
TUTUKLU SANIK FARUK ÖRNEK SEGBİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KAYDEDİLEN VE DAHA SONRA 

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

SANIK FARUK ÖRNEK: 16 Temmuz 2016 Tarihinde saat 9 sıralarında jandarma genel komutanlığının 

kapısından üzerimde silah ve benzeri şeylerin olmamasına rağmen polis özel harekatları tarafından 

gözaltına alındım. Komuta katı birinci katında üzerimde sadece boxsr kilot kalaca şekilde öldürmeyle 

tehdit edilerek soyuldum. Üzerimi çıkarmış olduğum Tommy Hilfiger marka kol saati, Garanti Bankası 

kredi kartı, askeri kimlik kartı ve kıyafetlerim kayıt altına alınmadı, dosya içeresinde tutanaklardan kol 

saatim ve kredi kartım hiç olmadığını tespit ettim, polis özel harekat timlerinin fiziki müdahalesine 

maruz kalarak ters kelepçelendim ve darp edilmeye devam edildim.  

BAŞKAN: Ne zaman.  

SANIK FARUK ÖRNEK: Gözaltına alınırken ben bir yüksek girişteydim orada kamera görüntüleri .. 

BAŞKAN: Niye gözaltına geldik direk olay gününe gelseydin? 

SANIK FARUK ÖRNEK: Olay gününe dönücem ama problemlerim var onları arz edip olay gününe 

dönücem... Bina kapısı önünde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüslere balık istifi 

şeklinde doldurulduk.  

 Sivil giyimli esmer, 1.80 boylarında sesi çatallı olan bıyıklı polis memurunca yol boyunca 

şiddetine mağdur kaldık, il emniyet müdürlüğüne gittiğimizde işkence ve sözlü söylemlerde bulundu.  

 Yolda az önce yarbayın anlattığı gibi ateş dahi edildi onları geçiyorum başkanım. İl emniyet 

müdürlüğüne geçtiğimizde spor salonunun yaklaşık 100 metre mesafesinde indirildik, tek tek 

otobüsten tekmelerle atıldık, ters kelepçelendiğim için yere yüz üstü düştüm. Yerden kalkana kadar 

otobüs başında yüzüme, gögüsüme ve belime gelecek şekilde darp edildim, ayağa kalktıktan sonra 

spor salonuna gidene  kadar sağdan ve soldan tekme ve yumruklar gelmeye devam etti.  

 Spor salonuna girmeden kapıya yakın kısımda ters kelepçeden dolayı yarı eğik ilerlemeye 

çalışıyordum, sağ tarafımdan bıyıklı 110 kilo civarında sivil giyimli, 1.80 boylarında bir polis 

memurunun sağ şakağım ile kulağımın üzerine yumruk yedim ve yere yuvarlandım, sağ kulağımda 

çınlama başladı ve sağ gözümde ödem oluşarak şişti, bu resmi şuan uyapta görebilirsiniz o süreçte 10 

günlük gözaltına ait hiçbir rapor ben bulamadım, olmadığını beyan etmişlerdir muhtemelen sağ 

kulağımda şuan duyma kaybım var zaten ama uyaptaki resmimde sadece yüzüme baksanız yeterli 

sayın başkanım.  

 Spor salonunu kapısı açılında şok oldum içeresi tam bir mezbahane gibiydi, yüzlerce insan 

üzerinde sadece kilot olucak şekilde soyulmuştu. Ayakta bulunan emniyet personeline jop ve kırbaç 

şeklinde oluşturulan kelepçelerle bizlere vuruyordu, kol ve sırt bölgemde şuan hala bu izler mevcut 

16 ay geçti sırtımda hala kırbaç izi var ve ben sosyal hayatı olan bir insanım şuan burdan çıktığım 

zaman plaja nasıl gideceğim gerçekten bilemiyorum, isterseniz burada açıp gösterebilirim 

samimiyetle söylüyorum. 16 ay geçmesine rağmen hayat boyu kalacağını düşünüyorum.  

 Yüzüme almış olduğum darbe dolayısıyla göz çevremde ödem devam etmekte, yüzümde 

uyuşma, karıncalanma devam etmektedir. Kulağımda duyma kaybı var bunlar hastane raporlarında 

şuan mevcut, cezaevine geldiğimde uzun bir süreçte hastaneye gittim, 50 desiberlik bir kayıp mevcut. 

Almış olduğum işkence ve kötü muamelelerin gözaltı raporunda olduğunu düşünmekteydim ama 

soruşturma dosyasına eklenmediğini farkettim, gözaltından mütakiben Sincan T tipi cezaevine 

gönderildim. Burada kayıt altına alındı.  
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 Bütün Erdoğan yarbayın yaşadığı bütün hepsini yaşadım burada tekrar etmek istemiyorum 

zaman kaybetmek istemiyorum. Sıkıntıya düştüğüm diğer hususları söylüyeceğim bir tane bayan 

üstteğmen vardı biz çıplak vaziyetteyken yanımıza konuldu, aynı yerde bulunduk çok ağrıma gitti 

kadın ayakları altına alındığı için ben kendim utandım orada.  

BAŞKAN: Kim üstteğmen? 

SANIK FARUK ÖRNEK: Bayan ya karacı pilotu ya da muharebe teymeni ikisinden biri orada kayıtlarda 

vardır, hafif biraz kiloluydu çok utandım bundan dolayı aynı şekilde gösterilerek eşlerinizde bu 

şekilde gelecek biz bütün Ankara'yı üzerinden geçirecez şeklinde tehditler devam etti. Çok içeresine 

girmiycem. Personelin üzerindeki alyanslar toplatıldı, hepsi atıldı, eşlerinizi buraya getircez böyle 

devam ettiler.  

 Küfürleri biliyorsunuz," hepiniz vatan hainisiniz, hepiniz orospu çocuğusunuz, karınızın 

kızlarınız bütün Ankara üzerinden geçecek,  FETÖ nün piçler, şerefsizler" şeklinde  küfürler devam 

etti. Ben sustum ben şuan yargılanıyorum 16 ay geçti ama hükmümü beni ilk hüküm verdikleri için 

vicdanım bunun acısını yaşıyor, ama sustuk 16 ay boyunca bekledim, itirazlarımı yaptım ama polis 

ifadesini almadı, savcı ifadesini almadı, sorguya geçtim ondan sonra 16 ay boyunca bir savcının beni 

çağırmasını bekledim, çağırmadı. Çünkü hükmümü önceden verdi ya da bana çok güvendi 16 aydan 

beri bekliyorum. 

  Bir çok ifadeyi geçicem herkes bu ifadelerde neler oldu neler bitti diyor şuan burada davada 

bir arkadaşım var şunu söylemişti siz bize işkence edemezsiniz insanlık suçudur, salonda bir tane 

emniyet amiri bunun yanına gitti, ismini söylemek istemedi söylemiycem, seni vururum, kimse 

duymaz otur yerine şeklinde karşılık verdi. Çocuğun beyanı şu şekildedir, beylik tabancamı getirin 

ben kendi kafama sıkayım dedi, arkasından 4 kişi üzerine çıkıp ezdiler, yani elleri bağlı olan çocuğu 

ezdiler, bu davada görülüyor kendisi istemedi,  

 Akın Öztürk'ü dahi gördüm yanımdaydı arkamdaydı, kalbine tekme atıp "hala ölmedin mi 

orospu çocuğu" dedikleri zaman benim elim ayağım titredi zaten. Yani herşeyi unutuyorsunuz 

geçmişe dair şok geçiyorsun hala onların acısını şuan yaşıyorum suçlu veya suçsuz ben bilmiyorum 

ama geceleyin her defasında uyandığımı hatırlıyorum 6 ay geçti. 15 Temmuz günü polis harekattan 

bir tim alındı gece boyunca dövdüler, onları artık söylemekten bıktım,  

 3 tane pilot adayı veya pilottu akıncı çalışıyordu dışarı çıkardılar, inleme seslerini hala 

duyuyorum kapının ağzından  ne yaptıklarını bilmiyorum ama kapının dışarısına çıkardılar, bana 

yapmadılar ama gördüm, jopla ayaklarının arasını açtırıp insanların böbreğine mi vursak yoksa 

ayaklarına vursak mı aralarında bahis geçip bunun bahsini yaptılar insanların yüzleri duvara dönük 

bunu fantazili gerçekleştirdiler kırbacı falan geçtim, tamam suçlu suçsuz ayırt edilsin ama bunlar 

yapılacak şeyler değil, hükmü önceden verilmiş ölsün diye uğraşan bir grup vardı orada. Çok üzüntü 

verici okumuyorum hiçbirisin yazılı olarak da isterseniz verecem. 

BAŞKAN: İstersen sunabilirsin? 

SANIK FARUK ÖRNEK:Yazılı sunucam ama bunlarda dillensin istiyorum. Ümit Gencer diye bir yarbay 

vardı emniyet müdürlüğü anama avradımı soyumu sopum bütün sikecek şeklinde saatlerce kalk 

duyur oku duyur oku duyur oku benim psikolojim bozuldu o yüzden düşünmek istemiyorum, 

suçluysa çeksin ama böyle çekmesin, biz hukuk devletiyiz, değerlendirilsin ama onları öyle görünce 

ben artık o geceyi unuttum, o günlere kafam takıldı hala onunla yaşıyorum bazen geceleri kalktığımı 

arkadaşlarım söylüyorlar.  
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