
TUTUKLU SANIK ERTUĞRUL TERZİ SEGBİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KAYDEDİLEN VE DAHA SONRA 

TUTANAĞA BAĞLANACAK OLAN VEKİLİ HUZURU İLE SAVUNMASINDA (29/01/2018): 

SANIK ERTUĞRUL TERZİ:  ...gözaltına alındığım 16 Temmuzdan tutuklandığım 22 Temmuza kadar 

maruz kaldığım insan onuruna yakışmayan, insanlık dışı muamelelerden ve sistematik bir şekilde 

uygulanan fiziki ve manevi işkencelerden bahsetmek istiyorum.  

 Sayın başkanım 16 Temmuz sabahı bir Mehmetçiği kalabalık bir grubun linç girişiminden 

kurtarmaya çalışırken bu sefer de kendim de bir linç girişimine maruz kaldım. Gözlerimi bir 

hastanenin yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması geçirmiş, kafatası kemiği çatlamış sol şakak 

kemiği ve burnum kırılmış, sol yanağımda kısmi yüz felci geçirmiş ve aldığım darbeler neticesinde 

başımdan ayak parmaklarıma kadar bütün vücudum mosmor kesilmiş olarak açtım. Dört gün 

boyunca Keçiören araştırma hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yattım. Dördüncü günün 

sonucunda doktorlar tarafından başka bir hastaneye sevk edileceğim söylenmesine rağmen ve buna 

göre hazırlıklar yapılmasına rağmen TEM’deki görevli iki polis nezaretinde 19 Temmuz öğleden sonra 

Ankara Emniyet müdürlüğü kapalı spor salonuna götürüldüm. 

 Salona daha adımımı atar atmaz kaç gündür biz de seni bekliyorduk diyerek herkesten ayrı 

salonun bir köşesine alındım. Beni teslim alan polis yüksekçe bir yere oturarak bana diz çöktürdü. 

Sorgulayacağını zannettiğim bu polis tek bir soru bile sormadan, vatan haini, katil, darbeci diye 

bağırarak aileme ve yakınlarıma küfürler ediyor. Hem yüzümü tokatlıyor hem de elindeki tabanca ve 

plastik kelepçe ile başıma vuruyordu.  

 Israrla bana sen Semih terzi’nin nesi oluyorsun diye soruyor. Ben tanımadığımı söyledikçe 

daha çok vuruyordu. Yaklaşık bir saat boyunca bu şekilde darp edildim. Linç girişiminden sonra zaten 

tanınamayacak şekilde olan yüzüm iyice perişan olmuş. Beni döven polis de yorulmuştu. Başımın öne 

düştüğü bir anda yere değil yüzüme bak diyerek yumruğu ile aşağıdan yukarıya doğru kırık olan 

burnuma vurmasıyla burnum kanamış ve bu sebepten dolayı işkenceye ara vermek zorunda 

kalmıştır. Sağlıkçılar tarafından burnumdaki kanamamın durdurulmasına müteakip salona tekrar 

getirildim.  

 Yine herkesten ayrı bir köşede sadece 7-8 kişinin olduğu bir yerde tecrit edildim. Polislerin 

davranışlarından rütbeli olduğunu değerlendirdiğim kısa boylu şişman bir polis sabah ve akşam 

günde iki üç defa bana uğruyor her seferinde yanıma gelerek bazen yerde tekmeliyor. Bazen de 

ayağa kaldırıyor arkamdan böbreklerime bütün gücüyle yumruk atıyordu. Her yumrukla yere yıkılıyor 

ve tekrar kalkıyordum. Ayağa kalkamayacak hale gelinceye kadar bu polis tarafından her gün darp 

edildim. 

  Salonda kaldığım sürece 15 Temmuz gecesi ülkede yaşanan tüm olayların faturası adeta 

tarafıma çıkartılarak dört gün boyunca sistematik olarak işkence edildim. Hemen her polis tarafından 

ısrarla birilerini vurduğum, polise ve vatandaşa ateş ettiğim iddia ediliyor. Ben bir şey yapmadım 

dedikte hakaret ve küfürlere maruz kalıyor darp ediliyordum. Yoğun bakımdan alelacele 

çıkarıldığımın beyin kanaması geçirmiş olduğumun kafatası kemiğimin çatlak olduğunun ve hayati 

tehlikemin devam ettiğinin bilinmesine rağmen gece gündüz aralıksız insanlık dışı muameleye maruz 

kaldım. 19-22 Temmuz tarihleri arasında ellerim arkadan kelepçeli olarak spor salonundaki tüm 

görevli polisler tarafından sırasıyla hergün copla plastik kelepçeyle el ve tekmeyle darp edildim.  

 4 gün boyunca aç ve susuz bırakıldım. Geceleri bir iki saat uyku uyumama izin verilmedi. 

Gecenin herhangi bir saatinde ayağa kaldırılarak saatlerce fiziki yapamayacağım hareketleri yapmaya 

zorlandım. 
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  Ayakta durmakta bile zorlandığım, yorgunluktan bayıldığım anlarda serum bağlandı. 

Kendime gelmeme müteakip işkenceye kaldığı yerden devam edildi.  

 Tuvalet ihtiyacım için izin verilmedi. Bulunduğum salonun zemininde kan ve idrar birikintileri 

birbirine karışmış pisliğin içerisinde ellerim arkadan kelepçeli olarak yüzüstü oturmaya yatmaya bir 

şeyler yiyip içmeye zorlandım. Her gün rutin olarak sağlık muayeneleri esnasında bile doktorların 

karşısında darp edildim. Şahsıma ve aileme karşı benim duymaktan utandığım onların söylemekten 

utanmadığı küfürlere maruz kaldım.  

 Her gün, gün içerisinde salonun ortasına getirilip teşhir edildim. Taburumda görevli bazı 

uzman çavuşlara ve erlere sırasıyla darp ettirildim. Sırasıyla yüzüme tükürtülüp küfürlere maruz 

bırakıldım. Tek başıma birinin yardımı olmaksızın ayakta durmakta zorlandığım halde elimde poşet 

salonda sürekli çöp toplattırıldım. Yoğun bakım esnasında çeşitli cihazlara bağlı olmam nedeniyle 

üzerimde iç çamaşırı dahil normal kıyafetlerim bulunmamakta onun yerine hasta kıyafeti 

bulunmaktaydı. Polis tarafından verilen pantolonun dar ve küçük olması, kopça ve fermuarının 

olmaması nedeniyle sürekli üzerimden düşmekte onurum rencide edilecek şekilde herkesin 

içerisinde çıplak bırakıldım.  

 Spor salonundaki dördüncü günün sonunda özellikle başıma aldığım darbeler sebebiyle sağlık 

durumum gözle görülür şekilde kritikleşmiş hayati tehlike baş göstermiştir. Yaşama umudumun 

tükendiği bu salondan sağ çıkmam dediğim bir anda zannederim gözaltında öleceğim endişesiyle 

apar topar adliyeye sevk edildim. Adliyeye götürülürken de istediğimiz gibi ifade vermezsen salonda 

tekrar misafirimiz olursun haberin olsun diye tehdit edildim.  

 Sayın başkanım değerli üyeler, Ankara Emniyetinde spor salonunda yaşadığım işkenceyi belki 

zamanla unutabilirim. Ancak bir polisin yanımda kendi kendine mırıldanırken söylediklerini asla 

unutmam ve ölene kadar unutmayacağım. Bu polis bizim duyabileceğimiz bir şekilde kendi kendine 

"bu topraklar bir Türkler bir de Persler vardı. Siz Türkler şimdi içerdesiniz" demesini asla 

unutmayacağım. Peygamberimize küfreden eşlerimizi kızlarımızı ganimet olarak gören anne 

karnındaki doğmamış çocuğa doğmamış masumlara bile en hayasızca küfreden bu insanları nasıl 

unutabilirim ki. Sayın başkan, Keçiören araştırma hastanesindeki hakkımda tutulan kayıt ve sağlık 

raporlarının ilgili kurumlardan istenerek dosyaya konulmasını arz ediyorum.  

 Ayrıca 19 Temmuz 22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Ankara Emniyet müdürlüğü kapalı 

spor salonunda görevli bana işkence eden TEM’de görevli tüm müdür amir ve polislerden 

şikayetçiyim. Bu polislerin resimleri gösterildiği takdirde hepsini teşhis edebilirim.  
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