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psikolojik ve fiziki bakıyı uzun süre atlatamadım, halada atlattığımı çok söyleyemem, başına bir 
şeyler gelir yaşadıklarımı da anlatamam diye endişe ettiğim için Mahkeme'ye kadarda susma kararı 
aldım ve bu güne kadar yaşadıklarımı Avukatım haricinde kimseyle paylaşmadım, insan onuruyla 
bağdaşmayan, bedensel ve ruhsal açıdan ağır acı çekmeme, algılama ve irade yeteneğimin yok 
edildiği işkenceler sonrası Kollukta alınan ve psikolojik ve tehdit  ile baskı altında bilincimi kaybetmiş 
bir halde Savcılık'ta alınan ifadeyi kabul etmiyorum, bahse konu süreçte yaşananlara sebep olan ve 
uygulayanlardan da şikayetçiyim, sayın Başkan Demokrasi'mize, Milli Birlik ve bütünlüğümüze karşı 
yapılan darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz günü Genel Kurmay Karargahı'nda Yarbay rütbesi ile 
Karargah Emniyet Subayı olarak görev yapmaktaydım, size kısaca Karargah Emniyet Subay'lığından 
bahsetmek istiyorum, Karargah Emniyet Subaylığı, bir Subay yani ben ve 7 sivil memur'dan toplam 8 
kişiden oluşmaktadır. Emrinde rütbeli personel, Subay, Astsubay, Uzman Erbaş veya Er yoktur. 
Mevcut 7 tane sivil memurumdan 2 tanesi de Elektronik Teknisyeni'dir. Ana görevlerim Personel 
Kartlarına Turnikelerden geçiş yetkilerini tanımlamak ki hemen burda şu turnike sistemi hakkına bilgi 
vermek isterim, bu benim ana görevlerimden bir tanesidir. Genel Kurmay Kışlası'nda ve 
Karargahı'nda bütün binalarda hatta bi çok katta ve özel yerlerde turnike sistemi mevcuttur. 20'nin 
üzerinde turnike sistemi vardır. Bu turnikeler Askeri Mahkeme bölgesinde, Sağlık Komutanlığı 
bölgesinde, Genel Kurmay Karargah Binasında, katlarda bildiğiniz gibi Silahlı Kuvvetler Komuta 
Harekat Merkezi'nin girişinde, Sosyal Tesislerde bi çok yerde vardır, aynı zamanda Milli Savunma 
Bakanlığı'nın binası içerisinde de mevcuttur. Nizamiye'den başlar bina içerisinde ve koridorlarda da 
devam eder. Buralardan personellere ve Genel Kurmay Kışlası içerisinde hareket edecekleri Genel 
Kurmay kısmındakiler için Karargah Emniyet Subay'lığı kartlarına yetki tanımlaması yapar, ancak biz 
bu yetki tanımlamalarını kafamıza göre yapmayız, herhangi bi başkanlıkta görev yapan personele kart 
yetkisi verebilmemiz için Personel Giriş Kartı  tanımlama formunun doldurulmuş ve bize gönderilmiş 
olması gerekir. Biz bu formaları kontrol ederek, bu formalar üzerinde yetkilendirme yaparız, aynı 
zaman zaman zaman bütün Başkanlıklardan, bütün birimlerden de o Başkanlıkta çalışan personelin 
bilgilerini isim listelerini alır bu isimleri listeleri üzerinde de kart yetkilerinin kontrollerini yaparız 
bununla birlikte Genel Kurmay Karargahı'na giriş yetkisi olan Kışla dışında ki personelinde ilgili 
birimlerden listelerini alarak bu personelin giriş yetkilerini de kontrol ederiz, İddianame sayfa 1524, 
1525 ve 1526'da bi liste bulunmaktadır. Bu liste 345 kişinin yer aldığı ve hepsinin General ve Amiral 
olduğu bi listedir. Bu liste turnike yetkilendirmeleri ve turnikelerdeki beklemeleri ve problemleri 
engellemek maksadıyla Personel Başkanlığı'ndan temin edilmiş 2014 - 2015 yılına ait bi listedir. Eski 
bi listedir. Güncel değildir. Bizim turnike sistemimiz tamamen kapalı devre bi sistemdir. Herhangi bi 
elektronik ağa, internete, karanete bağlı değildir. Dolayısıyla biz turnike sisteminde birisine yetki 
tanımlayacağımız zaman kart çip numarasına ve kart yetkilerine manuel olarak işlem yaparız, 
Generaller'le ilgili bilgi aldığımız yerde Personel Başkanlığı'dır ve burdan almış olduğumuz listeler 
üzerinden de bu listede ki  Generaller'i Karargah'taki yetkilerini kontrol ederiz, bilgilerini kontrol 
ederiz, bilgilerini güncelleriz veya silinmesi gereken Generaller'i silinmesi gereken personelin 
isimlerini de sileriz, bu sadece Generaller'e yapılan bi işlem değildir. Karargah'taki bütün sivil memur, 
Subay, Astsubay, Erbaş, Er ve çalışan personele de yapılmaktadır. Bunların ayrı ayrı listeleri de 
mevcuttur. Bu liste bahse konu liste 1 Eylül 2014 - 31 Ağuştos 2015 dönemine aittir. Kapalı devre bu 
geçiş kartı kontrol sistemine yönelik aldığımız içinde bu liste herhangi bi şekilde rütbe sırasına göre 
değil, vatandaşlık sırasına numara, Vatandaşlık numarasına göre alınış bi listedir. Listeye bakıldığı 
zaman bunun bu şekilde olduğu da görülecekti. Bu listede ki personel incelendiği zaman Ağustos 
2015 yılında 36 tane bu listede olan General ve Amiral'in emekli olduğu yani 15 Temmuz'dan 1sene 
önce emekli olduğu çok açık ve net bi şekilde görülmektedir. Aynı zamanda Ağustos 2015 yılında 
terfi eden 50'ye yakın Albay'ında bu listede yer almadığı çok açık bi şekilde görülmektedir. Bahse 
konu iste tamamen Genel Kurmay Kışla ve Karargahı'nda turnikelerden geçişle ilgili çalışma yapılmış 
olan bi listedir. Onun yanında"

Başkan Oğuz DİK: "Şu listemi çek atılan listemi?"
Sanık  Gökhan ESKİ Sesli ve Görüntülü Savunmasında: "Evet yanında çek atılan 

Başkanım, eksi atılan vesaire"
Başkan Oğuz DİK: "Şimdi orda, kırmızı yeşil sanki kimin kırmızı, kimin yeşil"
Sanık  Gökhan ESKİ Sesli ve Görüntülü Savunmasında: "Sayın Başkanım hiç"
Başkan Oğuz DİK: "Onları birisi söylemişti şu İkinci Başkan'ın çeki, bu Genel Kurmay 

Başkanı'nın"
Sanık  Gökhan ESKİ Sesli ve Görüntülü Savunmasında: "Sayın Başkanım onun hiç bi 
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