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zannetmiyorum ki birisi çıksın evet ben şu tarihte onun abisiydim desin böyle bir şey olamaz çünkü
yok. Liseden mezun oldum, Hava Harp Okulu'nun sağlık muayenelerini kazandım, uçuş kampına
katıldım, o dönem uçuş kampında 7 Sorti uçuş tamamlayınca Hava Harp Okulu'na giriyordunuz.
Bende uçuş kampına devam ettim 5 ve 6'ncı Sortiye geldiğim zaman Uçuş Öğretmenim tarafından
elinde bi liste olduğu bu listede isminin olmadığı gerekçesiyle elendim, sayın Başkan bana işkence
yapılan o odada cemaat tarzı görücü usulünü anlattılar. Eski eşimle cemaat tarzı görücü usulü
evlendiğimi onunda cemaatçi olduğunu söylememi istediler, çocuğumuz olmamasına rağmen cemaat
izin vermediği için 7 sene boyunca boşanamadığımı söylememi istediler. Ben eski eşimle 1 yıllık flört
dönemine müteakip evlendiğim, evlendiğimde kendisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildi, kendisi
tanınmış bir aileye mensuptur ve FETÖ'cü değildir. Boşananı, boşanalı yıllar oldu bu gün
zannedersem benden en çok nefret eden insanlardan birisi kendisidir. Kendisine sorun eğer bana
FETÖ'cü diyosa evet ben FETÖ'cülüğü kabul ediyorum, Bylock nedir hiç bi şekilde bilmiyordum,
hiçbir zaman kullanmadım, telefonuma yüklemedim, görmedim varlığını, varlığından tutuklandıktan
sonra haberim oldu. Senelerdir aynı hattı senelerdir aynı telefonu kullanırım, telefonum şuanda
Savcılık'tadır hali hazırda gözaltına alındığımdan beri ordadır. Gözaltına alındığım güne kadarda
bütün görüşmelerimi kendi telefonumdan yaptım, bu süreçte o güne kadar zannetmiyorum ki beni ne
FETÖ'cü aramız olsun nede ben bi FETÖ'cüyü aramış olayım, evimde ve işyerimde bi sürü aramalar
yapılmış, alınan dijitallerden, telefonumdan, bilgisayarımdan bildiğim kadarıyla hiç bi şey çıkmadı.
Evimde işyerinde bir tek FETÖ dokümanı veya benzeri bir şey çıkmadı, çeşitli yerlerden durü,
duyuyoruz 15 Temmuz'da Wahtspp grupları tur kurulmuş, ben hiçbir şekilde hiçbir grupta yer
almadım, hiç kimseyle tek satır mesajlaşmam yok, kimseyle mesajlaşmadım, benim bütün hesaplarım,
bütün işlemlerim Devlet Bankalarında dır. Bank Asya'ya veya FETÖ'ye ait bir kurumda hesabım, para
transferim asla olmamıştır ve yoktur. Yakınlarımın ve akrabalarımında yoktur. Kimseye himmet
vermedim, bir kişi çıksın ben himmet aldım desin, diyemez çünkü yoktur. Himmet nedir ben
bilmiyordum, ne olduğundu, ne olduğunu da gözaltındayken işkence sırasında öğrendim, bana bu
kelime ezberletilirken yani himmet söylenirken bilmediğim için ilk başta him hikmet dedim dayak
yedim, sonrasında himmet parası dedim para demene gerek yok dediler gene dayak yedim, sayın
Başkan ben FETÖ'cü değilim nasıl anlatmam gerektiğini de bilmiyorum, işkence yaptıktan son
yaptıkları odada Emniyette ekine işkenceye devam ettiler, bana burda kod isimler ezberlettiler hiç bir
gerçek isim söylemediler. Söylenen bahse konu olan konuşulan isimlerin hepsinin kod ismi olduğunu
söylediler. Bu gün okuyorum, İddianameyi okuyorum hala sözde yılla yıllarca görüştüğünüz
insanların gerçek isimlerini veya onlar hakkında bi şeyleri bilmemenizi hala anlayamıyorum.
Emniyette iken senaryo şeyler ezberlettiler, bi cihazdan bahsedip adına radyo dediler, sayın Başkan
ben böyle bi cihaz hiç görmedim. Bahse konulu cihazla Genel Kurmay Başkanı'nın makamının dinle
dinlendiği söylendi, benim komuta Komutanın makam odasına girebilme yetkim, imkanım,
kabiliyetim yoktur. Bu kapının anahtarları normal bildiğiniz kapı anahtarı değildir. Özel anahtardır,
kapısında 24 saat be nöbetçi vardır. 24 saat kamerayla izlenir ayrıca kapısında parmak izi okuyucu
şifreleri vardır. Değişik zamanlarda da değişik birimler tarafından elektronik araması yapılan bi
yerdir. Benim buraya girebilmem veya burada herhangi bi faaliyet yapabilme ih imkan, kabiliyet,
ihtimalim hiç bi şekilde yoktur. Gene gözaltında iken ezberletilen kod isimlere adam dedim dayak
yedim, düzelttiler adam değil abi diyeceksin dediler. Bu adamların bu abilerin evlerini sordum sadece
biliyorum de yeter başka bi şey söylemene gerek yok dediler. Sana bi şey yap diyen yok sadece gidip
konuşacaksın o kadar dediler. Emniyette bu odadayken bana bilmediğim şeyler imzalattılar halada bu
gün o imzalatılan şeylerin bir çoğun, hiç bisi, hiç birisinin ne olduğunu bilmiyorum, dediklerini kabul
edersem serbest kalacağımı söylediler. Öleceğimi sandım ve orda söylenen her şeyi, her telkin edileni
hepsini kabul ettim, oradan çıkmak için bana deselerdi ki Suriye'nin Rus uçağını sen düşürdün,
Suriye'deki Rus Uçağını sen düşürdün hiç tereddüt etmeden o odadan çıkmak için evet ben düşürdüm
demeye razıydım. Sonrasında bana kıyafet getirip, kıyafet giydirdiler, malum üzerimde kıyafet yoktu
sadece iç çamaşırı vardı. Emniyete geri döneceğimizi söyleyerek ezberlettikleri doğrultuda iradem
dışında ifade alınması için Savcılığa götürdüler. Savcılık'taki ifade boyuncada yanımda Emniyetten
bir Polis Memuru oturuyordu, Savcı'nın kapısı açıktı ve ayrıca diğer Polislerden de orada koridorda
olanlar vardı, Savcı'ya çok acı çektiğimi yara ve yanıklarımdan dolayı oturmamın mümkün
olmadığını bi birkaç defa söylemeye çalıştım, ilgilenmedi yanımdaki poliste bas oturarak bastırmam,
oturmam için bastırınca, susmam konusunda da ikaz edince herhangi bi şekilde durumumu anlatma
fırsatım olmadı, ifade öncesinde veya sonrasında hiçbir şekilde Savcı odasında bulunan ile Avukat ile
de görüşemedim. Savcılık'tan sonra tekrar Emniyete döneceğimizi söyledikleri içinde yaşadıklarımı
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