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Cep telefonumda mesai gelirken nizamiyeye bırakmıştım. Bundan dolayı o kaos ortamında 
ne yapacağımı bilemediğimden en güvenilir yerin şubemde kalmak olduğuna karar verdim. 
İddianamedeki görüntülerde ve Genelkurmay Başkanlığı idari tahkikatında anlaşılacağı gibi, 
o gün veya ertesi gün elime herhangi bir silah almadım. Kamuflaj giymedim. Üzerimdeki 
kıyafet karargah kıyafetidir. Silah yada silahsız herhangi bir olaya katılmadım veya destek 
vermedim. Vermediğim kamera görüntülerinden de çok net bir şekilde gözükmektedir. Ertesi 
gün fırsatını bulur bulmaz kolluk kuvvetlerine bilgi vermek için bizzat kendim gönüllü olarak 
gittim. Genelkurmay Başkanlığında mahsur kaldığımızı, yaşadıklarım hakkında kolluk 
kuvvetlerine bilgi vermek istediğimi söyledim. Daha sonra emniyete götürülüp tanık olarak 
ifadelerimiz alınacağı söylendi. Polis akademisine götürüldük. Emniyet çok kabalık diye bizi 
Başkent Spor salonuna götürüldük. Başkent Spor Salonunda 8 gün gözaltında kaldım. 
Kaldığım 8 gün boyunca Sayın Başkan lütfen dikkat edin buraya, ne bir emniyet görevlisi ne 
bir savcılık herhangi kimse girip de, arkadaş sen ne yaptın niye buradasın diye kimse bir şey 
sormadı. Direk sulh mahkemelerine çıkarıp tutuklandım. Şimdi gözaltındaki yaşadıklarımdan 
bahsetmek istiyorum. 16 Temmuz 2016 tarihinde saat 12:00 civarında 15 Temmuz 2016 
gecesi yaşadıklarım hakkında kolluk kuvvetlerine bilgi vermek için bizzat kendim gönüllü 
gittim. Genelkurmay kuzey nizamiyesinde gönüllü olarak çıktığıma dair görüntülerin 
iddianamede ve 16 Temmuz 2016'da saat 12:00 civarındaki Genelkurmay Başkanlığı kuzey 
nizamiyesi görüntülerinde de mevcuttur. Kuzey nizamiyesinden çıktıktan sonra kolluk 
kuvvetlerinin yanına giderek Genelkurmay Başkanlığı kışlası içerisinde, nizamiye bölgesinde 
çatışma olduğundan dolayı bütün gece çıkamadığımı, içeride mahsur kaldığımı, şu anda 
ortalıkta kimse gözükmediğinden dolayı kendi imkanlarımla çıkıp yaşadıklarım hakkında 
bilgi vermek istediğimi kendim bizzat söyledim.  Nizamiyeden çıkarken kolluk kuvvetlerine 
giderken yanımda 10 kişiye yakın daha personel vardı. Kamera görüntülerinden mevcuttur 
Sayın Başkan, sivil polisler ile birlikte ellerim kelepçesiz sigara içerek polis akademisine 
gittim. Polis akademisinde sizi Emniyet Genel Müdürlüğüne götürüp tanık olarak ifadenize 
başvuracağız dediler. Saat 15:30'a kadar polis akademisi bahçesinde ellerim kelepçesiz 
bekledim. Daha sonra tanık olarak ifade vermek üzere yola çıktığımızda, Emniyet Genel 
Müdürlüğünün çok kalabalık olduğunu, bundan dolayı Başkent Spor Salonuna 
götürüleceğimiz söylendi. Spor salonunun önüne geldiğimizde indirildik. Burada hiçbir sebep 
gösterilmeksizin herhangi bir bilgi verilmeden arkadan kelepçe takılarak içeriye alındım. 
İçeri girer girmez koridor halinde bulunan 7-8 kişilik polis tarafından hiçbir şey sorulmadan 
darp edilmeye, hedef gözetmeksizin neresine gelirse gelsin vurmaya, onur kırıcı bir şekilde 
küfür ve hakaretlere maruz kaldım. Daha sonra bizleri sıraya geçirip ellerimiz arkadan 
kelepçeli dizlerimizin üzerinde bekletilmeye başladık. İçeride yüzlerce insan sadece alt iç 
çamaşırlarıyla arkadan kelepçeli dizlerin üzerinde bekletiliyordu. Spor salonunun bütün 
camları kalın bezlerle kapatılmıştı. Bütün spot ışıkları insanı rahatsız edecek şekilde ve 
psikolojik  açıdan çöküntü oturacak şekilde açıktı. Dizlerimin üzerinde bekletilirken arada 
bulunan polisler ellerindeki bulunan siyah kelepçe demetleri ile en ufak bir kımıldamamızda 
neremize gelirse gelsin tüm güçleriyle bulup küfür ediyorlardı. Aynı şekilde her gün planlı ve 
sistematik olarak dayak ve sözlü şiddete maruz kaldım. Üç gün boyunca hiçbir şey 
verilmeden aç bırakıldım. Su dahi verilmedi. Herhangi bir gıda alamadığımdan ve sürekli 
dayak yediğimden dizlerimin üzerinde duracak halim kalmamıştı. Ama gene ufak bir 
kımıldamada yine dayak yiyorduk. Üçüncü günün sonunda küçük bir roll ekmek ve 3-4 kişi 
ile paylaşmak şartı ile 500 ml su verildi. Yaklaşık 1000 spor salonunda tuvalet ihtiyacımı 
karşılamak için en ufak bir talepte yine dayak ve hakarete maruz kalıyorduk. Pet şişeye 
tuvaletimi yapmak zorunda bırakıldım. Spor salonunda 6-7 kişilik oluşturulan polis 
tarafından sürekli dayak yiyorduk. Hatta bazen bayan polisler bile gelip onlar bile 
dövüyorlardı. Her gün adli sağlık raporu için spor salonuna getirilmiş doktorların yanına 
götürülüyorduk. Her tarafım mor olmasına rağmen polis zoru ile sağlık raporuna hiçbir şey 
yazdırılmıyordu. 5 gün boyunca yukarıda yaşadığım yukarıda belirttiğim tüm her şeyi 5 gün 
boyunca sürekli yaşadım. Günde sadece 1-2 saat uyumamıza izin veriliyordu. O da zemin 
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kanlı ve idrarlı olduğundan dolayı kendi kanım ve idrarım üzerinde yatmak zorunda 
kalıyordum. Bunların hepsi bir yana esmer tenli 170-175 boylarında "azrail" lakaplı, Bayram 
amirim diye seslendikleri biri sürekli " karılarınız ve çocuklarınız bizim ganimetimiz, 
hepinizin adresini biliyoruz, hepinizin adresini gidip hepsini toplayacağız. Bilmem ne 
yapacağız" şeklinde tüm insanı değerlerden uzak, sapıkça hayvanca söylemleri bir devletin 
kolluk kuvveti görevlisinin ağzından sürekli çıkmış olması, bu anlattığım şartlar içerisinde 
halimiz ve çaresizliğimizi anlatabilir. Şuanda da eminim ki gözaltında yaşadığım olayların 
vahametini o ortamda yaşamayanlar tam olarak anlayabileceklerini düşünmüyorum. Spor 
salonundan kaldığım 5 gün boyunca tribünlerde dört tarafında uzun namlulu tüfekli, elleri 
tetikte bekleyen polisler vardı. Sürekli bizi döverek ve hakaret ederek, sanki karşı 
çıktığımızda bizi vuracaklarmış gibi silahlar bize doğrultulmuş eller tetikte bekliyorlardı. Her 
gün defalarca "Kelime-i Şahadet" getiriyordum. Beşinci günün sonunda gece yarası 
otobüslere bindirildik. Ellerimiz her zamanki gibi arkadan kelepçeli, kafalarımız koltukta, 
koltuğa doğru öne eğilerek, başımızda silahlar ve dayaklar hakaretler eşliğinde yola çıktık. 
Yaklaşık bir saat sonra zemini taşlı, çakıllı, tel örgülü ile çevrilmiş bir alana getirildim. 
Otobüsten inince yine oluşturulan grup tarafından dayak ve hakarete maruz kaldım. Tüm bu 
yaşadıklarımın yanı sıra ne kolluk kuvvetlisi nede herhangi bir savcılık makamı tarafından 
hiç kimse gelip de "o gece ne yaşadın anlat" şeklinde dahi ifadem dahi alınmadan, direk 2. 
Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılarak tutuklandım. Yani suçlu muyum, suçsuz muyum 
sorulmadan bu insanlık dışı olaylara maruz kaldım. Ve bundan dolayı 16-23 Temmuz 
arasında Başkent Spor Salonunda görevli tüm memurlardan şikayetçiyim. Şimdi Başkanım 
2'nci bölümde iddianamede tarafıma isnat edilen suçlamalara cevap vereceğim. 1'nci iddia ; 
Hüseyin Ömür Astsubayla Ömür Astsubay ile beraber bilgisayar şifrelerini aldığım iddiasıdır. 
Sayın Başkan, buraya başlamadan önce bir hatanın düzeltilmesi gerekmektedir. Bu hata sivil 
memur Zehra Keskin'in görev yeridir. İddianamede sivil memur Zehra Keskin'in görev yeri 
"Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı" şeklinde yazılarak Zehra hanımın 
görev yerine bir gizem katılmak istenmiştir. Halbuki; tanık Zehra Keskin huzurda verdiği 
yeminli ifadesinde ve bizlerin huzurda verdiği tüm ifadelerinde, Zehra hanımın Personel Plan 
Yönetim Daire Başkanlığında görev yaptığını ve beraber görev yaptığımız mesai arkadaşımız 
olduğunu özellikle söylememize rağmen, hala Savcı Beyin esasa ilişkin mütalaasında sehven 
yanlış olduğunu düşünüyorum. Yanlış yazıldığını düşünerek halen iddianamedeki görev 
yazılmıştır. Ayrıca dairenin idare işlerine bakan asıl sorumlu olan sivil memur Naci Özen, 
geçici olarak Afganistan'da görevdeydi. Asıl sorumlu olmadığından dolayı aynı daireye bağlı 
diğer şubelerde görevli sivil memur Abidin, sivil memur Nurşen Şişli, sivil memur Gülay 
Özbudak, sivil memur Betül Demir ve sivil memur Zehra Keskin, dönüşümlü olarak idari 
işlerine bakmaktaydı. Bu personel de MEDAS şifrelerine, oda anahtarına ve MEDAS'ı 
kullanmaya vakıflardır. Aynı zamanda şifreler masa üzerinde bulunmaktaydı. Şimdi MEDAS 
sistemi hakkında iddianameden okuduğum ve burada sorup soruşturduğum kadarıyla kısa bir 
bilgi vermek istiyorum. MEDAS ; TSK'da özel ve gizli mesaj ve evrak göndermeye yarayan 
sade ve basit bir programdır. Bu MEDAS bilgisayarı Genelkurmay İkinci Başkanlığına bağlı 
tüm başkanlıklarda ve bu başkanlıklara bağlı alt daire başkanlıklarında ve ayrıca birkaç yerde 
olmak üzere 50-60 kadar vardır. Ve bunları kullanan yaklaşık 100-120 kadar personel 
bulunmaktadır. MEDAS dediğimiz program; Gmail, Hotmail, Whatsapp gibi bir mail 
programıdır. Şimdi Sayın Başkan ifademde belirttim. İlk ifademde özellikle belirttim tekrar 
vurgulamak istiyorum. Ben evrak işlerine bakan bir personel değilim. Yani mesaj ve evrak 
nasıl gönderilir bilmiyorum. Şube Müdürümüz Albay Cemil Turhan; Hüseyin Ömür 
Astsubaya ve bana verdiği emir ile o dönem dairemizin idari işlerine bakan, Zehra Hanımın 
yanına gittik. Şube Müdürümüzün bize verdiği emir gereği YAŞ provalarının olacağı, acil 
evrak gönderilebileceği ve kendisininde mesaiye kalması gerektiğini, konu hakkında da Daire 
Başkanının bilgisi olduğunu söyledik. Zehra Hanıma bunu söyledik. Zehra Hanımda; bekar 
olduğunu, Eryaman'da oturduğunu ve mesaiye kalamayacağını söyledi. İsteseniz size 
yardımcı olabiliriz dedik. Zehra Hanımda bilgisayar şifrelerini vererek oda anahtarının tek 
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