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1. Gözaltı Sürecinde (16–19 Temmuz 2016) Yaşadığım Onur Kırıcı ve İnsanlık Dışı 

Muameleler: 

 a. Gözaltına Alınma:  

 16 Temmuz 2016 tarihinde saat 13.22'de Genelkurmay kışlası bahçesinde, o sırada 

orada görevli asker ve polisin talimatları doğrultusunda eller havada yaklaştım. İlk önce askeri 

personel tarafından karşılandım; bu sırada üzerimde günlük askeri üniformam vardı, silâh vb. 

yoktu. Hemen yanımıza polisler geldi ve Gnkur. Kh. iç bahçesinde Güney Nizamiye kapısı 

tarafında, polisler tarafından arkadan kelepçelenerek gözaltına alındım. Bu ifadelerimi o gün o 

esnada canlı yayın yapan tüm kanallarda yer alan görüntüler ile Genelkurmay kamera 

görüntüleri teyit etmektedir. Ben en önde teslim olan şahıstım, benim bir arkamda da Kurmay 

Albay Doğan ÖZTÜRK bulunuyordu.  

 Yasa gereği bizi gözaltına alması gereken Merkez Komutanlığı yetkilileri bu görevlerini 

lâyıkıyla yapmamış sadece bize yapılan muameleyi seyretmekle yetinmişlerdir. O esnada 

orada, dönemin Ankara Merkez Komutanı Tuğg. Nevzat BÜYÜKCERAN (P.1983–38) 

bulunmaktaydı. Tuğg. BÜYÜKCERAN, görevini yapmamıştır.  

 

 b. Polis Otobüsüne Biniş ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne İntikal:  

 Arkadan kelepçelenmeyi ve gözaltına alınmayı müteakip polis otobüsüne bindirildim. 

Polislerden birisi önce yüzüme tokat attı, akabinde küfürle birlikte yumruk atarak başımı öne 

eğmem için zorladı ve şiddet uygulayarak başımı öne eğdi, bu anlara Albay Doğan ÖZTÜRK 

tanık olmuştur. Benzer şekilde benden sonra diğer personele aynı muameleyi yaptılar ve zorla 

başlarını dizlerine doğru eğdiler. Otobüsten indirilene kadar sürekli başım bu şekilde tutuldu, 

aynı zamanda küfür ve hakaretlere devam edildi. 

 

 c. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İç Bahçesinde Otobüste Beklerken Yaşananlar:  

 Genelkurmay'dan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün iç bahçesine getirildik. Bahçe 

içerisinde bir kalabalığın bağırma, küfür ve hakaretlerini duyabiliyorduk. Bu grubun polis 

olduklarını hem otobüsün içerisindeki polislerle olan diyaloglarından hem de İl Emniyet 

Müdürlüğünün iç bahçesinde bulunmalarından dolayı kolayca anlayabiliyorduk. Zira İl Emniyet 

Müdürlüğünün bahçesi sivillerin giremeyeceği şekilde tecritlidir. Otobüste bir müddet ellerimiz 

arakadan kelepçeli ve başımız dizlerimize bastırılmış olarak bekletildik. Bu esnada dışarıdaki 

grup taş ve sopalarla otobüsün camlarını kırarak içeriye müdahale etmeye başladı. Cam 

kırıkları ve sert cisimler vücudumuzun değişik bölgelerine isabet ediyordu. Dışarıdan birisinin 

ellerim arakadan bağlı iken, sol bileğim ile dirseğimin arasına tam olarak ne olduğunu 

anlayamadığım bir cisimle ileri geri bir kaç kez hızlı bir şekilde sürttüğünü hissettim. Bu 

müdahale sonrası kolumda 5–6 cm uzunluğunda, derin bir kesik oluştu. Akan kan oturduğum 

koltuğu doldurdu. Bu kesiğin izleri halen kolumda durmaktadır. Dışarıdaki kalabalığın küfür ve 
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hakaretlerine otobüsün içerisinde bulunan çevik kuvvet polisi de eşlik etmiştir. Eşlerimiz ve 

çocuklarımıza yönelik çok ağır küfür ve hakaretlerin yanı sıra onlara yapacakları işkenceyi de 

dile getiren ifadeler olmuştur.   

 Dışarıdaki kalabalığın fizikî etkisini azaltmak için otobüsün orta kısmına yanaştım ve 

yere diz çöktüm. Bu esnada otobüse binen sivil bir polis burnuma ayağının topuk kısmı gelecek 

şekilde sert bir darbe indirdi. Bu olaya o esnada yakınımda bulunan Kurmay Albay Murat 

KORKMAZ şahit olmuştur. Atılan darbe neticesinde burnum şiddetli bir şekilde kanamış, burun 

derisi yırtılmıştır. Daha sonra hastaneye kaldırıldığımda burnumun üzerine estetik olmayan 

dikiş atılmıştır. Bu dikiş, adliyede alınan resimde ve cezaevi giriş resmimde net olarak 

görülmektedir. Ayrıca dikişin izleri de halen belli olmaktadır.  

 Küfür,  hakaret ve darp eşliğinde polis memurlarınca üzerimde bulunan resmi 

üniformamdan apoletlerim ve rütbelerim yırtılarak söküldü, yerlerde çiğnendi,  brövelerim önce 

şiddet uygulanarak iğneleri vücuduma batırıldı akabinde de sökülüp yerlerde çiğnendi. Bu 

saldırılar esnasında vücudumun değişik yerlerinde özellikle başım ve yüzümde birçok 

yaralama olayı olmuştur. 

 

 d. Otobüsten Yabancılar Şube Binasına Gidişte Yaşananlar:  

 Bir müddet sonra, otobüsten, polisler tarafından kolumdan tutularak ve sürüklenerek 

indirildim. Bu esnada da darp ve ağır küfürler devam etti. Otobüsten iniş esnasında binaya 

kadar olan bölgeye, yaklaşık 30–40 metrelik kısma polislerce bir koridor oluşturulduğunu, 

koridorun başından sonuna kadar geçen herkesin ağır küfürlere maruz bırakılarak sağlı sollu 

yumruk ve tekmelerle darp edildiğini fark ettim. Aynı koridora 1–2 saniye sonra da ben girmiş 

oldum. Özellikle yüzüm, gözüm ve başım olmak üzere vücudumun her tarafına darbe aldım. 

Nefessiz kaldım ve yere yığıldım, zorla kaldırılarak aynı muameleye devam edildi. Başımda 

sayısız kırık oluşmuştu, vücudumun her tarafından kanlar akmaktaydı. Bu kanamalar uzun bir 

süre devam etti, ne zaman durduğunu hatırlamıyorum. Vücudumdaki kanlar hiç silinmedi o 

şekliyle kurudu. 

 

 e. Yabancılar Şube Binasına Giriş Esnasında Yaşananlar:  

 Binaya girişte küfür ve hakaretlerle birlikte darp işlemi devam etti. Bir noktaya gelince 

durduruldum, üzerimden gömleğim yırtılarak, pantolonum zorla olacak şekilde çıkarıldı. 

Ayakkabılarım alındı, sadece iç çamaşırım ile bırakıldım. Bir takım evrak işleri yapılarak, belirli 

bazı formlar doldurularak yabancılar şubenin nezarethanesine konuldum.  
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 f. İlk Doktor Muayenesi ve Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesine Sevk 

Aşamasında Yaşadıklarım:  

 Yabancılar şube nezarethanesinde, uzun bir süre, hakaret ve darp eşliğinde yüzüm 

duvara dönük ve diz üzerinde bekletilmeyi müteakip doktor muayenesi için başka bir yere 

götürdüler. Muayene esnasında bayıldığımı hatırlıyorum. Kolumdaki derin kesik için 7 adet tel 

zımba vuruldu, izleri hala durmaktadır. Durumum oldukça kötü olduğundan, kafatasında 

travma ve burunda kırık şüphesiyle Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildim. 

Akşam 23.00'e kadar yine yabancılar şubesi nezarethanesinde yüzüm duvara dönük ve diz 

üzerinde bekletildim. 16 Temmuz 2016, saat 23.00 civarında ambulansla Keçiören Eğitim ve 

Araştırma Hastanesine götürüldüm. Bu esnada üzerimde sadece iç çamaşırım vardı, 

ayaklarım çıplak vaziyette bayanlı-erkekli gruplar arasından yürütüldüm. Tedavi esnasında 

üzerime bir ameliyat önlüğü verildi. Bildiğim kadarıyla hastanede; tetanos iğnesi yapıldı, 

burnuma estetik olmayan dikiş atıldı ve beyin tomografisi çekildi. 15 Temmuz sonrasında 

avukatım vasıtasıyla Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinden yapılan işlem hakkında bilgi 

almaya çalıştım ancak hastane yönetimince bu talebime cevap verilmemiştir. Aynı gece tekrar 

yabancılar şube nezarethanesine getirildim. 

 

 g. Gözaltı Süresinde Yaşananlar:  

 Yabancılar şubesi nezarethanesinde 4 gün gözaltında tutuldum. Nezarethane "L" 

biçiminde, yaklaşık 50 metre kare büyüklüğünde, zemini beton ile kaplı, içerisi tamamen 

boşaltılmış haldeydi, hiç bir malzeme yoktu. Bir köşesinde tuvalet bölmesi vardı, bu bölmenin 

içerisinde 2 adet tuvalet ve 1 adet banyo bulunmaktaydı. Tuvalet ve banyoda elektrikler kesikti, 

sular da akmıyordu. Toplam 60–65 kişi burada tutulduk, 4 gün boyunca beton zemin üzerinde, 

geceli - gündüzlü ters kelepçeli olarak iç çamaşırım ile bekletildim. İçeride kamera yoktu, 

tuvaletlerde su akmadığından idrar ve kan kokusu birbirine karışmış bir haldeydi. Diz üstünde 

yüzüm duvara dönük olacak şekilde bekletildim. Zaman zaman içeriye giren âmir 

pozisyonundaki şahıslar tarafından küfür ve darba maruz kaldım. Zaman zaman başım duvara 

çarptırıldı, zaman zaman ördek yürüyüşü yaptırıldı. Tuvalet kullanma imkânım sınırlandı, 

tuvaletlerde elektrik ve su yoktu, neye bastığını bilmeden pisliğin içerisinde ihtiyacımı sınırlı 

ölçüde giderdim. 

 İlk 2 gün yiyecek ve içecek verilmedi, hatırladığım kadarıyla ikinci gün akşam veya 

geceye doğru bir saatte ilk defa yiyecek ve su verildi. Yiyecek olarak "roll" olarak tabir edilen 

küçük bir ekmek ile bir krem peynir verildi. Yemek esnasında 3–5 dakikalık kısa bir süre 

kelepçem çözüldü. Gece ve gündüz sürekli projektör çalıştırıldı, gece ortam sürekli aydınlık 

tutuluyordu, gündüzde projektörler vasıtasıyla ortamın ısısı artırılıyordu.  

 4 gün boyunca uyutulmadım, beton zeminde, ters kelepçeli olarak azda olsa 

uyuyacağım bir pozisyon alınca hemen müdahale ediliyor, herkes ayağı kaldırılıyor ve 
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kelepçeler daha da sıkılaştırılıyordu. ters kelepçe nedeni ile ellerimde his kaybı oldu. İfadem 

gece yarısı, uykusuz bir şekilde üzerimde ameliyat önlüğü olacak şekilde alındı. Aileme haber 

verilmedi. 

 Daha mahkemeye çıkarılmadan muhatap olduğum, üç polis memuru hariç, tüm 

görevliler tarafından azılı bir suçlu/terörist muamelesi gördüm. Bu üç polisin ikisi, gözaltı 

müddetince gündüzleri başımızda sürekli bekleyen iki polistir. Bu iki polisin kötü muamelesini 

ve hakaretini hiç duymadım, kendi inisiyatiflerine bırakıldıkları anlarda tuvalet ihtiyacı ve su 

ihtiyacı konusunda yardımcı olmuşlardır. Üçüncü polis ise adliyeye sevk esnasında, otobüste 

yanımda bulunan polistir. Bursa'dan görevli gelmişti, bu polisinde kötü bir söz veya hakaretini 

duymadığım gibi çok zor bir anda, belki kendini de tehlikeye atarak, kendi eliyle bana su 

içirmiştir.   

 

 h. Gözaltı Sonrası Mahkemeye Sevk Esnasında Yaşananlar:  

 Gözaltının 4'üncü günü (19 Temmuz 2016) öğleye doğru gözaltında tutulduğumuz 

yerden çıkarıldık, üzerimize eşofman takımı ile ayakkabılarımız verildi. İl Emniyet 

Müdürlüğünün bahçesinde güneşte diz çöktürülerek yaklaşık 1 saat bekletildik, sonra il 

emniyetin içindeki spor salonuna götürüldük ve sağlık muayenesinden geçirildik. Mahkeme 

dosyasında sadece bu esnada verilen sağlık raporu bulunmakta ve darp edildiğim bu raporda 

yer almaktadır. 16, 17 ve 18 Temmuz 2016 günlerindeki sağlık raporlarım bulunmamaktadır. 

Ayrıca sevk edildiğim Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yaptığı işleme dair bir rapor 

da dosyamda yer almamaktadır. Bu raporlar araştırıldığında ifade ettiğim hususların doğruluğu 

bir kez daha teyit edilecektir.  

 Sağlık raporu alınmasını müteakip yine dışarıya çıkarıldık ve burada uzun bir müddet 

güneşin altında, diz üstü yüzümüz duvara dönük bir şekilde bekletildik. Akabinde de adliyeye 

götürüldük. 

 

 ı. Mahkemeye Çıkarılma ve Mahkeme İşlemleri: 

 19 Temmuz 2016, akşam veya gece saatlerinde mahkemeye çıkarıldım. Hâkim 

işkenceye maruz kaldığım durumu görmesine rağmen, bu durumu sorgulama gereği 

hissetmedi. Tutuklandığımı yüzüme ifade etmedi, çok kısa süren bir duruşma sonrası dışarıda 

tutuklandığımı öğrendim. Akabinde gece yarısından sonra Sincan 2 nolu F Tipi Cezaevine 

götürüldüm. 

 

 j. Delillerim:   

 Gözaltına alındığım dakikalar;  16 Temmuz 2016 tarihi, saat 13:15–13:30 arası, ulusal 

kanalların birçoğunda canlı yayın ile yayınlandı. En önde teslim olan şahıs bendim. Kendi 
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irademle teslim olduğum ve herhangi bir direnme olmadığı çok açık görülmektedir. Bu durum 

mahkeme dosyasında bulunan genelkurmay kamera kayıtlarında da mevcuttur. 

 19 Temmuz 2016 tarihli sağlık raporumda darp ve cebir açıkça ifade edilmiştir. Ayrıca 

16,17 ve 18 Temmuz tarihli diğer raporlarım araştırılırsa bu husus teyit edilebilir. Bunların 

dışında 16–17 Temmuz 2016 gecesi sevk edildiğim Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

kayıtlarına da bakılabilir. 

 Genelkurmayda teslim olduğum görüntüm ile 19 Temmuz'da adliyede çekilen 

fotoğrafım ve 20 Temmuz'da ceza evine girerken çekilen fotoğrafımın karşılaştırılmasından da 

bu durum anlaşılabilir. 

 Yaşadığım olaylara tanık olarak; beraber aynı otobüste İl Emniyet Müdürlüğüne 

getirildiğim Kurmay Albay Doğan ÖZTÜRK ve Kurmay Albay Murat KORKMAZ dinlenebilir. 

Ayrıca İl Emniyet Yabancılara Şubesi binasında beraber gözaltında tutulduğumuz 60–65 

şahısta dinlenebilir. Bu isimlerden hatırladıklarım şunlardır. Ramazan GÖZEL, Orhan 

YIKILKAN, Fırat ALAKUŞ, Özay YILMAZ, Doğan ÖZTÜRK, Murat KORKMAZ ve diğer özel 

kuvvetler personelidir. 

 

2. Cezaevi Sürecinde (20 Temmuz 2016 ve Sonrası) Yaşadığım Onur Kırıcı ve İnsanlık 

Dışı Muameleler: 

 20 Temmuz 2016, sabah 05:00–06:00 gibi Sincan 2 nolu F Tipi C.İ.K.na getirildim. 

burada küçük bir nezarethaneye 10–12 kişi konulduk. Hatırladığım isimler arasında, Fırat 

ALAKUŞ, Ramazan GÖZEL, Özay YILMAZ vardı, onlarda yaşadıklarıma şahit olmuşlardır. 

Burada önce bir İnfaz Koruma Memuru tokat ve yumruk attı, sonra "Sağdan say" komutu verdi, 

verdiği komuta uygun olarak sağdan saydık ancak "Böyle mi sayılır?" diyerek yine tokat ve 

yumruk attı.  

 1–2 saat bu küçük nezarethanede beklemeyi müteakip, bazı evrak işlemleri yapılarak 

kalacağımız odalara götürüldük. Odalarımıza götürülürken başka bir Ceza İnfaz Koruma 

Memuru tarafından elim arkadan büküldü, belimden öne doğru yatırıldım, kafam neredeyse 

yere 30–40 cm mesafeye kadar bastırıldı, o şekilde kalacağım odaya götürüldüm. 3 kişilik 

odaya 6 kişi olacak şekilde yerleştirildim. 

 Eylül 2016da ceza evindeyken, Avrupa İşkence ve Onur Kırıcı Ceza ve Muamelelerin 

Önlenmesi Komitesindeki görevliye ve tercümanına yaşadıklarımı anlattım. Heyet gittikten bir 

gün sonra cezaevine giriş fotoğrafım yeniden çekilerek kimlik kartım değiştirildi. Birçok şahsın 

bu şekilde resminin değiştirildiğini biliyorum. Bazılarının mahkeme dosyasına konulan cezaevi 

giriş resmi dâhil değiştirildi, ancak benim mahkeme dosyasındaki resmim unutulduğu için 

değiştirilmediğini düşünüyorum.  

 20 Temmuz 2016–15 Nisan 2017 tarihleri arasındaki 9 aylık sürede 3 kişilik odada 4,5 

veya 6 kişi olacak şekilde kaldım. Yalnızca 15 Nisan 2017–01 Haziran 2017 tarihleri arasında 
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3 kişilik odada 3 kişi kaldım. 01 Haziran 2017 tarihinden beri (01 Şubat 2019 itibarîyle yaklaşık 

20 aydır) tek kişilik hücrede, günde 1 saat havalandırma, televizyon ve radyo yasak olacak 

şekilde kalmaktayım. 

 2016 yılının sonları veya 2017 yılının başlarında bütün odalardan radyolar toplatıldı. 

havalandırma avlusunun üst taraflarına, gökyüzü ile aramıza tel kafesler konuldu, pencerede 

bulunan demir kafeslerin üzerine tel kafesler konuldu. 

 23 Mayıs 2017 tarihinde mahkemede ilk ifademi verip çapraz sorgum yapıldıktan 9 gün 

sonra,  herhangi bir idarî işlem olmaksızın 01 Haziran 2017'de tek kişilik hücreye konuldum. 

Havalandırma avlusuna tek bir hücre açılıyordu o da benim hücremdi. Tamamen tecrit altına 

alındım. 05 Haziran 2017'de de İdare ve Gözlem Kurul Kararı ile "Tehlike Hali Taşıyan 

Tutuklular" grubuna dâhil edildim. Ben o tarihe kadar yaklaşık 11 aydır tutukluydum. O tarihe 

kadar ceza evinde ne bir olayım, ne bir soruşturmam, ne de bir tartışmam olmuştur. Bugün 

itibariyle de böyledir. Kuralların aksine hiç bir davranışım olmadığı gibi harfiyen riayet ettiğimde 

bir gerçektir. 

 Kararın gerekçesinde, FETÖ terör örgütü mensubu olduğum ve hatta yönetici 

konumunda bulunduğum özellikle belirtilmiştir. Yani halen yargılamam yapıldığı esnada Ceza 

İnfaz Kurumu 05 Haziran 2017 tarihinde benim FETÖ'cü olduğuma karar vermiştir. Kararda 

diğer örgüt mensuplarına talimat verebilecek konumda olduğum da vurgulanmıştır. Bu hususu 

da doğrulayan bir olay veya gözlem bulunmamaktadır. Ne o tarihe kadar, ne de bugün itibarîyle 

bir kimseye talimat verdiğimi, bu kapsama gelebilecek bir konuşma yaptığımı veya bir talimat 

aldığımı gösteren bir vaka olmamıştır. Eğer bu ifade ile bu kararların alındığı dönemde sıklıkla 

dile getirilen ve örgüt haberleşmesinin kaynağı olarak belirtilen hastane gidiş ve gelişleri 

kastediliyorsa, bu durumda benim için geçerli değildir. Ben ne o tarih itibarîyle ne de bugün 

itibarîyle hastaneye hiç gitmedim. Çok şükür ihtiyacım olmadı. Dolayısıyla böyle bir talimat 

alma veya böyle bir talimat verme ihtimalim de yoktur. 

 İdare ve Gözlem Kurul Kararı idareye mevzuatla tanınmış bir yetki olabilir, kaldı ki 

hüküm giymemiş tutuklular için böyle bir yetkileri de yoktur. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 

İnfazı Hakkındaki Kanunun 115'nci maddesi tehlikeli halde bulunan tutuklular hakkında 

uygulanacak kısıtlama tedbirlerini belirleme yetkisini soruşturma aşamasında cumhuriyet 

savcılarına, kovuşturma aşamasında ise ilgili mahkemeye vermektedir. Ancak cezaevi idaresi 

hukuksuz bir şekilde ve yetkisini aşarak beni tehlike hali taşıyan tutuklu statüsüne almış ve 

buna göre de kısıtlama tedbirleri uygulamıştır. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

Hakkındaki Kanunun 24'üncü maddesinin tutukluları kapsamadığı, hükümlüler ile ilgili olduğu 

çok açıktır, aynı kanunun 116'ncı maddesinde belirtilen, hükümlüler için olup tutuklular için 

uygulanabilecek maddeler arasında 24'üncü madde yer almamaktadır. Kanunun 24'üncü 

maddesi ve açıkça bu kanuna aykırılık teşkil eden tüzük'ün 186'ncı maddesine atfen 76'ncı 

maddesi gerekçe gösterilerek "tehlike hali taşıyan tutuklu" gurubuna dahil edildim. Cezaevinin 
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yetkili olduğu kabul edilse dahi, bu yetki sınırsız değildir ve idare bu yetkiyi keyfi kullanamaz. 

Eğer böyle bir karar alıyorsa bunun somut olay ve tespitlere dayanması zarurettir. Aynı 

tarihlerde hem F–1 ceza evinde hem de F–2 ceza evinde başta sözde konsey üyesi iddiası ile 

yargılananlar olmak üzere birçok tutuklunun tehlikeli statüye alınmış olması, bu işin ceza infaz 

kurumu inisiyatifi ile yapılmadığını, bunun bir talimatla yapıldığını göstermektedir. Bu kararın 

sözde konsey üyesi iddiası ile yargılan sanıkların savunmaları esnasında alınması da oldukça 

manidardır ve yargılamayı etkileme maksatlıdır. Hatta F–1 cezaevinin almış olduğu kararlarda 

şöyle bir komedi de bulunmaktadır. 08 Haziran 2017 tarihinde hakkında tehlikeli tutuklu İdare 

ve Gözlem Kurulu Kararı alınan bir kısım sanıklar, o tarihte henüz F–1 ceza evinde 

bulunmamaktadır. Başka bir ceza evinde oldukları halde, F–1 cezaevi idaresi onların tehlikeli 

olduklarını gözlemleyebilmişlerdir.  

 Cumhurbaşkanlığı avukatı Hüseyin AYDIN'ın konsey üyesi iddiasıyla yargılanan 

sanıklar ilk ifadelerini verdikleri dönemde, bazı TV kanallarına çıkarak "Ne yaparlarsa yapsınlar 

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası alacaklar" mealindeki açıklamaları sonrasında 

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına yönelik olan bu uygulamaların başladığı da bir 

realitedir. 

 Tehlike hali taşıyan tutuklular statüsüne alındığım günün hemen akabinde, bir gün 

sonra, 06 Haziran 2017'de havalandırma saatimin 1 saate düşürüldüğüne dair ikinci bir karar 

alınmıştır. 

 03 Temmuz 2017'de bir televizyon aldım. 25 Temmuz 2017'de televizyon aldığımın 

22'nci günü hiç bir gerekçe ifade edilmeden hücreme girildi ve TV hücremden alındı. TV.nin 

hücremden alınmasından 10 gün sonra 03 Ağustos 2017 tarihinde de TV kullanma yasağı 

getirildi. Radyo kullanılması daha önce yasaklandığından ne radyo ne de TV kullanma 

imkânım olmuştur.  

 Hücre içerisinde banyo ve tuvalet bölümü var, ancak mutfak olarak kullanılabilecek bir 

yer yoktur. Yemek hazırlığına yönelik lâvabo faaliyetlerini ve bulaşık yıkama faaliyetini tuvalette 

bulunan lâvaboda yapmak zorunda kalmaktayım. 

 Mevzuat gereği tek kişilik hücrede; isyan çıkaran, kasten yangın çıkaran, adam öldüren 

ve öldürmeye kalkışan, hükümlü/tutuklu ve görevlileri yaralayan, her türlü ateşli s ilâh, mermi 

patlayıcı madde, kesici / delici âlet bulunduran veya kuruma sokan, görevlileri hükümlü ve 

tutukluları rehine alan, firar eden tünel kazan hükümlü ve tutuklular en fazla 20 gün 

kalabilmektedir. Ben yaklaşık 20 aydır hücredeyim ve bu bahsedilen suçlamaların binde biri 

dahi bende yoktur. Bu konudaki belgeleri EK-H olarak mahkemenize ibraz ettim.  

 Mahkemeye getirilirken sabah 09.30'da aynı kampus içinde başlayan duruşma için, ilk 

dönemlerde (22 Mayıs 2017 ve takip eden 5 hafta) sabah 05.30 gibi odamdan alındım. Yine 

mahkemenin ilk günlerinde (22 Mayıs 2017 haftası) öğlen yemeklerini ellerim kelepçeli olarak 

yemek zorunda bırakıldım. Mahkemenin 22 Mayıs 2017 tarihinde başladığı gün, mahkeme 
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salonuna alınırken bir konvoy oluşturulmuştur. Bu konvoy, toplanan halkın arasından 

geçirilmiş, en ağır hakaretlere maruz bırakılmış ve üzerlerimize idam ipleri atılmasına müsaade 

edilmiştir. Toplanan kalabalığın taşıdıkları pankartları ve sembolik idam sehpalarını cezaevi 

kampusu içerisine sokmalarına özellikle müsaade edilmiştir. 

 Ayrıca 15–16 Temmuz 2018 gecesi 23.20 ilâ 02.20 saatleri arasında 3 saat boyunca 

ses yayından, Uğur IŞILAK isimli şahsın seslendirdiği "15 Temmuz Marşı" sürekli olacak 

şekilde yayınlanmıştır. Ses yayını kapatmak mümkün değildir. Zorla gece 02.20'ye kadar aynı 

marş tekrar tekrar dinletilerek psikolojik işkence yapılmıştır. 

 

3. Ailemin Bu Süreçte Yaşadıkları: 

Ailem genel olarak bu süreçte mahalle baskısına maruz bırakılmış, sürekli gözaltına 

alınma korkusu yaşamış ve toplumdan soyutlanarak kendi içine kapanması sağlanmıştır.  

 Eşim öğretmendi, 15 Temmuz sonrası da iddianame çıkıncaya ve benimle ilgili sözde 

konsey üyesi iddiası basında yer alıncaya kadar da görevine devam etti. Hakkında herhangi 

bir şüphe o zamanda yoktu, şimdi de yoktur. İddianame çıktıktan sonra basında "Konsey 

üyelerinden eşleri hala çalışanlar var" haberleri sonrasında, eşim mesleğini yapamaz hale 

gelmiştir. Hakkında müfettiş raporunun olumlu olması ve her hangi bir şüpheli durumu 

olmaması göreve dönmesi için yeterli olmamıştır. Birilerinin televizyonlara çıkıp "Bunların 

eşlerini de sorgulamak lâzım" çağrılarının yapıldığı günlerden sonra, eşim savcılığa çağrılarak 

çağrılmış ve ifadesi alınmıştır. Eşim hakkında FETÖ ile ilgili kamuoyunda bilinen suçlamaların 

bir teki dahi yoktur. Sadece benim eşim olduğu için bu uygulama yapılmıştır.Sorulan soruda 

kendisi ile ilgili değil, benim ile ilgilidir. Savcı mülâkatındaki soru "Eşinizin ne zamandan beri 

FETÖ'cü olduğunu biliyorsunuz" sorusudur. Eşime başka da soru sorulamamıştır. Eşim 

hâlihazırda mesleğinden ihraç edilmiş durumdadır. İhraç edilmesinin sebebi ise sadece ve 

sadece benim eşim olmasıdır. Başka bir sebep ve iddia yoktur. Bu konudaki savcılık ifadesi ve 

mahkeme kararını EK-İ olarak mahkemenize sundum. 

Eşim ve çocuklarım, mecburen oturdukları evden taşınmak zorunda kalmışlardır. Yeni 

taşındığı binada, nasıl bir tepki ile karışılacağını bilemediklerinden benim durumumu gizlemek 

zorunda kalmışlardır. Çocuklarım okullarında, benim durumumu gizlemek zorundadırlar, zira 

diğer öğrencilerden ve öğretmenlerden nasıl bir tepki alacakları konusunda endişe 

taşımaktadırlar. Halen okullarında baba konusu açılınca, çocuklarımın nabızları artmakta ve 

büyük bir endişe taşımaktadırlar.  

Bütün mal varlığıma el konulmuştur. OYAK'ta biriken paramı çekmeme müsaade 

edilmemiştir. Eşim işinden atılmış, eşim ve çocuklarım gelirsiz bırakılarak açlığa mahkûm 

edilmiştir. 

Kardeşlerimin ortak şirketi vardır. İstanbul'da hafriyat işi ile meşgul olurlar ve geçimlerini 

bundan sağlarlar. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesince işletilen, toprak döküm 
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istasyonlarına ücreti mukabilinde toprak dökümü yapmak isteyen kardeşlerimin şirketine keyfi 

bir şekilde yasak konulmuştur. Yaptıkları sözleşmeler baskı ile iptal ettirilmiş, piyasada iş 

yapamaz ve gelir elde edemez durumda bırakılmışlardır. Bunların tamamı sadece ve sadece 

benim ailem oldukları için yapılmıştır. 
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