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ve saldırı şiddetlerine maruz kalıyordum, ayrıca spor salonunda ben ve orada bulunanlar
bunları yaşarken dönemin iç işleri bakanı Efkan ALA ve yanında kıyafetlerinden polis
amirleri olduğu anlaşılan beraberinde salona geldiler o ayrıldıktan sonra aynı şiddetli işkence
devam etti. Gözaltında kaldığım süre içerisinde hiçbir yakınıma haber verilmedi bana
haklarım hatırlatılmadı avukatla görüştürülmedim. Sadece adliyede mahkeme aşamasında
avukatı gördüm ancak birebir görüşmeme müsaade edilmedi bu süre zarfında ailem benimle
ilgili kimseden haber alamamış aramadıkları hastane kalmamış sayın başkanım ne yazık ki
geçmişte benzer davalarda personel eş ve çocukları yakinen ilgilenen komutanlar bizi bir
anda vatan haini terörist ilan etmiş ailelerimize haber vermeyi bile çok görmüşlerdi. Hani o
günlerde ağızlarından hiç düşmediğiniz silah arkadaşlığı bizim bir aile olduğumuz,
dayanışma ruhumuz, silahlı kuvvetler aidiyet duygusu daha neler neler noldu hepsi bir anda
bitti. Hep hukuktan yanaydınız o zaman avukat paralarını bile bizden topladınız
maaşlarımızın 3/2 sini almalarına rağmen çoğusunun eşine Türk silahlı kuvvetlerinde faaliyet
gösteren vakıflarda işe yerleştirdiniz. Dışarıda oturanları korkarlar diye lojmanlara
yerleştirdiniz, ceza evlerine bir ihtiyaçları var mı diye özel ekipler kurup hediyeler gönderip
dert dinlediniz daha neler neler. 19 Temmuz gecesi saatini hatırlamıyorum yaşadığım bu ağır
işkencelerden sonar savcının karşısına çıkartıldım ve sonunda ne yazdığını okumadan
imzaladım sonra mahkemeye hakim ifadeni okudum tutuklanmana karar verdim dedi ve
sonra sincan 1 nolu f tipi ceza evine gönderildim. Sincan 1 nolu F tipi ceza evine 20 Temmuz
2016 günü götürüldük. Önce topluca bir çok kişi bir anda bekletildik. Kayıtlardan sonra 6
arkadaşla birlikte bir odaya konulduk. odada iki yatak 3 tekli dolap 3 tane de tekli ranza vardı
başkada hiçbir şey yoktu aşırı güç ve enerji kaydı yaşanan şiddet ve ağır işkencelerden dolayı
oldukça üşüyordum. Odada bulduğum eski gazeteleri giydiğim turuncu tişörtün altına
vücuduma sarıyor ve ısınmaya çalışıyordum, yemekler oldukça az veriliyordu bütün bunların
hepsine odadaki arkadaşlarımda şahittir. Bir hafta sonra kaldığım odam değiştirildi başka bir
odaya üç kişi daha sonradan geldi ve 4 kişi kalmaya başladık. Bir anda pencere demir
parmaklıklarının dışından delik saç levhalarla havalandırma avlusunun üstü felstelerle
kapatıldı, gözyüzüne felstelerden bakmaya başladım. Diğer tutuklulara tanınan hiçbir hak
bizlere tanınmadı 2 haftada bir telefonla 10 dk. Görüşebildik. İki haftada bir ailem kapalı
görüşte 30 dk.görüşebildim ailemle. Açık görüş ise milli bayramlarda ancak görüşebildim.
Avukatlarla 5 dk. Kamera, ses kaydı ve görevli memur nezaretinde sınırlı olarak
görüşebildim. Eğitim hakkım engellendi okumakta olduğum açık öğretim fakültesi
sınavlarına giremedim. Görmüş olduğum ağır işkenceler sonucunda ağrılarım artıyor
dayanılmaz bir hal alıyordu ve nefes alamıyordum. Revir için talepte bulunduğumda ise
sürekli beklemem söyleniyordu, dizimi kırıp oturamıyor nefes almam iyice zorlaşmıştı, baş
dönmelerim baş ağrısı iyice artmış kulaklarımdaki çınlama ve uğultulardan duramaz hale
gelmiştim, sonunda baygınlık geçirince arkadaşlar acil düğmesine basarak görevliyi
çağırmışlar gelen görevliye durum izah edildi, görevli ilgili yere ileteceğini söyleyerek gitti
ancak aradan 1 saate yakın bir zaman geçmesine rağmen gelip bir haber vermedi tekrar
düğmeye bastık çağırdık görevli iyileşmedin mi sen diye sordu sonra da ilgili yerlere ilettik
bekliyorum dedi ve gitti zaman sonra üç görevli gelerek onlara da durumu anlattıktan sonra
nihayet hasta olduğuma kanaat getirdiler ve beni odamda yürüterek ceza evi kapısında
bulunan ring aracıyla kampüsteki hastaneye götürdüler. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra
serum verildi iğne yapıldı biraz rahatlamış olmama rağmen şikayetim devam ediyordu,
kaburgamda çatlak olduğunu nefes almada çok zorlandığımı aynı şikayetlerin devam ettiğini
söylememe rağmen yapılan bu iğne seni rahatlatır şeklinde söylenerek hiçbir ilaç verilmeden
doktor tavsiyesi yapılmadan ceza evine geri gönderildim.
Başkan : Şimdi bir rahatsızlığın var mı tuncay ?
Sanık : Şu an daha önceden sadece düşük tansiyon rahatsızlığı vardı başkanım şu an
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ile erişebilirsiniz.

