
TUTUKLU SANIK AKİF UYKUN SEGBİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KAYDEDİLEN VE DAHA SONRA TUTANAĞA 

BAĞLANACAK OLAN VEKİLİ HUZURU İLE SAVUNMASINDA (30/11/2017): 

Sanık Akif Uykun: …Gözaltı sürecinde maruz kaldığını kötü muamele ve işkenceleri arz edeceğim. Bizi 

teslim alan polisler bizi hemen geri yatırdılar yaptığımız yerde cam kırıkları Vardı bizim üzerimize 

sadece külot kalacak şekilde soydular bunu yaparken şahsınıza ve ailenize manevi değerlerimize 

duyduğunuzda bile utanacağınızı küfür ediyorlardı yatar yatar vaziyette iken sert plastik kelepçe ile 

ellerimizi arkadan sıkı sıkı bağladılar biz bu şekilde yerde yatarken yine küfürler ederek kafanıza 

dipçikle vuruyorlardı.  

 o kadar şiddetli vurayorlardaki kafam dipçikle yer arasında eziliyordu sonra Bizi yerden 

kaldırarak belediye otobüsünde bindirdiler. otobüse binerken cop dipcik ve kelepçelerle çıplak 

bedenimize vuruyorlardı otobüs hareket halindeyken çevrede bulunan vatandaşlar tarafından linç 

girişimi oldu. Otobüsün içinde parke kilit taşları ve cam parçaları yağıyordu, ben koltukların arasında 

yerde diz çökmüş vaziyette oturuyordum, üzerine parke taşları ve cam parçaları yağıyordu taşlardan 

biri bir astsubayın Serdar astsubay olduğunu düşünüyorum. Sonra ben değilim dedi başına isabet etti 

oradan bir personelin bayıldı otobüsün ortası tamamen kan gölüne döndü. 

Başkan ABDULLAH KÖKSAL: Sen kendinle ilgili ne kadar işkence varsa kısaca söyle. Oldumu 

başkalarını boş ver. 

Sanık Akif Uykun: Bende yerde oturduğum için vucuduma küloduma kan bulaştı. Ben bu kanla beş 

altı gün yaşadım. Bir süre sonra kokmaya başladım. Beş alı gün sonra yıkama şansı buldum. 

  Derken TEM şubenin otoparkına geldik.  Otobüsten indiğimizde sivil ve üniformalı polisler 

bekliyordu. Bizim içinde bir parkur hazırlamışlardı bir koridor hazırlamışlardı iki taraflı yerleşmiş olan 

polislerin arasından bizi spor salonuna doğru yönlendiridiler ilerlerken tekme tokat dipçik yumruk 

kelepçe coplarla vuruyorlardı biz bu parkurlardan geçerken içinde bayanların da Bulunduğu da bir 

grup var d bizi Cep telefonlarıyla çekiyordu  ben onları cep telefonuna çekenleri görmedim ama bir 

polis çekmeyin çekmeyin diye bağırıyordu onları .  

 Hatta bir ara İçlerinden biri beni beni göstererek şu istihbaratçı şuna iyi vurum diye dediğini 

duydum istihbaratçı olmak neden çok Dayak yemeyi gerektiriyor hala anlamadım neyse bu şekilde 

spor salonuna ulaşabildik  

 16 Temmuz 2016 tarihinde 27 Temmuz 2016 tarihine kadar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne 

TEM Şube Müdürlüğü spor salonunda tutuldum spor salonunda Yaklaşık 700-800 kişi bulunmaktaydı.  

 Bütün camlar kırıktı ve cam kırıkları yerlerdeydi zemin parke de bütün şüpheliler çıplak 

çıplaktı üzerine sadece külot vardı hatta bu kalabalığın bulunduğu yerde bir bayan da vardı spor 

salonu Normalde 150 kişilik bir kapasiteye sahipken Bizler 700-800 kişilik bir kalabalıkla çıplak bir 

vaziyette Ellerimiz bazen önünden Bazen arkadan plastik kelepçe nin keskin ucu ise bakacak şekilde 

sıkı sıkı bağlı olarak günlerce bekletildik,  

 Burada ilk üç gün bu Su ve ekmek verilmedi aynı zamanda en temel ihtiyaç olan tuvalet 

ihtiyacını gidermek için izin verilmedi,  bu süreçte  tuvalet ihtiyacımızı pet şişeleri gidermek zorunda 

kaldım, hem de ters kelpçeli iken ters kelepçeli iki kişi birbirine yardımcı yardımcı olarak tuvalet 

ihtiyacını gidermeye Çalışıyordu, bu durumun sonunda yerlere idrar dökülüyordu bizde bu yerlerde 

barınmaya çalışıyordum,   

 Bu şekilde her yerde idrar dolu pet şişe ve pet bardakla birikmişti bu duruma şahit olmak bile 

utanç vericiydi,  manzara İnsanlık dışıydı hal böyleyken işkence ve kötü muamele yumruk tekme ve 
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plastik kelepçe vurmalar devam ediyordu spor salonunun zeminde idrar işkence yaralanmalardan 

dolayı dökülen kanlar pıhtılaşarak birbirine karışmıştı bizler zemin üzerine diz çökmüş vaziyette 

kafalarımız yere değecek şekilde bekletiliyor bu kötü ortamda kelepçelerin bileklerimi kesmesi 

sonucunda oluşan yaraları enfeksiyon kaptı Kelepçeleri o kadar çok sıkıyordu ki bir ara ellerine kan 

oturdu görevli memurlar dan gevşetmesini istediğimde geldi daha çok sıktı  

 Ben elimin kangren olması sonucunda kesileceğini düşünerek kendimi bu duruma alıştırmaya 

çalışıyorum Bir polis sonunda geldi kelepçeyi gevşetti , görevli olanlar olmayanlar sürekli olarak 

fiziksel ve psikolojik işkence sistematik olarak devam ederken aynı zamanda sürekli olarak hakaret 

küfür ve tehditler devam ediyordu kutsal saydığı dini ve milli değerlerimize günlerce küfür ettiler 

kendilerini bir savaşın kazananı tarafıymış gibi görüyor ve sizin Azrailiniz benim sizinle savaştık ve 

Savaşı biz kazandık bundan sonra mallarınız çoluk Çocuğunuz kızlarınız ve işleriniz bizim 

ganimetimizdir diyorlardı bu işi bu ifade IŞİD terör örgütünün bir sloganıdır onların Bir hayat 

anlayışıdır bugün bu ifadeleri kullananın Türk polisi olduğuna inanamadım Hala da inanamıyorum 

inanmak istemiyorum. 

  Ayrıca bizi öldürmeye "bize öldürme yetkisi verildi istersek sizi buracıkta öldürürüz OHAL ilan 

edildi bizde kimse hesap soramaz" diyorlardı bu ifadeler ve sistematik İşkenceler sanki bir yerlerden 

talimat  alarak hareket ettiklerini Bu nedenle hukuka Evrensel insan haklarına gözardı ettiklerini ve 

tamamen talimat aldıkları yere güvenerek hareket ettiklerini ortaya koyar nitelikteydi bu işkenceler 

devam ederken Özellikle geceleri zorla çökme kalkma ileri geriye  doğru ördek yürüyüşü diz üstü  

bekletme jatanatoloji gibi vücudu zorlayıcı hareketler saatlerce ve her gün yaptırdılar bulunduğumuz 

spor salonu içerisinde işkence gören diğer şüphelilerin gördükleri işkencelerden dolayı inlemeler ve 

feryatları hala kulaklarımda çınlamaktadır.  

 Spor salonundan erler de bulunmaktaydı işkence eden polisler "bugün burada olmanıza 

sebep olanlardan intikam almak isteyen bir babayiğit yok mu" diye çağrı yapıyordu bundan cesaret 

erler, babaları hatta dedeleri yaşında olan paşaları dövüyorlardı bu durum Bizlerde derin bir üzüntü 

ve hayal kırıklığı meydana  getirmişti bazı şüphelileri ayağa kaldırıyor her günün kendisine anne 

babasına eşine çocuklarına Kendisine küfür ettiriyorlar dı.  

 Üç dört gün sonra pantolonla turuncu tişört dağıttılar. Tuvalet içinde ortam oluşturuldu. 

Suda vermeye başladılar. Ancak ilk başta az verdiler. Bir bardak suyu 7 kişinin içtiğini gördüm. 

Başkan ABDULLAH KÖKSAL: Özet geçebilirsin zaten daktiloyla bilgisayar çıktısı var. mahkemeye 

sunabilirsin bunları. İfade vereceğin  ana kadar gelebilirsin hangi şartlar altında ifade verdiğini 

belirtebilirsin onu savunmaya alabiliriz diğer iddiaları senin mağdur olduğunu hususa ilişkin olarak 

söylediğin beyanlar ve iddialar olarak kalır. Oldu mu. 

Sanık Akif Uykun: Sayın başkan bu şekilde geçmiş 12 günlük bir süreçten dolayı sonra bir gece yarısı 

ifadem alındı Dolayısıyla aracımda bulunan adamı hatırlamam için bulunmayan adamı bizim araçta 

zannetmişim Yani karmakarışık bir şey ortaya çıkmış ve polislerin devamlı tehditleri işte 
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