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mahkeme heyetinde görev alamıyorsa, Deya YAMAN'da  adli soruşturmada görev 

yaptığından, bilirkişi olarak görev yapamaz.  

İkinci ifade edeceğim husus, yine bilirkişi heyetinde yer alan savcı Kenan ÇETİN ile 

ilgilidir. Savcı Kenan ÇETİN'de adlî soruşturma esnasında görev yapmıştır. Bu husus                             

EK-C,Sayfa:2'de yer alan belgede görülmektedir. Savcı Kenan ÇETİN adli soruşturma 

esnasında görev yapmıştır. Hatta doğrudan Gnkur.Bşk.lığında meydana gelen hadiseler 

kapsamında görev yapmıştır. Savcı Kenan ÇETİN'in evini aradığı şahıslardan biri şüpheli 

Hüseyin TURAN'dır. Hüseyin TURAN 15 Temmuz gecesi Gnkur.Kh.da bulunan bir şahıstır. 

Gnkur.a emniyet takviye maksadıyla gelen Muhafız Alayı personelidir. Kenan ÇETİN, 

Gnkur.da yaşanan olaylar kapsamında, adli soruşturmada görev yapmış olup, tıpkı Derya 

YAMAN gibi, bu davada bilirkişilik yapamayacak şahıslardandır. 

CMK'ya göre bilirkişilik yapamayacak isimlerin de dâhil olduğu bir heyet tarafından 

hazırlanmış olan ve hukuken geçerliliği olmayan 1 nolu Komisyon Bilirkişi Raporunu da 

reddediyorum. 1 nolu Komisyon Heyetinin hazırlamış olduğu rapor, hukuken geçerli olamaz. 

Bu süreçte, başta işkence ve kötü muamele olmak üzere sayısız hak ihlâllerine maruz 

bırakıldım. EK-Ç,Sayfa:1'de üst kısımda yer alan fotoğraf 16 Temmuz 2016 tarihinde, saat 

13.22'de kendi irademle güvenlik güçlerine teslim olduğum ana aittir. Görüleceği üzere 

herhangi bir direnme yoktur.  Henüz TSK mensubu bir subay olduğum bu aşamada, usulüne 

uygun gözaltı süreci işletilmemiştir. Otobüse bindirilmeyi müteakip darp işlemi başlamıştır. 

Resmi üniformam yırtılmış, parçalanmış, apoletlerim ve brövelerim yerinden sökülerek 

yerlerde çiğnenmiştir.  

İl Emniyet Müdürlüğünde polislerce oluşturulan 30–40 metrelik linç koridorundan 

geçirildim. EK-Ç,Sayfa:1'de alt tarafta yer alan belgede görüleceği gibi, üzerimdeki kıyafetler 

çıkarılarak 51 nolu dolaba konuldu, yani iç çamaşırı ile bırakıldım. Yabancılar Şubede beton 

zemin üzerinde ilk 2 gün aç, 4 gün uykusuz bırakıldım ve sürekli darp edildim. Maruz 

kaldığım darp ve işkence sonucu 16 Temmuz 2016 tarihi akşamı mecburen Keçiören Eğitim 

ve Araştırma Hastanesine götürülmek zorunda kaldım.  

Darp ve yapılan işkencelerin normal kabul edilmesi gereken bir süreç olduğu 

düşüncesiyle, işkence görüntüleri basında övünç kaynağı olarak yer almıştır. Baro tarafından 

müdafii olarak görevlendirilen avukatların büyük bir kısmı, bu durumu onaylamadıkları halde, 

endişe ve korku sebebiyle olaylara müdahale edememişlerdir. Ancak bazı baro avukatları da 

maalesef bu durumu olması gereken bir süreç olarak değerlendirmişlerdir. Şahsım için 

barodan görevlendirilen avukat eşimin, "Durumu nasıl? darp görmüş mü?" sorusuna karşılık 

"Ee olacak o kadar." diye cevap verebilmiştir.  

19 Temmuz 2016 tarihinde adliyedeki durumumu gösteren fotoğraflar EK-Ç,Sayfa:2'de 

üst kısımda yer almaktadır. Gözaltı süresince kanunen olması gereken, 16 Temmuz 2016 

tarihli sağlık raporum yoktur.16–17 Temmuz gecesi Keçiören Eğt. ve Arş. Hastanesince 
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yapılan işlemi gösteren sağlık raporum yoktur. Hastaneden talep etmemize rağmen, henüz 

bu rapor tarafımıza verilmemiştir. 17 Temmuz 2016 tarihli sağlık raporum yoktur. 18 Temmuz 

2016 tarihli sağlık raporum yoktur. Sadece 19 Temmuz 2016 tarihli sağlık raporu 

bulunmaktadır. Bu rapor EK-Ç,Sayfa:2'de alt kısımda yer almaktadır. Bu raporda darp 

edildiğim görülmektedir. 

Cezaevine ilk kabul aşamasındaki resmim EK-Ç,Sayfa:3'te yer almaktadır. Bu fotoğraf 

cezaevinde AB yetkilileri ile görüşmem sonrası yeniden çekilerek, kimliğim dâhil birçok yerde 

güncellenmiştir. Mahkeme dosyasında yer alan bu resmimin unutulduğu için 

değiştirilmediğini düşünüyorum.  Cezaevine kabul aşamasında da yine darp edildim. Kolum 

bükülerek ve başım yere doğru bastırılarak Cezaevi koridorlarında dolaştırıldım. Ayrıca 15 

Temmuz ikinci yıldönümünde 15–16 Temmuz 2018 gecesi 23.20 ilâ 02.20 saatleri arasında 3 

saat boyunca ses yayından marş dinletilmek suretiyle psikolojik işkenceye maruz bırakıldım.  

Gördüğüm işkence ve kötü muamelenin detayını savunmamım EK-Ç'sinin devam eden 

sayfalarında yazılı olarak ifade ettim. Bu hususları yazılı olarak sunacağım. Usulüne uygun 

gözaltı işlemi yaptırmayan asker ve sivil şahıslardan, üniformamı yırtıp yerlerde 

çiğneyenlerden, bana işkence yapanlardan, işkenceye göz yuman sıralı âmirlerden, cezaevi 

kayıt kabulde tarafıma darp uygulayan memurlardan ve müsaade eden âmirlerden 

şikâyetçiyim. Ayrıca 15–16 Temmuz 2018 gecesi ses yayından marş çalınması talimatı veren 

ve uygulayan âmirler ile o gece nöbetçi olan baş memurlardan şikâyetçiyim.  

Başkanım ben bu konuyu mahkemenize verdiğim ilk ifademde de beyan etmiştim, 

işkence, kötü muamele ve psikolojik baskı altında verilen önceki ifadelerimi de bu nedenle 

reddetmiştim.  Bu konuda mahkemeniz veya mahkeme savcılığı tarafından resen bir suç 

duyurusunda bulunma zorunluluğu var mıdır? Yok mudur? Ben bilmiyorum, ama bir işlem 

başlatılmadığını biliyorum. Bu konudaki hukukî hakkımı da saklı tutarak işkence konusundaki 

suç duyurusunu ülkeme hukuk geldikten sonra yapacağımı beyan ediyorum. 

Gözaltı sonrası cezaevinde geçen süreçte, birçok hak ihlâli yanı sıra, avukat 

görüşmeleri engellenmiş, yaptırılan avukat görüşmeleri de esasa ilişkin mütalaanın verildiği 

tarihe kadar ceza infaz koruma memuru nezaretinde ses ve görüntü olarak kayıt altına 

alınmıştır. 

Özetle savunma hakkımın engellenmesi için her türlü yola başvurulmuş ve adil 

yargılanma hakkım elimden alınmıştır. 

 

2. HAKKIMDA OLUMSUZ ALGI OLUŞTURMA GAYRETLERİ VE SONUÇLARI 

a. Genel 

Başkanım hakkımdaki iddialara yönelik cevaplara geçmeden önce, 15 Temmuz'dan 

itibaren hakkımda olumsuz algı oluşturma maksatlı yürütülen faaliyetlerden, önyargı ile 
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