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bilgisayarda yazdığı ifade bittikten sonra gelen baronun atadığı avukat çocuğu diş çıkardığı 
ve yüksek ateşi olduğu için gelemediğini söylemiş ve sadece imza atmıştır. İfadenin hiç bir 
aşamasında yanımda olmamış özel görüşme yapmamış hukuki yardımda bulunmamış yasal 
hiç bir hakkımda korumamış işkence altında olduğum vicdanlı hiç bir insanın dikkatinden 
kaçmayacakken avukat hanım bunu görmemiş beni insan yerine koymamıştır işin ironik 
tarafı aylar sonra cezaevinde beni ziyarete geldiğinde hala çocuğu yüksek ateşte olduğunu 
söylemiştir. Avukat hanım müdafi olarak bulunan bütün sanıklar için aynı davranışlardı 
bulunmuş hiç birinin savunmasında bizzat bulunmamış sadece gelerek birkaç dakika içinde 
yüzlerce sayfalık savunmalarda hazır bulunduğuna dair imza atıp gitmiştir. İfademin 
alınmasından günler sonra eşimin CMK avukatı ile görüşmesi sırasında gündeme gelen 
işkence konusu sonrası eşim hukuki yollara başvuracağını söylemiş avukat hanımda ben 
elimden geleni yaptım eşinizin işkence gördüğünü baroya bildirdim demiştir. Eşimin 
bildirilmesi gereken ye baromudur dediğinde CMK avukatı beni tehdit mi ediyorsunuz 
hakkınızda suç duyurusuda bulunacağım demiş ve savcı beyle bizzat görüşerek eşim 
hakkımda şikayetçi olmuştur. Bu olaydan kısa bir süre sonra eşim göz altına alınmış kasım 
ayında hemen meslekten ihraç edilmiştir. Siz de çok iyi biliyorsunuz sayın başkan, genel 
olarak değerlendirildiğinde göz altına süreci boyunca Türkiye Voleybol Federasyonu spor 
salonu ve sonrasında nakledildiğim Emniyet nakledildiğim yerde Sincan da bir yere 
nakledilmiştik, emniyet amiri Hakan Duman ve Veysel Komiser başta olmak üzere yukarıda 
belirttiğim herkes tarafından sistematik işkence ve baskı ile karşı karşıya kaldım. Polisler 
tarafından masumiyet karinesi ayaklar altına alınarak suçlu ilan edildim. Cezam ise şiddet 
hakaret, tehdit ve işkence olmuştur, spor salonuna getirilen her bir gurup şüpheli gibi 
sistematik bir şekilde diğer guruplardan ayrı tutuldum. Peşin hükümle suçluluk psikolojisine 
sokmak maksatlı darp hakaret ve küfüre maruz kaldım. Günlük doktor muayeneleri polis 
gözetimi altında guruplar halında toplucu ve sadece formalite olarak yapılıyordu. Muayeneler 
sırasında belirli aralıklarla polisler tarafından doktorlara muayene ettikleri şüphelilerin vatan 
haini oldukları telkinlerinde bulunuyordu bu sebeple doktorlar şüpheliler üzerindeki ağır dar 
izlerini bile görmezden geliyorlardı. Ayrıca spor salonundaki tüm şüphelilere gündüz gece 
farketmeksizin eziyet amaçlı zorlayıcı fiziksel hareketler yaptırılıyor, bu hareketi 
yapamayanlar darp ve hakarete maruz kalıyorlardı. Göz altı sürecinde savcılık sorgusu ya da 
mahkemeye sevk sonrası tekrar getirilen bazı şüpheliler ifadelerinin içeriklerine yönelik baskı 
ve hakaretlere maruz kaldıklarına şahit oldum. Bu durum bende sorgu sonrası tekrar göz altı 
işkencesine döndürüleceğim endişesine neden olmuştur. Sulh Ceza sorgusunda bu psikolojiyi 
ve endişe altında götürüldüm. Baronun atamış olduğu avukat görevini yapmamak üzere 
mazerete sahip mesleğinin henüz başında ve sorgu sırısanda yanımda bulunmayan bir 
avukattı, avukatım günler sonra eşim ile telefonda konuşurken eşininiz vücut bütünlüğü 
yerinde merak etmeyin demesi bile aslında olayın vahametini göstermeye yeterlidir. Göz altı 
süresince aileme kesinlikle haber verilmemiş baronun atatığı avukat dahi ailem dahi günler 
sonra konuşmuş fakat sağlıklı bir iletişim kuramamıştır. Sürekli olarak bilgi veremem bende 
yanarım psikolojisi ile ve avukatlık görevini yapamamıştır. Bana ait olmayan sözlü ifadem 
bilgisayara aktarılırken en önemli hususu yazmamışız bak sana babalık yapayım diyerek 
etkin pişmanlık ile ilgili ifadeleri de eklediler ben ilk defa duydum etkin pişmanlık diye bir 
şeyi bu aşamada bile avukatım yanımda yoktu, ifademin sonunda eşim ve kardeşimin meslek 
bilgisi ve nerede çalıştığıda yazdırıldı. Hür irade ile yazan ve akli dengesi yerinde olan birinin 
hiç bir alakası olmayan bu bilgileri eşim ve kardeşim ile ilgili meslek bilgilerini ifadesine 
yazmasının mantıklı olmadığı açıktır, yaşamış olduğum bu ahlaksız süreçten sonra akla gelen 
tek mantıklı açıklama onları da kumpas içerisine sokmaya çalıştıklarıdır. Başta da belirtmiş 
olduğum gibi iddianameyi hazırlayan savcının aynı zamanda bu dava sanığı olan Uğur 
Kapan'a söylemiş olduğu Deniz Aldemir'e işkence ve kötü muamele yapıldığını biliyorum 
cümlesi yazdıklarım ve anlatıklarımın teyididir. Bunu bilen sayın savcıya itiraf edecek hiç bir 
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