur. Bu noktada açıklığa kavuştu-
rulması gereken husus, sanık R.Ç.’in darbenin icra hareketlerini ifa eden helikoptere iradi 
olarak binip binmediği, bu fiilleri ifa eden faillerle irade birliği içerisinde olup olmadığı, 
daha önemlisi bizatihi kendisinin icra ettiği fiillerin neler olduğu, bu fiillerin darbenin icra 
hareketi niteliğinde olup olmadığı hususudur. 

İkinci olarak, sanık R.Ç. savunmalarında helikoptere yanıltılarak bindirildiğini 
ifade etmektedir. Safahatta yanıltıldığını, yapılan işlemlerin hukuka aykırı fiiller ve darbe 
teşebbüsü olduğunu tespit ettiği anlaşılmaktadır. Sanığın bu tespitten sonra, bulunduğu 
mahalden ayrılıp ayrılamayacağının ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Sanığın bulunduğu 
hava aracının uçuşu esnasında araçtan ayrılması mümkün olmayacağına göre, aracın yer-
de olduğu bir esnada darbecilerin yanından ayrılması gerekirdi. Ancak bu konuda da sanık 
silahla tehdit edildiğini ifade etmektedir.

Dosyadan tespit ettiğimiz kadarıyla, yukarıdaki alıntılar dışında sanığın lehin-
deki ve aleyhindeki ifadeler şu şekildedir: 
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Helikopterleri traktörle uçuş alanına çıkarması,

Darbe teşebbüsüne katılan helikopterle uçması, 

4’üncü Kara Havacılık Alayı’nda görevi ve yetkisi olmayan sanıklar A.G. ve G.B. ile 
birlikte 11306 kuyruk numaralı helikopter ile teknisyen olarak uçuşa katıldığı,

Sanığın uçuş yaptığı helikopterde bulunan darbeci ’ün Vatan Emniyet Müdürlüğü 
üzerinde uçarken kalabalığın üzerine ateş etmesi sonucu Ahmet Güder isimli vatandaşımı-
zın şehit olduğu, diğer vatandaşımız Ali Kara’nın yaralandığı,

Tanık Oktay Mutlu sanık R.Ç.’in WhatsApp’a “R.Ç. de Genel Kurmayın emri oldu-
ğunu uçuş nedeninin gizli olduğunu ve WhatsApp ortamında bilgi veremeyeceğini mesaj 
olarak yazdı.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Oktay Mutlu 10.04.2018 tarihli 2. Celsede sanık R.Ç.’in “Takip eden saat-
lerde R.Ç. WhatsApp grubunda “artık uçmak istemiyorum, beni kurtarın, beni değiştirin 
çok yoruldum” şeklinde mesajlar yazmış. Bana da kişiye özel mesaj atmıştı. Bu mesaj “beni 
kurtarın” şeklindeydi. Bizzat telefon görüşmesi yapmadım. Mesajla haberleştik...” şeklinde 
beyanda bulunmuştur.

Tanık Tayfur Kılıç 10.04.2018 tarihli 2. Celsede sanık R.Ç. ile ilgili olarak “ilk me-
sajlarında 4 helikopterin acilen uçuşa çıktığı ve bunun neden çıktığını gruba yazamayaca-
ğını gizli olduğunu yazdığını hatırlıyorum. Helikopterlerde defterlerin eksik olduğunu, bazı 
helikopterlerde teknisyen olmadığını, gece görüş gözlüklerinde eksikler olduğunu hatırlı-
yorum. Hatırladıklarım birde gece saat 03:00 gibi falan ben uçmak istemiyorum şeklindeki 
mesajlarını hatırlıyorum. Ben bu sırada Bölük Komutanıyla konuştuğumda da kendisine ağ-
layarak ben uçmak istemiyorum. Beni değiştirin dediğini bana Sercan Güngör söylemişti.” 
şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Sercan Güngör mahkeme huzurundaki 10.04.2018 tarihli 2. Celsedeki ifa-
desindeki “A.Y., F.Ç., D.U.. A.Y. telefon çalıyordu açmadı. F.Ç.’a ulaşıp ulaşamadığımı hatırla-
mıyorum, yani aradığımı biliyorum. D.U.’un telefonu kapalı onu net olarak biliyorum çünkü 
hiç ulaşamadık Tabur Komutanı olduğu için özelinde, bunlar ulaşamadıklarımda R.’a ulaş-
maya çalıştım telefonla onu hatırlıyorum. Sonrasında saat artık geçmişti olaylar şekillenmiş 
durumda saat 03:00 civarı olabilir, saatle ilgili emin değilim ama o civarda o kadar geç bir 
saatte A.G.’le uçtuğunu öğrendikten sonra R.’ın, A.G. burada Ahmet Gilzcl’i aradım, A.G. tele-
fonunu açtı, yalnız açtığında numarayı bilmediği belliydi yani diğerlerinde kayıtlı numaram 
onda değil. Aradım açtı ne yapıyorsunuz dedim, helikopterler nerede personelin korktuğunu 
ifade ediyor çünkü R. komutanım kurtarın diye mesaj attı, beni kurtarın diye ama onun saa-
tini hatırlamıyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Tanık Sercan Güngör mahkeme huzurundaki 10.04.2018 tarihli 2. Celsedeki ifa-
desindeki “ben kısmen R.Ç.’in kıyafetini de görüntülerden hatırladığım normal dinlenme 
esnasındaki kıyafeti, gazinodan çıkışını gördüğümü hatırlıyorum, yani ya tulumu belinde 
bağlıydı, yani normal hazır kıyafet değil, ya da üstünde bir tişört vardı, alt tarafı tam şey 
yapamıyorum, ama normal uçuş bekleme şeklinde değildi, şeyden panikle çıkışını hatırlı-
yorum görüntülerde birde, ondan sonrada mesajlar yani R.’ın bilgilendirme yolu normal, 
bilgilendirme şekli, geri kalan şeylerle ilgili bilgim yok, çünkü bana bir bilgi akışı olmadı 
başka bir personelden.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Sercan Güngör mahkeme huzurundaki 10.04.2018 tarihli 2. Celsedeki ifa-
desindeki “R.’ı aradım ama R.a telefonda konuştuğumuz hatırlamıyorum yani o gece bo-
yunca saat 10:00 10:30 da öğrendikten sonra işte Rifaflar Şile civarına bırakıldıktan, o 
arada telefonla konuştum sadece mesajı hatırlıyorum, Komutanım nc olur kurtarın beni 
diye ya birisinden duydum ya Rifaftan hava alanında hava alanı ifadesi vardı herhalde, 
yani söylenirse hani ben teyit edebilirim şuan hatırlamıyorum çünkü,” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

Tanık Sercan Güngör mahkeme huzurundaki 10.04.2018 tarihli 2. Celsedeki ifa-
desindeki “R.’ta çok net hissettiğim şey en baştan beri 2 husus var. 1.si R. o gece gruba 
mesaj atıyor, helikopterin defterini almadım, cüzdanımı almadım gibi, bunlar böyle bir şey 
yaparken yapabileceğiniz: anlamsız şeyler, yani helikopterin defteri normal durumda ida-
renin zaten soracağıdır, helikopterin deflerini almadan nereye gidiyorsun diye, ama böyle 
bir durumda helikopterin defteri düşünülecek bir şey değildir, ona ihtiyacınız yok uçmak 
İçin hiçbir şekilde. Bilgi akışı, baş makinisti de gelecek, baş makinisti üstünden grup üs-
tünden yukarıya doğru normal gitmesi gereken şekilde R.’ın gidiyor, telefonla konuşurken 
ne hissettiniz diyorsanız çok nel olarak R.’ın sesinde ki korkuyu ve paniği hissettim,” şek-
linde beyanda bulunmuştur.

Tanık Oktay Mutlu mahkeme huzurundaki 10.04.2018 tarihli 2. Celsedeki ifade-
sinde “Yazışmalarda R.Ç.’in yazışmasında Genel Kurmay1dan bir emrin geldiğim, nereye 
gideceklerini bilmediğini, kendisinin de acil olarak çıktığını, hatta işte cüzdanım ve diğer 
bazı malzemeleri alamadığını, gelecek olan varsa onların gelmesini getirmesini gelirken 
getirmesini yazdıklarını hatırlıyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Oktay Mutlu mahkeme huzurundaki 10.04.2018 tarihli 2. Celsedeki ifade-
sinde “R.Ç. İlerliyen saatlerde tam saatlerini hatırlamıyorum ama yazdı. Ben uçmak iste-
miyorum, beni değiştirin çok yoruldum şeklinde, bende bu konuyla ilgili olarak o zaman 
yine benim ben takım Komutam olarak tayin olduktan sonra eski S70 takım Komutanı olan 
Sercan Güngör Yüzbaşım vardı oda Bölük Komutanlığına tayin olmuştu, izindeydi kendi-
siyle görüştüm ben, böyle böyle olay diye kendisi de beni aramıştı, yani birbirimizi aradık 
ama uzun hani süre geçtiği için hangisi olduğunu hatırlamıyorum,” şeklinde beyanda bu-
lunmuştur.
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Tanık Oktay Mutlu mahkeme huzurundaki 10.04.2018 tarihli 2. Celsedeki ifade-
sinde “Böyle böyle olay olduğunu zaten oda kendisi grupta olduğu için görüyordu, yani de-
ğişiklik yapılması gerektiğini, kimlerin uçtuğunu öğrenebildin mi diye bana sordu, bende 
bir arkadaştan şey olarak hatırlamıyorum kimden öğrendiğimi ama uçan kişilerin isimle-
rini kendisine söyledim, oda herhalde daha sonraki konuşmalarda söylediği uçan Pilotları 
aradığım, arkadaşla ilgili neden zorla uçurduklarını sorduğunu, o şekilde hani rahatsızlığı-
nı beyan etmiş R.Ç. arkadaşımız, yani rahatsızlığım beyan ettiği için şekilde ifadeleri var.” 
şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Oktay Mutlu soruşturma aşamasındaki ifadesinde “Gerek Whatsapp gru-
bunda paylaştığı mesajlar gerekse Bölük Komutanı Scrcan Güngör›le yaptığı görüşmeler 
bizde de R.’ın kalkışmadan haberdar olmaksızın uçuşa çıkartıldığı yolunda izlenim bıraktı” 
şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Oktay Mutlu, 10.04.2018 tarihli 2. Celsedeki mahkeme başkanının “Şimdi 
R. için söylemiyoruz da, bir teknisyenin nereye uçmadığım bilmeden helikoptere binme 
durumu olur mu?” şeklinde sorması üzerine “Şöyle söyleyeyim efendim, bana söyleselerdi 
bende uçardım çünkü biz böyle bir şey beklemiyoruz şey olarak, en kıdemli olarak da ben 
bani yaş olarak veya rütbe olarak da şeyim, kim o gün kim olsaydı eğer verilen görev eğer 
planlı değilse tabi bu olaylar içerisinde değilse uçardı diye düşünüyorum, şahsi fikrim,” 
şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Bilal Açıkgöz 10.04.2018 tarihli 2. Celsedeki ifadesinde “Saatini tam hatır-
lamıyorum ama 2-3 civarı olabilir, yazışmalardan sonra defalarca uçmak istemiyorum diye 
yazdı, Komutanlarım beni değiştirsin diye yazdı, elde imkan olmadığı için hatta Sercan 
Yüzbaşımız ve Oktay Mutlu Başçavuşumuz da böyle bir imkan olmadığını, keşke değişti-
rebilsek seni tarzında yazdıklarını hatırlıyorum, ben telefonla aradım, şansıma açtı beni, 
dedim ağabey neredesiniz falan, ağlıyordu telefonda, dedi böyle böyle helikopter delik de-
şik oldu, helikopter dedi her tarafı delik deşik oldu, dedim ağabey saklan dedim ön tarafa 
uçuş esnasında zaten uçuyordu herhalde gürültü vardı herhalde içeride, dedim ön konsola 
dedim yat dedim vurulma falan dedim yani, çünkü bizim ön konsol mermiyi geçirmez diye 
demeyeyim de, orada çok elektronik cihaz olduğu için direk alttan gelen bir mermi yuka-
rıya kadar çıkamaz yani, altta çünkü bayağı bir elektronik cihaz var” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

Tanık Bilal Açıkgöz, 10.04.2018 tarihli 2. Celsedeki ifadesinde “Ya ilk mesajlarda 
tamamen hiçbir şeyden haberi yok, daha sonra öğreniyor, ben uçmak istemiyorum diyor, 
bunlar diyor yani karşı çıkıyor ama karşı çıktığını biz görüyoruz yazışmalardan, lâkin ya-
pacağı hiçbir şey yok, bizim de elimizden bir şey gelmiyor yapacağımız hiçbir şey yok,” 
şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Tanık Yücel Parmaksız 10.04.2018 tarihli 2. Celsedeki ifadesinde “Şöyle genelde 
... R. anlattı M. zaten yapı olarak da biraz sessiz birisi hani tanıdığım bildiğim kadarıyla 
A.G.’in onu tehdit ettiğinden falan bahsettiğini hatırlıyorum kafasına tabanca dayayıp işte 
sizin gibiler yüzünüzden işte bu işte darbe başarılamadı, gerçekleşmedi gibi falan bir şey 
söylediğini hatırlıyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık A.G. 10.04.2018 tarihli 2. Celsedeki ifadesinde; “Yani spontane gelişti biraz, 
yani belirli bir düzen gözetmediler, şu hava aracına sen bin bu hava aracına ben bineyim 
diye, acil bir şekilde kalktıkları için herhangi bir düzen gözetilmedi, R.Ç. zaten bekleme 
nöbetçi Astsubayıydı, uçuş için bekliyordu acil bir durumlar için, yani düzen gözetilmeden 
bindi helikoptere,” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Ufuk Kaya 10.04.2018 tarihli 2. Celsedeki ifadesinde; “Hatırladığım R.Ç.’in 
silah zoruyla uçurulduğunu söylediği, korktuğunu, yani genelde R.Ç.’in mesajlarım gördük, 
kendi aramızda mesajlaşmalarımız var yanı işte, korktuğunu söyledi hep R.Ç., hatırladığım 
R.Ç.’in korktuğu yönüydü silah zoruyla uçurulduğu yönünde habersiz hatta bir şey yazmış-
tı mesajda hatırladığım, PRC yok işte telsiz yok, gece görüş gözlüğü yok defter yok gibi bir 
mesaj atmıştı mesela, o mesajları hatırlıyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur

Tanık Ufuk Kaya, 10.04.2018 tarihli 2. Celsedeki “... o gece 15 Temmuz da acil bir 
uçuş olduğunda ilk uçması gereken teknisyen kimdi?” sorusu üzerine “O günkü sisteme 
göre R.Ç.’ti” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Burak Arslantürk 10.04.2018 tarihli 2. Celsedeki sanık R.Ç. ile ilgili olarak 
“Mağdur olduğunu, uçmak istemediğini, tehdit edildiğini, ben uçmak İstemiyorum beni 
değiştirin dediğini, bunları hatırlıyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Mustafa Yel 10.04.2018 tarihli 2. Celsedeki sanık R.Ç. ile ilgili olarak “Evet 
Atatürk hava alanında olduğunu, orada kaçmak istediğini beyan yani oradan yazdığını mı 
hatırlıyorum, ama halkın ve insanların orada çok olduğu için kaçamadığını öyle bir kelime-
si olduğunu hatırlıyorum ama” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Mustafa Yel 10.04.2018 tarihli 2. Celsedeki “Zorla götürülmüş gibi bir iz-
lenime siz kapıldınız mı kapılmadınız mı?” sorusu üzerine “Kapıldım, yani kaçabileceğini 
düşünmüyorum yani böyle bir uçuştan birde komuta kademesi gereği üst taraf zorla uça-
caksın dediği takdirde kesinlikle yani, ben şu anda bile Kıdemli Başçavuş olacağım hayır 
gelemem diyemiyorum yani” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Nuri Ataman 10.04.2018 tarihli 2. Celsedeki “R. hani birkaç sefer hani ko-
nuştuk, birisinde R. ne oluyor işte nedir falan dedim, o da zaten hani çok kısık sesli baya bir 
telaşlı falan şey yaptı bilmiyorum dedi zaten bu şey yapmak hani bende burada durmak is-
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temiyorum dedi şey yapmıyorlar dedi, hani bizi birileri tutuyor tarzında bir şeyler söyledi, 
sonra bir sefer daha konuştuk tekrardan bu konuyla ilgili.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık Nuri Ataman 10.04.2018 tarihli 2. Celsedeki “Sonra işte bir daha aradı-
ğımda la oğlum dedi işte bir tane kamuflajlı Binbaşı dedi şeyden işte helikopterden etrafa 
ateş açtı dedi, sen napıyon dedim de dedi, İşte beni itekledi helikopterin içerisinde dedi, 
ya bunu söyledi sadece, fazlada konuşamadık zaten hani kısık sesli ve şeyli konuşuyordu 
yani böyle hani ben o an nasıl dinliyorum ama elini muhtemelen dayıyordur öyle konuşu-
yor çünkü nefesini de hissediyordum sürekli böyle yani,” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık F.M. mahkeme huzurundaki ifadesinde, sanık R.Ç. hakkında “Hatırlamı-
yorum şuan, daha sonra bu bağırışımalar sesler geldikten sonra işte polisler ateş açtı, ça-
tışma çıktı şeklinde bağırışımalar gelmeye başladı, o arada da içlerinden birisi gelerek 
tanımadığım için kim olduğunu tam olarak ifade edemiyorum, gelerek hadi buradan gidi-
yoruz dedi, o an ilk önce R. kalktı, komutanım ben gelmek istemiyorum deyince yani biz de 
kalktık bırakın bizi falan gidip polislerle konuşalım deyince silahını bize doğru doğrulttu, 
yani geleceksiniz diye bağırınca da oradan hep beraber bizi çıkarttılar.” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

Sanık R.Ç. her ne kadar darbenin icra hareketlerinden helikoptere binmiş ise 
de; sanığın birbirini destekleyen beyanları, Whatsapp yazışmaları, Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı 4’üncü Kara havacılık Alay Komutanlığı tarafından Ağustos 2016’da düzenlenen 
37335098-1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat Raporunda sanık hakkındaki değerlendir-
meler, tanık ve diğer sanıkların sanık R. hakkındaki beyanları, tanık Tayfur Kılıç’a, Sanık 
R.Ç. tarafından neden uçmak istemediğini bilip bilmediği sorulduğunda “…Silah tehdidiyle 
ilgili bir şeyi Sercan Yüzbaşımın bana telefonda söylediği mesajdan gördüm. Onu net ha-
tırlamıyorum. Ama A.G.’in silah çekip uçacaksın diye bir şey söylediğini ya bana Sercan 
Yüzbaşı telefonda söyledi, ya da grupta görmüş olabilirim…” şeklindeki beyanı ve bütün 
dosya kapsamı dikkate alındığında Sanık R.Ç.’in tecziye durumunu mahkemenin takdirine 
bırakıyoruz.

G. Sanık M.G.

1. İddianamede Müsnet Suç

Sanık M.G.’e isnat edilen suç ve fiiller iddianamede şu şekilde özetlenmiştir. 
“4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı personeli olan şüpheliler A.Y., F.Ç., H.C. Akbaş, 
M.F., R.Ç. ve M.G. ile birlikte, Kara Harp Akademisi öğrencileri G.B., S.Ö. ve A.G.’in de dâhil 
olmasıyla 3XS-70 (11306, 11309, 11308) helikopterlik (2’şer pilot ve 1 teknisyen) uçuş ekibi 
teşkil edilmiş ve bu helikopterlerin de İzmir’e giden helikopterden bir süre sonra motor ça-
lıştırarak İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında darbe girişimiyle ilgili faaliyetlere 
katılmışlardır.
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Şüpheli M.G.’ün darbe girişiminin gerçekleştiği 15.07.2016 günü Saat: 20.45 sı-
ralarında şüpheli M.F.’ın arayarak “Helikopter düştü, yaralıları kurtarman için acil kışlaya 
gelmen gerekiyor” diye söylemesi üzerine görevli olmadığı halde kışlaya gelmiştir. Yapılan 
görevlendirmeler sonucunda şüpheliler F.Ç. ve H.C.A. ile birlikte 11309 kuyruk numaralı 
Skorsky marka helikopter ile saat: 21.50 sıralarında havalanmış, bulunduğu helikopterde 
Uçuş Teknisyeni olarak görev yapmıştır. Helikopterin öncelikle Yeşilköy Askeri Havali-
manı Apronuna iniş yaparak burada görev beklediği, verilen görevler doğrultusunda heli-
kopterin Kuleli Askeri Lisesine ve 1. Ordu Komutanlığına giderek darbe girişimine iştirak 
eden rütbeli subayları alarak bildirilen bölgelere intikallerini sağladığı anlaşılmıştır. Vatan 
Caddesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü yerleşkesini kontrol altına almaya çalışan askeri 
birliği takviye etmelerine ilişkin emir üzerine tekrar havalanarak İstanbul İl Emniyet Mü-
dürlüğünün bulunduğu Vatan Caddesine gelmişler, bina etrafında birkaç tur atarak iniş 
yapmaya çalışmışlar, emniyet güçleri tarafından ateş açılması üzerine helikopter isabet 
almış ve şüpheliler isabet alan helikopter ile saat 01.30 sıralarında olay yerinden ayrılarak 
Yeşilköy Askeri Apronuna geri dönmüşlerdir. Emniyet güçlerinin Yeşilköy Askeri Apronu-
na müdahalede bulunmaları üzerine diğer helikopterlerle birlikte havalanarak öncelikle 
47. Motorlu Piyade Alayına iniş yapmışlar, yanlış bölgeye indiklerini fark ederek tekrar 
havalanmış ve darbe girişimine iştirak eden diğer helikopterlerin de bulunduğu 66. Meka-
nize Tugayına iniş yapmışlardır. 16.07.2016 günü 04.30 sıralarında 66. Mekanize Tugayın-
da emniyet güçlerinin müdahalesi sonrasında çatışmalar çıkmış, 12 helikopter personeli 
saat: 04.50 sıralarında binadan çıkarak 11308 kuyruk numaralı helikoptere binmişlerdir. 
Helikopteri şüpheliler A.Y. ve A.G. kullanmıştır. Adı geçenler 66. Mekanize Tugayından 
ayrılarak Şile’de ormanlık bir alana iniş yapmışlar burada birkaç saat değerlendirme yap-
tıktan sonra 16.07.2016 günü öğlen saatlerine doğru 8 sanık, şüpheliler R.Ç., H.C.A., M.G. 
ve F.M.’yı bırakarak 11308 kuyruk numaralı Skorsky Marka helikopter ile Yunanistan’a 
firar etmişlerdir.” 

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; TCK 309/1, 311/1, 312/1, 314/2, 53, 58/9, 
63, 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olunmuştur.

2. Emniyet İfadesi

Sanık M.G. emniyetteki ifadesinde; “... 4’üncü Kara Havacılık Alayında Helikop-
ter Teknisyeni Astsubayı olarak görev yaparım. 15.07.2016 tarihinde mesaim bittikten 
sonra saat 17.30 gibi ikametime geçtim. 20.45- 20.50 civarı kıdemli Başçavuş M.F. beni 
aradı. Helikopter düştü, yaralıları kurtarman için acil kışlaya gelmen gerekiyor dedi. Alay 
komutanı ve Tabur komutanının da alayda olduğunu belirtti. Bunun üzerine Hyundai Ac-
cent Era marka ve modelli aracımla alaya tek başıma geçtim. 21.15 sıralarında alaya giriş 
yaptım. Geldiğimde bütün helikopterler hazırlanmış, çalışır vaziyetteydi. Tulumumu giy-
dim, bir hengâme vardı. Herkes koşuşturuyordu. Helikoptere bindim. Normalde helikopter 
pistte yürüyüş yaparak kalkışı gerçekleştirirdi. Bu sefer direkt kalkış yaptı. 1. Pilot Yüzbaşı 
F.Ç.’dı, 2. Pilot teğmen H.C.A.’tı. Tek teknisyen de bendim. Kalkıştan sonra hangi helikopte-
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rin nereye düştüğünü F.Ç.’a sordum. Şu an beklemede kalacağız Yeşilköy Askeri apron’a gi-
diyoruz dedi. Kastettiği yer Hava Harp Okulunun içindeki küçük pistti. Direkt buraya geç-
tik. Helikopter çalışır vaziyette yaklaşık yarım saat bekledik. Burada 1. Pilota tanımadığım 
ve rütbesini görmediğim birisi Kuleli Askerî Lisesi’ne gitmemizi söylemiş. Kuleli Askerî 
Lisesi’ne boş olarak gittik. Kuleli Askerî Lisesi’ne iniş yaptık. İki üç dakika bekledikten 
sonra bir Yarbay, iki Binbaşı veya bu Binbaşılardan biri Albayda olabilir toplam üç personel 
helikoptere bindi. Kendilerini tanımıyorum. İsimleri de görmedim. Bu üç rütbeliye nereye 
gideceksiniz diye sordum. Zira birinci pilot arkada olduğum için sormamı istemişti. Yeşil-
köy’deki Askeri Apron’a gideceklerini söylediler. Askeri aprona iniş yaptık. Bu üç personel 
indi, pistte hava kuvvetlerinden tanımadığım bir Albay ve üç beş yüksek rütbeli personel 
ile görüştüler. Daha sonra aynı üç kişi bize tekrar Kuleli’ye bizi bırakın dediler. Onları Ku-
leli’ye bıraktık beş dakika bekleyin dediler. İçlerinden Yarbay olan koşarak yanımıza geldi 
ve görev bölgemize geri gitmemizi söyledi. Birinci pilot bizi tekrar Yeşilköy Askeri Apron’a 
götürdü. Orada birinci pilota 1. Orduya gideceğimiz yönünde talimat geldi. 1. Ordu pistine 
inişi yaptıktan bir 10 saniye sonra üzerinde silah olan bir araç tahminen akrep olabilir 
gördük. Bu aracı görür görmez pilot tekrar kalkış yaparak bizi Yeşilköy Askeri Apron’a 
götürdü. Askeri Apron’a yaklaşırken pistte çalışır vaziyette duran bir helikopterden birinci 
pilota Vatan Emniyete gitmesine ilişkin bir talimat geldi. İniş yapmadan Vatan Emniyetin 
üstüne gittik. Vatan Emniyetin üstünde bir iki tur attıktan sonra yerden bize bir iki el ateş 
geldi. Helikopterde toplam üç personeldik. Helikopterin isabet aldığını barut kokusundan 
hissettim. 1. Pilota kaçmamız lazım dedim. 1. Pilot’ta tecrübeli olduğu için isabet aldığımızı 
anladı ve kaçmaya başladı. Kaçarken aşağıda Tank ya da ZPT gördüm. Bunu görünce bir 
şeylerin ters gittiğini anladım. Bir de isabet alınca şoka girdim. Telefonumu aldım. Telefo-
num kapalıydı açınca İstanbul’da büyük terör operasyonu diye mynette mesajlar gördüm. 
Diğer mesajlardan ve tanıdıkların mesajlarından darbe olduğunu anladım. Birinci pilota 
helikopter isabet aldı Yeşilköy’e inelim neresine isabet gelmiş bakalım dedim. Yeşilköy’de 
helikoptere baktım birinci pilot uçuşa devam etme fikrindeydi. Helikopterin ön tarafına iki 
isabet aldığımızı ve helikopteri kesinlikle susturmamız gerektiğini söyledim. Helikopteri 
susturduk. Pilota bu şartlar altında uçmak istemediğimi söyledim. Birinci pilot bana Sıkı-
yönetim ilan edildiğini, bu saatten sonra emirlerine itaat etmek zorunda olduğumu, itaat 
etmezsem öldürme yetkisine haiz olduğunu söyledi. Beni sonrasında helikopterin yanına 
yaklaştırmadılar. Diğer teknisyen arkadaş R.Ç.’in de helikopteri isabet almıştı. Helikop-
terine bakmaya gittik. O sırada R. ağabey ile kaçalım düşüncesine girdik. Bunu aramızda 
konuşurken arkadan misafir pilot olduğunu bildiğim akademiden ismini Nuri olarak hatır-
ladığım Yüzbaşı geldi. Bize dışarı çıkarsanız halk sizi linç eder, çıkmaya da çalışırsanız biz 
sizi öldürme yetkisine haiziz gibisinden tehdit etti. Bundan sonra emir komuta bizde dedi. 
Helikopteri çalıştırdığımız sırada eşim Tuğba GÜNGÖR’e ben uçmak istemiyorum, ben bir 
kıdemli çavuşum kimseye sözüm geçmiyor. Ülkenin anasını ağlattılar gibilerinden mesaj 
attım. Buradan 47. Motorlu Piyade Alayına gittik. Burada beş dakika durduk helikopter 
ikmalini sorduk. Olmadığını söylediler. Pilotlar su almamızı söylediler Pilotlar ile beraber 
su aldık. 47. Motorlu piyade alayına indiğimizde saat 02.00-03.00 civarıydı. Buradan kal-
kıp 66. denilen bir yere gittik. Ben bunu pilotların arasındaki bir kod sanmıştım. Tugaya 
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gelince buranın 66. Mekanize Tugayı olduğunu öğrendim. Helikopter pistine indik. Biz 
indiğimizde başka helikopter yoktu. Yaklaşık 3-5 dakika sonra dört helikopter geldi. İniş 
yaptı. Biri UH1 üçü skorsky’di. Tüm helikopterler motoru kapattı. Burada skorsky pilotu 
A.Y. Yüzbaşı, yine skorsky pilotu A.G. Binbaşı, UH1 teknisyeni B.K. Başçavuşu, skorsky 
teknisyeni M.F. Başçavuşu gördüm. Yine teknisyen R. ÇELİK buradaydı. UH1 ikinci pilotu 
F.M. vardı. Diğer pilotlar misafir akademi öğrencileriydi. Bir tek yukarıda belirttiğim Nuri 
isimli Yüzbaşı olduğunu öğrendiğim kişiyi tanıdım. Pistte sadece pilotlar ve teknisyenler 
vardı. Buraya indiğimizde çatışma yoktu. Pistte pilotlar hepsi bir araya gelip aralarında 
duymadığım şekilde konuşmaya başladılar. Pilotlar karargâh binasına gitmemiz gerektiği-
ni söylediler. Hep beraber karargâh binasına gittik Karargâh binasında beni, R.Ç., H.C.A. 
ve F.M.’yı ayrı bir odaya koydular. Onlar karargâh binasında koordine odasına çıktılar. Ko-
ordine odasında yanlarında en düşük rütbe yüzbaşı olacak şekilde 12-13 kişi vardı. Ancak 
bunların nerenin personeli olduğunu bilmiyorum. Yarım saat-40 dakika sonra bulundu-
ğumuz kışlanın içinden silah sesleri gelmeye başladı. Hava alacakaranlıktı. Bu 12-13 kişi 
olduğunu söylediğim kamuflajlı rütbeliler piyade tüfeklerini alarak aşağıya indiler. Bunlar 
gittikten sonra çatışma sesleri arttı. Yaklaşık 10 dakika sonra eli yaralı Yarbay rütbesinde 
biri geldi. Bu Yarbay yukarıda belirttiğim 12-13 kişiden biriydi. Bize nizamiyede iki tane 
orospu çocuğunu vurdum dedi. Bu iki kişinin de polis olduğunu, polislerin de kışladan içeri 
girdiğini söyledi. Pilotlara kaçın canınızı kurtarın dedi. Saydığım dört kişi polislere teslim 
olalım diyerek konuşmaya başladık. Ancak bize ateş edilebileceğini düşündük. Bu neden-
le teslim olmaktan vazgeçtik. Pilotlar camdan atlayarak kaçıyorlardı. Biz de arkalarından 
atlayarak peşlerine düştük. Helikopterlerin başına geldiğimizde R. ağabey ile üstümüzü 
çıkartıp polislere teslim olma kararı aldık. Arkamdan birisi enseme silah dayadı sonra bu-
nun Nuri yüzbaşı olduğunu gördüm. Tüm helikopterlerin ekibi tek bir skorsky’e bindik. 
Buradan yanımızda pilot ve teknisyen dışında kimse olmadı kalkış yaptık. Dördüncü Kara 
Havacılığa indiğimizi sanıyorduk ancak Şile tarafında ormanlık alana indik. Helikopteri 
susturdular hepimiz indik. Yarım saat kendi aralarında konuştular daha sonra Üç kişi tele-
fonun çekebileceği bir tepeye çıktılar. Bu üç kişi arasında A.G. Binbaşı, A.Y. Yüzbaşı vardı. 
Bize de sizinle indikten sonra görüşeceğiz dediler. Yaklaşık iki saat sonra geri geldiler. 
Geldiklerinde moralleri bozuktu. 15-20 dakika kendi aralarında konuştular, bu konuşma 
sırasında Yunanistan, Ukrayna Romanya lafları geçti. Yine kendimize düşman bir Ülke se-
çelim diyorlardı. Bizi yukarıda saydığım dört kişi olacak şekilde bıraktılar. Bu sekiz kişi 
helikoptere gittiler. Daha sonradan Yunanistan›a kaçtıklarını öğrendim... Helikopter kal-
kınca dördümüz bunların daha önceden çıktığı tepeye telefonla konuşabilmek için çıktık. 
H.C. Teğmen önce jandarmayı, sonra polisi aradı. Kimse telefonu açmadı. Daha sonra Alay 
Komutanımız A.R.Şer’i aradık. Kendi imkânlarınız ile gelin dedi. F.M. Teğmen babasını ara-
yarak ona konum attı o da bizi geldi aldı...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Savcılık İfadesi

Sanık M.G. savcılık ifadesinde; “…15.07.2016 tarihinde mesaim bittikten sonra 
saat 17:30 gibi ikametime geçtim. 20:45- 20:50 civarı kıdemli başçavuş M.F. beni aradı. He-
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likopter düştü, yaralıları kurtarman için acil kışlaya gelmen gerekiyor dedi. 21:15 sıraların-
da alaya giriş yaptım. Geldiğimde bütün helikopterler hazırlanmış, çalışır vaziyetteydi, Tu-
lumunu giydim, bir hengame vardı, Herkes koşuşturuyordu. Helikoptere bindim. Normalde 
helikopter pistte yürüyüş yaparak kalkışı gerçekleştirirdi. Bu seter direkt kalkış yaptı, 1. 
Pilot Yüzbaşı F.Ç.’dı 2. Pilot teğmen H.C.A.tı. Tek teknisyen de bendim, Kalkıştan sonra 
hangi helikopterin nereye düştüğünü F.Ç.’a sordum. Şu an beklemede kalacağız Yeşilköy 
Askeri aprona gidiyoruz dedi. Kastettiği yer Hava Harp Okulunun içindeki küçük pistti. 
Direkt buraya geçtik. Helikopter çalışır vaziyette bekledik. Burada 1. Pilota tanımadığım 
ve rütbesini görmediğim birisi Kuleli Askeri Lisesi’ne gitmemizi söylemiş. Kuleli Askeri 
Lisesi’ne boş olarak gittik. Kuleli Askeri Lisesine iniş yaptık. İki üç dakika bekledikten bir 
yarbay, 1 binbaşı veya bu binbaşılardan biri albayda olabilir toplam üç personel helikopte-
re bindi. Kendilerini tanımıyorum. İsimleri de görmedim, bu üç rütbeliye nereye gidecek-
siniz diye sordum. Birinci pilot arkada olduğu için sormamı istemişti. Yeşilköy’deki Askeri 
Apron’a gideceklerini söylediler. Askeri aprona iniş yaptık. Bu üç personel indi, pistte hava 
kuvvetlerinden tanımadığım bir albay ve üç beş yüksek rütbeli personel ile görüştüler. 
Daha sonra aynı üç kişi bize tekrar Kuleli’ye bizi bırakın dediler. Onları Kuleli’ye bıraktık 
beş dakika bekleyin dediler. İçlerinden yarbay olan koşarak yanımıza geldi ve görev bölge-
mize geri gitmemizi söyledi. Birinci pilot bizi tekrar Yeşilköy Askeri Apron’a götürdü, Onda 
birinci pilota 1.Orduya gideceğimiz yönünde talimat geldi. 1. Ordu pistine iniş yaptıktan bir 
10 saniye sonra üzerinde silah olan bir araç tahminen akrep olabilir geldi. Bu aracı görür 
görmez pilot tekrar kalkış yaparak bizi Yeşilköy Askeri Apron’a götürdü. Askeri aprona 
yaklaşırken pistle çalışır vaziyetle duran helikopterden birinci pilota Vatan emniyete git-
mesine ilişkin bir talimat geldi. İniş yapmadan Vatan Emniyetin önüne gittik. Vatan emni-
yetin üstünde bir iki tur attıktan sonra yerden bize bir iki el ateş geldi, helikopterde toplam 
üç personeldik helikopterin isabet aldığını barut kokusundan hissettim, 1. pilot tecrübeli 
olduğu için isabet aldığımızı anladı ve kaçmaya başladı. Kaçarken aşağıda Tank ya da ZPT 
gördüm. Bunu görünce bir şeylerin ters gittiğini anladım. Bir de isabet alınca şoka girdim. 
Telefonumu aldım. Telefonum kapalıydı açınca İstanbul’da büyük terör operasyonu diye 
mynette mesajlar gördün. Diğer masajlardan ve darbe olduğunu anladım. Birinci pilota 
helikopter isabet aldı Yeşilköye inelim neresine isabet gelmiş bakalım dedim. Yeşilköy’de 
helikoptere baktım birinci pilot uçuşa devam etme fikrindeydi. Helikopterin ön tarafına 
iki isabet aldığımızı ve helikopteri kesinlikle susturmamız gerektiğini söyledim, helikop-
teri susturduk. Pilota bu şartlar altında uçmak istemediğimi söyledim. Birinci pilot sıkı 
yönetim ilan edildiğini, bu saatten sonra amirlerine itaat etmek zorunda olduğumu, itaat 
etmezsem öldürme yetkisine haiz olduğuna söyledi. Beni sonrasında helikopterin yanına 
yaklaştırmadılar. Diğer teknisyen arkadaş R.Ç.’in de helikopteri isabet almıştı, helikopte-
rine bakmaya gittik. O sırada R. ağabey ile kaçalım düşüncesine girdik. Bunu aramızda 
konuşurken arkadan misafir pilot olduğunu bildiğim akademiden ismini Nuri olarak ha-
tırladığım yüzbaşı geldi. Bize dışarı çıkarsanız halk sizi linç eder, çıkmaya da çalışırsanız 
biz sizi öldürme yetkisine haiziz gibisinden tehdit etti, Bundan sonra emir komuta bizde 
dedi…” şeklinde beyanda bulunmuştur.
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4. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık M.G. mahkeme huzurundaki savunmasında “4’ncü Kara Havacılık Alayı 
İstanbul da orta genel maksat Skorsky takımında teknisyen olarak görev yapmaktayım... 
15 Temmuz akşamı kendi isteğimle nöbeti değiştirdim görevli değildim, o gün sırf kışlada 
kalıp darbe teşebbüsüne katılmak için nöbeti olmadığı halde kendine nöbet yazdıran per-
sonel olduğu bilinmektedir. Sayın Başkan, ben tam tersine hali hazırda yazılmış nöbetimi 
kendi çabalarımla iptal ettirdim, eve gidip hazırlık yaparken Kıdemli Başçavuş M.F. beni 
aradı, telaşlı bir şekilde acil uçuş çıktı hemen kışlaya gel dedi, ben de kendisine komuta-
nım ... düğün için Ankara’ya gideceğimi bekleme nöbetini icap nöbetini ben değilim nöbe-
ti değiştirdiğimi söyledim, bunun üzerine kendisi sert bir şekilde herkes burada acil uçuş 
çıktı, çok büyük kaza kırım var, helikopter düştü diyerek beni çağırdı bende bunun üzerine 
hemen arabama binip Kışlaya gittim... idari tahkikat sonucunda İsmi geçen beş teknisyen 
Astsubay’ın haber geldikten sonra sorumluluk bilinciyle Kışlaya gittikleri, son kalan heli-
kopteri uçuşa hazırladıkları ve 23:00 civarı olağan dışı durumu öğrenip Kışlayı terk ettik-
leri bilinmektedir, aynen ben de bu şekilde görev bilinciyle Kışlaya gittim ve uçuşa çıkar-
tıldım, benim tek suçum Kışlaya erken gidip uçuşa yetişmek oldu, 15 dakika erken gittiğim 
için bu rütbe ve yaşımda Devleti yıkmakla suçlanıyorum ... geç kalsaydım, arabam bozul-
saydı, şu an karşınızda ben değil başka bir teknisyen olacaktı, bu 15 dakikalık bir zaman 
süreci için şu an karşınızda ben bulunuyorum, bu yüzden benim darbeyi bilerek ve isteye-
rek uçuşa çıktığım iddiaları asılsızdır, ayrıca ben uçuşa çıkmak için değil Alay daki acil 
duruma yardımcı olmak için gittim, uçuş için gitsem gece uçuşu için en kritik malzeme 
olan gece görüş gözlüğünü R.Ç.’e vermezdim... M.F. Başçavuş vardı o söyledi, hemen acil 
üstünü giyin falan dedi, her şey hazırlanmış helikopterler çalışır vaziyetteydi, beni arama 
kurtarma helikopteri olan yani Sar helikopteri dediğimiz 11309 kuyruk numaralı helikop-
tere yönlendirdiler, ben uçuşa çıkmamı söylediler, ben uçuş için gitmemiş olmama rağmen 
uçacak başka personel olmadığından dolayı acil durum daha fazla aksamaması için heli-
koptere bindim, zira böyle kurtarma olaylarında bir dakika bile bizim için çok kritiktir, 
verilen emrin içeriğinin ne olduğunu tam olarak anlamaya fırsatım olmadan helikoptere 
bindirildim, birinci pilot Yüzbaşı F.Ç., ikinci pilot o gün kendisini ilk defa gördüm ismini 
daha sonradan öğrendim, Teğmen H.C.A.’tır, tek teknisyen de bendim ve hangar önünden 
direk kalkış yaptık... Yeşilköy Askeri apronuna gideceğimizi söyledi, Yeşilköy Askeri apro-
nuna gittik ve beklemeye başladık, olumsuz hiçbir şey yoktu, bu sırada telefonumun şarjı 
olmadığı için kapanmıştı... o sırada diğer helikopterlerden iç konuşmadan galiba bildiğim 
kadarıyla anons geldi, Kuleli Askeri Lisesine gidilecek diye, birinci pilot direk havalanarak 
Kuleli Askeri Lisesine gittik, Kuleli Askeri Lisesinde... İlk havalanmamız 21:50 - 21:45, Ku-
leli Askeri Lisesine gittik bir iki dakika bekledikten sonra üç tane personel geldi, bindiler, 
birinci pilot ben arkada görevli olduğum için nereye gideceklermiş diye bana sor dedi, ben 
kendilerine sorduğumda işte Yeşilköy’e gideceğiz, Yeşilköy Askeri apronuna gideceğiz 
dedi, ben bunu birinci pilota aktardım ve tekrar havalandık, Yeşilköy Askeri apronuna geri 
döndük, burada Kuleli Askeri Lisesinden aldığımız üç personel oradaki hava kuvvetlerin-
den üç beş personelle tam rütbelerini hatırlamıyorum, orada görüşme yaptılar, ne görüş-
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tüklerini bilmiyorum çünkü helikopter çalışıyordu, sonra bu üç personel geri gelerek işte 
biz Yeşilköy Askeri apronuna geri döneceğiz şey Kuleli Askeri Lisesine geri döneceğiz de-
diler... Yeşilköy Askeri apronuna indiğimizde tekrar bir anons geldi yine iç konuşmadan. 
Birinci Ordu’ya gidilecek talimatı verildi, tekrar havalanarak Birinci Ordu’ya gittik, gittiği-
mizde bir faaliyet yoktu, bir iki dakika bekledik geri geldik yani oradan kalkarak Yeşilköy 
Askeri apronuna geri döndük, geri dönme esnasında tam havadayken inme esnasında tek-
rar bir anons geldi, Vatan’a git diye bir anons geldi, Vatanin nere olduğunu Vatan Emniyete 
gidince anladım çünkü gece görüş gözlüğü de olmadı için tam etrafı göremiyordum, Vatan 
Emniyete gittiğimizde bir ses geldi, pat pat diye bir ses geldi ve barut kokusundan isabet 
aldığımızı ben hissettim ve birinci pilota kaç kaç diye bağırdığımı hatırlıyorum, zira şoka 
girmiştim yani, İstanbul’un göbeğinde helikopter isabet almış ne olduğunu çözümlemeye 
çalışıyordum kendimce, ben de o sırada kaçmamız gerekiyor diye bağırdığımı hatırlıyo-
rum, zira şoka girdim, birinci pilotta tecrübeli olduğu için helikopteri yatırarak kaçırdı, bu 
esnada aşağıda bulunan tank veya Zpt zırhlı araçları gördüm, Komutanım ne oluyor bura-
da ne işimiz var diye sorduğumda bir şey söylemedi geçiştirerek cevap verdi, bunun üstüne 
telefonumun şarjı açılı verecek seviyeye geldiği için telefonumu açıp baktığımda... Power-
Bank’a takmıştım telefonumu, yani açılmıyordu hemen, telefonumu açıp baktığımda tanı-
dıkların mesajlarından internet haberlerinden böyle bir girişim olduğunu... daha sonrasın-
da da işte küçük bir grubun sıkı yönetim ilan edildiği, girişim gibi haberler öğrendiğimi 
birinci pilota aktardım, neler oluyor Komutanım bir cevap verin niye bir şey söylemiyorsu-
nuz dediğimde, sıkı yönetim ilan edildiğini, artık her şeyin değiştiğini, sıkı yönetim emirle-
rinin geçerli olduğunu söyledi... Birinci pilot Yüzbaşı F.Ç., bende komutanım, kendisine 
komutanım helikopter isabet aldı, pallerinden veya yani pervanelerinden veya elzem bir 
yerinden isabet almış olabilir, Alay’a gidelim diye kendisine belirttim, Alay olmaz dedi, 
komutanım Alay’a gitmemiz gerekiyor çünkü Yeşilköy de helikoptere bakacak teçhizatım 
yok daha ayrıntılı Alay da bakarız dedim çünkü o saatten sonra uçmamayı aklıma koymuş-
tum yani Alay’a gidip uçuşa çıkmamayı düşünüyordum, kendisi yine sıkı yönetim emirleri-
nin geçerli olduğunu söyledi, bu esnada ben olayı çözümlemeye çalışıyordum kendimce, o 
da bakım Subay tecrübe pilotu olduğundan dolayı pervanelerinden isabet alsa ben kuman-
dalarda hissederdim dedi o yüzden Yeşilköy’e en kısa sürede inmemiz gerektiğini söyledim 
ben de artık, Yeşilköy’e indiğimizde birinci pilot F.Ç. uçuşa devam etme fikrindeydi, benim 
ısrarlarımdan dolayı helikopteri susturduk ve susturunca ben helikopteri kontrol ettim ve 
kendisine helikopter isabet aldığını iki adet ve uçabilir durumda olamayacağını söyledim, 
bunun üstüne kendisi bakım Subay›ı olduğu için test pilotudur ayrıca, kendisi bakım Su-
bay’ı olduğu için kendisi de kontrol etti helikopteri ve bana helikopter elzem bir yerinden 
isabet almamış, senin amacın ne diyerek beni sıkıştırdı, bu esnada ben komutanım bu 
şartlar altında uçmak istemiyorum kendimi iyi hissetmiyorum gibisinden bahaneler uydu-
rarak uçuşa çıkmamayı söyledim... o ne diyorsunuz siz ya sıkı yönetim ilan edildi sıkı yöne-
tim emirleri geçerlidir, sıkı yönetim emirlerine İtaat etmezseniz bedelini çok ağır ödersiniz 
gibisinden ölürsünüz gibisinden falan bizi böyle tehdit etti, bu esnada ne yapacağımı bil-
miyordum halen şok içerisindeydim, kandırılarak uçuşa çıkartıldığımı düşünüyordum, 
kimseye güvenemiyordum... Gruba yazmayı düşündüm şöyle, ama vazgeçtim sonradan 
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çünkü uçuşa kandırılarak çıkartılmıştım ve kimin ne olduğunu bilmiyordum, kim darbeci 
kim darbeci değil, kimin ne olduğunu bilmediğim için korktum kimseye bir şey söyleyeme-
dim, bunun üstüne Yeşilköy den kalkacağız diye anons geldi yine galiba tam hatırlamıyo-
rum, bunun üstüne kalktık 47’nci Alay denen bir yere indik, buranın yanlış olduğunu söy-
leyip tekrar kalkarak 66’ncı Tugay’a gittik, ne yapacağımı bilmiyordum, kimseye bir şey 
anlatamıyordum ve bir şey söyleyemiyordum, Üst amirlerime hiçbir şey söyleyemedim 
çünkü uçuşa kandırılarak çıkartılmıştım, anlayıp karşı çıktığımda ise ölümle tehdit edil-
miştim o yüzden kim darbeci kim değil bilmiyordum, can tehlikemin de olduğunu düşü-
nünce yanlış kişiye yanlış yerleri söyleme ihtimalim çok fazlaydı, çünkü kimin ne olduğu 
belli değildi, işleri daha da çıkmaza sokabilirim diye kendimce düşündüm, her yerde bir 
hengame vardı, koşuşturmaca vardı, her yerde teçhizatlı Subaylar teçhizatlı askerler elle-
rinde piyade tüfekleri, her yerde bir koşuşturmaca vardı, 66’ncı Tugay’a indiğimizde dört 
helikopter burada toplandı biri UH1 üçü Skorsky’di ve o gün ilk defa kendilerini toplu bir 
şekilde yani 12 personelin İlk defa orada gördüm... Saat şuan tam hatırlamıyorum, tahmini 
03:30 04:00 civarı olabilir, çatışma seslerini duyunca bu karargah binasındaki 12-13 Subay 
koşarak aşağıya indiler, bunlar aşağıya indiğinde çatışma sesleri arttı yani ilk başta nor-
malde makina tabanca sesleri geliyordu daha sonradan işte piyade tüfek sesleri de gelme-
ye başladı, 5-10 dakika sonra birisi gelerek bizim bulunduğumuz koridora bağırdı işte rüt-
besini falan tam hatırlamıyorum, İçeriye iki kişi girdi işte iki kişinin vurulmuş 
olabileceğini söyledi Kışlanın içinde, kaçın canınızı kurtarın gibisinden bir şeyler bağıra-
rak söyledi, bu esnada şey A.G. Binbaşı gelerek hadi gidiyoruz gibisinden bir şeyler söyledi 
bize, ya biz o sırada biz gelmek istemiyoruz gibisinden bir şeyler söyledik, R. Astsubay di-
rek orada ayağa kalktı ya ben gelmek istemiyorum yeter artık gibisinden bir şeyler söyledi, 
oda silahı bizim üstümüze doğrultarak yani herhangi bir şahsa değil de yani üstümüze 
doğrultarak hadi gidiyoruz ne duruyorsunuz burada gibisinden bir şeyler söyledi, bizi de 
alarak yanlarına tekrar helikopterin başına geldik... Yani niye aldıklarım şöyle, ya arkala-
rında bizi orada bırakıp delil bırakmak istemediler, ya da halen darbenin devam etme etti-
ğini düşüncesine varıp halen bir görev olduğunu düşünerek bize de ihtiyaç duyacakların-
dan o yüzden almış olabilirler diye kendimce yorumum budur, tekrar helikopteri başına 
geldik, bu helikopterin başına geldiğimizde yine helikopter pilotlarından ve teknisyen ha-
riç kimse yoktu, işte silahları çekerek helikopterin emniyetini aldılar çünkü içeride halen 
çatışma sesleri vardı, burada ben helikoptere binmek istemediğimi tekrar belirttim, en son 
helikoptere ben bindim hatta, buna kim şahit olmuştur tam olarak bilmiyorum o dört kişi-
den, S. yüzbaşı ismini sonradan öğrendiğim S. Yüzbaşı benim kafama silah dayadı, bin şu 
helikoptere diye beni zorladı, yine helikoptere orada zorla bindirilmişti, ne yapacağımızı 
bilmiyordum, Alay›a mı gidecektik başka bir yere mi gidecektik bilmiyordum yani... ben 
sadece Yunanistan Romanya Ukrayna gibi laflar duydum ve yine kendimize düşman bir 
ülke seçelim gibisinden bir şeyler konuştular, ben buradan işte kendilerinin bir şey planla-
dığını anladım yani kaçma teşebbüsünde bulunacaklarını anladım...” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.
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5. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamı esas hakkında mütalaasında sanık M.G. hakkında; “Sanık M.’in 15 
Temmuz 2016 tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nda astsubay olarak görev 
yaptığı, sanığın FETÖ terör örgütünün hiyerarşik yapılanmasına katılarak kamu görevinin 
sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle FETÖ terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde 15 
Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe teşebbüsüne iştirak ettiğinden bahisle hak-
kında soruşturma yürütülerek TCK madde 309/1, 311/1, 312/1, 314/2, 3713 sayılı TMK madde 
5, TCK madde 53, 58/9 ve 63 uyarınca cezalandırılması istemiyle Cumhuriyet Başsavcılığımı-
zın 2017/28262 esas sayılı ve 11/10/2017 tarihli iddianamesiyle kamu davası açıldığı,

Sanık M.’i 15/07/2016 günü saat 20.45 sıralarında diğer sanık M.F.’ın arayıp kışla-
ya çağırması üzerine görevli olmadığı halde kışlaya geldiği, yapılan görevlendirmeler sonu-
cunda sanıklar F.Ç. ve H.C.A. ile birlikte 11309 kuyruk numaralı Skorsky marka helikopter 
ile saat 21.50 sıralarında havalandıkları, helikopterin öncelikle Yeşilköy Askeri Havalimanı 
Apronuna iniş yaparak burada görev beklediği, verilen görevler doğrultusunda helikopterin 
Kuleli Askeri Lisesine ve 1’inci Ordu Komutanlığı’na giderek darbe teşebbüsüne iştirak eden 
rütbeli subayları alarak bildirilen bölgelere intikallerini sağladığı, Vatan Caddesinde bulu-
nan Emniyet Müdürlüğü yerleşkesini kontrol altına almaya çalışan askeri birliği takviye et-
melerine ilişkin emir üzerine tekrar havalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün bulun-
duğu Vatan Caddesine geldikleri, bina etrafında birkaç tur atarak iniş yapmaya çalıştıkları, 
emniyet güçleri tarafından ateş açılması üzerine helikopterin isabet aldığı, sanıkların isabet 
alan helikopter ile saat 01.30 sıralarında olay yerinden ayrılarak Yeşilköy Askeri Apronuna 
geri döndükleri, emniyet güçlerinin Yeşilköy Askeri Apronuna müdahalede bulunmaları üze-
rine diğer helikopterlerle birlikte havalanarak öncelikle 47›inci Motorlu Piyade Alayına iniş 
yaptıkları, yanlış bölgeye indiklerini fark ederek tekrar havalandıkları ve darbe teşebbüsüne 
iştirak eden diğer helikopterlerin de bulunduğu 66’ıncı Mekanize Tugayına iniş yaptıkları, 
16/07/2016 günü saat 04.30 sıralarında 66’ıncı Mekanize Tugayında emniyet güçlerinin mü-
dahalesi sonrasında çatışmaların çıktığı, 12 helikopter personelinin saat 04.50 sıralarında 
binadan çıkarak 11308 kuyruk numaralı helikoptere bindikleri, helikopteri sanıklar A.Y. ve 
A.G.’in kullandıkları, adı geçenlerin 66’ıncı Mekanize Tugayından ayrılarak Şile’de ormanlık 
bir alana iniş yaptıkları, bir kaç saat bekledikleri ve Yunanistan’a kaçmaya karar verdikleri, 
helikopterde bulunan sanıklar A.G., G.B., S.Ö., M.F., F.Ç., A.Y. ve B.K.’ün sanıklar R.Ç., M.G., 
F.M. ve H.C.A.’ı Şile’deki ormanlık alana bırakarak 11308 kuyruk nolu helikopter ile havalan-
dıkları ve Yunanistan’a kaçtıkları,

Sanık M. hakkında bilgi ve görgü sahibi olduğu anlaşılan Mehmet Burak Dağ’ın 
tanık ifadesine göre sanık M.’in FETÖ ile irtibatlı olup sanığın FETÖ terör örgütünün yön-
lendirmesiyle TSK’da görev aldığı, yine sanık hakkında bilgi ve görgü sahibi olan tanık Or-
han Tarhan’ın tanık ifadesine göre sanığın askeri okul sınavlarına FETÖ terör örgütünün 
evlerinde kalarak hazırlandığı, Sanık M.’in alınan savunmasında özetle, kendisine kaza-kı-
rım olduğunun söylenmesi üzerine 11309 kuyruk nolu helikopterle havalandığını, üzerine 
atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği, dosya kapsamındaki tüm bilgi, belge, ifade-
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ler, kamera kayıtları, dijital materyal incelemeleri, kayıtlar, alınan tanık beyanları ve sa-
vunmalar birlikte değerlendirildiğinde sanık M.’in iddianameye konu FETÖ terör örgütün-
ce planlanan darbe teşebbüsü kapsamındaki eylemlere bilerek ve isteyerek iştirak ettiği, 
bu nedenle sanığın inkar yönündeki savunmasına itibar edilemeyeceği, her ne kadar sanık 
M. hakkında TCK madde 311 ve 312’de düzenlenen cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi or-
tadan kaldırmaya teşebbüs ve cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarını işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de 
TCK madde 309/2 hükmü gözetilmek suretiyle sanık M.’in FETÖ terör örgütünün faaliyeti 
çerçevesindeki darbe teşebbüsü kapsamındaki eylemlerinin TCK madde 309/1’de düzenle-
nen Anayasal Düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunu oluşturduğu, ayrıca TCK 
madde 309/2 uyarınca aleyhe tanık beyanları ve iddianameye konu eylemleri de birlikte 
gözetilerek sanık M.’in FETÖ terör örgütüne üye olması dolayısıyla TCK madde 314/2 uya-
rınca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan da cezalandırılması gerektiği anlaşılmakla 
sanık M.’in TCK madde 309/1, 3713 sayılı TMK madde 3 delaletiyle madde 5, madde 8/A, 
TCK 53/1, 53/5, 58/9, TCK madde 314/2, 3713 sayılı TMK madde 3 delaletiyle 5,TCK madde 
53/1 ve 58/9 uyarınca cezalandırılması ile sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sü-
relerin TCK madde 63 uyarınca alacağı cezadan mahsubu ile sanığın üzerine atılı suçların 
vasıf ve mahiyeti öngörülen cezanın alt ve üst sınırı ve diğer dosya kapsamı birlikte gözeti-
lerek tutukluluk halinin hükmen devamına karar verilmesi” mütalaa olunmuştur.

6. İdari Tahkikat Raporu ve İnceleme Sonuç Raporu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4’üncü Kara havacılık Alay Komutanlığı tarafından 
Ağustos 2016’da düzenlenen 37335098-1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat Raporunda 
sanık M.G. hakkındaki tespitler şu şekildedir. “U/H Tekns. Asb. Çvş. M.G.; uçuş ekibinde 
görevli veya nöbetçi olmadığı halde, olay anında S-70 hangarında bulunması, birliğimizde 
görevli olmayan pilotların bulunduğu uçuş ekibiyle uçuşa çıkması, gecenin ilerleyen saat-
lerinde darbe teşebbüsü duyulmuş olmasına rağmen sabaha kadar uçuşa devam etmesi 
ciddi şekilde şüphelidir. Dolayısıyla, darbe teşebbüsünden haberdar olduğu ve bilinçli şe-
kilde faaliyetlere katıldığı izlenimi edinilmiştir.”

7. HTS Kayıtları

Sanık M.G.’ün HTS Kayıtları şu şekildedir: “Sanık M.F. (...) ile 15.07.2016 günü sa-
at:07.39’da mesaj attı, 07.41’de 17 sn, 13.35’de 18 sn, 17.30’da 52 sn, 18.00’da 54 sn, 18.07’da 
58 sn, 20.59’da 20 sn, 21.24’de 12 sn. ve 21.37’de 13 sn. olmak üzere 9 kez görüşme yaptığı 
görülmüştür.”

8. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık H.C.A. emniyet ifadesinde; “…Yeni tayin olduğum için kendisi ile tanış-
mamıştım. Teknik görevli olarak da Astsubay M.G. vardı. Bu şahsı da ilk kez o gün tanı-
dım. Birlikte havalandık. Kendilerine nereye gittiğimiz sorduğumda Yeşilköy Havaalanına 
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personel alacağımızı söyledi. …66. Mekanizeye gittikten sonra benimle beraber R. ÇELİK, 
M.G. ve F.M.’yı birlikteki ayrı bir odaya koydular. Çünkü biz görev emirlerine uyamaya-
cağımızı söylemiştik. Gün ağarmaya yakın nizamiyeden çatışma sesleri gelmeye başladı. 
Bunun üzerine bizi de aldılar ve helikoptere doğru gitmeye başladık. 12 kişi gelmiş oldu-
ğumuz helikopterlerden birine bindik. Havalanarak Şile tarafına doğru gitmeye başladık. 
Helikopteri A. Yüzbaşı ile ismini bilmediğim bir başka yüzbaşı kullanıyordu. Bir süre sonra 
ormanlık bir alana indik…” 

9. Hakkındaki Tanık Beyanları

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanı olarak görev yapan Kurmay 
Pilot Albay A.R.Şer ifadesinde; “…Teğmen Pilot F.M. beni telefonla arayarak benimle görüş-
meye çalıştı ancak telefon çekmediği için Whatsapp üzerinden haberleştik. Burada bana 
Teğmen F.M., Teğmen H.C.A., Kıdemli Çavuş M.G., Üstçavuş R.Ç. ile birlikte olduklarını ve 
Şile Bölgesinde olduklarını, kendilerini oradan aldırmamı istedi. Ben de kendi imkanları 
ile İstanbul’a dönmelerini veya Jandarmaya gitmelerini, üniforma ile sokakta dolaşmaları-
nın uygun olmayacağını söyledim. Daha sonra konum attırıp bir arkadaşı oraya gönderme-
yi düşünürken, F.M.’nın kendilerini almaya geldiğini söylemesi üzerine, kendisine; diğer 
helikopterlerin nerede olduğunu ve sizi oraya kim bıraktı diye sordum. O da ekipten sade-
ce A.Y. Yüzbaşı ve F.Ç. yüzbaşıyı tanıdığını diğerlerini tanımadığını, diğer helikopterleri de 
İstanbul Avrupa yakasındaki 66. Tugay’a bıraktıklarını söyledi. Daha sonra da oradan gelip 
evlerine gittiler. Müteakiben önce Astsubay Kıdemli Çavuş M.G. ve Üstçavuş R.Ç. Alaya 
geldiler ve daha sonra Emniyete gelerek ifade verdiler…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Bakım Tabur Komutanı olarak 
görev yapan Yarbay Yücel Parmaksız ifadesinde; “…Alayımıza tayını çıktı ancak henüz 
başlama yapmamıştı. Alayımıza bölük komutanı olarak ataması yapılmıştı. Sırf bu işe da-
hil olmak için geldiğini düşünüyorum. Bu uçuşa katılanlardan Teğmen F.M., Teğmen H.C., 
Teknisyen R.Ç., Teknisyen M.G. Şile’de bırakılmışlar. Neden bırakıldıklarını tam olarak bil-
miyorum, ancak kalkışmaya itiraz ettikleri için bırakıldıklarını duydum. Alayımızdan şu 
anda firar olanlar Yunanistan’da yakalanan 2 pilot ve 2 teknisyen bulunmaktadır…”

Tanık Mehmet Burak Dağ 11.07.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki ifa-
desinde “…M.G.’ü askeri okuldan tanıyorum…Askeri okulda arkadaştık, daha sonra onun 
da FETÖ’yle iltisaklı olduğunu kendi ağzından duydum…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

10. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık M.G.’ün darbenin icra hareketleri niteliğinde olan helikoptere teknisyen 
olarak binmesi, bu helikopterin 4. Kara Havacılık Alayından bu helikopterin önce Yeşilköy 
Havalimanına giderek görev beklediği, aldığı görev doğrultusunda Kuleli’den iki Yüzbaşı 
ve bir Yarbay olmak üzere üç personel alarak tekrar Yeşilköy’e geldiği sonra 1. Orduya 
gittiği, tekrar Yeşilköy’e gittiği, sonra Vatan Emniyet Müdürlüğüne saldırarak ele geçir-



 4. Kara Havacılık Alayı Davası  4. Kara Havacılık Alayı Davası

118

mek üzere Vatan Emniyet Müdürlüğüne gittiği, emniyet görevlilerinin ateş açması sonucu 
isabet alarak kaçmak zorunda kaldığı, daha sonra 66. Mekanize Tugayına gittiklerini zan-
nederek yanlışlıkla 47. Piyade Alayı’na gittiği, yanlışlığı anlamaları neticesi tekrar hava-
lanarak 66. Mekanize Tugayına gittiği, orda çatışma çıkması üzerine Şile’de bir ormanlık 
alana kaçtığı, bu şekilde sabaha kadar darbenin icra hareketlerini gerçekleştirdikleri an-
laşılmaktadır. Sabaha kadar devam eden bu faaliyetler boyunca sanığın darbe teşebbüsün-
den haberdar olmaması mümkün değildir. Sanığın bu faaliyetlere iradesi dışında katıldığı 
soyut beyanlarını destekleyecek herhangi bir delil bulunmamaktadır.

Sanığın yukarıda sayılan eylemleri, hakkındaki tanık ve sanık beyanları, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı 4’üncü Kara havacılık Alay Komutanlığı tarafından Ağustos 
2016’da düzenlenen 37335098-1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat Raporu birlikte de-
ğerlendirildiğinde sanık M.G.’ün darbe teşebbüsünden haberdar olarak darbe teşebbüsü 
suçunun icra hareketlerini yerine getirdiği, firari sanıklar kendisini bırakana kadar dar-
beci sanıklar ile iş birliği yaptığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın 5237 sayılı Türk ceza 
Kanunu’nun 309. ve 314/2. maddesi mucibince tecziyesi gerekmektedir.

H. Sanık H.C.A.

1. İddianamede Müsnet Suç

Sanık H.C.A.’a isnat edilen suç ve fiiller iddianamede şu şekilde özetlenmiştir. 
“Darbe teşebbüsünün gerçekleştiği 15.07.2016 günü görevli olmadığı halde şüpheli A.Y.’in 
acil uçuş olduğunu söyleyerek çağırması üzerine şüpheli F.M. ile birlikte kışlaya gelmiş-
tir. Yapılan görevlendirmeler sonucunda şüpheliler F.Ç. ve M.G. ile birlikte 2. Pilot olarak 
görev yaptığı 11309 kuyruk numaralı Skorsky marka helikopter ile saat: 21.50 sıralarında 
havalanmışlardır. Helikopter öncelikle Yeşilköy Askeri Havalimanı Apronuna iniş yaparak 
burada görev beklemiş, verilen görevler doğrultusunda helikopterin Kuleli Askerî Lisesine 
ve 1. Ordu Komutanlığına giderek darbe girişimine iştirak eden rütbeli subayları alarak bil-
dirilen bölgelere intikallerini sağladığı anlaşılmıştır. Vatan Caddesinde bulunan Emniyet 
Müdürlüğü yerleşkesini kontrol altına almaya çalışan askeri birliği takviye etmelerine iliş-
kin emir üzerine tekrar havalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu Vatan 
Caddesine gelmişlerdir. Bina etrafında birkaç tur atarak iniş yapmaya çalışmışlar, emniyet 
güçleri tarafından ateş açılması üzerine helikopter isabet almıştır. Şüpheliler isabet alan 
helikopter ile saat 01.30 sıralarında olay yerinden ayrılarak Yeşilköy Askeri Apronuna geri 
dönmüşlerdir. Emniyet güçlerinin Yeşilköy Askeri Apronuna müdahalede bulunmaları üze-
rine diğer helikopterlerle birlikte havalanarak öncelikle 47. Motorlu Piyade Alayına iniş 
yapmışlar, yanlış bölgeye indiklerini fark ederek tekrar havalanmışlar ve darbe girişimine 
iştirak eden diğer helikopterlerin de bulunduğu 66. Mekanize Tugayına iniş yapmışlardır. 
16.07.2016 günü 04.30 sıralarında 66. Mekanize Tugayında emniyet güçlerinin müdahalesi 
sonrasında çatışmalar çıkmıştır. 12 helikopter personeli saat 04.50 sıralarında binadan çı-
karak 11308 kuyruk numaralı helikoptere binmişlerdir. Helikopteri şüpheliler A.Y. ve A.G. 
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kullanmıştır, adı geçenlerin 66. Mekanize Tugayından ayrılarak Şile’de ormanlık bir alana 
iniş yaptıkları anlaşılmıştır. Burada birkaç saat değerlendirme yaptıktan sonra 16.07.2016 
günü öğlen saatlerine doğru şüpheliler; R.Ç., H.C.A., M.G. ve F.M.’yı bırakarak 11308 kuyruk 
numaralı Skorsky Marka helikopter ile Yunanistan’a firar etmişlerdir.” 

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; TCK 309/1, 311/1,312/1, 314/2, 53, 58/9, 
63, 3713 Sayılı Yasanın 5.Maddeleri gereğince cezalandırılması iddia ve talep olunmuştur.

2. Emniyet İfadesi

Sanık H.C.A. emniyet ifadesinde “...Orduevinde dinlendiğim sırada Teğmen F.G. 
beni arayarak cumartesi günü için VIP görevi olduğu ve helikopterde beraber görevlendi-
rildiğimizi söyledi. Ancak ben kendisine o gün için bir arkadaşımın nişanına katılacağımı 
söyledim. Ancak o başkasını bulamadıklarını söylemesi üzerine görevi kabul ettim. ... Ar-
dından da Teğmen F.M. isimli arkadaşım ile buluştuk. Alışveriş merkezinde bulunduğumuz 
sırada saat 20.00 sıralarıydı. F.’i bölük komutan vekilimiz arayarak acil uçuş olduğunu ve 
görevlendirildiğimizi söyledi. Bunun üzerine F. ile hemen birliğimize geçtik. Nizamiyeden 
girdiğimiz sırada komutan tekrar bizi aradı. Ve bize kıyafetlerimizi giyerek hangara geç-
memizi söyledi. Bu şekilde hangara geçtik. Skorsky helikopter hazırlanmıştı. Birinci pilot 
Yüzbaşı F.Ç.’dı. Kendisini ilk kez orada gördüm. Yeni tayin olduğum için kendisi ile tanış-
mamıştım. Teknik görevli olarak da Astsubay M.G. vardı. Bu şahsı da ilk kez o gün tanı-
dım. Birlikte havalandık. Kendilerine nereye gittiğimiz sorduğumda Yeşilköy Havaalanına 
personel alacağımızı söyledi. Yeşilköy’e vardığımızda bu sefer Kuleli’ye gitmemiz gerektiği 
talimatı verildi. Telsizden talimatı kimin verdiğini bilmiyorum. Diğer helikopterlerden tali-
mat geliyordu. Bunun üzerine Kuleli’ye geçtik. Oradan iki Yüzbaşı ve bir Yarbay olmak üze-
re üç personel alarak tekrar Yeşilköy’e döndük. Orada bir Binbaşı bize gelerek birinci pilota 
getirmiş olduğumuz rütbelileri tekrar Kuleli’ye götürmemizi söyledi. Bunun üzerine bu üç 
rütbeliyi tekrardan Kuleli’ye götürdük. Kuleli’den sonra tekrar Yeşilköy’e dönerken havada 
olduğumuz esnada teknisyen arkadaş yerde zırhlı araçlar olduğunu görmüş, birinci pilota 
durumu sorduğunda birinci pilot da Sıkıyönetim ilan edildiğini, Sıkıyönetim emirlerinin 
geçerli olduğunu söyledi. Bu sırada saat 00.00- 00.30 sıralarıydı. Yeşilköy’e indiğimizde 
1. Ordu’ya gitmemiz şeklinde emir geldi. Havalanarak 1. Ordu’ya gittik. Orda bir süre bek-
ledik. Ardından kimseyi almadan tekrar Yeşilköy’e döndük. Yeşilköy’e indiğimizde motor-
ları kapattık. Bu sırada çevreden zırhlı araç sesleri geliyordu. Teknisyen arkadaşımla ben 
birinci pilota uçmak istemediğimizi söylememize rağmen bize emirlere uymamızı yoksa 
cezasının ölüm olacağını söyledi. Bu sırada ailemden birkaç kişi ile konuştum mesajlaştım. 
Onlara merak etmemelerini görevde olduğumu söyledim. Yeşilköy’de bir süre bekledikten 
sonra birinci pilota gelen emir doğrultusunda Vatan Emniyete gittik. Söz konusu yerin 
Vatan Emniyet olduğunu sonradan öğrendim. Vatan Emniyetin üzerinde uçtuğumuz sırada 
helikopter iki kez isabet aldı. Bunun üzerine Yeşilköy’e geri döndük ve motor susturduk. 
Birinci pilota yukarıda anlattığım şekilde uçmak istemediğimizi söyledik. Ancak o da aynı 
şeyleri tekrarlayarak tersledi. Birinci pilot olan F.Ç. yüzbaşı bir ara benim telefonu kulla-
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narak eşine mesaj attı. Mesajın içeriğini bilmiyorum. Saatleri tam olarak kestiremiyorum. 
Ancak saat 01.30 civarı Yeşilköy’e inmiştik. Bulunduğumuz yere sivil halkın geldiği bilgisi 
üzerine güvenli olmayacağı düşüncesiyle 47. Alay’a gittik. Ancak buraya 66. Mekanize Tu-
gay Komutanlığına gittiğimizi düşünerek gelmiştik. Yanlış geldiğimizi anlayınca 66. Meka-
nize Tugay Komutanlığına gittik. Bir saat kadar burada bekledik. Buraya bizden başka 3 
helikopter daha geldi. Bu üç helikopterlerde bulunan personellerden tanıdığım isimler; A.Y. 
Yüzbaşı, F.M. Teğmen, Üstçavuş R.Ç., Astsubay M.G. ve F.Ç. Yüzbaşıdır. Diğer personellerin 
adlarını bilmiyorum. Toplamda 12 personeldik. 66. Mekanizeye gittikten sonra benimle 
beraber R.Ç., M.G. ve F.M.’yı birlikteki ayrı bir odaya koydular. Çünkü biz görev emirlerine 
uyamayacağımızı söylemiştik. Gün ağarmaya yakın nizamiyeden çatışma sesleri gelmeye 
başladı. Bunun üzerine bizi de aldılar ve helikoptere doğru gitmeye başladık. 12 kişi gelmiş 
olduğumuz helikopterlerden birine bindik. Havalanarak Şile tarafına doğru gitmeye başla-
dık. Helikopteri A. Yüzbaşı ile ismini bilmediğim bir başka yüzbaşı kullanıyordu. Bir süre 
sonra ormanlık bir alana indik. Yukarıdaki gibi bizi ayırdılar ve ayrı bir yere oturttular. Bir 
süre orda bu şekilde bekledik. Bu sırada tanımadığım rütbelilerden birkaçı telefon görüş-
mesi yaptılar. Görüşmeden yurt dışına gideceklerini anladık. Ve yurt dışına gitmek üzere 
helikoptere binmemizi istediler. Yukarıda isimlerini saydığım biz dördümüz bu durumu 
kabul etmedik. Onlar da bize darbe zaten sizin yüzünüzden başarısız oldu diyerek heli-
koptere bindiler ve oradan ayrıldılar. Telefonla alaydan ve birliğimizden komutanlarımıza 
ulaşarak bizi bulunduğumuz yerden almalarını istedik...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Savcılık İfadesi

Sanık H.C.A. savcılık ifadesinde; “… F.G. beni arayarak cumartesi günü için VIP 
görevi olduğunu ve helikopterde beraber görevlendirildiğimizi söyledi. Ancak ben kendi-
sine arkadaşımın nişanına katılacağımı söyledim. Ancak o başkasını bulamadıklarını söy-
lemesi üzerine görevi kabul ettim…F.M. isimli arkadaşım ile buluştuk…F.’i bölük komutan 
vekilimiz arayarak acil uçuş olduğunu ve görevlendirildiğimizi söyledi. Bunun üzerine F. ile 
hemen birliğinize geçtik, Nizamiyeden girdiğimiz sırada komutan tekrar bizi aradı. Ve bize 
kıyafetlerimizi giyerek geçmenizi söyledi. Bu şekilde hangara geçtik. Skorsky helikopter 
hazırlanmıştı. Birinci pilot Yüzbaşı F.Ç.’dı. Kendisini ilk kez onda gördüm. Yeni tayin oldu-
ğum için kendisi ite tanışmamıştım. Teknik görevli olarak da astsubay M.G. vardı. ...Birlik-
te havalandık. Kendilerine nereye gittiğimizi sorduğumda Yeşilköy Havaalanına personel 
atacağımızı söyledi, Yeşilköy’e vardığımızda bu sefer Kuleliye gitmemiz gerektiği talima-
tı verildi. Telsizden talimatı kimin verdiğini bilmiyorum, diğer helikopterlerden talimat 
geliyordu. Bunun üzerine Kuleli’ye geçtik. Oradan iki yüzbaşı ve bir yarbay olmak üzere 
üç personel alarak tekrar Yeşilköy’e döndük. Orada bir binbaşı bize gelerek birinci pilota 
getirmiş olduğumuz rütbelileri tekrar Kuleli’ye götürmemizi söyledi. Bunun üzerine bu üç 
rütbeliyi tekrardan Kuleli’ye gölündük. Sonra tekrar Yeşilköy’e dönerken havada olduğu-
muz esnada teknisyen arkadaş yerde zırhlı araçla olduğunu gürmüş, birinci pilota durumu 
sorduğunda birinci pilot da sıkıyönetim ilan edildiğini, sıkı yönetim emirlerinin geçerli 
olduğunu söyledi, Saat 00:00 - 00:30 sıralarıydı. Yeşilköy’e indiğinizde 1. Ordu’ya gitme-
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miz şeklinde emir geldi, Havalanarak 1. Ordu’ya gittik. Orda bir yerde bekledik. Ardından 
kimseyi almadan tekrar Yeşilköy’e döndük, Yeşilköy’e indiğimizde motorları kapattık. Bu 
sırada çevreden zırhlı araç sesleri geliyordu, Teknisyen arkadaşımla ben birinci pilota uç-
mak istemediğimizi söylememize rağmen bize emirlere uymamızı yoksa cezasının ölüm 
olacağını söyledi. Bu sırada ailemden birkaç kişi ile konuştum mesajlaştım. Onlara merak 
etmemelerini görevde olduğumu söyledim. Yeşilköy’de bir süre bekledikten sonra birinci 
pilota gelen emir doğrultusunda Vatan Emniyete gittik, Söz konusu yerin vatan emniyet 
olduğunu sonradan öğrendim. Vatan emniyetin üzerinde uçtuğumuz sırada helikopter iki 
kez isabet aldı. Bunun üzerine Yeşilköy’e geri döndük ve motor susturduk. Birinci pilota 
yukarıda anlattığım şekilde uçmak istemediğimizi söyledik. Ancak o da aynı şeyleri tek-
rarlayarak tersledi. Birinci pilot olan F.Ç. yüzbaşı bir ara benim telefonu kullanarak eşine 
mesaj attı. Mesajın içeriğini bilmiyorum. Saatleri tam olarak kestiremiyorum. Ancak 01:10 
civarı Yeşilköy’e inmiştik. Bulunduğumuz yere sivil halkın geldiği bilgisi üzerine güvenli 
olmayacağı düşüncesiyle 47. Alay’a gittik. Ancak buraya 66. Mekanize Tugay Komutan-
lığına gittiğimizi düşünerek gelmiştik. Yanlış geldiğimizi anlayınca 66. Mekanize Tugay 
Komutanlığına gittik. Bir saat kadar burada bekledik. Buraya bizden başka 3 helikopter 
daha geldi. Bu 3 helikopterlerde bulunan personellerden tanıdığım isimler; A.Y. yüzbaşı, 
F.M. teknisyen, üstçavuş R. ÇELİK, astsubay M.G. ve F.Ç. yüzbaşıdır. Diğer personellerin 
adlarını bilmiyorum. Toplamda 12 personeldik. 66. Mekanizeye gittikten sonra benimle 
beraber R.Ç., M.G. ve F.M.yı birlikteki ayrı bir odaya koydular, çünkü biz görev emirlerine 
uyamayacağımızı söylemiştik. Gün ağarmaya yakın nizamiyeden çatışma sesleri gelmeye 
başladı. Bunun üzerine bizi de aldılar ve helikoptere doğru gitmeye başladık. 12 kişi gelmiş 
olduğumuz helikopterlerden birine bindik. Havalanarak Şile tarafına doğru gitmeye başla-
dık, Helikopteri A. yüzbaşı ile ismini bilmediğim bir başka yüzbaşı kullanıyordu. Bir süre 
sonra ormanlık bir alana indik. Yukarıdaki gibi bizi ayırdılar ve ayrı bir yere oturttular. 
Bir süre orda bu şekilde bekledik. Bu sırada tanımadığım rütbelilerden birkaçı telefon gö-
rüşmesi yaptı. Görüşmeden yurt dışına gideceklerini anladık. Ve yurt dışına gitmek üzere 
helikoptere binmemizi istediler, Yukarıda isimlerini saydığım biz dördümüz bu durumu 
kabul etmedik. Onlarda bize darbe zaten sizin yüzünüzden başarısız oldu diyerek helikop-
tere bindiler ve oradan ayrıldılar…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık H.C.A. mahkeme huzurunda “... 15 Temmuz günü ise normal mesaim ka-
tıldım, sabah mesaideyken o zaman için kaldığım Fenerbahçe Orduevinden aradılar, saat 
10 civarı diye hatırlıyorum, aracımı bulunduğu yerden kaldırmamı istediler, o Hava Kuv-
vetleri Komutanı Orduevine gelecekmiş müteakiben ben izin alarak mesaiden ayrıldım, 
bir Sancaktepe de küçük işim vardı önceki ifadelerimde anlatmıştım oto parçası aldım ve 
Orduevine geçtim, aracımı bulunduğu yerden kaldırdım istirahat etmek için odama çıktım 
Orduevinde, Orduevinde istirahat ederken odam da bizim yine beraber tayin olduğumuz 
devre arkadaşım Alayda mesaideydi o telefonla beni arayarak hafta sonu İçin VİP uçuş 
planlandığı, ikinci pilot olarak ta benim planlandığımı haber verdi... F.G. aradı... tekrar 
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aradığında yeterli personelin bulunmadığı, beni yazmak zorunda olduğunu söyledi bende 
kabul etmek durumunda kaldım... müteakiben 21:30 civarıydı yaklaşık birliğe giderken 
bölük komutanı tekrar aradı, üzerimizi giyip uçuş hattına gelmemizi emretti, müteakiben 
biz hızlıca üzerimizi giyip uçuş hattına geçtik... uçuş hattına vardığımızda helikopterler 
uçuşa hazırlanmıştı ben daha bölük komutanı ne oluyor komutanım diye soramadan he-
men en öndeki Skorsky helikopterine beni yönlendirdi, ben helikoptere bindim apar to-
par geç kaldım düşüncesi de var biraz geciktik... helikoptere bindiğimde birinci pilotum 
olan yine ilk defa orada görüyorum ve ismini sonradan öğrendim, Kara Pilot Yüzbaşı F.Ç. 
vardı, motor çalıştırma hazırlıklarına başlamıştı, müteakiben yine ilk defa orada gördüm 
teknisyen arkadaş M.G. vardı, o çalıştırma hazırlıklarına başladı ben burada bağlanmala-
rını tamamladım... ben bağlantıyı sağladıktan sonra telsiz bağlantısını sağladıktan sonra 
komutanım nereye gidiyoruz dedim o da Yeşilköy’e gidiyoruz personel alacağız dedi, mü-
teakiben ben hızlı kalkış yaptığımız için ben şöyle düşünüyorum yani öne alındı erken, 
uçuş erkene alındı, ben de biraz geciktim onunda biraz mahcubiyeti var aslında, birinci 
pilottan sonra da geldim, normalde usul olarak ikinci pilot gelir helikopteri hazırlar, birinci 
pilot biraz daha arada mesafe olur ben o düşünceyle biraz daha mahcubum ve tanımıyo-
rum, onun için sadece nereye gittiğimizi sordum, o da Yeşilköy’e gideceğimizi personel 
alacağımızı... Yeşilköy’e vardık ve indik, yerde beklerken telsizle kol içi frekanstan yani 
diğer helikopterlerden kol içi frekans da öyle, bir kaç helikopterin katıldığı uçuşlarda ken-
di aralarında irtibat kurduğu bir telsiz frekansı, oradan bizim Kuleli’ye gitmemiz yönünde 
çağrı yapıldı, müteakiben biz oradan havalanıp Kuleli’ye geçtik, Kuleli’ye vardığımızda bir 
kaç dakika sonra üç personel geldi, askeri personel... Saat tam hakim değilim ama 22:45 
23:00 civarıdır, ama emin değilim... Sonra üç personel geldi askeri personel bunları alarak 
Yeşilköy’e geldik, Yeşilköyde indik yerde beklerken bir süre bekledik, müteakiben bu üç 
personeli tekrar alıp Kuleliye götürüp orada bıraktık, oradan havalandık tekrar geldik ve 
Yeşilköy’e indik... 23:00 23:15 civarıdır... Yeşilköy’e yaklaşma esnasındayken tekrar yine 
şeyden kol içi frekanstan Vatan’a gidin şeklinde çağrı yapıldı, müteakiben biz oradan iniş-
ten vazgeçtik ve yöneldik... 23:45- 00:00 yani 12 civarıdır, tahmini emin değilim, o esnada 
çatırtı sesi bir ses geldi, müteakiben birinci pilot İsabet aldık diyerek uzaklaştı orada, bu 
ara hemen teknisyen arkadaşta arkadan İsabet aldık, kontrol etmemiz lazım uygun bir 
yere inelim dedi diye teklif etti... bu arada iyice biz şüphelendik yani ilk defa da böyle bir 
şey yaşıyorum sonuçta isabet aldık, o anın şokuyla atlatamadan, Yeşilköy’e vardık indik bu 
arada teknisyen arkadaş zırhlı araçları ve şeyi görmüş, şunu da söyleyeyim onu atladım, 
ben o İsabet aldıktan sonra içerdeydim yani kokpit içine bakıyordum, dışarıya baktığımda 
Vatan Emniyet olduğunu ilk defa orada gördüm, müteakiben Yeşilköy’e vardık ve motoru 
susturduk, teknisyen arkadaş helikopteri kontrol etti, isabet aldığını, iki isabet aldığını 
ve uçamayacağımızı söyledi, bu şekilde uçurtmamamız gerek dedi... teknisyen arkadaş 
zırhlı araçları görmüş o esnada aklına telefondan bakmak gelmiş, telefondan baktığında 
haberlere sıkıyönetim şeklinde haberler görmüş, müteakiben biz işte onu birinci pilota 
sorduk, komutanım ne oluyor böyle böyle haberler var falan, o da evet sıkı yönetim ilan 
edildi bundan sonra sıkıyönetim emirleri geçerli emirleri uygulayacağız, emre itaatsizli-
ğin cezasını biliyorsunuz siz aksi takdirde uymazsanız sizin için iyi olmaz şeklinde bizi 
tehditvari söylemiyle orada ikaz etti... bir an önce Alay’a dönelim diye teklif ettik ama bizi 
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tersleyerek diğer ekibin yanına gitti... O esnada ben aile yakınlarım merak etmişti, onlar 
aramalarına cevap verdim... tekrar yanımıza geldiğinde burası emniyetsiz olmaya başladı 
Alay’a dönüyoruz diyerek birinci pilot, çalıştırdık havalandı, müteakiben havadayken Ala-
yın emniyetsiz olduğunu 66 ya gidiyoruz diye çağrı yapıldı, müteakiben işte ilk defa gittim, 
66. Mekanize Piyade Tugayına iniş yaptık biz yine havadayken işte bu 66’ya gidiyoruz de-
dikten sonra itiraz ettik yani teknisyen arkadaş ta aynı şekilde Alay’a dönmeliyiz uçmaya-
cağız diye itiraz ettik ama kabul etmedi, sizinle mi uğraşacağım tarzındaki söylemlerle bizi 
tersledi... Müteakiben 66’ncı Tugaya giderken işte biz itiraz ettik yani gitmiyoruz 66 neresi 
bilmiyoruz orayı, Alay’a dönelim diye ama bizi tersledi bahsettiğim şekilde 66 ya indik biz 
burada tartıştığımız için önce işte karargah binasına götürdüler, bir odaya girdik orada, 
müteakiben de... 12 kişi yani bütün uçuş ekibini diğer helikopter de geldikten sonra orada 
gördüm, A. Yüzbaşı ve F. Teğmen haricinde yani F.M. haricindekileri İlk defa orada gör-
düm yani daha öncede tanımıyorum birliğe yeni tayin olduğum için evet, yani bahsettiğim 
gibi teknisyen arkadaşta ilk defa orada karşılaştık, diğer odada işte bizim gibi sonradan 
öğrendiğimize göre arkadaşlar gerçeği öğrenince işin aslını öğrenince itiraz etmişler uç-
mak istemediğini söylemişler, F. ve R.’ı gördüm... A.G. Binbaşı gelip işte buradan gitmemiz 
gerekli emniyetsiz olduğunu söyledi, ya biz aslında bir yönden gitmek istemiyoruz ama bu-
rada kalsak can güvenliğimiz yok yine çatışma ortamı, başımıza bir şey gelebilir, kaçışma 
imkanı söylediğim gibi bize ateş edebilirler Öyle bir durum var, mecbur onlarla gittik...” 
şeklinde beyanda bulunmuştur.

5. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamı sanık H.C.A. hakkında “Sanık H.C.’ın 15/07/2016 tarihi itibariyle 
4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığında teğmen rütbesiyle pilot olarak görev yaptığı, 
sanığın sanık H.C.’ın FETÖ terör örgütünün hiyerarşik yapılanmasına katılarak kamu gö-
revinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle FETÖ terör örgütünün faaliyeti çerçe-
vesinde 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe teşebbüsüne iştirak ettiğinden 
bahisle hakkında soruşturma yürütülerek TCK madde 309/1, 311/1, 312/1, 314/2, 3713 sayılı 
TMK madde 5, TCK madde 53, 58/9 ve 63 uyarınca cezalandırılması istemiyle Cumhuriyet 
Başsavcılığımızın 2017/28262 esas sayılı ve 11/10/2017 tarihli iddianamesiyle kamu davası 
açıldığı, Sanık H.C.’ın darbe teşebbüsünün gerçekleştiği 15/07/2016 günü görevli olma-
dığı halde sanık A.Y.’in acil çıkış olduğunu söyleyerek çağırması üzerine diğer sanık F.M. 
ile birlikte kışlaya geldiği, yapılan görevlendirmeler sonucunda sanıklar F.Ç. ve M.G. ile 
birlikte 2. Pilot olarak görev yaptığı 11309 kuyruk numaralı Skorsky marka helikopter ile 
saat 21.50 sıralarında havalandıkları, helikopterin öncelikle Yeşilköy Askeri Havalimanı 
Apronuna iniş yaparak burada görev beklediği, verilen görevler doğrultusunda helikopte-
rin Kuleli Askeri Lisesi’ne ve 1’inci Ordu Komutanlığı’na giderek darbe teşebbüsüne iştirak 
eden rütbeli subayları alarak bildirilen bölgelere intikallerini sağladığı, Vatan Caddesinde 
bulunan Emniyet Müdürlüğü yerleşkesini kontrol altına almaya çalışan askeri birliği tak-
viye etmelerine ilişkin emir üzerine tekrar havalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün 
bulunduğu Vatan Caddesine geldikleri, bina etrafında birkaç tur atarak iniş yapmaya çalış-



 4. Kara Havacılık Alayı Davası  4. Kara Havacılık Alayı Davası

124

tıkları, emniyet güçleri tarafından ateş açılması üzerine helikopterin isabet aldığı, sanık-
ların isabet alan helikopter ile saat 01.30 sıralarında olay yerinden ayrılarak Yeşilköy As-
keri Apronuna geri döndükleri, emniyet güçlerinin Yeşilköy Askeri Apronuna müdahalede 
bulunmaları üzerine diğer helikopterlerle birlikte havalanarak öncelikle 47’inci Motorlu 
Piyade Alayına iniş yaptıkları, yanlış bölgeye indiklerini fark ederek tekrar havalandıkları 
ve darbe teşebbüsüne iştirak eden diğer helikopterlerin de bulunduğu 66’ıncı Mekanize 
Tugayına iniş yaptıkları, 16/07/2016 günü 04.30 sıralarında 66’ıncı Mekanize Tugayında 
emniyet güçlerinin müdahalesi sonrasında çatışmaların çıktığı, 12 helikopter personelinin 
saat 04.50 sıralarında binadan çıkarak 11308 kuyruk numaralı helikoptere bindikleri, he-
likopteri sanıklar A.Y. ve A.G.’in kullandıklarını geçenlerin 66’ıncı Mekanize Tugayından 
ayrılarak Şile’de ormanlık bir alana iniş yaptıkları, bir kaç saat bekledikleri ve Yunanis-
tan’a kaçmaya karar verdikleri, helikopterde bulunan sanıklar A.G., G.B., S.Ö., M.F., F.Ç., 
A.Y. ve B.K.’ün sanıklar R.Ç., M.G., F.M. ve H.C.A.’ı Şile’deki ormanlık alana bırakarak 11308 
kuyruk nolu helikopter ile havalandıkları ve Yunanistan’a kaçtıkları,

Sanık H.C.’ın alınan savunmasında özetle, diğer sanıklar F. ve F.’le olay günü 
mesai sonrası buluştuğunu, sanık A.Y.’in sanık F.M.’yı araması üzerine Maltepe AVM’den 
alaya gittiklerini, VIP uçuşu olduğunu düşünerek 11309 kuyruk nolu helikopterle havalan-
dığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği,

Dosya kapsamındaki tüm bilgi, belge, ifadeler, kamera kayıtları, dijital materyal 
incelemeleri, kayıtlar, alınan tanık beyanları ve savunmalar birlikte değerlendirildiğinde 
sanık H.C.’ın iddianameye konu FETÖ terör örgütünce planlanan darbe teşebbüsü kapsa-
mındaki eylemlere bilerek ve isteyerek iştirak ettiği, bu nedenle sanığın inkar yönündeki 
savunmasına itibar edilemeyeceği, her ne kadar sanık H.C. hakkında TCK madde 311 ve 
312’de düzenlenen cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs ve 
cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs 
suçlarını işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de TCK madde 309/2 hükmü gözetil-
mek suretiyle sanık H.C.’ın FETÖ terör örgütünün faaliyeti çerçevesindeki darbe teşebbü-
sü kapsamındaki eylemlerinin TCK madde 309/1’de düzenlenen Anayasal Düzeni ortadan 
kaldırmaya teşebbüs etme suçunu oluşturduğu, ayrıca TCK madde 309/2 uyarınca sanık 
H.C.’ın FETÖ terör örgütüne üye olması dolayısıyla TCK madde 314/2 uyarınca silahlı terör 
örgütüne üye olma suçundan da cezalandırılması gerektiği anlaşılmakla sanıkH.C.’ın TCK 
madde 309/1, 3713 sayılı TMK madde 3 delaletiyle madde 5, madde 8/A, TCK 53/1, 53/5, 
58/9, TCK madde 314/2, 3713 sayılı TMK madde 3 delaletiyle madde 5,TCK madde 53/1 ve 
58/9 uyarınca cezalandırılması ile sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin 
TCK madde 63 uyarınca alacağı cezadan mahsubu ile sanığın üzerine atılı suçların vasıf 
ve mahiyeti öngörülen cezanın alt ve üst sınırı ve diğer dosya kapsamı birlikte gözetilerek 
tutukluluk halinin hükmen devamına karar verilmesi” şeklinde mütalaada bulunmuştur.
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6. İdari Tahkikat Raporu ve İnceleme Sonuç Raporu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4’üncü Kara havacılık Alay Komutanlığı tarafından 
Ağustos 2016’da düzenlenen 37335098-1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat Raporunda 
sanık H.C.A. hakkındaki tespitler şu şekildedir. “Nöbetçi ya da görevli olmadığı halde olay 
günü mesaiyi terk etmemiştir. İncelenen kamera görüntülerinden, Harp Akademisi öğ-
rencileri 3’üncü Kolordu Komutanı emir subayı gibi birliğimizde görevli olmayan misafir 
uçucular ile uçuş ekibi oluşturarak uçuşa çıktığı tespit edilmiştir. Kamera görüntülerinin 
kopyası ilgili emniyet birimleri tarafından alınmıştır. Personelin icra ettiği uçuş, planlı ve 
onaylı bir uçuş faaliyeti değildir. Sonuç olarak, personelin darbe teşebbüsünden haberdar 
olduğu ve bilinçli şekilde faaliyetlere katıldığı izlenimi edinilmiştir.”

7. HTS Kayıtları

Sanık H.C.A.’a ait HTS Kayıtları şu şekildedir:

“Sanık F.G. (...) ile 15.07.2016 günü saat:12.12’de 24 sn.,14.06’da 49 sn., 14.08’de 
22 sn., 14.21’de 33 sn., 16.04‘de 10 sn., 16.10’da 40 sn., 16.13’demesaj aldı, 16.15’de me-
saj attı. 16.43’de mesaj attı, 16.57’de mesaj aldı, 17.19’da 26 sn.,17.25’de 25 sn., 17.26’da 
54 sn., 18.41’de 28 sn., 21.03’de 19 sn. ve 21.04’de 10 sn. olmak üzere 16 görüşme yaptığı, 
16.07.2016 günü saat: 12.14 ile 20.46 arasında H.C.A.’ın F.G.’ten 16 mesaj aldığı ve bu şahsa 
13 mesaj attığı tespit edilmiştir.”

8. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık F.M. emniyet ifadesinde “Alanda bulunan diğer Skorsky helikoptere arka-
daşım H.C.A. ile Bakım Bölük Komutanı Yüzbaşı F.Ç. binerek havalandılar. Ancak hangi 
istikamete gittiklerini o an itibariyle bilmiyordum. Sonradan Yeşilköy Havalimanı Askeri 
Apron’a ve başka noktalara uçuş yaptığını öğrendim.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık F.G. emniyet ifadesinde “…. Saat 21.30 sıralarında ben H.C.A. ve F.M. ala-
yın önüne geldik. Araçtan inince T. Yarbayı gördük. Kendisi bize hitaben “tulumlarınızı 
giyin, kaskınızı alın hangara gelin” dedi. Biz de hemen dediğini yaptık, üzerimizi değiş-
tirdik ve yine araçla hangarın önüne gittik. Hangara gider gitmez H.C.A.’a kim olduğunu 
hatırlayamadığım bir rütbeli alelacele 2. pilot koltuğuna bin dedi. H.C. da elbisesini kas-
kını ayarlayıp 2. pilot koltuğuna bindi. 1. pilot zaten helikopterdeydi. H.C.A. biner binmez 
helikopter havalandı. Bu havalanan 4. helikopterdi. Sonradan bu rütbelinin F.Ç. olduğunu 
öğrendim…” şeklinde beyanda bulunmuştur.
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9. Hakkındaki Tanık Beyanları

Tanık Yücel Parmaksız ifadesinde; “Bu uçuşa katılanlardan Teğmen F.M., Teğmen 
H.C.A., Teknisyen R. ÇELİK, Teknisyen M.G. Şile’de bırakılmışlar. Neden bırakıldıklarını 
tam olarak bilmiyorum, ancak kalkışmaya itiraz ettikleri için bırakıldıklarını duydum.” 
şeklinde beyanda bulunmuştur.

10. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık H.C.A.’ın, F.Ç.’ın kullandığı helikoptere 2. Pilot olarak bindiği, bu helikop-
terin önce Yeşilköy Havalimanına giderek görev beklediği, aldığı görev doğrultusunda Ku-
leli’den iki Yüzbaşı ve bir Yarbay olmak üzere üç personel alarak tekrar Yeşilköy’e geldiği 
sonra 1. Orduya gittiği, tekrar Yeşilköy’e gittiği, sonra Vatan Emniyet Müdürlüğüne saldı-
rarak ele geçirmek üzere Vatan Emniyet Müdürlüğüne gittiği, emniyet görevlilerinin ateş 
açması sonucu isabet alarak kaçmak zorunda kaldığı, daha sonra 66. Mekanize Tugayına 
gittiklerini zannederek yanlışlıkla 47. Piyade Alayı’na gittiği, yanlışlığı anlamaları neticesi 
tekrar havalanarak 66. Mekanize Tugayına gittiği, orda çatışma çıkması üzerine Şile’de bir 
ormanlık alana kaçtığı, bu şekilde sabaha kadar darbenin icra hareketlerini gerçekleştir-
dikleri anlaşılmaktadır. Sabaha kadar devam eden bu faaliyetler boyunca sanığın darbe 
teşebbüsünden haberdar olmaması mümkün değildir. Mezkûr helikopterle 8 firari sanığın 
Yunanistan’a kaçmasından sonra birliklerini arayarak Şile’de olduklarını ifade etmişlerdir. 

Sanık H.C.A.’ın darbe teşebbüsünün icra hareketlerini yerine getirdiğine yöne-
lik ikrar niteliği taşıyan beyanları, diğer sanık ve tanıkların sanık hakkındaki beyanları, 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4’üncü Kara havacılık Alay Komutanlığı tarafından Ağustos 
2016’da düzenlenen 37335098-1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat Raporunda sanık hak-
kındaki değerlendirme raporu birlikte değerlendirildiğinde sanık H.C.A.’ın darbe teşebbü-
sünden haberdar olarak darbe teşebbüsü suçunun icra hareketlerini yerine getirdiği, firari 
sanıklar kendisini bırakana kadar darbeci sanıklar ile işbirliği yaptığı anlaşılmaktadır. Sa-
nığın inkâr niteliğindeki beyanlarına itibar edilmemelidir. Bu sebeple sanığın 5237 sayılı 
Türk ceza Kanunu’nun 309. Ve 314/2. maddesi mucibince tecziyesi gerekmektedir.

İ. Sanık F.M.

1. İddianamede Müsnet Suç

Sanık T.G.’e isnat edilen suç ve fiiller iddianamede şu şekilde özetlenmiştir. “…
darbe girişiminin gerçekleştiği 15.07.2016 tarihinde görevli olmadığı halde A.Y.’in çağır-
ması üzerine 4’üncü Kara Havacılık Alayına gelmiştir. Yapılan görevlendirmeler sonrasın-
da 11070 kuyruk nolu UH-1 marka helikopter ile uçuşa katılmıştır. 4’üncü Kara Havacılık 
Alayında görevli olmayan U.U.’ın 1. Pilot olarak görev yaptığı helikopterde 2. Pilot olarak 
uçuşa katılmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe kalkışmasına iştirak 
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etmiş, Darbe kalkışması kapsamında, görevi ve yetkisi bulunmadığı halde (Harp Akade-
milerinde kursiyer olduğu halde) 11070 kuyruk nolu UH-1 helikopterin pilotu olarak uçuşa 
katılmıştır. Helikopter Yeşilköy Askeri Havalimanı Apronuna iniş yapmış ve darbe giri-
şimi kapsamında yapılacak görevlendirmelere göre apronda hazır olarak bekletilmiştir. 
Emniyet güçlerinin Yeşilköy Askeri Havalimanı Apronuna müdahalesi sonrasında, darbe 
girişimine iştirak eden diğer helikopterlerle 66. Mekanize Tugay Komutanlığına gitmişler-
dir… Helikopter havalanarak Şile›deki bir ormanlık alana inmiştir. Bu bölgede birkaç saat 
değerlendirme yaptıktan sonra 16.07.2016 günü öğlen saatlerine doğru diğer şüpheliler 
R.Ç., H.C.A., M.G. ve F.M.’yı bırakarak 11308 kuyruk numaralı Skorsky Marka helikopter ile 
Yunanistan’a firar etmişlerdir.”

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; TCK 309/1, 311/1,312/1, 314/2, 53, 58/9, 
63, 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddeleri gereğince cezalandırılması iddia ve talep olunmuştur.

2. Emniyet İfadesi

Sanık F.M. 04.10.2016 tarihli emniyet ifadesinde; “... Samandıra’da konuşlu olan 
Kara Havacılık Alay Komutanlığında Pilot Teğmen olarak görev yapmaktaydım. 15.07.2016 
günü birlikteki normal görevimizi ifa ederken 16.07.2016 günü yapılacak VIP uçuşların 
planlaması yapıldı. Ertesi gün henüz bildirilmeyen personelin nakli görevi verildi ancak 
uçuş saati ya da personelin kimliği bildirilmedi. O gün mesaimin bitimi sonrasında birli-
ğimden ayrılarak evime gittim. Daha sonra birlikten arkadaşım olan Pilot Teğmen H.C.A. 
ile birlikte bir alışveriş merkezine alışverişe gitmiş gezerken saat 20.00 sularında bölük 
komutanı Yüzbaşı A.Y. beni telefon ile arayarak uçuş çıktığını belirtip acil olarak birli-
ğe gelmemizi istedi. Ben de bunun üzerine arkadaşım ile birlikte saat 20.30-21.00 suları 
arasında birliğime intikal ettim. Bölük Komutanı birliğe geldiğimiz sırada tekrar telefon 
ederek uçuş çıktığını acilen üstümüzü değiştirip hazır olmamızı ve helikopterlerin başına 
geçmemizi istedi. Biz de emir doğrultusunda hareket ederek üzerimizi değiştirip helikop-
terlerin başına gittik. Skorsky helikopter hangarın önünde 2 helikopter vardı. 1’i çalışır 
vaziyette idi. Bizim gelmemiz ile birlikte bu helikopter havalandı. Havalanan Skorsky he-
likopterin içindeki pilotu ve personeli görmedim ancak tahminimce helikopteri Hücum 
Helikopter Bölük Komutanı Yüzbaşı A.Y. ve soyadını hatırlamadığım akademide öğrenci 
olup misafir pilot olarak birlikte bulunan Yüzbaşı S. kullanıyorlardı. Teknik personelinin 
de Astsubay R.Ç. olduğunu biliyorum. Bu helikopterin hangi görevle hangi istikamete uç-
tuğunu bilmiyorum, Alanda bulunan diğer Skorsky helikoptere arkadaşım H.C.A. ile Bakım 
Bölük Komutanı Yüzbaşı F.Ç. binerek havalandılar. Ancak hangi istikamete gittiklerini o 
an itibariyle bilmiyordum. Sonradan Yeşilköy Havalimanı Askeri Apron’a ve başka nokta-
lara uçuş yaptığını öğrendim. Bunun sonrasında yanıma akademide öğrenci olup birlikte 
misafir pilot olarak bulunan Yüzbaşı U.U. gelerek Tuzla Piyade Okulu’nun koordinatlarını 
bilip bilmediğimi sordu. Ben de öğrenebileceğimi belirttikten sonra bu uçuş için hazır-
lanmamı ve UH1 helikopteri ile uçacağımızı söyledi. Bunun üzerine teknisyen Başçavuş 
B.K. ile birlikte helikopteri uçuşa hazırladık. Bu esnada şu an hatırlamadığım bir perso-
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nel yanımıza gelerek uçuşun iptal edildiğini işaretle bildirdi. Bir süre sonra Yüzbaşı U.U. 
tekrar yanıma gelerek tekrar uçuş görevi çıktığını belirtmesi üzerine hazırlık yaptığımız 
helikopter ile kendisi ile birlikte havalandık. B.K. Başçavuş da helikopterin teknik perso-
neliydi. Havalandıktan sonra bana Yeşilköy Havalimanı Askeri Apron’a gideceğimizi söyle-
di. Havalandığımızda saat tahminen 22.30 sıralarıydı. Yeşilköy Havalimanına indiğimizde 
H.C.’ın uçuş yaptığı helikopter ile diğer Skorsky helikopter de park halindeydi. Apron’a 
indiğimizde U. yüzbaşı bana helikopter çevresinde beklememi söyledi. Ne olduğunu so-
rup ayrıntı öğrenmeye çalışmama rağmen herhangi bir bilgi vermeyip beni tersledi. Bir 
süre bekledikten sonra apronda park halinde bulunan birliğimize ait 2 helikopter yukarıda 
isimlerini belirttiğim personel ile birlikte havalandı. Onlar ayrıldıktan sonra nizamiye böl-
gesinden silah sesleri gelmeye başladı. Bunun akabinde aynı bölgeden bir tankın süratli 
bir şekilde geçiş yaptığını gördüm. Yine eş zamanlı olarak hava kuvvetlerine bağlı oldu-
ğunu değerlendirdiğim başka helikopterlerin sesleri gelmeye başladı. Hatırladığım kada-
rıyla Coger marka bir helikopter yakınımıza inip bir grup askeri indirdikten sonra motor 
susturmadan tekrar havalandı. U. Yüzbaşı ile helikopterin yakınında beklerken birkaç kez 
benim telefonumu isteyerek birileri ile görüşme yaptı ancak bana herhangi bir bilgi ver-
medi. Ancak birliğimizde nöbetçi olan Yarbay T.G. ile bir görüşme yaptığını duydum. Daha 
doğrusu telefonda kaydını gördüm. Yine bu beklediğimiz süreç içerisinde gelişmelerden ve 
telefonumdaki medyadan yapılanın bir darbe kalkışması olduğunu fark etmem üzerine U. 
Yüzbaşı›ya birliğe dönmemiz gerektiğini söyledim. Ancak beni tersleyerek olumsuz cevap 
verdi. Sıkıyönetim ilan edildiğini, bu nedenle emre itaatsizliğin cezasının ölüm olduğunu 
ifade etti. Bilahare halkın havalimanına girdiği ve bulunduğumuz ortamın güvensiz oldu-
ğuna dair konuşmalar sonrasında bizimle birlikte apronda bulunan 4 helikopterin hava-
limanından ayrılmasına karar verildi. Daha doğrusu U. Yüzbaşı «burası emniyetsiz hale 
geldi, gidiyoruz» demesi üzerine gece yarısı sonrasında havalimanından ayrıldık. Bizimle 
birlikte havalimanında bulunan 4 helikopterle havalanıp 66. Zırhlı Tugay’ın kışlasına iniş 
yaptık. Yaklaşık bir saat helikopterlerin içinde bekledikten sonra Bölük Komutanı A. Yüz-
başı telefon ile aradı bize kışlada bulunduğu yeri söylemesi üzerine yanına gittik. Sabaha 
kadar burada bekledik. Gün ağarırken kışladan silah sesleri gelmeye başladı. Polislerin 
geldiği haber verilince bulunduğumuz yerin emniyetsiz olduğu söylenerek helikopter ile 
ayrılmamıza karar verildi. Akabinde benimle birlikte toplam 12 kişi kuyruk numarasını 
hatırlamadığım Skorsky helikoptere bindik. Helikoptere binenler Binbaşı A.G., ismini ha-
tırlamadığım bir Yarbay, Yüzbaşı U.U., soy ismini hatırlamadığım S. Yüzbaşı, Yüzbaşı F.Ç., 
Yüzbaşı A.Y., Teğmen H.C.A., soy ismini şu an hatırlamadığım Teknisyen Astsubay M., Ast-
subay R.Ç., Astsubay B.K. ve ismini hatırlamadığım bir başka Astsubay vardı. Hep birlikte 
helikopter ile havalandıktan sonra birliğimizin bulunduğu istikamete gitmeye başladık. 
Ben birliğe iniş yapacağımızı düşünürken helikopter Şile istikametine doğru yön alıp Şile 
civarında ormanlık alanı iniş yaptık. Helikopteri ismini bilmediğim bir Yarbay ile birlikte 
Binbaşı A.G. kullanıyordu. İniş yaptığımızda saat tahminen 08.00 sularıydı. Boş alana in-
dikten sonra 66. Zırhlı Alaydayken teslim olmamız gerektiğini söyleyen 4 kişiyi bir alana 
topladılar. Bu 4 kişi içerisinde benimle birlikte Teğmen H.C.A., Astsubay M.G. ve Astsubay 
R.Ç. vardı. Bizi ayıran diğer gruptaki subaylar aralarında konuşup tartışmaya başladılar. 



 4. Kara Havacılık Alayı Davası  4. Kara Havacılık Alayı Davası

129

Duyabildiğim kadarıyla Yunanistan ya da Bulgaristan’a gitmekten bahsediyorlardı. Yakla-
şık bir saat bekledikten sonra bizi ayıran grup helikoptere binerek benim içinde bulundu-
ğum grubu çağırdılar ancak gelmek istemediğimizi söyleyince “Allah belanızı versin, ne 
haliniz varsa görün” diyerek bizi bırakıp havalandılar. Biz de yaklaşık bir buçuk iki saat 
yürüdükten sonra telefonların çektiği bir yerden bana ait olan ...36 599 62 61 numaralı 
telefondan polisi ve jandarmayı aradık ancak hatların meşguliyeti nedeni ile düşüreme-
dik. Daha sonra Alay Komutanı Albay A.R.Ş’i arayıp durumumuzu bildirdim. Bize kendi 
imkânlarımız ile gelmemizi söyledi. Daha sonra babamı arayarak kendisine konumumuzu 
gönderdim. O da bir süre sonra arabayla gelerek bizi bulunduğumuz yerden alıp İstanbul’a 
getirdi. İsimlerini belirttiğim arkadaşlarımızı evlerine bıraktıktan sonra eve gittik. Akşam 
saatlerinde de alaya gidip emniyete teslim olduk. Olay bu şekilde cereyan etti. Yapılanın 
darbe kalkışması olduğunu Yeşilköy Havalimanı’nda bekleme yaparken öğrendim. Ancak 
o aşamadan sonra sürekli etrafımızda rütbeliler bulunduğu için kaçmam mümkün olmadı. 
Keza 66. Zırhlı Tugay Kışlası’na gittikten sonra sabah polislere teslim olmak istedik ancak 
diğerleri buna izin vermeyip tehditle helikoptere bindirdiler. Zaten kasıtla hareket etme-
diğimiz için ertesi gün birliğime dönüp polise teslim oldum. Benim FETÖ denen yapılanma 
ile hiçbir ilgim yoktur. Bugüne kadar bu örgütün imkânlarından da yararlanmış değilim. 
Suçsuzum serbest bırakılmayı talep ediyorum...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Hâkim Sorgusu

Sanık F.M. 18.07.2016 tarihli hakim sorgusunda; “Samandıra’da 2. Pilotum, Cuma 
günü akşam saatlerinde Yüzbaşının araması üzerine uçuş yapılacağını beyan etti, VİP uçu-
şumuz olacaktı, 2. Pilotumuz teğmenle beraber birliğe geçtik, girer girmez üzerimizi de-
ğiştirdik, bu esnada 2 helikopter kalkmıştı, diğer helikopterle teğmen arkadaşım kalktı, 
diğer helikopterler çıkmadı, bende birlikteydim, 15 dakika sonra bir helikopter daha kal-
dırdılar, 2. Pilottum, olayı anlamadım, onlara da helikopter düştüğünü söylemişler, acil 
gelin demişler, bize de acil uçuş bilgisi verdiler, bunun üzerine bizde oraya intikal ettik, 
uçuş esnasında personel taşımadım, Yeşilköy’e gittiğimde olayı anladım. uçmak isteme-
diğimizi personellere beyan edince tehdit edildim, uzun bir süre orada bekledim, tankları 
gördüm, ilerleyen saatlerde Atatürk havalimanında sivil halk nedeniyle 66. Alaya gittik, 
bizi orada bir odaya kapattılar, sabaha kadar orada bekledik, silah sesleri geldi, çatışma 
oldu, polisler içeri girdiler, teslim olmaya çalıştık, ancak yine helikoptere zorla bindirildik, 
yakıtı en fazla olana bindirildik, 3. Köprüyü gördüm, Şile tarafından ağaçlık alana indik, 
indikten sonra bizi bir tarafa alıp kendileri konuşmaya başladılar, 3 kişi kadar tepeye çık-
tılar, bunların ikisi A.Y., F.Ç. ve U.U.dır, diğer personelleri tanımıyordum, isim olarak tanı-
mıyorum, ismini hatırlamadığım 3 kişi tepeye çıktılar, geldiğimde moralleri bozuktu, sizin 
yüzünüzden olmadı gibi sitemde bulundular, sınır dışına kaçmayı planladıklarını duydum, 
tartışıyorlardı, öğle saatlerine doğru hazırlandılar, bizi orada bırakıp çıkıp gittiler, üzeri-
mizde hiçbir şey kalmadı, yürümeye başladık, telefon açtık, kimseye ulaşamadık, Yasin 
Üsteğmene ulaştık, Alay komutanını aramam gerektiğini söyledi, aradım, yanımda kimler 
olduğunu nerede olduğumu sordu, bize yardım edemeyeceğini, kendi imkanımızla gelme-
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miz gerektiğini söyledi, Jandarma bulursak onlarla gelmemiz gerektiğini söyledi, babamı 
aradım, konum gönderdim, iki sivil gördük, onlar tedirgin olunca köy ismi verdiler, oraya 
gittik, diğer arkadaşım bölük komutanı vekili ile irtibata geçti, durumu anlattı, durumun 
sıkıntılı olduğunu, halkın tepkisinin olduğunu söyledi, üstümüzü çıkardık, bir yerde bek-
lememizi söyledi, babam geldi, 2 saat kadar sonra, geri dönüşe başladık, alay komutanını 
aradım, durumu bildirdim, sıkıntılı durumda olduğumuzu söyledim, eve gitmemizi söyledi, 
diğer arkadaşları evlerine bıraktık, eve geçip kıyafetlerimi giydim* teknisyen arkadaşlar 
başçavuş arkadaşla birliğe girip polise teslim olmuşlar, bizde haber bekledik, akşam alay 
komutanını aradım* durumu anlattı, bizimde oraya gelebileceğimizi söyledi, yaya olarak 
birliğe gittik, bizi içeri aldılar, polisler eşliğinde emniyete geçtik, ifadelerimizi verdik, ken-
di isteğimizle geldik, atış yapılmadı, kimse yaralanmadı, bir eylemde bulunmadık.” şeklin-
de beyanda bulunmuştur.

4. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık F.M. mahkeme huzurundaki savunmasında; “…15 Temmuz günü yine nor-
mal mesaiye başladım. Mesai içerisinde yine bahsettiğim gibi bütün uçuşların planlan-
masını yapan Tabur Harekat kısmı tarafından VIP uçuşu olacağı söylendi… Şahıs olarak 
kimin söylediğini net olarak şuanda söyleyemeyeceğim ama bunun bildirildiği durumu var 
ortada, daha sonra yine ihtisas durumu, izin durumu, görev durumu, tayin dönemi olma-
sı ve personel durumundan dolayı benim de bu uçacak personel arasında planlandığımı 
söyledi… Saat 21:30 sıralarında tam birliğe giderken tekrar aradı ve bana bütün hazır-
lıkların yapıldığını, defterin doldurulduğunu acele üstümüzü değiştirip helikopter başına 
geçmemizi emretti, bunun üzerine apar topar üzerimizi değiştirerek biz eşyalarımızı alıp 
hangarlar bölgesine geçtik, buraya gittiğim zaman ise burada helikopterlerin hazırlanmış 
olduğunu gördüm. Bölük Komutanı gittiğimiz zaman da H.C.’ı alarak direk bir helikoptere 
yönlendirdi, daha sonrasında benim yanıma gelerek de U.U. Yüzbaşı›yı gör onunla uça-
caksın dedi ve o da çok geçmeden diğer helikoptere binerek o da havalandı, yine orada 
beklediğimiz sıralarda U.U. Yüzbaşı gelerek ismime baktı, bak dostum beraber uçacağız 
dedi…U.U. Yüzbaşı tekrar gelerek bana tekrardan uçuşa çıkacağız teknisyene de haber 
ver deyince kağıtta B.K.’in ismini gördüğüm için bende ona bakmak için gitmiştim, o ara-
da onu göremedim ve orada bulunan teknisyenlerden telefon numarası istemek için on-
ları aradım, daha sonra helikopteri hazırlamaya gittik, telefon numarası gelince de B.K.’ü 
arayarak uçuşa çıkacağımızı söyledim, geldi uçuşa yönelik hazırlıkları tamamlayıp saat 
24:00 sıralarında uçuşa çıktık, uçuşa çıkarken de yine U.U. Yüzbaşı›ya Komutanım nereye 
gidiyoruz kimi alacağız diye sorduğumda da bana VİP Yeşilköy’e gelecekmiş oraya gidip 
orada bekleyeceğiz diye söyledi, Yeşilköy’e gittik orada motoru susturup beklemeye başla-
dık, daha sonra orada beklediğimiz sıralarda hani arkadaşlarım aramaya başladı, hani iyi 
misin falan diye soruyorlardı yani bir şeyler oluyor falan diyorlar ne oluyor falan diyordu o 
arada haberleri açmaya başladım, medyadan kalkışma yönünde haberler görmeye başla-
dım, yani olayın şaşkınlığı içinde bir an biz VİP’ye geldik, böyle haberler var, hani ne oldu-
ğunu anlamaya çalıştım… Daha sonra Bölük Komutanımı aramak aklıma geldi, onu aradım 
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ama telefonu açmadı, açmayınca ben de birinci pilotuma gittim Komutanım dedim hani 
kalkışma yönünde haberler var böyle böyle haberler var biliyor musunuz diye sorduğumda 
ya Teğmen sen bilmediğin işlere karışma diye tersledi beni… Komutanım bu ne kadar doğ-
ru bizim Alaya dönmemiz gerekir deyince de ya arkadaş sıkı yönetim ilan edildi dedi sen 
bilmiyor musun farkında değil misin görmedin mi duymadın mı diye söyleyip bu saatten 
sonra sıkı yönetim emrine uyacağız uymazsan sonucun ne olur biliyorsun diyerek silahını 
çekti, yani onu yapınca da o an bir şey diyemedim… biz Yeşilköy’e geldikten sonra arka-
daşlarımı ararken o esnada bu arada silah sesleri falan gelmeye başladı nizamiye dışarıdan 
birliğe ateş açılmaya başlandı, yine helikopterle askeri silahlı birlikler geliyordu, dışarıdan 
tank geçmeye başladı o sıralarda, hani bu anormal durumlar üzerine zaten ben iyice tedir-
gin olmuştum, bu durumlar olunca da orada hani ne yapacağımı bilemedim, bir an önce 
Alaya dönmek istedim ama bu isteğim reddedildi, teklifim reddedildi, oradan çıkayım diye 
düşündüm yine ortalık karışık etrafımda beni sürekli gözetliyorlardı, göz hapsine almışlar-
dı, sağa sola bir yere gitmeme izin vermiyorlardı, bu Yüzbaşı gittikten sonra başıma B. Baş-
çavuş’u dikiyordu, yani o an ne yapacağımı bilemedim… Alaya döneceğiz ümidiyle ben de 
helikoptere bindim ama uçuşa kolsan olarak bütün helikopterler kalktı kolsan olarak biz-
de kalktığımızda yine giderken havadayken telsizden Alayın emniyetsiz olduğunu oraya 
gidemeyeceğimizi söylediler, bunun üzerine 66’ya gideriz deyip 66’ncı Tugay bölgesine iniş 
yaptılar… Sanırım saat 04:00 civarı olabilir, daha sonra buraya gittiğimizde helikopterin 
içinde bir süre bekledik ama ne kadar süre geçti bilmiyorum, U. Yüzbaşı telefon görüşmesi 
yaptı bir ara ondan sonra binalara doğru gidiyoruz diyerek bizi yönlendirdi, daha sonra 
helikopterden indik bi iki üç tane bina gördüm o binalardan bir tanesinin içerisinde tabi 
bu gördüğüm binaların önünde silahlı bir sürü personel vardı, silahlı teçhizatlı personeller 
vardı, gördüğüm binalardan bir tanesinin içerisinde bizi ikinci kat diye hatırlıyorum, ikinci 
katta bir odada ayrı bir alanda kendilerinden dışlayarak odada tuttular zaten… Hatırla-
mıyorum şuan, daha sonra bu bağırışımalar sesler geldikten sonra işte polisler ateş açtı, 
çatışma çıktı şeklinde bağırışımalar gelmeye başladı, o arada da içlerinden birisi gelerek 
tanımadığım için kim olduğunu tam olarak ifade edemiyorum, gelerek hadi buradan gidi-
yoruz dedi, o an ilk önce R. kalktı, komutanım ben gelmek istemiyorum deyince yani biz de 
kalktık bırakın bizi falan gidip polislerle konuşalım deyince silahını bize doğru doğrulttu, 
yani geleceksiniz diye bağırınca da oradan hep beraber bizi çıkarttılar, daha sonra binanın 
alt katında pencereden çıktıktan sonra helikopterlere doğru gittik ve bizi tek helikoptere 
bindirdiler… Şile tarafında böyle bir yerde alçalmaya başladılar ormanlık bir alanın içine 
indiler, indikten sonra da bizi siz şuraya geçin diye böyle meyilli bir araziydi, oturttular 
ve biraz yani beş metre on metre falan yukarımıza oturdular ve orada konuşmaya başla-
dılar… Aralarında konuşmalardan birkaç ülke ismi geçmeye başladı, işte Romanya’dır Yu-
nanistan’dır Bulgaristan’dır falan… daha sonra aralarından biri hadi toparlanın gidiyoruz 
deyince sanırım bu da A.G. Binbaşıydı, ...H. bir anda ayağa fırladı ben gelmek istemiyorum 
deyince ben de ayağa kalktım refleks olarak hani gelmek istemiyoruz deyince sizden bah-
seden kim Allah belanızı versin zaten sizin gibiler yüzünden olmadı gibi ifadeler kullandı-
lar ve oradan sonra peyderpey ikişer üçer helikoptere giderek oradan kaçtılar… “ şeklinde 
beyanda bulunmuştur.
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5. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamı sanık F.M. hakkında “Sanık F.M.’nın 15 Temmuz 2016 tarihinde 
4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nda teğmen rütbesi ile görev yaptığı, sanığın FETÖ 
terör örgütünün hiyerarşik yapılanmasına katılarak kamu görevinin sağladığı nüfuzu kö-
tüye kullanmak suretiyle FETÖ terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde 15 Temmuz 2016 
tarihinde meydana gelen darbe girişimine iştirak ettiğinden bahisle hakkında soruşturma 
yürütülerek TCK madde 309/1, 311/1, 312/1, 314/2, 3713 sayılı TMK madde 5, TCK madde 53, 
58/9 ve 63 uyarınca cezalandırılması istemiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2017/28262 
esas sayılı ve 11/10/2017 tarihli iddianamesiyle kamu davası açıldığı,

Sanık F.’in darbe girişiminin gerçekleştiği 15/07/2016 tarihinde görevli olmadığı 
halde diğer sanık A.Y.’in çağırması üzerine 4›üncü Kara Havacılık Alayı›na geldiği, yapılan 
görevlendirmeler sonrasında 11070 kuyruk nolu UH-1 marka helikopter ile uçuşa katıldığı, 
4. Kara Havacılık Alayı’nda görevli olmayan diğer sanık U.U.’ın birinci pilot olarak görev 
yaptığı helikopterde sanık F.’in ikinci pilot olarak uçuşa katıldığı, sanık F.’in diğer sanık 
U.U.’la birlikte kullandığı helikopterin darbe girişimi kapsamında Yeşilköy Askeri Hava-
limanı Apronuna iniş yaptığı ve darbe girişimi kapsamında yapılacak görevlendirmelere 
göre Apronda hazır olarak bekletildiği, Emniyet güçlerinin müdahalesi ve çatışma çıkması 
üzerine darbe kalkışmasına iştirak eden diğer 11 sanık ile birlikte 11308 kuyruk numaralı 
helikoptere bindiği bu helikopterin havalanarak Şiledeki ormanlık alana indiği, bu bölge-
de yapılan değerlendirmeden sonra sanık F. ile aynı helikopterde bulunan diğer 8 sanığın 
sanık F.’i bırakarak 11308 kuyruk numaralı Skorsky marka helikopterle Yunanistan’a firar 
ettikleri, Şile’de ormanlık alanda kalan sanık F.’in babası Dursun Mandacı’yı aradığı ve 
Dursun Mandacı’nın gelerek sanıkları bulundukları yerden aldığı ve evlerine bıraktığı,

4. Kara Havacılık Alayı’nda Hafif Genel Maksat Hücum Helikopter Taburu hare-
ket eğitim subayı olarak görev yapan C.E.’nin tanık beyanına göre; kendisinin 15/07/2016 
tarihli nöbeti için sanık A.Y.’in değişiklik teklifi yaptığı sırada sanık F.’in sanık A.’ın yanın-
da bulunduğu; sanık F.M. hakkında bilgi ve görgü sahibi olduğu anlaşılan arkadaşı Zeynep 
Kısa’nın tanık ifadesine göre sanığın arkadaşı tanık Zeynep’e cep telefonuyla 15/07/2016 
günü akşamında yaptıkları görüşmede 15/07/2016 günü akşamında dışarıya çıkmamasını 
söylediği, 16/07/2016 akşam üstü sanık F.’in uçuş kıyafetlerini ertesi gün alacağını söyle-
yip 2 valiz içerisinde tanık Zeynep›e teslim ettiği, tanık Zeynep›in soruşturma aşamasında 
alınan 01/11/2016 tarihli ifadesinde 15/07/2016 günü saat 19.00 sıralarında yaptıkları cep 
telefonu görüşmesinde kendisine sanık F.’in 15/07/2016 günü Maltepe Park AVM’de pilot 
arkadaşlarıyla oturduğunu, VIP uçuşları olduğunu ve haber beklediklerini, sanığa görüş-
mek istediğini söyleyince sanığın “hayır görüşemeyiz, her an haber gelebilir” dediğini be-
yan ettiği ancak tanık Zeynep’in kovuşturma aşamasında olayın üzerinden uzun zaman 
geçtiği için bu hususu tam olarak hatırlamadığını beyan ettiği, sanık F.’e ait olup sanık-
tan el konulan dijital materyaller üzerinde yapılan teknik inceleme sonucu düzenlenen 
24/10/2018 tarihli bilirkişi raporuyla FETÖ terör örgütü ile irtibatlı Rota Haber sitesine 
girişlerinin yapıldığının tespit edildiği,
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Sanığın savunmasında özetle olay günü mesaiden çıktıktan sonra diğer sanıklar 
F.G. ve H.C.A. ile buluştuğunu akşam saat 21:00 sıralarında Bölük Komutanı sanık A.Y.’in 
VIP uçuşun erkene çekildiğini, acilen birliğe gelmesini söylemesi üzerine diğer sanıklar 
F. ve H.C.’la alaya gittiğini, VIP uçuşu olduğunu düşünerek helikopter ile havalandığını, 
iradesi dışında sürece dahil olduğunu ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan 
ettiği,

Dosya kapsamındaki tüm bilgi, belge, dijital kayıtlar, alınan tanık beyanları ve 
savunmalar birlikte değerlendirildiğinde sanık F.’in iddianameye konu FETÖ terör örgü-
tünce planlanan darbe girişimi kapsamındaki eylemlerden olay tarihinden önce haberdar 
olup bu eylemlere bilerek ve isteyerek iştirak ettiği, bu nedenle sanığın inkar yönündeki 
savunmasına itibar edilemeyeceği, her ne kadar sanık F. hakkında TCK madde 311/1 ve 
312/1’de düzenlenen cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs ve 
cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs 
suçlarını işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de TCK madde 309/2 hükmü göze-
tilmek suretiyle sanık F.’in FETÖ terör örgütünün faaliyeti çerçevesindeki darbe girişimi 
kapsamındaki eylemlerinin TCK madde 309/1’de düzenlenen Anayasal Düzeni ortadan 
kaldırmaya teşebbüs etme suçunu oluşturduğu, ayrıca TCK madde 309/2 uyarınca sanık 
F.’in FETÖ terör örgütüne üye olması dolayısıyla TCK madde 314/2 uyarınca silahlı terör 
örgütüne üye olma suçundan da cezalandırılması gerektiği anlaşılmakla sanık F.’in TCK 
madde 309/1, 3713 sayılı TMK madde 3 delaletiyle madde 5, madde 8/A, TCK 53/1, 53/5, 
58/9 ,TCK madde 314/2, 3713 sayılı TMK madde 3 delaletiyle 5,TCK madde 53/1 ve 58/9 uya-
rınca cezalandırılması ile sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK mad-
de 63 uyarınca alacağı cezadan mahsubu ile sanığın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti 
öngörülen cezanın alt ve üst sınırı ve diğer dosya kapsamı birlikte gözetilerek tutukluluk 
halinin hükmen devamına karar verilmesi” şeklinde mütalaada bulunmuştur.

6. Hakkındaki Tanık Beyanları

Tanık Zeynep Kısa ifadesinde: “...Şu an SAS ambulans şirketinde paramedik ola-
rak görev yapmaktayım. Sancaktepe 4’üncü Kara Havacılık’ta askeri pilot olarak görev 
yapan F.M. isimli şahısla 15 Temmuz 2016 tarihinden yaklaşık 2 ay önce tanıştık ve konuş-
maya başladık. 15 Temmuz 2016 günü akşam saatlerinde saat 19:00 sıralarında Sultanbeyli 
de bulunan ablam Kevser Tunç’un yanına gidecektim. Gitmeden F.M.’yı arayıp görüşelim 
ben bugün ablamın yanında kalacağım bu yüzden seni görmek istiyorum dedim. O da şu 
an Maltepe Park AVM de pilot arkadaşlarım ile beraber oturuyorum. VIP uçuşumuz olacak 
haber bekliyoruz dedi... Daha sonra saat 21:30 sıralarında F. beni aradı. Bana Ne yapıyor-
sun, nerdesin diye sordu. Ben de evdeyim ailem ile birlikte oturuyorum yanımda annem 
var konuşamıyorum dedim. O da tamam dışarıya çıkma haberleri izliyor musun diye sordu. 
Ben de hayır izlemiyorum dedim ve televizyonu açtım. Televizyonda dikkat çeken herhan-
gi bir haber görmedim. İlerleyen saatlerde televizyondan darbe teşebbüsü olduğu habe-
rini aldım. Aklımdan F.’in de bu uçuşlarda görev alabileceğini düşündüm. Çünkü kendisi 
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helikopter kullanıyor ve VIP uçuşu yapacağını söylüyordu. Saat 23:00 sıralarında F. beni 
aradı ve ne yapıyorsun, iyi misin diye sordu ve sokağa çıkma dedi. Ben de iyiyim zaten 
evdeyim ailemle beraberim dedim. O sırada telefonda konuşurken arkadan helikopter sesi 
geliyordu. Ben de kendisine sen de mi bu olan şeylerde görev alıyorsun diye sordum. O da 
bana bu konuları telefonda konuşamıyorum, şimdi kapatmam lazım daha sonradan müsa-
it olduğumda seni arayacağım dedi. 16 Temmuz 2016 günü saat 04:00 sıralarında F. beni 
aradı. Ne yapıyorsun, iyi misin, uyuyor musun diye sordu. Ben de uyuyorum, bir şeyim yok 
dedim. O sırada telefonda konuşurken arkadan hiçbir ses gelmiyordu, Sakin bir yerdeydi. 
Sen ne yapıyorsun, iyi misin diye sordum. O da şu an Şile’deyim, babam bizi almaya gele-
cek dedi ve telefonu kapattı... Daha sonradan akşam saatlerinde saat 19:00 sıralarında F. 
beni aradı. Seninle görüşmemiz lazım, neredesin diye sordu. Ben de ofisteyim arkadaşla-
rım ile beraber birazdan Şile ye gideceğim dedim. O da Şile’ye gitme, seninle konuşmamız 
gereken anlatacağım şeyler var. dedi. Ben de ne konuşacaksın telefonda konuş dedim. O da 
telefonda olmaz, anlatacaklarım önemli, zaten senin ofisine yakınım dedi. Bizim ofis Bağ-
dat Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Ben de tamam o zaman görüşelim dedim ve ofisten 
çıktım. Kendisi zaten ofisin sokağına aracı ile beraber girmişti. Yanında bir arkadaşı daha 
oturuyordu fakat onun yüzünü görmedim. Kendisi yanıma gelerek bir adet siyah ve iki adet 
haki yeşil renkli toplamda 3 adet çantayı bana vererek bunların içerisinde pilot malzeme-
miz ve kıyafetlerimiz var, normalde bunlar iş yerinde dolapta kalıyordu darbe olduğu için 
ne olur ne olmaz diye bunları yanımıza aldık ve sana emanet ediyorum, biz arkadaşlar ile 
beraber bu olan olaylar ile alakalı olarak ifade vermeye gideceğiz, senden bunu saklamanı 
istiyorum, ifadeden sonra gelip senden alacağım dedi. Ben de bu akşam arkadaşlarım ile 
Şile ye gidiyorum, ofise bırak ben bu akşam yokum ancak yarın sabah alabilirsin dedim. 
O da tamam yarın sabah alırım o zaman dedi ve çantaları ofise bırakarak gitti...” şeklinde 
beyanda bulunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanı olarak görev yapan Kur-
may Pilot Albay A.R.Şer ifadesinde; “…Teğmen Pilot F.M. beni telefonla arayarak benimle 
görüşmeye çalıştı ancak telefon çekmediği için Whatsapp üzerinden haberleştik. Burada 
bana Teğmen F.M., Teğmen H.C.A., Kıdemli Çavuş M.G., Üstçavuş R.Ç. ile birlikte oldukları-
nı ve Şile Bölgesinde olduklarını, kendilerini oradan aldırmamı istedi...” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

7. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık H.C.A. emniyet ifadesinde “…F.’i bölük komutan vekilimiz arayarak acil 
uçuş olduğunu ve görevlendirildiğimizi söyledi. Bunun üzerine F. ile hemen birliğimize 
geçtik. Nizamiyeden girdiğimiz sırada komutan tekrar bizi aradı. Ve bize kıyafetlerimizi 
giyerek hangara geçmemizi söyledi. Bu şekilde hangara geçtik. Skorsky helikopter hazır-
lanmıştı…” şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Sanık M.G. emniyet ifadesinde “…Tugaya gelince buranın 66. Mekanize Tuga-
yı olduğunu öğrendim. Helikopter pistine indik. Biz indiğimizde başka helikopter yoktu. 
Yaklaşık 3-5 dakika sonra dört helikopter geldi. İniş yaptı. Biri UH1 üçü skorsky’di. Tüm 
helikopterler motoru kapattı. Burada skorsky pilotu A.Y. Yüzbaşı, yine skorsky pilotu A.G. 
Binbaşı, UH1 teknisyeni B.K. Başçavuşu, skorsky teknisyeni M.F. Başçavuşu gördüm. Yine 
teknisyen R.Ç. buradaydı. UH1 ikinci pilotu F.M. vardı…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık F.G. emniyet ifadesinde “…Yüzbaşı A.Y., F.M.’yı arayıp acil alaya gelin de-
miş. Bunu bana F. söyledi ve üçümüz birlikte H.C.A.’ın aracına bindik… Saat 21.30 sırala-
rında ben H.C.A. ve F.M. alayın önüne geldik. Araçtan inince T. Yarbayı gördük. Kendisi 
bize hitaben “tulumlarınızı giyin, kaskınızı alın hangara gelin” dedi. Biz de hemen dediğini 
yaptık, üzerimizi değiştirdik ve yine araçla hangarın önüne gittik…” şeklinde beyanda bu-
lunmuştur.

8. İdari Tahkikat Raporu ve İnceleme Sonuç Raporu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4’üncü Kara havacılık Alay Komutanlığı tarafından 
Ağustos 2016’da düzenlenen 37335098-1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat Raporunda “15 
Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe teşebbüsüne ilişkin olarak 4’üncü Kara Havacılık 
Alayındaki faaliyetlerle ilgili düzenlenen 29.11.2016 tarihli inceleme sonuç raporuna göre sa-
nık F.M. hakkındaki tespitler şu şekildedir. “Kr. PIt. Tğm. F.M.; nöbetçi ya da görevli olmadığı 
halde olay günü mesaiyi terk etmemiştir. İncelenen kamera görüntülerinden, S-70 helikop-
terlerinin kalkışından yaklaşık bir saat sonra, (acil bir durum olmayıp, planlama ve koordi-
nasyon için yeterli zaman olmasına rağmen) birliğimizde görevli olmayan Harp Akademileri 
öğrencisi Yzb. U.U.’ın yanında, UH-1 helikopteri ile uçuşa çıkmıştır. Kamera görüntülerinin 
kopyası ilgili emniyet birimleri tarafından alınmıştır. Personelin icra ettiği uçuş, planlı ve 
onaylı bir uçuş faaliyeti değildir. Sonuç olarak, personelin darbe teşebbüsünden haberdar 
olduğu ve bilinçli şekilde faaliyetlere katıldığı izlenimi edinilmiştir.”

9. HTS Kayıtları

Sanık F.M. 12/07/2016- 21/07/2016 tarihleri arasında; Sanık T.G. ile 12 kez, Ufuk 
Kaya ile 9 kez, Sanık A.Y. ile 8 kez, E.P. ile 6 kez, A.Y. ile 6 kez, M.K. ile 6 kez, M.S. ile 5 kez, 
Sanık B.K. ile 3 kez, K.S.Y., E.K. ve Y.A. ile 3 kez Telefon görüşmesi yaptığı tespit edilmiştir.

10. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık F.M.’nın darbe teşebbüsünün icra hareketlerini yerine getirdiğine yönelik 
tevil yollu beyanları, diğer sanık ve tanıkların sanık hakkındaki beyanları, özellikle tanık 
Zeynep Kısa’nın “Daha sonra saat 21:30 sıralarında F. beni aradı. Bana Ne yapıyorsun, ner-
desin diye sordu. Ben de evdeyim ailem ile birlikte oturuyorum yanımda annem var konu-
şamıyorum dedim. O da tamam dışarıya çıkma haberleri izliyor musun diye sordu. Ben de 
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hayır izlemiyorum dedim ve televizyonu açtım. Televizyonda dikkat çeken herhangi bir ha-
ber görmedim. İlerleyen saatlerde televizyondan darbe teşebbüsü olduğu haberini aldım.” 
şeklindeki beyanları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4’üncü Kara havacılık Alay Komutanlığı 
tarafından Ağustos 2016’da düzenlenen 37335098-1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat 
Raporu birlikte değerlendirildiğinde sanık F.M.’nın darbe teşebbüsünden haberdar olarak 
darbe teşebbüsü suçunun icra hareketlerini yerine getirdiği, firari sanıklar kendisini bıra-
kana kadar darbeci sanıklar ile işbirliği yaptığı anlaşılmaktadır. Sanığın inkâr niteliğinde-
ki beyanlarına itibar edilmemelidir. Bu sebeple sanığın 5237 sayılı Türk ceza Kanunu’nun 
309 ve 314/2. maddeleri mucibince tecziyesi gerekmektedir.

J. Sanık M.K.

1. İddianamede Müsnet Suç

Sanık M.K.’e isnat edilen suç ve fiiller iddianamede şu şekilde özetlenmiştir. 
“Darbe girişiminin gerçekleştiği tarihte 4’üncü Kara Havacılık Alayında Birlik Bakım 
Taburu, Bakım Onarım Bölüğü UH1 Takımında uçak helikopter teknisyeni olarak görev 
yapmaktadır. Olay tarihinde yan Alay olan 23. Motorlu Alay Kışlasında Mutfak nöbetçi 
astsubayı olarak görevli olduğu halde Recep Horoz’un talebi doğrultusunda nöbetini bu 
personele devretmiş, bu değişikliği ilgili birimlere ve üst amirlere bildirmemiştir. Dosyada-
ki bilgi ve belgelere, kamera kayıtlarına ve tanık anlatımlarına göre sanık M.K. saat 16.00 
sıralarında Alay Nöbetçi Amiri iken darbe teşebbüsü kapsamında 4’üncü Kara Havacılık 
Alayından uçuşa katılan Yarbay D.U. ile iki kez görüşmüş, bu görüşmeden sonra mesai bi-
timinde 4’üncü Kara Havacılık Alayından ayrılmamıştır. Darbe girişimi kapsamında İstan-
bul Anadolu ve Avrupa Yakasında faaliyetlere katılan ve bu amaçla 4’üncü Kara Havacılık 
Alayından havalanan helikopterlerin uçuşa hazırlanmasında görev yaptığı, saat 23.00 sı-
ralarında alay dışına çıktığı anlaşılmıştır… D.U.’un talimatı ile 15.07.2016 günü saat: 21.20 
sıralarında 4 adet Skorsky marka ve 1 adet UH-1 tipi helikopterin uçuşa hazırlanması tali-
matını verilmiş, A.G., R.Ç., M.F., UĞUR BATTAL ve M.K. tarafından hazırlanmıştır...”

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Delaletiyle 
314/2, 53, 58/9, 63, 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddeleri mucibince tecziyesi talep edilmiştir.

2. Emniyet İfadesi

Sanık M.K.’in emniyet ifadesi; “...Ben 4’üncü Kara Havacılık Alayında Birlik Ba-
kım Taburu, Bakım Onarım Bölüğü UH1 Takımında uçak helikopter teknisyeni olarak gö-
rev yapıyorum. ...15 Temmuz’a kadar bayram sonrası iznimi kullanıyordum. 15’inde me-
saiye başladım, Aynı gün mutfakta nöbetçiydim. Astsubay Recep Horoz daha sonra izine 
çıkacağı için benim o günkü nöbetimi tutmayı teklif etti. O günkü nöbeti tutarsa kendisi 
bir sonraki nöbetten düşecekti. Öğlenden sonra 4 gibi kendisine nöbeti teslim ettim. Daha 
sonra tabura gittim, Burada beni Tabur Komutanı D.U. çağırdı. Hangar nöbetçisini sordu. 
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Bilmediğimi söyleyince git öğren dedi. Bütün bunlar olurken personel servisleri gitmişti. 
Ben de bu sebeple birlik içerisinde kaldım ve eve gitmedim, Akşam nöbetçi kalan arka-
daşlarımla oturdum. Hangara üzerimi giyip eve gitmek için hazırlanmaya gittim. Ancak 
burada skorsky helikopterlerin havalanmak üzere çalıştırıldığını ve hazırlık yapıldığını 
gördüm. Burada çalışan personele yardımda bulundum. Astsubay A.G.’e akşam vakti neler 
olduğunu sordum, o bilmediğini söyledi. Birlik içerisinde öyle oyalandım. Saat 10 buçuk 
olduğunda birlikten çıkış yapıyordum. Bu sırada bana arkadaşlarım ve akrabalarım köprü-
nün kapatıldığını havaalanına tankların geldiğini söylemişlerdi. Evim Üsküdar’da olduğu 
için ve yollar kapandığı için Başçavuş Metin Zıvalı ve Mustafa Yel ile çıkarak onlarla birlik-
te eve gittik, Televizyonda darbe olduğunu ve ortalığın karıştığını gördüm. Sabaha kadar 
Mustafa Yel’in evindeydik. Sabah ortalık durulunca evime gittim, Pazar günü emir gelince 
mesaiye gittim. 28 Temmuz gününe kadar görevimin başındaydım. Polisler beni karakola 
çağırdı. Tanık olarak dinleyeceklerdi. Ancak daha sonra gözaltına alınıp tutuklandım. An-
cak bana okuduğunuz tutanakla ifade edildiği gibi ben darbe teşebbüsünde görevli falan 
değildim. Servisleri kaçırdığım için birlik içerisinde oyalandım ve benim birlikten çıkmam 
saat 10’u bulmuştu. Bu olaylarla hiçbir alakam olmadı. Darbeye katkıda bulunacak hiçbir 
hareketim yoktur. Benim beylik silahımı emniyet teslim aldı. Seri numarasını hatırlamı-
yorum. Ancak kayıtlarda vardır, bu silahı veya herhangi bir başka silahı darbe teşebbüsü 
amacıyla asla kullanmadım. Kullanmam yönünde bir emir almadım ve aslarıma böyle bir 
emir vermedim.” Şeklindedir. 

3. Savcılık İfadesi

Sanık M.K. savcılık ifadesinde; “…Burada beni Tabur Komutanı D.U. çağırdı, 
Hangar nöbetçisini sordu bilmediğimi söyleyince git öğren dedi. Bütün bunlar olurken per-
sonel servisleri gitmişti. Bende bu sebeple birlik içerisinde kaldım ve eve gitmedim. Akşam 
nöbetçi kalan arkadaşlarımla oturdum. Hangara üzerimi giyip eve gitmek için hazırlanma-
ya gittim. Ancak burada skorsky helikopterlerin havalanmak üzere çalıştırıldığını ve ha-
zırlık yapıldığım gördüm. Burada çalışan personele yardımda bulundum. Astsubay A.G.’e 
akşam vakti neler olduğunu sordum. O bilmediğini söyledi. Birlik içerisinde öyle oyalan-
dım. Saat 10 buçuk olduğunda birlikten çıkış yapıyordum. Bu sırada bana arkadaşlarım ve 
akrabalarım köprünün kapatıldığını havaalanına tankların geldiğini söylemişlerdi. Evim 
Üsküdar’da olduğu için ve yollar kapandığı için Başçavuş Metin Zıvalı ve Mustafa Yel ile 
çıkarak onlarla birlikte eve gittik. Televizyonda darbe olduğunu ve ortalığın karıştığını 
gördüm, Sabaha kadar Mustafa Yel’in evindeydik. Sabah ortalık durulunca evime gittim, 
pazar günü emir gelince mesaiye gittim…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık M.K. mahkeme huzurunda; “… o sırada içeri doğru giderken muhtemelen 
beni tek kamuflajlı olarak, şey düzeltiyorum tulumlu olarak gördüğünden dolayı olsa gerek 
Tabur Komutanı D.U. beni çağırdı ve orada şeyi sordu hani nöbetçi astsubayı arayıp ulaşa-
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madığını ve muhtemelen sarada olabileceğini söyleyip git kendisine söyle benim gelebile-
ceğimi diye telkinde bulundu ondan sonrasında ben çıktım şeyden birlik bakımdan şeye 
gittim İşte nöbetçi astsubaya gidip kendisinin geleceğini söyledim önce nöbetçi astsubay 
M.F.’ın o ona müteakip çıkarken şey geldi zaten D.U. Yarbay geldi kendisinin ben şey ga-
zinoya geldi gazinoda şeyler falan vardı erler stajyer astsubaylar falan vardı sonrasında 
M. Başçavuşla bir şeyler falan konuştu tam ne konuştuğuna şahit olmadım ben kendim 
gideceğimi söylediğime müteakip önce gitmemi istedi sonra bekle gidersin dedi daha çok o 
bağlamda orada… D.U. Yarbay’ın söylemi üzerine gidemedim daha çok önce git dedi kendi-
si sonrasında bekle gidersin dedi o söyleminden dolayı gidemedim pek… giyinmeye doğru 
giderken işte Skorsky hangar orada helikopterlerin çıktığını gördüm ben şey daha doğru-
su UĞUR BATTAL Astsubay ile birlikte gittik kendisi de oradaydı sonrasında giyinmeye 
doğru giderken Skorsky hangarlarının orada Skorsky’lerin falan dışarıya çıktığını gördüm 
işte hatta tam orada bir tanesi havalanıyordu ondan sonrasında A.G. astsubayın olduğunu 
sorduğumda acil bir görevi olduğunu söylemişti sonrasında ben zaten giyinmeye doğru 
gittim yok düzeltiyorum A.G. astsubay Watsappda mesaj attı işte helikopterlerin kalktığı-
nı söyledi, ondan sonrasında işte Nuri Ataman Astsubay ve Burak Arslantürk sonrasında 
Ufuk Kaya astsubaylar falan geldi. Ona müteakiben ben giyinmeye gittim zaten giyinip 
geldiğimde de Mustafa başçavuş ve Metin başçavuşun geldiğini gördüm onlarla birlikte… 
O gece ben özellikle kimseyi aramadım ama şey beni aradı M. Başçavuşun bir arkadaşı 
olarak 09:30 gibi herhalde yanlış hatırlamıyorsam ... Şimdi normalde tarım hayvancılıkla 
uğraştığımdan dolayı ailem daha doğrusu ... isteyen kişi ben birlik içerisinde zeytin yağı fa-
lan getiriyorum ben sabah onun için aranmıştım ama belki onlarda onun için olabilir onun 
dışında ben öyle evet ben o şekilde fazla aramadım zaten… Akşam ne konuştuğumuzu bir 
şeyler söyledi ama anlamadım… sayın cumhurbaşkanımızın aynı şeyi de TRT deki açık-
lamaya zaten evde şahit oldum… Normalde ben mutfak nöbetçisi astsubaydım fakat ben 
savunmamda da anlattığım gibi talep direk bir gün öncesi ve o günde aynı şekilde Recep 
Horoz Astsubaydan geldi…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

5. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamı sanık M.K. hakkında; “Sanık M.’un 15/07/2016 tarihi itibariyle 
4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığında Astsubay Üstçavuş rütbesiyle helikopter tek-
nisyeni olarak görev yaptığı, sanığın FETÖ terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde 15 Tem-
muz 2016 tarihinde meydana gelen darbe teşebbüsüne iştirak ettiğinden bahisle hakkında 
soruşturma yürütülerek TCK madde 309/1, 311/1, 312/1, TCK md 220/6 delaletiyle madde 
314/2, 3713 sayılı TMK madde 5, TCK madde 53, 58/9 ve 63 uyarınca cezalandırılması iste-
miyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2017/28262 esas sayılı ve 11/10/2017 tarihli iddiana-
mesiyle kamu davası açıldığı, 

Sanığın olay tarihinde yan alay olan 23’üncü Motorlu Piyade Alayı Kışlasında 
tutulan mutfak nöbetçi Astsubayı olarak görevli olduğu halde Astsubay Recep Horoz’un 
talebi doğrultusunda nöbetini bu personele devrettiği, dosya kapsamına göre sanık M.’un 
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15/07/2016 günü saat 16.00 sıralarında Alay Nöbetçi Amiri iken darbe teşebbüsü kapsa-
mında 4. Kara Havacılık Alayından uçuşa katılan D.U. ile görüşme yaptığı bu görüşmeden 
sonra sanığın mesai bitiminde 4’üncü Kara Havacılık Alayından ayrılmadığı, sanığın darbe 
teşebbüsü kapsamında İstanbul’da faaliyetlere katılan ve bu amaçla 4’üncü Kara Havacılık 
Alayından havalanan helikopterlerin uçuşa hazırlanmasında rol alıp bu faaliyetlere katıl-
dığı ve aynı gün saat 23.00 sıralarında alaydan dışarıya çıktığı, olay tarihinde 4’üncü Kara 
Havacılık Alayında Astsubay olarak görev yapan UĞUR BATTAL’ın tanık ifadesine göre 
sanık M.’un 2013 yılından 2016 Nisan ayına kadar FETÖ terör örgütünün mahrem askeri 
yapılanması dahilinde sohbet adı altında örgütsel faaliyetlere katıldığı, yine bu tanığın be-
yanına göre sanık M.’tan sorumlu mahrem imamın 15/07/2016 öncesinde 15 Temmuz günü 
nöbetçi olmasını ve D.U.’a tabi olmasını söylediği, sanık M.’tan el konulan dijital materyal-
ler üzerinde yaptırılan teknik inceleme sonucu düzenlenen 24/10/2018 tarihli bilirkişi ra-
poruyla FETÖ terör örgütü ile irtibatlı zaman.com.tr sitesine giriş yapıldığının belirlendiği, 
dosya kapsamındaki tüm bilgi, belge, ifadeler, kamera kayıtları, dijital materyal inceleme-
leri, alınan tanık beyanları ve savunmalar birlikte değerlendirildiğinde sanık M.’un iddia-
nameye konu FETÖ terör örgütünce planlanan darbe teşebbüsü kapsamındaki eylemlere 
bilerek ve isteyerek yukarıda anlatıldığı şekilde iştirak ettiği, bu nedenle sanığın inkar 
yönündeki savunmasına itibar edilemeyeceği, her ne kadar sanık M. hakkında TCK madde 
311 ve 312’de düzenlenen cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşeb-
büs ve cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya te-
şebbüs suçlarını işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de TCK madde 309/2 hükmü 
gözetilmek suretiyle sanık M.’un FETÖ terör örgütünün faaliyeti çerçevesindeki darbe te-
şebbüsü kapsamındaki eylemlerinin TCK madde 309/1’de düzenlenen Anayasal Düzeni Or-
tadan Kaldırmaya Teşebbüs etme suçunu oluşturduğu, ayrıca TCK madde 309/2 uyarınca 
sanık M.’un FETÖ terör örgütüne üye olması dolayısıyla TCK madde 314/2 uyarınca silahlı 
terör örgütüne üye olma suçundan da cezalandırılması gerektiği anlaşılmakla sanık M.’un 
TCK madde 309/1, 3713 sayılı TMK madde 3 delaletiyle madde 5, madde 8/A, TCK 53/1, 
53/5, 58/9 ,TCK madde 314/2, 3713 sayılı TMK madde 3 delaletiyle madde 5,TCK madde 53/1 
ve 58/9 uyarınca cezalandırılması ile sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin 
TCK madde 63 uyarınca alacağı cezadan mahsubu ile sanığın üzerine atılı suçların vasıf 
ve mahiyeti öngörülen cezanın alt ve üst sınırı ve diğer dosya kapsamı birlikte gözetilerek 
tutukluluk halinin hükmen devamına karar verilmesi” şeklinde mütalaada bulunmuştur. 

6. İdari Tahkikat Raporu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4’üncü Kara havacılık Alay Komutanlığı tarafından 
Ağustos 2016’da düzenlenen 37335098-1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat Raporunda 
sanık M.K. hakkındaki sonuç kısmında “Mesai bitiminden sonra nöbetçi olan Kd. Çvş. 
UĞUR BATTAL ile sohbet etmek maksadıyla birlikte kalmış, ilerleyen saatlerde Birlik Ba-
kım Tabur Komutanı Yb. D.U.’un emirleri gereği, helikopterlerin uçuşa hazırlanmasında 
görev almıştır. İncelenen bilgi alma tutanaklarına göre, bu faaliyeti gerçek durumun far-
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kında olmadan yaptığı değerlendirilmiştir.” şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

7. HTS Kayıtları

Sanık M.K., Sanık M.F. (...) ile; 15.07.2016 günü saat:07.13’de 35 sn, 16.35’de 6 sn, 
16.37’de 17 sn, 21.20’de 19 sn, 21.29’da 16 sn, 21.33’de 14 sn. ve 21.40’da 25 sn. olmak üzere 
7 görüşme yaptığı, 16.22’de 217 sn. olmak üzere 1 kez görüşme yaptığı dosya delilleri ara-
sında mevcuttur.

8. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık T.G. mahkeme huzurundaki savunmasında; “…Yarbay D.U. aramış ve son 
kalan S70 helikopterinin uçuşa hazırlanması gerektiğini belirtmiştir. Bunun üzerine A.G., 
M.K. ve B.K. son kalan S70 helikopterini uçuşa hazırlamış ve hangardan çıkacak pozisyona 
getirmişlerdir…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

9. Hakkındaki Tanık Beyanları

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Astsubay Başçavuş olarak görev 
yapan Mustafa Yel ifadesinde; “…hangara gittiğim esnada Metin Zıvalı benim yanıma gele-
rek askeriyenin yönetime el koyduğunu bir belirsizlik olduğunu, bu yüzden bulunduğumuz 
yerden ayrılmamızı söyledi, bunun üzerine Metin Zıvalı, M.K. ve ben Metin Zıvalı’nın aracı 
ile birlikte 22.45-22.50 sıralarında birlikte ayrılarak evimize gittik...” şeklinde beyanda bu-
lunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Astsubay Baş Çvş. Olarak görev 
yapan Metin Zıvalı ifadesinde: “…Tam bu esnada Couger tipi helikopter sesini üs civarında 
duyuyorduk. Ancak helikopterleri göremedim. Dışarı çıkacağımız esnada M.K.’i de aracı-
mıza aldık, kendisi o akşam Mustafa Yel’de kaldı. Ancak kargaşadan dolayı neden birlikte 
olduğunu sormadık, çünkü görevli değildi…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Astsubay olarak görev yapan A.G. 
ifadesinde: “…D.U. bana ve R.’a hitaben “acil uçuş var, hemen helikopterleri hazırlayın” 
dedi. Bu arada telefonla konuşuyordu. Telefonda konuştuğu şahsa “abi vallahi geliyorum” 
dediğini duydum. O an uçuşa hazır pistte 2. hangarda 3 Skorsky vardı. Ben, R.Ç. ve M.F. 
helikopterleri hazırlamaya başlarken bize yardım için astsubaylar UĞUR BATTAL ve M.K. 
geldi…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık A.R.Şer ifadesinde; “…İlave olarak Teğmen F.G., M.K. ve Teknisyen Serdar 
Topgaç’ın da görevli olmadıkları halde alaya geldikleri daha sonradan tespit edilmiştir.” 
şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Tanık Recep Horoz 11.07.2018 tarihli celsede mahkeme huzurundaki ifadesin-
de “…Nöbeti kendim değiştirmek istedim, göreve gidecektim 24 Temmuz 8 Ağustos’ta, 
akabinde yıllık planlı iznim vardı, önceden gitmeden nöbetimi tutayım, maksimum uçuş 
saatimi en fazla oranda atlatmak için M.K.’den kendi isteğimle nöbetimi değiştirdim…” 
şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık UĞUR BATTAL mahkeme huzurundaki ifadesinde “…Ümraniye son durak-
ta Ümraniye Lisesinin alt tarafında bir tane işte adres tam şey yazıyor daha önceki ifadem-
de, orada Barbaros’tu evet Barbaros’tu gene bu Faruk isimli şahıs Barbaros›la tanıştırdı. 
O da eve gittiğimde M.F. ve M.K. vardı evde. Yıl olarak 2013 diye hatırlıyorum da 2014’ün 
başları da olabilir. 2013 diye hatırlıyorum. Ondan sonra işte bu süreçte ilk zamanlarda 1 
ayda bir 2 ayda bir şeklinde oluyordu… Mustafa Yel, Zıvalı onlardan bir tanesi hani şey 
dedi burada dedi farklı bir şeyler oluyor bizim normal yaşantımızdan, burada dedi olması 
gereken kim var dedi. İşte Ufuk dedi ki beni dedi takım Komutanı çağırdı dedi işte o beni 
gönderdi buraya dedi. Tamam sen kal dedi. Sen dedi, ben dedim resmi nöbetçiyim burada 
emniyet muhafızda nöbetçiyim dedim. Tamam sende senin de kalman gerekiyor dedi. Biz 
gidelim dedi. M. sen ne yapıyorsun dedi burada, ben de nöbetçiydim devrettim gitmedim 
falan gibisinden işte tamam gel ben seni götüreyim o zaman dedi. Onlar toparlanarak git-
tiler. Biz Ufuk’la kaldık…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

10. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık M.K. aksi ispat olunamayan savunmasına göre 15 Temmuz akşamı nöbe-
tini Recep Horoz’a onun talebi üzerine devrettiğini ancak D.U.’un nöbetçi astsubayı ara-
dığını ancak ulaşamadığını, gidip onu bulmasını söylediğini, bu şekilde meşgul olurken 
servisleri kaçırdığını, hangara üzerini giyip eve gitmek için hazırlanmaya gittiğini, ancak 
burada skorsky helikopterlerin havalanmak üzere çalıştırıldığını ve hazırlık yapıldığını 
gördüğünü ve burada çalışan personele yardımda bulunduğunu ifade etmiştir. 

Sanığın beyanları, özellikle saat 22:30 civarında birliği terk edip bu saatten son-
ra hiçbir faaliyette bulunmadan arkadaşı Mustafa Yel’in evine gitmesi hususu, hakkındaki 
tanık beyanları, özellikle tanık UĞUR BATTAL’ın sanığın FETÖ üyesi olduğuna dair beyan-
ları ve tüm dosya kapsamı göz önüne alınarak sanığın TCK 314/2 mucibince tecziyesine 
karar verilmesi gerekmektedir. 

K. Sanık İ.Y.

1. İddianamede Müsnet Suç

Sanık T.G.’e isnat edilen suç ve fiiller iddianamede şu şekilde özetlenmiştir. “Saat 
23.10 sıralarında Darbe Girişimini planlayanlar tarafından hazırlanan sözde “Sıkıyönetim 
Direktifi” isimli mesaj 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına gönderilmiş, Santral gö-
revlisi olan Astsubay İ.Y. bu mesajı alarak Yarbay T.G.’e götürmüştür. Şüpheli T.G. kendisi-
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ne muhabere merkezine giderek göreve devam etmesini söylemiş, verilen bu emir doğrul-
tusunda şüpheli İ.Y. bu aşamadan sonra zaman zaman kamera odasına, zaman zaman ise 
MEBS Merkezine giderek görev yapmaya devam etmiştir. Gece boyunca Alaydan ayrılma-
mış, sabah saatlerine doğru Alaya iki adet cogar tipi helikopter iniş yapmış, darbe girişimi-
ne iştirak ettikleri değerlendirilen bir grup askeri alarak kışladan havalandıkları, şüphe-
linin kamera merkezinden bu durumu gözlemlediği, darbe girişimi devam ederken 4’üncü 
Kara Havacılık Alayında MEBS Merkezinde görev yapmaya devam ettiği anlaşılmıştır.

Darbe girişimi kapsamında 4’üncü Kara Havacılık Alayından uçuşa hazırlanan 
beş adet helikopterin havalanarak belirlenen bölgelere intikal ettikleri, 4’üncü Kara Ha-
vacılık Alayına gece boyunca yan Alay olan 23. Motorlu Piyade Alayından tam teçhizatlı 
askerlerin ve sivil araçların giriş çıkış yaptıkları, Darbe girişimine iştirak ettikleri tespit 
olunan ve birlikte görevli olmayan personelin kışlaya intikal ettikleri, dolayısıyla 4’üncü 
Kara Havacılık Alayında darbe girişimi kapsamında faaliyetlerin meydana geldiğinin du-
raksamaya yer vermeyecek şekilde açık olduğu anlaşılmaktadır.” 

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Delale-
tiyle 314/2, 53, 58/9, 63, 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia 
ve talep olunmuştur.

2. Emniyet İfadesi

Sanık İ.Y. emniyet ifadesinde “...Malzeme Yönetim Merkezinde Bakım ve Sayman-
lıktan sorumluyum. Bağlı bulunduğum birim doğrudan alay komutanına bağlı olduğundan, 
tek amirim Albay A.R.Şer’dir. 15 Temmuz öncesi birlik içerisinde dikkatimi çeken herhangi 
bir faaliyet ve hareketlenme yoktu. Darbe teşebbüsünün olduğu günün sabahında mesai-
ye geldim. Ve nöbet toplantısı yaptık. Yine akşam vaktine kadar birlik içerisinde rutin dışı 
bir olay yoktu. Ben o gün Muhabere Merkezi nöbetçisiydim, ayrıca bu birimde nöbet tutan 
Astsubaylar kamera odasında da ikinci nöbetçi olarak görevlendiriliyordu, kamera odasın-
daki asıl nöbetçi Astsubay A.G.’di. Bana bu nöbet ay sonundaki hazırlanan liste ile verildi. 
Olay günü kimseyle nöbet değişmedim. Saat akşam 22.40’ta bir arkadaşım arayarak Boğaziçi 
Köprüsünü askerlerin kapattığını, Ankara’da jetlerin uçtuğunu bana söyledi. Haberlere bak-
tığımda muhtemel bir terör saldırısından bahsediliyordu. Darbe olayı ile ilgili herhangi bir 
bilgi edinememiştim. 23.10 sularında santralden arandım. Santralden aranınca muhabere 
merkezine mesaj geldiğini anladım. Ve doğrudan oraya gittim. Buraya gelen mesajı açmadan 
nöbetçi amiri aradım fakat bana santraldeki asker nöbetçi amirin değiştiğini şu an Yarbay 
T.G.’in nöbetçi olduğunu bildirdi. Onu telefonla aradım mesaj geldiğini bildirdim. Bu mesajın 
başlığında harekât yıldırım öncelikli ve sıkıyönetim konulu bir mesaj olduğunu söyledim. 
Derhal bana getir dedi. Ben de yürüyerek Birlik Bakım Tabur Komutan odasına gittim, Bura-
da T.G., S.K. ve O.G.’i gördüm. Saat bu arada 23.20 sularıydı. Mesajı bıraktıktan sonra bana 
görev yerime dönmemi söyledi. Kamera odasına gittiğimde buradaki asıl nöbetçi 4 F16’nın 
çarpıştığını bu sebeple acilen 4 helikopterin kalkış yaptığını ve gittiğini bana bildirdi. Olan-
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lar bana çok saçma geliyordu. Bir anlam veremedim. Astsubay gazinosuna gittik. Buradaki 
televizyonda darbe teşebbüsünün olduğunu ilk kez duydum. Nöbetçi olduğum kameralardan 
birlikte tehlikeli bir durum olup olmadığını takip ettim. Gece 1 buçukta sahil güvenlikten bir 
başka mesaj geldi. Bu mesajı çıkarmadım ve kimseye götürmedim. Kamera odasına döndü-
ğümde az önce T.G.’in yanında gördüğüm S. Üsteğmen ve O. Üsteğmen oradaydı. S. Üsteğ-
men nöbetçi olmadığı için ona neden burada olduğunu sordum. Bana emniyet muhafız bölük 
komutanı olduğunu, o yüzden burada bulunduğunu söyledi. Ben sabaha kadar nöbetçi oldu-
ğum kamera odası ve MEBS merkezinden hiç ayrılmadım. Gün aydınlandığı sıralarda kame-
radan iki cogar helikopterin iniş yaptığını gördüm. Bir grup askerin helikoptere bindiğini ve 
oradan kalkış yaptığına şahit oldum. Sabah yeni nöbetçi gelince nöbetimi devrettim fakat 
önceki gece nöbetçiler 5’e kadar ayrılmasın diye emir geldiğinden birlik içerisinde bekledim. 
Akşam İstihbaratçı Albay Meriç Gönen ile nöbet heyeti olarak görüştük, Daha sonra bize 
Alay Komutanı çıkabilirsiniz dedi biz de akşam 7-8 gibi birlikten çıktık...” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

3. Savcılık İfadesi

Sanık İ.Y. savcılık ifadesinde; “…Saat akşam 22.40’ta bir arkadaşım arayarak 
Boğaziçi Köprüsünü askerlerin kapattığını Ankara’da jetlerin uçtuğunu bana söyledi. Ha-
berlere baktığımda muhtemel bir terör saldırısından bahsediliyordu. Darbe olayı ile ilgili 
herhangi bir bilgi edinememiştim. 23.10 sularında santralden arandım. Santralden ara-
nınca muhabere merkezine mesaj geldiğini anladım. Ve doğrudan oraya gittim. Buraya 
gelen mesajı açmadan nöbetçi amiri aradım fakat bana santraldeki asker nöbetçi amirin 
değiştiğini şu an Yarbay T.G.in nöbetçi olduğunu bildirdi. Onu telefonla aradım mesaj gel-
diğini bildirdim. Bu mesajın başlığında harekât yıldırım öncelikli ve sıkıyönetim konulu 
bir mesaj olduğunu söyledim. Derhal bana getir dedi. Ben de yürüyerek Birlik Bakım Tabur 
Komutanı odasına gittim. Burada T.G., S.K. ve O.G.i gördüm. Saat bu arada 23:20 sularıydı. 
Mesajı bıraktıktan sonra bana görev yerime dönmemi söyledi. Kamera odasına gittiğimde 
buradaki asıl nöbetçi 4 F16’nın çarpıştığını bu sebeple acilen 4 helikopterin kalkış yaptığını 
ve gittiğini bana bildirdi. Olanlar bana çok saçma geliyordu. Bir anlam veremedim Astsu-
bay gazinosuna gittik. Buradaki televizyonda darbe girişiminin olduğunu ilk kez duydum. 
Nöbetçi olduğum kameralardan birlikte tehlikeli bir durum olup olmadığını takip ettim. 
Gece 1 buçukta sahil güvenlikten bir başka mesaj geldi. Bu mesajı çıkarmadım ve kimseye 
götürmedim. Kamera odasına döndüğümde az önce T.G.in yanında gördüğüm S. Üsteğmen 
ve O. Üsteğmen oradaydı. S. Üsteğmen nöbetçi olmadığı için ona neden burada olduğunu 
sordum. Bana emniyet muhafız bölük komutanı olduğunu, o yüzden burada bulunduğunu 
söyledi. Ben sabaha kadar nöbetçi olduğum kamera odası ve Mebs merkezinden hiç ayrıl-
madım. Gün aydınlandığı sıralarda kameradan iki cogar helikopterin iniş yaptığını gör-
düm. Bir grup askerin helikoptere bindiğini ve oradan kalkış yaptığına şahit oldum. Sabah 
yeni nöbetçi gelince nöbetimi devrettim fakat önceki gece nöbetçiler 5’e kadar ayrılmasın 
diye emir geldiğinden birlik içerisinde bekledim. Akşam istihbaratçı Albay Meriç Gönen 
ile nöbet heyeti olarak görüştük. Daha sonra bize Alay Komutanı çıkabilirsiniz dedi biz de 
saat akşam 7-8 gibi birlikten çıktık…” şeklinde beyanda bulunmuştur.
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4. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık İ.Y. mahkeme huzurundaki savunmasında “... Saat 22:40 da alaydan ta-
nıdığım ve Ankara’da izinde olan bir astsubay beni aradı ve Ankara’da uçaklar uçuyor 
köprüyü askerler kapatmış dedi ardından komşum ve eşim aradı aynı şeyleri söylediler 
ben de haberlere baktım muhtemel bir terör saldırısından bahsediliyordu hatta İnternette 
bir yerde IŞİD uçak kaçırdı tedbir amaçlı köprü kapanıyor diyerek bir habere rastladım. Bu 
arada santral telefonumu çaldırdı mesaj geldiğini anladım muhabere merkezine gittim as-
kere nöbetçi amirinin mevkisini sordum asker bana komutanım nöbetçi amiri değişmiş T. 
Yarbay nöbetçi amiri olmuş dedi, nerede peki dedim mevkisini sordum birlik bakım Tabur 
komutanı odasında dedi. Onu telefonla aradım... mesaj geldiğini belirttim başlığında sıkı 
yönetim yazıyordu önceliği de harekat yıldırımdı, hemen getirmemi söyledi, ben de yürü-
yerek birlik bakım tabur komutanı odasına gittim, mesajı verdim ve odadan çıktım odada 
kalmam yaklaşık 1 dakikadır... Ben hiç bir emri okumam neden ben 2010 yılında alaya 
katıldım bana dediler ki sen muhabere merkezinde nöbet tutacaksın dediler o günden beri 
ben aylık 2 yada 3 tane nöbet tutuyorum hala da nöbet tutuyorum hiç bir mesajı okumam 
zaten TSK bilmesi gereken prensibi vardır yani herkes her şeyi bilmez dolayısıyla ayrıca 
nöbet talimatının bana verdiği yetki sen mesajı çıkar ve nöbetçi amirine ver sen bunu alıp 
yorumlayıp okuyup yetkiyi veya mevkie sahip değilim ben... Arkada bir tane Land aracı 
gördüm onunla gittim mesafe uzak olduğu için askerlerim beni komutan odasına götürün 
dedim tamam komutanım dedi, şeye gittim orada A.G. ile karşılaştım, esas kamera nöbet-
çisi o beni görünce Abi dedi 4 tane F16 havada çarpışmış dedi, apar topar helikopterler 
kalktı dedi, işte Ambulans helikopteri kalktı dedi, arama kurtarma helikopteri kalktı dedi, 
bende az önce terör, bir de 4 tane F16 nasıl çarpışıyor o hani 2 tane çarpışır da 4 ü nasıl 
çarpışıyor derken haberlere baktım bu arada saat 11:30 11:40 o civarlardaydı haberlerde 
işte bir teşebbüs olduğu TSK içinde bir gurubun İşte bir şeyler yaptığım orada şeyi duy-
duk yani bir teşebbüsün olduğunu... O saatten sonra kamera odası ve muhabere merkezi 
astsubayı orasındaki zaten bunlar aynı koridordur yani 20-30 metrelik bir alandır yan ya-
nadır oradan hiç ayrılmadım saat 01:30 gibi sahil güvenlikten mesaj geldi, sahil güvenlik-
ten gelen mesajı çıkarmadım ve kimseye de vermedim bunun sebebi de sahil güvenliğin 
İstanbul’da konuşlu birliği yok bunlar kaçakçılık yani kaçak avlananları denize işte pislik 
döken gemileri bunların kendi görevleri var zamansız uçuyorlar iletişim olarak da bizim 
muhabere merkezindeki o bilgisayarı kullanıyorlar kendi birlikleri ile iletişim olarak muh-
temelen bunlar da zamansız uçuyorlar ya hani gece 1 de 2 de 3 de onunla ilgili bir mesaj 
olduğunu düşündüm ki alayda zaten sahil güvenlikçiler yoktu onların mesajı da çıkartılır 
orada bir dosya vardır gelen veya giden ona konulur bunlar... Gün ağarmıştı alay komutanı 
diğer birlik komutanları geldi daha sonra havada iki tane daha helikopter gördüm bunlar 
hava kuvvetlerine aitti bunları yan alaya doğru indiler oradan bir grup askeri alarak tekrar 
havalandılar sonra diğer nöbetçi heyeti geldi nöbetimizi değiştirdik...” şeklinde beyanda 
bulunmuştur. 

t
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5. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamı esas hakkında mütalaada sanık İ.Y. hakkında “15/07/2016 tarihi 
itibariyle 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığında Astsubay Başçavuş rütbesiyle gö-
rev yapan sanık İ. hakkında FETÖ terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde 15 Temmuz 2016 
tarihinde meydana gelen darbe teşebbüsüne iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürü-
tülerek TCK madde 309/1, 311/1, 312/1, TCK md 220/6 delaletiyle madde 314/2, 3713 sayılı 
TMK madde 5, TCK madde 53, 58/9 ve 63 uyarınca cezalandırılması istemiyle Cumhuriyet 
Başsavcılığımızın 2017/28262 esas sayılı ve 11/10/2017 tarihli iddianamesiyle kamu davası 
açılmış ise de dosya kapsamındaki tüm bilgi, belge, dijital kayıtlar, tanık beyanları ve sa-
vunmalar birlikte değerlendirildiğinde sanığın üzerine yüklenen suçları işlediğine dair in-
kara dayalı savunmasının aksini gösteren her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil 
elde edilemediği anlaşılmakla, sanığın üzerine yüklenen suçlardan CMK madde 223/2-e 
uyarınca beraatine” şeklinde mütalaada bulunmuştur.

6. İdari Tahkikat Raporu ve İnceleme Sonuç Raporu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4’üncü Kara havacılık Alay Komutanlığı tarafından 
Ağustos 2016’da düzenlenen 37335098-1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat Raporunda 
sanık İ.Y. ile ilgili olarak “Muhabere Merkezi Nöbetçi Astsubayı Bçvş İ.Y.: Onaylı listede 
olan nöbetini tutmuştur. İncelenen bilgi alma tutanaklarında, söz konusu personelin darbe 
girişimi ile ilişkilendirilebilecek bir faaliyetine rastlanmamıştır...” şeklinde değerlendirme 
yapılmıştır.

7. HTS Kayıtları

Sanık İ.Y.’ın HTS Kayıtları şu şekildedir. “O.G. (...) ile 15.07.2016 günü saat:16.22’de 
217 sn. olmak üzere 1 kez görüşme yapmıştır.”

8. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık S.K. emniyet ifadesinde “…T. Yarbayın yanına gittik. T. Yarbay ile konuşur-
ken haber merkezine sıkıyönetim emrinin geldiği haberini aldık. Haber merkezi nöbetçi 
Astsubayı olan soy ismi Yılmaz olarak bildiğim Astsubay sıkıyönetim emri yazısını getir-
di…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

9. Hakkındaki Tanık Beyanları

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Astsubay olarak görev yapan A.G. 
ifadesinde: “…Olay günü göreve geldikten sonra o günkü görevim olan kamera izleme olayı 
için kamera odasına geçtim. Gün içerisinde bu görevimi yaptım. Mesaiden sonra bu göreve 
yardım için başka bir astsubay daha görevlendirilir. Bu konuda emir var. Mesaiden sonra 
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astsubay İ.Y. bana takviye olarak geldi. Kendisi gece 23.00’e kadar kamera nöbetini tuta-
bileceğini söyledi. Sonrasında ben devralacaktım... Ben 23.30 sıralarında tekrar kamera 
odasına geçtim. İ.Y. bana aşağıda ne olduğunu sordu. O anda birlikte internetten darbe ile 
ilgili bilgileri almaya başladık. İ.Y. bana maaş kartını verdi. Ne kadar para varsa çek bana 
getir dedi. 2000 TL çekerek ona verdim. Para çekmekten dönerken Üsteğmen S.K.’na rast-
ladım. Ordu yönetime el koydu kamera odasına git odandan çıkma dedi… Bu esnada alay 
içinde bulunan camiden sela sesleri gelmeye başladı. S.K. bu sela nereden çıktı diye alaycı 
bir tavırla konuştu. O an orada bulunan Astsubay İ.Y. da tavırları ile S.K.’nu destekledi.” 
Şeklinde beyanda bulunmuştur.

Olay tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alayında Er olarak görev yapan M.U. ifa-
desinde: “… Bu arada devamlı telefonlar geliyordu. Arayanlar nöbetçi amirini arıyordu. 
Ancak ben de ulaşamıyordum. Bir ara dışarı çıkıp sigara içecektim. İ.Y. bana “arka kapıyı 
sakın açma, buraya kimse girip çıkmayacak” dedi. Daha sonra santralde sigara içmeme 
izin verdi. Astsubay İ.Y.’a herkesin nöbetçi amirini aradığını ancak ulaşamadığını söyle-
dim. Astsubay İ.Y. bana nöbetçi amirinin cep telefon numarası bende de yok, kim ararsa 
arasın kamera odasına bağla’ dedi. Bunun üzerine ben gelen telefonları kamera odasına 
bağladım…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

10. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık İ.Y.’ın birbirini destekleyen beyanları ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
4’üncü Kara havacılık Alay Komutanlığı tarafından Ağustos 2016’da düzenlenen 37335098-
1560-1736461.16 sayılı İdari Tahkikat Raporu, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamına 
göre sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

III. NETİCE ve TALEBİMİZ

Yukarıda izah edilen nedenlere istinaden;

- Sanıklar; R.Ç., F.G. ve İ.Y.’ın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakı-
yoruz.

- Sanık T.G.’in 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309 ve 314. TMK 5,8/A madde-
leri mucibince tecziyesine,

- Sanık S.K.’nun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309, 311, 312, 314/2. Ve TMK 
5,8/A Maddeleri mucibince tecziyesine,

- Sanık O.G.’in 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309, 314/2, TMK 5,8/A Madde-
leri mucibince tecziyesine,
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- Sanık H.P.’ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309. Ve 314/2, TMK 5,8/A Mad-
deleri mucibince tecziyesine,

- Sanık M.G.’ün 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309., 314/2, TMK 5,8/A Mad-
desi mucibince tecziyesine,

- Sanık H.C.A.’ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309, 314/2, TMK 5,8/A Mad-
desi mucibince tecziyesine,

- Sanık F.M.’nın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309, 314/2, TMK 5,8/A Madde-
si mucibince tecziyesine,

- Sanık M.K.’in 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 314/2. TMK 5,8/A Maddesi mu-
cibince tecziyesine,

- Firari sanıklar; A.Y., A.G., B.K., F.Ç., G.B., M.F., S.Ö., U.U. ile ilgili dosyanın tefri-
kine,

Karar verilmesi vekaleten talep olunur. 27.01.2019

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Vekili

Av. Yasin Şamlı



 4. Kara Havacılık Alayı Davası  4. Kara Havacılık Alayı Davası

148



 4. Kara Havacılık Alayı Davası  4. Kara Havacılık Alayı Davası

149

Yerel Mahkemece 
Sanıklar Hakkında 

Kurulan Hüküm





151

 4. Kara Havacılık Alayı Davası

YEREL MAHKEMECE SANIKLAR HAKKINDA KURULAN HÜKÜM

A- Sanıklar A. Y., A. G., B. K., F. Ç., G. B., M. F., S. Ö. Z. ve U. U. hakkında 
çıkarılan yakalama emirlerinin henüz infaz edilememesi, sanıkların savunmalarının alı-
namamış olması ve yakalama emirlerinin infazının beklenilmesinin işbu dosyayı sürünce-
mede bırakacağı hususları göz önüne alındığında bu sanıklar hakkındaki dava dosyasının 
TEFRİKİ ile mahkememizin ayrı bir esasına kaydına,

Adı geçen sanıklar hakkındaki sair işlemlerin yeni esas alacak dosya numarası 
üzerinden yerine getirilmesine,

B-Her ne kadar sanık F. G. hakkında “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cum-
huriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, cebir ve 
şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs 
etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya 
veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı 
terör örgütüne üye olma” suçlarından cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise 
de; sanığın üzerine yüklenen suçları işlediğini gösterir, her türlü şüpheden uzak, mahku-
miyetine yeterli, inandırıcı ve kesin delil elde edilemediğinden, “şüpheden sanık yararla-
nır” ilkesi de gözetilerek üzerine yüklenen suçları işlediğinin sabit olmaması nedeniyle 
sanığın CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı BERAATİNE,

C-Her ne kadar sanık İ.Y. hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, cebir 
ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye 
teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan 
kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek 
ve silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından 
cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine yüklenen suçları 
işlediğini gösterir, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetine yeterli, inandırıcı ve kesin 
delil elde edilemediğinden, “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi de gözetilerek üzerine yük-
lenen suçları işlediğinin sabit olmaması nedeniyle sanığın CMK’nın 223/2-e maddesi uya-
rınca ayrı ayrı BERAATİNE,

D-1-Her ne kadar sanık M.K. hakkında “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cum-
huriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, cebir ve 
şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs 
etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya 
veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek” suçla-
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rından cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine yüklenen 
suçları işlediğini gösterir, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetine yeterli, inandırıcı ve 
kesin delil elde edilemediğinden, “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi de gözetilerek üzerine 
yüklenen suçları işlediğinin sabit olmaması nedeniyle sanığın CMK’nın 223/2-e maddesi 
uyarınca ayrı ayrı BERAATİNE,

2-Her ne kadar sanık M.K. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmamakla bir-
likte örgüt adına suç işlemek” suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış 
ise de, sanığın eylemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın eylemlerinin “silahlı 
terör örgütüne üye olma” suçunu oluşturacağı mahkememizce kabul edilmekle,

Sanık M.K.’in üzerine yüklenen “silahlı terör örgütüne üye olma” suçunu işledi-
ği anlaşıldığından, sanığın eylemine uyan TCK’nın 314/2. maddesi uyarınca suçun işleniş 
biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın kasta dayalı 
kusurunun ağırlığı, tehlikenin ağırlığı, adalet ve nesafet ilkeleri göz önüne alınarak alt 
sınırdan ayrılarak ceza tertibinin dosya kapsamı ile uygun olacağı anlaşılmakla sanığın 
takdiren ve teşdiden 6 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen cezadan, sanığın işlemiş olduğu suçun 3713 sayılı TMK’nın 3. 
maddesinde belirtilen terör suçu kapsamında kaldığı anlaşıldığından 3713 sayılı TMK’nın 
5/1. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında artırım yapılarak sanığın 9 YIL HAPİS CEZA-
SI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen cezadan, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine 
takdiri indirim nedeni kabul edilerek TCK’nın 62/1. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranın-
da indirim yapılarak sanığın 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Nedenleri görülmediğinden sanığın cezası üzerinden başkaca kanuni veya tak-
diri artırım ve indirim yapılmasına YER OLMADIĞINA,

Sanığa verilen hapis cezasının, tür ve miktarına göre yasal olanak bulunmadı-
ğından TCK’nın 50/1. maddesi uyarınca seçenek yaptırımlara çevrilmesine, TCK’nın 51/1. 
maddesi uyarınca ertelenmesine ve sanık hakkında CMK’nın 231. maddesi uyarınca hük-
mün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

Sanığın, kasten işlediği suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni 
sonucu olarak TCK’nın 53/1-a-d-e bendlerinde görülen haklardan aynı maddenin 2. fıkrası 
uyarınca hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar YOKSUN BIRAKILMASINA, TCK’nın 
53/1-c bendindeki yazılı sanığın kendi alt soyu üzerindeki velayet hakkı ile vesayet veya 
kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverilmeye kadar, alt soyu dışında ka-
lanlarla ilgili hak ve yetkilerden ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar YOKSUN 
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BIRAKILMASINA, TCK’nın 53/1-b bendindeki hak yoksunlukları açısından ise Anayasa 
Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 
tarih ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararının GÖZETİLMESİNE,

Sanığın, TCK’nın 6/1-j maddesinde düzenlenen “örgüt mensubu suçlu” olduğu 
anlaşılmakla; sanığa verilen hapis cezasının TCK’nın 58/7. ve 58/9. maddeleri uyarınca 
MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE ve cezanın infa-
zından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin UYGULANMASINA,

E-1-Sanık H.P.’ın üzerine yüklenen "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçuna 
yardım etmek" suçunu işlediği anlaşıldığından, sanığın eylemine uyan TCK'nın 309/1. 
maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği yer 
ve zaman, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı, meydana gelen tehlikenin ağırlığı göz 
önüne alınarak takdiren AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALAN-
DIRILMASINA,

Sanığa verilen cezadan, sanığın işlemiş olduğu suçun 3713 sayılı TMK’nın 3. 
maddesinde belirtilen terör suçu kapsamında kaldığı anlaşıldığından 3713 sayılı TMK’nın 
5/1. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında artırım yapılarak (sanığa temel ceza olarak 
TCK hükümleri uyarınca verilebilecek en ağır cezanın verildiği göz önüne alınmak suretiy-
le) sanığın AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın yardım eden sıfatıyla suçu işlediği anlaşıldığından yapılan yardımın ni-
teliği göz önüne alınarak TCK’nın 39/2-c maddesi delaletiyle 39/1. maddesi uyarınca sanı-
ğın takdiren ve teşdiden 17 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen cezadan, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine 
takdiri indirim nedeni kabul edilerek TCK’nın 62/1. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranın-
da indirim yapılarak sanığın 14 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Nedenleri görülmediğinden sanığın cezası üzerinden başkaca kanuni veya tak-
diri artırım ve indirim yapılmasına YER OLMADIĞINA,

Sanığa verilen hapis cezasının, tür ve miktarına göre yasal olanak bulunmadı-
ğından TCK’nın 50/1. maddesi uyarınca seçenek yaptırımlara çevrilmesine, TCK’nın 51/1. 
maddesi uyarınca ertelenmesine ve sanık hakkında CMK’nın 231. maddesi uyarınca hük-
mün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

Sanığın, kasten işlediği suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni 
sonucu olarak TCK’nın 53/1-a-d-e bendlerinde görülen haklargörülen haklardan aynı mad-
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denin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar YOKSUN BIRAKIL-
MASINA, TCK’nın 53/1-c bendindeki yazılı sanığın kendi alt soyu üzerindeki velayet hakkı 
ile vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverilmeye kadar, alt 
soyu dışında kalanlarla ilgili hak ve yetkilerden ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya 
kadar YOKSUN BIRAKILMASINA, TCK’nın 53/1-b bendindeki hak yoksunlukları açısından 
ise Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
08/10/2015 tarih ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararının GÖZETİLMESİNE,

Sanığın TCK’nın 53/1-a maddesinde belirtilen kamu görevi yetkisini kötüye kul-
lanarak üzerine yüklenen suçu işlediği anlaşıldığından, TCK’nın 53/5. maddesi uyarınca 
cezasının infazından sonra başlamak üzere takdiren 7 YIL 1 AY SÜRE ile TCK’nın 53/1-
a MADDESİNDE BELİRTİLEN HAK VE YETKİLERİNİ KULLANMAKTAN YASAKLAN-
MALARINA,

Sanığın, TCK’nın 6/1-j maddesinde düzenlenen “örgüt mensubu suçlu” olduğu 
anlaşılmakla; sanığa verilen hapis cezasının TCK’nın 58/7. ve 58/9. maddeleri uyarınca 
MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE ve cezanın infazın-
dan sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin UYGULANMASINA,

2-Her ne kadar sanık H.P. hakkında “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevlerini kıs-
men veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen 
veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütüne üye olma” suçların-
dan TCK’nın 311/1, 312/1, 314/2 ve 3713 sayılı TMK’nın 5/1 maddeleri uyarınca cezalandırıl-
ması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanık hakkında “cebir ve şiddet kullanarak Tür-
kiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek 
suçuna yardım etmek” suçundan TCK’nın 309/1 ve 39. maddeleri uyarınca mahkumiyetine 
karar verildiği, TCK’nın 311/1, 312/1 ve 314/2 maddelerinde tanımlanan suçların “geçitli 
suç” kuralları çerçevesinde bu suçun (TCK’nın 309/1. maddesi) içinde eridiği anlaşılmakla 
sanık hakkında üzerine yüklenen bu suçlardan AYRI AYRI KARAR VERİLMESİNE YER 
OLMADIĞINA,

F-1-Sanık O.G.’in üzerine yüklenen “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçuna yardım 
etmek” suçunu işlediği anlaşıldığından, sanığın eylemine uyan TCK’nın 309/1. maddesi 
uyarınca suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği yer ve za-
man, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı, meydana gelen tehlikenin ağırlığı göz önüne 
alınarak takdiren AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRIL-
MASINA,
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Sanığa verilen cezadan, sanığın işlemiş olduğu suçun 3713 sayılı TMK’nın 3. 
maddesinde belirtilen terör suçu kapsamında kaldığı anlaşıldığından 3713 sayılı TMK’nın 
5/1. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında artırım yapılarak (sanığa temel ceza olarak 
TCK hükümleri uyarınca verilebilecek en ağır cezanın verildiği göz önüne alınmak suretiy-
le) sanığın AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın yardım eden sıfatıyla suçu işlediği anlaşıldığından yapılan yardımın ni-
teliği göz önüne alınarak TCK’nın 39/2-c maddesi delaletiyle 39/1. maddesi uyarınca sanı-
ğın takdiren ve teşdiden 19 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen cezadan, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine 
takdiri indirim nedeni kabul edilerek TCK’nın 62/1. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranın-
da indirim yapılarak sanığın 15 YIL 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Nedenleri görülmediğinden sanığın cezası üzerinden başkaca kanuni veya tak-
diri artırım ve indirim yapılmasına YER OLMADIĞINA,

Sanığa verilen hapis cezasının, tür ve miktarına göre yasal olanak bulunmadı-
ğından TCK’nın 50/1. maddesi uyarınca seçenek yaptırımlara çevrilmesine, TCK’nın 51/1. 
maddesi uyarınca ertelenmesine ve sanık hakkında CMK’nın 231. maddesi uyarınca hük-
mün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

Sanığın, kasten işlediği suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni 
sonucu olarak TCK’nın 53/1-a-d-e bendlerinde görülen haklardan aynı maddenin 2. fıkrası 
uyarınca hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar YOKSUN BIRAKILMASINA, TCK’nın 
53/1-c bendindeki yazılı sanığın kendi alt soyu üzerindeki velayet hakkı ile vesayet veya 
kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverilmeye kadar, alt soyu dışında ka-
lanlarla ilgili hak ve yetkilerden ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar YOKSUN 
BIRAKILMASINA, TCK’nın 53/1-b bendindeki hak yoksunlukları açısından ise Anayasa 
Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 
tarih ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararının GÖZETİLMESİNE,

Sanığın TCK’nın 53/1-a maddesinde belirtilen kamu görevi yetkisini kötüye kul-
lanarak üzerine yüklenen suçu işlediği anlaşıldığından, TCK’nın 53/5. maddesi uyarınca 
cezasının infazından sonra başlamak üzere takdiren 7 YIL 11 AY SÜRE ile TCK’nın 53/1-
a MADDESİNDE BELİRTİLEN HAK VE YETKİLERİNİ KULLANMAKTAN YASAKLAN-
MALARINA,
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Sanığın, TCK’nın 6/1-j maddesinde düzenlenen “örgüt mensubu suçlu” olduğu 
anlaşılmakla; sanığa verilen hapis cezasının TCK’nın 58/7. ve 58/9. maddeleri uyarınca 
MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE ve cezanın infazın-
dan sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin UYGULANMASINA,

2-Her ne kadar sanık O.G. hakkında “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevlerini kıs-
men veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen 
veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütüne üye olma” suçların-
dan TCK’nın 311/1, 312/1, 314/2 ve 3713 sayılı TMK’nın 5/1 maddeleri uyarınca cezalandırıl-
ması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanık hakkında “cebir ve şiddet kullanarak Tür-
kiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek 
suçuna yardım etmek” suçundan TCK’nın 309/1 ve 39. maddeleri uyarınca mahkumiyetine 
karar verildiği, TCK’nın 311/1, 312/1 ve 314/2 maddelerinde tanımlanan suçların “geçitli 
suç” kuralları çerçevesinde bu suçun (TCK’nın 309/1. maddesi) içinde eridiği anlaşılmakla 
sanık hakkında üzerine yüklenen bu suçlardan AYRI AYRI KARAR VERİLMESİNE YER 
OLMADIĞINA,

G-Her ne kadar sanık R.Ç.hakkında “bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kal-
dırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme 
ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da 
yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından cezalandırılması istemi 
ile kamu davası açılmış ise de; üzerine yüklenen suçların sanık tarafından işlenmediğinin 
sabit olması nedeniyle sanığın CMK’nın 223/2-b maddesi uyarınca ayrı ayrı BERAATİNE,

H-1-Sanıklar H.C.A., R.Ç.ve M.G. ‘ün üzerlerine yüklenen “cebir ve şiddet kul-
lanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşeb-
büs etmek” suçunu işledikleri anlaşıldığından, sanıkların eylemlerine uyan TCK’nın 309/1. 
maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği yer 
ve zaman, sanıkların kasta dayalı kusurlarının ağırlığı, meydana gelen tehlikenin ağırlığı 
göz önüne alınarak takdiren ayrı ayrı AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMALARINA,

Sanıklara verilen cezadan, sanıkların işlemiş oldukları suçun 3713 sayılı 
TMK’nın 3. maddesinde belirtilen terör suçu kapsamında kaldığı anlaşıldığından 3713 sa-
yılı TMK’nın 5/1. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında artırım yapılarak (sanıklara te-
mel ceza olarak TCK hükümleri uyarınca verilebilecek en ağır cezanın verildiği göz önüne 
alınmak suretiyle) sanıkların ayrı ayrı AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMALARINA,
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Sanıklara verilen cezadan, cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri 
lehlerine takdiri indirim nedeni kabul edilerek TCK’nın 62/1. maddesi uyarınca indirim 
yapılarak takdiren sanıkların ayrı ayrı MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRIL-
MALARINA,

Nedenleri görülmediğinden sanıkların cezası üzerinden başkaca kanuni veya 
takdiri artırım ve indirim yapılmasına YER OLMADIĞINA,

Sanıklara verilen hapis cezasının, tür ve miktarına göre yasal olanak bulunmadı-
ğından TCK’nın 50/1. maddesi uyarınca seçenek yaptırımlara çevrilmesine, TCK’nın 51/1. 
maddesi uyarınca ertelenmesine ve sanıklar hakkında CMK’nın 231. maddesi uyarınca 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

Sanıkların, kasten işledikleri suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetlerinin 
kanuni sonucu olarak TCK’nın 53/1-a-d-e bendlerinde görülen haklardan aynı maddenin 2. 
fıkrası uyarınca hapis cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar YOKSUN BIRAKILMALA-
RINA, TCK’nın 53/1-c bendindeki yazılı sanıkların kendi alt soyu üzerindeki velayet hakkı 
ile vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverilmeye kadar, alt 
soyu dışında kalanlarla ilgili hak ve yetkilerden ise hapis cezalarının infazı tamamlanın-
caya kadar YOKSUN BIRAKILMALARINA, TCK’nın 53/1-b bendindeki hak yoksunlukları 
açısından ise Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 08/10/2015 tarih ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararının GÖZE-
TİLMESİNE,

Sanıkların TCK’nın 53/1-a maddesinde belirtilen kamu görevi yetkisini kötüye 
kullanarak üzerlerine yüklenen suçu işledikleri anlaşıldığından, TCK’nın 53/5. maddesi 
uyarınca cezalarının infazından sonra başlamak üzere takdiren MÜEBBETEN TCK’nın 
53/1-a MADDESİNDE BELİRTİLEN HAK VE YETKİLERİNİ KULLANMAKTAN YASAK-
LANMALARINA,

Sanıkların, TCK’nın 6/1-j maddesinde düzenlenen “örgüt mensubu suçlu” olduk-
ları anlaşılmakla; sanıklara verilen hapis cezasının TCK’nın 58/7. ve 58/9. maddeleri uya-
rınca MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE ve cezanın 
infazından sonra sanıklar hakkında denetimli serbestlik tedbirinin UYGULANMASINA,

2-Her ne kadar sanıklar H.C.A., R.Ç.ve M.G.  hakkında “cebir ve şiddet kullana-
rak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, cebir ve 
şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini 
yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütüne 
üye olma” suçlarından TCK’nın 311/1, 312/1, 314/2 ve 3713 sayılı TMK’nın 5/1 maddeleri 
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uyarınca cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmış ise de;sanıklar hakkında “cebir 
ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kal-
dırmaya teşebbüs etmek” suçundan TCK’nın 309/1. maddesi uyarınca mahkumiyetlerine 
karar verildiği, TCK’nın 311/1, 312/1 ve 314/2 maddelerinde tanımlanan suçların “geçitli 
suç” kuralları çerçevesinde bu suçun(TCK’nın 309/1. maddesi) içinde eridiği anlaşılmakla 
sanıklar hakkında üzerlerine yüklenen bu suçlardan AYRI AYRI KARAR VERİLMESİNE 
YER OLMADIĞINA,

I-1-Sanıklar F.M. , T.G.  ve S.K. ‘nun üzerlerine yüklenen “cebir ve şiddet kul-
lanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşeb-
büs etmek” suçunu işledikleri anlaşıldığından, sanıkların eylemlerine uyan TCK’nın 309/1. 
maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği yer 
ve zaman, sanıkların kasta dayalı kusurlarının ağırlığı, meydana gelen tehlikenin ağırlığı 
göz önüne alınarak takdiren ayrı ayrı AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMALARINA,

Sanıklara verilen cezadan, sanıkların işlemiş oldukları suçun 3713 sayılı 
TMK’nın 3. maddesinde belirtilen terör suçu kapsamında kaldığı anlaşıldığından 3713 sa-
yılı TMK’nın 5/1. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında artırım yapılarak (sanıklara te-
mel ceza olarak TCK hükümleri uyarınca verilebilecek en ağır cezanın verildiği göz önüne 
alınmak suretiyle) sanıkların ayrı ayrı AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMALARINA,

Sanıkların suç işleme tarzı, suç kasıtlarının yoğunluğu, fiilden sonraki davranış 
biçimleri, yargılama sürecindeki hal ve hareketleri, samimi bir pişmanlıklarının bulunma-
ması göz önüne alındığında sanıklar hakkında lehlerine takdiri indirim maddesinin uygu-
lanmasını gerektiren bir durumun tespit edilememiş olması karşısında sanıklar hakkında 
TCK’nın 62. maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

Nedenleri görülmediğinden sanıkların cezası üzerinden başkaca kanuni veya 
takdiri artırım ve indirim yapılmasına YER OLMADIĞINA,

Sanıklara verilen hapis cezasının, tür ve miktarına göre yasal olanak bulunmadı-
ğından TCK’nın 50/1. maddesi uyarınca seçenek yaptırımlara çevrilmesine, TCK’nın 51/1. 
maddesi uyarınca ertelenmesine ve sanıklar hakkında CMK’nın 231. maddesi uyarınca 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

Sanıkların, kasten işledikleri suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetlerinin 
kanuni sonucu olarak TCK’nın 53/1-a-d-e bendlerinde görülen haklardan aynı maddenin 2. 
fıkrası uyarınca hapis cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar YOKSUN BIRAKILMALA-
RINA, TCK’nın 53/1-c bendindeki yazılı sanıkların kendi alt soyu üzerindeki velayet hakkı 
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ile vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverilmeye kadar, alt 
soyu dışında kalanlarla ilgili hak ve yetkilerden ise hapis cezalarının infazı tamamlanın-
caya kadar YOKSUN BIRAKILMALARINA, TCK’nın 53/1-b bendindeki hak yoksunlukları 
açısından ise Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 08/10/2015 tarih ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararının GÖZE-
TİLMESİNE,

Sanıkların TCK’nın 53/1-a maddesinde belirtilen kamu görevi yetkisini kötüye 
kullanarak üzerlerine yüklenen suçu işledikleri anlaşıldığından, TCK’nın 53/5. madde-
si uyarınca cezalarının infazından sonra başlamak üzere takdiren MÜEBBETEN TCK’nın 
53/1-a MADDESİNDE BELİRTİLEN HAK VE YETKİLERİNİ KULLANMAKTAN YASAKLANMA-
LARINA,

Sanıkların, TCK’nın 6/1-j maddesinde düzenlenen “örgüt mensubu suçlu” olduk-
ları anlaşılmakla; sanıklara verilen hapis cezasının TCK’nın 58/7. ve 58/9. maddeleri uya-
rınca MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE ve cezanın infazın-
dan sonra sanıklar hakkında denetimli serbestlik tedbirinin UYGULANMASINA,

2-Her ne kadar sanıklar F.M. , T.G.  ve S.K.  hakkında “cebir ve şiddet kullana-
rak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, cebir ve 
şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini 
yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütüne 
üye olma” suçlarından TCK’nın 311/1, 312/1, 314/2 ve 3713 sayılı TMK’nın 5/1 maddeleri 
uyarınca cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanıklar hakkında “cebir 
ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kal-
dırmaya teşebbüs etmek” suçundan TCK’nın 309/1. maddesi uyarınca mahkumiyetlerine 
karar verildiği, TCK’nın 311/1, 312/1 ve 314/2 maddelerinde tanımlanan suçların “geçitli 
suç” kuralları çerçevesinde bu suçun(TCK’nın 309/1. maddesi) içinde eridiği anlaşılmakla 
sanıklar hakkında üzerlerine yüklenen bu suçlardan AYRI AYRI KARAR VERİLMESİNE 
YER OLMADIĞINA,

İ-1-Sanıklar T.G. , M.G. , F.M. , R.Ç. , H.C.A., S.K. 'nun üzerlerine yüklenen 
"cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan 
kaldırmaya teşebbüs etmek", sanıklar O.G. ve H.P.'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçuna 
yardım etmek" suçlarından almış oldukları ceza miktarı, darbe teşebbüsüne ülke genelin-
de muhtelif yerlerde karışan kimi askeri personelin kaçak olması ile sanıklara verilen hür-
riyeti bağlayıcı cezanın süresi göz önüne alındığında serbest bırakılmaları halinde kaçabi-
leceklerine dair mahkememizce kanaat getirilmesi, bu nedenle adli kontrol tedbirlerinin 
amaca ulaşmakta yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirinin sanıklar yönünden ölçülü ola-
cağı, üzerlerine yüklenen suçların CMK 100/3-a maddesinde belirtilen suçlardan olduğu 
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anlaşılmakla, CMK'nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca sanıklar T.G. , M.G. , F.M. , R.Ç. 
, H.C.A., S.K. , O.G. ve H.P.'ın HÜKMEN TUTUKLANMALARINA, bu suçlar yönünden 
derhal yeteri kadar tutuklama müzekkeresi düzenlenmesine ve bulundukları ceza infaz 
kurumuna gönderilmesine,

2-Sanıkların tutuklandıklarının yakınlarına bildirilmesine, (sanık F.M. ‘nın kar-
deşi F. M., sanık H.C.A.’ın eniştesi K.  C., sanık M.G. ‘ün eşi T. G., sanık R.Ç. ‘in babası 
H. Ç., sanık T.G. ‘in eşi S. G.’e bildirildi, sanıklar H.P., O.G. ve S.K.’nun yerleşim yeri ad-
reslerine bildirilmesi için müzekkere yazılmasına),

3-Tutuklamaya ilişkin kararımıza karşı yedi gün içerisinde mahkememize veri-
lecek bir dilekçe veya zabıt katibine ya da tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu müdürlü-
ğüne beyanda bulunmak üzere kararın tefhiminden itibaren yedi gün içerisinde İstanbul 
34. Ağrı Ceza mahkemesi nezdinde itiraz edebileceği husunun sanıklara bildirilmesine, 
(kararın içeriği sanıklara sözlü olarak bildirildi, zabıttan bir örnek elden verildi)

4-Sanıklar hakkındaki hüküm özetlerinin hazırlanarak ilgili ceza infaz kurumla-
rına GÖNDERİLMESİNE,

5-Sanıklar T.G. , M.G. , H.P., F.M. , R.Ç. , H.C.A., O.G.’in tutuklu oldukları “Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye 
teşebbüs etme”, sanık S.K. ‘nun tutuklu olduğu “Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan 
kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçları yönünden sanık-
lar hakkında kurulan hükümler göz önüne alındığında karışıklığa neden olunmaması yö-
nünden bu suçlardan sanıkların TAHLİYELERİNE, bu hususta Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
müzekkere yazılmasına,

6-a-Sanık M. K.’in üzerine yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, verilen ceza mik-
tarı ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek sanık hakkında CMK’nın 109/3-a maddesi 
uyarınca verilen “yurt dışına çıkamamak” şeklindeki adli kontrol tedbirinin karar kesinle-
şinceye kadar DEVAMINA,

Sanık M.K. hakkındaki CMK’nın 109/3-a maddesi uyarınca devamına karar ve-
rilen adli kontrol tedbir kararına ilişkin yedi gün içinde mahkememize sunulacak dilekçe 
veya zabıt katibine yapılacak beyan ile İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde değer-
lendirilmek üzere mahkememize itiraz edebileceği hususunun sanığa BİLDİRİLMESİNE, 
(bildirildi)

İşbu kararın ifası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılma-
sına,
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b-Haklarında beraat kararı verilen sanıklar F.G. ve İ.Y. hakkında verilen adli 
kontrol tedbirlerinin derhal KALDIRILMASINA,

Sanıklar F.G. ve İ.Y. hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasına yönelik karara 
ilgililerin yedi gün içinde mahkememize sunulacak dilekçe veya zabıt katibine yapılacak 
beyan ile İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde değerlendirilmek üzere mahkememi-
ze itiraz edebilecekleri hususunun BİLDİRİLMESİNE, (bildirildi)

İşbu kararın ifası için derhal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere ya-
zılmasına,

J-Sanıklar M.K. , T.G. , S.K. , F.M. , H.C.A., R.Ç. , M.G. ,H.P. ve O.G.’in hüküm kesin-
leşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti kısıtlama sonucu doğuran tüm haller nede-
niyle geçirdikleri sürelerin, TCK’nın 63. maddesi uyarınca sanıklara verilen cezadan AYRI 
AYRI İNDİRİMİNE,

Dair; sanıklar T.G. , S.K. , F.M. , H.C.A., R.Ç. , M.G.  ve O.G. hakkında verilen ceza 
miktarları yönünden ise RE’SEN İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu 
açık olmak üzere, Cumhuriyet Savcısı Hamit SUCU (122567)’nun katılımı ile, mütalaası-
na kısmen uygun, sanıklar O.G. ve H.P. yönünden TCK’nın 39/2. maddesi delaletiyle 39/1. 
maddesinin uygulanmasına yönelik hüküm yönünden Başkan Muhammed Zafer TERZİ 
(104761)’nin karşı oyu ve oy çokluğu ile, sanık R.Ç.hakkında kurulan mahkumiyet hük-
müne ve hükmen tutuklanmasına yönelik hüküm yönünden üye hakim Mustafa Cemil 
DEMİR (150105)’in karşı oyu ve oy çokluğu ile, diğer yönlerden oy birliğiyle verilen karar 
açıkça okunup usulen anlatıldı. 31/01/2019 (28/01/2019 tarihinde başlayan duruşma 
31/01/2019 günü saat: 20.36’da sona erdi.)

Başkan 104761 Üye 150105  Üye 153169 Katip 156654

KARŞI OY: Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanıklar O.G. ve 
H.P.’ın normalde nöbetçi olmadıkları halde nöbet değişiklikleri yapmak suretiyle 15 Tem-
muz 2016 gecesi alayda nöbetçi olarak bulundukları, yukarıda sayın çoğunlukça da ka-
bul edilen oluşta belirtilen eylemleri ile benzer konudaki Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 
14/07/2017 tarih ve 2017/1443 Esas, 2017/4758 Karar sayılı ilamı (...Anayasayı ihlal 
suçu yönünden iştirakın her şeklinin uygulanması mümkündür. (Eren Toroslu, Özel Hü-
kümler, syf. 74 - Hafızoğulları Türk Ceza Kanununun 302. maddesi syf. 559 - Kangal syf. 55 - 
Akdoğan syf. 31 - Gözübüyük, syf. 10 - Yard. Doç. Dr. Namık Kemal Topçu, Devletin Güvenli-
ğine Karşı Suçlar, syf. 200) Suça iştiraktan söz edebilmek için amaca yönelik bir fiil işleme 
hususunda iştirak iradelerini ortaya koyan kişilerin hepsinin bu amaçla kurulmuş bir 
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örgütün üyesi olması da gerekmez. Yüksek Yargıtay'ın istikrar kazanmış uygulamalarına 
göre; (Ceza Genel Kurulu 10.12.1990 tarih, 9-301/329 Sayılı Kararı, Yargıtay 9. Ceza Dairesi 
24.03.2011 tarih 869-187, 15.07.2009 tarih ve 2088/21722, 2009/8587, 1999/1673, 2000/345) 
elverişli nitelikteki belirli bir araç fiilin işlenişine katkı sunmakla birlikte, sunduğu kat-
kı tek başına vahamet arz etmiyorsa ve fail, fiilin işlenişi üzerinde müşterek hakimiyet 
kurmamışsa niceliği ve niteliği itibariyle bu gibi suçlarda fer’i iştirak hükümlerinin uygu-
lanması mümkün olmadığından, failin sorumluluğunun TCK’nın 309. maddesine yardım 
etmek olarak değil ve fakatkonumu, eylemin niteliği ve delil durumu itibariyle TCK’nın 
314/2 ya da 220/6 veya 220/7 maddesi delaletiyle 314/2 veya 315 maddeleri kapsamında 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Türk Ceza Kanununun 309. maddesinde düzenlenen 
suça iştiraktan bahsedebilmek için sadece araç fiil/suç bakımından değil, ayrıca, amaç suç 
bakımında da iştirak iradesinin varlığı aranmalıdır...) ilamı göz önüne alındığında TCK’nın 
309. maddesinde düzenlenen suç yönünden fer’i iştirak hükümlerinin suçun niceliği ve 
niteliği itibariyle uygulanmasının mümkün olmaması ve de sanıklar O.G. ve H.P.’ın darbe 
girişimi esnasında kendilerine verilen görevler kapsamında fiilen ve aktif olarak darbe gi-
rişimi içerisinde yer aldıkları anlaşıldığından sanıklar O.G. ve H.P. hakkında TCK’nın 39/2. 
maddesi delaletiyle 39/1. maddesinin uygulanmaması gerektiği düşüncesinde olduğum-
dan sayın çoğunluğun aksi yöndeki görüşüne katılmamaktayım.31/01/2019

Başkan 104761     Katip 156654

e-imzalıdır      e-imzalıdır

KARŞI OY: Sanık R.Ç. ‘in 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı helikopterinde dar-
be teşebbüsünün başarılı olabilmesi için teknisyen olarak yer aldığı, darbe teşebbüsünde 
bulunan örgüt elemanlarıyla fikir ve eylem birliği içerisinde davrandığı, sanığın belirlenen 
eylemlerinin bir bütün halinde cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
sının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüste bulunmak suçunu oluşturduğu 
belirtilerek cezalandırılmasına karar verilmiş ise de bu karara aşağıda belirttiğim gerek-
çelerle iştirak etmemekteyim.

Sanık R.Ç. ‘in darbe öncesi bir hazırlığının olmadığı;

Sanık R.Ç. , olay gecesi için nöbetinin bulunmadığını, darbeye hazırlık içerisinde 
olan bir takım sanıkların aksine nöbet değişikliğini kendisinin istemediğini, ayrıca nöbet 
değişikliği yapılmasının darbeye iştirak eden kişiler tarafından da talep edilmediğini sa-
vunduğu, mahkememizce dinlenen tanık O. MUTLU 15 Temmuz tarihinde normalde bek-
leme nöbetçi astsubayının kendisi olduğunu, kendi talebi üzerine nöbetin sanık R.Ç. ‘e 
devredildiğini belirttiği, keza yine mahkememizce dinlenen nöbet değişikliğini resmiyete 
döken M. Y. ve M. Z. beyanlarında değişimin O. M.’nun talebi üzerine gerçekleştirdiklerini 
belirterek, sanığın savunmasını doğruladıkları;
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Sanık R.Ç. ‘in darbeden haberi olmadığı;

Sanık R.Ç. , olay gecesi darbe teşebbüsünde bulunulduğundan haberi olmadığını 
savunduğu, mahkememizce dinlenen tanık U. B. olay akşamı Rıfat’la birlikte akşam yemeği 
yediklerini, Rıfat’ın sakin olduğunu, herhangi bir uçuş olacağından bahsetmediğini beyan 
ettiği, bu beyan ile sanığın darbe girişiminden haberinin olmadığı yönündeki savunmanın 
da doğrulandığı; yine sanık savunmasında, üzerinde şort ve tişört olduğu halde Ahmet GÖ-
ÇER ile birlikte oturdukları sırada hangara M. F. ve D. U.’un geldiğini, acil uçuş olduğunu 
söylenmeleri üzerine üniformasını giyerek helikopterleri birlikte hazırladıklarını belirtti-
ği, bu savunmasının da tanıklar A. G. ve D. U.un beyanlarıyla doğrulandığı; dosya içindeki 
whatsapp görüşmeleri incelendiğinde sanığın uçuş başladıktan hemen sonra cüzdanını ve 
bazı ekipmanlarını yanına almadığını, kendisinden sonra gelen kişinin getirmesini talep 
ettiği, bu durumunda darbe girişiminden haberdar olmadığını ortaya koyduğu;

Yine mahkememizce dinlenen tanıklardan Y. P., A. M. N. ve U. K. ile sanıklar hak-
kında idari tahkikat raporunu düzenleyen heyetin başkanı olan tanık A. M. Ö. beyanların-
da sanığın darbe teşebbüsünden haberinin bulunmadığı yönünde kanaat ve görüş ortaya 
koydukları, bu kanaatlerin de sanığın savunmalarını doğruladığı;

Sanık R.Ç.darbe girişimini öğrendiğinde, darbe karşıtı olduğuna ilişkin 
irade beyanında bulunduğu;

Sanığın whatsapp görüşmeleri incelendiğinde darbeyle ilgisi olmayan gurup 
arkadaşlarına, kalkan helikopterlerde kimlerin olduğunu, kaç helikopterin kalktığını, ne 
yaptıkları gibi konularda bilgi verdiği, ayrıca uçmak istemediğini belirten mesajlar attı-
ğı, bahsedilen mesajlar ve sanığın hangardaki durumu dikkate alındığında sanığın darbe 
girişimi olacağını bilerek hareket ettiğinden bahsedilemeyeceği, ayrıca darbeci olan bir 
kişinin darbeye ilişkin yapılan faaliyetleri darbeye iştirak etmeyen kişilerin bulunduğu 
whatsapp gurubuna atmasının da hayatın olağan akışıyla bağdaşmayacağı, dolayısıyla sa-
nığın darbeciler ile iştirak iradesi olduğundan bahsedilemeyeceği,

Yine tanık olarak dinlenen B. A.’ün sanık ile telefonda görüştüğünü, sesinin kötü 
geldiğini, ağlayarak olanları anlattığını beyan ettiği, tanık N. A.’ın da sanık ile telefonda 
görüştüğünü, sanığın kısık sesle telaşlı bir şekilde konuştuğunu belirterek darbecilerin 
yanında durmak istemediğinden, kaçamadığından, zorla tutulduğundan, helikopterdeki 
bir kişinin ateş ettiğinden bahsettiğini belirttiği, ayrıca sanığın darbe akşamı darbeye iş-
tirak etmeyen bölük komutanı S. G. ile başteknisyen vekili M. Y. ile ve başteknisyen O. 
M. ile iletişime geçtiği, kurtarılmasını talep ettiği, bu hususun adı geçen kişilerin tanık 
olarak alınan beyanlarından da anlaşıldığı, ayrıca S. G.’ün alınan beyanında sanık R.Ç. ‘in 
kurtarılmasına yönelik çağrısı üzerine firari sanık A. G. ile görüştüğünü, görüşmede tek-
nisyeninin uçmak istemediğini, zorla uçurulduğunu söylediğini, ancak firari sanık A. G.’in 
“Rifat kim” diye cevap verdiğini belirttiği, bu anlatımlarda dikkate alındığında sanığın dar-
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be girişiminden haberdar olmadığını, haberinin olmasından sonra ise darbe girişiminde 
kullanılan helikopterde bulunmak istemediği, bu konuda sicil amirleri ile iletişime geçtiği 
kurtarılmasını talep ettiği yönündeki savunmalarını doğruladığı,

Sanık R.Ç. ‘in Doğan Medya Center’a giden helikopter içinde de bulundu-
ğu sübuta ermemiştir;

Sanık R.Ç. ‘in Doğan Medya Center’a giden helikopter içinde de bulunduğu id-
dia edilmişse de, sanık savunmasında bu iddiayı kabul etmediği, sanığın savunmasının 
aksinin ispatlanamadığı, zira sanığın helikoptere bindiğine ilişkin herhangi bir kamera 
görüntüsünün olmadığı, mahkememizce dinlenen tanıklar Vural DİZDAROĞLU ve Mehmet 
KOCATEPE’nin beyanlarında helikoptere iki pilotla birlikte gittiklerini, helikopterde tek-
nisyen olup olmadığını bilmediğini beyan ettikleri, tüm bu hususlar dikkate alındığında 
sanığın Doğan Medya Center’a giden helikopter içinde bulunduğuna ilişkin bir tespitin 
yapılamadığı;

Sanık R.Ç. ‘in FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduğunun sübuta ermemesi;

Sanık R.Ç. ‘in FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin her hangi bir tanık 
beyanı, dijital kayıt gibi delil elde edilmemiştir.

Sanık R.Ç. ‘in kişilik yapısı;

Sayın çoğunluğun sanığın mahkumiyetinde, sanığın içinde bulunduğu helikop-
terin bir çok yere gitmesi, sanığın helikopter kullanımında mutlak ihtiyaç duyulan biri 
olmaması, 66. Mekanize Tugay Komutanlığı kamera kayıtları baz alındığında itiraz etme-
diği ve kaçma imkanının olduğu ancak bunu kullanmadığı gibi olguları baz almış ise de, 
sanığın duruşmalara yansıyan çekingen ve ürkek yapıda biri olması, olay tarihi itibariyle 
yaşının küçük ve mesleki tecrübesinin az bulunması, rütbesinin düşüklüğü, 4. Kara Ha-
vacılık Alay Komutanlığının darbe girişiminde kullanılmasını organize eden yarbay, yüz-
başı gibi üst rütbeli ve kıdemli kişilerin kendisiyle muhatap olması gibi hususlar dikkate 
alındığında yapı itibariyle içine sürüklendiği gelişmelerden kaçamayacağı ve sürece karşı 
koyamayacağı kanaatindeyim.

Ulaştığım sonuç ve kanaatim;

Yukarıda zikrettiğim gerekçelerime binaen sanık R.Ç. ‘in üzerine atılı “cebir ve 
şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldır-
maya teşebbüs, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen 
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veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarını 
işlediğinin sabit olmadığı, esasen davaya katılan Cumhurbaşkanlığı’nın da sanığın atılı 
darbe teşebbüsüne bilerek katıldığı yönünde kesin bir kanaate ulaşmaması ve değerlen-
dirmeyi mahkememize bırakması da dikkate alındığında sanığın beraatine karar verilmesi 
gerektiği kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun sanığın cebir ve şiddet kullanarak 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek 
suçundan cezalandırılması yönündeki görüşüne iştirak etmiyorum. 31/01/2019

 Üye 150105     Katip 156654

 e-imzalıdır      e-imzalıdır
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