
TUTUKLU SANIK ERKAN DEMİR SEGBİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KAYDEDİLEN VE DAHA SONRA 

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

Sanık Erkan DEMİR: Sayın başkan sulh ceza hakimliği öncesinde aç susuz ve uykusuz bırakıldım 

baskıyla iradem fesada uğratıldı yasak usûllerle alınan ilk ifadem CMK 148 maddesi uyarınca yok 

hükmündedir. Şuan vereceğim ifade hiçbir baskı ve tehdit olmadan özgür irademle verdiğim ilk 

ifadem olacaktır.  

 16 temmuz cumartesi günü sabah 08.00 sıralarında mağdur olduğum olaydan kurtulacağımı 

umarak kendi rızam ile Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe binasının komuta katı girişinde bulunan 

merdivenlerden yaşadığım zor gecenin bitmesi ümidiyle bizi kurtarmaya gelen polislere doğru ellerim 

havada olacak şekilde ilerledim.  

 Polisler benimde aralarında bulunduğum grubu gördüğünde silahlarını üzerimize doğrultarak 

bize sinkaflı küfürlerle bağırmaya başladılar. Hiçbir mukavemet göstermemiş olmama kendi rızamla 

ellerim havada onlara yaklaşmama rağmen benim de aralarında bulunduğum grubu yere yatırıp her 

şeyden çok kıymet vererek 8 yıllık eğitim sonucunu elde etmek için nice zorluklar çektiğim 

üniformamı üzerimden yırtarak çıkardılar suratıma tükürdüler.  

 Şahsi eşyalarım cüzdanım elbiselerim etrafa dağıldı kendimi ifade etmeye çalıştığımdaysa iki 

kişi üzerime çıkarak tepinmeye başladı kafama tekmeler attı.  

 Bu esnada şahsi eşyalarım saatim telefonum gözlüğüm ve diğer malzemeler elbisemin 

içinden etrafa dağıldı eşyalar ise tutanağa hiç bağlanmadı. Türk yargı sisteminde ganimetle ilgili bir 

hüküm bulunmaz ve bu husus yağma olarak tanımlanır İslam hukukunda var olan ganimet kavramı 

ise ülke sınırları dışında ortaya çıkan kavramdır. Hal böyleyken kamu görevlisinin muhafaza altına 

alması gereken malzemelerimiz ganimet söylemleri arasında yağma edildi. Kendisi de yerde yattığı 

için yüzünü göremediğim bir arkadaşımın cüzdanı komutan girişi bölgesinde polislerin amiri 

tarafından karıştırıldı ve çıkan paralar yine gözümüzün önünde o amirce personele dağıtıldı. 

  Biz Tunceli' deyken Tunceli özel harekat ekipleri yapılan bir operasyonda PKK üyelerinin 

üzerinde 20 bin doların üzerinde para ele geçirmişlerdi. Bu parayı kuruşu kuruşuna tutanağa geçirip 

delil olarak el koymuşlardı normalde el koyma işleminin böyle olması gerekiyordu. Yaşananları 

görünce bu görevlilerin darbecilerle hareket edip etmediği konusunda tereddüt ettim zira böyle bir 

hukuksuzluğu ancak kanun tanımaz kişiler yapabilirdi.  

 Bize ne işlem yapıldığını sormama fırsat bile vermediler ve soranlara da yumruk ve tokatla 

karşılık verdiler. Ben polise mukavemet etmedim gösteren birine de şahit olmadım buna rağmen 

polis tekme tokat ve hakaretlerle kötü muamelede bulundu. Tüm bu yaşadıklarım A blok komutan 

girişi kameraları önünde cereyan etti. Süre ilerledikçe hakaretlerin ve şiddetin dozu artmaya başladı 

birçoğu tarafından ayrı ayrı hakaret ve tehdit cümleleri bağırarak söyleniyordu topuklarıma basarak 

üzerimde yürüyorlardı. Ardından ellerimizi arkada birleştirmemiz söylendi ve ellerimi plastik 

kelepçeyle çok sıkı bir şekilde sıktılar. Ellerimi hemen orada uyuşmaya başladı ve morardı. 

  Bizi dışarıya çıkartmadan önce özel harekat polislerinden biri “her odaya el bombasıyla 

girilerek sağ kimse bırakılmayacak” dedi.  

 Sonra bizi ayağa kaldırıp dışarıya doğru yürümemizi istediler dışarda sıcak havadan ısınmış 

asfalta çırıl çıplak yatırdılar. O vaziyette bir müddet yerde bekledik ve 5-10 dakika sonra bir otobüs 

geldi bizi kaldırıp sırayla otobüse doğru yönlendirdiler sağlı sollu dizilmiş polislerin arasında geçerek 

otobüse binmeye zorlandık bu koridordan ilerlerken herkes sağdan soldan yumruk tekme ve tüfek 
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darbeleriyle vuruyordu. Zorlukla da olsa otobüse ulaştım ve bindim bindikten sonra da bu muamele 

devam etti darp ve hakaret hiç kesilmedi.  

 Kafam ve vücudum otobüsün kırılan cam parçalarıyla yaralandı kan kaybından bilincini 

kaybedenler oldu bunlara ise hiçbir müdahalede bulunulmadı. Akköprü deki Ankara İl Emniyet 

Müdürlüğüne girdik biraz ilerledikten sonra otobüs durdu inmemizi istediler.  

 Otobüsten indiğimizde sağlı sollu dizilmiş polislerin oluşturduğu insan koridoru doğru bizi  

yönlendirdiler. Ellerimiz arkadan çok sıkı bir şekilde kelepçeliydi insan koridoruna girdiğimiz andan 

itibaren bizim gelmemizi bekleyen kalabalık bizi yumruk ve tekmelerle çok şiddetli olarak darp 

etmeye başladılar. Kelepçe nedeniyle dengemi sağlayamıyordum birçok kişi aldığı darbelerle yere 

düştü yere düşenler kalkana kadar bile yerde darp edildi. Koridora ilerlerken tek hedef ölmeden 

koridorun sonuna ulaşmaktı bu koridora azap yolu adını verdim. Azap yolunda aldığım darbeler 

sonucunda gözüm morardı ve kanlandı vücudumun her yeri morluk ve yara içinde kaldı aldığım 

darbelerin acısıyla ne yaptığımı ve ne yapacağımı bilemiyordum. Bu şekilde salona ulaştım.  

 Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün yanındaki spor salonunun girişine ulaştığımda bu eziyetten 

kurtulmuş olmayı umdum ama anladım ki yapılanlar yapılacakların habercisiymiş.  

 Zeminin kimi yerlerinde aşırı miktarda kan vardı başı yarılanlar burnu kırılanlar bütün vücudu 

kanlar içerisinde olanlar ciddi derecede kan kaybedenler vardı ancak bunlara müdahale eden olmadı. 

Yanımda oturan kişinin de muhtemelen burnu kırılmıştı ve burnundan zemine akan kan hiç 

durmuyordu yardım istemesine rağmen müdahalede bulunulmadı. Bu aşamada benim dizim 

bacaklarım ve ayaklarım yaralandı zemin sert parkeydi yerde cam ve kum parçaları vardı spor 

salonunda yeri kaplayacak kadar minder olmasına rağmen 8 gün boyunca o minderler  hiç 

kullanılmadı. 

 Sürekli sert zeminde oturmak zorunda kaldık. Linç koridorundan çok ağır yaralar alarak 

çıkanlar vardı bazılarının kanamaları hiç durmuyordu 112 ekibinin bunlardan bazılarına pansuman 

yaptığını gördüm. Sağlık görevlilerinin bunun hastaneye götürülmesi gerekiyor dediği birkaç yaralı 

yerde yatıyordu polisler izin vermedi “bırak ölsün zaten kaydı yok bunların” dedi. O kişiler kimdir 

akibetleri ne oldu hiç bilmiyorum.  

 Ellerimin arkadan bağlı olması sert zeminde diz üstü oturmaya zorlanmam başımı sürekli öne 

eğik tutmaya zorlanmam aldığım darbelerin acısı sürekli bağırarak yapılan psikolojik baskı 

çevremdeki insanların inleme ve yardım isteme sesleri aç ve susuz olmam salonun çok ve 

(anlaşılamadı) olması polislerin herhangi bir neden üreterek insanlara vurması bayılan insanlar için 

bir şey olmaz ölebilirler fark etmez demeleri üzerimde tarifsiz bir psikolojik baskı ölüm korkusu ve 

defalarca işkence yapacaklar korkusu oluşturdu.  

 İnsanca muamele görmedim esir kamplarının anlatıldığı kitaplar okumuştum ancak temde 

yaşananlar onlardan daha fena bir muameleydi toplama kampı gibi bir ortam vardı sistematik bilinçli 

ve planlı şekilde işkenceye tabi tutuldum.  

 Zaman zaman halisünasyonlar da gördüğüm oldu. TCK 20. Maddesinin 1. Fıkrası ceza 

sorumluluğu şahsidir kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz hükmü amildir ancak 

salondaki görevli polisler çoktan yaşanan bütün olayları orada bulunanlara mâl etmiş herkesi suçlu 

ilan etmişlerdi bile basından veya çevrelerinden duydukları olayları bize anlatıyor hepimizi 

suçluyorlardı hiçbir yetkileri görevleri olmamasına rağmen kendilerince bizim cezamızı da 

kesiyorlardı uyguladıkları işkenceleri bunlarla ilişkilendiriyorlardı.  
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 Salondaki polisler “bize sorgusuz sualsiz vur emri verildi istesek hepinizi burda öldürürüz biz 

yine insaflıyız artık karılarınız kızlarınız bize helal onlar millete dilenecekler kapı kapı gezecekler 

ortalık orospusu olacaklar” diyorlardı. Hatta bazıları öylesine kin doluydu ki onlarca yıl önce askeri 

personelle yaşadığı olayları anlatıyor ve herkesi suçlayarak baskı yapıyorlardı ne vaad ettiler size kaç 

para maaş alıyordun neyin eksikti her istediğini istediğin yere işe aldırabilirdin hain köpek diye 

dövüyorlardı.  

 Hatta bazen de üst rütbelileri astlarına dövdürüyorlardı. Bir polis bir ara bana plastik 

kelepçelerle vurmaya başladı hem yüzüme hemde vücudumun sair yerlerine defalarca kelepçeyi 

kırbaç gibi kullanarak vurdu. Bu kelepçeyi izleri ceza evi girişinde kontrollerde kayda alındı ve hala 

bedenimde duruyor. Bir yandan dövüyor bir yandan da ağıza alınmayacak hakaretler ediyorlardı 

hatta ırkçı söylemlerde bile bulunuyorlardı sen nerelisin rum musun ermeni misin bir Türk böyle 

şeyler yapmaz kimin uşağısın Eskişehir' den de ermeni çıkar mı şeklinde konuşuyordu.  

 Yorulunca da beni eziyet olması maksadıyla güneşe oturttu.  

 Tuvalet ihtiyacım geldiğinde önce altına yap dediler fakat bir müddet sonra bir görevli gelip 

git şu köşede yap dedi ellerimin arkadan kelepçe olduğunu açılmasını istedim başka bir polise sordu 

ve ondan aldığı cevap ile açmayacağım kelepçeni nasıl yaparsan yap dedi. O esnada rütbece astım 

olan yanımda olan eli önden kelepçeli bir arkadaşım yardım etmek istedi ve ona izin verdiler. 

Söylemekten haya ediyorum ama o arkadaşımın bana yardım etmesiyle tuvaletimi insanların gözü 

önünde yapmak zorunda kaldım. Benim 3 yaşında bir oğlum var 2 yaşından beri tuvaletini kendisi 

yapabilmektedir. Şuan oğlumuza üstü kirlenmesin diye annesi yardımcı olmak istediğinde annesini 

reddedip “ben abi oldum kendim yapabilirim” diyor.  

 İnsanlar yemek yerken bile kelepçeler çıkarılmıyordu hatta ilk gün insanların arasına atılan 

sular yerde patlıyordu insanlar ölmemek için yere dökülen suları yerden yalayarak içmek zorunda 

bırakıldı.  

 Tem de polisler salonun içerisinde kendi yöntemlerince müdafisiz toplu bir şekilde sorgulama 

yapıyordu. Hatta sorgu sırasında döverek eziyet ederek ceza da kesiyordu sarışın göbekli kirli sakallı 

saçının üstü seyrek ve kısa 175 boylarında bir polis memuru bu yaptığı sorgular esnasında bana bazı 

suçlar isnat etti ben kabul etmedim. Başkalarına özellikle rütbeli subaylara dahil bana sorular sordu 

bilmediğim için cevap vermediğimde ise elindeki plastik kelepçeyle sair yerlerime vurdu. Beni 

güneşin altı şok pozisyonunda saatlerce kıpırdamadan bekletti bu hakaretler ve işkencelerde eşimi 

buraya getirmekle onlara da çeşitli suretle zarar vermekle beni tehdit ediyordu bunları 

yapabileceğinden korktuğum için direnmemeye istediklerini söylemeye başladım. O gece karargahta 

gördüğüm rütbeli subaylara ilişkin onların istediği şekilde ifadeleri verdim. Bu ifadeleri kendini rehine 

diye tanıtan kişilerden aldığını düşünüyorum ben uydurmadım onlar bana dikte ettiler. Polisler orada 

topladıkları askeri personelle özellikle erler ve düşük rütbelilerle konuşmaya başladılar.  

 Herkes kendinin kandırıldığını veya rehin alındığını ifade ediyordu bu polisler kafasına yattığı 

kişileri ayrı bir bölgede topluyordu ve onlara işkence yapmıyordu hatta onlara su ve yiyecek 

veriyordu bu imkanları görenlerde polislerle konuşmaya çalışıp kendilerini özellikle subaylar ve 

generallerce kandırıldığını söylüyor ve orada bulunanlara bir takım suçlamalar yöneltiyorlardı. Bu 

yöneltilen suçlamalarla polislerde gelip bu kişilere işkence ediyorlardı. 

  Yine benim yanımda bulunan bir pilot yarbay  bir er bir iddiada bulundu onu uçarken 

gördüğünü insanların üzerine ateş açan pilotun o olduğunu söyledi polisler bu iddiaları mantık 

süzgeçinden değerlendirmeden o pilota saldırdılar. Pilot “o gece vakti kask ve gözlükle uçuş yaparken 

beni yerden insanlar nasıl teşhis edebilir” demesiyle ikna olan polisler ona saldırmaktan vazgeçtiler 
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yalnız o pilota iftira atan bu erlere hiçbir şey olmadı peki bunu niye yaptılar bir lokma ekmek bir 

bardak daha fazla su alabilmek için herhalde.  

 Adeta bir savcı hakim gibi hükmümüzü veren hatta yaptığı işkenceyle infaza da başlayan polis 

ve amirler salondaki mağdurların tamamına yakınını konuyu bilmediklerini isteyerek yaptıkları bir 

eylemin olmadığını kandırıldıklarını ifade etmelerine rağmen çok iyi bildikleri TCK nın 21/1 

fıkrasındaki suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır kast suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek 

ve isteyerek gerçekleşmesidir hükmünü türlü bahanelerle hiçe sayıyor keyfi uygulamalarına devam 

ediyor ve göz yumuyorlardı iş çığırından çıkmıştı işkence yapanların tatmin olmalarını bekliyorduk 

yapılanlar vücudumuza ve hafızamıza kazınıyordu.  

 TEM şube müdür yardımcısı olduğunu ceza evinde öğrendiğim bıyıklı esmer 175 boylarındaki 

şahıs bir üst düzey subayla tartıştı “istesek sizi burdan çıkartmayız bize vur emri verildi şuan kaydınız 

yok burada istesek hepinizi öldürürüz” dedi karşısındaki subay “sık o zaman” diye cevap verince  

BAŞKAN: Erkan kendinle alakalı hususlara değin sadece herkes kendinle ilgili kısma değinir zaten 

kendile ilgiliyse deyin bunların sadece şu hususa ilişkin olmak üzere dinleriz bu hususları bunlardan 

şikayetçiysen şikayette bulunduysan problem yok dosyanı celp ederiz bunlardan sadece hazırlıktaki 

ifadenin ne şekilde sakatlandığı yönündeki beyanlarına ilişkin olmak üzere dinleriz başka türlü zaten 

dinlemeyiz başkalarına ilişkin şeyleri de bize anlatma onlar kendileri anlatır zaten oldu mu 

SANIK ERKAN DEMİR: Başkanım onlara yapılanlar bize de psikolojik baskı oluşturuyordu  

BAŞKAN:Kendinle alakalı ne yapıldıysa onu söyle iradenin sakatlanması babında söyle onları da oldu 

mu 

SANIK ERKAN DEMİR: Peki başkanım 

BAŞKAN:Devam edebilirsin başkalarına yapılanlar seni ilgilendirmiyor onlar zaten sırası geldiğinde 

herkes kendisine ne yapıldıysa söyleyecek tamam mı 

SANIK ERKAN DEMİR: Anlaşıldı başkanım  

BAŞKAN:İyi hadi bakalım 

SANIK ERKAN DEMİR: Uzun boylu 50 yaşlarında ağzı içki kokan hep şortla gezen kirli sakallı sesi çatallı 

kır saçlı bir görevli periyodik olarak (anlaşılamadı) bazı hareketler yaptırıyordu istediği gibi 

yapamayanları kuyruk sokumuna doğru bu job ile defalarca vuruyordu bana da nöbetçi olduğu 

günlerde iki farklı zamanda yaklaşık 25-30 kez bu şekilde vurdu ve o günden sonra yaklaşık bir ay 

boyunca normal bir şekilde oturamadım. Bu şekilde vurmasının sebebini darp izi bırakmaması ve 

insanın uzun süre acı çekmesine sebep verceği olduğunu anladım.  

 Görevini layıkıyla yapan bazı polisler tutuklular üzerinde çıkan eşyaları tutanağa bağlayarak 

ayrı ayrı paketlemişlerdi ancak o tutuklular onların eşyaları TEM e gelince paketlerinden açılarak kapı 

girişindeki eşya yığınına atıldı. İlerleyen saatlerde bazı tutuklu erlerin buradan para telefon gibi 

malzemeleri çaldığını polislerce tespit edilse de bir işlem yapılmadığına şahit oldum.  

 Yiyecek ve içeceklerin kısıtlı verilmesi sebebiyle gözaltına aldığım 7 gün boyunca 8 kilo 

kaybettim.  

 TEM de rütbelerine göre insanları gruplara ayırıyorlardı rütbelilerin subayların olduğu gruba 

su ve yiyecek çok kısıtlı veriliyordu tuvalete çok az gönderiyorlardı.  
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 Kelepçeler hiç çıkarılmadığı için bileklerimde yaralar oluştu 3-4 ay boyunca parmaklarımdaki 

uyuşukluk hiç geçmedi.  

 İkinci günü akşam ilk defa adli rapor tanzim edilmek üzere doktora çıkardılar raporlar sağlıklı 

tanzim edilmiyor polis baskısıyla sağlık raporu düzenleniyordu. Raporların içeriğine ne yazıldığı hiç 

tebliğ edilmedi hatta ilk sefer düzenlenen raporlar bazı doktorlar tarafından düzgün tanzim  edildiği 

için iptal edildi. Tekrar doktorlar değiştirilerek rapor tanzim edildi ayın 16 sında rapor alınmamasına 

rağmen 17 sinde iki rapor alında birisinin üstüne 16 temmuz tarihi atıldı. Bu kadar baskıya rağmen 

bazı raporlar sakıncalı görülmüş olacak ki gözaltı boyunca alınan raporların sadece iki tanesi dosyaya 

eklenmiş o da 21 ve 22 temmuz onun dışındaki 6 rapor sümen altı edilmiş.  

 Akşam geç saatlerde salona getirilen kimseler oluyordu polisler “adam akıllı ifade 

vermezseniz işte onlar gibi buraya geri gelirsiniz akıllı olun zaten duruşma salonuna bizden arkadaşlar 

giriyor hele burada olanları anlatın bakın o zaman ne oluyor size gösteririm bize nasıl anlattıysanız 

her şeyi o şekilde anlatacaksınız” tarzında cümleler kuruyorlardı.  

 Ben mahkemeye sevk edilirken de başımızda görevli polise başka bir polisin aldığı notları 

verdiğini ve insanları uzaktan işaret ederek bir şeyler anlattığını gördüm. Ben mahkemeye iki kere 

götürüldüm birincisinde sabah 09.00 dan akşam 21.00 e kadar oturtulacak koltuk olmasına rağmen 

beton zemine oturtulduk. Hiç kumanya vermediler o gün duruşmaya çıkartmadılar ikincisindeyse 

duruşma öncesinde az bir miktar bayat bir ekmek bir miktar da çeşme suyunu defalarca talep ederek 

aldık. Mahkeme öncesinde 1 metre karelik alana 20 kişi birbirine yanaşan koyunlar gibi koridorun 

zeminine oturtulduk. Etrafımızda polisler etten duvarlar ördüler hava almakta bile zorlanıyorduk. 

Avukatımla duruşma öncesinde başsavcının talimi var denilerek görüştürülmedim. Kendi avukatımı 

getirtemedim çünkü kimseyle mahkeme öncesi irtibat kuramadım mahkemeye turuncu tişört siyah 

pantolon ve tuvalet terliğiyle çıkartıldım.  

 Şuan en azından takım elbiseli bir şekilde huzurda bulunmak isterdim ancak sebebini 

bilmediğim bir şekilde kravatlarımız toplandı ceza evinden ceketle çıkışımız yasaklandı. 
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