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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  10/11/2019 tarihli  7 . Celse  SEGBİS 
sistemi ile kayıt altına alınan beyanında; 

                BAŞKAN : Abdulhamit Özmen iddia makamının esas hakkındaki 
mütalaasına karşı savunmana adını, soyadını söylemek suretiyle başlayabilirsin söz sende.

                     SANIK ABDULHAMİT ÖZMEN : Abdulhamit Özmen. 
Başkanım savunmaya başlamadan önce üzerime damlayan tuvalet sularından bahsetmek 
istiyorum. Az önce bekletildiğim nezarethanede üzerimize tuvalet suları dökülüyor bunu 
defalarca ilettik ama bir önlem alınmadı. İnsanlık dışı bir ortamda bekletildikten sonra 
huzurunuza çıktığım için an itibariyle afedersiniz insan dışkısı kokuyorum ayrıca şu elimde 
bulunan şunu vermek istiyorum yiyeceğe tamah etmemekle beraber hakkım olan istihkak 
olarak verilmesi gereken yeterli kaloriye sahip olmayan yiyeceklerin ne derece yetersiz 
olduğunu belirtmek istiyorum bu hususu daha öncede belirttik ama hiç bir önlem alınmadı. 
Tarihi geçmiş yiyeceklerden tutun insanlık dışı ortamlarda bulunduktan sonra savunma 
yapmak ne derece doğrudur mahkemenizin takdirine, vicdanına sunuyorum. İnsanlık onuruna 
yakışır bir şekilde yargılanmak istiyorum vereceğim şu yiyecek paketinin almadınız ama.

BAŞKAN : Yusuf al evladım paketi.
SANIK ABDULHAMİT ÖZMEN : Arkasında yazıyor tarihi. Son kullanım 

tarihinin geçtiğinin kayda geçilmesini talep ediyorum ayrıca oturma yerleri de kasıtlı olarak 
tuvalet borularının oturma banklarının üzerinde olacak şekilde yapılmış bunu da 
mahkemenizin bilgisine sunuyorum. Yediğimiz ekmeklerin üzerine dökülmesine kadar 
tuvalet sularının içindeyiz artık 3 yıldır devam eden bu işkencenin sona ermesini istiyorum. 
17 Temmuz 2016 da gözaltına alındım yarım gün kadar Beştepe Jandarma Genel 
Komutanlığın da orta bahçede gözaltın da kaldım ardından 24 Temmuz 2016 tarihine kadar 
Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM de gözaltında kaldım. 24 Temmuz da çıkarıldığım 
mahkemece tutuklandım. İlk gözaltına alındığımda Jandarma Genel Komutanlığı 
karargahında çok ağır işkenceler gördüm sonrasında da TEM de 8 gün boyunca 9 güne kadar 
tekabül ediyor işkence gördüm nasıl bir ortamda gözaltına alındığım ve nasıl bir ortamda 
gözaltın da kaldığım sırasıyla anlatıyorum. Başlamadan önce bir hususa daha değinmek 
istiyorum. Fetullahçı terör örgütünün Fetö/Pdy 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi ile 
ilgili bu terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonundan bahsetmek 
istiyorum. Mütalaa Savcısının mütalaasında halen daha soruşturma safhasında işkence ve 
kötü muamelelerle alınmış olan ve CMK 148 doğrultusunda hükümsüz olan ifadeleri delil 
olarak kullanmaya çalıştığını görüyoruz çünkü somut, hukuka uygun  elinde delil yoktur bu 
da benim masumiyetimin başka bir net göstergesidir. Bu araştırma komisyonunda 2 Kasım 
2016 tarihinde Mustafa Sezgin Tanrıkulu İstanbul Millet Vekili şu soruyu sormuştur sorduğu 
kişi Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'dır, sorduğu soruyu okuyorum. O gün 
ortaya çıkan fotoğrafta 1,2 gün sonra hatta 5 gün sonra 30 günlük gözaltı süresi, yaygın 
işkence, kötü muamele konusunda bir kanaatin oluşmasına bir vesile oldu. Bu fotoğrafların 
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