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görüntüsü var mı, otuz yedi, 38017808364 T.C kimlik nolu yaralı Abdurrahman Gürnek'i 
benim yaraladığıma dair somut delil, kendi ifadesi, tanık, sanık, müşteki ifadesi, şahit, 
balistik raporu, parmak izi, barut izi raporları, kamera görüntüsü var mı, otuz sekiz, 
39598894678 T.C kimlik nolu yaralı İsmail Tatlıdede'yi benim yaraladığıma dair somut delil 
var mı, kendi ifadesi, tanık ifadesi, sanık, müşteki, şahit var mı, balistik raporu var mı, 
parmak izi raporu var mı, barut izi raporu var mı kamera görüntüsü var mı, otuz dokuz, 
11959034114 T.C kimlik nolu yaralı Ahmet Şeref Kayol'u benim yaraladığıma dair somut 
delil, kendi ifadesi, tanık, sanık, müşteki ifadeleri, şahit var mı, balistik parmak izi, barut izi 
raporları var mı, kamera görüntüsü var mı, kırkı, 48700851676 T.C kimlik nolu yaralı Ali 
Bülent Ekin'i benim yaraladığıma dair somut delil var mı, kendi ifadesi var mı, tanık ifadesi, 
şahit, sanık ifadesi, müşteki, balistik raporu, parmak izi raporu, barut izi raporu, kamera 
görüntüsü var mı, kırk bir, 10303630286 T.C kimlik numaralı yaralı Mehmet Güllü'yü benim 
yaraladığıma dair somut delil var mı, kendi ifadesi var mı, tanık, sanık, müşteki ifadeleri, 
şahit, balistik parmak izi, barut izi raporları, kamera görüntüleri var mı, kırk iki, 
31850247246 T.C kimlik nolu yaralı Yüksel Töre'yi benim yaraladığıma dair somut delil var 
mı, kendi ifadesi, tanık, sanık, müşteki ifadeleri, şahit, balistik, parmak izi, barut izi raporu, 
kamera görüntüleri var mı, kırık üç, son kişi bununda T.C'si iddianamede yazılmamış, yaralı 
Mikail Alıcı'yı benim yaraladığıma dair somut delil var mı, kendi ifadesi var mı, tanık ifadesi 
var mı, şahit var mı, sanık ifadesi var mı, müşteki ifadesi var mı, balistik raporu var mı, 
parmak izi raporu var mı, barut izi raporu var mı, kamera görüntüsü var mı, yine Savcı 
mütalaasında bazı kişiler için beraat talep ederken şunu demiş; suçları işlediklerine dair 
cezalandırmasına yetecek nitelikte somut ve kesin bir delil elde edilemediği anlaşıldığından 
diyor. Merak ediyorum benimle ilgili somut ve kesin deliller neler. İddia makamının bu 
delilleri sunarsa, onun mütalaasına karşı savunma hakkımı da saklı tutarım. Savunmamın son 
kısmında 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında maruz kaldığım fiziki, psikolojik, 
sistematik işkenceye ve kötü muameleye değineceğim. 16 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına 
alınmam ile tutuklanarak 20 Temmuz 2016 tarihinde Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek 
Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna getirilmem arasında maruz kaldığım fiziki, psikolojik, 
sistematik işkence ile kötü muamele şu şekildedir. Genelkurmay Başkanlığı Güney nizamiye 
bölgesinde gözaltına alınırken üst kıyafetlerim zorla çıkartıldı. Ellerim arkadan çok sıkı bir 
şekilde plastik kelepçe ile bağlandı. Şahsi eşyalarıma tutanak tutulmaksızın hukuka aykırı 
usullerle el konuldu. Bu işlemler esnasında devamlı suretle küfür, hakaret ve ölüm 
tehditlerine maruz kaldım. Bu olaylara aynı bölgede gözaltına alınanlar şahittir. Ayrıca 
gözaltı işlemlerini kaydeden polis kamerası görüntüleri, Genelkurmay Başkanlığı kamera 
görüntüleri, Genelkurmay Başkanlığı Güney nizamiye bölgesindeki mobese kamera 
görüntüleri anlattıklarımı ispatlayıcı niteliktedir. Gözaltı işlemlerini takiben Genelkurmay 
Başkanlığı nizamiyesinde yine Güney nizamiyede, polis tarafından hazırlanan otobüse 
alındım. Otobüse girmemle birlikte küfür, hakaret ve ölüm tehditlerine, fiziki şiddet ve 
darplar de eklendi. Otobüs Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne intikal ederken bir grup sivil'in 
linç girişimi oldu. Linç eylemlerinden otobüsün camları kırıldı. Kırılan parçanın vücuduma 
isabet etmesi sonucu yaralandım. Yine bu otobüsle intikale aynı otobüste gözaltında bulunan 
kişiler şahittir. Ayrıca intikal güzergahındaki mobese kamera görüntüleri ve sosyal medyada 
paylaşılan yayınlanan görüntüler anlattıklarımı ispatlayıcı niteliktedir. Otobüs ile Ankara İl 
Emniyet Müdürlüğüne getirildik sonra otobüsten indirilerek daha önceden hazırlanmış olan 
ölüm koridorundan geçirildim. İnsanlardan oluşturulmuş bu koridordan geçmeye çalışırken, 
vücudumun her yanına bilhassa yüzüme ve kafama ölümcül darbeler aldım. Ellerim arkadan 
kelepçeli olduğundan, yüzümü ve kafamı hiçbir surette koruyamadım. Tekme, yumruk, diz 
darbelerinin yanı sıra polis kaskı gibi sert cisimlerle de darp edildim. Darplar sonucu burnum 
kırıldı. Kafamın birçok yerinde şişkinlikler oluştu ve açılma meydana geldi. Dudağım patladı. 
Kaburga kemiğim kırıldı. Vücudumun birçok yerinde morluklar ve ezikler oluştu. Yüzümden 
yada kafamdan akan kanlardan pantolonum kanlar içinde kaldı. Yarı baygın halde Emniyet 
Yabancılar Şube nezarethanesi girişindeki koridora atıldım. Yine bu olaylara benimle birlikte 
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koridordan geçirilenler şahittir. Ayrıca Ankara İl Emniyet Müdürlüğü kamera görüntüleri, 
yine sosyal medyada paylaşılan yayınlanan görüntüler anlattıklarımı ispatlayıcı niteliktedir. 
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube koridorunda bir süre bekletildikten sonra 
pantolonumda çıkartıldı ve sadece baksır ile eller arkadan kelepçelenerek Yabancılar Şube 
nezarethanesine konuldum. Burada temel ihtiyaçlarım karşılanmadı. Tuvalet ihtiyacıma 
kısıtlama getirildi ve zemini idrar ve pislik kalıntılarıyla dolu tuvalete yalın ayak girmek 
durumunda bırakıldım. Aç ve susuz kaldım. Beton zeminde eller devamlı arkadan kelepçeli 
olarak 4 gün bekletildim. Sık sık nezarethaneye gelen sivil giyimli kişiler tarafından hakarete, 
küfürlere, ölüm tehditlerine ve darbeye maruz kaldım. Oturma yeri, battaniye, temizlik gibi 
sağlanması zorunlu koşulların hiçbiri oluşturulmadı. Sağlık kontrolünde, sağlık çalışanı veya 
doktordu. Burnumun kırık ve kaburgamın kırık olduğunu söyledi. Fakat yanımdaki polis 
buna itiraz etti ve dalga geçerek hiçbir şey yok gibisinden bir şeyler söyledi. Sağlık 
kontrollerinin hepsi polis gözetimi altında yapıldı. Daha önce bu raporları talep ettik ama 
yine bir cevap alamadık. Polisler tarafından nezarethanenin üst katında sorguya çekildim. 
Burada avukatımla görüştürülmedim. Ağır küfürler, hakaretler ve ölüm tehditleri altında 
yapılan sorguda düzenlenen ifade tutanağı okutturulmadı. Bu anlattıklarım aynı nezaretinde 
gözaltına tutulanlar ve sağlık çalışanları şahittir. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar 
Şube kamera görüntüleri, nezarethane kamera görüntüleri anlattıklarımı isatlayıcı niteliktedir. 
Yabancılar Şube nezarethanesindeki 4 günlük fiziki, psikolojik ve sistematik işkenceye 
müteakip, 19 Temmuz 2016 tarihi öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildim. Adliyeye 
götürülürken polislerin sözlü ve fiziki işkenceleri devam etti. Adliyedeki işlemlerin ertesi gün 
sabaha kadar sürmesine rağmen aç ve susuz bırakıldım. Adliye içerisindeki görevli polisler 
tarafından da hakaret ve küfürler edildi. Genelkurmay Başkanlığında gözaltına alınıp taki 
Adliyede Hakim karşısına çıkana kadar ters kelepçeli olarak tutuldum. Yine dünden....(98:00 
ses anlaşılmadı) ellerimde kangren başlangıcı olan his kaybı ve karıncalanma 3 aydan fazla 
süre ile devam etti. Benimle birlikte adliyeye çıkarılan diğer tutuklular bu olaylara şahittir. 
Ankara Adliyesindeki çekilen fotoğraflarım girişte fotoğraflarımız çekildi. Ankara Adliyesi 
iç ve dış kamera görüntüleri anlattıklarımı ispatlayıcı niteliktedir. Ankara Adliyesinde verilen 
tutuklama kararına müteakip, sabah saatlerinde 20 Temmuz 2016 tarihinde ceza evine 
getirilip, Ceza İnfaz Kurumu memurlarına teslim edilmemle birlikte, ağır küfürler ve 
hakaretler el değiştirerek bu sefer memurlar eliyle devam etti. Sincan 2 nolu F Tipi Yüksek 
Güvenlikli Ceza İnfaz kurumu girişinde yani kayıt yapılan yerde bir memur tarafından 
yüzüme yumruk atılmak suretiyle darp edildim. Kayıt işlemlerine müteakip bir memur 
tarafından bileğim arkadan bükülüp omzuma bastırılarak A12 34 koğuşuna götürülürken 
memur mesleğimin, rütbemin ve maaşımın ne kadar olduğunu sordu. Maaşımı söyleyince, 
bileğimi daha sıkı bükmeye başladı. A12 34 koğuşuna girip koridordaki kameranın 
görüşünden çıkıncada, yüzüme ve kafama defalarca vurmak suretiyle darp etti. Birde 
maaşımdan rahatsız olduğu için uyguladığı işkenceyi artırdı. Yine benimle birlikte ceza evine 
kaydı yapılan diğer tutuklular şahittir bu olaylara, ayrıca ceza evine girişte yapılan sağlık 
muayenesi raporu, kayıt işlemleri esnasında çekilen fotoğraflarım ve ceza evi kamera 
görüntüleri anlattıklarımı ispatlayıcı niteliktedir. Tabi ceza evinde devam eden süreçte bir 
sürü işkence ve haksız uygulamalar devam etti. Fakat ceza evinde maruz kaldığım işkence, 
kötü muamele, müdüriyetin haksız ve hukuksuz uygulamaları, müdür ve gardiyanların tutum 
ve davranışları karşısında şikayet hakkımı saklı tutuyorum. Ve şuanda o hususları 
mahkemeniz huzurunda da açıklayamıyorum. Çünkü, ceza evi yönetimi kendisini şikayet 
eden tutuklulara karşı hukuksuz ve haksız olarak yaptırımlar uygulamaktadır. Bu 
uygulamalardan da sadece tutuklu veya hükümlüler değil, ailelerde olumsuz olarak 
etkilenmektedir. O yüzden bu kısmını saklı tutuyorum. Yine bu sabah öğrendiğim. Bu benim 
anlattığım şeyle alakalı Eray Çekerek L1 ceza evinde ceza evini şikayet eden bir dilekçe 
yazmış Adliyeyi, tabi gidip gitmediği belli değil, dilekçenin hemen akabinde tekli koğuşlara 
alınmış, bunu da en son size soracaktı hatta Başkanım, siz mi müzekkere yazdınız diye, diğer 
celselerde sanıklara sorulduğu için söylemek istiyorum. Yoksa bunun zaman aşımı yok 

N
ordic

M
onito

r.co
m



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/07/2018  tarih ve 2017/109 esas sayılı SEGBİS çözüm tutanağıdır.

işkencelerin, maruz kaldığım fiziki, psikolojik, sistematik işkence ve...(100:45 ses 
anlaşılmadı) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Batı Cumhuriyet Başsavcılığına, 
Mahkemenize, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına, Türkiye Cumhuriyet....(100:54 
ses anlaşılmadı) İnsan Hakları ve İşkenceler Araştırma Komisyonu Başkanlığına suç 
duyurunda bulundum. Diğer kuruluşlara da bulunmaya devam ediyor. Savunmam bitmiştir 
arz ederim.

SANIK MURAT ALETİRİK MÜDAFİ AV. EZGİ AĞÇAL : Sayın Başkan, 
Değerli Üyeler, müvekkil ayrıntılı olarak ifade ettiği üzere, müvekkil en başından itibaren ne 
öğrencilik yılında nede askeri hayatında FETÖ'ye ve onun en ufak faaliyetlerine dahil 
olmamıştır. Böyle bir yapılanma ve örgüt hiyerarşisinden gelmeyen bu kişinin darbe planında 
yer alması akıl ve mantıktan uzaktır. Öte yandan müvekkil Özel Kuvvetlerde yer aldığından 
diğer askeri teşkilattan farklı görevler ve tatbikatlarda bulunmaktadır. Olay günüde müvekkil 
Albay Murat Korkmaz'ın kendisine konvansiyonel olmayan harekat tatbikatının olduğu 
sözüne riayet ederek muhafız alayına gitmiştir. Oradan da kendisine Genelkurmay 
Başkanlığının Emniyetini sağlanmak maksadıyla gidileceği söylenmiştir. Müvekkil 
Genelkurmayda bulunduğu süre içerisinde hiçbir siville karşılaşmamış, hiçbir sivile atış 
etmemiş, silahını dahi kullanmamıştır. Bununla ilgili hiçbir görüntü, somut bir delilde 
bulunmamasına rağmen 11 kişiyi kasten öldürmekte, 43 kişiyi de kasten yaralanmakla 
yargılanmaktadır. Bahsi geçen öldürülen sivillerin bir kısmı ise Genelkurmayda bile 
bulunmamış kişilerdir. Müvekkil darbe planını bilebilecek konumda ve mevkide değildir ve 
darbenin başarıya ulaşması için hiçbir eylem ve faaliyette bulunmamıştır. Öte yandan 
müvekkil 2 yıldır tutuklu bulunmakta ve bu süre tutukluluktan beklenen kamu yararının 
önüne geçmektedir. Bu nedenle müvekkilinin öncelikle tahliyesine, hiçbir somut delile 
dayanmayan atılı suçlardan her birinden beraatına karar verilmesini saygılarımızla talep 
ederiz. 

İş bu çözüm tutanağı Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Zabıt Katibi Tayfun 
Güleryüz tarafından düzenlenmiştir. 01/08/2018

  Tayfun Güleryüz
Katip 184721 
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