
TUTUKLU SANIK COŞKUN YETİM SEGBİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KAYDEDİLEN VE DAHA SONRA 

TUTANAĞA BAĞLANACAK OLAN VEKİLİ HUZURU İLE SAVUNMASINDA (19/12/2017): 

SANIK COŞKUN YETİM:  Coşkun Yetim, sayın başkan, değerli üyeler ve iddia makamı, öncelikle bu 

hain darbe girişimini kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa ve milletimize sabır 

diliyorum. 15 Temmuzdan sonra ki süreçte dahil olmak üzere hayatımın her döneminde maddi ve 

manevi olarak bana destek olan çocuklarını topluma faydalı örnek bireyler olarak yetiştiren, ne yazık 

ki 15 Temmuzdan önceki süreçte yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle yaklaşık 1 ay önce 

kaybettiğim vefakar annemi Allah'tan rahmet diliyorum.  

Rahmetli annem ne yazık ki bu süreçte benim aklandığımı göremediği gibi tutuklu kaldığım 

17 ay boyunca yüz yüze görüşemedik, kendisiyle benim tutuklu kaldığım zaman zarfında rahatsızlığı 

iyice yükselerek durumu her geçen gün daha kötüye gitti. Tutukluluğumun ilk 3-4 ayında kendisine 

tutuklu olduğum dahi söylenemedi. Ancak ne kadar kendisinden saklanabilirdi ki bu durum. Zaten 

kanser illeti vücudunu her geçen gün yeyip bitirirken, bir de benim halimi düşünmekten, vücudu 

yorgun düştü ve evlat hasretine dayanamayarak aramızdan ayrıldı. 

... Bunun üzerine orada bulunan JÖH personeli kot pantolon ve kemeri çıkararak kemerle 

ellerimi sıkı bir şekilde bağladılar ve harekat merkezi tarafına doğru götürdüler. Yolda giderken JÖH 

komutanlığında görevli esmer tenli ismini iddianameden öğrendiğim kadarıyla yarbay İrfan Tüten, 

bizi durdurup bana hitaben korkma seni öldürmeyeceğim dedi. Daha sonra beni harekat merkezi 

binasının içinde bulunan tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun yanına götürdüler.  

Ahmet HACIOĞLU paşa telefonumu alıp karıştırmaya başladı. Bu sabah çok arama yapmışsın 

bunların kimler olduğunu sordu. Bende kendisine bu numaraların muhabere sistemlerinden sorumlu 

personele ait olduğunu ve bu personeli mesaiye çağırdığımı söyledim. O sırada jandarma genel 

komutanının geldiğini söylediler. 

Ahmet HACIOĞLU paşada beni kastederek "verin bunu polise derdini onlara anlatsın" dedi. 

Bunun üzerine başımdan geçenleri anlatma fırsatı verilmeden polise doğru teslim edilmek için 

götürüldüm.  

Polise teslim edilmek için götürülürken beni götüren uzman çavuşlar birbirlerine beni 

kastederek şunu verseler de ormanlık alanda gününü göstersek ne iyi olurdu dediler.  

JÖH personeli beni protokol nizamiye tarafında bulunan polise teslim ettiler. Polisler 

tehditkar bir şekilde üzerimde bulunan sivil kıyafetlerimi çıkarmamı istediler. Bende bunun üzerine 

kıyafetlerimi çıkarttım ve üzerimde sadece iç çamaşırı kaldı. Daha sonra kıyafetlerimi, telefonumu, 

cüzdanımı ve eşyalarımı poşete koydular. Ellerimi arkadan demir bir kelepçeyle sıkı bir şekilde 

kelepçeleyip, doblo tarzı bir arabanın bagaj bölümüne beni bindirdiler. Bu bölüm orada ki kamera 

kayıtlarında vardır.  

Arabanın bagaj bölümünde iç çamaşırlarım üzerimde bir şekilde şehrin içerisinde bir süre 

dolaştıktan sonra bahçelievlerde bulunan voleybol federasyonuna ait kapalı spor salonuna 

götürdüler.  

Orada bir gözaltı merkezi oluşturulmuş polislerin bunu bize verinde linç edelim bakışları 

altında kafamı neredeyse dizime değecek kadar bastırmak suretiyle arabadan çıkarttılar. Ve orada 

bulunan polis ekibine teslim etmek için salonun giriş bölümüne doğru götürdüler.  

Diğer polislere teslim ederken hazırlamış oldukları tutanağı bana okutmadan imzalatmak 

istediler. Okumak istediğimi söylediğimde ellerinde ki plastik kelepçelerle kafama vurup kafamı 
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tekmeleyip, sinkaflı küfürler ettiler. Tutanağı hemen imzalamamı istediler. Bende bunun üzerine 

imzaladım. Daha sonra ki, daha sonra plastik kelepçe ile ellerimi arkadan sıkıca kelepçelediler, kayıt 

işlemleri yapıp voleybol sahasının ortasında bulunan bir kısmı iç çamaşırlı, bir kısmı kıyafetli yaklaşık 

bin kişinin, bin kişiye yakın tutuklunun arasına koydular.  

 16 Temmuz 2016 saat 15:00'dan başlamak üzere 22 temmuz gece saat 04:00'a kadar 

buradaki voleybol salonunda tutuldum. Gözaltı süresi boyunca bir çok baskı, sistematik baskı, kötü 

muamele, işkence ve hak mahrumiyetleri yaşadım. Bunlara da maruz kaldım. Bunlarla ilgili bir çok kişi 

değildi ben hepsine değinmek istemiyorum.  

 Bende iz bırakan bazı husular oldu bir kaç madde bir kaç olay sadece onları aktaracağım 

başkanım. Gözaltında bulunan tutuklu sanıkların muayenesinin yapılması için reklam panolarıyla 

tribünler arasına gelecek şekilde sahanın iki kenarını muayene istasyonları kurulmuştu. Doktorlar ilk 

iki gün burada polis nezaretinde muayene etmeye devam ettiler. Tabi burada bütün işkenceye, 

bütün olaylara şahit oldular ve de doktorlar hiç bir sağlık raporunda sağlam, bütün sağlık 

raporlarında işkencelere rağmen gözleriyle görmelerine rağmen baskı neticesiyle sağlam raporu 

verdiler.   

 İkinci gün bunun  sorun olacağını düşünmüşler ki doktorları salonun dışına çıkardılar.  

 1.80 boyalarında esmer tenli, 30'lu yaşlarda, sakallı, boğuk sesli, parmak arası terlik giyen 

muhtemelen komiser ya da baş komiser olan emniyet mensubu tarafından gözaltı süreci boyunca 

solunun ortasında onca erkeğin arasında tutulan üzeri ıslak, ıslatılmış bayan kursiyer teğmene 

dokunma ve üzerine abanma gibi hareketlerle taciz edilmiştir.  

 Bu girişim salonun gözü önünde bundan da vahimi o an salonda bulunan yine kursiyer 

teğmen olan eşinin gözleri önünde gerçekleşmiştir. İlkel toplumlarda dahi karşılaşmayacağınız bu 

olayın yaşanması karşısında salonda bulunan herkes kanı donmuş durumdaydı.  

 Bu olaya şahit olduktan sonra "eşleriniz, bacılarınız, çocuklarınız bizim ganimetimizdir" 

söyleminin ne kadar gerçekçi olduğunu anlamış oldum.  

BAŞKAN ABDULLAH KÖKSAL : Siz hangi tarihte göz altına alındınız ? 

SANIK COŞKUN YETİM : 16 temmuz başkanım. 15:00 gibi öğlen. 

BAŞKAN ABDULLAH KÖKSAL : 16 Temmuz mu ?  

SANIK COŞKUN YETİM : Evet. Yine her gün salonda bulunan gözaltında ki kişilerin sayımı yapılırken 

tüm herkes salonun bir yarasına (anlaşılmadı???) sıkıştırılıp ismi okunanların salonun diğer tarafına 

hızlı bir şekilde koşarak geçmesini istiyorlardı. Koyun sayarak gibi yanı bu sayım sırasında kendisini 

Azrail olarak tanımlayan polis amiri salonun ortasında bekliyor ve önünden geçenlere denk 

getirebildiklerine arkadan tekmeliyordu. Pek çok kez bende bu tekmelere maruz kaldım.  

 Yine gözaltında bulunduğumuz 4. ya da 5. günde turuncu tişörtler ve siyah pantolonlar ve 

terlikler dağıtılmıştı. Benim orada ki polislere eşyalarımın burada olduğunu söylemem rağmen onları 

giymeme izin vermediler. Sayın başkan ve mahkeme heyeti benim gözaltı süresi boyunca maruz 

kaldığım en önemli mağduriyetlerden bir tanesi aileme gözaltında bulunduğum, en önemlisi canlı 

hayatta olduğumu bile haber verilmemesidir.  

 Gözaltında bulunduğum 10 gün boyunca eşim ve babam tarafından morg morg gezilme 

suretiyle bilgi alınmaya çalışılmıştır. Böyle bir durumun ailemin ruh halini nasıl etkilediğini 

takdirlerinize bırakıyorum.  
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 Bundan da vahimi ben 15 temmuzdan yaklaşık 2 ay önce kan kanseri annemin, kan kanseri 

hastası olduğunu öğrenmiştim. Annem kemoterapi tedavisi alıyordu. Bu tip hastalıklarda moral ve 

motivasyon durumunun çok önemli olduğu bilinmektedir. 15 temmuz öncesinde de annemle 

neredeyse telefonla her gün konuşurduk kendisine moral verirdim. Gözaltı boyunca benimle ilgili hiç 

bir haber alamamasının annemin hastalığında oluşturacağı olumsuz etkiyi düşününce salonda 

bulunan polislere durumu defalarca anlatmama rağmen her seferine beni tersleyerek, küfür ve 

hakaretlerle geri gönderdiler.  

 Başkent voleybol salonunda ki son günümüzde Azrail denilen polis amiri akşam saatlerinde 

salona gelerek "ben bir şey bilmiyorum. Benim bir şeyden haberim yok demeye devam edin birazdan 

konuşmayanların başlarına neler geleceğini göreceksiniz" dedi ve bizlere infaz edilmeye 

götürüleceğimiz şeklinde bir algı oluşmasına neden oldu.  

 Aradan bir kaç saat geçtikten sonra 22 temmuz 2016 tarihinde saat gece saat 03:00 ya da 

04:00 gibi voleybol salonundan otobüslere bindirilerek Sincan ceza evi kampüs içerisinde ki yeni 

kurulan gözaltı çadırına naklettiler. Bu nakil sırasında da yine bir sürü sıkıntı yaşadık onları 

anlatmıyorum.  

 ... Gözaltında olduğumuz süre boyunca avukat görüşmesi, aileye bilgi verme vesaire hiçbir 

haktan faydalanamadık. Biz gözaltına alındığımızda ohal ilan edilmemişti ve dolayısıyla gözaltı süresi 

ve şartları avukat görüşmesiyle ilgili ihlaller gerçekleşmiştir. Burada gözaltı sonrasında sabah 

saatlerinde Ankara adliyesine bizi götürdüler.  

 Emniyette ve savcılıkta ifademiz alınmadan gece yarısı bir saatte aç, susuz ve yorgun olarak 

adliyeye sabah götürülmemize rağmen gece yarısı bir saatte sulh ceza hakimliğinde ifadelerimiz 

SEGBİS e kaydedilerek alındı.  

 Daha sonra fiziki ifademiz olmadığı için ailelerimiz avukat tutarken, darbenin içinde mi değil 

mi ifadesi olmadan sizin sözünüzle almayız diyerek avukat vekalet üstlenmek istememişler.  

 Aynı şekilde fiziki ifade olmadığı için tahliye taleplerimiz hukuka uygun olarak 

değerlendirilmemiş ve savunmalarımız için bir kısım deliller toplanamamıştır. Ceza evinde ise yeterli 

yatak olmaması gibi bir çok sıkıntılar yaşadık. Bunları yazılı ifademde belirteceğim.  

 Burada tek ceza evi ile ilgili belirtmek istediğim bir husus var. Annemi kaybettikten sonra 

cenaze için memlekete gittiğimde orada Nazilli ceza evinde kaldık. Nazilli ceza evine gittiğimde beni 

tek kişilik hücreye vereceklerini söylediler. Bende ruh halimin çok iyi olmadığını mümkünse bu 

şekilde yapmamalarını söyledim ama bütün uyarılarıma rağmen tek kişilik ortamında hiç hoş olmadığı 

hücreye koydular. 
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