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etmedim. Gözaltına alınırken atılan ilk yumrukta gözlüğüm gözümden fırladı. Eğilmem söylendi. 
Başkanım asker olduğumuz için komutlara uyduk açıkçası ben uydum. Eğilmem söylendi ben 
eğildim eğildiğim sırada yüzüme tekme atıldı. Çünkü ayağını kaldıramıyor. 

BAŞKAN:  Komutan emir vermiyor ki yani niye uyuyorsun. 
SANIK CEMAL İYİGÜN:  Evet başkanım işte serde askerlik var. Bu gerçekten böyle 

oldu. Gayri ihtiyari eğil dedi eğildim bende ayağını kaldıramayınca eğiltmiş. 
BAŞKAN:  Peki o 
SANIK CEMAL İYİGÜN: eğildiğimde yüzüme atılan tekmeler sonucu sol kaş bölgemde 

yarıklar ve kanama oluştu.   
BAŞKAN:  şimdi olayları bitirdin heralde
SANIK CEMAL İYİGÜN:  Nasıl başkanım. 
BAŞKAN:  Polise kadarki olayları bitirdin
SANIK CEMAL İYİGÜN:  Başkanım şöyle benimle ilgili suçlamalarda çok daha 

ayrıntılı arz edeceğim. 
BAŞKAN:  peki devam et o zaman. 
SANIK CEMAL İYİGÜN:  Üzerindeki Türk Bayrağı ve Atatürk rozeti bulunan 

üniformam yırtılarak çıkartıldı ve ayaklar altında çiğnendi. Başkanım benim üzerimdeki üniforma 
safari kıyafetiydi. O safari kıyafetinde bizim Atatürk rozeti ve Türk Bayrağı rozeti var. Ve o safari 
kıyafetinin tüm düğmeleri ay yıldızlıdır. Ben o safari kıyafetini şahsen öyle yapıyorum. Safari 
kıyafetini çöpe atacağım zaman o düğmeleri ayıklarım sayın başkanım. O safari kıyafetin bir onuru 
vardır. Temsil ettiği silahlı kuvvetleri temsil eder o üniforma. Türk silahlı kuvvetleri milattan önce 
209 dur sayın başkanım kuruluşu. 

BAŞKAN:  açıklama yapmana gerek yok devam edebilirsin. 
SANIK CEMAL İYİGÜN:  ve o üniforma Sayın başkanım o üniforma ayaklar altında 

çiğnendi orda. Yüzükoyun yere yatırıldım. Ayakkabı dahil üzerimdeki tüm kıyafetler ve çamaşırlar 
yırtılarak çıkartıldı. Polis amiri bunu atın merdivenden aşağı ölsün dedi. Ayrıca başka kalmadıysa 
şüphelilerden bahsediyor. Başka kalmadıysa el bombalarını atıp çıkalım dediğini duydum. Beni 
hızlıca döner merdivenden itti başkanım. Bu talimat üzerine ben orda korkuluklara tutunarak 
düşmekten kurtuldum. Üzerimde sadece alt iç çamaşırım olacak şekilde yalınayak olarak binanın 
önünde bekleyen otobüse ilerlerken sağlı sollu yol boyunca dizilmiş olan 10-15 polis tarafından 
yumruk ve tekmelerle darp edildim. Ellerim arkadan kelepçelenerek otobüse bindirildim. Otobüsün 
koridorunda diz üstü istiflendik. Yolda giderken dışarıdan atılan taşlar nedeniyle otobüsün camları 
kırıldı. Kırılan camların parçaları koridora yayıldı. Cam kırıklarına rağmen koridorda dizüstü 
bekletilmeye devam edildik. Her iki ayağımın dizaltı bölgelerinden çıkartılmış olan cam parçalarını 
soruşturma dosyasında bulunan hastanedeki doktor raporunda da yer verilmiştir sayın başkanım. Yol 
boyunca annelerimiz eşlerimiz 5-6 yaşlarındaki kızlarımız yani en değerli varlıklarımız için şimdi 
bizim onların ırzlarına geçmemize kim engel olacak. Hepsi fahişe olacak. Tüm Ankara üzerlerinden 
geçecek ve benzeri insanlığı geçtim hayvanların bile seviyesinin altında küfürler edildi. Sayın 
başkanım hem dinimizde hem kültürümüzde hem de insan olmanın gereği olarak en kutsal 
varlıklarımız kabul edilen anne, eş ve kızlarımız için o cümleleri ağzından çıkartabilen o kişilerin 
şanlı emniyet müdürlüğümüzün personeli olması mümkün değildir. Basında farklı şeyler geçmiş 
araştırılmasını talep ediyorum. TEM şubede otobüs durduktan bir iki dakika otobüsün içerisinde 
bekledik. O sırada gittiğimiz birimde bulunan polisler otobüsle spor salonu arasında kalan bölümde 
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sağlı sollu koridorlar oluşturmuşlardı. Spor salonuna giden yol boyunca da polisler tarafından tekme 
ve yumruklarla ve göremediğim başka cisimlerle darp edilmeye devam edildim. Ellerim arkadan 
kelepçeli olduğu ve gözlerim şiştiği için darbelerle düşe kalka gözaltında tutulacağımız spor salonuna 
götürüldük. Spor salonunda hiçbir yaralıya müdahale ettirilmedi. Salonda bulunan polisler ölenler 
ölsünler diyerek müdahale ettirmiyordu. Bu sırada ben aldığım darbelerden dolayı oturamıyordum. 
Salonun parke zeminine düşmüştüm. Daha sonra salona getirilen bir sağlık görevlisi bayan tarafından 
beyin sarsıntısı geçiriyor hastaneye götürülmesi lazım dedi ve ben ve benimle birlikte bir kişi daha 
işaret edildi. Sağlık grevlisinin bu sözü üzerine boylu boyunca yerde uzandığım halde bir polis gelip 
ayağındaki botlarla her iki elimin üzerine çıkarak çiğnedi. Muhtemelen kendisince durumumun 
gerçekten ağır olup olmadığını kontrol etti. Ellerimi çiğnemesine rağmen tepki verememem kendisini 
tatmin etmiş olacak ki hastaneye götürülmeme onay verdiler. Başımdaki açık yaralar kabaca sarılıp 
boynuma da boyunluk takıldıktan sonra sedyeye alındım ve başımdaki polislerle ambulansla Gülhane 
Askeri Tıp Akademisine götürüldüm. Hastaneye gittiğimde bilincimin kapalı olduğu dosyaya da 
girmiş olan hastane raporundan görülecektir. Hastanenin acil bölümünde tüm film ve tetkiklerimi 
sedye ile ve yatar vaziyette taşınarak götürüldüm. İlk gün hastanede aldığım ilaçlar serumlar ve 
tedavi sonrasında ikinci gün tam da oturabilir hale geldim. Aynı gün akşama doğru yardımlı olarak 
kısa mesafeli ayakta durabiliyordum. Ancak ikinci gün başım döndüğü için tüm tetkiklere ve film 
çekimlerine tekerlekli sandalye ile götürüldüm. Bu arada üzerimde hiçbir şey bulunmadığı için 
hastanede bir pijama takımı ile bir terlik verildi. Yüzümün kulaklarıma kadar her yerinin şiştiğini 
aynaya ancak hastanede ikinci gün bakabildiğimde gördüm. Gözaltlarım burnumla aynı hizaya 
gelmişti. Sol yanağım çenemden kulağıma çeneme kadar şişmişti. Her iki kulağımda da hasar vardı. 
Çiğneme yaparken de çenemdeki hasardan dolayı yemek yiyemedim. Hastanede bulunduğum sürece 
yatağımın yanında nöbetçi olarak bir asker bulunduğu halde ayrıca da iki genç polis memuru da 
koridorun başında beni takip ediyordu. Odalara girmesi yasak olmasına rağmen doktorlar yokken 
odama gelip bu daha bir şey değil sen asıl sorguda göreceksin diye tehdit ediyorlardı. Hastanedeki 
üçüncü günümde kendi başıma yürüyebilir hale gelmiştim. Kendi başıma yürüyebilir hale geldiğim 
için polisler tarafından taburcu edilmem için hastane görevlilerine baskı yapılmaya başlandı. 18 
Temmuz 2016 günü saat 14,00 sıralarında doktor tarafından artık ayakta tedavi göreceğim söylendi. 
Doktora ayakta tedavi göremeyeceğimi gözaltı sürecinde bizimle hastanedeki gibi 
ilgilenilmeyeceğini söyledim. Ancak doktor kendisine baskı yapıldığını ima ederek yapacak bir şey 
olmadığını söyledi. Hastanede tedavi gördüğüm üç günlük süre içerisinde acil servis, plastik ve 
konsinestik  ve plastik cerrahi ana bilim dalı başkanlıklarında

BAŞKAN:  Şimdi Cemal şimdi senin hastanedeki eylemlerinden yargılanmıyorsun yani. 
SANIK CEMAL İYİGÜN:  Başkanım ifadelerimi etkilediğinden dolayı 
BAŞKAN:  15 Temmuzu beş dakikada geçiştirdin. 15 Temmuzdan polislerin tuttuğu 

andan bu zamana kadar hiçbir detayı atlamadan anlatıyorsun bize. 15 Temmuzu da atlamadan anlat. 
SANIK CEMAL İYİGÜN:  Sayın başkanım 15 Temmuzda
BAŞKAN:  Niye beş dakikada geçtin yani. 5 dakikada oldu bitti mi her şey. 
SANIK CEMAL İYİGÜN:  Sayın başkanım 15 Temmuzda ben 8 saat karargahta kaldım. 

Ama gözaltında 8 gün kaldım. Kıyasladığımızda gerçekten 
BAŞKAN:  Hiçbir detayı atlamadan anlatıyorsun yani. Sen bunlardan dolayı 

yargılanmıyorsun. Sen bunlardan dolayı şikayetçi olduysan vekilinle beraber bu eylemlerden dolayı 
biz belgeleri bunlarla şikayet hakkın var. Ya da kullandıysan bunlarla her türlü belgeleri biz 
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