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mesajda ilk defa olarak 15 temmuzda saat 24.00 sıralarında bir mesaj ile HKHM nin 
yetkilerinin alındığını öğrendim. Bu mesajdan ve yetki ile ilgili konulardan o ana kadar hiç 
haberim olmamıştı, bana söyleyende olmamıştı yanlış hatırlamıyorsam uçuşların kesildiği de 
ilk defa o zaman veya tutukluyken medyadan öğrendim başkanım. Gözaltına alınıncaya kadar 
yoğun mesaiye deva mettim, komutanın emri ile darbenin engellenmesi ile ilgili yapılanlara 
ilişkin bir basın açıklaması hazırlıyordum. Bu arada Kurmay Başkanı Korgeneral 
Demirarslan ve Adli Müşavire adımın kendi iradem dışında sözde atama listesinde geçtiğini 
medyadan öğrendiğimi, hiçbir şekilde bilgim, ilgim, eylemimin olmadığını söyledim. Adli 
müşavir zaten Cumhuriyet Başsavcılığı bilgine başvurmak isterse çağıracaktır bu nedenle bir 
şey yapmaya gerek yok zaten mesaidesiniz, kaçmıyorsunuz devam edin dedi bende bu 
tavsiyeyi haklı buldum çalışmaya devam ettim. Ancak sonrasında suç duyurusunda 
bulundum. Gözaltına alınma ve tutuklanma sebebim. İradem dışında ismimin hemde yanlış 
bir şekilde sözde atama listesinde geçmesidir. Gözaltına alındıktan sonraki süreçte önce 
merkez komutanlığına ertesi gün sabahta Ankara Emniyeti TEM şube müdürlüğüne 
götürüldüm. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları beyannamesine göre istisnasız kesinlikle 
yapılamayacağı hiçbir şartta, durumda hoş görülmeyen işkencenin belki de en yoğun şekilde 
yaşandığı bu merkezde yapılanları ve somut delil olarak darp raporunu dosyam içerisinde 
yazılı olarak arz ediyorum ve suç duyurusunda bulunuyorum ek1 ve ek2 dedir başkanım. 
İşkenceyi bizzat uygulayan bir komiserin 26-27 temmuz 2016 tarihinde sarf ettiği bir cümleyi 
bugüne ve yarınlara ışık tutması açısından paylaşmak isterim. Anladım ki aranızda masumlar 
var, onlar hakkını helal etsin.  Anladım ki aranızda masumlar var, onlar hakkını helal etsin, 
evet sayın başkanım masumiyet karinesinin ötesinde gerçekten masum olduğum için bu 
yapılanları ve dinlediklerimi, duyduklarımı, gördüklerimi hiçbir şekilde mazur göremiyorum. 
TEM de kimliğimi kanıtlayacak üzerimde ne varsa alıkonuldu ve aylarca yaptığımız taleplere 
karşın nüfus cüzdanım, askeri kimlik kartım, banka kartlarım vs. Verilmedi. İşkenceciler 
tarafından cop ile dövülmenin, küfürlere maruz kalmanın ötesinde de er'lere de ellerim 
bağlıyken dövdürüldüm. Günlerce yiyecek, içecek, tuvalet ihtiyacımız yok sayıldı. 
Dizüstünde saatlece bekletildim, özellikle tasarlanmış bekleme pozisyonları ile eklem 
yerlerimi hissedemeyecek hale getirildim. Sürekli olarak evimin basılması, çoluğumun 
çocuğumun ırzı namusu öldürülmek, linç ettirilmek ile tehdit edildim. 10 gün boyunca haşa 
Allah burada yok, biz varız diyen vicdansızlar tarafından çok sistemli, bilinçli bir işkenceye 
maruz kaldım, hepsini Allah'a havale ediyorum yapanların. Sayın başkan, o ana kadar 
anlatığım bölümlerin özellikle de yaşadıklarıma ilişkin bölümün 28 temmuz 2016'da TEM de 
vermiş olduğum ifade ile uyuştuğunun altını çizmek isterim ancak bazı maddi hatalar ve 
farklı anlaşılmaya sebebiyet verebilecek iradem dışındaki kelime tercihleri nedeniyle ve ilk 
ifade okutulmadan imzalatıldığı için buradaki ifademin esas alınmasını talep ediyorum. 
Örnek olarak 6 temmuz tarihinde mesai 11-12 civarında terk ettim dememe rağmen bu gece 
24.00 falan yazılmış veya çok zaman geçmeden biraz dinlenerek evden mesaiye gittim 
derken şüphe doğuracak şeklide aksettirilmiştir. Müsaadenizle iddialara cevaplar bölümüne 
geçeceğim. FETÖ/PDY üyesi olma iddiası. Öncelikle bu iddia ile ilgili hiçbir delilin 
olmadığının altını çizmek isterim. İddianamede hiçbir delil yoktur. Hayatımın hiçbir 
bölümünde terör örgütü olarak tanımlandığı dönem ve öncesinde FETÖ dahil hiçbir dini 
örgüt, cemaat, tarikat ve benzeri ile ilişkim, bağlantım, iltisakım, sempatim olmamıştır. Dini 
açıdan bilinçli hiçbir aşırılığa müsaade etmeyen bir aileden Atatürkçü düşünceye sahip ve 
milli değerleri özümsemiş bir birey olarak yetiştirildim. Bugüne kadar hep devlet okullarında 
okudum. Hiçbir dershane, özel okula gitmedim, özel ders almadım. Hava Harp Okulundan 
mezun olduğum 98 yılında sağlık yönetmeliğinde yapılan değişiklik nedeniyle haksız bir 
şekilde elendim. Pilotaj eğitimine başlatılmadım, herhangi bir şekilde kayrılmış olsam 
herhalde bunları yaşamazdım. Bu konuyla ilişkin idareyi yani Milli Savunma Bakanlığını 
dava edip haklı bulundum ancak yinede pilotaj eğitimine başlatılmadım. Devlet namına yurt 
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