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bölgesine götürülme görüntümü izlerken rehin alındığımızda inanmadığınızı belirtecek şekilde ne 
var bunda normal bir biçimde yürüyorsunuz diyerek çok normalmiş gibi fikrinizi belirtiyorsunuz, 
halbuki önümüzdeki ve arkamızdaki bizi götüren silahlı Özel Kuvvet Personeli'ne hiç 
değinmiyorsunuz, 2 tane Özel Kuvvet Personeli şuan gözüküyor  zaten. (Yansı 6) Ama tanık 
sandalyesinde olan Armağan Ustael için evet siz rehin edilmişsiniz SKKHM Turnikeleri kapatılmış 
çıkamamışsınız gibi sanki Armağan Ustael çok mağdur olmuş rehin alınmış gibi bir algı 
oluşturuyorsunuz sanık Osman Kardal daha önceki celselerde SKKHM ile ilgili detaylı ibretlik 
görüntüleri gösterdi orada hiç rehin alınmış görüntüsü yoktu maalesef bu şahsın, burada 
gözüküyor. Maalesef bu söylemleriniz bizde kişiye göre ön yargılı ve taraflı olduğunuz izlenimi 
oluşturuyor keza  Av. Süleyman Ayhan'ın da şahsıma sormuş olduğu soruları da bu yönde gördüm 
keşke bu soruların benzerleri tanık Armağan Ustael, Feridun Bircan, Levent Taşkıran'a  sorulsaydı, 
birde bu davanın çatı davası olması yüzünden ve beninde burada yargılanmam sebebiyle oluşan 
algı yüzünden durumun daha da zorlaşmaktadır darbe olmuş, insanlar şehit edilmiş, yaralanmış 
böyle bir tablonun içerisinde rehin alınmış olmama rağmen sanık listesine ilave ediliyorum sonra 
bütün bu karmaşıklığın arasında kendimi savunmaya çalışıyorum bu bence hiç adil bir durum değil. 
Sabahın 5'inde kalkıp 3-4 saat en fazla 5-10 kişinin durabileceği havasız ortamlarda 20-30 kişi 
tutuluyoruz. Saat (On Buçuk'ta) 10:30'da başlayan Mahkeme için 500 Metre olan Mahkeme 
salonuna gelebilmek için 5 saat öncesinden alınıyoruz ve saatlerce süren bir yargılamanın bir 
parçasında savunma yapmamız isteniyor bu hiç adil değil. (Savunma Yansı 7) Diğer bir husus 01 
Kasım 2017 tarihinde yapmış olduğum savunmanın akabinde TRT 1 Muhabiri öğlen arası Emrah 
Ilgaz rehin alındığını söylüyor ama görüntülerde böyle bir şey yok diye açıklama yapıyor.  Sayın 
Başkan, Maalesef o akşama ilişkin Genelkurmaydaki görüntülerin çoğu yok bunu herkes biliyor. 
Sayın Genelkurmay Başkanı derdest edildiğini belirtiyor ve bununda görüntüleri yok benim rehin 
alındığımı ve derdest edildiğimi belirten ve şu anda halen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Koruması 
görevinde bulunan 5 tane yeminli tanık var. Şimdi bu ruh ve beden haliyle devam edersek sayın 
Savcı bir önceki savunmamda o kadar detaylı izah yapmama karşı hala hiçbir hukuki alt yapısı 
olmayan, sanal olayları karşıma suç diye koymuş ve ben de bu duruma göre kendimi savunmaya 
çalışıyorum. (Yansı 8) İddia Makamının tarafıma yöneltmiş olduğu suçlamalar yansıda 
gözükmektedir. Yaş Toplantısı adı altında darbe girişimi öncesi örgütün atama listesindeki 
personelin durumu ile ilgili değerlendirme toplantısına katılmak, herhangi bir şekilde derdest 
edilmeden geceyi geçirmek ve darbenin önlenmesine yönelik bir girişimde bulunmamak, diğer 
sanıklarla fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek askeri darbe girişimde bulunmak, 
yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirmek, Bylock kullanıcısı olmak. Öncelikle şunu sayın 
Savcı'ya söylemek istiyorum bu yapmış olduğu suçlamalara ilişkin bir tane somut delil koymamış 
dosyaya, tamamen bir his dünyası sonucunda değerlendirme yapmış, bunu da Kurmay  Subay 
olmam ve Personel Başkanlığında çalışmam ön yargısıyla yapmış olduğunu değerlendiriyorum. O 
akşam Genelkurmay Başkanlığında olan kişiler alt alta yazılmış, kimler suçlanacak belirlenmiş ve 
ona göre bir İddianame hazırlanmış nasıl olsa bir suç var, bu olayın üzerinden oluşan algı ile 
istediğimizi suçlarız, yargılarız denmiş. Ben savunmamda söylediğim hususları objektif bir 
biçimde delillerle açıklamaya çalışacağım, iddialarımı kanıtlayacağım, umarım anlaşılır. (Yansı 9) 
Üç bölümden oluşan savunmamın ilk bölümünde tutuklanmama kadar olan kısmı arz edeceğim, 
Sayın Başkan Sulh Ceza Hakimliğinde Polis ifademde ne demişsem aynen bu günde bunları kabul 
ediyorum en ufak bir farklılık yok ifadelerim arasında. 16 Temmuz 2016 Cumartesi günü saat 
12:00'da Genelkurmay Başkanlığı Kuzey Nizamiyesinden çıkarak kendi irademle Polis 
Akademisi'ne gidip orada bulunan Emniyet güçlerine yaşadıklarımı anlattım ve gözaltına alındım, 
çok rahatlıkla buradan çıkıp evime gidebilirdim, nitekim daha sonraki yansıda da göreceğiz tanık 
mağdur Feridun Bircan ne yapmış evine gitmiş, ama tamamen suçsuz ve kendimden emin olmam 
hasebiyle, kolluk güçlerine yardımcı olabilmek adına böyle davrandım, burada gözaltına alınmaya 
müteakip Türkiye Voleybol Federasyonuna ait spor salonuna götürüldük burada malum kendini 
Azrail ilan eden zat vardı, Polis Amiri Tahir Dabazoğlu. (Yansı 10) Voleybol salonuna girdikten 
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sonra orada bulunan Emniyet güçleri bizi ters kelepçeledi, kıyafetlerimiz çıkarıldı, dayak, hareket 
uykusuzluk. 2 gün aç ve susuz bırakıldım, ailelerimize ve çocuklarımıza bile ağza alınmayacak 
küfürler edildi, tuvalete göndermeme dahil her türlü eziyet, işkence, insanlık onuruna yakışmayan 
muameleler yapıldı, 10 ün boyunca gözaltında tutuldum, ifadem bile alınmadan mahkemeye 
çıkarıldım ve tutuklandım, ifadem 3 ay sonra polis tarafından cezaevinde alındı, gözaltının son 3 
günü Sincan Ceza İnfaz Kurumu içerisinde bulunan bir büyük çadırın içerisinde taş üzerinde geçti, 
işkence faaliyetlerine burada da devam edildi, gözaltında defaaten panik atak krizleri geçerdim, 
burada bulunan doktorun ısrarlarına rağmen hastaneye uzun süre götürülmedim, doktorların 
tarafıma vermiş olduğu ilaçlar bile bu sürede zarfında tarafıma verilmedi, tarafıma yapılan diğer 
klasik işkenceler diğer sanıklar tarafından bahsedildiğinden bu hususları geçiyorum. Şunu da 
belirtmek istiyorum Sayın Başkan 15 Temmuz sonrası, 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde, işyerimde 
odamda çekmecede bulunan ve evlenirken eşim tarafından alınmış saat ve saatin kutusu içinde 
bulunan evlilik yüzüğüm oda araması yapan kişiler tarafından çalınmıştır. Konuyla ilgili Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum ancak sizde bunu bilin istedim. Yüce 
Mahkeme, Sayın Heyet, Sayın Başkan, savunmamın bu ilk bölümünde 15 Temmuz 2016 gününü 
anlatacağım. 15 Temmuz 2016 günü her zaman olduğu gibi aynı yerde çalıştığım eşimle beraber 
mesaiye geldim, mesaide silah taşımıyorum ve cep telefonu bulundurmak yasak,  öğlen yemeği için 
Çin Halk Cumhuriyetine Hava Ateşesi olarak atanan Binbaşı Hayrettin Köken'in ayrılış yemeği 
maksadıyla mesai arkadaşım Nahsen Fıstıkçı ile beraber yemeğe gidip tekrar geri döndüm, saat 
17:30'da mesai'nin bitmesine müteakip eşim Hatice Ilgaz ile beraber YAŞ Prova Toplantısının 
yapılacağı saat 20:00'e kadar olan vakti değerlendirmek adına Kızılay'a alışverişe gittik, 
çocuklarımız için Minicity Çocuk Mağazasından alışveriş yaptık ve beraber yemek yedik. (Yansı 
11) Daha sonra ben toplantı maksadıyla Genelkurmay'a geri döndüm eşim eve gitti. Yaş 
Toplantısının 2 -3 saat sürmesi planlıydı, toplantıya katılan personeli evlerine götürmek üzere araç 
planlaması yapılmıştı, bu husus bile saat 20:00 - 23:00 arası planlı bir toplantı yapılacağını ve 
sonrasında evime gideceğimi göstermektedir. Toplantı planlandığı gibi saat 20:00'de başladı, 
toplantıya çalıştığım şubeden izinli olmayan ve tayin olmayan tüm personel iştirak etti. (Yansı 12) 
Burada şunu söylemek istiyorum ifadelerde veya müşteki avukatların sorularına niye sana söylendi 
veya niye sen! gibisinden düşünceler oluyor biz tüm şubece bu toplantıya iştirak ettik. Tek 
katılımcı ben değildim, resimde de görülmektedir. O gün şubemizden yani ayrılmış ve toplantıya 
katılmamış hakkında FETÖ iddiasıyla yargılama olanlarda var, gerçi her şey bir mantık 
oluşturuluyor değerli heyet, FETÖ'cü Burak Akın ifade veriyor, adam alenen her haltı yemiş, ama 
benim darbeden haberim yok diyor, demek ki bana çok güvenmemişler filan diyor, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Koruma Müdürü olmuş süreçle ilgili o kadar çok söylenecek şey var ki buda bizde ön 
yargılara göre ve oluşturulan listelere göre işlem yapıldığı izlenimi oluşturuyor. Tek beklentim 
sayın Heyetten objektif tarafsız, ön yargısız bir bakış açısıyla olaylara bakılması ve değerlendirme 
yapılması, benimle alakalı en ufak darbeye ilişkin bir şey söylenemezken 23 aydır tutukluyum, 
sayın Başkanım bende gizli kalan bir şey yok veya bildiğim isim yok çünkü ben terörist değilim. 
Kurmay Subay olmanın bu kadar kötü bir şey olacağı aklıma gelmezdi. Toplantıya bizim şubenin 
çağrılma amacı üzerinde çalıştığımız terfi sistemi projesidir. Şimdi gene SEGBİS çözümlerinde 
şunu gördüm. Sayın Başkan sorularınızda toplantı YAŞ Toplantısı siz General Amiral Şube 
Personeli değilsiniz mevzuatçısınız ne işiniz var orada diyorsunuz, o sene yapılan YAŞ 
Toplantısının belki de en önemli konusu ve doğal olarak provanını en can alıcı hususu Albayların 
Emeklilik projesidir. Yılların sorunu ve radikal bir karar, sayın Genelkurmay Başkanının ben 
yaptım diyeceği devasa proje. Nitekim toplantı boyunca da bu hususlarda Kuvvet 
Komutanlıklarından gelen sorularla cevaplar verdik. Saat 20:00'da toplantının yapıldığı Çakmak 
Salonuna Cemil Turhan gelip toplantıyı başlattı ve oradan ayrıldı, toplantı Mustafa Duygulu 
Koordinatörlüğünde başladı takribi 20:30 sularında Cemil Turhan toplantı salonuna gelip kendi 
Şubesinden 3 - 4 kişinin orada kalmasını söyleyip diğer personelin ofislerine gitmesini emretti. 
Şimdi Sayın İddia Makamı bu toplantı ile ilgili ne diyor; Yaş Toplantısı adı altında darbe girişimi 
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