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ONUR YASER-HATİCE CANLAR’IN KATLEDİLİŞLERİ HAKKINDA 

BASIN DUYURUSU 

 

BİR GÜZEL İNSAN ONUR YASER CAN 

 

Oğlumuzun o güzel bedenini morgda bize gösterdikleri, hala açık olan o güzelim 

maviş gözlerini ellerimizle kapattığımız andan bu yana evlat acısı içimizi yakıyor, 

yüreğimizi kanatıyor. 

 

ODTÜ Mimarlık bölümü mezunu, olağanüstü zeki, 3 yabancı dil bilen, Ressam, 

Müzisyen, Su Topu, Dalış Sporcusu, muhteşem bir yüzücü olan oğlumuz, 2009 

kasım ayında Mimar olarak çalışmak için İstanbul’a taşınmıştı. 2010 yılı Haziran 

ayında doğum gününden bir gün önce, 11 gr esrar alırken, teknik dinlemeye takılarak 

suçüstü yakalandı. Başta kendisini yakalayan ve sorgulayan polis ekibi ve bu polis 

ekibinin görevlendirdiği diğer iki ayrı polis ekibi tarafından maruz bırakıldığı işkence, 

cinsel taciz, psikolojik şiddet ve daha birçok insanlık dışı ve hukuksuz muamele 

sonucunda 23 Haziran 2010 günü yaşamına son verdi.  

 

Oğlumuz hayata aşkla bağlı, yaşama sevinciyle dolu, mizah duygusuyla ve pozitif 

enerjisiyle arkadaşlarının toplaşmalara dört gözle beklediği bir güzel insandı. Aynı 

zamanda, kısacık hayatında birçok güzel eser yaratmış bir sanatçıydı da. Onu hiç 

tanımadan, sadece 28 yaşına kadar ürettiği çizimlere, heykelciklere ve mimari 

projelere bakmak, içinde yer aldığı müzik gruplarında çaldığı davulunun sesine kulak 

vermek bile onun yaşamaktan ne kadar keyif aldığını, yaratmanın ve yarattığını 

paylaşmanın değerini bilen eşi bulunmaz sevgi dolu bir güzel oğul olduğunu anlamak 

için yeterli. Hayatta gerçekleştireceği, üreteceği, paylaşacağı daha nice güzelliği 

içinde barındıran, hayattan nice keyif alan oğlumuzun intihar ile öldürülmesi,  son 

yıllarda Türkiye’de giderek artan devlet ve polis şiddetinin bir tezahürüdür. On üç 

yıllık iktidar dönemi boyunca AKP hükümetinin yargıya yaptığı müdahaleler sonucu 

kolluk kuvvetlerinin üzerindeki hukuki denetim ve yargı mekanizmaları kasten 

zayıflatılmış ve bu sayede kolluk kuvvetlerinin cezasızlık üzerinden sistematik ve 

keyfi şiddet uygulamalarının yolu açılmıştır. Dolayısıyla oğlumuz basit bir intihar 
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vakası sonucu yaşamını yitirmemiş, bizzat kolluk kuvvetlerinin sistematik işkencesi, 

insanlık ve hukuk dışı muameleleri sonucu katledilmiştir.    

 

Oğlumuzu onulmaz bir hastalıktan, bir trafik kazasında, bir kavgada ya da gerçek bir 

intihar vakasında yitirmiş olsak, belki yalnızca bu iç yangınımız ve yürek 

kanamamızla baş başa kalacak, kaderimize razı olacaktık.  

 

Ancak vergilerimizle beslenen, aslında sözde bizi koruması, güvenliğimizi sağlaması 

için devlet gücü kullanan, 3'er kişilik 3 ekipten oluşan 9 polisin doğrudan, amirleri, 

müdürleri konumundaki diğer 5-6 güvenlik yetkilisinin dolaylı olarak oğlumuzun 

katline neden olmuş olmaları bizi daha da yakıyor, kanamamızı arttırıyordu günden 

güne. Hele oğlumuz katledildikten hemen sonra başlattığımız hukuk ve adalet 

arayışımızda, oğlumuzu katledenlerle birlikte onları koruyup kollayan diğer yetkililerin 

yalanlarına, sahtekârlıklarına, ahlaksızlıklarına, tuzak ve kumpaslarına maruz 

kalmamız, delil ve bilgilerin karartılması, bizden saklanması ve böylece hukuk ve 

adalete erişmemizin engellenmesi bizi öfkelendiriyor, isyan ettiriyordu. Bütün 

engellemeleri aşmaya çalışarak avukatlarımız ve insanüstü çabalarımızla ulaştığımız 

bilgi, belge ve delillere karşın hukuk makamlarının hukuksuz uygulamaları 

sonucunda, AHIM'in, Anayasa Mahkemesi'nin kapılarında adalet aramak zorunda 

bırakılmamız, yangınımızı, kanamamızı, öfkemizi ve isyanımızı çoğaltıyor, 

katmerleştiriyordu. 

 

Aslında biz içinde yaşadığımız sistemin, mevcut güvenlik güçlerinin yurttaşların huzur 

ve güvenliğini sağlamak yerine, yurttaşına işkence yapan, yurttaşını sakat bırakan, 

hatta öldüren faşist niteliğe sahip olduğunu 12 Mart döneminden biliyoruz. 12 Eylül 

faşizmini ise bizzat yaşamış 78 Kuşağı'ndanız. Uzun yıllardır ülkemizi yöneten 

mevcut hükümet, yetkili ağızları tarafından söylenegelen “İŞKENCEYE SIFIR 

TOLERANS” söyleminin KOCAMAN BİR YALAN olduğunu, bize çok büyük bir 

bedel ödeterek, OĞLUMUZU KATLEDEREK öğretti. 

 

Oğlumuzu artık geri getiremezdik; ancak hakkını, hukukunu, adaletini arayabilir, 

yapılan zulmün hesabını sorabilir, buna neden olanların en azından mevcut yasalar 
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çerçevesinde cezalandırılmalarını sağlayabilirdik. Bu konuda çok umutlu olmasak da 

yine de, umudumuzu kaybetmeden elimizden gelen her şeyi denemek istiyorduk.  

 

Ancak bu insanlık dışı, hukuk dışı, işlenebilecek en büyük insan hakkı ihlâli olan 

yaşam hakkı ihlâline neden olan işkenceyi yapan polisler, amirleri ve müdürlerinin ne 

cüretle, kime güvenerek ve nasıl yaptıklarını; ilgili mevzuatlarda bu suçların 

işlenebilmesi için bazı boşlukların nasıl bilerek bırakıldığını, suçu işleyen kamu 

görevlilerinin nasıl korunup kollandığını, böylece "İŞKENCEYE SIFIR TOLERANS" 

söyleminin ne kadar asılsız olduğunu, etkin ve eksiksiz olarak soruşturulması 

gereken bir insanlık suçu olan işkence ile ilgili bilgi, belge ve delillerin nasıl 

saklandığını ya da yok edildiğini, soruşturmaların nasıl TAKİPSİZLİKLE 

sonuçlandığını öğrenmek,  yaşamlarında ilk kez hukuka başvuran biz anne,  baba ve 

kız kardeşin sürdürdüğü hukuk mücadelesinde adalete bir nebze dahi olsa 

yaklaşamamamıza sebep oluyor, umudumuzu kırıyordu. 

 

BİR GÜZEL İNSAN,EŞİ BULUNMAZ ANNE HATİCE CAN 

 

Hatice uzun yıllar şimdiki Aile Bakanlığı, eski Kadının Statüsü ve Sorunları Genel 

Müdürlüğü'nde çalıştı. Ekonomistti. 45 yaşından sonra TODAİE'de Kamu Yönetimi 

üzerine yaptığı yüksek lisansını birinci derece ile tamamladı. Çok iyi derecede 

İngilizce biliyordu. Uygulanan AB projelerinde Eş Danışman olarak çalıştı. Mevcut 

birçok kadın hakkının yasalaşmasında son derece  önemli bir rol oynadı ve kadın 

hakları mücadelesinde hep en ön saflarda mücadele etti. Ancak sırf sosyalist 

devrimci görüşleri, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyesi olmayı sürdürmekte ısrar 

edebilen cesaretli iki üç kişiden biri olması nedeniyle, mobbing uygulamalarına maruz 

kaldı. Zulüm gördü ve bunun üzerine 50'sine yaklaşmışken nice emeklerle hazırlayıp 

verdiği TEZ ile hak ettiği Kadın Hakları Uzmanı  olarak emekli olmayı tercih etti. 

 

Yaşam mücadelemizin yalnızca bir kesiti olan bunların yanı sıra; oğlumuz Onur 

Yaser Can'ın KATLEDİLMESİNİ de anlatan  "Polisin Eline Düşünce SIFIR 

TOLERANS" kitabının yazarı İsmail Saymaz'a Hatice'nin 2012 yılında söyledikleri, 

kendisinin ne kadar muhteşem bir anne olduğunu ifade etmeye yetmez mi? 
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"Ben onu önce içimde var ettim, sonra kucağıma var ettim, emzirdim, kocaman bir 

adam oldu ve bana ihtiyacı varken nasıl oldu da yetişemedim diye kendime 

sormaktan... Dedim ki, Onur gittiyse bu dünyadan, bir daha güneş doğmaz, dünya 

dönmez, yaşam olmaz. O sıra babası hukuk mücadelesini bırakmadı. Onur'un yanına 

gitmeye niyetliyim açıkçası; yemiyorum, içmiyorum; zayıfladım. İzin vermediler 

gideyim yanına. Hastanelere yatırdılar. Kendime geldikten sonra dedim ki, Onur 

hayatından koparıldı Hatice, eşin doğru şeyler yapıyor, hadi onunla yola çık. Benim 

oğlum var ama 28 yaşında delikanlı, yaşlanmayacak. Ben 55 yaşındayım. 27 yıl 

onunla yaşadım. Ömrümün yarısını. Onun hak mücadelesinde, iğneyle kuyu 

kazdığımızı biliyorum. Ama sanki şimdi ben Onur'u 2 yaşında eyledim. Bir nebze yol 

kat ettik. Yani onu ben yeniden büyütüyorum İsmail Bey.  

 

Onur o kadar üretken bir çocuktu ki ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum, bize 

bıraktıklarını yaşatmak için ömrüm yetse keşke diyorum. Bu dünya Onur Yaser'e 

haksızlık edildiğini bilecek. Buradan güç alıyorum. Emekli oldum. İnanın, her gün 

bilgisayar başındayım, mesai yapar gibi oğlumun hak mücadelesi için çabalıyorum. 

Beni ayakta tutan güç bu... Onur çok sevdiği, aşkla bağlı olduğu hayatından 

koparıldı. Buna kimsenin hakkı yoktu. O sadece hayatına devam etmek istiyordu. 

İnandığı gibi. Dost olarak, İnsan olarak, inandığı değerlerle, kapitalizmin getirdiği 

haksızlıklara, çevre katliamına karşı çıkarak... Onur'a hiç kimse alışveriş merkezi 

projesi yaptıramazdı, biliyor musunuz? Onun amacı, eski eserlere, çevreye ve insana 

saygı duyan projeler üretmekti. Ünlü bir mimar olacaktı, inandığı değerlerle. Ülkemiz 

de çok nadir yetiştirebildiği değerlerden birini yitirdi. Bu kadar kolay olmamalı bu." 

 

Hatice’yle 3,5 yıl yılmadan usanmadan bazen o beni, bazen ben onu umutlandırmaya 

çalışarak, aslında Cumhuriyet Savcılarının ulaşmaları gereken yeni bilgi, belge ve 

delillere, yaşadığımız bunca acılara rağmen, omuz omuza, gecemizi gündüzümüze 

katarak biz ulaşıyorduk. Bunları hukuka teslim ettiğimizde umutlarımız artıyor, 

vicdanları bir yana, somut gerçeklere göre suçluların cezalandırılabileceğini 

düşünüyorduk zaman zaman.  

Fakat bu süreçte anne baba ve kardeş olarak, hukuk kurumlarının ve yetkililerinin 

oğlumuzun ölümüne sebep olan kolluk güçlerine hak ettikleri cezayı vermek yerine, 

üst üste verdikleri takipsizlik kararlarıyla onları koruma ve kollama yoluna gitmelerine 
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ve bu şekilde oğlumuzun hukuk cinayetleriyle kerelerce daha katledilmesine tanık 

olduk. Mücadelemiz süresince başvurduğumuz onca hukuk kurumundan evlat 

acımızı hafifletecek tek bir adil karar çıkmadı. Üç buçuk yıllık mücadelenin sonunda, 

Hatice’nin sürekli canımızı kanatan bu adaletsizliğe karşı mücadele edecek gücü 

kalmadı ve 2 Mart 2014 sabahı penceresinden kendini boşluğa bırakarak yaşamını 

yitirdi. 

 

Peki bu söyleşi, muhatabımız suç işleyen güvenlik görevlileri bir yana, üniversite 

eğitimi almış hukuku yorumlayıp uygulayan savcı ve yargıçların dahi bir zerre 

vicdanları olsa dolayısıyla bir nebze de olsa adalet görseydik Hatice'nin yaşama 

umudunun hala süreceğini göstermiyor mu? Evet gösteriyor. Çünkü bu söyleşi’den 

sonra hukuk mücadelesini KATLEDİLİŞİNE kadar omuz omuza sürdürdük. Bu bize 

ÖDETİLEN İKİNCİ CİNAYETTİR. Hayata aşkla bağlı olan,  yaşayacak ve yaşatacak 

onca güzelliği, onca sevgiyi yüreklerinde taşıyan canlarımızı ölüme sürükleyecek 

kadar canice bir adaletsizlik ve zulümdür karşılaştığımız ve hâlâ karşılaşmakta 

olduğumuz. Oğlumuz Onur Yaser Can'ı KATLEDENLER Hatice'yi de 

KATLETMİŞLERDİR. 

 

 

 

 

İŞKENCECİLER!!!... İŞKENCECİLER!!!... 

 

Oğlumuz doğum gününden tam bir gün önce, 2 Haziran 2010 tarihinde, 

telefonunu iki kız arkadaşından aldığı esrar satıcısı bir torbacı ile saat 20:20 

civarında başlayan telefon görüşmesinin TEKNİK TAKİP'e takılması üzerine, o sırada 

uyuşturucu ticareti yapan bir şebekeyi CMK 250. madde kapsamında dinleyen, 

başında Narkotik Şube Teknik Dinleme Kısım Amiri Komiser Hakan Aydın ve 2 polis 

memuru Onur Ülker ve Muhammed Ongun’dan oluşan 3 kişilik bir ekip (1) tarafından 

suçüstü yakalanıyor ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Narkotik Şube 

Müdürlüğü'nde (İNP) işkence, cinsel saldırı, kötü muamele ve daha birçok 

hukuksuzluklara maruz bırakılıyor. Öncelikle oğlumuz Onur Yaser Can, ilgili 

yönetmeliğe aykırı bir şekilde (Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği-madde 28) 
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ancak gözaltı durumunda Cumhuriyet Savcısı nın yazılı emri dahilinde yapılabilecek 

ince aramaya(vücut boşluklarının anüs vb. aranması), Narkotik Büro bünyesinde, 

gözaltı emri olmaksızın ve  kayıtdışı bir şekilde maruz bırakılıyor.  İlgili yönetmelikte 

aramanın, kişinin utanma duygusunu en az ihlâl edecek bir şekilde yapılması; bu 

bağlamda önce bedenin üst kısmındaki giysilerin çıkarttırılıp; bedenin alt kısmındaki 

giysilerin, üst kısmındaki giysiler giyildikten sonra çıkarttırılması gereği belirtilmesine 

rağmen oğlumuz çırılçıplak soyuluyor. Yönetmeliğe göre aramanın mümkün olan en 

kısa sürede ve sadece arama amaçlı yapılması gerekirken Oğlumuz çırılçıplak 

vaziyetteyken keyfi bir şekilde defalarca çömelttirilip öksürtülüyor, bu sırada maaşı 

soruluyor. Yine çırılçıplak vaziyetteyken duvara dönük bir şekilde uzun süre 

bekletiliyor, sözlü olarak aşağılanıyor ve cinsel tacize uğruyor. Aynı zamanda 

yaklaşık iki buçuk saat süren bu sorgulama ve işkence sırasında polislere yalvaran 

bir adamın sesi zorla kendisine dinletiliyor. Zeki ama dürüst, kurnazlık ve hile 

bilmeyen, ne olursa olsun arkadaşlarının ismini vermeyecek kadar onurlu ve vicdanlı 

oğlumuzdan, yaptıkları bütün işkenceye rağmen almak istedikleri itirafı, yani teknik 

takibe takılan telefon konuşmasında irtibata geçtiği torbacının numarasını aldığı 

arkadaşlarının açık kimliklerini, alamayan bu ekip, sorgulamanın ertesinde alınan 

sahte doktor raporunun ardından oğlumuzu bilinmeyen bir yerde bir buçuk saat daha 

alıkoyup serbest bırakıyor. Hiçbir Cumhuriyet savcısının haberi olmadan gerçekleşen 

bu süreçte oğlumuzun Antakya/Samandağ nüfusuna kayıtlı olduğunu, dolayısıyla 

ALEVİ olduğunu da öğrendiklerinden, MEZHEPÇİ/AYRIMCI bir KİN ve NEFRETLE 

(Ekipteki Komiser ISLAHIYELİ, bir polis memuru ise Kahramanmaraşlı ) işkenceyi 

amaçlarına ulaşana kadar sürdürmeye karar veriyorlar. Bu amaçla, işkenceyi yapan 

1. Ekibin görevlendirdiği, Ekip Amiri Polis Memuru Soner Gündoğdu ve 2 polis 

memuru Salih Bahar ve Yunus Başay’dan oluşan bir başka polis ekibi (2), yapılan 

işkenceyi saklayıp gizlemek için yakalamayı sözde  kendilerinin yaptıklarına ilişkin 1.  

Ekip polisleri ile birlikte hazırladıkları 11 adet sahte belge ve tutanakları,  İYİ POLİS 

ROLÜNÜ OYNAYARAK, ama yine işkence ve tehdit ederek, birkaç gün içinde 

ikinci kez  Vatan'daki Emniyet'e çağrılan oğlumuza, ilkkezmişcesine imzalattırıyorlar. 

 Yine işkenceyi yapan 1. ekibin görevlendirdiği Ekip Amiri Polis Memuru Şükrü 

Velioğlu ve 2 polis memuru Ramazan Şen ve Emre Tuncel (Hatay Dörtyollu)’den  

oluşan diğer bir ekip (3) ise oğlumuzu katledene kadar, 21 gün süresince  aralıksız, 

hukuk dışı Fiziki Teknik Takip altında tutuyor, taciz ve tehdit ediyor, muhbirlik 

yapmasını istiyor, kısaca işkenceyi sürdürüyorlar. Net 8 gram esrar ile yakalanan 
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oğlumuz en fazla denetimli serbestlik ile cezalandırılabilecekken, yaptıkları bütün 

işkencelere rağmen itiraf ettiremedikleri, arkadaşlarının isimlerini itiraf ettirmek 

için”, oğlumuza “içicilikten denetimli serbestlikle kurtulamayacağı”, 

"bulundurmak, temin etmekten" 5-15 yıl hapis cezası ile cezalandırılacağı, 

hapislerde çürütüleceği tehdidini sürdürüyorlar. 

 

Ancak bütün bu insanlık dışı,  hukuk dışı uygulamaları yaparken ne CMK 250. madde 

kapsamında uyuşturucu çete operasyonunu yaptıran Cumhuriyet Savcıları Mehmet 

Berk ve Savaş Kırbaş’a, ne yakalama gecesinde Beyoğlu Bölgesi Nöbetçi 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Nuri Gür'e ( Savcı Görüşme ve Talimat Tutanağı’nda 

aslında  Teknik Dinlemeye takıldığından CMK 250. madde kapsamında uyuşturucu 

çete operasyonunu yaptıran Cumhuriyet Savcıları Mehmet Berk veya Savaş Kırbaş 

ile görüşüp talimat almaları gerekirken, Beyoğlu Bölgesi Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı 

Mehmet Nuri Gür ile görüşüp talimat aldıkları sabit olmasına rağmen; Hatice ve 

benim gerek Mehmet Berk ve gerekse de Mehmet Nuri Gür ile yaptığımız 

görüşmelerde oğlumuzun yakalanmasından haberdar olmadıkları, ZATEN 

CUMHURİYET SAVCILIKLARI OLARAK YAKALANANLAR İÇİN HERHANGİ  

KAYIT TUTMADIKLARI, GÖZALTINA ALINIP DA NEZARETHANEYE 

KONULANLARIN KAYDINI TUTTUKLARI ortaya çıkmıştır.) ne de bilahare herhangi 

bir Cumhuriyet Savcısına haber veriyorlar. SAHTE BELGE VE TUTANAKLAR dahil 

olmak üzere, tüm kayıtlar SADECE POLİS KAYITLARI olup yapılan bütün bu 

uygulamalar İLGİLİ HİÇBİR CUMHURİYET SAVCISINA HABER VERİLMEMİŞ ve 

BİLEREK KASTEN GİZLENMİŞTİR. İlgili hiçbir Cumhuriyet Savcısı nezdinde 

oğlumuzun yakalandığı ve serbest bırakıldığı 2-3 Haziran gecesinden, katledildiği 23-

24 Haziran gecesine kadar HİÇBİR KAYIT BULUNMAMAKTA olup, oğlumuz 

aslında yakalandığı 2 Haziran 2010 saat 21:20’den evine ulaştığı 3 Haziran saat 

02:00’a kadar sadece birkaç saat işkence, cinsel saldırı, kötü muamele 

görmemiş, KATLEDİLDİĞİ GÜNE KADAR 22 GÜN SÜRESİNCE HUKUK DIŞI, 

KAYITSIZ, SÜREKLİ GÖZALTINDA TUTULMUŞTUR.   

 

Aslında bu durumun anlamı; İlgili kanun ve Yönetmelikteki muğlak ifadelerin 

yarattığı boşluğu kullanan ve pratik olarak DENETLENEMEYEN herhangi bir 

kolluk gücünün istemesi hâlinde, Cumhuriyet Savcısı’na haber vermeden; 
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sonradan yargılanıp ceza almamak adına gerekli tedbirleri alması şartıyla, değil 

birkaç saat, hatta günlerce yakaladıkları kişileri emniyet binalarında ve hatta 

bilinmeyen bir yerlerde tutabileceği ve her türlü işkence ve kötü muameleyi 

yapabileceği, çıkar temin edebileceği, yaşama hakkı dâhil her türlü insan hakkı 

ihlâlini yapabileceği anlamını taşımaktadır. Bu nedenlerle bundan sonra 

oğlumuzun İŞKENCE SONUCU KATLEDİLMESİNE, BİLAHARE BU ACIYA 

DAYANAMAYAN ANNESİ HATİCE CAN’ın da KATLEDİLMESİNE neden olan bu 

mevzuat boşluğunun ACİLEN yasama ve yürütme organınca ortadan 

kaldırılması SON DERECE ÖNEMLİ ve GEREKLİDİR. 

 

Oğlumuzun öldüğü 24 Haziran 2010 tarihinde 1. Polis ekibi tarafından tutanak altına 

alınmış olmasına karşın, yani öldüğünü bilmelerine rağmen; oğlumuzu 

katlettiklerini bilen 9 polis memuru, amir ve müdürleri 26 Haziran 2010 tarihinde, 

TELAŞ ve PANİK içinde bir an önce DOSYAYI KAPATMAK ve SUÇLARININ 

ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAYACAK HER TÜRLÜ BİLGİ; BELGE VE DELİLLERİ 

YOK ETMEK için 26 Haziran 2010 günü  polis fezlekesi düzenliyor. Ölüm 

tutanağı polis fezlekesine bilerek ve kasten konmuyor. Oğlumuzun öldüğünden 

habersiz olan Cumhuriyet Savcısı Faysal Polat  polis fezlekesine göre 29 Haziran 

2010 tarihinde "esrar içiciliğinden" iddianame düzenleniyor. MERNIS kayıtlarından 

oğlumuzun 24 Haziran 2010 tarihinde öldüğüne ilişkin kayıt çıkarmasına ve bu kayıtta 

6 Temmuz 2010 tarihli imzası olmasına rağmen Hakim Canan Küçükali 7 Temmuz 

2010 tarihinde iddianameyi kabul edip oğlumuz hakkında dava açıyor, duruşma günü 

saptıyor ve oğlumuzun İstanbul’daki adresine tebligat çıkararak KATLEDİLEN 

oğlumuzu duruşmaya çağırıyor. 

 

Yapılan uyuşturucu çetesi operasyonunda Teknik Dinlemeye takılan onlarca 

“içici” olarak tabir edilenlerden suçüstü yakalanan sadece iki kişiden biri olan 

oğlumuz hakkında düzenlenen polis fezlekesi ancak ölümünden sonra TELAŞ 

ve PANİK içinde bir an önce DOSYAYI KAPATMAK ve SUÇLARININ ORTAYA 

ÇIKMASINI SAĞLAYACAK HER TÜRLÜ BİLGİ; BELGE VE DELİLLERİ YOK 

ETMEK için düzenlenip, sadece 3 gün sonra savcılık iddianamesi düzenlenip, 

bir hafta sonra iddianame kabul edilip, duruşma günü saptanırken, aynı gün 

oğlumuzun yakalanmasından sadece iki saat önce yine suçüstü yakalanan  
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Y.K.’nın Teknik Takip’e takıldığı yine bilerek ve kasten gizlenerek ama hiç 

bekletilmeden hemen 18 Haziran 2010 tarihinde polis fezlekesi düzenlenmesine 

rağmen, iddianame düzenlenmesi 20 Ağustos 2010 tarihinde gerçekleşebiliyor. 

Buna göre ilgili savcı ve yargıçın  kolluk kuvvetlerinin DOSYAYI KAPATMAK ve 

SUÇLARININ ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAYACAK HER TÜRLÜ BİLGİ; BELGE 

VE DELİLLERİ YOK ETMEK için düştükleri anlaşılan  TELAŞ ve PANİĞE dahil 

olmalarını nasıl yorumlamak gerekir ? 

 

AKIL ALMAZ HUKUK DIŞI UYGULAMALAR VE HUKUK CİNAYETLERİ DEVAM 

EDİYOR 

 

1-Oğlumuz yakalandığında “sözde” direnme olmadığından Giriş Doktor Raporu 

alınmıyor. 

 

2-Anayasal bir hak olmasına rağmen sözde imzası alınarak biz yakınlarına haber 

verilmiyor. 

 

3-Yasal zorunluluk olmasına rağmen oğlumuza avukat bulundurma hakkı 

hatırlatılmıyor, avukat isteyip istemediği bilerek ve kasten sorulmuyor, ifadesi 

alınırken avukat bulundurulmuyor. 

 

4- Çıkış Doktor Raporu almak üzere doktora; bizzat ifadesini alan, işkenceyi yapan 1. 

Polis ekibi tarafından götürülüyor. 

 

5- Doktor muayeneyi İstanbul Protokolü’ne aykırı olarak bizzat ifadesini alan, 

işkenceyi yapan 1. Polis ekibi doktorun odasındayken yapıyor. 

 

6-Çıkış Doktor Raporu yine İstanbul Protokolü’ne aykırı olarak, raporda bulunması 

gereken en basit bilgileri bile içermeyecek şekilde, üstelik psikolojik vb. diğer 

muayeneler yapılmadan “Darp cebir yoktur” şeklinde düzenleniyor. 
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4., 5. ve 6. Maddeler  “darp cebir yoktur” raporunun ne kadar AHLAKSIZ BİR 

DOKTOR tarafından düzenlenmiş DÜZMECE bir rapor olduğunu göstermeye yeter 

hatta artmaz mı ? 

 

7- Oğlumuz; Çıkış Doktor Raporu alındıktan sonra serbest bırakılması gerekirken 

(Nitekim uyuşturucu çetesinden esrar almak için telefon eden, Teknik Dinlemeye 

takılan ve oğlumuz gibi, oğlumuzun yakalanışından 2 saat önce 2 Haziran 2010 

tarihinde suç üstü yakalanan Y.K.’nın Çıkış Doktor Raporu alındıktan hemen sonra 

serbest bırakıldığı anlaşılmıştır) bilinmeyen bir yerde 1,5 saat daha tutuluyor ve 

işkence bu süre içinde de devam ediyor. 

 

8- Sözde, kendisine işkence yapan polisler teklif etmelerine rağmen; oğlumuzun ne 

yakalandığında düzenlenen ifade tutanağından, ne de daha sonra sahte olarak 

düzenlenip, oğlumuz ikinci kez çağırılarak kendisine işkence ile imzalattırılan ifade 

tutanakları ve diğer belgelerden birer suret almayı istemediği; Türkiye’nin en iyi 

üniversitesi ODTÜ mezunu, olağanüstü zeki, ancak hayatında ilk kez polisin eline 

geçen, 3 yabancı dil bilen, Mimar, Ressam, Müzisyen, Su Topu, Dalış Sporcusu, 

muhteşem bir yüzücü olan oğlumuzun bunu reddettiği, böylece nasıl bir ifadeye imza 

attığını bilmediğinden, ölümüne kadar kendisini bizzat şüphe altına soktuğu, maruz 

kaldığı işkenceye ilave olarak kendisine bizzat psikolojik işkence yapmayı kabul ettiği 

şeklinde hayatın doğal akışına aykırı iddialar bile ileri sürülebiliyor.  

9- CMK 250. Sayılı Madde kapsamında, olay tarihinde Özel Yetkili Cumhuriyet 

Savcısı Mehmet Berk ve Savaş Kırbaş’ın Örgütlü Faaliyet Çerçevesinde Uyuşturucu 

Madde Ticareti Yapmak suçundan 2010/74 soruşturma sayılı dosyada yürüttüğü 

soruşturmada; ilki 13 nisan 2010, son ikisi ise 22 Haziran 2010 tarihinde 9 mahkeme 

kararına dayanarak çete telefonları dinleniyor. Telefon dinlemelerine takılan 29 “içici” 

şahıstan SADECE oğlumuz ve Y.K. aynı gün 2 Haziran 2010 tarihinde 2 saat ara ile 

suçüstü yakalanıyor.   

Oğlumuzun 21. Haziran 2010 tarihinde avukatına vekalet verdiği günün hemen ertesi 

iki gün, yani 22-23 Haziran 2010 tarihlerinde,  22 haziran 2010 tarihinde telefon 

dinlemesi için 2 adet yeni mahkeme kararı aldırılmasına; operasyonun henüz 2 aylık 

olmasına; (Nitekim operasyon savcısı Mehmet Berk ile yaptığımız görüşmede bu 
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tür operasyonların en az 6 ay hatta daha fazla zaman aldığı ve yalnızca 

uygulamada BÜYÜK BİR SEVKİYAT, UYUŞTURUCU BARONLARI ile buluşma 

gibi durumlarda çeteye baskın yapılageldiği, bu operasyonda baskının erken 

yapılıp, sadece 550 gram esrar yakalanmasından dolayı kendisinin polislere kızdığı 

ve onları azarladığını ifade ettiği gibi)  rağmen çete üyeleri baskınla yakalanıyor ve 

onlarca polisin katıldığı operasyonda daralı ağırlığı 550 gram olan esrar 

yakalanabiliyor sadece.  Bu durum, oğlumuzun bulunduğu o BÜYÜK 

GÖZALTININ KANITI olmasının yanısıra, çete üyelerinin çok az bir ceza ile 

kurtulmaları için polisin çete ile işbirliği yaptığının KESİN KANITIDIR. 

Oğlumuzun dinlemeye takılıp, suçüstü yakalanmasından önce ya da sonra dinlemeye 

takılan ve haklarında polis fezlekeleri düzenlenen diğer 14 “İçici/kullanıcı” nın 

tümünün; Örgütlü Faaliyet Çerçevesinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak 

suçundan 2010/74 soruşturma sayılı dosyada yürütülen soruşturma kapsamında çete 

üyelerine yönelik yakalama işlemlerinin yapıldığı 22/23 Haziran 2010 tarihlerinde, 

dinlemeye takıldıkları telefon numaraları Narkotik Polisi tarafından aranarak, DAVET 

ÜZERİNE Narkotik Şube’ye geldikleri, usulen yakalamalarının yapıldığı, gerekli ifade 

ve tutanaklar ile yakalanan çete üyelerinin TEŞHİS İŞLEMLERİNİN yapıldığı ve daha 

sonra oğlumuz Onur Yaser Can hakkında düzenlenen Polis Fezlekesinde belirtildiği 

gibi “Genel bir arama taramaya izin veren bir mahkeme kararı” değil de, bizzat 

yürütülen 2010/74 s sayılı soruşturma kapsamında Polis Fezlekeleri, iddianame ve 

yargılamaları yapılmış, ayrıca hiç biri İKMALEN savcılığa gönderilen Polis 

Fezlekelerinde tarih, saat eksiklikleri ve bir çok hata olmasına rağmen, bunların 

düzeltilmesi için ertesi gün Şube’ye TEKRAR ÇAĞRILMAMIŞTIR. 

“İçici/kullanıcı” olarak telefon dinlemesine takılan, soyadı veya adı ve soyadı tespit 

edilmeyen, ancak dinlemeye takıldıkları telefon numaraları izlenerek kimlikleri 

kolayca tespit edilebilecekken buna gerek görülmeyen 20-25 adet 

“İçici/kullanıcı” için HANGİ YASAL PROSEDÜR TAKİP EDİLEREK  haklarında  

HİÇ BİR YASAL İŞLEM YAPILMIYOR? Bu da sorulması gereken önemli bir soru.  

10- Oğlumuzun avukatı; tam da çete üyelerine yapılan baskın sürerken 23 Haziran 

2010 tarihinde Narkotik Şube’ye giderek, oğlumuzla ilgili tutanaklardan suret 

istediğinde, “Onur Yaser’in çok büyük bir uyuşturucu dosyası içinde olduğu, 

dosyada gizlilik kararı olduğu, bu nedenle herhangi bir suret verilemeyeceği” 
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söyleniyor. Avukatın gizlilik kararı olsa da ifade tutanağından suret verilmesi 

gerektiğini, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu, gerekirse dilekçe vereceğini ve 

müdürleri ile görüşmek istediğini ısrarla ifade etmesi sonucunda ve uzun bir 

bekleyişin ardından Madde Tartım Tutanağı ile İfade Tutanağı’ndan birer suret 

veriliyor. Ancak avukattan  “TEKRAR İFADESİNİ ALMAK ÜZERE ONUR 

YASER’in ertesi gün Şube’ye getirmesini” talep ediyorlar. Avukat’ın aldığı İfade 

Alma Tutanağı suretinde ifadeyi alan polis amir vekilinin hala imzasının olmadığı 

görülüyor.  

 

Yapılan bütün bu insanlık dışı muamelelere maruz kalan, BÜYÜK BİR GÖZALTINDA 

olan ve 3. kez ifade vermeye çağrıldığını avukatından öğrenen oğlumuz, polisin eline 

bir kez daha düşüp aynı insanlık dışı işkence, kötü muamele ve cinsel saldırıya 

uğramamak, sadece yaralanmak ve o gece sırf polisin eline düşmemek amacıyla 

yaptığına inandığımız üzere (Bunu biz anne-baba ve kız kardeş olarak hem kendisini 

ziyaret etmek hem de yeni işyerini görmek amacı ile O’nu son olarak gördüğümüz 24-

27 Nisan 2010 tarihilerinde ziyaret edip, evinde konuk olduğumuzda, evinin teras 

katının trabzan ile korunaklı olmayan duvarına oturduğunda, annesinin  “aman oğlum 

düşersin” dediğinde her zamanki mizah yeteneği ile “ aman anne... buradan düşenin 

sadece ayakları kırılır, merak etme” şeklinde espri ile yanıtlamasından anlıyoruz.) 23 

Haziran 2010 tarihinde,  bulunduğu 4. kattaki odasından atlamış, atladığında hâlâ 

hayattaymış. Sesini duyurabilmek amacıyla düştüğü yerden yaklaşık 3-4 metre 

sürünerek bahçe duvarına kadar gelmiş, yardım istemiş, yardımını duyan komşuları 

BÜYÜK BİR SORUMSUZLUKLA maalesef önce polisi, sonra 112 acil servisi aramış. 

Polisin hemen intikal ettiği olay yerine, 112 acil servisin çok geç gelmesi, ilk 

götürüldüğü Şişli Etfal Hastanesi’ne, Beyin Cerrahının “sözde” ameliyatta olması 

gerekçesiyle kabul edilmemesi, oradan  Okmeydanı Hastanesi’ne geç götürülmesi, 

dolayısıyla geç müdahale edilmesi sonucunda oğlumuzun KATLEDİLİŞİ 

TAMAMLANIYOR. 

 

Bu nedenlerle 112 Acil Servisi Personeli ile Şişli Etfal ve Okmeydanı Hastanelerinin 

bazı doktorları hakkında yaptığımız suç duyurumuz önce İstanbul Valiliği’nin 

soruşturmaya izin vermemesi sonucu yapılmamış, İdare Mahkemesi’ne yaptığımız 

itirazımızın kabul edilmesinden sonra soruşturma başlatılmış ve soruşturma sonunda 
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gerek 112 servisi personeli gerekse de iki hastanenin bazı doktorları hakkında açılan 

ve halen sürmekte olan davada, İstanbul 5. Asliye Hakimi maalesef bir duruşmada 

bizim aslında yalnızca  “TAZMİNAT” peşinde olduğumuz iftirasını atabilmiş, bir 

sonraki duruşmada söylediğinin hiçbir somut delile dayanmayan, tek yanlı bir görüşü 

olduğunu, bizi son derece yaraladığını söylediğimizde, yaptığının “yanlış 

olduğunu” bu nedenle “özür dilediğini” beyan etmiştir. 

11- Oğlumuzun katledilişinden hemen sonra, “Neticesi itibariyle ağırlaşmış 

işkence ve cinsel saldırı” suç duyurusunu o zaman erişebildiğimiz delillere göre 

sadece 6 polis memuru hakkında yaptık. Açılan soruşturmada 11 ayda her nedense 

3 savcı değişti. Son savcı Muammer Akkaş işkence suçu nedeniyle bütün polisler 

hakkında TAKİPSİZLİK kararı veriyor, ancak ilk savcı Halil Çalık, Narkotik Büro’yu 

mahkeme kararı ile basıp bilirkişiye aldırdığı bilgisayar imaj kayıtlarından 5 polisin 

“11 adet Resmi Belgede Sahtecilik” yaptıklarını bilirkişi raporu ile saptıyor. 

Sahteciliği saptayan aynı savcı kamera kayıtlarını aynı baskında alarak, işkenceyi 

görüntülü olarak saptayabilecekken, bunu yapmayıp yazı ile Narkotik Şube’den 

kamera kayıtlarını talep ediyor. Yani polislerin SAHTECİLİK YAPTIKLARINI 

SAPTAYAN SAVCI,  İŞKENCE SUÇUNU GÖRÜNTÜLÜ SAPTAMAYI İHMAL 

EDİYOR. 

 

Göreve başlayalı henüz 9 ay dolmamışken oğlumuzun katledilişinden hemen sonra 

apar topar Polis Okulu’na tayini çıkartılan Narkotik Şube Müdürü Cengiz Malbeleği 

yerine tayin edilen Mahir Çakallı; savcıyı APTAL yerine koyarak sadece asansör, 

merdiven önleri, koridorları gösteren 10 CD’lik kamera kaydı gönderiyor. 

Oğlumuzun ne ilk yakalandığında sorgulandığı, işkence gördüğü, ifadesinin 

alındığı yerin, ne de ikinci kez emniyete gittiğinde kendisine işkence ve tehdit 

edilerek, 11 adet sahte belge ve tutanağı imzalattırdıkları Kafeterya’da kamera 

görüntüsünün olmadığını bildiriyor. (Zaten savcı Muammer Akkaş da gönderilen 

bu kamera kayıtlarına dayanarak Bilgisayar Mühendisi bir bilirkişiden oğlumuza 

“İşkence yapılmadığını” bildiren rapor alıyor, bu rapora dayanarak TAKİPSİZLİK 

kararını veriyor.) Diğer 8 polisin ise sahte resmi belgeleri bilerek ve kasten 

imzaladıkları, kullandıkları dosyada açıkça sabit olmasına rağmen, sadece iki polis 

hakkında “Resmi Belgede Sahtecilikten iddianame düzenlenmesi kararını veriyor. 

Savcı Ali Çelebi ise; yine bilirkişi raporları ve dosyadaki delilleri incelemeden 
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Muammer Akkaş’ın kararına aynen uyarak sadece iki polis hakkında iddianame 

düzenliyor. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi de yine bilirkişi raporları ve dosyadaki 

delilleri incelemeden iddianameyi kabul ediyor ve bir yıl süren yargılamada “Resmi 

Belgede Sahtecilik” yaptıkları sabit olan diğer 8 polis memuru için davanın 

genişletilmesi talebimiz dahi kabul edilmediği gibi, her türlü itirazımız reddediliyor ve 2 

polis memuru Soner Gündoğdu ile Salih Bahar’a en alt sınırdan ceza verildiği gibi iyi 

halden de yararlandırılarak 2’şer buçuk yıl hapis ile Devlet Memurluğu’ndan men 

cezası veriliyor. İşkence suçundan verilen TAKİPSİZLİK kararına karşı Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’ne müracaatımız kabul edilmiş olup yargılama sürmektedir. 

 

12- Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yaptığımız şikâyet üzerine bu sırada iki Polis Baş 

Müfettişi’nin yürüttüğü İdari Soruşturma yapılıyor, idari soruşturmanın 

sonuçlandırılması, bilerek ve kasten İstanbul 6. ACM kararı sonrasına bırakılıyor, 

yine adli soruşturmada olduğu gibi bilirkişi raporları ve dosyadaki deliller 

incelenmeden 6 polis memurunun adli soruşturma ve kovuşturma sırasındaki ifadeleri 

ile yaptıkları idari soruşturma sırasında verdikleri ifadeler arasında ortaya çıkan, 

hayatın olağan akışına tamamen aykırı, inanılmaz yalan ve çelişkiler de 

irdelenmeden, 6. ACM mahkûmiyet kararından sonra İstanbul İl Disiplin Kurulu 

İŞKENCECİLERİNİ KORUYUP KOLLAYACAK ŞEKİLDE 4 polise ise hiçbir disiplin 

cezası vermediği gibi, yine sadece mahkum olan 2 polis memuru Soner Gündoğdu ile 

Salih Bahar’a, adli yargılamada verilen cezaya göre VİCDANSIZCA hatta 

AHLAKSIZCA SADECE BİR GÜNLÜK MAAŞ KESİMİ cezası veriyor.  

 

13- İtirazımız üzerine İstanbul 8. İdare Mahkemesi Heyeti işkencileri koruyup kollayan 

bu kararı İPTAL ETMEKLE BİRLİKTE neredeyse İŞKENCENİN VARLIĞINI 7 

maddelik şu kararı ile saptıyor: 

(1) Doktor kontrolü olmaksızın Narkotik Şube Müdürlügü bünyesinde saat 

21:20’den 23:45’e kadar tutulduğu, oysa üst arama tutanağında imzası 

bulunan personelin 13 Ağustos 2010 tarihli ifadesinde suç unsuru olup 

olmadığına dönük elle üst araması yapılmakla yetinildiğini beyan ettiği, ancak 

şahsın amiri konumundaki Hakan Aydın isimli personelin ise aynı tarihli 

ifadesinde Şube içerisinde şahsın İNCE ARAMASININ” (Vücut 

boşluklarının, anüs vb) kimsenin olmadığı bir odada çıplak şekilde iken 
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yapıldığını ikrar ettiği, İLGİLİNİN (Onur Yaser Can)  FİZİKSEL VE ZİHİNSEL 

BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA İHTİMALİ BULUNAN BU FİİL İLGİLİ ŞAHSIN 

(Onur Yaser Can) KORKARAK TEDİRGİNLİK DUYABİLECEĞİ VE AYRICA 

KÜÇÜK DÜŞTÜĞÜ VE İTİBARININ ZEDELENDİĞİ HİSSİNE KAPILMASI 

OLASILIĞINI DOĞURACAK NİTELİKTE İSE DE idarece sadece salıverme 

öncesi (saat 23:54’te) HEKİM KONTROLÜNÜN ( DARP VE ŞİDDET YÖNÜ 

İLE ) edinildiği,  

(2) Hekim muayenesinin kolluk personeli olmaksızın kontrole getirilen müteveffa 

şahısla başbaşa yapıldığına dair herhangi bir bilgi ve belgenin olmadığı ( 

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 15.04.2011 tarih ve 164 sayılı yazısı 

bu durumu doğrulamaktadır.) 

(3) Polis merkezinde nezarethaneye konulmadığı, 

(4) Anılan hastaneye sevkine kadar arada gecen zaman diliminde Polis 

Merkezi’nde ne şekilde muhafaza edildiği ve bu duruma dair kamera 

kayıtlarının olmadığı (Yalnızca binaya giriş-çıkış, asansör vb. mekanlara dair 

kayıtlarla yetinildiği), 

(5) Tanzim edilen tutanakların orijinallerinin muhafaza edilmeksizin veya bu yolda 

bir izaha yeni düzenlenen tutanakta yer verilmeksizin ŞÜPHELİ İFADESİNİN 

TEKRAR FAKAT İLK KEZMİŞÇESİNE ALINDIĞI, 

(6) Bu işlemlerin resmi bir davet yazısı olmaksızın kafeteryada gerçekleştirildiği, 

ancak kamera kaydının yine olmadığı, 

(7) Ayrıca dava dışı, İçişleri Bakanlığı ve davalı idarece, verilmiş yargı kararına 

konu eylemden daha hafif eylem üzerinden konunun yalnızca iki  personeline 

kusur atfedilerek ve de birbiri içinde dahi çelişen biçimde değerlendirilmek 

suretiyle neticelendirilmesinin benimsendiği saptanmıştır. 

 

Mahkememizce, somut olaya ilişkin soruşturmanın, davalı idare emniyet 

biriminin DAVACILARIN ŞİKAYET ETTİĞİ TÜRDEN EYLEMLERİN VUKU 

BULMADIĞINI ortaya koyacak, kurumu ve personelini şaibeden uzak tutacak 

ve mevzuatta öngörülen düzenlemelere eksiksiz riayet edildiğini GÖSTEREN 

BİR SORUŞTURMA OLDUĞU İZLENİMİ EDİNİLEMEMİŞTİR. 
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Belirtilen tüm bu durumlar, müteveffa şahsa karşı Polis Merkezi’nde 

izlenilen sürecin ve tatbik edilen muamelelerin eksiksiz ve yerinde olup 

olmadığının belirlenmesi amacıyla davalı idare tarafından yürütülen dava 

konusu işleme dayanak SORUŞTURMA MAHKEMEMİZCE YETERSİZ, 

ETKİSİZ VE EKSİK OLDUĞU SONUCUNA VARILMASI İÇİN YETERLİ 

GÖRÜLMÜŞTÜR.  

 

14-İstanbul Valiliği, 8. İdare Mahkemesi kararını hem temyiz ediyor hem de bu 

VİCDANLI KARARI kadük, işlevsiz bırakmak, işkencecileri koruyup kollamak 

üzere İstanbul İl Disiplin Kurulu’nu harekete geçirerek, VİCDANSIZLIKLARINI 

sürdürerek,  2 polis memuru hakkındaki BİR GÜNLÜK MAAŞ KESİMİ cezası 

kararını bu kez 300 GÜNLÜK KIDEM DURDURMA cezasına dönüştürüyor. 

 

15- Yeni kararın iptali yönündeki itirazımızı İstanbul 5. İdare Mahkemesi Heyeti, 

İstanbul İl Disiplin Kurulu tarafından alınan yeni kararın “Polisin iç işi olduğu”, 

oğlumuzun katledilmesi ile ilgili bir süreç olmasına rağmen “Karardan dolayı zarar 

görmediğimiz, dolayısı ile dava açma ehliyetimizin olmadığı”na karar verdikten sonra, 

yine içimiz yanarak, yüreğimiz kanayarak VİCDANSIZLIĞIN SON KERTESİ olan bu 

kararın iptali için Danıştay’a başvurduk. 

 

16-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yaptığımız 

başvuruda 2 polisin yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olduğunu, mahkumiyet 

kararındaki “Devlet Memurluğu’ndan men edilmeleri”cezası için yargıtay kararını 

beklemelerinin kabul edilebileceğini, ancak RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK gibi yüz 

kızartıcı suçu işleyenlerin hala görevde olmalarının, bu sahteciliğin oğlumuzun 

KATLEDİLMESİNDE çok önemli payı olduğundan buna tahammül edemediğimizi, 

çok daha hafif suçlardan birçok polisin yargıtay kararları beklenmeden “meslekten 

men” cezası ile cezalandırıldıklarına ilişkin emsal kararlarının olduğunu belirtiyoruz. 

Fakat, bu emsal kararlar dikkate alınarak Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 

ilgili maddelerine istinaden yargıtay kararı beklenmeksizin 2 polisin “meslekten 

men” edilmeleri ile ilgili muhtelif tarihlerdeki taleplerimize karşılık aldığımız 

yanıtlar, her zamanki gibi “yargıtay kararını beklemeyi tercih ediyoruz” şeklinde, 

bizleri yakan ve kanatan şekilde oluyor. 
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17- Her türlü engelle karşılaşmamıza rağmen; gerek adli ve idari yargılamalar 

sırasında, gerekse de süreç içinde elde ettiğimiz yazılı ve görsel bilgi, belge ve 

delillerle Oğlumuzun katledilişinden 2 yıl sonra, Ağustos 2012’de, bu kez 13 polis 

memuru, amiri ve müdürleri hakkında; “Neticesi itibarıyla ağırlaşmış işkence ve 

cinsel saldırı” “Resmi Belgede Sahtecilik yapmak, başkalarının 

zararına/bazılarının yararına bilerek ve kasten kullanmak, resmi belgeyi yırtmak, 

yok etmek” “delil gizlemek, saklamak, karartmak böylece yargı makamlarını 

yanıltmak, görevi ihmal, görevi kötü kullanma” da dâhil olmak üzere birden çok 

suç hakkında suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuza yine süreç içinde elde 

edebildiğimiz yazılı ve görsel bilgi, belge ve delillerle birlikte 30 sayfalık ek suç 

duyurusunda bulunduk. Ancak klasörler oluşturan ana dosya da dahil olmak üzere 

yeni ve ek suç duyurularımızda her nedense yine iki savcının soruşturmasında; 

birinci savcı Tuncay Yardımcıoğlu ana dosyadaki kararları talep etmek gibi bir kaç 

yazışma dışında hiçbir delil toplamadığı, suç duyurusunda bulunduğumuz polis 

memurlarının ifadelerini almadığı gibi, ikinci savcı Abdullah Yıldırım da 

soruşturmanın kendisine verilmesinden en fazla 10 gün sonra hiçbir soruşturma 

yapmadan,  TAKİPSİZLİK kararı vermiştir. İtirazımız halen Anayasa Mahkemesi 

Bireysel Başvuru kapsamında beklemektedir. 

 

18- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK); 2011 yılında erişebilmiş 

olduğumuz, daha sonraki muhtelif tarihlerde ek yazılı ve görsel bilgi, belge ve 

delillerle beslediğimiz bütün bu hukuk dışı, insanlık dışı uygulamalar yapılırken en 

azından ihmali bulunan kolluk amirlerinin, hukuk skandalları ve cinayetleri işleyen, 

özellikle takipsizlik kararları veren soruşturma savcıları ve yargıçları hakkında adli ve 

idari soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için başvuruda bulunduk.  HSYK 

değişik dairelerinin, sunduğumuz yazılı ve görsel bilgi, belge ve delilleri ve bunlarla 

yetinmeyerek şikayetimizle ilgili lehte ve aleyhte delilleri toplamaya ve şikayetimiz 

konusu kamu görevlilerinin ifadelerini almaya dahi gerek duymadan, kısacası 

soruşturma yapmadan verdikleri “soruşturmaya gerek olmadığına” ilişkin kararlarına, 

HSYK Genel Kurulu nezdinde yaptığımız itirazlarımız; 17 üye ile karar alan Genel 

Kurul’un 13 üyesinin itirazımızın reddi, VİCDANLI 4 üyenin ise kabulü 
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neticesinde  oy çokluğu ile reddedildi. Maalesef HSYK Genel Kurulu kararlarına 

yargı yolu kapalı olduğundan itiraz edemiyoruz. 

 

 

SONUÇ VE TALEPLERİMİZ 

 

Bütün bu gerçek ama AKIL ALMAZ HUKUK DIŞI UYGULAMALAR VE HUKUK 

CİNAYETLERİNİ yaşarken, dile getirmeye çalıştığımız şekilde;  polisin görüntülü ve 

yazılı bilgi, belge ve delilleri gizleme, karartma, yok etme çabalarına, Bilgi Edinme 

Hakkı kapsamında muhtelif idarelerden yaptığımız taleplerde bizi APTAL yerine 

koymalarına, mahkemelere, savcılıklara bu hukuk cinayetlerini görmeleri, saptamaları 

için ilettiğimiz taleplerimizin hiç birinin dikkate alınmamasına, üstelik azarlanmamıza 

ve hakaret ve iftiralara uğramamıza rağmen; 3,5 yıl süresince İNSANÜSTÜ çabalarla 

elde edebildiğimiz görüntülü yazılı, bilgi, belge ve delillerle sabit olan bu 

İNSANLIKDIŞI, HUKUK DIŞI UYGULAMALARI ve HUKUK CİNAYETLERİNİ; 

yargılamayı yapan ve itirazlarımızı dikkate almayan, TAKİPSİZLİK kararlarına itiraz 

ettiğimizde itirazlarımızı reddeden, görevini ihmal eden yargıçlar, aynı şekilde onlarca 

savcı neden görmemiştir acaba? 

 

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi birinci takipsizlik kararına yaptığımız itirazı 

redettiğinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine, Bakırköy 16 Ağır Ceza 

mahkemesi ise ikinci takipsizlik kararına yaptığımız itirazı redettiğinden Anayasa 

Mahkemesine bireysel başvurularda bulunduk.  

 

Annemiz bir güzel insan Hatice Can’ı da CİNAYET’e kurban verdiğimiz bu aşamadan 

sonra; kolluk güçleri ile  hukuku doğru yorumlamak ve etkin ve eksiksiz uygulamak ile 

görevli hukuk makamları ve diğer kamu gücünü kullanan makamların suç işlemeleri 

halinde, haklarında gerekli soruşturma ve kovuşturmaları yapmak zaten doğal 

görevleri olan  savcı ve yargıçlar arasında; 

BU ÜLKEDE  HÂLÂ CESUR, NAMUSLU, VİCDAN SAHİBİ CUMHURİYET 

SAVCILARI VE YARGIÇLARI  VARSA;  

bütün bu insanlık dışı, hukuk dışı  uygulamaları ve hukuk cinayetleri görülür ve 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi Kararları 
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beklenmeksizin, resen kamu adına hareket edilerek her iki takipsizlik kararının 

da kaldırılması ve HSYK Genel Kurulu kararlarına itirazımız ve yargı yolları kapalı 

olduğundan;  yine resen kanun adına incelenerek, kolluk amirleri, savcılar ve 

yargıçlar hakkında adli ve idari soruşturma ve kovuşturma yapılır ve CANLARIMIZ’ın 

KATİLLERİNİN YARGILANMALARI sağlanır, ADALET GERÇEKLEŞİR, 

İŞKENCECİLER, SAHTEKARLAR, YALANCILAR, AHLAKSIZLAR ile 

İŞBİRLİKÇİLERİ HAKETTİKLERİ CEZALARI BULUR, UTANÇ MADALYONU GİBİ 

BOYUNLARINA TAKAR,  ÇOCUKLARINA MİRAS BIRAKIRLAR UMUDUNU 

TAŞIMAK İSTİYORUZ.  YOKSA; 

 

“BATSIN BU HUKUK SİSTEMİNİZ!  

 

BİZ, YALANLARINIZ, HİLELERİNİZ, TUZAK VE KUMPASLARINIZLA BAŞ 

EDEMEDİK! 

 

ANCAK SİZ DE, 

 

İŞKENCECİLERİNİZİ KORUYUP KOLLAMAYA! 

 

İŞKENCECİLERİNİZLE İNSANLARIMIZI TEK TEK KATLETMEYE! 

 

KATİLLERİNİZLE  UTANÇLARINIZLA YAŞAMAYA  

DEVAM EDİNİZ!”  DERİZ ! 

 

 

MEVLÜT CAN-BABASI-EŞİ 

TEL: 0532 549 48 60      0530 920 59 83 

EZGİ SEVGİ CAN-KIZKARDEŞİ-KIZI 

EK:  

 

1.ONUR YASER CAN'IN MARUZ KALDIĞI İŞKENCE,CİNSEL SALDIRI VE KÖTÜ 

MUAMELENİN BİR KISMINI ARKADAŞLARINA ANLATTIĞI EL YAZISI. 
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2. İŞKENCECECİ POLİSLER KOMİSER HAKAN AYDIN, POLİS MEMURU ONUR 

ÜLKER'İN ONUR YASER CAN'I YAKALAMALARI ve KOMİSER HAKAN AYDIN, 

POLİS MEMURU ONUR ÜLKER ve NARKOTİK ŞUBE İÇİNDE VE BİLİNMEYEN 

YERDE ONUR YASER CAN'A YAPILAN İŞKENCEYE KATILAN POLİS MEMURU 

MUHAMMED ONGUN'UN  ONUR YASER CAN'I ÇIKIŞ DOKTOR RAPORU ALMAK 

İÇİN NARKOTİK ŞUBEDEN GÖTÜRMELERİYLE İLE İLGİLİ TOPLAM 14 ADET 

RESİM. 

12 MART 2014 


