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geçemediğini söyleyince GATA'nın önünde yukarı çıkıp o Antares'in oraya gidiyorsunuz. Biz 
de oraya alışverişe gidiyorduk eşimle. Onun için eşim oraya götürebilir misin dedim beni 
başka bir yoldan oraya götürdü başkanım. Eşimi aradım taksicinin telefonundan. Eşim geldi 
beni aldı başkanım. Ondan sonra eve gittik. Uygun görürseniz burada ara verelim başkanım.

Başkan: Evet. Çok detaylı bir husus. Çok fazla şey yaşamışsın yani en aksiyonlu 
sanık sensin şu ana kadar herhalde. 

Sanık Şahin Karatekin cevaben: Başkanım bir de ben yanımda şeyleri de aldım..
Başkan: Onun için not almamız lazım çünkü başından bayağı olay geçmiş. Onları 

soracağız. 
Sanık Şahin Karatekin cevaben: Burada şeyler de var yani arz edeceğim size 

başkanım. 

G. D.:
Duruşmaya saat 17:20'a kadar ara verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Saat 17:20 itibariyle açık yargılamaya devam olundu.

SANIK ŞAHİN KARATEKİN, SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ SAVUNMASINDA 
DEVAMLA: Sayın başkanım müsaadenizle Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube 
Müdürlüğü'nde gözaltı süresince yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. 18 Temmuz 2016 günü 
Ankara Merkez Komutanlığı'na gittim. Şahsımla ilgili gözaltı kararı olmaması nedeniyle geri 
gönderildim. 19 Temmuz 2016 günü tekrar Merkez Komutanlığı'na gittim. Oradaki denizci 
askeri savcıya başımdan geçenleri anlattım. Beni Kara Kuvvetleri askeri savcısına gönderdi. 
Kendim oradan ayrılarak Kara Kuvvetleri askeri savcısının yanına gittim. Kara Kuvvetleri 
askeri savcısı ifademi almadan beni tekrar Merkez Komutanlığı'na sevk etti. Merkez 
Komutanlığı'nca..

Başkan: Bir sessiz olalım herkes bir önüne dönsün.
Sanık Şahin Karatekin cevaben: Merkez Komutanlığınca 20 Temmuz 2016 

tarihinde sabah saatlerinde içerisinde genelde general rütbesinde personelin olduğu bir araçla 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldük. Oradaki sivil 
polis memurlarınca eşya gibi araçtan aşağıya atıldık. Yerden kaldırılarak yüzlerimiz oradaki 
istinat duvarına döndürüldü ve ellerimiz arkadan sıkıca kelepçelendi. Orada görev yapan 
polislerce uzunca bir süre sinkaflı küfürler eşliğinde coplarla dövüldük. Merkez 
Komutanlığınca zarflara konulan kimlik, para, alyans, saat ve banka kartları büyük bir naylon 
poşete rastgele boşaltıldı. Başkanım kimliğim kayıp. Diğer şeylerin önemi yok ama kimliğim 
yok başkanım. Duvarın önünde copla dayak yerken polislerce en kutsal değerlerimize ağza 
alınmayacak hakaretler ve küfürler ediliyor, aile bireylerimize yüce mahkemenizin 
huzurunda ifade etmekten utanç duyacağım sinkaflı sözler ediliyordu. Başkanım polislerce 
eşlerimizle, çocuklarımızla ilgili söylenen sizin karılarınız ve kızlarınız bize helal laflarına 
hala bir anlam veremiyorum. Yani en acısı buydu. Hani ben bunları burada söylemek 
istemiyorum aslında başkanım hani ama bunları da anlatmasam savunmam eksik kaldığı için 
anlatıyorum çünkü ben emniyet mensuplarıyla teğmenimden biri yaklaşık yüzbaşı, kıdemli 
yüzbaşı olana kadar operasyonlara çıktık başkanım. Hani ya biraz şey insanın zoruna gidiyor 
hani mesela senin karın senin kızını şöyle yapacağız gibi benim kızım 15 yaşında başkanım. 
Küçük kızım da 2 yaşında yani. Bir şey de yapamıyorsunuz eliniz arkanızdan böyle bağlı. 
Düşünün artık olduğunuz durumu. Hani ben önemli değilim ama yanımda mesela 
Demirarslan General vardı başkanım. O mesela o gitti zaten bayıldı orada. Artık en son şey 
dedik bu Akıncı Üssü'nü vurduran korgeneral dedi oradan birisi de oradan alıp revire 
götürdüler mesela. Müsaade ederseniz devam ediyorum. Evli ve çocukları olan kimseden 
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böyle iğrenç lafları sık sık neden tekrar ediyorlardı anlamıyordum. Başkanım bizleri daha 
sonra spor salonunun içine alarak döverek kıyafetlerimizi çıkarttırıp siyah bir terlik, turuncu 
bir tişört ve siyah bir pantolonu yaklaşık 800 kişinin önünde zorla soyundurarak giydirdiler. 
Guantanamo'ya hoşgeldiniz diyerek yüzümüzü duvara dönük şekilde ellerimiz arkadan 
kelepçeli öyle ki ellerimiz kelepçenin sıkılmasından dolayı bileklerimiz kanamaya başladı. 
Ellerimiz arkadan kelepçeli yüzüstü çöktürülüp yaklaşık 800 kişinin önünde dövülmeye 
devam ediliyorduk. Spor salonunun içindeki kondisyon salonuna girdiğimizde kafalarımız 
kondisyon salonundaki duvara monteli aynalara vuruldu başkanım. Yere düştüğümüzde 
polislerce kafalarımız dahil her yerimiz tekmelenerek dövülmeye devam edildik. Bunların 
hepsi kondisyon salonunun içindeki sivil doktor, hemşire ve memurların gözleri önünde 
oluyordu fakat kimse bir şey söylemiyor ve müdahale etmiyordu. Üstümüzdeki kıyafetler 
muayene maksatlı çıkartıldı. Benim vücudumda başkanım benim vücudumda 260 tane dikiş 
var. Yani şuradan ve sırtımın ortasına kadar benim problemli. Şuradan 2 tane mermi yaram 
var başkanım. 1 tanesi biksi bir de sırtımdan çıkışlı bir delik var başkanım. Şimdi onunla 
ilgili de bir şey yaptılar size arz edeceğim burada. Polisler kafalarımız dahil her yerimizi 
tekmeleyerek dövmeye devam edildik bu arada başkanım. Bunların hepsi kondisyon 
salonunun içindeki sivil doktor, hemşire ve memurların gözleri önünde oluyordu fakat kimse 
bir şey söylemiyordu müdahale etmiyordu. Üstümüzdeki kıyafetler muayene maksatlı 
çıkartıldı. Vücudumdaki mermi ve ameliyat izlerini gören polisler bu ne lan diye sorunca 
güneydoğu gazisi olduğumu söyledim. Ben böyle söyleyince sinkaflı cümleler sarf ederek bir 
tane polis memuru bizim için mi gazi oldun lan şerefsiz diyerek beni dövmeye devam etti. 
Başkanım bu polis memuru burada aynı bir şey daha oldu da onu nasıl anlatayım bilmiyorum 
yani. Yeri geldiğinde yani geldiğinde yani kendimi çok tutuyorum aslında söylemeyeyim 
diye de yeri geldiğinde söyleyeyim en azından biraz fikriniz olur içinde bulunduğumuz 
durumla ilgili. Başkanım bütün muayene raporlarımızda gözaltı süresince darp, cebir yoktur 
yazıldı. Başkanım bizi daha sonra önce spor salonunun sol yanına alarak 28. Mekanize 
Piyade Tugayı'nın uzman ve erlerine, belli bir süre sonra da spor salonunun sağ tarafına 
alarak kendileri sinkaflı küfürler eşliğinde copla dövmeye devam ettiler. Buraya yazmadım 
ama müsaadenizle anlatıyorum. Başkanım benim yanımda Salih Ulusoy General vardı. Bir 
tane polis memuru sırtımıza vurmaya başladı. Benim bu mermi çıkış yerlerine özellikle şöyle 
vuruyordu başkanım. Yani adamın söylediği şey şu şu polis memurunun biz size söylemedik 
mi Persler büyük millet dedi başkanım yemin ediyorum böyle söyledi ya ben anlam 
veremiyorum. Salih Ulusoy General'e de senin memleketin ne lan dedi. O da Erzurum 
Azaplıyım dedi. Sen Ermenisin lan dedi tamam ona da. Ondan sonra gittik yani öyle sopa 
yemeye devam ettik başkanım. Şimdi geceleyin ise alkol kokan ve alkol kokan bu memurlar 
bunlara bayan memurlar da dahil oluyor ve sinkaflı küfürlerle bizleri sürekli açık olan yüksek 
voltajlı projektörler altında uyumaya çalışırken gelip eklem yerlerimize ayakkabılarıyla vurup 
darp ediyorlardı. Başkanım ben mesela gece 2 gibi hatırlıyorum yani böyle yani yerde 
yatarken bir tane polis bayan memur geldi başkanım. Yani siz ayakkabının topuğuyla mesela 
bu kuyruk sokumunun olduğu yere vurmaya başladı başkanım. Beni herhalde pilot 
zannetmişler. Sonra oradan birisi geldi bu pilot değil deyince yanımdaki diğer pilotu 
çıkardılar. Onun ismi de Eyüp'tü herhalde başkanım. Onun bu sefer böbreklerine vurmaya 
başladılar mesela. Onun da böbrekleri gitti. Sabahleyin adama habire su içiriyorlardı 
kendisine gelsin diye. Yani böyle akşamları böyle bir şeyle karşılaşıyorduk. Başkanım 8. 
günün sonunda spor salonunda 30-40 kişi kaldık. Zamanını hatırlamıyorum. 2 sivil polis 
memuru beni bulunduğumuz binanın alt katına götürüp biraz hırpaladıktan sonra başımdan 
geçenleri anlatmamı istediler. Akıl sağlığım yerinde olduğu kadarıyla başımdan geçenleri 
yani şu anda size anlattıklarımı aynen detaylı olarak anlattım. Siz bana soru soracaksınız 
zaten başkanım. Uygun görürseniz ben o zaman cevaplamayı düşünüyorum. Bir şey 
söylediğimde telefon uzun saçlı bir polis memuru vardı başkanım elinde telefon vardı o bir 
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yerlere soruyordu. Bu terfi etmiş lan diyordu mesela başkanım hani. Akıl sağlığım yerinde 
olduğu kadarıyla başımdan geçenleri yani şu anda size anlattıklarımı aynen detaylı olarak 
anlattım. Sana inanmıyoruz lan diyerek önümüzde kollukta alınan ifadeyi yazarak bana zorla 
imzalattılar. İfadede geçen birçok cümleyi elimdeki kalemle çizmeye başlayınca polislerden 
biri kolumu kendisine doğru çekip kalemi tuttuğum sağ elimin dirseğine zımba makinesiyle 
vurup ne yapıyorsun lan onun bunun çocuğu gibi laflar etti. İfadeni mahkemede değiştirirsin 
dediler. Başkanım bu beni öyle bir mutlu etti ki inanamazsınız. Çünkü ben sopa yemekten bir 
de böyle ellerimi bağlayıp aşağı kata götürdüler. İmalathane diyorlardı oraya. Kapının dibine 
şöyle attılar başkanım önce. Ben anlattıkça hırpalanınca biraz böyle 8 günün şeyiyle insan bir 
şey oluyor böyle. Artık ne olacaksa olsun diyor. Sonra böyle mahkemede anlatırsın deyince 
ifadeyi çizmeyi bıraktım. Mesela ifadede çizdiğim bir lafı söylüyorum yazılan lafı. Onu 
baronun avukatına sorabilirsiniz başkanım. Zaten ondan sonra koluma dirsek vurmaya 
başladılar. Şöyle bir şey yazdırdı oradaki polis. Ben bilerek ve isteyerek darbe faaliyetinin 
içine katıldım. Şöyle yaptım böyle yaptım. Büyük büyük cümleler yazdı başkanım. Ben de 
onları sildim. Ondan sonra bana mahkemede değiştirirsin deyince başkanım ben ondan sonra 
direnmeyi bıraktım başkanım. Yanımda bulunan avukatı da umarım bunları savunmazsın. 
Hain damgası yer sicilin bozulur. Sen de tutuklanırsın gibi sözler sarf ettiler. Baro avukatını 
bunu çağırıp sorabilirsiniz başkanım. Hani ben burada yalan söylemediğimi size arz etmek 
istiyorum. Yani oradaki tek şahidim de baro avukatı yanımızdaki. Eğer uygun görürseniz onu 
çağırıp bunu söyleyebilirsiniz yani. Yani umarım bunları savunmazsın. Hain damgası yersin. 
Sicilin bozulur. Uygun görürseniz bunu sorun başkanım. Başkanım mahkemeye gittiğimizde 
maalesef orada şöyle oldu. Kamera kayıtları vardır orada. Uygun görürseniz onları da 
isteyebilirsiniz başkanım. Beni mahkeme salonuna şöyle soktular başkanım şöyle. Hakim bey 
şöyle baktı..

Başkan: Mikrofona konuşuyoruz.
Sanık Şahin Karatekin cevaben: Şöyle kafasını çevirdi sonra beni oradan çıkardılar 

dışarı başkanım. Konuşmama müsaade etmediler. En son çıkarken şunu bağırdım. Ben 
kapıdan çıkarken Akıncı Üssü'nde cep telefonumu zorla aldılar bari onu yazın diye bağırdım 
başkanım. Sonra da tutuklandım ve Sincan 1 Nolu Cezaevi'ne konuldum. Yani bu başımdan 
geçenler bunlar. Uygun görürseniz iddianamede şimdi bana atıf yapılan suçlamalara cevap 
vereceğim başkanım. İddianamede tarafıma yöneltilen suçlamalar ve bu suçlamalara ilişkin 
açıklamalar. MASAK raporuna ilişkin açıklamalar. 2011, 2014 yıllarında 2 işlemde Yasin 
Candemir adlı kişiden toplam 3600 TL havale aldığım belirtilmiştir. Başkanım Yasin 
Candemir hazırlanan iddianamede yanlışlıkla zannedersem Rasim Candemir olarak 
yazılmıştır. Öncelikle bunun düzeltilmesini arz ediyorum. Yasin Candemir, Mamak Çiğiltepe 
Lojmanlarında benim komşumdur. 2009-2011 yılları arasında Harp Akademileri 
Komutanlığı'nda beraber eğitim görmüştük. 2014 yılının nisan ayında benden 3000 TL borç 
istemişti. Ben de bunu kendisine elden vermiştim. O da 10 Ağustos 2014 tarihinde hesabıma 
bu parayı 1430 şube kodlu Akbank'taki maaş hesabım olan 139402 nolu hesaba havale 
ederek ödemiştir. Başkanım bunun dekontunu aldım. Uygun görürseniz arz edeyim size. 
Şurada işaretledim başkanım şeyle ayraçla. Sarı puntolu kalemle de çizdim başkanım. Ayrıca 
18 Temmuz 2011 tarihinde kendisinden havale olarak aldığım 600 TL'yi ise yine böyle bir 
alacak verecek işlemi başkanım. Onun da şeyi burada. Uygun görürseniz bunu da vereyim. 
Bu da İş Bankası'ndan havale yapmıştım başkanım. Yani birisi 2011 yılında birisi de 
başkanım 2014 yılında. Dolayısıyla hani birisi 3000 lira birisi 600 lira. Bu benim arkadaşım. 
2'sinde de araba almıştı başkanım benden borç para istemişti. Ben de olan kadar vermiştim. 
Başka bir şey bir anlam ifade etmiyor başkanım hani öyle şey bu açıklaması bu. Uygun 
görürseniz devam ediyorum. Haziran 2014 tarihinde 2 işlemde Ayhan Çakmak adlı kişiye 
2000 TL havale gönderdiğim, 20 Haziran 2014 tarihinde ise bu kimseden 1000 TL havale 
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