
TUTUKLU SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK SEGBİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KAYDEDİLEN VE DAHA SONRA 

TUTANAĞA BAĞLANACAK OLAN VEKİLİ HUZURU İLE SAVUNMASINDA (29/11/2017): 

 

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: ... Eşimin borç olarak anlaştığı ve peşin ödemek zorunda kaldığı avukat ise 

kameraların takıldığı ve müşait bulunduğu günlerden sonra bir daha gelmemiştir. Halbuki yaşadığım 

olayları anlatabildiğim ve savunmam esnasında tüm süreci bilmesi nedeniyle yardım alacağımı 

düşündüğüm vekilimin Atıf Sami Sungur son anda dün akşam bana da haber vermeden çekildiğini 

öğrendim. Bu durum elbetteki savunmamı olumsuz etkileyecektir ancak ücretini peşinen ödediğim 

ve geri ödemesini yapmadığı ve de yeni bir vekile maddi imkanım yetmediğinden müdafi ile yapmak 

zorunda kalıyorum. Buradaki tüm avukatları tenzih ederim ücrete mukabil aldığım bir hizmette 

korkudan yada keyfi görüşmeye gelmemesi, savunmaya katılmaması düşündürücüdür. Bu da biraz 

önce bahsettiğim şeytanlaştırma sürecinin bir meyvesidir.  

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: ... merdivenden özel harekat olarak gördüğüm polis unsurlarının yanına 

(anlaşılamadı) inerken sağlığım iyi fiziksel bir yara morluk yoktu ancak eşi benzeri görülmemiş 

saldırıyla karşılaştım...   

 Güvenlik güçlerine yaklaştığında hassas nokta gözetmeksizin silahın namlusuyla dipçiğiyle 

tekmeyle yumrukla şiddet gösterilerek yere yatırıldım en önde olduğumdan girişe yakındım dışarıdan 

her içeri giren başıma tekme atarak üzerime botlarıyla basarak içeri geçti sadece kilot kalıncaya dek 

soyuldum bunların kolluk amiri olduğumdan şüpheli haklarını (anlaşılamadı) tedbirleri başım yerde 

olduğu halde bağırarak hatırlattım ve ısrarla talep ettim ancak karın boşluğu ve kasık  bölgeme tekme 

atılmak suretiyle susturuldum bu talebim çok ama çok önemliydi.  

 Bu talebim şuan ki yargılamayı ve CMK nın 217. Maddesinin 2. Fıkrasını etkileyecekti 

cüzdanım araç anahtarımla birlikte cep telefonuma da el konuldu bunların hepsinin CMK nın 121. 

Arama sonunda verilecek belge maddesinin 3. Fıkrası gereği kayıt altına alınıp akıllı telefonumun 

CMK 134. Bilgisayar program ve kütüklerde arama kopyalama ve el koyma maddesinin 3-4-5. Fıkrası 

gereği belge vermeksizin imaj kopyası ve tutanağı verilmedi. Ceza evinde de talep etmeme rağmen 

alamadım bu gerek (anlaşılamadı) izahında gerekse fetö ile irtibattan aklanmaktan yine CMK 217. 

Maddesi bağlamında çok önemliydi.  

 Güvenlik güçlerince amirlerinin gözetiminde dakikalarca silah ve materyal kullanılmak 

suretiyle işkenceye varan şiddete maruz bırakıldım. 

 İsmini vermeyeceğim ancak kendisi burada isterse açıklayabilir gözümün önünde cereyan 

eden olayda M16 silahının namlusuna yerde yatarken siyah saçlı yapılı bıyıklı birisi tarafından kilotu 

üzerinden makatına sokulmak için zorlandı. 

 Hasas yer gözetmeksizin tüm azalarıma silahla cisimlerle vuruldu bu esnada başım 2 yerinden 

ki birisine tel atıldı yarıldı boyun bölgem karın boşluğum kalçam da (anlaşılmadı) oluştu sol karın 

boşluğumda kurşun deliği gibi yara oluştu göremedim ancak sırtımın mosmor olduğunu söyledi. Sair 

yerlerimden morluk olacak derecede kan topladı sağ bacağım iki sol bacağımda ise (anlaşılamadı) 

bunlardan bazılarında ise halen vücudumda mevcuttur.  

 Bulunduğum komutan girişinden sürüklenerek dışarı çıkarıldım sıcak asfalta yatırılarak 

ellerim sanki kaçacakmışım gibi arkadan kelepçelendi sürüklenmeden ötürü dizimde yaralar oluştu 

kelepçelenme esnasında bu kez dışarda bekleyen güvenlik görevlilerinin saldırısına maruz kaldım fiili 

şiddetin yanında sözle de öldürülme ve ötesinde ağır küfürlerle ağır hakaretlere tabi tutuldum itiraz 

etmek direnmek mümkün değildi çünkü yapanlara itiraz edenlere daha beteri oluyordu.  
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 Tüm bunlar yaşanırken kışla kenarında bekleyenlerde  bu saldırı telefonla çekiyor bir yandan 

da küfür ediyorlardı kimsenin de ne olayla ilgili ne de isnat edilen suçla ilgili bir sorusu olmadı tek 

cümle dahi edilmedi  

 Sonrasında belediye otobüslerine her bir boşluğu dolduracak şekilde istif  edildim ara koridor 

ve koltuk araları dahi doluydu koltuklara basarak otobüsün içersinde bir öne bir arkaya giden görevli 

memur başımı koltuğun altına sokmam için topuğuyla başıma vurdu ve başımdan ciddi şekilde 

yaralandım. 

 Otobüsler 200 metre ilerdeki daha güvenli nizamiyeden çıkarılmak yerine A nizamiyesinde 

bekleyenler arasından geçirilmek istendi (anlaşılamadı) yolu kapatmış bu kişiler otobüsü taş 

yağmuruna tuttular taşların bazıları elma portakal büyüklüğündeydi bunlardan birisi bel kemiğime 

isabet etti ve derin bir yara oluşturdu kırılan camlardan içeri sarkanlar kışla duvarından kopardıkları 

demir cubuklarla uzanabildiklerinin başlarına vurdular otobüs geri dönerek diğer nizamiyeden çıktı.  

 Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne geldiğimizde bizi pis su birikintisine tekmeleyerek ve jobla 

vururak indirdiler sonrasında otoparktan TEM şube müdürlüğü önündeki spor salonuna kadar sivil ve 

resmi kişilerden oluşmuş 300 metrelik insan koridorundan geçirdiler.  

 Koridor boyunca su birikintisinde ıslanan çıplak ayaklarımla koşuyor bu esnada bayanlı 

erkekli koridorun oluşturan kişilerce silah dipçik jop plastik kelepçe demir  çubukla vuruluyordu hatta 

birisi eline almış olduğu metal çöp tenekesini başıma doğru fırlattı koridordaki belki 90 - 100 kişinin 

neredeyse 1/3 nin saldırısına maruz kaldım bu konuda bu davanın müştekisi tuğgeneral Veli Turan' ın 

ifadesinde de anılan bu olay sayfa 109 üzerinden anlatılmaktadır. 

  Salona sokulduğumda 500 den fazla insanın elleri arkada kelepçeli alnı yere değecek şekilde 

secde pozisyonunda dizildiğini gördüm. Görevlilerden birisi elindeki plastik kelepçeyle kırbaç gibi 

kullanarak yere yatırdı başım önde yatanın iki ayağı arasında hizalanacak şekilde alnım yerde ellerim 

arkadan kelepçeli dizlerimle ayak uçlarım üzerinde saatlerce bekledim. Bu esnada vücudumun farklı 

yerlerinden kan akıyordu zemin de parkenin üzerinde tuz buz halinde cam kırıkları dağılmış 

olduğundan dizlerime denk gelen parçalar yeni yaralar açtı  

 Bu esnada yanıma yeni yerleştirilen bir başkanıma görevliler vururken içlerinden birisi de "bu 

burda bitmeyecek adreslerinizi alıp karılarınıza kızlarınıza tecavüz edeceğiz" diyordu.  

 Sonrasında salona gelen ve kıdemli olduğu anlaşılan bir memur herkesi çömelik hale 

getirerek ördek oturuşunda beklemeye başlattı ara vermeden uzun süre bu halde devam 

edildiğinden bir kısım kişiler yere düştüler bende düştüm jop ve plastik kelepçeyle vurula vurula 

tekrar ördek oturuşuna geçirdiler sırayla bazılarını içeri götürüp daha sonra kötü halde geri 

getiriyorlardı.  

 Salon kalabalıklaşınca gruplama yapıldı generalleri pilot ve tankçılar ile üst rütbelileri ortada 

topladılar tanık sıfatıyla bu davada bulunanlarda aynı gözaltı merkezindeydi maruz kalınan ve yapılan 

işkencelere şahit oldular benimde içinde bulunduğum kalanları ise rütbe sırasına göre batı duvarında 

dizdiler ortada bulunanlar ile benim olduğum batı duvarında olanlar ördek oturuşuna devam ettiler 

bu oturuş tek seferde bazen 2 saate toplamda da 10-12 saati buluyordu (anlaşılamadı) öğleden sonra 

kadar bu şiddet devam etti.  

 Akşamları memur sayısının artmasıyla işkence ve eziyet başlıyordu bu bazen fiziksel bazen de 

psikolojik oluyordu 1,5 saat durmaksızın dövülen kişi gördüm ortada o kişi fiziksel şiddeti görürken 

diğerleri gibi bende izlerken dehşete düşüyordum memurlar yorulmaya başlayınca istekli bazı 

erlerden ekip oluşturdular bu ekibe benimde içinde bulunduğum grubu göstererek bu gruptakiler 
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vatan haini terörist olduklarını şiddetin her türlüsünü yapmaya izinli olduklarını kaybolan namuslarını 

(anlaşılamadı) şeklinde (anlaşılamadı)  bulundular. Memurlar yoruldukça bu ekip dövmeye 

başlıyordu.  

 Gözaltındaki bu durum bir sorgu ve açıklığa kavuşmamış hususlardan bilgi toplama faaliyeti 

değildi çünkü gözaltındakilere hiçbir soru sorulmadı talep edilen bir şey yoktu sadece fiziki ve 

psikolojik şiddetle insanlar korku ve endişeye sevk edilmek isteniyordu birkaç saatte bir ayağa 

kaldırıp teşhis yapan şahısların yüzüne bakmaları isteniyordu teşhis edenleri işaret ettiklerini ortaya 

alarak en ağır işkenceye maruz bırakıyorlardı. 

  3 gün 14 saat boyunca gece 23.00 e kadar hiç su verilmedi gece 01.00 e kadar da tuvalete 

müsaade edilmedi tuvalet ihtiyaçlarını bildirenlere altına yapması söyleniyordu yakın çevremdeki 

birkaç kişinin bu şekilde altına yaptığını bunu göstermemek için mecbur kalmadıkça ayağa kalkmayıp 

saklandıklarına şahit oldum erlerin ise  

BAŞKAN:   Anlattıklarının suçlamayla ilgili ne alakası var  

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: Başkanım şimdi TCK 62. Maddesinde takdiri indirim nedeniyle kararınızı 

etkileyecek olması diğer sanıkların anlatmalarına müsaade etmeniz ve şuana kadar ki duruşmanın 

seyirine tesir eden bazı şahıs ve eylemlere yer vermem nedeniyle CMK 209 gereği okumam ve 

dinlemeniz gerektiğini düşünüyorum.  

... 

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: Onlara geçeceğim başkanım sırasıyla gidiyorum olay sırasına göre gidiyorum 

BAŞKAN:   Şimdi işkence gördün de o yüzden katılmadığın savunma onları söyle bize anladın mı 

işkence nedeniyle katılmadığın önceki hazırlıktaki ifadelerin varsa bunları bize belirtebilirsin bunun 

haricinde eğer işkence edebiyatına devam edeceksen bu savunma hakkını kötüye kullanılmasını teşkil 

eder buna izin vermeyiz daha fazla çünkü sen zaten sabahtan beri işkenceleri anlatıyorsun ve 

işkenceden devam ediyorsun  

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: Devam edeyim mi diğer bölüme mi geçeyim 

BAŞKAN:   Diğer bölüme geç...  

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: ... göz altına alındığım fuayede işkence ve eziyet görürken kom amiri Eraslan 

isimli polis tarafından yukarı katlara çıkacak tim unsurlarına her odaya girerken el bombası 

kullanacaksınız şeklinde talimatını duydum yangının bu el bombalarının tesiriyle çıktığını 

değerlendiriyorum kamera kayıtlarından bu yangının failleri çok net ortaya çıkartılabilir.  

 Su baskını ise garaj girişinde araç sevkin orda çok sayıda su borusu geçmektedir kobra ejder 

aracın ateşi sonrası su borularından sular fışkırmaya başladığını değerlendiriyorum kobra ejder 

aracının kamera kaydı su baskının nasıl başladığını gösterecektir tüm kayıtları 9 ağustos tarihli 

yazımla talep ettim ancak elime ulaşmadı.  
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