
TUTUKLU SANIK HAKAN GÜLER SEGBİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KAYDEDİLEN VE DAHA SONRA 

TUTANAĞA BAĞLANACAK OLAN VEKİLİ HUZURU İLE SAVUNMASINDA (02/01/2018): 

SANIK HAKAN GÜLER: Sayın başkanım 16 Temmuz sabahı polise yardımcı olmak için , iletişime 

geçmek için durumu aydınlatmak için kendi rızam ile ilerledim, ancak şerefli emniyet mensuplarımızı 

tenzih ederim , kahraman emniyet mensuplarımızı buradaki bazı polis mensupları görevlerini yaparak 

olayı aydınlatmak yerine aksine olayları karartmayı işkenceyi eziyeti, teşhiri seçti. Hiç bir tutanak 

tutulmadı, şimdi burada ne olması gerekiyordu eğer burada yakalama tutanakları düzenlense idi, 

orada kim vardı çok net bir şekilde gözünüzün önünde olacaktı, el koyma tutanakları düzenlense idi, 

saatim, gözlüğüm, arabamın anahtarı şuanda kayıp olmayacaktı. 

 El swapları alınsa idi, siz burada soruyorsunuz ateş ettin mi, ateş edeni gördün mü ? el 

svapları alınsa idi, bu sorulara da gerek kalmayacaktı, eşyalarımız dağıtıldı, birbirlerine karıştırıldı 

otobüs ile teşhir edilerek TEM e götürüldük, yapılan suçları, işkenceleri işkence bölümünde kısaca 

açıklayacağım, 

Kapalı spor salonunda iken bir takım jandarma rütbelileri gelerek bazılarını aldı götürdü, 

sayın başkanım burada arz etmek istediğim ben sizin karşısınıza nasıl geldim. İsmi yanlışta olabilir 

ama iddianameden öğrendim, jandarma yarbay Hikmet Uz olabilir onun gibi ne hakim kararı ne savcı 

talimatı olmadan bizim içinde geleceklerini söylediler tadığı olan aldı götürdü, bu kişiler serbest kaldı, 

bunlar hakkında suçlamalarda bulunulmadı aramızda yoklar. keyfi olarak farkımızda nedir 

bilmiyorum, ben ise derdimi 18 aydır kimseye anlatamıyorum. Ne hakim ne savcı kararı var alan 

götürdü kalan kaldı. Başkanım burada anlatıldı müşteki olan Güven Şaban albayımız Veli paşamız ve 

rehinelerde aynı şekilde alınmış götürülmüş daha sonra bunları alanlar tanıdığı olanlar aldı götürdü 

ben o birlikte görev yapmadığım için sizin içinde geleceğiz dediler ama gelen olmadı.... 

TEM'de şahit olduğum bir vakayı arz ediyorum. Hakan Öztunç adında bir polis memuru 

kendisi bağrıyordu ben Hakan Öztunç diye hem spor salonunda ortada Timurcan Ermiş tuğgeneral 

olması lazım ve Orgeneral Akın Öztürk'e işkence yapıyordu Akın ÖZTÜRK'ün kulağını kesti "sizin 

imamınızı yakaldık ,söyle lan senin imamın kim?" diyordu . o da "benim imamın felan yok. " diyordu. 

"lan şerefsiz " ve ağızıma alamayacağım bir çok küfür var bayanlar olduğu içinde ağzıma 

alamayacağım. "Arif Öksüz'ü de aldık "diyordu Adil Öksüz'e Arif Öksüz diyordu. "Ben Hakan Öztunç , 

hepinizin kökünü kazıyacağız " gibi bir şeyler diyordu. Cezaevinde sonra öğrendim ki bu olaydan bir 

iki gün sonra Adil Öksüz kaçmış , yani Ankara Tem şubesi Başkentin ülkenin göbeğinde ki TEM şubesi 

Adil Öksüz kaçmadan bir iki gün önce biliniyordu yakaladıklarında söylüyordu, bunu neden anlattım 

başkanım Adil Öksüz gibi bir numaralı suçlu olanın şuanda nerede olduğu belli değil bizim gibi 

masumlar yargılanıyor. 

Polisler daha sonra işkenceden sonra bizden özür dilediler ama olur mu başkanım 18 aydır 

buradayız çekilenler malum.  

Hayvanlar bile hayvanlara işkence yapmıyor belgesellerden izliyoruz. İnsan insana kesinlikle 

işkence yapmaz Türksen hiç işkence yapamazsın hele hele müslümansan asla ve katiyen işkence 

yapamazsın.  

16 Temmuz -23 Temmuz 2016 'da işkenceler yapıldı TEM'de planlı hiyerarşik ve sistemli bir 

işkence idi. Burada anlatılanların hepsinin mağduruyum, şahidiyim, şikayetçiyim, huzurunuzda sayın 

savcımıza suç duyurusunda bulunuyorum.  

Sayın başkanım kendi görevlerimizde bir tir tir titrerdik nezarethaneye kim girerse girsin 

battaniyesi verildi mi? yemeği suyu verildi mi? Kameralar çalışıyor mu diye? Fakat o gün bunlara 
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rastlayamadık yüzlerce kişi orada olmasına rağmen yakalama gözaltına alma ifade alma 

yönetmeliğinde standartlar bellidir , biz o kadar titrerken şok oldum bu tarz ile  ama yine tekrar 

söylüyorum şerefli emniyet mensuplarımızı bundan tenzih ediyorum. 

Ülkemiz işkenceye '0' telöransını belirlemiştir, ancak samimi olmayanlar var hatta bazıları 

hukukçu galiba, devletimiz milletimiz samimiyetle işkenceye karşıdır, hem insanlık olarak hem örf 

adet olarak töre olarak, hemde inanç olarak, ancak suçlularında cezasını çekmesi gerekir, bu suç 

devletimize , milletimize masumlara karşı yapılmıştır, sonuçta ne oldu fayda da sağladı mı ? 

Bu ağır cürüm ile ilgili görüntüler sesler , sosyal medyada youtube de ulusal ve uluslar arası 

basına da yansımıştır, ayrıca birleşmiş milletlerin ana alt örgütlerinden olan af örgütünün raporuna 

da yansımıştır.  

Burada bana da yapılan işkenceleri genel olarak anlatıyorum, iç çamaşırı ile 7-8 gün bekletme 

uyutmama, yemek su vermeme, ağıza alınamayacak küfürler hakaretler, tutanak tutmama, muayene 

müdahale etme muayeneye doktor göndermesine rağmen götürmeme, jop ile kelepçe ile vurma 

tekmeleme, yumruklama, tokatlama, çök, kalk, ördek yürüyüşü,vücudu kasıcı hareketler yaptırma, 

defalarca bayıldım susuzluktan dolayı. Vücut kütlem yüksek olduğu ve aşırı terlediğimden su 

kaybından dolayı defalarca bayıldım kafamı yarma, dirseklerimi patlatma, dizlerimi patlatma, 

üzerime su dökme, spor salonunun camlarını kırarak üşütme, salonu tuvalet yaptırtma oturduğun 

yerlere, kelepçe ile vuracak şekilde sıkma,  

Vaktinizi fazla almayacağım ama genel olarak araştırdım   18 aydır içeride olunca insan 

hukuku karıştırıyor. Küçük küçük bazı şeyler anlatacağım 1939-1945 arasında biliyorsunuz 2. Dünya 

Savaşı oldu 50 milyon insan öldü. burada Rusya'sından Çin'ine , İngiltere'sinden Amerika'sına , 

Almanya'sına hepi dediki işkence bir insanlık suçudur , bu işkenceden fayda da sağlanmıyor diyerek 

200 e yakın ülke buna imzasını bastı. İnsan hakları evrensel bildirisinin 5. maddesi tarafıma göre ihlal 

edilmiştir. Başkanım yanlış yanlış ile düzeltilemez diye düşünüyorum. Avrupa insan haklarının 

sözleşmesinin birinci maddesi  insan haklarına saygı, 3. maddesi işkence yasağı ,6. maddesi adil 

yargılama hakkım ihlal edilmiştir, tarafıma ihlal edilerek uygulanmıştır. Evrensel ve ulusal hukuk ihlal 

edilmiştir, şahıstan delile gidilmeye çalışılmaktadır, hukuk devletimizde buna yer olmadığını 

düşünüyorum.  

Başkan Abdullah Köksal : Özkan veya Gökhan isimli bir yarbayın emrine girmemi söyledi demişsiniz o 

açıdan soruyorum. ? 

SANIK HAKAN GÜLER : Şöyle şimdi TEM de işkenceler yapıldı. 

Ben polislere amirim diyordum amirim dedim bakın bana emri veren Sadık paşanın emri 

üzerine üzerine Tarık binbaşı verdi bundan ötesini bilmiyorum dedim, bana jandarma genel 

komutanlığına git dediler, dedi ki kardeşim iki tane isimle kurtaramazsın dedi, abi dedim bak askeri 

terbiyeme , inancıma , ahlakıma aykırı iftira atamam dedim, sonra güzel bir daldılar bana sen bekle 

dediler 5 dakika gezdiler bana dediler ki Özkan diyeceksin dedi, öbürü dedi Cemal dedi dedi, En son 

dediler ki Tamam sen Özkan de dediler. Sonra ben mahkemeye çıktım, bu işkenceci üç tane de polis 

dışarıda idi , o bizi içeri sokanların haricinde şöyle bir vicdani hesap yaptım dedim ki ben bu adamlara 

var ise böyle bir adamlar iftira atamam Allah'tan korkarım bunlarında çoluğu çocuğu var fakat şöyle 

bir durumda vardı ben isim vermez isem işkence alanına geri götüreceklerdi, götürülenlerde olmuş 

dolayısıyla ben şöyle bir taktik izledim dedim ki ismi hiç geçmeyen Gökhan ile Özkan'ı derim 

işkenceye gidersem amirim unuttum.  
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