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T.C.
ANKARA

23. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2017/30 Esas

ÇÖZÜM TUTANAĞI

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/30  Esas sayılı dosyası 
kapsamında  Sanık  ABDULHAMİT ÖZMEN'in SEGBİS sistemi ile kayıt altına alınan 
beyanında; 

SANIK ABDULHAMİT ÖZMEN: Sayın başkanım, değerli üyeler, sayın 
savcım hepinizi saygı ile selamlıyor öncelikle 15 Temmuz hain darbe girişimini kınıyorum. 
Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı, gazilerimize de acil şifalar 
diliyorum. Öncelikle üzerime atılı tüm suçlamaları red ediyorum. Sayın başkanım Ankara 
Emniyet müdürlüğü daire başkanlığında gözaltı sürecince çok ağır şartlarda fiziki ve 
psikolojik baskı, cebir, şiddet ve kötü muameleye mağruz kaldım bu sebeple psikolojik 
problemler yaşamakla beraber halen sağlığımı normal hale getiremedim. Bu gözaltı süresince 
gördüğüm işkenceden sonra çıktığım mahkemede vermiş olduğum ifadeyi yine aynı 
muameleye mağruz kalırım endişesi içinde verdim. Tekrar aynı işkenceleri göreceğimi 
düşünerek vermiş olduğum ifadeleri kabul etmiyorum. Gözaltı süresince yaşadığım kötü 
muamele ve işkenceleri etraflıca anlatan sayfalar dolusu metin yazdım fakat bunları burada 
okumaya yüzüm tutmuyor. Manevi değerlerime kadar içeren hakaretleri ve fiziki 
müdaheleleri cinsel teşirleri burada anlatmayı doğru ve etik bulmuyorum bu durumu anlatan 
metni mahkemenize daha sonra dosyama konulması üzerine teslim edeceğim. Dosyamda 
bulunan fotoğrafları da içinde ben olmadığım için red ediyorum kesinlikle kabul etmiyorum. 

BAŞKAN:  Suçlamalar ile yargılanan tüm fetö davaların yargılanmasında 
sanıklar önce işkenceden başlıyor sende işkenceden başladın sebep nedir?

SANIK ABDULHAMİT ÖZMEN: Efendim beni olumsuz anlamda çok 
etkiledi fiziki olarak kafamda iki tane kırığım vardı. 

BAŞKAN:  Onları şikayet edebilirsin. Kimler yaptıysa sana. Sen onların 
mağdurusun yapıldıysa eğer öyle bir şey. 

SANIK ABDULHAMİT ÖZMEN: Suçsuz olduğumdan dolayı daha çok 
etkilendim. 

BAŞKAN:  Burada sen sanık olarak yargılanıyorsun. Ya da mağdur sanık 
olarak yargılansan ben onuda anlarım. Direk işkenceye giriyorsun. 

SANIK ABDULHAMİT ÖZMEN: Suçsuz olduğuma inandığım için ve 
bildiğim için bu muameleye mağruz kalmak benim zoruma gitti bundan dolayı psikolojik 
olarak olumsuz etkilendim. 

BAŞKAN:  Mağdur sıfatıyla ifaden alınsa anlarım dediklerini. Devam 
edebilirsin.

SANIK ABDULHAMİT ÖZMEN: Babam devlet memuru, annem ev 
hanımıdır. İlk öğretim, lise üniversiteyi Erzurum'da ailemin yanında okudum. Ailemin 3ncü 
çocuğu olmam nedeniyle her zaman annem ve babamla birlikte yaşadım. Üniversiteden 
mezun olduktan sonra astsubaylık sınavını kazandım ve sivil kaynaklı olarak 2014 yılında 
jandarma okullar komutanlığı jandarma astsubay temel kursunu bitirdim. Lise ve üniversitede 
bilgisayar bölümünü okuduğum için muhabere sınıfını geçtim. Jandarma astsubay temel 
kursu bittikten sonra Güvercinlik Teknik ve Yardımcı sınıfı okulunda muhabere sınıfını 
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okudum. 48 kişilik muhaere öğrencisinden okulu 6ncı sınada bitererek mezun oldum. İlk 5 
devre arkadaşım kendi tayin yerlerini kendileri belirledi ben ise kura çekenlerin ilki olarak 
kura çekerek ve kura sonucunda jandarma genel komutanlığı Beştepe karargahı mes 
başkanlığına atandım. Bilgi sistem işletme bölüğünde 10 ay görev yaptım. İlk görev yeri 
olması sebebiyle çalıştığım yerde mesleki tecrübe edinebilmek ve verim alabilmek amacıyla 
bir çok kez fazladan mesai yaptım. Sicil amirlerim tarafından ben ve diğer devre 
arkadaşlarım haftasonları da dahil olmak üzere mesleki tecrübe edinebilmek için görev başı 
eğitim yaptık bu görevlerin detaylarını anlatmak gerekirse bunları görevlerimi anlatırken 
açıklayacağım. Bilgi sistem personeli olarak görevlerimi iki başlık altında anlatacak olursam 
bir bilgisayar ve bilgisayara bağlı cihazların kurulumu, işletimi, işletim hakkında bilgi 
verilmesi, arıza durumunda gerekli onarımı ve işlemlerin yapılması, dahili telefon hattı ile 
destek sağlamak, interenet ağı ile de uzaktan destek sağlamaktır. Gün başlangıçında 
bilgisayar takımı odasında bilgi sistem işletim komutanı tarafından yapılan gün başlangıcı 
içtimasına göre bilgisayarların formatlanması, arıza çözümü ve benzeri işlemlerin yapılması, 
toplantı odalarındaki bilgisayarların durum  kontrolü olası bir arızayı ve eksikliği bildirmek 
ve olası arızayı gidermektir. Biraz önce bahsettiğim ve görevlerim kısmında açıklayacağmı 
süylediğim görev başı eğitim ise sıraladığım bu görevlerin icrasında bir sorun yaşamamak 
için ve görevi layığı ile icra edebilmek için okuldan yeni mezun olup kıtada yeni göreve 
başlayan personele verilen bir eğtiimdir. Bu eğitim alınırken her birime gidilip oradaki bilgi 
sistem cihazların başında görevli olan bir personelden ders alınır. Eğer öğrencilik olan 
sistemde herhangi bir personel orada beklemiyorsa daha uygun bir mesai saatinde veya mesai 
saatleri dışında haftasonları da dahil olmak üzere zamanımızın çoğundan feragat ederek 
eğitim alacağımız birime gider eğetim alırdık. Eğer eğitim alacağımız bilgi sistem birimi çok 
yoğun bir birim ise i yoğun olmayan hiçbir bilgi sistem birimi yoktur. O birimin daha uygun 
bir zamanda oraya emir sorgulamaksızın ve mesai saatleri gözetmeksizin mesleki aşk ve şevk 
ile giderek eğitimimizi alırdık. Göreve başladığımız ilk iki ay boyunca ben ve devre 
arkadaşlarım her haftasonları mesaiye çağırılıyorduk. Görev başı eğitim adı altında 2 ay 
boyunca  mesaiye gelerek birçok görev icra ettim. 2 ay sürdü. Eğitim bittikten sonra rutin 
meslek tecrübesi edebilmek amacıyla yine haftasonları ve mesai bitimlerinde ek mesai 
yaparak bu eğitime sicil amirlerimiz tarafından devam ettirildik. Gerek görev başı eğitim 
esnasında gerekse eğitim bittikten sonra her mesaiye kalışımı aslında normal bir mesaiymiş 
gibi kabul ederek vatan görevi kutsaldır deyip üşenmeden eksiksik bir şekilde şahsıma 
verilen görevi emredildiği gibi yerine getirdim. Tarafıma sözlü veya yazılı  verilen emirleri 
hiçbir emre itaatsizlik etmedim. Etmemde mümkün değildi. İşimi herzaman severek yaptım. 
Üniformamı gururla taşıdım onu taşımaktan her zaman gurur duydum. Her mesaiye kaldığım 
günü fırsat bilip gururla üniformamı taşıdım. Üniformama kendime söz getircek en ufak bir iş 
yapmadım. Tüm mesai arkadaşlarımdan daha çok çalışmayı kendime bir ödev bilip her 
zaman herkesten çok daha fazla çalışmaya gayret gösterdim. Daha 10 aylık astsubay olmama 
rağmen personel özlük dosyamada bakılacak olursa öğrencilik hayatımda dahil olmak üzere 
takdirlerle doludur. Bir tane uyarı dahi olmadım. Yaptığım bir işte eğer eksiklik olursa 
amirlerim ne der, eğer hata yaparsam veya eksik bir iş yaparsam acaba aldığım parayı hak 
etmiş olur muyum diye her  zaman kendime sordum ve işlerimi bu bilinçle yaptım. İnsanım 
elbet görevlerimde de eksiklik olmuştur ama farkettiğim anda hemen hatamı düzeltemeye 
gayret gösterdim. Bu anlattıklarım tüm sicil amirlerim tarafından bilinmektedir ve 
kendilerinie de sorabilirsiniz. Vicdanen rahatım çünkü her zaman görevimi tam yapmak için 
çalıştım. Vatanımı çok seviyorum. Bu güne kadar bir tek uyarı dahil almadığım, sosyal 
yaşandım, mutlak itaat prensibi ile her zaman önde tututğum görev bilincim bunun en somut 
göstergesidir. Bilgi sistemi astsubayı olmadan önce bir çok kurs aldım ve en zor kursları en 
iyi derecede bitirdim. Lise eğitiminden astsubay olana kadar olan eğitim hayatımda her 
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zaman bilgisayar ile ligili sınıfları ve bölümleri okudum. Bu hususu ön planda tutacak 
olursak astsubay olduktan sonra muharebeci oldum ve kendi sınıfımda her zaman en iyi olma 
çabasını gösterdim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi vatanını en çok 
seven görevini en iyi yapandır dedim ve hep görevimi en iyi yapmaya çalıştım. Görevimi en 
iyi şekilde yaparak vatanıma herkesten daha çok faydalı olmayı kendime borç bildim. Sonuç 
olarak eğitim sürecim devam etmekte idi ve kurslarım da devam ediyordu. 10 aylık tecbüresi 
olan ve mesleki tecrübesi daha yeni olan bir astsubayım. Çalıştığım birim itibariyle 
öğrendiğim bir çok şeyi edindiğim bir çok bilgiyi ve tecrübeyi başka birimde çalışan fakat 
bizim çalıştığımız oda da nöbet tutan devre arkadaşlarıma anlatıyordum. Nöbetçi kalacak 
olan arkadaşımı devam etmekte olan işleri tamamlayabilmesi için bunu mutlaka yapmamız 
gerekiyordu. Çünkü bilgi sistem personelinin görevlerinden birisi de yeni bir sistemi veya 
programı öğrenmek ve öğretmek, görev esnasında ihtiyaç halinde kullanım için bilgi sahibi 
olmaktır. Biz 24 saat esasına göre çalışıyorduk bu sebeple eğer bir işe başlandıysa mutlaka 
bitirilirdi. Ben başladığım bir işi nöbetçi bir arkadaşıma bırakıp devredip gidebilmem için o 
nöbetçinin muhakkak yapılacak işi iyi bilmesi gerekiyordu. Eğer nöbetçi kalan personel 
rütbece bizden kıdemli ise ve tecrübeli bir personel ise görevi devreder çıkardık fakat benim 
gibi işe yeni başlayan ve farklı birimde çalışmaya başlamış olan bir personel ise ve 
yaptığımız işle ilgii bir bilgisi yoksa veya yetersiz ise kendisine o işi öğretir öyle çıkardık. 
Aksi halde bir çok iş yarım kalırdı. Bir sonraki mesai gününde iş yoğunluğu daha da artar bizi 
de çok ciddi sıkıntıya sokardı. Bu durum tüm personelce bilinir. Sorarakta teyit edilebilinir. 
Bizim güvensime yazılımları ile ilgili bir işimiz var. Bu yazılım 6 sıfırla yapılan yaptığı iş 
kısaca şudur. Bir bilgisayarın tüm verilerini siler sıfır hale getirir. Efendim burada şöyle bir 
durum söz konusu eski bilgisayar kişiye tanımlı değildir. Oturduğu makama aittir. Oraya 
görevle gelen o bilgisayarı kullanır, görev yerinden ayrılan kişi sadece kendi kullanıcı adıyla 
kullanır ama bilgisayarın başka kuruma gitmesi durumunda o makama ait yerde 
kullanılacağından bilgisayarın sıfırlanması gerekmektedir. Bunu yapabilmek için bilgisayarın 
başında sürekli olarak beklemek gerekir ve takibi sürekli yapılmalıdır. İşlem bitince de 
silinen bilgisayara yeni bir işletim sistemi kurulur ve artık kullanıma hazır sıfır bir bilgisayar 
olmuş olur. Biz bu işlemi yeni bilgisayarı olan eski bilgisayarlarına yaparız. Sonra 
kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yere gönderilmek suretiyle ikmal astsubayına teslim 
ederiz. Hatırladığım kadarıyla o bilgisayar daha sonra ihtiyaç duyulan yere gnöderilirdi. 
Yalnız şuna dikkatinizi çekmeyi isterim. Eski bilgisayar olması sebebiyle her bilgisayar farklı 
işleme tabidir. Sebebi ise donanımı farklılık göstermesidir. Hem marka olarak hem de boyut 
olarak birçok farklılık gösteriyordu. Bu sıraladığım durum her personelce bilinirdi fakat her 
personel sorun çözümü için her bilgisayarın nasıl bu işlemlere tabi tutulacağını, donanım ve 
markalarının farklılık göstermesi gibi sebepler yüzünden nasıl zorluklarla karşılaşacağını 
bilmiyordu. Bu görevi sürekli icra etmeme rağmen bugüne kadar elimden yüzlerce değişik 
bilgisayar geçmesine rağmen ben bile zaten tıkanıp kalıyordum. Karargahta sürekli bir 
yenilenme olduğu için bu iş oldukça yoğun bir hale geldi. Günde kimi zaman onlarca 
bilgisayara bu işlemi yapıyordum. Bu işlem bir bilgisayar başında donanımın yüksekliğine 
göre 1 ila 5 saat arasında sürmektedir. Bir sivic çoklayıcı sayesinde de aynı anda yaklaşık 8 
bilgisayarın bu işlemini yapıyorduk. Takibi zor olduğundan ve zorunlu olduğundan aynı 
zamanda sıfırlanan bigisayara ihtiyaç olduğundan mesai bitiminde de nöbetçi bu işe devam 
ederdi. Hatırladığım kadarıyla nöbetçi de gece boyunca en az 8 bilgisayara bu bahsettiğim 
işlemi uyguluyordu ve sabah içtimada teslim ediyordu. Bir sonraki güne hazır olacak şekilde 
teslim edilmesi emredilen bu bilgisayarların işlemlerinin yapılabilmesi için nöbetçi pesonelin 
bu programı kullanabilmesi gerekiyordu. Aynı zamanda bilgisayar bilgisi de çok iyi olması 
gerekiyordu. Eğer bu işi yapacak kişi progaramı bilgisayar donanımını bilmiyorsa bizzat o 
işlerin başında ben durup o işlemleri ben başlatırdım. Bu sebeple bir çok kez meaiye kaldım. 
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Yapılacak işi nöbetçi personel bitirmek zorunda olduğu için bu mesaiye kalma durumunu her 
gerektiğinde yaptım. Nitekim 15 Temmuz Cuma günü de öyle oldu. Mesaiye kalma sebebim 
budur. Nöbetçi olan Kadir Göçmenoğlu'na bu işi öğretmen veya yapmaması durumunda 
oradaki bilgisayarların güvenli erazır işlemlerini bizzat ben başlatmak üzere nöbetçiyle 
mesaiye kaldım. Bu durum her zaman yaşanan bir hadisedir. Tüm personelce bilinir. Bu 
sebeple zorunlu olarak mesaiye kalınır. Bitirilmesi emredilen işler bir sonraki güne kadar 
yetiştirilir. Nitekim ben de o gün öyle yaptım. İddianamenin meps işletme taburu kısmında 
yaşanan olaylara ilişkin bölümünde sayfa 100 deki açıklamalarda evinde internet olmadığını 
bahane ederek mesaie kaldı ifadesini kesinlikle kabul etmiyorum. Ben bilgi sistemciyim. Evet 
muhakkak internette de işlerim çok yoğundur bunu mail adresinden gelen giden mesajlardan 
da kontrol ederek görebilirsiniz fakat benim asıl mesaiye kalma sebebim kesinlikle bu 
değildir. Mesaiye kalma sebebim etraflıça anlattığım üzere işletme takımı odasında nöbetçi 
olarak kalan kıdemli çavuş Kadir Göçmenoğlu'na bahsini ettiğim eazır programı ile güvenli 
sim işlemini yapmak ve kalan işleri de bitirmektir. Kendisi buraya tanık olarak geldiğinde 
taleplerim kısmında da isteyeceğim eazır altı sıfır defterindeki kayıtlara da bakılacak olursa 
açık bir şekilde durumum anlaşılacaktır. Aynı zamanda ben odama yine servis saatlerinin 
hareket etti ve kışladan çıktığı saatlerde girdim çünkü işlemlerim genelde o katlarda oluyor o 
günde katlarda çalışıyordum. Bu sebeple odama servislerin hareket ettiği sırada girdi o 
esnada hazırlanıp servise yetişmemde söz konusu değildir. Eğer kartla giriş yaptığım odamda 
kart giriş bilgilerine bakılacak olursa kaçta girdiğim açıkça görülecektir. Eğer 15 Temmuz 
Cuma günü mesai sonrasında nelerin yaşadığına ilişkin savunmamı yapacak olursam 
müsadenizle şöyle arz edeceğim: 15 Temmuz 2016 Cuma günü yine herzamanki gibi mesai 
günü gibiydi olağanüstü bir durum yoktu. Mesai bitimine kadar rütin mesai faaliyetlerimi icra 
ettim. Oda oda kat kat gezerek yine herzamanki gibi yoğun tempo ile karargah içeresinnde 
çalıştım. Mesai bitiminde odama geçtiğimde odamı tarif edecek olursam B blok giriş katı 
girişte sağ taraftadır. Servislerin hareket saati başlamış hatta geçmişti. Hem devam etmekte 
olan işlerimi tamamlamak hemde işlemi uzun sürecek olan işleri bitirmek üzere nöbetçi 
personele tamamlaması gereken işleri anlatmak devretmek için mesaiye kaldım. 
Tamamlanması diğer işlere göre daha kısa sürecek işleri tamamlarken benimle beraber 
nöbetçi astsubay Kadir Göçmenoğlu da oda da bulunmaktaydı. Saati tam hatırlamamakla 
beraber 9-9:30 sıralarında bölük komutanım Erkan Demir odaya gidererek ikimize hitaben 
siber saldırı veya terör saldırısı olabilir. Camlardan uzak durun dikkatli olun bir de sistemleri 
sık sık kontrol edin bir durum olursa haber verirsiniz dedi ve odadan çıktı. Bir müddet sonra 
kadir hastalandı birlikte birinci katta bulunan tuvalete gittik bizim katta tuvalet olmadığı için 
birinci kata çıktık ona yardım ettim çünkü yürüyecek gibi değildi halsizdi. Tuvalete gittikten 
sonra aşağı indik bölük komutanı aşağı indi ve odadan çıkmayın bekleyin bir druum olursa 
size bilgi veririm dedi ve odadan çıktı. Bir süre sonra odaya tekrar gelen bölük komutanı 
nöbetçi olan Kadir'e toplantı olacakmış galiba dedi bana da sen de sistemleri kontrol et dedi 
sonrada odadan hemen ayrıldı. Bunun üzerine bir süre bekledikten sonra Kadir odadan çıktı. 
Ben de oda da bir müddet bekledikten sonra Kadir geri dönmeyince hasta olduğunu da 
bildiğim için onu merak ettim ve çıktım. Etrafta bizim olduğumuz koridorda kimse yoktu. 
Odalarda boştu orta bahçeye çıktım orada da kimseyi göremedim. Kimseyi göremeyince de 
meraklandım. Daha önce bahsettiğim gibi bölük komutanı siber saldırı veya terör saldırısı 
olabilir camlardan uzak durun dikkatli olun bir de sistemleri sık sık kontrol edin bir durum 
olursa haber verirsiniz dedidği için o anda bölük komutanını bulmaya çalıştım. Turnikeleri 
oralara baktım. Nöbetçi subay odasına baktım kimse yoktu. Saat 9:30 sularıydı. İşleri bitirip 
diğer kalan işleri devrederek mesaiden çıkmayı düşünüyorum aynı zamanda bir saldırı 
ihtimali söyleniyor. 10 aylık bir astsubayım ve etrafta kimse yok yalnızım. Mesai bitirip eve 
gitmeyi planladığım için nöbetçi subaylığına imza ile teslim ettiğim tabancamı almayı 
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düşünüyordum bu sebeple zaten anahtarımda yanımdaydı. Tabancımı subay odası emanet 
dolabının içinden bana ait anahtar ile açarak aldım. Tabancamı aldıktan sonra belki bölük 
komutanı dış bahçededir kendisini görürüm ve mesaiden ayrılma isteğimi söyleyip ayrılırım 
düşüncesiyle dış bahçeye çıktım. Orada da bir koşturma gördüm. Bankamatik yakınlarına 
doğru ilerleyince oradan geçmekte olan bir rütbeli kimsin sen dedi, kendisini tanımıyordum 
ben de tedbirimi verdim. Saldırı olabilir diye söylenerek kaçtı. O sırada bölük komutanını 
bulmak için etrafa bakınırken Abdulkadiri gördüm bana az önce bölük komutanın gördüm 
ortalıkta dolanma terör saldırısı olabilir diyorlar dedi, ben de ben işten çıkmayı düşünüyorum 
bölük komutanını görüp çıkacaktım dedim, ne yapalım diye sorunca herkes üstkatlara 
salonlarda toplansın orada açıklama yapılacakmış nöbetçi amir tarafından silah alınsın diye 
söylendiğini bu sebeple iki silah aldığını birini de bana getirdiğini belirtti. Ben de birini bana 
ver dedim ve mp5 aldım. Sonra toplantı salonuna çıktık. İçeri girmeye yönlenirken 
arkamızdan merdivenlerden inen birisi bize toplantı salonuna silahla girmeyin dedi ve aşağı 
kata doğru indi. O esnada kendisini göremedim. Bizde öylece orada toplantı salonunun 
önünde beklemeye başladık. Olanları anlamaya çalışıyordum. Birisi kızıp bir şey söylemesin 
diye toplantı salonunun orada beklemeye başladım. Kadiri de gördüm iyiydi sorunca iyi 
olduğunu söyledi bir müddet bekledikten sonra bahsettiğim Kadir Göçmen benimle beraber 
çalışan odada nöbetçi olan Kadir, bir müddet bekledikten sonra belki bölük komutanını 
görürüm düşüncesiyle oradan ayrılarak oda ma gittim. Bahsedilen terör saldırısı ihtimalinden 
dolayı iç bahçeden koşarak geçtim ve odama gittim aklımdaki tek şey bölük komutanını 
bulmaktı. Bizim kısma girince odalarda kimseyi göremedim çıkıp tekrar bölük komutanını 
görürüm düşüncesiyle ikinci kata geçtim belki güvenlikli yer bölük komutanı da oraya 
gitmiştir diye düşündüm. Salona geldim bölük komutanı orada değlidi. Nasılsa buraya gelir 
diye düşündü öyle orada bekledim. Belli bir zamandan sonra yanlış hatırlamıyorsam 11-12 
gibi silah sesleri gelmeye başladı. Bulunduğumuz salonun camlarına mermiler isabet edince 
bir anda panikledim uçak sesleri, helikopter sesleri, geliyordu. Odanın içine doğru koltukların 
altına attım kendimi neler oluyor diye bağırıştık şok olmuştuk içerdeki personelle birlikte 
güvenli olabileceğini düşündüğümüz koltukların altına doğru uzanarak bekledik. Kimi zaman 
yaşça büyük olan personellerden biri oda karanlıkta göremedim ama arkadaşlar ayağa 
kalkmayalım tehlikeli olabilir gibisinden bir şeyler söyledi. Bir araya kalkıp dışarıya doğru 
geldim olaylara anlamaya çalışıyordum fakat orada benimle birlikte yatan personelden 
Coşkun Aksoy Özmen buraya gel diyerek yanındaki boşluğu işaret etti ve bende yanına 
uzandım. Öylece hep beraber beklemeye devam ettik. Bu hususa dikkatinizi çekmeyi isterim 
ben onları rehin almış olsam veya onlar rehin almış olsa beraber yanyana yatıp saldırının 
geçmesini beklemezdik veya beni yanlarına çağırmazlardı. Kaldı ki ben hiç kimseyi rehin 
almadım zaten o seviyede ne rütbem mevcut ne de bunu gerektireek bir durum kesinlikle söz 
konusu değildir. Uzun süre şiddetli bir şekilde saldırı devam etti. Dışardan bomba sesleri 
alçak uçuş sesi, helikopter sesi geliyordu, camların hepsi patlıyordu, sarsıntının şiddetiyle 
kapılar bile kırıdı. 10 aylık bir astsubayım ve bu gibi saldırı hallerinde ne yapacağımı 
bilemedim. Kaldı ki bu yönde bir eğitimde almadım böylece bu kaos ortamında canımın 
derdine düştüm salonda bulunan diğer personellerle beraber sabaha kadar bekledim. Hiç 
kimse bir şey söylemedi hiç kimse bir şey bilmiyodu belki durum hakkında bir açıklama 
yapılır diye öylece bir açıklama bekledim durdum. Etrafımdaki insanlar benden rütbeli ve 
kıdemli olmalarına rağmen hiçbir açıklama yapmadılar hiçbir şey söylemediler. Hayatım 
boyunca böyle bir kaos ortamında bulunmadım böyle bir kaos ortamında ne yapılır hiçbir 
fikrim yoktu ve bu yönde de daha önce bahsettiğim gibi bir eğitim de almadım. Benim bilgim 
bilgisayar üzerinedir eğitim hayatım bilgisayar üzerine geçti ve astsubay olduktan sonra da 
muhabereci oldum. Muharebeci olduktan sonra da eğitimim hep bilgisayar üzerine oldu 
oradan çıkıp daha güvenli bir yere gitmeyi elbette bir çok defa düşündüm fakat insanın bir 
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çok insanın orada bekliyor olması bana oranın daha güvenli olduğunu düşündürdü. Sonuçta 
ben kapalı bir ortamdayım ve dışardan çok şiddetli bir saldırı söz konusuydu. Ben de o an 
için en doğru olabilecek hareketi yaptım bekledim. Hiçbir şey yapmadan öylece bekledim en 
doğru olanın beklemek olduğunu düşündüm. Efendim daha öncede bahsettiğim gibi ben bilgi 
sistem personeliyim görevlerim kısmında da bahsettiğim üzere çoğu görevi ilgili arızanın 
olduğu yere giderek icra ediyorum bu sebeple gün boyunca gerek karargah içeresindeki 
görevlerde gerekse karargah dışı görevlerde sürekli ayaktayım. Ve sürekli bir koşturmaca 
içeresinde çalışıyorum. Bu sebeplerle gün boyu neredeyse hiç oturmam. Dinlenecek zaman 
aralıklarında da spor faaliyetlerimiz olduğu için günümüz çok yorucu geçmektedir. Ben yine 
o gün mesai saatleri içinde çok yorulduğum için ve mesaiden sonrada bu cereyan edince bir 
koşturmanın içinde kendimi buldum ve yorgunluktan öylece yığılıp kalmışım. Ne kadar 
zaman orada o vaziyette kaldım hatırlamıyorum yanılmıyorsam saat 2 sularıydı efendim. 6 
sularında olması lazım. Bağırışmaların arttığı sırada uyandım ki bende ne olduğunu anlamaya 
çalşıtım. Herkes hızlıca aşağı kata iniyordu. O esnada tabancamı da almayı unuttum koştur 
koştur bende onlarla beraber aşağı katlara koşmaya başladım. Bizim eğitim sistemimizde 
bilindiği üzere eğer olağan üstü bir durum söz konusu ise o anda herkes ne yapıyorsa sende 
onu yap, nitekim astsubay okulunda iken eğitim safalarında da her türlü faaliyetide yine bu 
şekilde yapardık yanlış bir yapmamak için herkesin yaptığını yapardık. Herkes en alt kata 
insin uçaklar bizi bombalayacak şeklinde bir bağırışma oldu. Öyle koştur koştur aşağı kata 
inerken dışardan patlama sesleri falan duydum. Bu arada şöyle bir durum söz konusu biz üst 
katlarda hep beraber bekledik yine saldırı esnasında beraber yanyana uzandık ardından 
bombalama durumu var diye bağırışma olunca da beraber canımızı kurtarmak için aşağı 
katlara indik. Canımızı kurtarmaktan bahsediyorum. Ben rehin alınma durumu ile kesinlikle 
karşılaşmadım ve böyle bir şeye de şahit olmadım iddianamede geçen bu yöndeki suçlamaları 
görünce de şok oldum böyle bir şey asla olmadı kesinlikle kabul etmiyorum. Herkes alt 
katlara inmeye başladığı sırada ben de alt kattaki odama gittim. Hala saldırı olduğundan en 
güvenli yerin kartlı girişle girdiğim odam olduğunu düşündüm odama koşarak girdim ve 
odama girerek beklemeye başladım. Odama girdikten sonra önce bir süre bekledim o esnada 
şarjı bitmiş olan telefonumu şarja taktım telefonu açar açmaz 155 polis imdatı aradım.  O 
esnada zaten jandarmaya saldırı var o yüzden yardım isteyecek tek yer olarak polisi arama 
ihtiyacı duydum. İlk aramamda bir bayan polis memuru ile görüştüm kendimi tanıtıp 
karargaha saldırı olduğunu anlattım yardım etmelerini istedim bu yönde pek çok telefon 
aldıklarını şuanda bir karışıklık olduğunu ve emniyetli bir yerde beklememizi söylediler. Bir 
sonraki aramayı da bu görüşmeden hemen sonra yaptım yine durumu anlatıp ne 
yapabileceğimi sordum onlarda yine aynı doğrultuda telkinler vererek kapattılar. Bunun 
üzerine tekrar teyit için bir defa daha aradım. Bunada cevap geç aldım kısa bir görüşme 
yaptım ve güvneliğnii al bekle diye bir şeyler söylediler. Bu görüşmelerin ardından yapacak 
artık başka bir şey kalmadığını düşündüm en son annemi babamı aradım diye hatırlıyorum 
hts kayıtlarından da bakılınca bu durum teyit edilecektir. Gece bir ara babamlar beni aramış 
ve kısa bir konuşma gerçekleştirmiştik bana nerede olduğumu sormuşlardı işyerinde 
olduğumu ve iyi olduğumu fakat bir saldırı olduğunu söylemiştim zaten belli bir saatten sonra 
telefonumun şarjı bitip kapandığı için ve sessizde olduğu için şarjının da sonradan bittiğini 
düşünüyorum merak etmişlerdir diye aradım ve yine saldırının devam ettiğini söyledim 
bunun üzerine telefonu kapatıp polisin gelmesini bekledim ardından ne kadar beklediğimi 
hatırlamıyorum askeri kıyafetimle hedef olmamak için ve üniformamla çıkarsam öldürülürüm 
diye düşündüm ve sivil kıyafetimi giydim. Sivil kıyafetimiz odamızda olduğu için odamda 
değiştirdim bir zaman sonra dışarda polis araç sesleri duydum benim aramam üzerine 
geldiklerini düşünerek sevindim çok az bir ses duydum okadarını hatırlıyorum dışarda polis 
sesi duyduğum için kendimi güvende hissettim artık tabancaylada bir işimin olmadığını 
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düşünerek çekmecemin içine koydum ve kilitledim. Hemen dışarı çıktım dışarıya çıkıncada 
bahçede üç askeri yerde cansız ve yüz üstü yatarken görünce şok oldum bi baktım C 
nizamiyede bir polis aracı var hemen koşarak yanlarına gittim. Polis aracı namlusunu bana 
çevirdi yat yere diye seslendiler ardından kalk ve buraya gel dediler bu arada bende bir 
fotoğraf var onun ben olduğunu düşünüyorum teslim olduğum andaki fotoğraf sonra 
kamuflash giyinimli birisi yanıma geldi silahın var mı diye sordu ve üzerimi aradı hayır 
dedim bunun üzerine bana eğilerek yürümemi keskin nişancı olduğunu vurulabileceğimizi ve 
koşar adım ikimiz kalabalığa doğru yöneldik o esnada bir grup polis ve askerin bir arada 
olduğu yere gittik orada tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'nu gördüm hemen yanına gittim gece 
boyunca yaşadıklarımı anlattım. Bana kimliğimi ve telefonumu sordum bende telefonumu 
verdim aramalara, mesajlara, programlara baktı sonra kimliğime baktı ve sonra beni işaret 
ederek yanındaki emniyet personeline bunu bırakın gitsin dedi bunun üzerine beni bıraktılar 
ve evime gittim eve girip ailemle telefonda görüşerek iyi olduğumu söyledim o esnada 
yapılan hain darbe girişimini ailemden ve haberlerden öğrendim. Akşam saatlerinde 
telefonuma mesaj geldi. Takım komutanı vekili ilker Karaoğlan pazar günü herkes mesaiye 
gelmesini istedi ben de Pazar günü saat 9 da mesaiye gittim. Mesaiye başladık hemen gidip 
tabur komutanım binbaşı Mehmet Sağlam'a ve bölük komutanı vekili üstteğmen Bilal 
Bayram'a durumu anlattım onlarda tutanak tutmamı söylediler yaşadığıma dair tutanak 
tutarken bizi dışarıya çağırdılar o esnada herkes çalışıyordu herkes işini bırakıp dışarı çıktık. 
Bu arada biz odalara girmiştik odalarda çalışmaya başlamıştık yazıcılar falan yapılıyordu bir 
an arkadaşlar sistemlerden elinizi çekin parmak izine falan bakılacak denildi. Ondan apar 
topar herkes orta bahçede toplandı, herkes işini bırakıp dışarı çıktık adım okundu gözaltına 
alınarak teme ifade vermek üzere gönderildim. Gözaltı süresince defalarca işkence altında 
ifadem alındı fakat herhengi bir yere imza attırmadılar gözaltı süresince 9 gün boyunca her 
ün çok ağır işkenceye mağruz kaldım ölümden döndüm ne olduğunu anlayamadım gözaltı 
süresi bittikten sonra çıkardılığım mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildim. 17 aydır 
ttukluyum olaylarla hiçbir şekide alakam yoktur. Hala bir kabusun içinde hissediyorum. 
Masumum 10 aylık bir astsubayım kanunsuz hiçbir iş yapmadım ve suçsuz olduğuma 
inanıyorum ve suçsuzum olaylardan sonra dışarı çıkıp hemen polise durumu anlatıp ardından 
görüp konuştuğum ve bırakıldığıma dair Ahmet Hacıoğlu'nun dinlenmesini talep ediyorum. 
Aradığım 155 e ait telefon kaydını nöbetçi subay odası emanet silah defteri kaydını ve 
erizır06 güvenlik yazılımını da 2016 yılına ait defteri mesaiye kaldığımı göstermeye ilişkin 
talep ediyorum. Tutuklanınca jandarma genel komutanlığınca tutunak ile kayda geçen 
cüzdanımla beraber içindeki evrakla kimlik ve bana ait tüm harcamaları gösteren not 
defterimi general mobile hd telefonumu işyerimde çekmecemde olan ıphone 6 marka gri renk 
64 gb telefonu istiyorum ve talep ediyorum. Efendim az önce belittiğim isteklerimi yazılı 
olarak sunduğum metni size sunacağım taleplerim olarakta tahliyemi mahkeme aksi kanatte 
ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanarak tahliyemi ve yargılama sonunda her bir suçlama 
için ayrı ayrı beraatime karar verilmesini arz ve talep ediyorum. 
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