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İki hangi şartlar altında ifade verdim. Birinci ifadem bu ifadeyi 16 Temmuz 2016 öğleden 
sonra lojman nizamiyesinde ailem ile birlikte sivil kıyafetli olarak çıkıyordum. 10:15 
arasında elinde silah olan MP5 ve tabanca bunlar sonradan emniyet ve istihbarat mensubu 
olduğunu öğrendiğim kişilerce silah doğrultarak durdurulduk. Askeri kimliklerimiz istendi. 
Kimliklerimiz alındıktan sonra hiçbir karşı koyma hareketi yapmamama ve üzerimde silah 
olmamasına rağmen aniden kapıyı açtılar ve sinkaflı küfürler edilerek yere yatırıldım ters 
kelepçe takılarak tekmelenmeye başlandım. Suratıma kasıklarıma ve vücuduma her yere 
tekmeler atılıyordu. Eşimi de arabadan indirerek 1 buçuk yaşındaki bebeğimizi eşimin 
kucağından alıp yere fırlattılar eşimi de elle taciz ediyorlardı. Sözlü olarak küfür ve hakaret 
ediyorlardı. Bu insanlardan duyduğum bazı sözleri sizinle paylaşacağım. Bu sözler bunların 
lojmanlarını yakalım. Anaları ve karıları bize helal çocuklarının kafasını keselim şeklinde 
sözlerdi. O gözaltına alınış esnasında ve en son hatırladığım bebeğim yerde ağlıyor eşim de 
yerden çocuğu almaya çalışıyordu. Suratıma yediğim tekmeden dolayı sersemlemiştim 
burada belli bir süre bekletildik ancak sersemlediğim için ne kadar süre geçtiğini bilmiyorum. 
Bir süre sonra beni sürükleyerek bir otomobil cinsi araca bindirdiler bu arada atmakta 
oldukları tekme, tokat devam ediyordu. Dizim ameliyatlı diyebildim dizime daha çok 
vurmaya başladılar. Araç içerisinde kafama silah dayayıp namluya mermi sürerek kendi 
aralarında ağabey bırak öldüreyim bu şerefsizi şeklinde konuştular diğer dur geldik diyerek 
yaklaşık bir dakika sonra bir yere aracı durdurdular. Beni araçtan indirip kalabalık bir insan 
topluluğunun önüne attılar. Attıkları yer dikenli otluk bir yerdi. Ters kelepçeli bir şekilde 
yüzümü güneşe doğru çevirttiler gözümü açamıyordum. Burada ayakkabım ve eşyalarımı 
gasp ettiler. Ara sıra topluluktan birileri yanıma gelip beni tekmeliyor ve sinkaflı küfürler 
ediyorlardı. Bir süre sonra bir minibüs geldi beni sürükleyerek araca bindirip aracın ortasında 
yere yatırdılar emniyet görevlileri koltuklara otururken üzerime basarak geçiyor ve yerlerine 
oturuyorlardı. Yaklaşık bir saat yolculuk yaptık. Bu yolculuk esnasında sürekli sinkaflı küfür 
ve hakaret ediyorlardı. Ara sıra bazıları kafamı ve hayalarımı eziyordu. İçlerinden biri daha 
önce cop sokma rekorunun kendinde olduğunu ve şahsıma yönelik olarak benim üzerimde 
rekor tazeleyeceğini söyledi sonra toplama kamplarından birinin önlerine geldik içlerinden 
biri oranın dolduğunu başka bir yere götürün dedi. Başka biri de yakın kalkın dua edin 
emniyetin spor salonuna gitmediniz dedi. Sonra başka bir spor salonuna götürdüler. İçeri 
girerken polislerin ve sivillerin karşılıklı olarak oluşturduğu koridordan geçirdiler buradan 
geçerken defalarca vücudumun her yerine tekme ve yumruk attılar sinkaflı küfürler ettiler 
takibinde salona attılar. Kelepçeden dolayı elim morarıp şişince kelepçeyi kesmeye çalıştılar. 
Keserken elime kelepçeyi kestikleri aleti soktular. İlk iki gün boyunca yiyecek ya da içecek 
vermediler, tuvalete götürmediler, uyutmadılar ve sürekli diz üstü durduruyorlardı. Sürekli 
sinkaflı küfür ve hakaret ediliyordu tekmeleniyor tokat atılarak işkence ediliyordu. Üçüncü 
gün uykusuzluğa dayanamadım ve (ANLAŞILAMADI) uyandım. Ne kadar vakit geçti 
bilmiyorum tekmelenerek uyandırıldım. Spor salonunda bulunduğum sürece gördüğüm 
manzara mezbaahane gibiydi. Ameliyat elbiseli olanlar, çıplak olanlar vardı. Kimi insanların 
suratları yanmış tanınmaz haldeydi ve yerler kan içindeydi. Yine şahit olduğum bir olayda bir 
teğmenin kısa boylu hafif kel esmer tenli kırmızı tişörtü olan ve oradakilerin amiri olduğunu 
düşündüğüm kişinin bu kişi kendini Azrail diye tanıtıyordu emri ile üzerinde çevik kuvvet 
yazılı tişörtü olan yaklaşık 8-10 kişi linç ettiler en son içlerinden biri nefes almıyor dedi ve 
oradan götürdüler sonra da o teğmeni bir daha görmedim. Başka bir şahit olduğum olayda 
orta boylarda Ankara aksanı ile konuşan parmak arası terlik ile gezen ya da sandalet üzerinde 
açık renkli bir tişörtü olan ve emir veren bir pozisyonda bulunan sivil emniyet mensubu 
tankçı bir askere yönelik olarak eşinin sorgu yerine getirtilip elbisenin tek tek çıkartılıp 
tecavüz edeceğine yönelik tehdit etti. Bazı tanınabilecek durumda olan insanları ara sıra bir 
yere götürüyorlardı. Bu insanlar döndüklerinde yüzleri şiş, mor gittiği gibi gelmiyorlardı. Bu 
insanlarla daha sonra da konuşma fırsatı bulduğumda neler yaşadıklarını sordum. PKK 
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tarafından vurulup malul ve gazi olan üstteğmen Musa Kılıçaslan kendisinin önce ıslatıldığını 
sonra da şok tabancası ile elektrik verilerek bayıltıldığını Yüzbaşı Yücel Canpolat üzerine 
asit döküldüğünü anlattı. Kafatası kaburgası ve çeşitli yerinin sorgu esnasında kırıldığını 
anlatan bir çok kişi ile konuştum. Ara sıra üzerinde önlük olan kendilerinin doktor olduğunu 
söyleyen insanların yanlarına götürüyorlardı. Bu kişilerden bazılarına halimi anlattığımda 
ölmediğine şükret diyerek vücudumdaki izleri göstermeme rağmen sağlam yazıp 
gönderiyorlardı. Bazı doktorlar bir şeyler yazmak istediğinde ya da hastahaneye göndermek 
istediğinde yanımızda bulunan emniyet görevlileri tarafından engelleniyordu. Gözaltına 
bulunduğum sürece ters kelepçe takılıydı uyutulmadım aç bırakıldım ve insanlık onurunu 
aşağılayan insanlık dışı muamele ile bekletildim. Bu süreçte Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi insan hakları ile ilgili maddelerinin tek taraflı olarak askıya alındığını, emniyet 
mensuplarınca öğrendim. Bizlere 30 gün boyunca karılık yapacaksınız, devlet arkamızda 
istediklerini artık kanunen yapacaklarını ve öldürsek de hesap vermeyeceklerini defaten 
söylediler. Yani öldürmekle tehdit ediyorlardı söyledikleri de gerçekleşti. Sekiz gün kaldığım 
gözaltında sekiz kilo verdim. Kanun Hükmünde Kararname çıkmadan dört gün süreden daha 
fazla gözaltında tutuldum.  Sonradan Sıhhıye'de mahkemeye çıkarıldım hakim gördüğümü 
bile hatırlamıyorum. Benim hakkımda mahkeme sonrasında daha önce belirtmiş oldukları ve 
uyguladıkları işkence, tecavüz ve öldürüleceğim yönünde fikir mevcuttu. Yaşamış olduğum 
süreç ve ifadem bu şekildedir. Bu yüzden doğru ifadeler kullanamadım ifademi kabul 
etmiyorum. İkinci ifadem Sincan Adliyesi'nde verdiğim ifadedir. İfade alan savcıdan daha 
önce vekalet verdiğim ve görüş yaptığım avukatımın çağrılmasını talep ettim. Avukatımın 
olmadığını muhtemelen bıraktığını söyledi. Ben de avukatım olmadan ifade vermeyeceğimi 
belirttim yine bu ifadede telefonumun nerede olduğunu sordular ben de evde olduğunu 
hatırlıyorum. Ev aramasında alınıp alınmadığını bilmiyorum dedim. Daha sonrada diğer 
sanıklarla konuştuğumda ev araması sırasında bir çok insanın evlerinden paralarının, ziynet 
eşyalarının ve telefon gibi değerli eşyalarının çalındığını öğrendim.  Üçüncü ifadem TEM 
Polisleri tarafından alınan ifadedir. Koğuşumdan Sincan T Tipi A 24 avukat görüşü diye 
çıkartılıp kamerasız bir odada CMK'ya aykırı olarak alınan ifadedir. İfade öncesi şahsıma 
yönelik olarak seni bize niye getirmediler. Nasıl elden kaçırdık. Ne biliyorsan anlat telsiz 
konuşmalarında PÖH, TBMM konuşmalarının olduğunu ve bu şekilde ifade ver bizi 
uğraştırma eşini buraya getirtme şeklinde tehdit ettiler. Avukatım çağrılmasını istedim bir kaç 
hafta önce savcılıkta ifade verdiğimi şu aşamada size ifade veremeyeceğim dedim. 
Avukatımın olmadığını ve bıraktığını belirttiler sonra ailemin adresini bana gösterdiler. 
Telefondan işkence görmüş yarı çıplak bir bayan resmi gösterdiler ve ailemi işkence 
yapmakla tehdit ettiler. Ben de benden ne istiyorsunuz dedim. Mustafa Azimetli'nin ifadesini 
önüme koydular. Bu ifade gibi ifade ver dediler. Tehdit edildiğim için mecburen ben de bu 
ifadeye göre kendi yaşadıklarımı değiştirerek uydurmak zorunda kaldım. Hatta bazı yerlerini 
polisler kendisi ekledi. İfade alma sırasında sinirlendiklerinden ve hakaret ettiklerinden 
dolayı belli bir noktadan sonra ifadeyi bilerek bitirdim. İfadeyi yarım bırakmam hem de bir 
kaç hafta önce savcılıkta yargılama aşamasında savunma yapacağımı belirttikten sonra hiçbir 
ifade verme talebim olmamasına rağmen ifade vermem baskı, tehdit ve işkence ile ifade 
verdiğimin en büyük kanıtıdır. Kendi ifade alımı sonunda içlerinden biri avukat hanım sizin 
imza yeriniz burası deyince bayanın avukat olduğunu anladım.  İfadem bana okutulmadan 
imzalatıldı bu sebeplerden ötürü bu ifadeyi kabul etmiyorum çünkü doğru değillerdir. Olay 
günü ve öncesi bayramdan önce ramazan bayramı bir terörle mücadele harekatı olacağını 
142. Filo komutanı olan Nail Bülbül tarafından 142. Filo personeline duyuruldu. Bayramda 
harekata katılmak amacı ile belli sayıda isim istendi beni bu isimler arasına dahil etmedi. 
Bayram için bende memleketime gittim. Bu harekatın olup olmadığını bilmiyorum. 
Bayramdan sonra pazar günü Nail Bülbül terörle mücadele uçuşu bekler nöbetçisi olduğumu 
ve olur ise harekat komutanının emrine göre hareket edersiniz dedi.  Bayram sonrası 14 
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