
Ankara 17. Ağır Ceza Mah. 12/06/2017 tarih ve 2017/109 esas sayılı 1. celsesi SEGBİS çözüm tutanağıdır.

Savcıya anlatmaya cesaret edemedim, oradaki yazılan ifayi ifadeyi okuyamadım, imzalamak zorunda 
kaldım, ifadenin bir suretini Avukat istedi ancak ne Avukata nede bana ne imzalanan suret nede 
bilgisayar çıktısı verilmedi, Avukata yazılan bu ifade imzasız olarak dahi verilmedi ama bi süre sonra 
basına olduğu gibi servis edildiğini duydum ve öğrendim. Avukatım orda sayın Savcı'ya hangi 
Mahkeme'ye sevk ediyorsunuz diye sorduğunda Savcı cevap olarak şimdi değil bu akşam onun 
Emniyette işi var Emniyette misafir edecekler yarın sevk edeceğiz dedi ve beni tekrar alıp Emniyet 
binasına götürdüler. Emniyete tekrar gidince artık dönüşün olmadığı Savcılıkta ifade verim imza 
attığım kendi ellerinde de imzalı belgelerim olduğu, sevdiklerim ve ailemin iyiliği için ye ye 
yaşadıklarımı unutmam, hiç kimseye bahsetmemem, hiç bir yerde konuşmam konusunda da tehdit 
edildim. Konuşursam başıma nelerin gelebileceği o ana kadar yaşadıklarımın hiç olduğunu bildiğimi 
istedikleri her an ve her yerde de bana rahat cı rahatlıkla ulaşabileceklerini söylediler. Saatler sonrada 
Emniyette'ki Spor Salonu'na indirdiler, aşağıya indirirken, götürürlerken de Paşalara bile neler 
yapıyoruz göz sana neler yapabileceğimizi hayal et dediler. Spor Salonu girişinde tekrar üstümdekileri 
soydular, bi tana tişört'le pantolon verdiler, salona girdiğimde gerçekten Generaller vardı, orda 
özellikle Salih Ulusoy'u gördüğümü hatırlıyorum, orda yapılanları da detaylı bi şekilde 
anlatmayacağım. Ertesi gün Mahkeme'ye çıktım ve tutuklandım, Mahkeme'de ilk defa polis yoktu, 
dışardaydı, Emniyette ezberletilenlerin hiç birisini söylemedim, Hakim dosyamı açtı, dosyama baktı, 
dosyamın içinin boş olduğunu söyledi, ordaki ifademe rağmen de tutuklama kararı verdi ve beni 
tutukladı, Cezaevine geldiğimde artık polislerden kurtuldum zannediyordum, ancak bir sonraki gece 
gece yarısından sonra koğuşta yatarken Gardiyanlar tarafından tartaklanarak koğuş dışarısına 
çıkartıldım, Cezaevi çıkış kapısına götürüldüm, tekrar polisler gelmişti, beni götürüceklerini 
zannettim inanın çok korktum, bunları sana imzalatmayı unutmuşuz diyerek, imzala bakalım dediler 
ve bi takın şeyler imzalattılar, imzaladıklarımın içerisinde fotoğrafa benzer bi şey vardı ancak tam 
göremedim, bunun fotoğrafa benzer bi şey olduğunu söylememin sebebi şu bize giydirilen turuncu 
renkli tişört vardı, zannedersem kendi resmimi imzalattılar diye düşündüm o esnada, ama ne 
imzaladığımı, nasıl bi şey imzaladığımı inanın bilmiyorum, böylelikle Cezaevinde de kurtuluş 
olmadığını her istedikleri şekilde ve her yerde ve her zamanda bana istedikleri gibi ulaşabileceklerini 
de tekrar söylediler. O gece koğuştan çıkışıma Sincan'da aynı koğuşta kaldığım Sincan F1B1550 
numaralı koğuştaki koğuş arkadaşları da şahit olmuştur. Sonrasında yaşadığım sağlık problemleri 
uzun süre devam etti, hali hazırda devam etmektedir. Mevcut yaralarımla ilgili işkence izleriyle ilgili 
20'ye yakın Hastane'ye gittim bu kayıtlar Cezaevi giriş çıkışlarından da resmi olarak talep edilebilir 
diye düşünüyorum. Mahkeme'mizin başlama tarihi olan 22 Mayıs 2017 tarihinde 10 gün önce 12 
Mayıs 2017 tarihinde Kırıkkale Cezaevine polisler geldi o gün aynı zamanda ailem gelmişti, açık 
görüşümüz vardı ve açık görüşten koğuşa döndükten hemen sonra polisler gelince ayrı bi şekilde 
endişelendim, görüşmek istemediğimi belirttim, böyle bi hakkım olmadığını söylediler, Avukatımın 
çağrılmasını talep ettim bunu da reddettiler, polislerle  Cezaevinin Kütüphanesinde görüşmek zorunda 
kaldım, polisler Kütüphane'deki görevlilerin hepsini dışarıya çıkardılar yalnız kaldım, Kütüphaneye 
giriş çıkış kayıtlarımızda, kamera kayıtları da zannedersem Cezaevinde mevcuttur. Burada bilgi alma 
tutanağı şeklinde bi şeyler yazdılar ve sonra bunu imzalamamı istediler. Önceki ifademden bi takım 
alıntılar yaptılar, önceki ifademin, Savcılık ifadesinin gerçeklere dayanmadığını ilk defa burada onlara 
da, polislere ilk defa söyledim, bunu söylemem üzerine önceki ifadedeki Murat Kod adlı kişinin açık 
ismini ve işini yazarak bi bilgi alma tutanağı oluşturdular, bu esnada ilginç bi şey oldu, önce metne 
Murat Kod adlı şahsın işyeri olarak Başbakanlık tarzında bi şey yazdılar, çıktı aldılar sonra diğer polis 
bu çıktıyı okurken o dönemde işyeri farklıydı diyerek Milli Eğitim Bakanlığı olarak tekrar işyerini 
düzeltip o şekilde çıktı aldılar ve bunu imzalamamı istediler, imzalamak istemediğimde de o zaman 
Emniyete gidelim orda imzalarsın şeklinde söylediler ve bende onu imzalamak zorunda kaldım. Bu 
olaydan 5 gün sonra 17 Mayıs 2017 tarihinde bu sefer başka bi sivil polis Kırıkkale Cezaevine geldi, 
Ankara'ya gideceğimizi söyledi, gitmek istemediğini net bi şekilde söyledim, direnç gösterdim, 
reddettim ve sonra polis gitti, 18 Mayıs 2017 Perşembe günü yani bu olaydan bi gün sonra Ankara'ya 
Sincan'a Kırıkkale'den sevk edildim bundan 1 gün sonra da 19 Mayıs 2017 Cuma günü Bayram ve 
Resmi tatil olmasına rağmen 22 Mayıs 2017 Pazartesi günüde 17. Ağır Ceza Mahkeme'sindeki 
Mahkeme'miz başlayacak olmasına rağmen isteğim ve rızam dışında Mahkeme'mize 3 gün kala polis 
gene beni alıp Emniyet'e götürdü, burda da yaşadığımız bi takım olaylar var onlarında detayına 
girmiycem, Çayyolu'nda vesaire dolaştıktan sonra bana tekrar bi takım kağıtlar imzalattılar, Hacettepe 
Üniversitesi'nin giriş Kampüsü'nün önünde arabanın üzerinde sonra müteakiben beni tekrar 
Sincan'daki Cezaevine getirdiler, geldiğimizde akşam olmuştu. Sayın Başkan yaşadığım travmayı, 
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