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GİRİŞ

S
usturulmuş Türkiye’nin Avukatları (Advocates of Silenced Turkey - AST), Türkiye’de sis-
tematik hale gelen işkence ve kötü muamele gibi insanlık onuruna karşı işlenen suçların 
kayda geçirilmesi için raporlar hazırlamaktadır. Elinizdeki rapor, bu suça karışanların, az-
mettiricilerinin, suçu överek teşvik edenlerin, görevini kötüye kullanarak işkenceci kamu 

görevlilerini koruyanların delillerle kayıt altına alınması ve bir gün bağımsız hukuk önünde 
hesap verebilmeleri amacıyla hazırlanan çalışmanın ikinci bölümüdür.

Her yıl yüzlerce işkence mağdurunun, Türkiye’deki insan hakları kuruluşlarına başvurarak 
hukuk mücadelesi verdiği tespit edilmiştir. Birçok mağdur ise can güvenliği nedeniyle haklarını 
aramaya çekinmektedir. Yargının bağımsızlığına olan güvenin sarsılması, bu çekincenin önemli 
gerekçelerinden biridir. İktidarın kontrolü altındaki yargı, işkence suçunu soruşturamaz ve işken-
cecileri yargılayamaz ve denetim yapamaz hale gelmiştir. Son olarak Türkiye İnsan Hakları Vakfı 
(TİHV) İstanbul Temsilciliği ve İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nin hazırladığı, "26 
Haziran 2021 İtibariyle Türkiye’de Değişik Boyutlarıyla İşkence Gerçeği" adlı raporda da, işkence-
yi soruşturmayan savcıların, beraat kararı veren hakimlerin hepsinin, bu sistemli işkencenin bir 
parçası olduğunu dile getirilmiştir.1

Rapora göre, sadece 2020 yılında pandemi önlemleri nedeniyle kontrollü bir şekilde başvuru 
kabul edilmesine karşın, TİHV’e işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı gerekçesiyle 605 
kişi başvurmuştur. Mağdur 562 kişiden 283’ü emniyet müdürlükleri, 73’ü ise polis karakolu gibi 
resmi gözaltı merkezlerinde işkenceye maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca 134 kişi de 
kolluk güçlerinin gözaltı ve nakil araçlarında işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalmıştır. 
1 kişi ise gözaltında şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiştir. Raporda İHD Dokümantasyon Bi-
riminin tespitlerine göre; 2020 yılında resmi gözaltı merkezlerinde 10’u çocuk olmak üzere 383 
kişi işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalmıştır. Bu sayı 2021 yılının ilk beş ayında en az 
86 kişidir ve 1 kişi de gözaltında şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiştir.

Adı geçen raporda, İHD Dokümantasyon Birimi’nin verilerine göre 2020 yılında resmi olmayan 
gözaltı yerlerinde ve gözaltı dışındaki yerlerde işkence ve diğer kötü muameleye uğradığını iddia 
eden kişi sayısı 28’i çocuk olmak üzere 397’dir. Toplumsal gösterilerde güvenlik güçlerinin müda-
halesi sonucu en az 2 bin 980 kişi işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalmıştır. TİHV Dokü-
mantasyon Merkezi verileri, 2020 yılında kolluk güçlerinin toplanma ve gösteri özgürlüğü kapsa-
mında yapılan eylem ve etkinliklere müdahalesi sonucu en az 2 bin 14 kişinin işkence ve diğer 
kötü muameleye maruz kaldığını, 65 kişinin de yaralandığını göstermektedir. 2021 yılının ilk beş 
ayında kolluk güçlerinin müdahalesi sonucu en az 2 bin 153 kişi işkence ve diğer kötü muameleye 
maruz kalmış ve 23 kişi ise yaralanmıştır.

1 "İHD ve TİHV raporu: Gözaltında yüzlerce kişi işkence gördü", ANF News, 26 Haziran 2021, 
https://anfturkce.com/guncel/Ihd-ve-tIhv-raporu-gozaltinda-yuzlerce-kisi-iskence-gordu-158389
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TİHV Dokümantasyon Merkezi, 8 Ağustos 2019 tarihinde Ankara’da kaçırılan Yusuf Bilge 
Tunç’tan halen haber alınamadığını vurgulamaktadır. Benzer şekilde, 29 Aralık 2020 yılında zorla 
kaçırılan eski Başbakanlık Hukuk Müşaviri Hüseyin Galip Küçüközyiğit tam 9 ay sonra yasadışı 
gözaltı ve sorgulama işlemleri sonrasında 13 Eylül 2021 Sincan Cezaevi’nde bulunmuştur. Solida-
rity With Others’ın (Ötekilerle Dayanışma) verilerine göre ise MİT tarafından yurt içinde kaçırma 
ve yasadışı sorgulama eylemleri dışında 2016-2020 yılları arasında yurt dışında da uluslararası 
hukuk kurallarına aykırı olarak 23 ülkeden 95 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kaçırılarak Tür-
kiye’ye getirildiği ve işkence altında yasadışı sorgu merkezlerinde ifadeleri alınarak önce polise 
teslim edildikleri ardından da cezaevine konuldukları ortaya çıkmıştır.2 

CEZAEVLERİNDE İŞKENCE
VE KÖTÜ MUAMELE

İ
HD Dokümantasyon Birimi verileri, 2020 yılında hapishanelerde işkence ve kötü muameleye 
uğradığını iddia eden mahpus sayısını 358 olarak tespit etmektedir. Hapishanelere girişten 
itibaren çeşitli nedenlerle çıplak arama, kelepçeli muayene, ayakta tekmil vererek sayım, 
kaba dayak, keyfi disiplin cezaları, hücre cezaları, sürgün ve sevkler yakın tarihte görülme-

dik boyutlara ulaşmıştır. Sağlık hizmetine erişimin kısıtlanması, cezaevi reviri ziyaret hakkının 
reddedilmesi, Adli Tıp Kurumu’na, adliyeye ve hastaneye götürülürken kelepçe takılması dâhil 
kötü muamele uygulamaları, mahpusların sağlık sorunlarının zamanında ve etkili bir şekilde 
çözülmemesi, uzun bir süredir devam eden sorunlar arasındadır.

En son 1 Nisan 2021 tarihinde güncellenen İHD verilerine göre, 604’ü ağır olmak üzere toplam 
1 bin 605 hasta mahpus bulunmaktadır. 2020 yılında hapishanelerde en az 37 mahpus "şüpheli bir 
şekilde", 16 mahpus intihar ile yaşamını yitirmiştir. TİHV Dokümantasyon Merkezi tespitlerine 
göre ise 2020 yılında hapishanelerde en az 14 mahpus şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiştir. 

Rakamlar, özellikle 15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişimi sonrası artarak devam 
eden Türkiye’de sistematik işkence suçunun sürdüğünü göstermektedir. Bu raporda işkence 
eylemlerinden bazıları, failleri ve mağdurları ile birlikte araştırılmaktadır.

2  “MİT’in insan kaçırmaları Türkiye’yi mafya devletine dönüştürdü”, Bold Medya, 15 June 2020,
https://boldmedya.com/2021/06/05/mitin-adam-kacirmalari-turkiyeyi-mafya-devletine-donusturdu/ 
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İŞKENCE VAKALARI
VE ŞÜPHELİLER
ORHAN İNANDI’NIN KAÇIRILMASI VE
KOLUNUN KIRILMASI

T
ürkiye’de sistematik işkence eylemlerinin önünü açan, işkencecileri Olağanüstü Hal 
(OHAL) sürecinde çıkardıkları Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile koruma altına 
alan, işkenceyi önlemek yerine denetimleri yasaklayarak örten, şüphesiz, “Türkiye’de Sis-
tematik İşkence ve Kötü Muamele” ve “1. İşkenceciler Raporunda” da belgelediğimiz gibi, 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti ve lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. 
Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 sonrası, Erdoğan ve hükümetinin resmi sözcüle-
ri, özellikle Hizmet Hareketi üyelerine yönelik işkence ve kötü muamele ile ilgili hiçbir iddiayı, 
şikayeti ciddiye almayacaklarını ve soruşturmayacaklarını beyan etmişlerdir.3

Erdoğan kamuoyuna yaptığı açıklamada, halkı açıkça ‘FETÖ’ davala-
rından hapis yatanlara karşı lince davet etmiştir. Erdoğan, "Bu eli kanlı 
katillerin hiçbirisi kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacak-
lar. Mahkemelerde yaptıkları ahlaksızlıkların, cezaevlerinde çürürken 
onlara hiçbir faydası olmayacaktır. Şayet cezalarını tamamlayıp dışarıya 
çıkanlar olursa zaten milletimiz sokakta her gördüğünde onlara gereken 
cezayı verecektir. Onların yüzlerine tükürecekler ve milletin tükürüğün-
de boğulacaktır. İhanetlerinin bedelini ödeyen [italikle belirtilen anlatım 
bozuklukları konuşmanın aslında vardır, ed.] tek bir FETÖ'cü kalmayana 
kadar mücadelemiz sürecektir."4 şeklinde konuşmuştur.

Erdoğan’ın liderliğindeki AKP hükümeti parlamenter çoğunluk ellerinde olduğu için Ola-
ğanüstü Kanun Hükmünde Kararnameler çıkarmış – böylece, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri işlevsiz hale getirilmiştir – ve güvenlik güçlerinin 
görevlerinden dolayı yargılanmalarının önü kapatılmıştır. Savcılıklar da söz konusu karar-

3 "Metiner: FETÖ'lülere işkence iddialarını incelemeyeceğiz", GazeteDuvar, 1 Ekim 2016, 
https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2016/10/01/metiner-iskence-iddialarini-incelemeyecegiz

4 "Erdoğan’dan 15 Temmuz sanıklarına: Acı akıbetlerinden kurtulamayacaklar," Diken, 8 Haziran 2017,
https://www.diken.com.tr/erdogandan-15-temmuz-saniklarina-aci-akibetlerinden-kurtulamayacaklar/

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, MİT Müsteşarı 
Hakan Fidan, Ankara 23. Ağır 
Ceza Mahkemesi Başkanı 
Ömer Faruk Kar, Mahkeme 
Başkanı Abdullah Köksal
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nameleri işkence suçundan yapılan şikayetlere karşı kullanmış ve dava açılmasını önleyerek 
polislerin korunmasını sağlamıştır. Erdoğan liderliğindeki AKP hükümeti, uluslararası insan 
hakları kurumlarının çağrılarına rağmen işkence ve kötü muamele eylemlerini engellemek yeri-
ne kolluk güçlerini teşvik etmektedir. Devletin resmi basın-yayın organlarında, işkence ve kötü 
muamele eylemleri açıkça ve suçla mücadele başarısı şeklinde lanse edilerek yayınlanmıştır.

AKP rejimi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye’de ve yabancı ülkelerde bazı 
Hizmet Hareketi mensuplarını kaçırarak, aylarca işkence altında, gayriresmi sorgu merkezlerinde 
tutulma işlemlerini başarı olarak lanse etmektedir. Erdoğan’ın bu eylemleri bizzat desteklediğine 
dair önemli kanıtlardan biri de Kırgızistan’dan kaçırılan 53 yaşındaki Orhan İnandı’nın kolu kırık 
halde alınan görüntüleri üzerine yaptığı basın açıklamasıdır. Erdoğan, bu eylemden dolayı özgün 
ve sabırlı çalışma yürüttüğünü belirttiği MİT’i kutlamış ve övmüştür. Ayrıca Erdoğan, "FETÖ'yü 
çözme ve ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz." şeklinde konuşmuştur.5 

5  "Erdoğan: Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi", Deutsche Welle, 05.07.2021,
https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-orhan-inand%C4%B1-t%C3%BCrkiyeye-getirildi/a-58168782

MİT tarafından Türkiye'ye kaçırılan Orhan İnandı
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37 GÜN BOYUNCA İŞKENCE GÖRDÜ TEDAVİ EDİLMEDİ
Türkiye Cumhuriyeti 2019 yılında hakkındaki soruşturmayı gerekçe göstererek Kırgızistan adli 
makamlarından Orhan İnandı'nın iadesini talep etmişti. İnandı’nın 2010 yılından beri Kırgız va-
tandaşı olmasından dolayı, bu talep reddedildi. Ancak Bişkek'te yaşayan Orhan İnandı, 1 Haziran 
2021 MİT mensupları tarafından kaçırıldı.

Hizmet Hareketi’ne ait Türk-Kırgız Sapat Okulları Başkanı Orhan İnandı, zorla bir otomobile 
bindirildi ve araç içerisinde üç MİT ajanının zor kullanması ve şiddet uygulaması üzerine kolu üç 
yerden kırıldı. Daha sonra koluna iğne yapılarak sakinleştirildi ve bir uçağa bindirildi. Elleri bağlı, 
gözleri kapalı ve şiddet uygulanarak Türkiye’ye getirildi.

Ankara’da Esenboğa Havalimanı’na 15 dakika uzaklıkta bir binaya getirildi ve 2- 3 metrekarelik  
‘kabir’ diye tabir ettiği bir yere kapatıldı. Burada 35 gün boyunca yüksek ses ve ışık altında uyu-
ması engellenerek psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz kaldı. Gayriresmi sorgulamalar yapıldı. 6 
Temmuz 2021 tarihinde MİT tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Mü-
dürlüğü polislerine teslim edildi. 12 Temmuz 2021 tarihinde tutuklanarak Ankara Sincan F Tipi 1 
nolu Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Bu sırada sevk edildiği Dışkapı Hastanesi’nde sağ kolunun 
kırık olduğu ve yanlış kaynadığı ortaya çıktı ve ameliyat yapılmadı. Gazi Hastanesi’nde ise ameli-
yatla platin takılması gereken kolu sadece alçıya alındı. Şu anda sağ eliyle yazı yazamıyor ve sağ 
kolunu gerektiği gibi kullanamıyor. Cezaevinde tek kişilik bir hücrede tutuldu.

İŞKENCE SÜRECİNİ MAHKEMEDE ANLATTI
İnandı işkence gördüğüne dair yapılan suç duyurusunda kaçırılma anını şöyle anlattı: "31 Mayıs 
2021 akşamı 23:00 civarında Kırgızistan ülkesi Bişkek’teki evimize gitmek üzere arabaya binece-
ğim sırada sivil giyimli, üç kişi olduğunu tahmin ettiğim kişiler beni zorla bir binek arabaya bindir-
diler. Polis olduklarını ve emniyet binasına gideceklerini söylediler. Zorla sağ kolumu bükerek ara-
cın arka koltuğuna yatırdılar. Biri ayaklarımı biri başımı tuttu. Karşı geldikçe vurdular. Kolumun 
üstüne oturdular ve canımın çok yandığını hissettim. Arabaya binerken ayakkabılarım düştü. Son-
ra cebimde ne varsa dışarıya attılar. Cevşen ve cüzdanım kaldı. Yaklaşık 15 dk. kadar Bişkek’ten 
Karabalta yönüne doğru gittiğimizi tahmin ediyorum. Bişkek’in batısında kalır. Şehirden çıkınca 
sapa bir yolda durduk, bekleyen başka bir cip tipi arabaya aldılar. Arabadan iner inmez koluma 
iğne yaptılar. İkinci aracın arka ortasına oturttular ve gözümü bir bantla, elimi plastik kelepçe ile 
bağladılar. Burada da cevşen ve cüzdanımı aldılar. Sonra uyuduğumu düşünüyorum."

İnandı, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla 
22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 8 Aralık 2021  tarihli duruşmasında da 
zaman zaman ağlayarak yaşadığı insanlık dışı muameleleri şu şekilde anlattı:

"31 Mayıs 2021 tarihinde kanun dışı yollardan haydutça bir sistemle kolum 3 yerinden kırıla-
rak buraya getirildim. 

Tahminim öğleden sonra saat 2-3 civarı kısa bir mesafe yürüterek ve birkaç basamakla 
çıkılan uçağa bindirdiler. Uçağa binince birisi, "Türkiye Cumhuriyetine hoş geldin" dedi, 
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sonra enseme tokat vurarak, geç, dedi.  Aynı kişi, "yere diz çök" dedi. Tahminim uzun olma-
yan bir uçaktı. Yolculuk boyunca komutlarla diz çökerek, ayakta veya zemine yatarak getir-
diler, oturtmadılar, kemer de bağlatmadılar. 

Uçak hareket ettikten sonra tuvalete götürdüler, göz bandını değiştirdiler. Tuvalette, telefo-
nun sesli kayıt yerini açarak iki defa ad, soyad, doğum yeri ve tarihini tekrar ettirdiler. Bu esna-
da bu işi yapan kişinin yüzü kapalı, benimki açıktı. 

Uçakta getiren iki kişi, daha sonra ilk ifademi alan iki kişiydi, seslerinden tanıdım. Havaalanında 
en fazla yarım saat kaldık. Bir tane uçak sesi duydum. Havaalanında Aziz diye birinin adını duy-
dum, bir de havaalanında indikten sonra aracı kullanan sürücüye Haydar diye seslendiklerini duy-
dum. Bu arada kolumun hiç kalkmadığını hissediyordum. Yaklaşık 4-5 saatlik bir uçuş oldu. İndikten 
hemen sonra bir araca bindirip yatırdılar, tamamen soydular, sadece yeni bir külot giydirdiler. 

Araba hareket etti, 15-20 dk. kadar bir yolculuk yapıldı. Ana yoldan ara bir yola sapıldığını 
hissettim. Sonra aşağıya doğru eğimli bir yoldan indik ve bodrum olduğunu düşündüğüm yer-
de durduk ve araçtan indik. 15-20 m kadar yürüdük. Her tarafı deri süngerli malzemeyle kaplı, 
tepede ışık, kamera ve hoparlörün olduğu yaklaşık 2,5x3 m boyutlarında, 2,5 m. yükseliğinde ta-
butluk gibi bir yere koydular. Başka iç çamaşırı ve pijama verdiler. 37 gün boyunca sadece onla-
rı giydim. Odaya getirdikten sonra, herşey talimatla yapılacak dediler. Biz kapıyı vurunca, sana 
verdiğimiz kadife çuvalı başına geçireceksin ve kapıya arkanı dönüp diz çöküp bekleyeceksin, 
abi veya efendim diye hitap edeceksin dediler. Uçağa bindiğim andan emniyete bırakıldığım 
ana kadar, vatan haini, alçak, pezevenk, sinkaflı küfürler eşliğinde yapıldı tüm bu işlemler. 

Tabutlukta önce ayakta tuttular. Yüksek sesle cızırtılı bir müzik açıyorlardı. Otur, diz çök, 
kalk talimatları verildi. İki yerde gözüm açık kaldı: bir kaldığım oda, bir de tuvalette. 

Hoparlörden gelen cızırtılı sesle birlikte "Mehter Marşı, Ölürüm Türkiyem vb." şarkılar ça-
lıyordu sürekli. Kamerayla her hareket kontrol ediliyordu. Namaz kılmak kesinlikle yasaktı, 
ağlamak yasaktı. Arada ağladığım zamanlar oldu, tekme tokat giriştiler. 

İki öğün yemek verdiler. Sabahları ekmek arası peynir, şokella, akşamları domates veya yo-
ğurt çorbası, lapa, makarna verdiler. Yemek verirken bile hakaret ettiler ve yenmeyecek kadar 
kötü olup yemediğimde zorla yedirdiler. Büyük olasılıkla çorbalarda değişik bir acı tat olduğun-
dan ilaç koyduklarını düşünüyorum.

Orda olduğum 1. veya 2. gün doktor beni gördü. Kolumu askıya aldılar, karton içinde tuttular, 
ağrı kesici verdiler. 5-6 gün sonra, hastaneye götürüyoruz, dediler. Gözümde bant, başımda çuval, 
içinden motor sesi gelen kulaklık taktılar. Yarım saat kadar gittik. Durmaya yakın sanki aşağıya 
doğru indi araba. İndirdiler, biraz yürüdük, kolumun röntgenini çektiler. Bir daha 37 gün boyunca 
hastaneye gitmedim. Doktor tabutluğa geldi ve haftada bir veya iki kere pansuman yaptı gitti.  

Psikolojik olarak yıpratmaya çalışıyorlardı. Önüme ne getirilse imza atacak noktaya geldim, 
ilacın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir gün, amir konumunda olduğunu düşündüğüm bir 
kişi geldi. Burada kalman çıkman vereceğin ifadeye bağlı dedi. Biz her şeyi biliyoruz, adam gibi 
ifade verirsen, ona göre davranırlar. Ben gideceğim şimdi arkadaşlarla başbaşa kalacaksın. Bize 
kötü şeyler yaptırmaya gerek kalmadan her şeyi anlatacağını ümit ediyorum, dedi. 

Bütün işlemlerde tehdit ve küfürler vardır. Böceksin, sülüksün, adam olamazsın gibi aşağıla-
yıcı ifadeler de kullandılar. İfade almak değişik işkenceler yapacaklarını söylüyorlardı. Elektrik 
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veririz, havlu koyup su ile boğarız, hadım ederiz, copu sabunlayıp sonuna kadar sokarız vb. İki 
defa, "çıkart altını, aynısından bizde de var, korkma" dediler ve soydular. Üç kabloyu bir sopaya 
bağlamışlar ve sürekli bacaklarıma vuruyorlardı. Hücreme götürdüklerinde bacaklarımda aşırı bir 
sızlama oluyordu Daha sonra fotoğraf çekilen yerde cop ve sopaları gördüm. 

İfade alınan masanın altında ayak bağlamak için zincir, masanın üstünde kelepçe vardı. Teşhis 
amaçlı fotoğraf gösterirken gözümü açtıklarında görüyordum. Gözümün altından görüp görme-
diğimi, yüzünü görüyor musun diye bağırarak soruyorlardı. İki defa kameraya aldılar. Birinde 
ifademi özet bir biçimde anlatmamı istediler. 

Senin anlattığın bir şey yok, soyun ve otur şu kazığa dediler. Oturtmaya çalıştılar, korkuttular. 
İşkence nasıl yapılır göstereceğiz dediler. Kimyasal vereceğiz, dediler. Burası olmayan bir yer, seni 
çukura atsak kimse bulamaz. Ancak ölmen işimize gelmez, şu an haber aldık, Kırgızistan’da çöpte 
seni arıyorlarmış, hayatının bir kıymeti yok. Ancak seni öldürsek düşmanlar bunu kullanır.

İfadeler bittikten sonra, 3 gün boyunca 15 Temmuzda hayatını kaybedenlerin adlarını, yaşlarını 
teker teker söylediler. Bu ölümlerin hesabını nasıl vereceksin, dediler. 3 gün boyunca ayakta kal-
dım, bayılacak gibi olsam veya düşecek gibi olursam, sakın ha döverim, koluna vururum, dediler. 
Odaya geldiğimde ayaklarımın su topladığını gördüm. İsim isim benden hesap istediler. 

Bizimle anlaş, Türkiye ve yurt dışında imkan hazırlayalım, koruma verelim, sen sosyal medya-
dan çık konuş, kendi isteğimle geldim, de. Çocuklarını da getiririz, rahat bir şekilde yaşarsın, tek 
yapacağın kamuoyunda açıklama yapmak. Biz devletiz, istersek Eşref Bitlis’i sen öldürdün deriz 
ve ömür boyu yatarsın. En az yirmi sene yatarsın, tercih senin. Bu arada çocukların ne olacak, 
sokağa mı düşecek, fahişe mi olacak? Hatta, kızını getirdik, paravanın arkasında duruyor, dediler. 

37 gün sonra çıktığım zaman en az 10 kilo zayıfladığımı tahmin ettim ve yemek olarak acı ve 
ekşi tadından yüzde 100 ilaçlı olduğunu tahmin ettiğim çorba içiriyorlardı. İstihbaratta son gün 
ifadeler bitince gözüm kapalı sakal traşı yaptılar. Kamera karşısında ise aldıkları talimatları bana 
ilettiler ve onları söylememi istediler. Yaklaşık 30-40 dk kayıt yaptılar.

Fotoğraf çekilmeye giderken Kırgızistanda üstümde olan pantolon ve gömleği verdiler, ceketi 
kendileri verdi. Kolum belli olmasın diye ceket giydirdiler. Türk bayrağı önünde fotoğraf çekildi. 
Fotoğrafı kar maskeli kişiler çekti. Ben Kırgızistan’da 25 sene kurumda Türk bayrağını dalgalan-
dırdım. Türkçe bilen Türkçe marşını söyleyen en az 20 bin öğrenci mezun ettim. Binlerce insana 
Türkiye’yi sevdirmiş Türkçe öğretmiş biriyim ve bunu yapanların benim kadar Türkiye'yi sevdiği-
ni sanmıyorum. Bayrak düşmanı gibi bayrak önünde fotoğrafımı çektiler saatlerce. Vatan için git-
tik ülkemizi temsil ettik ve ben orda kaldıgım 37 günde duymadığım hakaret, işitmediğim küfür 
kalmadı. Biz bunları hak etmedik. İnanın bir Türk olarak, Türk vatandaşı olarak bunu yapanlar-
dan kendim adıma utandım, insanlık adına utandım. 

Sonra arabaya bindirdiler. Arka koltuğa oturttular. Kafama yine çuval geçirdiler. Eğebildiğin 
kadar başını eğ, dediler, yine elleriyle başıma bastırdılar. Yarım saat kadar yolculuk yaptık. Bir 
bariyerden geçildi, park edildi. 10-15 dakika bekledik. İniyorsun dediler. Arabadan indirdiler, 
başımdan çuvalı aldılar. İki kişi koluma girdi, iki üç basamaklı bir merdiven çıktım. Asansörle 2. 
kata çıktık. Diz çök dediler. Yarım saat o şekilde kaldım. TEM’e [Terörle Mücadele] getirildiğimi 
anladım. Yorulunca oturma izni istedim. Bağdaş kur otur dediler. Adam gibi ifade verirsen su da 
veririz, ekmek de, oturacak yer de, dediler. Tamam ifade vereceğim dedim, oturttular ve ilk sordu-
ğum soru, hangi aydayız oldu.
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3 gün boyunca avukat gelmedi. İstihbaratta aldıkları ifadenin aynısını Ankara Terörle Mücade-
le Şube Müdürlüğünde aldılar. Tekrar aynı süreci yaşayacağım korkusuyla sorulan sorulara aynı 
cevabı verdim, avukatıma bu konuda o an için bir bilgi veremedim. 

TEM Şube Müdürlüğündeki ifadeler bittikten sonra savcılığa çıkarıldım ve tutuklanarak Sin-
can 1 nolu F tipi Cezaevine tek başıma bir odaya kondum."

İnandı’nın duruşmada işkence gördüğünü anlatmasına rağmen mahkemeye başkanlık yapan 
hakimler sık sık uyarıda bulunarak detayların anlatılmasını engellemeye çalışmıştır. Ayrıca ha-
kimler İnandı’nın anlatımlarına rağmen işkence suçu hakkında herhangi bir suç duyurusunda da 
bulunmamıştır. İnandı’nın kaçırılması ve işkence altında 37 gün boyunca gayriresmi bir şekilde 
sorgulanması süreci tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yetkili makamlarının talimatları 
doğrultusunda gerçekleşmiştir. Nihayetinde 5 Temmuz 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yaptığı basın açıklamasında Orhan İnandı'nın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla Türki-
ye'ye getirildiğini açıklamıştır. Erdoğan, devletin resmi kanalı TRT’de İnandı’nın kolu kırık halde 
basına verilen görüntülerini izleterek, yasadışı ve insanlık dışı eylemi övgüyle anlatmıştır.  Erdo-
ğan henüz yargılaması bile yapılmamış Orhan İnandı için, "FETÖ'yü çözme ve ortadan kaldırma 
çalışmalarına devam edeceğiz. Milli İstihbarat Teşkilatımız son olarak yürüttüğü özgün ve sabırlı 
çalışmalar neticesinde, FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getire-
rek adalete teslim etmiştir." demiştir. Ayrıca basın açıklamasında, yurtdışındaki pek çok ülkeden 
yüzün üzerinde kişinin kaçırılarak Türkiye’ye getirildiğini yine övünerek anlatmıştır.

Orhan İnandı’nın gördüğü işkenceler ile ilgili avukatı tarafından yapılan suç duyurusu üzerine 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda, "Başka ülkeden zorla kaçırılma, işkence, hürriyetinden yok-
sun kılma, kasten yaralama, tehdit, hakaret, gerçeğe aykırı beyanda bulunmaya zorlama, yaşam 
ve sağlık hakkının ihlali" suçlarından soruşturma açıldı. Ayrıca Kırgızistan’da kaçırma eylemiyle 
ilgili açılan dava devam ediyor.
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AFYONKARAHİSAR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDE
İŞKENCE VE POLİS TECAVÜZÜ

T
ürkiye’de sistematik işkence suçunun ne kadar yaygın ve hangi boyutlarda işlendiğinin en 
önemli delillerinden biri Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin karara bağladığı 
2017/27330 başvuru numaralı Ahmet Aşık davasıdır. Yüksek mahkeme işkence ve kötü muame-
le gördüğünü belirten öğretmen Aşık’ı haklı buldu ve polislerin yargılanmasına karar verdi.6

Aşık, 26 Ağustos 2016 tarihinde, Hizmet Hareketi üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştır. 25 
gün gözaltında kaldığı Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nde işkence ve kötü muamele görmüştür. 
Fiziksel ve psikolojik şiddet görmesinin yanı sıra, Barış Çelik isimli bir polis memurunun tecavüzüne 

uğramıştır. Sağlık kontrolleri, yasalara aykırı şekilde polislerin nezaretinde 
yapılmıştır. İstanbul Protokolü’nün gereklerine uymayan Afyonkarahisar 
Devlet Hastanesi’nde görevli doktor Oğuz Serdar Bayrak, işkence izlerini 
tutanaklara geçirmemiş ve görmezden gelmiştir. İşkencecileri koruyarak 
‘darp ve cebir izi yoktur’ raporu vermiştir. Baro tarafından görevlendirilen 
avukatı da, gözaltında nihayet yirminci gün gerçekleştirilen sorgu işlemi-
ne katılmış, ancak müvekkiline yapılan işkenceye karşı sessiz kalmış, suç 
duyurusunda bulunmamıştır. Aşık, 19 Eylül 2016’da tutuklandıktan sonra 
işkence gördüğüne dair Afyonkarahisar Başsavcılığı’na başvuru yapmış-
tır. Savcılık, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verirken 
Aşık’ın itirazları, nöbetçi hakim tarafından da reddedilmiştir.

Yaptığı tüm başvurular reddedilirken işkence suçu araştırılmak yerine 
polislere iftira attığı gerekçesiyle Aşık hakkında ceza davası açıldı. İşken-
ceyi anlattığı ve insan hakları savunucularına iletilmek üzerine yazdığı 
mektupları cezaevinde sansürlendi. Aşık, polislerden şikayetçi olduktan 
yaklaşık 15-20 gün sonra cezaevinden alınarak tekrar Afyon TEM Şube 
Müdürlüğü’ne götürüldü ve tehdit edildi. Aşık şikayetinden vazgeçmedi ve 
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı. 

Gözaltına alındığı ve emniyet müdürlüğüne getirildiği gün yaşadıklarını 
mahkemede şöyle anlattı:

"...koridorlar boştu. Benim geldiğimi söylemeleri üzerine [A.] Başkomiser 
olarak bildiğim kişi ile kendilerini tanımadığım 7-8 sivil kişi beni aralarına aldılar, yumruk ve tekme 
ile beni dövmeye başladılar. Ben 2014 yılında kulağımdan ameliyat olmuştum kulağıma vurmamala-
rını söyledim ancak beni dinlemediler. Daha sonra odada bulunan ve asker olduğunu sonradan öğ-
rendiğim genç bir çocuğu bana gösterdiler ve tanıyıp tanımadığımı sordular. Tanımadığımı söylemem 
üzerine 'bunu tanıyacaksın' diyerek tekrar dövmeye başladılar. Daha sonra başıma keten bir çuval 
geçirdiler. Sıcakta çuval içerisinde 10-15 dakika beklettiler sonra başka bir odaya aldılar. Burada alt 

6 "Emniyetteki kötü muameleye AYM’den ihlâl kararı", Deutsche Welle Türkçe, 14.09.2021, 
https://www.dw.com/tr/emniyetteki-k%C3%B6t%C3%BC-muameleye-aymden-ihl%C3%A2l-karar%C4%B1
/a-59177474

Afyonkarahisar İl Emniyet 
Müdürü İbrahim Özel, 
Afyonkarahisar Cumhuriyet 
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(Sicil numarası: 272417), 
Komiser Teoman Yaman, polis 
memurları Mehmet Arıkan 
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Mithat Ünlü, Tuncay Söğüt, 
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Burhan Cevlan, Barış Çelik 
(gözaltında tecavüz eylemi)
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kıyafetimi yani pantolonumu ve iç çamaşırımı çıkardılar. Bir koltuğun önünde kafamı öne doğru 
eğdiler, sonradan isminin [B.] olduğunu öğrendiğim uzun boylu kır saçlı iri yarı olan bir polis cinsel 
organını çıkararak benim makatıma sokmaya çalıştı. Diğer polis memurları bunu seyrettiler, görevli-
lerden bir tanesi bu durumu cep telefonu ile çekti. Bana gösterdikleri çocuğu kast ederek 'bu çocuğu 
tanıyacaksın' dediler. Ben tanımadığımı söyledim, 'tanımazsan 30 gün bizimlesin yarın da makatına 
cop sokacağız' dediler.

Buradan çıkarıp karanlık 
bir odaya götürdüler. Başı-
ma çuval geçirip yarım saat 
kadar burada beklettiler. 
Daha sonra koridora alıp 15 
dakika kadar yerde çömelte-
rek beklettiler. Daha sonra bir 
memur gelerek işlemlerimin 
bittiğini belirtip kapalı spor 
salonuna götürmek üzere 
beni getirdikleri araca bindir-
diler. Araç içerisinde [A.] Baş-
komiser ile beni evden alan 
iki kişi vardı. Araç içerisinde 
giderken [A.] Başkomiser ile 
aracın önünde sağ tarafta otu-
ran beyaz saçlı ve top sakallı 
olan kişi bana '40 gündür sizin yüzünüzden eve gidemiyoruz' diyerek sinkaflı küfürler ettiler. Kapalı 
spor salonuna vardığımızda koridorda giderken beni ittirdiler. Ayrıca [A.] Başkomiser bana çelme 
takıp yere düşürdü, sırt üstü yatırdı karnımın üzerine oturdu 'senin hangi kulağın ağrıyor' diyerek 
yüzümün her iki tarafına 50-60 kez tokat attı. Ayrıca sinkaflı küfürlerine de devam etti. Son olarak 
da yüzük bulunan sağ eli ile bir kez alnıma bir kez de dişlerime vurdu dudaklarım patladı, yüzümde 
darp izleri meydana geldi.

Daha sonra oradaki görevlilere 'bunu kapıya yakın oturtun biz her gün gelip bunu döveceğiz' 
dedi. İki - üç gün burada kaldım, gelen giden olmadı. Pazar günü akşam beni tekrar alıp TEM Şubeye 
götürdüler, koridorda [T.] Müdür, [A.] Başkomiser, [M.A.] ve [B.] isimli polis memuru ile birlikte kim 
olduklarını bilmediğim toplamda 8-9 kişi vardı. [B.] isimli polisin elinde cop vardı, cop ile kaba etle-
rime vurmaya başladılar, ellerim ters kelepçeli idi, [T.] Müdür dışında diğerleri de yumruk ve tekme 
ile rastgele her yerime vurdular. [T.] Müdür bu sırada bizi seyrediyordu, sonra [T.] müdürün odasına 
götürdüler, burada da 8-9 kişi copla ve elleri ile beni tekrar dövmeye başladılar, pantolonum bu arada 
düştü copla kaba etlerime vurdular ve çok acıdı, [T.] Müdür, daha önce gösterdikleri çocuğu kast ede-
rek, 'bunu tanıyacaksın 30 gün buradasın, ben karışmam hergün döverler seni’ dedi. Daha sonra beni 
alt katta bulunan nezarethaneye götürdüler. 

Ertesi gün saat 13.30'da tekrar üst kata çıkardılar. Burada bazı fotoğraflar gösterdiler. ‘Bunları tanı-
yacaksın, eşini de alırız, eşin başkalarının altında yatar, 25 yıl hapis yatarsın.’ dediler. Ben de korktum, 
bana gösterdikleri resimlerden bir kaç kişiyi tanıdığımı söyledim. Bir kaç gün sonra saat 01.30 sırala-
rında beni uyandırdılar, yukarıya çıkardılar. [M.A.]’nın elinde uzun, [B.]’nin elinde kısa cop vardı bu 

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel
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coplarla beni dövdüler, kaba etlerime vurdular. 
'Bizim dediğimiz herşeyi kabul edeceksin. Ancak 
evine böyle gidersin.' dediler. Bu nedenle ben, 
bana fotoğraflarını gösterdikleri kişileri tanıdı-
ğımı söyledim. Birkaç gün sonra eşim [S.A.]’yı, 
TEM şubeye getirdiler, onu da gözaltına alacakla-
rını söylediler. Bu nedenle ben korktum ve söyle-
dikleri her şeyi kabul ettim.

Gözaltına alındıktan 14 gün sonra aile hekim-
lerini gözaltına almaya başlamışlar. Biz nezaret-
hanede 2-3 kişi iken 30 kişi olduk, nezarethane 
doldu. Aile hekimlerinin ifadelerini almaya başla-
dılar. Saat 21.00 sıralarında beni yukarı çıkardılar. 
Yukarıda [M.A.], ellerim kelepçeli olduğu halde 
karnıma yumruk atmaya başladı. 'Sen bu doktor-
ları neden organize ediyorsun, bunların ifadeleri 
neden kilitlendi,' diyerek bir kaç kez yüzüme 
yumruk attı. Dişim kırıldı. Dişim şu an kırıktır. 

Cezaevinde sürekli tedavi oldum. Gözaltında iken beni doktora da götürmediler.

25 gün sonra bana söyledikleri her şeyi kabul ettim ve ifadeleri imzaladım. 19/09/2016 günü, TEM 
şubede bulunan bir odaya iki polis nezaretinde götürdüler. İçeride doktor olduğunu söylediler. Ayrı-
ca doktorun yanında bir kaç polis memuru daha vardı. Polislerin bulunduğu ortamda, doktor darp, 
cebir olup olmadığını sordu. Yanımda polis memurları olduğu için korktum ve darp, cebir olduğunu 
söyleyemedim. Doktor da beni soymadı ve muayene etmedi. Benim bu beyanıma göre rapor düzenle-
di. Ayrıca beni ve gözaltında bulunan diğer kişileri devlet hastanesine götürmediler. Bizi şube dışına 
çıkarmadılar. Şubeden doğrudan adliyeye getirdiler. 20/09/2016 günü saat 4.00'a kadar mahkemede 
sorgum yapıldı ve tutuklama kararı verildi. Cezaevi mahkum kabul bölümünde darp, cebir olduğu-
nu söyledim. Bunun üzerine beni revire götürdüler. 
Burada doktor beni muayene etti, kaba etlerimde darp 
izi olduğuna dair, ayrıca dişimde hassasiyet olduğuna 
dair rapor düzenledi."

Anayasa Mahkemesi Heyeti, başvuruyu, ifadeleri 
ve delilleri inceledikten sonra "insan haysiyetiyle bağ-
daşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine" hük-
metti. Mahkeme, şüpheli polis memurlarının yargılan-
masına oybirliğiyle karar verdi.7 26 Mayıs 2021 tarihli 
kararda işkence suçuna karışan kamu görevlilerinin 
isimleri kodlanarak verildi. AST raportörü, işkenceye 
katılan polislerin ve kamu görevlilerinin isimlerini 
sicil numaralarından tespit etti.

7 Anayasa Mahkemesi Kararı, (Ahmet Aşık, B. No: 
2017/27330, 26/5/2021,) 
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/27330

Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü Talat Eryılmaz

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı Osman Çabuk
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‘TEOMAN YAMAN İŞKENCEYİ İTİRAF 
ETTİ VE BUNUNLA ÖVÜNÜYORDU’
Afyon Emniyet Müdürlüğü’nde aynı polis memurlarının isim-
lerinin diğer işkence vakalarında da anılması dikkat çekicidir. 
Gazeteci Murat Akkurt ve öğretmen Mehmet Eren verdikleri 
ifadelerde ve basın yayın organlarına yaptıkları açıklamalar-
da, aynı polisler tarafından işkence gördüklerini ve savcılığın 
bu eylemlerin üzerini örttüğünü açıkça belirtmişlerdir.

Murat Akkurt, 6 Kasım 2017’de Manavgat’ta gözaltına alınıp Afyonkarahisar Emniyet Müdürlü-
ğü’ne götürüldü. Kısa süre sonra da 5 aylık bebeği olan eşi Songül gözaltına alındı. Akkurt’un ifade-
sine göre eşine ve kendisine bir hafta boyunca işkence yapıldı.8 Dört çocuk babası gazeteci Akkurt, 7 
gün gözaltında kaldığı süre boyunca eşiyle ve 16 yaşındaki kızıyla tehdit edildi. Kafasına ve ayağına 
tekme atılarak darp edildi.

Akkurt’un beyanları şöyle:

“Afyon TEM’de karşılayanlardan biri de Teoman Yaman’dı. ‘Sen nasıl gazetecisin, beni tanımadın 
mı?" dedi. Alaylı bir üslupla, ‘Ben kadınların orasına, burasına bir şey batıran Teoman.’ diye kendini 
tanıttı. O an içimden dedim ki keşke bir ses kaydı cihazı, ya da kamera olsa da söylediklerini kayde-
debilsem. Açık açık işkence yapmakla övünüyordu. ‘İşkence zaman aşımına uğrayan bir suç değil-
miş, bir gün ben de yakalanacakmışım, yargılanacakmışım, bekliyorum’ diye alaylı konuşmalar ya-
pıyordu. İşkenceler sonunda kulak zarlarım zarar gördü. Sol kulağımda işitme cihazı vardı, darplar 
neticesinde sağ kulağımda da işitme kaybı oluştu ve yürüyemez hale gelmiştim. Afyon E-Tipi Kapalı 
Cezaevi’ne gönderildim. Orada tedavim engellendi. İlaçlarımı almama izin vermediler ve sağlığımı 
kaybettiğim ve rahatsızlıklarımın arttığı dönemde, 16 aylık tutukluluğumun sonunda cezaevinde 
ölmemden endişelenerek beni tahliye ettiler."

ÖZEL İŞKENCE EKİBİ ÇAĞRILDI, ELEKTRİK VERDİLER
Afyon TEM Şube’de işkence gördüğünü anlatan bir diğer mağdur ise öğretmen Mehmet 
Eren.9 Eren, 15 Ekim 2016 tarihinde gözaltına alındıktan sonra komiser Teoman Yaman 
yönetimindeki işkence ekibinin, zaman zaman bilgi verdikleri soruşturma savcısı Osman 
Çabuk’un bilgisi dahilinde 9 gün boyunca kendisine elektrik verme, taciz, kaba dayak gibi 
işkence yöntemlerini uyguladığını anlattı: 

8 "Gazeteci Murat Akkurt, işkenceden özgürlüğe giden yolculuğu anlattı", TR724, 26June2020, 
https://www.tr724.com/gazeteci-murat-akkurt-iskenceden-ozgurluge-giden-yolculugu-anlatti/

9 "Right out of ISIL playbook: Turkish police tortured me as if it were a religious duty", Turkish Minute, 20 October 
2020, 
www.turkishminute.com/2020/10/20/right-out-of-isil-playbook-turkish-police-tortured-me-as-if-it-were-a-religious-duty/

Komiser Teoman Yaman
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"Sırtıma, böbreklerime, cinsel organıma elektrik verdiler. Komiser Teoman Yaman; ‘Demiş-
tim sana, işkenceden sonra darbeyi bile ben yaptım dersin.’ dedi. Beşinci gün 20 Ekim sabah 
09:30’da üst kata Terörle Mücadele Şubesine çıkartıldım. Teoman Yaman’ın odasının önüne 
getirildim ve yüzüm duvara dönük, kafam duvara dayalı biçimde ayakta beklemem söylendi. 
Teoman Yaman birkaç kez beni içeri çağırıp, bildiğim her şeyi anlatmamı ya da söylediklerini 
kabul etmem gerektiğini söyledi. Suçsuz olduğumu söyleyince beni tekrar aynı pozisyonda 
bekletti. Kaç saat beklediğimi hatırlamıyorum.

O esnada başka sorgulananların çığlıkları geliyordu, ürkütücü bir ortam vardı. Yaman beni 
son kez çağırdığında, ‘Buradan sağ çıkamazsın. Konuşmazsan MİT’ten gelen işkence ekibi-
ni çağıracağım.’ diye tehdit etti. Kısa süre sonra gelen genç bir polis sürekli bağırıyordu, ne 
dediğini anlayamıyordum bile. Sonra tekrar odaya aldılar. Yaman, ‘Biz İscehisar’da [Afyon’un 
ilçesi] boş bir mermer fabrikası kiraladık, işkence için. Konuşmazsan seni oraya götürürüz, 
çırılçıplak soyarız, copla tecavüz ederiz. Aynı şeyleri eşine de yaparız. Şu an MİT’ten iki tane 
işkence görevlisi gelecek, onlar hayvandır. Eşini onların elinden alamam.’ dedi ve beni düşün-
mem için tekrar dışarı gönderdi. Yine birkaç saat durdum.

Teoman Yaman telefonu eline aldı ve işkence ekibini çağıracağını söyledi. Kısa süre sonra 
iki kişi odaya girdi. Birisi esmer 1.75 boylarında göbekli, diğeri sakalı 1.80 boylarında yeşil 
gözlü iki kişi. Göbekli olan ne iş yaptığımı sordu. Öğretmenim dedim. Bunu söyleyince kü-

Öğretmen Mehmet Eren
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fürler eşliğinde şiddetli bir tokat attı. Diğeri faullerimi yukarı 
çekiştirip şakaklarıma yumruk atmaya başladı. Bu sırada ‘karını 
da getirip aynısını yapacağım, çocuğunu da yetiştirme yurduna 
vereceğim, senin gibi terörist olmayacak.’ dedi. Sonra Barış isimli 
yine 1.80 boylarında esmer, saçını bağlamış bir polis geldi. ‘Ko-
nuşmuyorsa ben buna tecavüz edeyim o zaman konuşur’ dedi. 
Sonra arkamdan hızlıca başıma çuval geçirdiler. Kurtulmak için 
mücadele ediyorum ama o sırada boynuma o kadar çok bastırı-
yorlar ki nefes alamıyordum. ‘Nefes alamıyorum,’ dedikçe kahka-
ha atıyorlardı. Bu sırada tekmelemeye devam ediyorlardı. Sonra 
ayağa kaldırıp bir süre nefes almama izin verdiler. Ardından 
çuvalın üzerine poşet geçirdiler. Boynumu o kadar çok sıkıyorlar-
dı ki nefes alamıyordum. Sonra biri diğerine ‘ölecek, ağzını açın.’ 
dedi. Bıraktıklarında yere düştüm. Odanın kapısı tekrar açıldı 
içeri başka biri girdi. Yerdeydim ve bacağımda bir acı hissettim. 
O kadar acıdı ki, bıçakladılar diye düşündüm. Tekrar yapınca sesten elektrik verdiklerini 
anladım. O sırada ben dua ediyorum, ‘Allah’ım benim, eşimin, çocuğumun canını al. Bunların 
eline düşürme.’ diye. Sonra sırtıma elektrik verdiler, böbreklerime verdiler. Biri ‘hadım edece-
ğiz bunu.’ diye kahkaha attı. Ellerimi arkaya aldılar, cinsel organıma ve testislerime elektrik 
verdiler. Bir müddet yerde kaldım. Polis Teoman Yaman ‘Demiştim sana, işkenceden sonra 
darbeyi bile ben yaptım dersin.’ cümlesini tekrarladı."

TECAVÜZ GİRİŞİMİ SONRASI BAYGINLIK GEÇİRDİM
"…Barış dedikleri polis tekrar ‘ben buna tecavüz edeyim o zaman konuşur.’ dedi. Kaldırıp el-
lerimi duvara dayadılar. Başımda çuval ve poşet vardı. Barış arkadan pantolonumu indirme-
ye başladı. Bir elimle pantolonumu tutuyorum, diğer elim duvara dayalıydı. Artık ayaklarım 
titriyordu, yapmayın diye bağırıyordum. Ben pantolonu tuttuğum için küfürler ediyorlardı. 
Sol elime elektrik verdiler ve yere düştüm. Odada onların kahkahaları benim çığlıklarım var-
dı sadece. Artık ayakta duramıyordum."

Mehmet Eren, gözaltı sürecinde yaşadıklarını, işkencecilerin kimler olduğunu, zorla 
imzalatılan ifadesinin işkence altında alındığını mahkemeye yazılı ve video kaydı şeklinde 
sundu. Ancak işkenceci polisler hakkında soruşturma açılması gerekirken, adı geçen polisle-
rin şikayeti üzerine Mehmet Eren hakkında "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef 
Göstermek" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir dava açıldı.

Başkomiser Arif Alparslan
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EVİNDE GÖZALTINA ALINIRKEN
KEMİKLERİ KIRILDI, TECAVÜZE UĞRADI

İ
zmir Altınşehir’de Temmuz 2017’de Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik düzenlenen ope-
rasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan K.N. isimli erkek, evinde gözaltına alınırken, 
cinsel saldırıya maruz kalmıştır. Cumhuriyet Savcısı hazırladığı iddianamede, tutuklu K.N. 
hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla dava açmıştır. İzmir Ağır Ceza 

Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan K.N., gördüğü işkenceleri 
duruşmada anlatmış ve verdiği bilgiler tutanaklara geçmiştir. Gözal-
tı işlemleri sırasında ağır işkenceler gördüğünü, tecavüze uğradığını 
anlatmasına rağmen şüpheli polisler Mümin Tamer Yörükçe ve Selçuk 
Muğdatoğlu hakkında soruşturma açılmamış ve görevlerine devam 
etmişlerdir. K.N., tutanaklara giren işkence olayında evine polis ekip-

lerinin geldiğini, kendisini 
yere yatırdıklarını, çırıl-
çıplak soyduklarını ve ters 
kelepçe takarak odanın 
ortasında beklettiklerini 
anlatmıştır. Daha sonra 
özellikle polis memurları 
Yörükçe ve Muğdatoğ-
lu’nun, tekme ve yum-
ruklarla kendisini darp 
ettiğini, ağzının kanlarla 
dolduğunu belirtmiştir. 
Dava dosyasına giren 
ifadelere göre, K.N., Yörük-
çe’nin bir cismi defalarca 
makatına soktuğunu ve 
her yerinin kanlar içinde 
kaldığını anlatmıştır. Sağ-
lık kontrolleri sırasında, 
gördüğü işkenceler nede-

niyle omurga kemiğinin kırıldığı, kulağında işitme kaybı oluştuğu tespit edilmiştir. Ağır işkence-
ler nedeniyle ruh sağlığı da bozulan K.N., psikolojik tedavi görmektedir. Mağdurun açık kimliği 
güvenlik endişeleri nedeniyle gizli tutulmuştur. 

Tamer Yörükçe, başka dava dosyalarında da işkence yapan polis olarak şikayet edilen bir 
isimdir. İzmir Çankaya Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan Mehmet Faik Esen, Yörük-
çe’nin kendisine darp yoluyla ve elektrikle nasıl işkence yaptığını hem mahkemede, hem de 
verdiği bir röportajda detaylı olarak anlatmıştır.10

10 "Terzi Faik Esen'in İzmir Emniyet'te yaşadığı İşkence", Renkli Dünyam & Fehmi ACAT, 23 September 2021,
https://www.youtube.com/watch?v=VV5-F7vRq4U

Tecavüz ve işkence yapmakla 
suçlanan polis Mümin Tamer 
Yörükçe ve polis memuru 
Selçuk Muğdatoğlu

Polis memuru Selçuk Muğdatoğlu
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UŞAK EMNİYETİNDE
KADINLARA ÇIPLAK ARAMA, TACİZ VE TEHDİT

U
şak Emniyet Müdürlüğü’nde ‘Hizmet Hareketi’ mensubu oldukları gerekçesiyle gözaltına 
alınan çoğu üniversite öğrenci 30 kadına, 31 Ağustos 2020 tarihinde çıplak arama işken-
cesi yapıldı. İç çamaşırlarına kadar soyunmak zorunda bırakılan kadınlara bu haldeyken 
otur-kalk işkencesi yaptırıldı. Kadınlar ayrıca tehdit ve şantaj ile baskı altına alındı.

Olayı ortaya çıkararak basın açıklaması yapan HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları İnce-
leme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu yaptığı açıklamada, "Uşak'tan korkunç haberler 
aldık. 30'a yakın, çoğu üniversite öğrencisi genç hanıma, Uşak Emniyeti'nde çıplak arama yapılmış. 
Yani üst iç çamaşırlarının içi ve alt çamaşırları dizine kadar indirilerek otur-kalk yapılarak çıplak 
arama yapılmış. Bunu utanarak anlatıyorlar. Ama yapanlar bunu yapmaktan utanmamışlar. Kim-
senin yanına da kar kalmayacak bunlar. Bugün bunların üstü örtülebilir. Ama yarın bu yaptığınız 
işkencelerden hesap vereceksiniz." ifadelerini kullandı.11 

Gergerlioğlu’nun açıklamalarının ardından işkence ile suçlanan Uşak Emniyet Müdürü Mesut 
Gezer ve yardımcıları iftira atıldığını öne sürerek milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.  
Gezer, polislere seslenerek şu ifadeleri kullandı: "Elinize emeğinize sağlık. Çok da güzel bir ope-
rasyon yapmıştınız. Tekrar tekrar her birinize teşekkür ediyorum. Onlara bu ülkede nefes aldırma-

11 "Uşak Emniyeti'nde 'çıplak arama' iddiası", GazeteDuvar, 11 September 2020, 
www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/09/11/usak-emniyetinde-ciplak-arama-iddiasi

Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer
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yacağız. FETÖ'sü, PKK'sı kim gelirse gelsin, Türk polisi burada. Devletini, bayrağını da savunacak. 
Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Cenabı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi. 
Emniyet müdürü nefret ve hakaret ifadeleri içeren basın açıklamasında, milletvekili Gergerlioğlu 
hakkında ise, "Bize iftira atan bu kalleşlere, bu kan dökücü, ağzından kandan başka hiçbir şey ak-
mayan bu müfterilere hukuk önünde adaletle mücadele etmek adına geldik." demiştir.  İşkenceye 
maruz kalanlar da gözaltı işlemi sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bir avukat şikayet 
dilekçesinde şu ifadelere yer vermiştir:

"Müvekkil 31.08.2020 günü sabah saat 06.00 sularında ikâmet adresinden gözaltına alınmış ve 
İzmir Bozyaka’da bulunan Çevik Kuvvet Polis Merkezi’ne götürülmüştür. Burada belirli bir süre 
kalan müvekkil gece saatlerinde Uşak Emniyet Müdürlüğü KOM Şube’ye getirilmiştir. Giriş işlem-
lerinin ardından isminin … olduğu bilinen ve bulunduğu yerde kıdemli olduğu düşünülen polis 
memuru kişi, müvekkile ve orada bulunanlara hitaben ‘Hata yaptınız, devlete yanlış yaparsanız 
buradan çıkamazsınız.’ şeklinde tehdit ve şantajda bulunmuştur.

Akabinde müvekkil ve beraberinde bulunan kız öğrenciler üst aramasına alınmıştır. Binada boş 
bir odaya alınan müvekkile, üstünde bulunan her şeyi çıkartması söylenmiştir. Önce tişörtünü ve 
üst iç çamaşırını çıkaran müvekkil önünü ve arkasını döndükten sonra tişörtünü giymiştir.

Akabinde, alt kısımda bulunan kıyafetlerini de çıkartması söylenmiştir. Müvekkil, ‘İzmir’de altını 
çıkarttırmamışlardı.’ dediğinde, bağırarak, ‘Çıkaracaksın.’ denmiştir. Müvekkil korkarak ve utanarak 
pantolonu ve alt iç çamaşırını çıkarmak zorunda kalmıştır. Tekrar öne ve arkaya döndürüldükten 
sonra otur kalk yaptırılmış ve hızlıca giyinmesi emredilmiştir. Müvekkil ağlayarak üzerini giyinmiş 
ve üçer kişilik gruplar halinde nezarete konmuştur. Nezarette de ağlamaya devam eden müvekkil, 
kısa bir süre sonra nezaretten alınmış ve bir odaya götürülmüştür. 5 tane erkek polisin bulunduğu 
odaya alınan müvekkil burada ‘Mülakat’ adı altında yanında avukatı bulunmaksızın sorgulanmıştır.

Odada bulunan polis memurlar müvekkilime, ‘İsim verirsen çıkarsın. Ailen de dışarıda, seni 
onlara teslim ederiz. İsim vermezsen hem sana hem de ailene zarar veririz. Hatta savcıyı ararız, 
uslu durmadığını söyleriz." şeklinde tehdit ve şantajlarla müvekkilin üstüne gitmişlerdir. Bununla 
da yetinmeyip müvekkile, ‘Fotoğrafların elimizde, her şeyi biliyoruz, seni takip de ettik.’ diyerek 
usulsüz ve kanuna aykırı olarak müvekkilimden bilgi almaya çalışmışlardır.

Müvekkilim, avukatı olarak bizler yanında olmadan bir şey söylemek istemediğini belirttiğinde 
‘Avukatın filan yok lan, konuş yoksa kötü olur.’ şeklinde müvekkili tehdit etmişlerdir. Müvekkilim 
ağlamaktan dolayı kendinden geçince nezarete tekrar götürülmüştür.

Gözaltında bulunduğu süre boyunca da türlü eziyet ve işkencelere maruz kalan müvekkilime 
sürekli olarak psikolojik baskı uygulanmıştır. Müvekkilim lavaboya gitmek istediğinde ‘Sizle mi 
uğraşacağız, tutun biraz.’ şeklinde cevap almıştır. Müvekkilim gözaltı sırasında regl olduğunu be-
lirtmiş ve kadın polis memurundan çantasında bulunan pedi istemiştir. Kadın polis memuru ‘Ped 
yasak’ diyerek müvekkilimin en temel gereksinimi dahi vermeyerek müvekkile işkence ve eziyeti 
reva görmüştür. Akabinde müvekkil başka bir erkek memura utanarak durumu izah etmiş ve bu şe-
kilde zorla çantasında bulunan pede ulaşabilmiştir. Yine gözaltı müddetince istediği başkaca temel 
gereksinim maddeleri ‘Sizin burada hizmetçiniz yok.’ denilerek reddedilmiştir.

Müvekkil 5 gün boyunca gözaltında kaldıktan sonra Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılmıştır. CMK 
gereği en fazla 4 gün olan gözaltı süresinin uzatılmasına yönelik ayrıca bir karar alınmamıştır. Böy-
lelikle müvekkil, hakkında geçerli bir gözaltı kararı olmaksızın gözaltında tutulmaya devam edil-
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miş ve hürriyeti tahdit edilmiştir. Müvekkil yaşamış olduğu bu sıkıntılardan dolayı çeşitli fiziki ve 
psikolojik sağlık sıkıntıları çekmiş ve tedavi olmuştur. Genç bir öğrenci olan müvekkilim okulunu 
dahi bırakmak istemiş ve psikolojik destek almıştır." 

İşkence mağduru J.A. ise 5 gün içerisinde 3 kez çıplak aramaya ve işkenceye maruz kaldığını 
anlattı: "Regl olan kızlar vardı. Onlara da aynı uygulama yapıldı. Bunda abartma yok. Üzerimiz-
dekiler tamamen çıkarıldı. Önce alt sonra üst iç çamaşırlarımız çıkarıldı. ‘Otur kalk, prosedür bu.’ 
dediler. Vücudumuzun üst bölgesine elleriyle dokunarak kontrol ettiler. Herkese yapıldı, bana üç 
kez yapıldı."12 

12 "Uşak’ta gözaltına alınan üniversite öğrencisi: Çıplak arama son safha, amaç itirafçı yapmak", Kronos, 18 December 2020, 
kronos34.news/tr/usakta-gozaltina-alinan-universite-ogrencisi-ciplak-arama-son-safha-amac-itirafci-yapmak/
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ORGENERAL AKIN ÖZTÜRK VE
DİĞER GENERALLERE İŞKENCE

A
KP hükümeti tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin lideri ilan edilen Hava Kuvvetleri eski 
Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Akın Öztürk’ün gördüğü ağır işkenceler 
daha önceki raporumuzda ele alınmıştı. Öztürk’ün gözaltında işkence gördükten sonra yaralı 
haldeki görüntüleri devletin resmi televizyon kanalı ve ajansında yayınlanırken, işkenceci-

lerinin hükümet tarafından terfi ettirildiği AST raportörleri tarafından deşifre edilmişti. İşkenceci 
kadın polis Elif Uzun Sümercan daha sonra Kültür Bakanlığı’nda Daire Başkanlığı görevine geti-
rildi. Bu gelişmeler aslında AKP hükümetinin sistematik hale gelen işkenceyi önlemek bir yana, 
işkencecileri koruduğu ve ödüllendirdiği anlamına geliyor. Sümercan, AST tarafından raporlanan 
işkence eyleminin basın yayın kuruluşlarında haberleştirilmesini ve adının geçtiği tüm sosyal 

medya paylaşımlarını engellemek amacıyla 
mahkemeye başvurmuştur.  Ankara 8. Sulh 
Ceza Hakimi Erhan Karakaya (Sicil 92592), 
başvuru üzerine işkence ile ilgili sağlık rapor-
ları, gözaltı tutanakları, tanık ifadeleri ve suç 
duyuruları gibi delilleri incelemeden, işkence 
eylemi hakkında bir araştırma yapmadan, sade-
ce Elif (Uzun) Sümercan’ın beyanlarını dikkate 
alarak, sosyal medya platformları, haber site-
leri ve bloglarda yer alan haberleri, mesajları 
ve videoları yasaklamıştır. Mahkeme 16 Mart 
2021 tarihli kararıyla yine bir işkence eylemini 
görmezden gelmiş ve işkenceciyi koruma altına 
almaya çalışmıştır.  

AST raportörü, ifade tutanaklarını ince-
lediğinde, Akın Öztürk’e işkence eyleminde 
bulunan Elif Sümercan ve Hakan Öztunç’un 
yanı sıra bir kadın polisin ismine daha ulaşmış-
tır. Öztürk, yargılandığı Ankara 17. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin 01 Mart 2019 tarihli duruşma-
sında, çırılçıplak soyulduğunu, darp edildiğini, 
saçlarından tutularak yerlerde sürüklendiğini, 
kaburgalarının kırıldığını, kulağının kesildiğini, 
tırnaklarına asit döküldüğünü anlatırken ken-
disine yoğun işkence yapan Ayşe Yalçın isimli 
bir kadın polisi tespit ettiğini anlattı. Öztürk, 
ifadesinin devamında, "Hakan Öztunç olarak 
tespit ettiğim, Ayşe Yalçın olarak tespit ettiğim, 
Elif (Sümercan) olarak tespit ettiğim TEM büro 
amirliğinde görevli bu işkenceci personeller-

Polis Elif Sümercan
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den şikayetçiyim. Adı geçenler hakkında Türk Ceza Kanunun 77. Maddesi ve Ceza Muhakemesi 
Kanunun 160. Maddesi gereği işlem yapılması amacıyla ihbarda bulunuyorum, suç duyurusunda 
bulunuyorum." demiştir. Açık bir suç duyurusu ve ihbara rağmen Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, üye 
hakimler Osman Pediz, Sefa Taştan ve duruşma savcısı Bülent Karakuş herhangi bir işlem yap-
mamış ve suç duyurusunda bulunmamıştır. Mahkeme Heyeti işkence altında alınan ifadeleri delil 
kabul ederek, Öztürk ve diğer sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları vermiştir.

Akın Öztürk’ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran heyetin başkanı Oğuz Dik ödül-
lendirilerek, Yargıtay üyeliği görevine atanmıştır.
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GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
POLİGONU’NDA İŞKENCE

15   Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan Binbaşı Asım 
Şanöz, yargılandığı mahkemede dönemin Genelkurmay 
Başkanı Hulusi Akar, Akar’ın koruma müdürü Albay Mustafa 
Köksal ve dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit 

Dündar'ın bilgisi dahilinde işkence merkezine dönüştürülen poligona 
götürüldüklerini ve burada işkence gördüğünü anlattı.13 Mahkeme 

tutanaklarına giren ifadelerde Şanöz, kendisine yapılan işkenceden dolayı sorumlu tuttuğu Dündar 
ve Akar’dan şikayetçi olmuştur. Ancak her iki isim hakkında da raporun hazırlandığı tarihe kadar 
soruşturma açılmadı. Asım Şanöz’ün yargılayan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı, 
daha önce de işkence iddialarının üzerini kapatan ve herhangi bir işlem yapmayan, işkence altında 
alınan ifadelere dayanarak hapis cezaları veren hakim Oğuz Dik olması dikkat çekicidir.

Şanöz, mahkemede verdiği ifadesinde elektrik verme, darp ve beton zeminde oturtularak bekle-
tilme gibi işkencelere maruz kaldığını anlattıktan sonra savunmasını şu ifadelerle bitiriyor: 

"Genelkurmay Kışla'sı içerisinde bu tür insanlık dışı muamelelerin yapılmasına göz yuman Ko-
muta katından işkenceli sorguya götürülüşümüz esnasında makamlarında olmalarına ve bizi gör-

13 "Binbaşı Asım Şanöz: Hulusi Akar ve Ümit Dündar’ın bilgisi dahilinde 26 saat işkence ettiler", TR724, 3 Ağustos 2021,
https://www.tr724.com/binbasi-asim-sanoz-hulusi-akar-ve-umit-dundarin-bilgisi-dahilinde-26-saat-iskence-ettiler/

Şüpheli: Generaller Hulusi Akar, 
Ümit Dündar, Mustafa Köksal, 
Savcı Serdar Coşkun, 
Hakim Mehmet Beyhan Seçkin 

Generaller Hulusi Akar (Ortada), Ümit Dündar (Sağda)
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melerine rağmen bu kanunsuzluğa dur demeyen Hulusi Akar ve Ümit Dündar'dan şikayetçiyim."

Asım Şanöz’ün yargılandığı dava dosyasındaki iddianame, savcılık sorgusu, sağlık raporları in-
celendiğinde Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun’un işkence iddialarını görmezden geldiği ve suçun 
üzerini örtme gayretinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Tutuklama kararını veren nöbetçi mahkeme 
hakimi Yargıç Mehmet Beyhan Seçkin de şüphelilerin işkence gördükleri yönündeki savunmaları-
nı ve iddialarını dikkate almamıştır. Aynı şekilde Şanöz ve işkence gördüğünü belirten diğer şüp-
helilerin ifadelerine rağmen sağlık kontrollerini yapan adli tabipler de işkence izlerini tutanaklara 
geçirmemiş ve bu suça ortak olmuşlardır. İşkence izleri, tutanaklara kelepçe izi veya düşmeye bağlı 
yaralanma olarak geçmiştir. Tabip yüzbaşı Murat Arıcı, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hasta-
nesi görevlileri Doç Dr. Çetin Işık, Patoloji Uzmanı Dr. Emre Nihat Çulha, Ankara Atatürk Eğitim 
Araştırma Hastanesi Dr. Arife Yıldırım, Uzman Dr. Mehmet Serkan Çetin, Dr. Emine Malkoç Şen, 
Uzman Dr. Hatice Karataş farklı zamanlarda yapılan sağlık kontrollerinde darp ve cebir izi olmadı-
ğına dair tutanak tutmuşlardır. Aynı Mahkemede yargılanan dönemin Genelkurmay Başkanı Hulu-
si Akar’ın Başdanışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılkan ve Sadık Kazancı gibi subaylar da işkence 
seanslarını bizzat Mustafa Köksal ve Tuğgeneral Oğuz Tozak’ın yönettiğini açıklamıştır.

İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA,
İŞKENCECİLERİ DURDURMADI

D
arbe girişimi ile ilgili devam eden yargılamalarda mahke-
me tutanakları ortaya çıktıkça Türkiye Cumhuriyeti devle-
tinin üst düzey yöneticilerinin, sistematik işkenceyi engel-
lemek yerine devam etmesini sağladıkları belgelenmiştir. 

Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından yanında emniyet 
müdürleri olduğu halde, en ağır işkencelerin uygulandığı sıra-

da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne ait spor salonunu ziyaret etti ve işkenceye tanık olması-
na rağmen, engellemek yerine, bu suçun işlenmesine izin verdi.14

15 Temmuz’da gözaltına alınan ve tutuklanan Yarbay Tuncay Koçak, Ankara 23. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılandığı 2017/30 numaralı dava dosyası ile ilgili 31/08/2018 tarihli duruşma-
da ilk kez savunma yapmıştır. Koçak, darbe girişimine katılmadığını ve hiçbir örgüte üye olma-
dığını, Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak için terör örgütlerine yönelik çok sayıda operasyonlara 
katılan bir asker olduğunu anlatırken savunmasının büyük bir bölümünü gördüğü işkencelere 
ayırmıştır. Kaburgalarında çatlaklar tespit edilen ve kendisine işkence yapanlar hakkında mahke-
meye suç duyurusunda bulunan Koçak, işkenceler devam ederken AKP’nin yönetim kadrosunda 
bulunan ve dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın emniyet müdürleriyle birlikte, bulundukları 
spor salonuna geldiğini anlatmıştır. Koçak, Ala’nın işkence ve kötü muameleyi önlemeye dair her-
hangi bir müdahalesi olmadığını, gittikten sonra da aynı şiddetle işkencenin devam ettiğini anlat-
mıştır. Genelkurmay binasında gözaltına alınan Koçak, ifadesinde şunları anlatmıştır:

14 "Turkish interior minister visited mass torture site, personally witnessed abuse that continued after he left", 
Nordic Monitor, 5 July 2021, 
https://nordicmonitor.com/2021/07/turkish-interior-minister-visited-the-torture-site-approved-horrible-experiences-in-ankara/

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ve 
Doktor Coşkun Marşap
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"Kıyafetlerimizi 
çıkarmamız söylendi. 
Kıyafetlerimi çıkarmaya 
çalışırken bir anda üze-
rime çullanarak kıyafet-
lerimi yırtmaya başladı-
lar. Sol kulağıma atılan 
bir tekmeyle sağa doğru 
düştüm. Sonrasını saya-
madım. Yüz üstü asfalt 
üzerinde yatırıldıktan 
sonra ellerim arkadan 
kelepçelendi, dövül-
meye devam edildim. 
Burada sol kaburgama 
aldığım tekme darbele-

riyle bir yıl boyunca nefes alamadım. 5 ay boyunca kuyruk sokumu kemiğinden kırık mı çatlak mı 
olduğunu bilmiyorum, oturamadım.

"BUNU YOLDA HALLEDİN DİYE BAĞIRIP DURDU"
Bir kilotla belediye otobüsüne bindim. Beni tanıyan rütbelinin birisi "bunu halledin yolda" diye 
bağırıp duruyordu. (Polisler) Koltukların merdiven çıkıntısına dayanan kafamı botlarıyla de-
falarca tekmelediler, biri tarak kemiğimi botuyla eziyor, elindeki telsizle kafama vuruyordu. 
Giderken bir kalabalığın ortasında durduk, yerde kaldırıma döşenen kilit taşları yığınla varmış. 
Vatandaşlar taşları üzerimize attılar. Arka kapının kırılan camından içeriye sokulan inşaat de-
miriyle dizime vücuduma rastgele vurmaya başladılar, polis sadece seyretti.

Otobüsten inerken ellerinde sopalar coplarla kadın erkek polisler bizlere vurmaya başladılar. 
Bir çelmeyle özel oluşturulmuş çamur havuzuna düştüm. Tekme ve sopalarla vurmaya başla-
dılar. Yerden kalkamayacağımı anlayınca içlerinden birisi ‘şunu kaldırın!’ diye bağırdı. Sonra 
sürükleyerek beni spor salonuna attılar. Spor salonunu içerisinde bazıları ve erler hariç külotla 
ve eller arkadan kelepçelenmiş diz üstü yere çöktürülmüş, kafaları yerde olacak şekilde bekli-
yorlardı. Kafamız yerde çökmüş vaziyette iken sırtımıza kafamıza demir kelepçelerle, kemer-
lerle, telsizlerle palaskalarla, fırça saplarıyla ve silah kabzasıyla vuruyorlardı ve tükürüyorlardı. 
Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ve yanında kıyafetlerinden polis amirleri olduğu anlaşılan 
[kişiler] beraberinde salona geldiler o ayrıldıktan sonra aynı şiddetli işkence devam etti."

Burada türlü şekilde ve durmaksızın işkence gördüklerini anlatan Koçak, sürekli polis ekiple-
rinin değiştiğini işkenceciler arasında kadın polislerin de olduğunu açıkladı. Koçak’ın şikayetçi 
olduğu kişiler arasında Ankara Ulus Devlet Hastanesi’nde görevli uzman doktor Coşkun Marşap 
da bulunmaktadır. Aynı tarihlerde birçok sağlık raporunda yaralanmalar kayda geçirildiği halde 
Marşap, "darp ve cebir izine rastlanmamıştır" şeklinde rapor vererek işkence izlerini gizlemiştir.

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala
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CEZAEVİNDE KAMERASIZ ODADA İŞKENCE

İ
nsan hakları kuruluşlarına cezaevlerindeki kamerasız odalarda, darp ve işkence yapıldığına dair 
çok sayıda şikayet gelmeye devam etmektedir. Bu şekilde işkenceye maruz kaldığını belirten 
Silivri 7 Nolu Cezaevi’nde tutuklu askeri öğrenci Muhammet Ali Taş, ailesiyle yaptığı telefon gö-
rüşmesinde Baş Gardiyan Ramazan Kuyucu ve 4 infaz memuru tarafından kamerasız bir odada 

bayılıncaya kadar dövüldüğünü anlatmıştır.15 Diğer tutuklular da bu olaya tanıklık ederek aileleri 
aracılığıyla basın yayın organlarına açıklama yapmıştır. 

Muhammed Ali Taş ile, telefon görüşmesi yapan annesi Meral Taş yaşananları şöyle aktarmıştır:16

"Oğlumun bugün telefon 
görüş günüydü. Cuma günü 
olmuş olay. Koğuş arka-
daşıyla tartışmışlar. Ağız 
dalaşı şeklinde. Baş memur 
oğlumu odasına götürüyor, 
dört tane de infaz koruma 
memuru. İki kişi arkadan 
kollarını tutuyor baş memur 
da dövüyor, bayıltana kadar 
yere yatırıp tekmeyeyip dö-
vüyorlar. ‘Yapmayın etmeyin 
dedim ama dinlemediler’ 
diyor. Niye tartıştınız diye 
dövmüş. Kamera filan olma-
yan yerde, dövüyorlar. Dok-
tora götürmüşler, ama rapor 
vermemişler oğluma. Bayılıp 
ayıldıktan sonra sürükle-
yerek koridorda, hücreye 
koyuyorlar, ayakkabılarını, 
çoraplarını, montunu çıka-
rıp buz gibi hücrede, üç saat 
kadar bırakılmış. Tek başına. 
Ondan sonra da doktora 
götürüyorlar. Doktor darp 
raporu vermemiş"

15 "Silivri’de Ramazan Kuyucu ile 5 gardiyan harbiyeli Muhammet Ali Taş’ı bayıltana kadar dövdü", Bold 
Medya, 7 December 2020,
https://boldmedya.com/2020/12/07/silivride-ramazan-kuyucu-ile-5-gardiyan-harbiyeli-muhammet-ali-tasi-bayiltana-kadar-dovdu/

16 "Annesi: Harbiyeli Muhammed Ali Taş cezaevinde bayılana kadar darp edildi", Kronos, 7 December 2020, 
https://kronos34.news/tr/annesi-duyurdu-harbiyeli-muhammed-ali-tas-cezaevinde-bayilana-kadar-darp-edildi/

Baş Gardiyan Ramazan Kuyucu
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"YÜZÜMDE MORLUKLAR VAR, 
BOTLARIYLA DİZLERİME VURDULAR"
Oğlunun, yüzü başta olmak üzere vücudunun birçok yerinde morluklar olduğunu, botlarla 
dizlerine vurduklarını anlatan Meral Taş, dilekçe verdikleri halde cezaevi müdürüyle görüştü-
rülmediğini açıklamıştır. Muhammed Ali Taş’ın da kapalı zarfla müdüre, Bakırköy Cumhuri-
yet Başsavcılığı’na yaptığı şikayetler memurlar tarafından ilgililere ulaştırılmamış ve herhangi 
bir soruşturma açılmamıştır. Muhammed Ali Taş’ın verdiği bilgilere göre, başka arkadaşları da 
benzer şekilde kamerasız odaya götürülerek işkenceye maruz bırakılmıştır.

MUĞLA CEZAEVİNDE ÇIPLAK ARAMA
İŞKENCESİ KAMERAYA KAYDEDİLDİ

T
ürkiye’nin genelinde, işkence ve kötü muamele örneği olan ‘çıplak arama’ yapıldığında dair 
çok sayıda şikayet ve suç duyurusu mahkeme tutanaklarına geçmiştir. Avukat B. A. tara-
fından tanıklıklara ve şikayetlere dayanılarak raportörlere verilen bilgilere göre; Muğla E 
Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu 1. Müdürü Celal Şen de keyfî olarak çıplak arama yaptırmakta 

ve bunu videoya kaydettirmektedir. Açık kimliği raportörlerce gizlenen 
avukat bu eylemler nedeniyle cezaevinde psikolojik sağlığını kaybetmiş bir 
tutuklu müvekkilinin bulunduğunu belirtmiştir.

Harbiyeli Öğrenci Muhammed Ali Taş

Cezaevi Müdürü Celal Şen
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CEZAEVİNDE TECAVÜZE UĞRAYAN VE
İŞKENCE GÖREN MAHKUM HÜCRESİNDE ÖLÜ BULUNDU

2
021 Mayıs ayında ailesine, erkek ve kadın gardiyanların, kendisine 
sistematik olarak işkence ve cinsel şiddet uyguladığını söyleyen 
Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde, terör örgütü PKK’ya üye 
olduğu suçlamasıyla mahkum kadın Garibe Gezer (28), tek kişilik 

hücresinde 9 Aralık 2021 gecesi ölü bulunmuştur. Cezaevi yönetimi 
Gezer’in intihar ettiğini açıklamıştır. İHD Eş Genel Başkanı Avukat Eren 
Keskin, tek kişilik hücrede intiharın imkansız olduğunu belirterek, avukatlar beklenmeden 

Gezer’in otopsi işlemlerinin bitirildiğini ve cenaze 
hastaneden çıkarılırken polisin bekleyenlere ve 
avukatlara şiddet uyguladığını açıklamıştır.17

Gezer’in avukatları Eren Keskin, Jiyan Tosun ve 
Jiyan Kaya, Garibe Gezer henüz ölmeden önce 4 
Ekim 2021’de Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
suç duyurusunda bulunarak, cezaevi müdürü ve 
gardiyanların, "nitelikli cinsel saldırı", "işkence", 
"zor kullanma yetkisinin aşılması" ve "görevi ih-
mal" suçlarından, doktor İsmail Ülker’in ise "gö-
revi kötüye kullanma" suçundan yargılanmalarını 
istemiştir. Savcılık, Garibe Gezer’in ifadesini dahi 
almadan soruşturmaya takipsizlik vererek dosyayı 
kapatmıştır. Avukatların itirazı üzerine yeniden 
açılan soruşturma devam etmektedir. İtiraz başvu-
rusunda, sağlık kontrolü yapılan Garibe Gezer’in 
"İşkence ve Cinsel Saldırı" fiillerini son derece net 
cümlelerle anlattığı, Kocaeli Adli Tıp Şube Mü-
dürlüğü’nde görevli uzman doktor Semih Yıldırım 
tarafından imzalanan raporun da savcılık tarafın-
dan değerlendirilmediği belirtilmiştir.

Gezer’in ölümünün ardından, 22 kadın mil-
letvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınmış; o zamanki 
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e, "Çıplak arama ve bunun sonucu olarak cinsel saldırı suçla-
rının cezaevlerinde sonlandırılması için adım atılacak mıdır?” sorusu yöneltilmiştir.18

17 “İHD Eş Genel Başkanı Keskin: Avukatlar beklenmeden otopsi işlemi bitirildi” T24, 10 December 2021, https://
t24.com.tr/haber/cezaevinde-cinsel-siddete-ugradigini-soyleyen-garibe-gezer-in-intihar-aciklandi-ihd-es-genel-bas-
kani-keskin-avukatlar-beklenmeden-otopsi-islemi-bitirildi,999883 

18 "Garibe Gezer’in işkence ve tecavüz dosyasına takipsizliğe itiraz", Bianet, 9 Jan 2022, https://bianet.org/bi-
anet/yasam/255964-garibe-gezer-in-iskence-ve-tecavuz-dosyasina-verilen-takipsizlik-kararina-itiraz?bia_source=rss

Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi 
Müdürü ve gardiyanlar, 
doktor İsmail Ülker

Garibe Gezer
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Avukatlarının ve aynı cezaevinde tutuklu arkadaşı Resmiye Vatansever’in verdikleri bilgile-
re göre Gezer, işkence eyleminin yapıldığı "süngerli oda"ya götürülmek istenmesini reddettiği 
için erkek ve kadın gardiyanlar tarafından darp edilmiş, boynuna postallarla basılmış, giydiği 
şalvar çıkarılarak yarı çıplak halde erkek tutukluların da bulunduğu bölümün önünden saçla-
rından sürüklenmek suretiyle götürülmüştür. 19 Daha sonra "süngerli oda"ya atılmış ve bu oda-
da kendisine cinsel saldırıda bulunulmuştur. 24 Mayıs 2021’de erkek ve kadın gardiyanlardan 
oluşan 8 kişi tarafından hücre içinde darp edilen Gezer bayılmış ve bu halde elleri arkadan 
kelepçelenerek yaklaşık dört saat tutulmuştur.

Maruz kaldığı cinsel saldırı ve şiddet yüzünden Gezer, aynı gece kendi çarşafı ile intihar 
etmek istemiş, çarşafın kopması sonucu yere düşerek başından ağır bir şekilde yaralanmıştır. 
Kafasında kanama olmasına rağmen iki saate yakın müdahale edilmemiştir. Revire götürülen 
ve burada da kötü muameleye maruz kalan Gezer'in tedavisi yapılmamıştır. Yaşadığı trav-
matik olayların ardından Gezer yeniden tek kişilik hücreye konulmuş ve daha sonra şüpheli 
şekilde ölü bulunmuştur.

İnsan Hakları Savunucusu HDP’li milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Garibe Gezer’in 
kendisine 4 Ekim 2021’de gönderdiği mektubu TBMM kürsüsünde okumuştur. Gergerlioğlu, 
"Garibe Gezer’in süreci tam bir cinayet!" demiştir. Parlamento’da okunan mektupta Gezer’in 
insan hakları ihlallerinin yaşandığını anlattığı ve ‘sesimi duyun’ diyerek milletvekilinden yar-
dım istediği açıklanmıştır. 20 Gergerlioğlu, psikolojisi bozulmuş ve tedavi edilmemiş bir mah-
pusun bile bile ölüme gönderildiğini ve yazdığı cevabî mektubun kendisine ulaşamadan ölüm 
haberini aldığını söylemiştir. 

"ANCAK ÖLDÜĞÜMÜZDE HAKKIMIZ ARANIYOR"
Garibe Gezer avukatı Jiyan Tosun’a gönderdiği mektupta da işkence ve tacize maruz kaldığını, 
tedavi ve eğitim hakkının engellendiğini, hijyen ihtiyacının karşılanmadığını, belirterek şunları 
söylemiştir:

"Ortaokul ve açık öğretime başvurdum, kaydım yapılsın diye. Üç aydır kaydım yapılmadığı gibi 
bahane üstüne bahane uydurup onu da sürünceme de bırakıyorlar. İntihardan kaynaklı psikolojik 
sorunum olup olmadığını sormuşsunuz. Taciz ve işkenceden psikolojim etkilendi evet. Ancak inti-
hara bilinçli olarak başvurdum. Çünkü ancak öldüğümüzde hakkımız aranıyor. Kadın katilleri ve 
tacizcileri korunup ödüllendiriliyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldıktan sonra devletin eliyle ger-
çekleştirilen taciz ve katliamlar yasal hale getirildi. İntihar girişimim eylemseldir. Şimdi böyle deyip, 
görüşmek dileğiyle diyorum. Zarfın içinde bana verilen cezaların evrakları ve avukatıma yolladığım 
12.07.2021 tarihli dilekçem var. Punishments given to me to reward harassers and torturers…"

19 "HDP’li 22 milletvekilinden "Garibe Gezer" önergesi", Bianet, 26 October 2021,
https://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/252388-hdp-li-22-milletvekilinden-garibe-gezer-onergesi

20 "HDP'li Gergerlioğlu, cezaevinde intihar ettiği iddia edilen Garibe Gezer'in kendisine yazdığı mektubu okudu: 
Sesimi duyun", T24, 11 December 2021, https://t24.com.tr/haber/hdp-li-gergerlioglu-cezaevinde-intihar-ettigi-id-
dia-edilen-garibe-gezer-in-kendisine-yazdigi-mektubu-okudu-sesimi-duyun,1000040 
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Tanık: "Gardiyanlar Ölmesini Bekledi, Sonra Müdahale Etti’

Gezer’in son anlarına tanıklık ettiğini açıklayan aynı cezaevinde tutuklu Deniz Tepeli, şahit-
liğinin engellendiğini iddia etmektedir. Tepeli, gardiyanların hücreye girdiğinde Gezer’in halen 
yaşadığını, fakat ölmesi için beklediklerini, gördüklerini anlattığı mektubun avukata iletilmediğini 
beyan etmiştir.21

Deniz Tepeli, yakınları ile telefonda yaptığı görüşmede şunları anlatmıştır:

"O esnada havalandırmadaydım. Garibe havalandırmaya çıkmayınca seslendik iki kez bize ses 
verdi, sesi kötü geliyordu. O yüzden hemen gardiyanlara haber verdik. Gardiyanlar uzun süre gel-
medi. Sonra geldiler, bir süre kapının önünde beklediler, açmadılar kapıyı. Daha sonra içeri girdi-
ler, ben konuşmalarını duydum. Gardiyan, 'Nabzı atıyor, bedeni sıcak, yaşıyor' dedi. Yani isteseler 
kurtarabilirlerdi. Gardiyanlardan biri dedi ki, 'dur ben gidip kamera alayım.' Garibe'yi katlettiler... 
Garibe'nin katledilmesini anlık bir şey olarak düşünmemek lazım. Biz ağırlaştırılmış müebbet 
hükümlüsü olmamıza rağmen onun kadar kötü koşullarda değiliz. Geldiğinden beri tekli hücrede, 
hücre cezası olmadığında da tek başına kalıyor. Bu arkadaş daha önce intihar girişiminde bulun-
du, yalnız kalmaması gerekirken, baskıları artırdılar. Mesela okula başvurdu, beş dakikalık bir 
işlem, yapmadılar ama sürekli okul işlemleri bahanesiyle gardiyanlar gelip-gidip taciz etti. Bunu 
bir baskıya döndürdüler."

Tanık olarak ifade vermeye gittiğini anlatan Tepeli, savcılığın ve gardiyanların kendisini engel-
lediğini açıklamıştır:

"İfade için gittim, dinlemiyorlar, geçiştirmeye çalışıyorlar. Konuşturmuyorlar. Savcı öyle bir 
laf cambazlığı yapıyor ki, laflarımı çarpıtıyor. SEGBİS'le ifade vermiştim ben, benim için 'tanık-
lık yapmak istemiyor' diye not düştüler. Zorla değiştirdim o ifadeyi. Her aşaması için suç duyu-
rusunda bulundum. İfademi SEGBİS ile verdiğim için ne yazdılar görmedim, imzalayamadım 
da. Bu yasal değil. Kanunlara göre avukatlara kapalı zarfta mektup gönderebiliyorsunuz. Ben 
Garibe'nin avukatı Jiyan Tosun'a 16 Aralık'ta burada yaşananları anlatan bir mektup yazdım, 
mektubu bana geri getirdiler. Cuma günü tekrar yolladım, kanunlara göre göndermeleri gerek-
tiğini söyledim ve suç duyurusunda bulundum. Beş yıldır buradayız, hiçbir arkadaşımın avuka-
tına yolladığı kapalı zarf mektup iade edilmedi. Ne olur ne olmaz diye faks da gönderdim Jiyan 
hanıma, normalde gönderildiğine dair kağıt getirirler, onu da getirmediler. Yani faksı da gön-
dermediler. Garibe Gezer'e 9 ay tecrit işkencesi uygulandı. Daha önce intihar girişiminde bulun-
masına rağmen uyguladıkları baskı, tecrit dayatması yaptıkları işkencelerin hepsi Garibe'ye 'öl' 
demekti. Garibe arkadaşı katlettiler."

21 "Garibe Gezer'in son anlarına tanıklık eden tutuklu: Gardiyanlar geldiğinde yaşıyordu ama gardiyanlar ölme-
sini bekledi", Gazete Fersude, 18 December 2021, http://www.gazetefersude.net/haber-garibe-gezer-in-son-anlari-
na-taniklik-eden-tutuklu-gardiyanlar-geldiginde-yasiyordu-ama-gardiyanlar-olmesini-bekledi-46514.html 
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TECRİT İŞKENCESİNDE ÖLÜM

T
ek kişilik hücre işkencesine maruz bırakılan ve tedavisi engellenen 
tutuklu komiser yardımcısı Mustafa Kabakçıoğlu, Gümüşhane Ceza-
evi’nde gardiyanlar tarafından 29 Ağustos 2020 sabahı 05:45’te bir 
plastik sandalyede oturur vaziyette ve başı arkaya düşmüş şekilde 

ölü bulunmuştur. Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında 
polislik mesleğinden ihraç edilen ve 4 yıldır tutuklu bulunan 44 yaşındaki 
Kabakçıoğlu’nun, hayatını kaybettiği hücrenin fotoğrafları, cezaevi doktoru-
na yazdığı dilekçe ve 4 yıldır tuttuğu günlükler basın yayın kuruluşlarında 
yayınlanmıştır. 22 Fotoğraflar, yaşamak zorunda kaldığı kötü şartları ortaya 
koymaktadır. 90 kilo girdiği cezaevinde 50 kiloya kadar düşen Kabakçıoğ-
lu’nun, astım, yüksek tansiyon ve şeker hastası olduğu, hücrede iki kez dü-

22 "Karantina hücresinden cenazesi çıktı: Plastik sandalyede ölüm!", Bold Medya, 14.10.2020, 
https://www.boldmedya.com/2020/10/14/karantina-hucresinden-cenazesi-cikti-plastik-sandalyede-olum/

Eski Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, Ceza 
ve Tevkifevleri Genel 
Müdürü Şaban Yılmaz, 
Cezaevi müdürü 
Heybetullah Gözcü, 
Kurum Doktoru Serkan 
Yeter, Gümüşhane 
Cumhuriyet Savcısı 
Ahmet Tozluyurt

Merhum Komiser yardımcısı Mustafa Kabakçıoğlu
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şüp başını vurduğu için bilincini kaybettiği, birçok kez dilekçe yazıp hastaneye gitmeyi talep ettiği 
halde bunun reddedildiği ve tedavi hakkının engellendiği tespit edilmiştir. Kabakçıoğlu, el yazısı 
günlüklerinde yaşadığı hak ihlallerini detaylı bir şekilde anlattığı tespit edilmiştir. 3 Mart 2017 
tarihli yazısında, "Bir hiç uğruna, suçsuz ve günahsız olarak yaklaşık 7 aydır cezaevinde tutuklu 
bulunuyorum. Tutuklu bulunmam sebebiyle sağlık kontrollerimi yaptıramıyor ve sağlıklı yaşa-
yamıyorum. … Çünkü burada kimseye derdini anlatamıyorsun. Üzerine kapanan demir kapılar, 
üzerine geliyormuş gibi yüksek duvarlar, senin her gün psikolojini bozuyor."

SON DİLEKÇESİ 
ÖLMEDEN 
2 GÜN ÖNCE
Ölümünden 2 gün önce 
yazdığı dilekçesinde 
verilen ilaçların yan etki 
yaptığını ağzı ve baca-
ğının şiştiğini kolunun 
uyuştuğunu ve hiçbir 
işlemini yapamadığını 
açıklıyor: "Vermiş oldu-
ğunuz ilaçları düzenli 
olarak kullanmaktayım. 
Ancak ilaçların yan etki 
yaptığını düşünüyorum. 
Özellikle sol ağzım, sol bacağımda aşırı şişme oldu. Yürüyüş ve konuşma sıkıntısı yaşıyorum. 
Bu dilekçeyi yazarken kolumda uyuşukluk yaşıyorum. Bel altı hareket özgürlüğümü sağlaya-
mıyorum. Hiçbir işlemimi yapamıyorum. Saygılarımla arz ederim." 

Aynı tarihte cezaevi doktoru, sağlık memuru ve iki gardiyan tarafından imzalanan tutanak-
ta Kabakçıoğlu’nun hastaneye gitmek istemediğinin belirtilmesi dikkat çekicidir.

KABAKÇIOĞLU’NUN AİLESİ: ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR
Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kabakçıoğlu’nun ailesiyle yaptığı görüşmeyi ve onların 
açıklamasını şöyle aktarmıştır: "Ben ailesi ile konuştum. Eşi, ‘Mustafa’nın 4 ay kalmıştı serbest 
kalmasına. ‘Hanım çıkacağım maddi zorluklarımız bitecek’ diyordu. Eşi diyor ki ‘Bu adam 
nasıl tedaviyi kabul etmez’. Aile diyor ki bu kişi öldürülmüş olabilir." Gergerlioğlu, COVİD-19 
testi yapılmamasına rağmen bu şüpheyle Kabakçıoğlu'nun 20 Ağustos'ta tek kişilik hücreye 
alındığını ve taleplerine rağmen sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanmadığını açıklamıştır. 



İŞKENCECİLER RAPORU - 2

37

Gergerlioğlu'nun ve Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamalarına göre, 20, 24 ve 27 
Ağustos tarihlerinde Kabakçıoğlu'nun sağlığı kötüleşmiştir. Kabakçıoğlu'nun 24 Ağustos'ta-
ki hastaneye gitme talebi de sonuçsuz kalmıştır. Kabakçıoğlu'nun 27 Ağustos günü daha da 
kötüleştiğini ve cezaevi doktoruna bir dilekçe yazdığını söyleyen Gergerlioğlu, buna rağmen 
Kabakçıoğlu'nun hastaneye kaldırılmamasının sorgulanması gerektiğini belirtmiştir.

Tecrit işkencesi sonucu şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma yürüten Gümüşhane Cumhu-
riyet Savcısı Ahmet Tozluyurt herhangi bir ihmal veya kasıt olmadığı gerekçesiyle dosyayı 
kapatmıştır. Cezaevindeki ölümün sorumluları yerine fotoğrafları basında yayınlayanlar 
hakkında soruşturma açılmıştır. 

ÖLÜMLERDEN CEZAEVİ YÖNETİMLERİ VE 
ADALET BAKANI SORUMLUDUR
Olayı araştırmaları için dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından 2 müfettiş görevlen-
dirilmiş, cezaevi müdürü Heybetullah Gözcü olaydan 2 ay sonra başka bir şehre tayin edilmiştir. 
Adalet Bakanı Gül ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, cezaevlerinde uygulanan 
keyfi disiplin cezalarının, çıplak aramaların farkındadır. Tecrit işkencelerinin önlenmesine yöne-
lik hiçbir girişimde bulunmadıkları gibi, kamuoyunun da yakından bildiği üzere hasta tutuklular, 
kendilerine bakamayacak durumdaki engelliler, bir çok suç duyurusuna rağmen, tek kişilik hüc-
relerde kalmaya devam etmektedir. Devletin himayesinde ve güvencesi altında bulunan cezaev-
lerindeki tutuklu ve hükümlülerin gördükleri işkence ve kötü muamelelerden, sağlık sorunları 
nedeniyle, şüpheli şekilde veya intihar yoluyla ölümlerinden cezaevi yönetimleri ve neticede en 
üst mülki amirler sorumludur. 
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MERSİN NARKOTİK POLİSİNCE YANLIŞLIKLA
GÖZALTINA ALINAN 2 KUZENE İŞKENCE EYLEMİ

M
ersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube polislerince yanlış adrese düzenlenen 
baskın neticesinde gözaltına alınan kuzenler İsmail ve Serhat Yolgın, işkence gördükleri 
için Mersin Emniyet Müdürlüğü polisleri ve komiser Ümit Akdeniz hakkında suç duyu-
rusunda bulunmuşlardır.23 Arama kararı olan evde 15 yıl önce yaşayan bir zanlı yerine 

yanlışlıkla gözaltına alındıklarının tespit edilmesi üzerine mahkemede serbest bırakılan İsmail 
ve Serhat Yolgın, evde, araçta ve emniyette işkence görmelerine 
rağmen, haklarında "görevli memura görevini yaptırmamak için 
direnme" suçlamasıyla işlem yapıldığını açıklamışlardır. İsmail 
Yolgın olay günü yaşadıklarını şöyle anlatmıştır:

"Bir ses duydum, balkona çıktım. 5-6 polis Serhat'ı darp edi-
yorlardı. Ben de direkt aşağıya koşup, bağırarak; 'Ne oluyor' diye 

sordum. Bu sırada amcaoğlunu bırakarak bana saldırdılar. Adını sonradan öğrendiğim Ümit 
Akdeniz diye bir komiser vardı; özellikle o benim üstüme fazla geldi. İtiş kakışla beni yere dü-
şürüp, darp etmeye devam ettiler. Araca bindirerek İl Emniyet Müdürlüğü’nün 4'üncü katında 
bulunan Narkotik Şube'ye götürdüler.

23 "Mersin Emniyeti'nde yaşanan işkenceye suç duyurusu", Sol Haber, 2 January 2022, 
https://haber.sol.org.tr/haber/mersin-emniyetinde-yasanan-iskenceye-suc-duyurusu-322239

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin 
İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, 
Komiser Ümit Akdeniz

Kuzenler İsmail ve Serhat Yolgın
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‘KAMERASI OLMAYAN BİR ODAYA ALDILAR’
"Bizi, kamerası olmayan bir odaya götürdüler. İçeri girer girmez Ümit Akdeniz ceketini çıkara-
rak, 'Orada erkeklik yapıyordun, gel de burada erkeklik yap' diyerek, üzerime doğru yürüdü. 
O esnada ensemden bir darbe aldım, yaklaşık 2 ila 3 dikiş atıldı. Aldığım darbeden sonra yere 
çöktüm. Yere çöktüğüm esnada hatırladığım kadarıyla Ümit Akdeniz dediğim komiser, botu 
ile birkaç sefer suratıma vurdu. Aldığım darbeler sonucu da kendimden geçmiştim.

Kuzenim Serhat Yolgın'ın bağırış ve çağırış sesleriyle kendime geldim. O esnada onu darp 
ediyorlardı. Gözümü açtığımı gördüklerinde tekrar bana saldırarak, şiddet uyguladılar. Bir 
süre sonra üzerimize su döküp, darp etmeye devam ettiler. Bu böyle yaklaşık 4 ila 5 saat sür-
dü. Daha sonra bizi hastaneye götürdüler. Darp raporu aldık. Oradaki doktor ve hemşireler, 
müşahede altına alınmamız gerektiğini belirttiler ama polisler hiçbir şekilde umursamadılar. 
Korona testi bahanesiyle bizi Şehir Hastanesi'ne götürüp, test sonrası tekrar emniyette götür-
düler. Hastaneden geldikten sonra polislere kötü olduğumuzu söyledik. Aldığım darbelerden 
dolayı başım dönüyor, midem bulanıyordu. Onlarda bu korkuyla bizi alıp, tekrardan hasta-
neye götürdüler. 30 ila 40 dakika hastanede kaldık ama bize herhangi bir müdahale olmadı. 
Sonra bizi tekrar karakola götürüp, nezarethaneye koydular. Ertesi günde mahkemeye sevk 
edilerek, serbest bırakıldık." 

Serhat Yolgın ise, "Emniyet Müdürlüğünde Ümit Akdeniz, ayağındaki botlarla yüzüme 
vurmaya başladı. Üzerime çıkıp coplarla darp etti. Bir süre sonra üstümden kalktılar. 10 ila 15 
dakika sonra bir kova suyu başımdan aşağıya döktüler. Kendime geldim, tekrar bana saldırdı-
lar. Bana yaptıklarını İsmail'e de yaptılar. Vuruyorlardı, düşüp bayılıyorduk, ayıltıp bir daha 
vuruyorlardı. Komiser Ümit Akdeniz, yüzüme bakarak 'Daha size hiçbir şey yapmadım. Siz 
durun sizle daha çok uğraşacağım' dedi".

Polisler hakkında Mersin Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada herhangi bir ge-
lişme olmamıştır. Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de polisleri adeta koruma altına 
almış ve görevlerine devam etmesini sağlamıştır. Ayrıca ilin mülki amiri Mersin Valisi Ali 
İhsan Su tarafından da herhangi bir idari soruşturma talimatı verilmemiştir.



İŞKENCECİLER RAPORU - 2

40

MUZAFFER ÖZCENGİZ
CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLDİ

15 Temmuz 2016 başarısız darbe girişimi sonrasında Hizmet 
Hareketi’ne ait okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik 
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten atılan 
ve tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevi’ne gönderilen Muzaffer 

Özcengiz 26 Nisan 2019 tarihinde tek kişilik hücre işkencesi nedeniyle 
kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir.24

58 yaşındaki Özcengiz, ölmeden 4 gün 
önce yazdığı mektubunda tedavi hakkının 
engellendiğini, hiçbir disiplin suçu işle-
memesine rağmen hücrede tutulduğunu, 
kronik sağlık sorunları ve psikiyatri rahat-
sızlıkları bulunduğuna dikkat çekerek, "Yal-
nız başıma hayatımı idame ettiremiyorum" 
demiştir. Mektubunda, durumu ile ilgili şu 
bilgileri vermiştir:

"Hücreye konulduktan birkaç gün sonra 
kurum doktoru ile görüşme talebim kar-
şılığında görüşmemiz gerçekleşti. Kronik 
sağlık sorunlarımın değerlendirilmesi neti-
cesinde kurum doktorumuz hem bana hem 
de kurum müdürümüze mevcut durumu-
mun kritik oluşu nedeniyle hücrede tek ki-
şilik değil, normal koğuşta kalmaya devam 
etmem gerektiği ifade edildi. Fakat kurum 
doktorumuzun bu olumsuz sağlık şartları-
mı kurum Müdürümüze ifadesine karşılık 
değişen bir şey olmamıştır. Hipertansiyon, 
tiroid, şeker, prostat, bel, boyun fıtığı, ileri 
derecede işitme kaybı ve de son bir yıldır 
psikolojimin ileri derecede bozulmasından 
psikiyatri tedavisi de görüyorum."

Ancak Özcengiz’in yardımlaşabilmek 
için diğer tutuklularla birlikte kalma ve 
tedavi hakkı engellenmiş ve sanık, hayatını 
kaybetmiştir.

24 "Tutuklu öğretmenin ölmeden önce yazdığı mektup: Ölüyorum", Kronos, 1 May 2019,
https://kronos34.news/tr/hucrede-olen-ogretmen-muzaffer-ozcengiz-ihmalleri-ve-suclari-yazdi/

Çorum Cezaevi Müdürü 
Mustafa Yaşar

Cezaevi Müdürü Mustafa Yaşar
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HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİNİN
ÇENESİNİ KIRAN 4 POLİSE İŞKENCE SUÇUNDAN DAVA

T
ürkiye’de işkence suçuyla mücadelenin önündeki önemli bir engel faillerin yargı önüne 
çıkarılmaması ve suçun cezasız kalmasıdır. İstisnai olsa da bağımsız yargının gerektir-
diği gibi yasaları uygulamaya kararlı savcılar da bulunmaktadır. Ankara Cumhuriyet 
Savcısı hazırladığı iddianamede bir işkence eylemini detaylarıyla araştırmış ve 4 polis 

hakkında işkence suçundan dava açmıştır.25

İddianameye göre, Ankara'da 22 Ağustos 2021 tarihinde Ankara Ad-
liyesi’nin hemen yanındaki Cumhuriyet Parkı’nda saat 22:00 sıralarında 
kimlik kontrolü yapan polisler Hukuk Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki 
Oğuzcan Kurt’u durdurmuş ve kimlik kontrolü yapmışlardır. Kurt, kim-
liğini beyan ettikten sonra polis olay yerinden uzaklaşmasını istemiş, 
Kurt ise "isterse buradan gitmeyebileceğini" söylemiştir. Bunun üzerine 

polislerden birinin önce başına, ardından çenesine yumruk atmış, iki polis, yere düşmesinin 
ardından göğsüne, karnına ve sırtına tekmeler atarak Kurt’u darp etmiştir. 

Çenesi kırılan ve yürüyecek durumu olmayan Kurt, durumunun kötüleşmesi üzerine 112'yi 

25 "Ankara’da dört polise "işkence" suçundan dava açıldı", Deutsche Welle, 27 December 2021,
https://www.dw.com/tr/ankarada-d%C3%B6rt-polise-i%C5%9Fkence-su%C3%A7undan-dava-a%C3%A7%C4%B1ld
%C4%B1/a-60265801 

Polisler İbrahim Şenses, 
Alper Yiğit, Eyüp Topak 
ve Serdar Özdemir

Öğrenci Oğuzcan Kurt
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arayarak ambulans istemiştir. Kurt’un ambulansı aradığını gören polisler, yeniden kimliğini alarak 
öğrenciye ters kelepçe takmış ve Gençlik Parkı’nın girişindeki Solmaz Kılıçtepe Polis Merkezi’ne 
götürmüştür. Kurt, karakoldan da 112’yi arayarak polislerin kendisini hastaneye götürmediğini, 
durumunun kötü olduğunu söylemiştir. Bu sırada telefonu alan polis ise Kurt’un bir şeyinin olma-
dığını, zaten kendilerinin hastaneye götüreceğini söylemiştir.

Ambulans gelmemesi üzerine 155 Polis Acil’i de arayan Kurt, kendisini polislerin darp ettiğini 
söylemesi üzerine telefon yüzüne kapanmıştır. Polisler, hastaneye gitmek istediğini ifade eden 
Kurt’un talebini yerine getirmemiştir. Kurt, polislerin kendisine imzalatmaya çalıştığı tutanağı 
içinde yanlış bilgiler olduğunu belirterek imzalamamış bunun üzerine Kurt’a bu kez de karakolda 
salgın nedeniyle maske takma kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle adli para cezası kesilmiştir.

Karakolda "polise direnme" suçundan soruşturma açılan Kurt, önce Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk Devlet Hastanesi’ne götürülmüş burada çenesinin kırık olduğunu tespit edilmiş ve Bilkent 
Şehir Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Tomografi çekilen Kurt'un kırık olan çenesi sargıya alınmış 
yeniden karakola getirilmiş, konuşamadığı için ifadesini kâğıda yazarak vermesi istenmiş ardın-
dan serbest bırakılmıştır.

Kurt’un polislerden şikayetçi olması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruş-
turma açılmış ve karakolun kamera görüntüleri izlenmiştir. Başsavcılık. polis memurları İbrahim 
Şenses, Alper Yiğit, Eyüp Topak ve Serdar Özdemir hakkında vücutta kemik kırığına neden ola-
cak şekilde ‘işkence suçundan’ 15 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle dava açmıştır.

POLİS, İSMİNİ ‘İŞKENCECİ’ OLARAK TBMM’DE
GÜNDEMİNE GETİREN MİLLETVEKİLİNİ DARP ETTİ

T
ürkiye’deki insan hakları ihlalleri incelendiğinde önümüze çakın en bü-
yük sorunun cezasızlık olduğunu sıklıkla vurgulamak gerekmektedir. 
Ülkede devam eden sistematik işkencenin geldiği boyutları göstermesi 
açısından HDP’li milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun parlamento 

binasında gözaltına alınırken yaşadıkları ibretliktir. 

İnsan hakları mücadelesi veren ve sıklıkla hak ihlallerini TBMM kürsüsünde dile getiren 
Gergerlioğlu, AKP iktidarını rahatsız etmiştir. Twitterda bir sosyal medya mesajını retweet ettiği 
gerekçesiyle milletvekilliği düşürülmüş ve hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştır. Gergerlioğ-
lu’nun daha önce parlamentoda işkenceci olarak ifşa ettiği polis Abdulkadir Yılmaztürk, kendi-
sini gözaltına almaya gelen polis ekibinde yer almıştır.

İşkenceci polis, gözaltına alma işlemi sırasında milletvekili Gergerlioğlu’nu eşi ve çocukları-
nın gözü önünde darp etmiştir.26 Gergerlioğlu polis aracında da darp, tehdit ve küfürlere maruz 
kalmış ardından kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştır. Bir 

26 "Gergerlioğlu’nun evine intikam mangası gönderilmiş: O polislerin ‘işkenceci’ olduğunu Meclis’te ifşa etmiş-
ti" Tr724, 3 April 2021, https://www.tr724.com/gergerlioglunun-evine-intikam-mangasi-gonderilmis-o-polisler-
in-iskenceci-oldugunu-mecliste-ifsa-etmisti/

Polis Abdulkadir 
Yılmaztürk
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süre tutuklu kalan Gergerlioğlu nihayet Anayasa Mahkemesi tarafından suçsuz bulunmuş, tahli-
ye edildikten sonra yeniden milletvekili sıfatıyla Meclis’teki görevine dönmüştür.

22 Kasım 2019’da Türkiye’nin farklı şehirlerinden gözaltına alınarak Ankara Emniyet Mü-
dürlüğü’ne getirilen 77 kişi, TEM Şube D Grubundan 7 polis tarafından çırılçıplak soyularak 
işkence görmüş ve işkenceci polislerin başındaki ekip amirinin Abdülkadir Yılmaztürk olduğu 
mahkeme tutanaklarına geçmiştir.

İşkence gören N.C., avukatı Rıdvan Çobanoğlu aracılığıyla gördüğü işkenceleri şöyle anlat-
mıştır: "Ekip amiri Abdulkadir Yılmaztürk, plastik eldiven giyerek göğüs ucu, kulak memesi gibi 
yerlerden defalarca sıkarak işkence yaptı. Odaya bir soda şişesi getirilerek tecavüz edilmekle 
tehdit edildim. Sürekli iz bırakılmayacak şekilde farklı yerlerimden darp edildim…" Verilen tüm 
ifadelere, delillere ve şikayetlere rağmen Yılmaztürk hiçbir ceza almadığı gibi görevine devam 
etmektedir.

Ekip amiri Abdulkadir Yılmaztürk
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FERHAN YILMAZ’IN SİLİVRİ CEZAEVİNDE
İŞKENCE İLE ÖLDÜRÜLMESİ

İ
stanbul Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde 3 yıldır tutuklu bulunan ve 2 gün sonra tahliye 
olmayı bekleyen 1981 doğumlu Ferhan Yılmaz’ın 10 Nisan 2022’de ağır işkence sonucu öldüğü-
ne dair güçlü bulgular olduğu açıklanmıştır. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gül-
seren Yoleri, Hapishaneleri İzleme Heyeti tarafından yapılan araştırma sonucunda Yılmaz’ın 

işkence sonucu öldüğüne dair güçlü deliller olduğunu ve bazı tutukluların 
işkencenin uzun bir süredir devam ettiğini anlattıklarını açıklamıştır.27 
Yoleri ayrıca 6 Nisan’da 60 gardiyanın koğuşlara gelerek işkenceye başladık-
larını ve bunun sonucunda Ferhan Yılmaz’ın öldüğüne dair tanıklığı olabi-
lecek 10 işkence gören tutuklunun aniden 10 farklı ildeki cezaevlerine sevk 

edildiklerini belirtmiştir. 

Ferhan Yılmaz’ın yoğun bakım gö-
rüntülerine ulaşan ve basında yayın-
lanmasını sağlayan ailesi net bir şekilde 
işkence sonucu ölüm olduğunu açıkla-
mıştır.28 Ferhan Yılmaz’ın abisi Hikmet 
Yılmaz, kardeşinin cenazesini aldıktan 
sonra yaptığı açıklamada şöyle demiştir; 
“Biz cenazeyi yıkarken gördük, sanki 
boynuna çamaşır ipiyle asılmış gibi iz 
vardı. Her iki gözü patlamış, gözlerinden 
kan geliyordu. Burnu sanki tamamen 
kırılmış pamuklarla doldurulmuş, göğüs 
kısmında büyük bir şişkinlik ve morluk 
var sanki ağaç saplanmış gibi. Üst dudağı 
neredeyse bir avuç kadar şişmişti. Vücu-
dunun her yerinde kurumuş kan izleri ve 
morluklar vardı."

Hikmet, Silivri Cezaevi yönetiminin 
kendilerine 9 Nisan’da Ferhan Yılmaz’ın 
kalp krizi geçirdiği için hastaneye kaldı-
rıldığı bilgisini verdiklerini söyledi. Ceza 
ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 
resmi açıklamasına göre Ferhan Yılmaz 

27 “Silivri Cezaevinde işkence sonucu intihara zorlanan 10 tutuklu, 10 ayrı cezaevine sevk edildi”, Evrensel, 15 
April 2022, https://www.evrensel.net/haber/459440/silivri-cezaevinde-iskence-sonucu-intihara-zorlanan-10-tu-
tuklu-10-ayri-cezaevine-sevk-edildi

28 “Silivri cezaevinde işkence iddiası… Ferhan Yılmaz nasıl öldü? Aile halktvcomtr'ye konuşuyor”, Halk TV, 15 
April 2022, https://www.youtube.com/watch?v=MEdCOBcl5ow

Silivri hapishanesinde 
60 gardiyan
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koğuşunda rahatsızlandı. Önce Silivri Ceza infaz 
Kurumu Devlet Hastanesine, oradan da Silivri 
Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 10 Nisan Salı günü 
saat 18.30'da Silivri Devlet Hastanesi, Genel Yoğun 
Bakım Servisinde tedavisi devam ederken kalp 
durması sebebiyle vefat etti. Ölüm raporunda ise 
“bulaşıcı hastalık” nedeniyle öldüğü belirtildi. 29

YILMAZ’IN İŞKENCE İLE 
ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE DAİR 
KUVVETLİ ŞÜPHE
Ferhan Yılmaz’ın abisi Hikmet Yılmaz, “Hastanede 
öldü diyebilmek için yoğun bakıma yatırıldı fakat 
cezaevinden çıktığında zaten ölmüştü. Bir doktor, 
geldiğinde zaten ölmüştü dedi. Bir başka mahku-
mun anlattıklarına göre kardeşimi yumuşak oda 
adını verdikleri süngerli odaya almışlar. Orada 
işkence yapmışlar” demiştir. Yılmaz’ın bahsetti-
ği süngerli odalar, daha önce de cezaevlerindeki 
birçok işkence vakasında gündeme gelen kamera-
ların olmadığı ve ses geçirmeyen, yalıtımlı işkence 
hücreleridir.

Yılmaz’ın annesi Sabriye Yılmaz (60) da oğlunun 
işkence edilerek öldürüldüğünü belirterek şöyle 

demiştir; “Çocuğum intihar etmedi, bütün bedeninde yaralar var. O’nu 
öldürdüler. Kalp krizi falan söz konusu değil. Burnunu, ağzını her ye-
rini kırmışlar. Çocuğumun canı kalmamış, her yeri patlamış. Çocuğum 
4 yıldır cezaevinde işkence gördü. Cezaevi öldürdü başka kimse değil. 
Çocuğumun davasını sürdüreceğim, hakkını arayacağım.”30

29 “Genel Müdürlük "kalp krizi", ölüm raporu "bulaşıcı hastalık" demişti, görüntüler işkence diyor!” Bianet, 13 
April 2022,  https://bianet.org/bianet/siyaset/260451-genel-mudurluk-kalp-krizi-olum-raporu-bulasici-hastalik-de-
misti-goruntuler-iskence-diyor?bia_source=rss

30 “Ferhan Yılmaz’ın annesi: Oğlumu işkence ederek öldürdüler”, Bianet, 18 April 2022, 
https://m.bianet.org/bianet/print/260619-ferhan-yilmaz-in-annesi-oglumu-iskence-ederek-oldurduler

Ferhan Yılmaz
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SES KAYDI: “BİZE İŞKENCE YAPIYORLAR, 
ÖLMEMİZİ İSTİYORLAR, İNTİHAR EDECEĞİM”
Silivri Cezaevi’nde Ferhan Yılmaz’ın hayatını kaybetmesinde sadece 3 gün önce annesiyle 
telefonla konuşan bir başka hükümlü Halil Kasan, işkence gördüklerini, ölüme zorlandıkları-
nı açıklamıştır. 6 Nisan 2022’de sabah saat 07 civarında gerçekleşen telefon konuşması sıra-
sında Halil Kasan annesinden konuşmasını kaydetmesini isteyerek şunları söylemiştir; “Tarih 
olarak 6 Nisan 2022. Saat 07:30 gibi sayım esnasında arkadaşımıza tokat attılar. Ortada hiçbir 
şey yokken. Küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Hastalığımdan dolayı, psikolojik sorunlarım-
dan dolayı atak geçirdim. Bu nedenden dolayı bana birçok zulüm yaptılar. Beni alıp bahçeye 
götürdüler. Bir ton dövdüler. Ondan sonra koğuşa sayım, arama bahanesiyle geldiler. Dövdü-
ler, hakaret ettiler. Sakallarımı elleriyle yoldular vurdular. Yumuşak odaya attılar. Botlarla 
kafamıza bastılar, vurdular. Ondan sonra kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Bizden 
davacı olmak için tutanak tutuyorlar. Onlara (gardiyanlar) herhangi bir temasta müdahalede 
bulunmadık. Buna rağmen bizim hakkımızda dava açıyorlar. Dün bahçede beni dövdüler ve 
bana kendini as diyerek ip verdiler. Ben kendimi asmaya çalıştım. Bugün de kendimize zarar 
vereceğiz zaten öldüreceğiz. Karar verdik, intihar edeceğiz.”31 Halil Kasan’ın annesi Beyaz 
Selik de oğluyla her telefon görüşmesi sırasında kendisinin işkence gördüğü anlattığını söyle-
di. Beyaz Selik, “Çocuğum sürekli kendisini öldüreceklerini söylüyordu. Sürekli bana işkence 
ediyorlar, sürekli hücrelere atıyorlar. Bir çocuk sürekli bunu der mi?”32

Ferhan Yılmaz’ın ölümü parlamento gündemine de getirilerek soru önergesi verilmiş ve 
Adalet Bakanlığı’nın işkence iddialarına cevap vermesi istendi.33 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 
“Türkiye cezaevlerinde işkence, kötü muamele yoktur. Bizim ülkemizde işkenceye, kötü mua-
meleye sıfır tolerans vardır, kim yaparsa yapsın üzerinize gideriz" demiştir. HDP milletvekili 
Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Cezaevlerinde son 4 aydır 24 kişinin ihlaller sonucu öldüğü ülke-
nin Bakanı mı bunu söylüyor?” şeklinde bu açıklamaya tepki göstermiştir.34  

31 “Silivri Hapishanesi'nde işkenceyi tutuklu Halil Kasan anlatıyor”, Mehmet Fehim Işık, 13 April 2022,
https://www.youtube.com/watch?v=Yaubzo0-it0

32 “Gardiyanların işkence ettiği Halil Kasan'dan annesine ses kaydı: Beni öldürecekler”, Gerçek, 12 April 2022, 
https://artigercek.com/haberler/gardiyanlarin-iskence-ettigi-halil-kasan-dan-annesine-ses-kaydi-beni-oldurecekler

33 “Ahmet Şık, Ferhan Yılmaz’ın şüpheli ölümünü sordu”, Politika Haber, 14 April 2022,
https://politikahaber.org/ahmet-sik-ferhan-yilmaz-in-supheli-olumunu-sordu/

34 “Gergerlioğlu, 'Cezaevlerinde işkence yoktur' diyen Bozdağ'a Ferhan Yılmaz'ı hatırlattı”, Birgün, 20 April 2022, 
https://www.birgun.net/haber/gergerlioglu-cezaevlerinde-iskence-yoktur-diyen-bozdag-a-ferhan-yilmaz-i-hatirlat-
ti-385033
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İLK RAPORDA ADI GEÇEN
İŞKENCECİLER

• SÜLEYMAN SOYLU (AKP HÜKÜMETI IÇIŞLERI BAKANI) 
Soylu, 15 Temmuz 2016 sonrası emri altındaki emniyet personeline verdiği talimatlar ve 
sistematik hale gelen işkence suçunun sorumlusu olduğu gerekçesiyle hakkında çok sayıda 
‘işkenceye azmettirmek’ ve ‘Anayasayı ihlal’ suçlarından suç duyuruları yapılmıştır.

• HAKAN FIDAN (MIT MÜSTEŞARI) 
MİT müsteşarlığında aylarca işkence gören mağdurların anlatımları, Hakan Fidan'ın 
işkenceli sorgu talimatını verdiğini göstermiştir. Ayrıca Türkiye’de ve yurtdışında çok 
sayıda TC vatandaşının yasadışı yollarla kaçırılması ve gayriresmi merkezlerde işkenceli 
sorgulamalardan geçirilmesi eylemlerinin talimatlarını vermiştir.

• ZEKAI AKSAKAL, IRFAN ÖZSERT (GENERALLER) 
Genelkurmay binasında işkenceli sorguların talimatlarını vermişlerdir. 

• POLISLER BERAT GÜNÇIÇEK, HALIL IBRAHIM DILEK 
Gözaltına alınan başkomiser Süleyman Akçın ve diğer polis memurlarına işkence yaptıkları 
tespit edilmiştir.

• ALPER KORKMAZ (POLIS) 
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde komiser görevinde iken gözaltındaki çok sayıda 
subaya ağır işkenceler yaptığı tespit edilmiştir.

• TURHAN ECEVIT (AMIRAL) 
Darbe şüphelisi olarak tanımladıkları Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ağır işkence 
yöntemleri uygulamış ve talimatını vermiştir.

• LEVENT BAHADIR, ERDAL ÇERÇI, UĞUR GÜNASLAN, BURAK ÇELIK, BARIŞ 
DEDEBAĞI, VOLKAN VURAL BAL (TSK MENSUPLARI) 
Gözaltındaki çok sayıda rütbeli askere işkence yaptıkları basın yayın kuruluşlarında 
yayınlanan görüntülere ve mahkeme tutanaklarındaki ifadeler ve suç duyuruları ile tespit 
edilmiştir.

• MUHSIN TÜRKEŞ (POLIS MEMURU) 
Eyüp Birinci isimli zanlıya ağır işkence yöntemleri uygulamış ve Birinci’nin bağırsaklarının 
yırtılmasına neden olmuştur.

• AHMET GÜRBÜZ (CUMHURIYET SAVCISI) 
İşkencecileri koruma altına aldığı, bu suça göz yumduğu, işkence mağdurlarının 
şikayetlerini görmezden geldiği, işkence altında alınan ifadelerle ceza davaları açtığı tespit 
edilmiştir.
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• EŞREF AKTAŞ (CUMHURIYET SAVCISI) 
İşkence gören bir mağdurun şikayeti üzerine açılan soruşturmada KHK gereği polislerin 
görevlerinden dolayı cezai sorumluluklarının olmadığına ve yargılanamayacağına 
hükmetmiştir.

• FATIH TEZCAN (GAZETECI) 
Van Gevaş Emniyet Müdürlüğü’nde işkence gören köylülerin fotoğraflarını yayınlayarak 
işkenceyi övmüş ve güvenlik birimlerini işkence suçuna teşvik etmiştir. İşkence gören 
şahısların masum oldukları anlaşılmıştır.

• MEHMET METINER (AKP MILLETVEKILI) 
Metiner, TBMM Cezaevleri Alt Komisyonu Başkanı iken, başta Hizmet Hareketi mensupları 
olmak üzere cezaevlerinde işkence ve kötü muamele iddialarıyla ilgili soruşturma 
yapmayacaklarını belirterek işkencecileri koruma altına almıştır.

• YASIN DEMIR (POLIS) 
Mağdurların verdiği bilgiye göre, Kırıkkale TEM Şube Müdürü Demir, gözaltındaki 
şüphelilere darp, makata cop sokma gibi ağır işkenceler yapmıştır.

• GÖKHAN KARAGÖZ, OKAN ÇAKIROĞLU (POLIS) 
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerin işkence yaptıkları tanık 
beyanlarıyla ağır ceza mahkemesindeki tutanaklara geçmiştir.

• TAHIR DARBAZOĞLU (TEM ŞUBE AMIRI) 
Binbaşı Emrah Ilgaz, Kaptan Sadık Kazancı, Pilot Teğmen Adem Kırcı ve diğer 16 mağdur 
kendilerine işkence yapan Darbazoğlu hakkında şikayette bulunmuştur.

• ELIF UZUN SÜMERCAN (POLIS) 
Başta Orgeneral Akın Öztürk olmak üzere gözaltındaki birçok subaya ağır işkenceler 
yapmıştır. Daha sonra ödüllendirilerek Kültür Bakanlığında Daire Başkanlığı görevine 
getirilmiştir.

• HACI MURAT DINÇER (TEM MÜDÜRÜ) 
Hacı Lokman Birlik'in zırhlı araç arkasında sürüklenerek öldürülmesi talimatını verdiği 
tespit edilmiştir.

• SELAMI ALTINOK (ESKI IÇIŞLERI BAKANI) 
Türkiye genelinde işkence gören birçok mağdur şikayetçi olmuştur. İşkencenin sistematik 
hale gelmesinin en önemli sorumlularından biridir.

• ALI IHSAN SU (ESKI ŞIRNAK VALISI) CELAL SEL (EMNIYET MÜDÜRÜ) 
Şırnak İlindeki işkencecilerin görevlerine devam etmesini sağlamıştır.

• EKREM GÖNÜL (GÜVENLIK ŞUBE’DE POLIS) 
Perihan Pulat'ı darp ederek yaralayan Ekrem Gönül sadece 3 bin lira para cezasına 
çarptırılmıştır ve görevine devam etmektedir. 
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• MAHMUT ÇAÇA (TARSUS ILÇESI T TIPI KAPALI KADIN 
CEZAEVI MÜDÜRÜ), ENIS YAVUZ YILDIRIM (CEZA VE TEVKIFEVLERI GENEL 
MÜDÜRÜ) 
56 kadın mahkûmun saçlarından sürüklenip darp edilmesi, tecavüzle tehdit edilmesi ve 
cinsel şiddete maruz kalması eylemlerinden sorumlu tutulmuştur.

• VOLKAN AKKUŞ, ÖZGÜR KUTLU (GARDIYAN) 
Tutuklu Ercivan Özcan'a işkence yapan, sol kolunu omuzdan dirseğe kadar parçalayan 
gardiyanlar Volkan Akkuş ve Özgür Kutlu yargılanmış ve işkence suçundan 5’er yıl hapis 
cezasına çarptırılmıştır. 

• ÜMIT TATAN (ALBAY) 
TSK’daki işkencelerden sorumlu tutulmuş ve hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

• BAYRAM KANTIK (MAHKEME BAŞKANI) CEM KARACA (ÜYE HAKIM) FATIH 
KARAKUŞ (ÜYE HAKIM) 
Mağdurların işkence iddialarının tutanaklara geçmesine ve tutukluların bu konuda 
açıklama yapmasına izin vermemiştir.

• OKTAY KAPSIZ (MARMARIS ILÇE EMNIYET MÜDÜR YARD.) 
RAMAZAN ADIGÜZEL (POLIS) MURAT ERTÜRK (POLIS) 
ABDÜLCELIL KARABAĞ (POLIS) 
İstanbul'da görev yaptıkları sırada gözaltında Murat Konuş isimli zanlıyı işkence ile 
öldürmek suçundan İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına 
çarptırılmışlardır. Cezaya rağmen görevlerine devam etmeleri sağlanmıştır.

• CEM KÜÇÜK, FUAT UĞUR (GAZETECILER) 
'İşkenceyi övmek ve bu suçu işlemeye tahrik' suçlamasıyla hakkında soruşturma açılmıştır.

• EMRE SOYLU (MILLETVEKILI DANIŞMANI) 
Polislerden işkence gören zanlının fotoğraflarını paylaşarak işkenceyi övdüğü gerekçesiyle 
hakkında soruşturma açılmıştır.

• ALI TÜRKŞEN, ERME ONAT, BÜLENT KURU, 
ERCAN KIREÇTEPE (TSK MENSUPLARI) 
Beykoz Sat Komutanlığı binasında subaylara işkence eylemlerine katılmışlardır. Ayrıca Ali 
Türkşen işkence eylemini överek bu eylemi yaptığı basın yayın organlarında itiraf etmiştir.
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1. Recep Tayyip 
Erdoğan

Devlet Başkanı - 
AKP Genel Başkanı 
ve AKP Hükümeti 
Lideri

T. C. 
Cumhurbaşkanlığı 
/ Ankara

Bütün mağdurlar Erdoğan, yürürlüğe koyduğu Kanun Hükmündeki 
Kararnameler ile işkencecilerin yargılanmasını 
engellemiştir ve yaptığı açıklamalar ile 
işkencecileri teşvik etmiştir. Devletin resmi 
yayın organlarında mağdurların işkence görmüş 
haldeki görüntülerinin önünde basın açıklaması 
yaparak işkenceci kamu görevlilerini övmüştür. 
Cezaevlerinde ve gözaltı süreçlerinde İşkence 
iddialarının dikkate alınmaması konusunda 
verdiği talimat gereği dönemin AKP sözcüsü 
Mehmet Metiner de işkence iddialarını dikkate 
almayacaklarını deklare etmiştir.

2. Hakan Öztunç TEM Polis Memuru Emniyet 
Müdürlüğü / 
Ankara

Akın Öztürk - Emekli 
Orgeneral

Akın Öztürk'e gözaltında bulunduğu süre içinde 
yoğun işkenceler yapmış ve Öztürk'ün kulağını 
kesmiştir.

3. Ayşe Yalçın TEM Polis Memuru Emniyet 
Müdürlüğü / 
Ankara

Akın Öztürk - Emekli 
Orgeneral

Akın Öztürk'e gözaltında bulunduğu süre içinde 
yoğun işkenceler yapmıştır. 

4. Oğuz Dik Ankara 17. Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı

Cumhuriyet 
Başsavcılığı / 
Ankara

Akın Öztürk - Emekli 
Orgeneral

Akın Öztürk ve yargılanan diğer sanıkların 
işkence gördüklerini ihbar etmeleri ve suç 
duyurusunda bulunmalarına rağmen herhangi 
bir işlem yapmamış ve işkence altında alınan 
ifadelere dayanarak sanıklar hakkında 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları vermiştir. 
Sonuçta hükümet tarafından ödüllendirilerek 
Yargıtay Üyeliği görevine getirilmiştir.

5. Osman Pediz Ankara 17. Ağır Ceza 
Mahkemesi Üye 
Hakimi

Cumhuriyet 
Başsavcılığı / 
Ankara

Akın Öztürk - Emekli 
Orgeneral

Akın Öztürk ve yargılanan diğer sanıkların 
işkence gördüklerini ihbar etmeleri ve suç 
duyurusunda bulunmalarına rağmen herhangi 
bir işlem yapmamış ve işkence altında alınan 
ifadelere dayanarak sanıklar hakkında 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları vermiştir. 

TÜRKİYE'DEKİ İŞKENCECİLER
VE MAĞDURLARI
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6. Sefa Taştan Ankara 17. Ağır Ceza 
Mahkemesi Üye 
Hakimi

Cumhuriyet 
Başsavcılığı / 
Ankara

Akın Öztürk - Emekli 
Orgeneral

Akın Öztürk ve yargılanan diğer sanıkların 
işkence gördüklerini ihbar etmeleri ve suç 
duyurusunda bulunmalarına rağmen herhangi 
bir işlem yapmamış ve işkence altında alınan 
ifadelere dayanarak sanıklar hakkında 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları vermiştir.

7. Bülent Karakuş Cumhuriyet Savcısı Cumhuriyet 
Başsavcılığı / 
Ankara

Akın Öztürk - Emekli 
Orgeneral

Akın Öztürk ve yargılanan diğer sanıkların 
işkence gördüklerini ihbar etmeleri ve suç 
duyurusunda bulunmalarına rağmen herhangi 
bir işlem yapmamış, suçu görmezden gelerek 
işkencecileri korumuş ve işkence altında alınan 
ifadelere dayanarak savcılık mütalaası hazırlamış 
ve sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezaları talep etmiştir.

8. Ayşe Yalçın Polis Memuru Emniyet 
Müdürlüğü TEM 
Şube / Ankara

Akın Öztürk ve diğer 
Subaylar

Akın Öztürk ile birlikte gözaltında bulunan 
subaylara bizzat ağır işkenceler uygulamıştır.  

9. Elif Sümercan TEM Şube Amiri 
Yardımcısı

Emniyet 
Müdürlüğü / 
Ankara

Akın Öztürk ve diğer 
Subaylar

General Akın Öztürk başta olmak üzere 
gözaltındaki çok sayıda subaya ağır işkence 
uyguladı.

10. Ömer Faruk Kar 23. ACM Başkanı Cumhuriyet 
Başsavcılığı / 
Ankara

Orhan İnandı - 
Öğretmen

Orhan İnandı'nın yurdışında kaçırılması ile 
başlayan Türkiye'ye getirilmesi ile devam eden 
işkence süreci ile ilgili mağdurun ifadeleri ve suç 
duyuruları hakkında hiçbir işlem yapmamışlardır. 

11. Abdullah Köksal 23. ACM Başkanı Cumhuriyet 
Başsavcılığı / 
Ankara

Orhan İnandı - 
Öğretmen

Orhan İnandı'nın yurdışında kaçırılması ile 
başlayan Türkiye'ye getirilmesi ile devam eden 
işkence süreci ile ilgili mağdurun ifadeleri ve suç 
duyuruları hakkında hiçbir işlem yapmamışlardır. 

12. İbrahim Özel İl Emniyet Müdürü Emniyet 
Müdürlüğü / 
Afyonkarahisar

Ahmet Aşık, Mehmet 
Akkurt, Mehmet Eren

Ahmet Aşık, Mehmet Akkurt ve Mehmet Eren'e 
yapılan ağır işkencelerin sorumlusudur.

13. Talat Eryılmaz TEM Şube Müdürü Emniyet 
Müdürlüğü / 
Afyonkarahisar

Ahmet Aşık, Mehmet 
Akkurt, Mehmet Eren

Ahmet Aşık, Mehmet Akkurt ve Mehmet Eren'e 
yapılan ağır işkencelerin sorumlusudur.

14. Arif Alparslan TEM Başkomiser Emniyet 
Müdürlüğü / 
Afyonkarahisar

Ahmet Aşık, Mehmet 
Akkurt, Mehmet Eren

Ahmet Aşık, Mehmet Akkurt ve Mehmet Eren'e 
yapılan ağır işkencelerin sorumlusudur.

15. Teoman Yaman TEM Komiser Emniyet 
Müdürlüğü / 
Afyonkarahisar

Ahmet Aşık, Mehmet 
Akkurt, Mehmet Eren

Ahmet Aşık, Mehmet Akkurt ve Mehmet Eren'e 
yapılan ağır işkencelerin sorumlusudur.
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16. Mehmet Arıkan TEM polis memuru Emniyet 
Müdürlüğü / 
Afyonkarahisar

Ahmet Aşık, Mehmet 
Akkurt, Mehmet Eren

Ahmet Aşık, Mehmet Akkurt ve Mehmet Eren'e 
yapılan ağır işkencelerin sorumlusudur.

17. Mithat Ünlü TEM polis memuru Emniyet 
Müdürlüğü / 
Afyonkarahisar

Ahmet Aşık, Mehmet 
Akkurt, Mehmet Eren

Ahmet Aşık, Mehmet Akkurt ve Mehmet Eren'e 
yapılan ağır işkencelerin sorumlusudur.

18. Tuncay Sögüt TEM polis memuru Emniyet 
Müdürlüğü / 
Afyonkarahisar

Ahmet Aşık, Mehmet 
Akkurt, Mehmet Eren

Ahmet Aşık, Mehmet Akkurt ve Mehmet Eren'e 
yapılan ağır işkencelerin sorumlusudur.

19. Murat Utaş TEM polis memuru Emniyet 
Müdürlüğü / 
Afyonkarahisar

Ahmet Aşık, Mehmet 
Akkurt, Mehmet Eren

Ahmet Aşık, Mehmet Akkurt ve Mehmet Eren'e 
yapılan ağır işkencelerin sorumlusudur.

20. İsmail Uslu TEM polis memuru Emniyet 
Müdürlüğü / 
Afyonkarahisar

Ahmet Aşık, Mehmet 
Akkurt, Mehmet Eren

Ahmet Aşık, Mehmet Akkurt ve Mehmet Eren'e 
yapılan ağır işkencelerin sorumlusudur.

21. Burhan Cevlan TEM polis memuru Emniyet 
Müdürlüğü / 
Afyonkarahisar

Ahmet Aşık, Mehmet 
Akkurt, Mehmet Eren

Ahmet Aşık, Mehmet Akkurt ve Mehmet Eren'e 
yapılan ağır işkencelerin sorumlusudur.

22. Barış Çelik TEM polis memuru Emniyet 
Müdürlüğü / 
Afyonkarahisar

Ahmet Aşık, Mehmet 
Akkurt, Mehmet Eren

Ahmet Aşık, Mehmet Akkurt ve Mehmet 
Eren'e yapılan ağır işkencelerin sorumlusudur. 
Gözaltındaki zanlılara tecavüz etttiği tespit 
edilmiştir.

23. Oğuz Serdar 
Bayrak

Başhekim Yardımcısı Devlet Hastanesi / 
Afyonkarahisar

Ahmet Aşık Ahmet Aşık'ya yapılan işkencenin izlerini 
tutanaklara geçirmemiş ve görmezden gelmiştir. 
İşkencecileri koruyarak ‘darp ve cebir izi yoktur’ 
raporu vermiştir.

24. Mümin Tamer 
Yörükçe

Polis Memuru Emniyet 
Müdürlüğü / İzmir

Mehmet Faik Esen 
ve K.N.

Gözaltındaki zanlılara ağır işkence yöntemleri 
uygulamış ve K.N.'ye tecavüz eyleminde 
bulunmuştur. 

25. Selçuk 
Muğdatoğlu

Polis Memuru Emniyet 
Müdürlüğü / İzmir

K.N. K.N.'ye işkence ve tecavüz eylemine katılmıştır

26. Mesut Gezer İl Emniyet Müdürü Emniyet 
Müdürlüğü / Uşak

J.A. ve onlarca kadın 
zanlı

Çoğunluğu kadın onlarca mağdur Uşak Emniyet 
Müdürlüğü'nde işkence ve kötü muamele 
gördüğünü belirterek suç duyurusunda 
bulunmuş bunun üzerine Emniyet Müdürü 
Mesut Gezer işkence yapmakla suçlanan polisleri 
korumuş, onları teşvik etmiş ve görevlerine 
devam etmesini sağlamıştır. Ayrıca işkenceyi 
ortaya çıkaran milletvekilini basın önünde 
hakaret etmiştir. 
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27. Hakan Öztunç Polis Memuru Emniyet 
Müdürlüğü TEM 
Şube / Ankara

J.A. ve onlarca kadın 
zanlı

Akın Öztürk ile birlikte gözaltında bulunan 
subaylara bizzat ağır işkenceler uygulamıştır.  

28. Hulusi Akar Eski Genelkurmay 
Başkanı - Savunma 
Bakanı

Milli Savunma 
Bakanlığı / Ankara

Asım Şanöz ve diğer 
subaylar

Genelkurmay Başkanlığı kışlası içerisinde insanlık 
dışı muamelerin ve işkencelerin bir numaralı 
sorumlusu olarak çok sayıda subay, dönemin 
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan şikayetçi 
olmuştur. Asım Şanöz kendilerine işkence 
edilirken gören komuta katının en üstündeki 
isimler Hulusi Akar ve Ümit Dündar'ın bu 
eylemleri engellemeye yönelik hiçbir girişimi ve 
emri olmadığını açıklamış ve suç duyurusunda 
bulunmuştur.

29. Ümit Dündar Eski Kara Kuvvetleri 
Komutanı

Genelkurmay 
Başkanlığı / Ankara

Asım Şanöz ve diğer 
subaylar

Asım Şanöz kendilerine işkence edilirken gören 
komuta katının en üstündeki isimler Hulusi Akar 
ve Ümit Dündar'ın bu eylemleri engellemeye 
yönelik hiçbir girişimi ve emri olmadığını 
açıklamış ve suç duyurusunda bulunmuştur.

30. Mustafa Köksal Albay Genelkurmay 
Başkanlığı / Ankara

Asım Şanöz ve diğer 
subaylar

Asım Şanöz, Oğuz Yıkılkan ve Sadık Kazancı gibi 
subaylar mahkemede yaptıkları savunmalarda 
kendilerine yönelik işkence seanslarının Albay 
Mustafa Köksal ve Tuğgeneral Oğuz Tozak 
tarafından yönetildiğini bu kişilerin işkenceye 
katıldıklarını belirterek suç duyurusunda 
bulunmuştur.

31. Oğuz Tozak Tuğgeneral Genelkurmay 
Başkanlığı / Ankara

Asım Şanöz ve diğer 
subaylar

Asım Şanöz, Oğuz Yıkılkan ve Sadık Kazancı gibi 
subaylar mahkemede yaptıkları savunmalarda 
kendilerine yönelik işkence seanslarının Albay 
Mustafa Köksal ve Tuğgeneral Oğuz Tozak 
tarafından yönetildiğini bu kişilerin işkenceye 
katıldıklarını belirterek suç duyurusunda 
bulunmuştur.

32. Murat Arıcı Tabip Doktor 
Yüzbaşı

 / Ankara Asım Şanöz ve diğer 
subaylar

Asım Şanöz ve diğer subayların muayenelerinde 
işkence izlerini rapora geçirmemiş, işkencecileri 
korumuştur.

33. Çetin Işık Doktor Gazi Mustafa 
Kemal Devlet 
Hastanesi  / Ankara

Asım Şanöz ve diğer 
subaylar

Asım Şanöz ve diğer subayların muayenelerinde 
işkence izlerini rapora geçirmemiş, işkencecileri 
korumuştur.

34. Emre Nihat Çulha Doktor Gazi Mustafa 
Kemal Devlet 
Hastanesi  / Ankara

Asım Şanöz ve diğer 
subaylar

Asım Şanöz ve diğer subayların muayenelerinde 
işkence izlerini rapora geçirmemiş, işkencecileri 
korumuştur.

35. Arfe Yıldırım Doktor Atatürk Eğitim 
Araştırma 
Hastanesi  / Ankara

Asım Şanöz ve diğer 
subaylar

Asım Şanöz ve diğer subayların muayenelerinde 
işkence izlerini rapora geçirmemiş, işkencecileri 
korumuştur.
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36. Mehmet Serkan 
Çetin

Doktor Gazi Mustafa 
Kemal Devlet 
Hastanesi  / Ankara

Asım Şanöz ve diğer 
subaylar

Asım Şanöz ve diğer subayların muayenelerinde 
işkence izlerini rapora geçirmemiş, işkencecileri 
korumuştur.

37. Emine Malkoç 
Şen

Doktor Gazi Mustafa 
Kemal Devlet 
Hastanesi  / Ankara

Asım Şanöz ve diğer 
subaylar

Asım Şanöz ve diğer subayların muayenelerinde 
işkence izlerini rapora geçirmemiş, işkencecileri 
korumuştur.

38. Hatice Karataş Doktor Gazi Mustafa 
Kemal Devlet 
Hastanesi  / Ankara

Asım Şanöz ve diğer 
subaylar

Asım Şanöz ve diğer subayların muayenelerinde 
işkence izlerini rapora geçirmemiş, işkencecileri 
korumuştur.

39. Serdar Coşkun Cumhuriyet Savcısı Cumhuriyet 
Başsavcılığı / 
Ankara 

Asım Şanöz ve diğer 
subaylar

Yürüttüğü soruşturma kapsamında gözamtına 
alınan zanlıların polis sorguları sırasında 
işkence gördüklerine dair şikayetlerini dikkate 
almamış, şikayetlerin üzerini örterek işkencecileri 
korumuştur.

40. Mehmet Beyhan 
Seçkin 

Yargıç Cumhuriyet 
Başsavcılığı / 
Ankara

Asım Şanöz ve diğer 
subaylar

Tutuklama kararı verdiği zanlıların polis sorguları 
sırasında işkence gördüklerine dair şikayetlerini 
dikkate almamış, şikayetlerin üzerini örterek 
işkencecileri korumuştur.

41. Efkan Ala Eski İçişleri Bakanı AKP Hükümeti / 
Ankara

Yarbay Tuncay Koçak En ağır işkencelerin uygulandığı sırada Ankara 
Emniyet Müdürlüğü’ne ait spor salonunun, 
dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından 
yanında emniyet müdürleri olduğu halde ziyaret 
edildiği ve işkenceye tanık olmasına rağmen 
engellemek yerine bu suçun işlenmesine izin 
verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca İçişleri Bakanı 
sıfatıyla Türkiye genelinde emrindeki güvenlik 
birimlerindeki işkence eylemlerini durdurmak 
yerine bu suça karışanları korumuştur. 

42. Coşkun Marşap Doktor Ankara Ulus Devlet 
Hastanesi / Ankara

Yarbay Tuncay Koçak Yarbay Turcay Koçak'ın işkence izleri aynı 
tarihlerde birçok sağlık raporunda yaralanmalar 
kayda geçirildiği halde Marşap, “darp ve cebir 
izine rastlanmamıştır” şeklinde rapor vererek 
işkence izlerini gizlemiştir.  

43. Ramazan Kuyucu Başgardiyan Silivri Cezaevi / 
İstanbul

Mehmet Ali Taş Kamerasız odaya aldıkları tutuklu Muhammet Ali 
Taş'a beraberindeki gardiyanlarla birlikte işkence 
yapmıştır.

44. Celal Şen Cezaevi Müdürü Muğla E Tipi 
Cezaevi / Muğla

Betül A. Cezaevinde kadınlara çıplak arama işkencesi 
yaptırmakta ve kameraya çektirmektedir.
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45. N/A Cezaevi Müdürü Kandıra 1 Nolu 
F Tipi Cezaevi / 
Kocaeli

Garibe Gezer Cezaevinde ölü bulunan Garibe Gezer henüz 
ölmeden önce 4 Ekim 2021’de Kandıra 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda 
bulunarak, cezaevi müdürü ve gardiyanların, 
“nitelikli cinsel saldırı”, “işkence”, “zor kullanma 
yetkisinin aşılması” ve “görevi ihmal” suçlarından, 
doktor İsmail Ülker’in ise “görevi kötüye 
kullanma” suçundan yargılanmalarını istemiştir. 

46. İsmail Ülker Cezaevi Doktoru Kandıra 1 Nolu F 
Tipi CezaeviGaribe 
Gezer / Kocaeli

Garibe Gezer Cezaevinde ölü bulunan Garibe Gezer henüz 
ölmeden önce 4 Ekim 2021’de Kandıra 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda 
bulunarak, cezaevi müdürü ve gardiyanların, 
“nitelikli cinsel saldırı”, “işkence”, “zor kullanma 
yetkisinin aşılması” ve “görevi ihmal” suçlarından, 
doktor İsmail Ülker’in ise “görevi kötüye 
kullanma” suçundan yargılanmalarını istemiştir.

47. Abdulhamit Gül Adalet Bakanı AKP Hükümeti / 
Ankara

Mustafa Kabakçıoğlu Tek kişilik hücre işkencesine maruz bırakılan ve 
tedavisi engellenen tutuklu komiser yardımcısı 
Mustafa Kabakçıoğlu, Gümüşhane Cezaevi’nde 
gardiyanlar tarafından 29 Ağustos 2020 sabahı 
05.45’te bir plastik sandalyede oturur vaziyette 
ve başı arkaya düşmüş şekilde ölü bulunmuştur.

48. Şaban Yılmaz Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürü 

Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğü / 
Ankara

Mustafa Kabakçıoğlu Şaban Yılmaz, Türkiye genelindeki cezaevlerinde 
yaşanmaya devam eden insanlık dışı 
muamelelerden, hasta ve engelli tutukluların 
ölümünden sorumludur. 

49. Haybetullah 
Gözcü

Cezaevi Müdürü Gümüşhane 
Cezaevi / 
Gümüşhane

Mustafa Kabakçıoğlu Tek kişilik hücre işkencesine maruz bırakılan ve 
tedavisi engellenen tutuklu komiser yardımcısı 
Mustafa Kabakçıoğlu, Gümüşhane Cezaevi’nde 
gardiyanlar tarafından 29 Ağustos 2020 sabahı 
05.45’te bir plastik sandalyede oturur vaziyette 
ve başı arkaya düşmüş şekilde ölü bulunmuştur.

50. Serkan Yeter Cezaevi Doktoru Gümüşhane 
Cezaevi / 
Gümüşhane

Mustafa Kabakçıoğlu Tek kişilik hücre işkencesine maruz bırakılan ve 
tedavisi engellenen tutuklu komiser yardımcısı 
Mustafa Kabakçıoğlu, Gümüşhane Cezaevi’nde 
gardiyanlar tarafından 29 Ağustos 2020 sabahı 
05.45’te bir plastik sandalyede oturur vaziyette 
ve başı arkaya düşmüş şekilde ölü bulunmuştur.

51. Ahmet Tozluyurt Cumhuriyet Savcısı Cumhuriyet 
Başsavcılığı / 
Gümüşhane

Mustafa Kabakçıoğlu Tecrit işkencesi sonucu şüpheli ölüm ile ilgili 
soruşturma yürüten Gümüşhane Cumhuriyet 
Savcısı Ahmet Tozluyurt da herhangi bir ihmal 
veya kasıt olmadığı gerekçesiyle dosyayı 
kapatmıştır. 
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52. Ali İhsan Su Vali Valilik / Mersin İsmail ve Serhat 
Yolgın

İsmail ve Serhat Yolgın'a işkence yapan polislerin 
görevlerine devam etmesini sağlamış ve bu 
polisler hakkında herhangi bir idari işlem 
yaptırmamıştır.

53. Mehmet Şahne İl Emniyet Müdürü Emniyet 
Müdürlüğü / 
Mersin

İsmail ve Serhat 
Yolgın

İsmail ve Serhat Yolgın'a işkence yapan polislerin 
görevlerine devam etmesini sağlamış ve bu 
polisler hakkında herhangi bir idari işlem 
yaptırmamıştır.

54. Ümit Akdeniz Komiser Emniyet 
Müdürlüğü / 
Mersin

İsmail ve Serhat 
Yolgın

Yanlışlıkla gözaltına alındıkları tespit edildikten 
sonra serbest bırakılan İsmail ve Serhat 
Yolgın'a işkence yapan polislerin başında 
gelmektedir. Kuzenler verdikleri ifadelerde ve 
suç duyurularında komiser Ümit Akdeniz'den 
gördükleri işkenceleri detay bir şekilde 
anlatmışlardır.

55. Mustafa Yaşar Cezaevi Müdürü Çorum L Tipi 
Cezaevi / Çorum

Muzaffer Özcengiz Tutuklu Muzaffer Özcengiz 26 Nisan 2019 
tarihinde tek kişilik hücre işkencesi nedeniyle 
kalp krizi geçirirek hayatını kaybetmiştir. 
Günlüklerinde, hücreye konulduktan sonra 
cezaevi doktoru ile görüştüğünü anlatan 
Özcengiz şöyle yazmıştır; "Kronik sağlık 
sorunlarımın değerlendirilmesi neticesinde 
kurum doktorumuz hem bana hem de kurum 
müdürümüze mevcut durumumun kritik oluşu 
nedeniyle hücrede tek kişilik değil, normal 
koğuşta kalmaya devam etmem gerektiği 
ifade edildi. Fakat kurum doktorumuzun bu 
olumsuz sağlık şartlarımı kurum Müdürümüze 
ifadesine karşılık değişen bir şey olmamıştır. 
Hiper tansiyon, troid, şeker, prostat, bel, boyun 
fıtığı, ileri derecede işitme kaybı ve de son bir 
yıldır psikolojimin ileri derecede bozulmasından 
psikiyatri tedavisi de görüyorum.”  

56. İbrahim Şenses Polis Memuru Emniyet 
Müdürlüğü / 
Ankara

Oğuzcan Kurt Kimlik kontrolü sırasında hukuk fakültesi 
öğrencisi Kurt'u darb ederek çenesini kırmışlardır. 
Polisler hakkında ‘işkence suçundan’ 15 yıla kadar 
ağır hapis cezası istemiyle dava açmıştır.

57. Alper Yiğit Polis Memuru Emniyet 
Müdürlüğü / 
Ankara

Oğuzcan Kurt Kimlik kontrolü sırasında hukuk fakültesi 
öğrencisi Kurt'u darb ederek çenesini kırmışlardır. 
Polisler hakkında ‘işkence suçundan’ 15 yıla kadar 
ağır hapis cezası istemiyle dava açmıştır.

58. Eyüp Topak Polis Memuru Emniyet 
Müdürlüğü / 
Ankara

Oğuzcan Kurt Kimlik kontrolü sırasında hukuk fakültesi 
öğrencisi Kurt'u darb ederek çenesini kırmışlardır. 
Polisler hakkında ‘işkence suçundan’ 15 yıla kadar 
ağır hapis cezası istemiyle dava açmıştır.
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59. Serdar Özdemir Polis Memuru Emniyet 
Müdürlüğü / 
Ankara

Oğuzcan Kurt Kimlik kontrolü sırasında hukuk fakültesi 
öğrencisi Kurt'u darb ederek çenesini kırmışlardır. 
Polisler hakkında ‘işkence suçundan’ 15 yıla kadar 
ağır hapis cezası istemiyle dava açmıştır.

60. Abdulkadir 
Yılmaztürk

Polis Memuru Emniyet 
Müdürlüğü TEM 
Şube / Ankara

N.C., Ömer Faruk 
Gergerliğoğlu

Gözaltında işkence görenlerin ifadeleri üzerine 
hakkında işkence suçundan soruşturma 
açılmıştır. Görevine devam etmektedir.

61. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı AKP Hükümeti / 
Ankara

Bütün mağdurlar Emrindeki güvenlik birimlerine aleni şekilde 
şiddet kullanma ve işkence talimatı vermiştir 

62. Hakan Fidan MİT Müsteşarı MİT / Ankara Bütün mağdurlar MİT müsteşarlığında aylarca işkence gören 
mağdurların anlatımları Hakan Fidan'ın işkenceli 
sorgu talimatını verdiğini göstermiştir. 

63. Halil İbrahim 
Dilek

Emniyet Müdür 
Yardımcısı

Emniyet 
Müdürlüğü TEM 
Şube / Mersin

Süleyman Akçin 
ve diğer emniyet 
mensupları

Gözaltındaki başkomiser Süleyman Akçin ve 
diğer emniyet mensuplarına işkence yapmıştır.

64. Berat Günçiçek TEM Şube Müdür 
Yardımcısı

Emniyet 
Müdürlüğü TEM 
Şube / Mersin

Süleyman Akçin 
ve diğer emniyet 
mensupları

Gözaltındaki başkomiser Süleyman Akçin ve 
diğer emniyet mensuplarına işkence yapmıştır.

65. Zekai Aksakallı Genelkurmay Genelkurmay 
Başkanlığı / Ankara

Kübra Yavuz - 
Üsteğmen

Üsteğmen Kübra Yavuz gözleri bağlı halde 2 
gün aç bırakıldı. Yavuz’un elektrik ile işkence 
seanslarına ya bizzat katıldı ya da göz yumdu.

66. İrfan Özsert Genelkurmay Genelkurmay 
Başkanlığı / Ankara

Kübra Yavuz - 
Üsteğmen

Üsteğmen Kübra Yavuz gözleri bağlı halde 2 
gün aç bırakıldı. Yavuz’un elektrik ile işkence 
seanslarına ya bizzat katıldı ya da göz yumdu.

67. Alper Korkmaz Başkomiser İlçe Emniyet 
Müdürlüğü / 
İstanbul

Murat Fırat - Astsubay 
SAT komandosu

" TC no 39604233842 2006 devre başkomiser 
Alper Korkmaz'ın SAT komandolarına yaptığı 
işkence duruşma tutanaklarına geçti. Alper 
Korkmaz, SAT komandolarına ormanda günlerce 
ağır işkence yaptı. 
Pek çok komandonun vücudunda iyileşmesi 
mümkün olmayan hasarlar meydana geldi."

68. Turhan Ecevit SAT Komutanı SAT Komutanlığı / 
İstanbul

Murat Fırat - Astsubay 
SAT komandosu

Murat Fırat'ın başına silah dayayarak ölümle 
tehdit etti ve polislere Fırat'a ekstra işkence 
yapılması yönünde telkinde bulundu. Turhan 
Ecevit'in işkenceye azmettirdiğini anlattı ifadeler 
mahkeme dosyasına girdi.

69. Levent Bahadır SAT Yüzbaşı SAT Komutanlığı / 
İstanbul

Murat Fırat - Astsubay 
SAT komandosu

İşkence yapılırken çekilen görüntüleri diğer 
şüphelilere göstererek şiddet uyguladı. 

70. Erdal Çerçi SAT Yüzbaşı SAT Komutanlığı / 
İstanbul

Murat Fırat - Astsubay 
SAT komandosu

Darp etmek suretiyle işkence yaptı
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71. Uğur Günaslan SAT Üsteğmen SAT Komutanlığı / 
İstanbul

Murat Fırat - Astsubay 
SAT komandosu

Darp etmek suretiyle işkence yaptı

72. Burak Çelik SAT Astsubay SAT Komutanlığı / 
İstanbul

Murat Fırat - Astsubay 
SAT komandosu

Darp etmek suretiyle işkence yaptı

73. Barış Dedebağı Binbaşı Genelkurmay 
Başkanlığı / Ankara

Muhammet Tanju 
Poshor

Çok sayıda askere gözaltı sırasında ağır işkenceler 
yaptı. Şiddet görüntüleri televizyonlarda 
yayınlandı.

74. Ahmet Gürbüz Cumhuriyet Savcısı Antalya 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı / 
Antalya

Eyüp Birinci - 
Öğretmen

Günlerce ağır işkence gördü. Makatına cop 
sokulması suretiyle bağırsakları yırtıldı. 
Gözaltında kanamaları artınça hastanede 
ameliyat edildi Ailesine haber verilmedi. Eyüp 
Birinci, gözaltında olduğu sırada polislerin 
işkence yaptığını gerekçe göstererek şikayetçi 
olan ailenin dilekçesini örtbas etti polisler 
hakkında işlem yapmadı. İşkencenin devam 
etmesine yardım etti.

75. Muhsin Türkeş Polis memuru Emniyet 
Müdürlüğü / 
Antalya KOM Şb.

Eyüp Birinci - 
Öğretmen

Polis memuru MuhsinTürkeş, Eyüp Birinci'ye 
gözaltında ağır işkence uyguladı. Birinci'nin 
makatına sert cisim sokarak bağırsaklarını yırtan 
polisler arasındaydı.

76. Volkan Vural Bal Yüzbaşı Genelkurmay 
Başkanlığı / Ankara 

Ömer Özdemir - 
Astsubay

Fiziki darp

77. Eşref Aktaş Savcı Trabzon 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı / 
Trabzon Adliyesi

Abdullah B. Savcı Aktaş, işkence gören bir mağdurun 
şikayeti üzerine açılan soruşturmada KHK 
gereği polislerin görevlerinden dolayı 
cezai sorumluluklarının olmadığına ve 
yargılanamayacağına hükmetti.

78. Fatih Tezcan Gazeteci Analiz Merkezi 
isimli Haber Sitesi 
sahibi  / İstanbul

Cemal Aslan, 
Abdulselam Aslan, 
Halil Aslan 

Van Gevaş Emniyet Müdürlüğü’nde işkence gören 
köylülerin fotoğraflarını yayınlayarak işkenceyi 
övmüş güvenlik birimlerini işkence suçuna teşvik 
etmiştir. İşkence gören şahısların daha sonra 
masum olduğu anlaşılmıştır.

79. Mehmet Metiner AKP'li eski 
milletvekili

AKP Hükümeti / 
Ankara

Bütün Mağdurlar Metiner, TBMM Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı 
olduğu dönemde özellikle de Hizmet Hareketi 
mensuplarına yönelik cezaevlerinden gelen 
işkence ve kötü muamele iddiaları konusunda 
inceleme ve araştırma yapmayacaklarını 
açıklamıştır.

80. Yasin Demir TEM Şube Müdürü Emniyet 
Müdürlüğü / 
Kırıkkale

Erdem Ayyıldız - Diş 
Hekimi, Harun 
Özdemir - Öğretmen, 
Hasan Kobalay - Okul 
Müdürü

Mağdurların verdiği bilgilere göre; Yasin Demir, 
Kırıkkale TEM Şube Müdürü olduğu dönemde 
gözaltındaki şüphelilere ağır darp, tazyikli soğuk 
suyla yıkama, makata cop sokma gibi işkenceler 
yapmıştır.
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81. Gökhan Karagöz Emniyet Müdür 
Yardımcısı

Emniyet 
Müdürlüğü / 
Zonguldak

Kubilay G. T.A. Ö.K. 
- Polis

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
davanın 5 ekim 2017 tarihli duruşmasında 
yargılanan şüpheliler kendilerine işkence yapan 
Karagöz ve Çakıroğlu'nun isimlerini açıkladı.

82. Okan Çakıroğlu Emniyet Müdür 
Yardımcısı

Emniyet 
Müdürlüğü / 
Zonguldak

Kubilay G. T.A. Ö.K. 
- Polis

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
davanın 5 ekim 2017 tarihli duruşmasında 
yargılanan şüpheliler kendilerine işkence yapan 
Karagöz ve Çakıroğlu'nun isimlerini açıkladı.

83. Tahir Darbazoğlu TEM Şube Amiri Emniyet 
Müdürlüğü / 
Ankara 

Emrah Ilgaz - Binbaşı, 
Sadık Kazancı - 
Yüzbaşı, Adem Kırcı 
- Pilot Üsteğmen, 16 
başka mağdur

Binbaşı Emrah Ilgaz, Yüzbaşı Sadık Kazancı ve 
Pilot Üsteğmen Adem Kırcı ile birlikte 16 mağdur 
Darbazoğlu'ndan şikayetçi oldu. 

84. Hacı Murat 
Dinçer

TEM Müdürü Emniyet 
Müdürlüğü / Şırnak

Hacı Lokman Birlik ve 
ailesi - Siyasi

Hacı Lokman Birlik'in zırhlı araç arkasında 
sürüklenerek öldürülmesi talimatını verdi.

85. Selami Altınok Eski İçişleri Bakanı AKP Hükümeti / 
Ankara

Hacı Lokman Birlik ve 
ailesi - Siyasi

Zırhlı araç arkasında sürüklenerek öldürülen 
Hacı Lokman Birlik'in ailesi Altınok'un işkence 
suçundan yargılanması için suç duyurusunda 
bulundu.

86. Ali İhsan Su Eski Şırnak Valisi Valilik / Şırnak Hacı Lokman Birlik ve 
ailesi - Siyasi

Zırhlı araç arkasında sürüklenerek öldürülen Hacı 
Lokman Birlik'in ailesi Ali İhsan Su'nun işkence 
suçundan yargılanması için suç duyurusunda 
bulundu.

87. Celal Sel Eski Şırnak Emniyet 
Müdürü

Emniyet 
Müdürlüğü / Şırnak

Hacı Lokman Birlik ve 
ailesi - Siyasi

Zırhlı araç arkasında sürüklenerek öldürülen 
Hacı Lokman Birlik'in ailesi Celal Sel'in işkence 
suçundan yargılanması için suç duyurusunda 
bulundu.

88. Ekrem Gönül Güvenlik Şube 
Müdür Yardımcısı

Emniyet 
Müdürlüğü / 
Ankara

Perihan Pulat - Emekli 
yargı mensubu

Perihan Pulat'ı darp ederek yaralayan polis 
memuru Ekrem Gönül görevine devam 
etmektedir. Gönül yargılandığı mahkemede 
sadece 3,000 Lira para cezasına çarptırılmıştır.

89. Mahmut Çaça Tarsus İlçesi T 
Tipi Kapalı Kadın 
Cezaevi Müdürü

Ceza ve Tevkif Evleri 
Kurumu / Mersin

Evin Şahin, Fadime 
Demir, Selvi Yılan, 
Yıldız Gemicioğlu, 
Helin Kaya, 56 
Mahkum

56 kadın mahkumun saçlarından sürüklenip 
darp edilmesi, tecavüzle tehdit edilmesi ve cinsel 
şiddete maruz kalması eylemlerinden sorumlu 
tutulmuştur.

90. Enis Yavuz 
Yıldırım

Ceza ve Tevkif Evleri 
Genel Müdürü 

Ceza ve Tevkif Evleri 
Kurumu / Ankara

56 Mahkum Mersin'de 56 mahkuma işkence yapan 
gardiyanlar ve cezaevi müdürü hakkında gerekli 
işlemleri yapmadığı gibi Türkiye'nin bir çok 
şehrindeki cezaevlerinde yaşanan işkencelerden 
sorumlu tutulmuştur.
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91. Volkan Akkuş Gardiyan Ceza ve Tevkif Evleri 
Kurumu / Manisa T 
Tipi Cezaevi

Ercivan Özcan Tutuklu Ercivan Özcan'a işkence yapan, sol kolunu 
omuzdan dirseğe kadar parçalayan gardiyanlar 
Volkan Akkuş yargılandı ve işkence suçundan 5’er 
yıl hapis cezasına çarptırdı. Memuriyetten atıldı.

92. Özgür Kutlu Gardiyan Ceza ve Tevkif Evleri 
Kurumu / Manisa T 
Tipi Cezaevi

Ercivan Özcan Tutuklu Ercivan Özcan'a işkence yapan, sol kolunu 
omuzdan dirseğe kadar parçalayan gardiyanlar 
Özgür Kutlu yargılandı ve işkence suçundan 
5’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Memuriyetten 
atıldılar.

93. Ümit Tatan Özel Hava Alay 
Komutanı Albay 

Genelkurmay / 
Ankara

Mehmet Sağlam 
- Subay, Hüseyin 
Çakıroğlu - Subay

Sağlam ve Çakıroğlu kendilerine yapılan 
işkencedan sorumlu tuttukları Ümit Tatan'dan 
mahkemede şikayetçi oldu.

94. Bayram Kantık 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı

Adalet Bakanlığı / 
Ankara

Sezgin Güney - Subay Anlatılan işkence iddialarının tutanaklara 
geçmesine ve tutukluların bu konuda açıklama 
yapmasına izin vermedi. 

95. Cem Karaca 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı

Adalet Bakanlığı / 
İstanbul

Sadık Cebeci - Subay Tutuklu sanığın gördüğü işkenceyi mahkeme 
tutanağına geçirmedi. 

96. Fatih Karakuş İstanbul Başsavcı 
Vekili

Adalet Bakanlığı / 
İstanbul

Sadık Cebeci - Subay Tutuklu sanığın işkence gördüğünü anlatmasına 
izin vermedi

97. Oktay Kapsız Marmaris İlçe 
Emniyet Müdür 
Yardımcısı

Emniyet 
Müdürlüğü / 
Muğla

Murat Konuş Oktay Kapsız, İstanbul'da görev yaptığı sırada 
gözaltında Murat Konuş isimli zanlıyı işkence 
ile öldürmek suçundan İstanbul 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına 
çarptırılmıştır. Cezaya rağmen halen görev 
başındadır.

98. Ramazan 
Adıgüzel

İstanbul Asayiş Şube Emniyet 
Müdürlüğü / 
İstanbul

Murat Konuş İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gözaltındaki 
Murat Konuş'u işkence ile öldürdükleri 
gerekçesiyle olaydan yaklaşık 10 yıl sonra 
tutuksuz yargılanan polisler Oktay Kapsız, 
Ramazan Adıgüzel, Murat Ertürk ve Abdülcelil 
Karadağ'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. 
Mahkeme heyeti, buna rağmen tutuklama kararı 
vermedi. Polisler görevlerine devam etti.

99. Murat Ertürk İstanbul Asayiş Şube Emniyet 
Müdürlüğü / 
İstanbul

Murat Konuş İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gözaltındaki 
Murat Konuş'u işkence ile öldürdükleri 
gerekçesiyle olaydan yaklaşık 10 yıl sonra 
tutuksuz yargılanan polisler Oktay Kapsız, 
Ramazan Adıgüzel, Murat Ertürk ve Abdülcelil 
Karadağ'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. 
Mahkeme heyeti, buna rağmen tutuklama kararı 
vermedi. Polisler görevlerine devam etti.
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100. Abdülcelil 
Karadağ

İstanbul Asayiş Şube İl Emniyet 
Müdürlüğü / 
İstanbul

Murat Konuş İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gözaltındaki 
Murat Konuş'u işkence ile öldürdükleri 
gerekçesiyle olaydan yaklaşık 10 yıl sonra 
tutuksuz yargılanan polisler Oktay Kapsız, 
Ramazan Adıgüzel, Murat Ertürk ve Abdülcelil 
Karadağ'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. 
Mahkeme heyeti, buna rağmen tutuklama kararı 
vermedi. Polisler görevlerine devam etti.

101. Cem Küçük Gazeteci Türkiye Gazetesi / 
İstanbul

Diyarbakır Barosu İşkenceyi övmek ve bu suçu işlemeye tahrik' 
suçlamasıyla hakkında soruşturma açılmıştır.

102. Fuat Uğur Gazeteci Türkiye Gazetesi / 
İstanbul

İşkenceyi övmek ve bu suçu işlemeye tahrik' 
suçlamasıyla hakkında soruşturma açılmıştır.

103. Emre Soylu Milletvekili 
Danışmanı

MHP Genel Merkezi 
/ Mersin

M.E.C. - Özgürlük İçin 
Hukukçular Derneği 

Polislerden işkence gören zanlının fotoğraflarını 
paylaşarak işkenceyi övdüğü gerekçesiyle 
hakkında soruşturma açılmıştır.

104. Ali Türkşen Emekli Albay Genelkurmay 
Başkanlığı / 
İstanbul

Tahsin İşlekel, Metin 
Bircan

Beykoz Sat Komutanlığı binasında subaylara 
işkence yapmıştır.

105. Erme Onat Emekli Binbaşı Genelkurmay 
Başkanlığı / 
İstanbul

Tahsin İşlekel, Metin 
Bircan

Beykoz Sat Komutanlığı binasında subaylara 
işkence yapmıştır.

106. Bülent Kuru Emekli Astsubay Genelkurmay 
Başkanlığı / 
İstanbul

Tahsin İşlekel, Metin 
Bircan

Beykoz Sat Komutanlığı binasında subaylara 
işkence yapmıştır.

107. Ercan Kireçtepe Tuğamiral, SAT 
Komutanı 

Genelkurmay 
Başkanlığı  / 
İstanbul

Tahsin İşlekel, Metin 
Bircan

Beykoz Sat Komutanlığı binasında subaylara 
işkence eylemlerine katılmıştır.

108. 60 Gardiyan Silivri Hapishanesi 
Gardiyanları

Silivri / İstanbul Ferhan Yılmaz Ferhan Yılmaz'ın hapiste yoğun bir işkence 
sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Resmi 
rapor, Yılmaz'ın kendisini iyi hissetmediğini 
söyledikten sonra hastaneye kaldırıldığını ve 
doğal nedenlerle orada öldüğünü söyledi. Ancak 
Ferhan'ın hastanenin yoğun bakım ünitesinde 
yatağında yatarken çekilmiş fotoğrafları, 
yüzünün şiddetli dayak yaraları ve morluklarla 
dolu olduğunu gösteriyordu.
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