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Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve 

amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro 

tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak 

koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan 

eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına 

kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı. 

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. TUĞBAY ÖZ - 25724 Huzurunda 

ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu; 

SORULDU : Mavi Marmara gemisine Antalya dan bindim. Amacımız Filistin e insani 

yardım götürmekti. Gemide tamamen insani yardım malzemesi vardı. Bunun dışında herhangi 

bir yük yoktu. Çok çeşitli milletlerden , her yaşta erkek, kadın ve gençler ile çocuk vardı. 

31/05/2010 günü 04:30 civarında gemi Ġsrail askerleri helikopterlerle askeri botlarla müdahale 

edip gemiye çıktılar, askerler sis ve ses bombaları atıp , silahla ateş ediyorlardı, askeri 

gemilerden ve helikopterden ateş edilip gaz bombası atılıyordu. Ayrıca türünü bilmediğim 

bombalarda atılıyordu. Askerler Bayanlar ve yaşlılara, gemidekilere bağırıyorlardı, Daha 

sonra herkesi kelepçelediler. Gemide toplam 14 saat kadar bizi tuttular. Önce salonda sıcakta 

tuttular sonra tuvalet ihtiyacına izin vermediler yaşlılar altına yaptı. Sussuzduk su vermediler 

güverteye çıkardıklarında helikopterle bizi ıslattılar. Müdahale sırasında ölen ve yaralananlar 

olmuştur. Kendilerinin bir tıbbi müdahalesi yoktu Gemide gönüllü sağlık grubu vardı. Bu 

grup meydana gelen silahlı saldırı neticesinde yaralananlara müdahale etti. Yaralılar çok uzun 

zaman gemide kaldılar, hastaneye götürülmeleri lazımdı. Zira bazılarında kan kaybı çok fazla 

idi. Ancak çok zaman sonra yaralananların bazıları hastaneye götürüldü. Bu geç götürme 

nedeniyle bir kaç arkadaş kan kaybından hayatını kaybetti. Yaralıların ellerinin 

kelepçelendiğini gördüm. Bu durumda yaralananların fiziksel ve psikolojik olarak 

durumlarının daha da kötüye gitmesine sebebiyet verdi. Biz kendi imkanlarımızla müdahale 

ediyorduk. bize müdahe ettiklerinde açık denizde idik.yaklaşık olarak 75 mil açık denizde 

idik. Ġsrail askerleri olayın meydana geldiği andan itibaren yaklaşık olarak 10 saat sonra bizi 

zorla kendi limanları olan Aşdot limanına götürdüler, Müdahale neticesinde hem 

mallarımızda hem de gemilerde büyük zararlar meydana geldi. Gemide iken her iki elim 

kelepçelendi. Yaklaşık olarak 30 saate yakın ellerim kelepçeli kaldı. Bu nedenle her iki 

elimde yara oluştu. Bir ara nerdeyse elimde kan dolaşımı duracaktı. Bu nedenle elim ve 

parmaklarım morardı. Aşdod limanına götürdüler. Limana gelene kadar gemide çok kötü 

muamelede bulundular. Bu arada korkutup bağırmaya devam ediyorlardı. Tuvalete gitmek 

isteyenlere silahı doğrultup otur diyorlardı. Limanda sorgu çadırları kurulmuştu. Bu çadırlarda 

beni bir kaç kez sorgudan geçirdiler. Sorguda özellikle psikolojik işkenceye maruz kaldım. 

Bana zorla belge imzalatmaya çalıştılar. Imzalamadığım takdirde başıma büyük belalar 

geleceğini , ülkeme zor döneceğimi , uzun süre cezaevinde kalacağımı söylediler. Ayrıca 

nerdeyse elbisemin tümünü çıkarıp soydular. Çok ince bir aramadan geçirdiler. Vücut 

dokunulmazlığı tamamen ihlal edildi. Rızam dışında fotoğrafım çekildi, parmak izim alındı. 

Daha sonra koşulları son derece kötü cezaevi aracına bindirdiler. . Bizi bir cezaevine 

götürdüler, Araçta eziyet çektik, yeterli yiyecek vermediler. Önce toplu olarak tuttular sonra 

odalara ayırdılar ne kadar cezaevinde kalacağımızı söylemediler, telefon hakkı 

tanımadılar.Uygulanan bu davranışlar neticesinde iyice yorgun düştüm Yaklaşık olarak 2 gece 



1 gün kaldıktan sonra cezaevinden çıkarıp havaalanına götürdüler. Çarşamba gecesi iki 

sıralarında evlerinize göndereceğiz dediler. Gruplar halinde odaları değiştirdiler. Umutlandık 

ama öğleden sonra olduğunda kimsenin götürülmediğini anladık. Yani psikolojik eziyet 

devam ediyordu. Ancak Çarşamba akşamı uçakları bindirmek için bizi götürdüler. Birbuçuk 

saat bizi otobüste beklettiler. Tuvalete gitmemize izin vermediler. Daha sonra cezaevi aracı ile 

Türkiye'ye getirmek için araca bindirdiler. havaalanına getirildim., burda da bir sürü 

bekletildik. Ġsrail askerleri bizleri itip kaktı. Hatta bazılarına dayak attı. Daha sonra Türkiye' 

ye geldik. Benim 2 adet telefonum ve özel eşyalarım vardı. Ġsrail askerleri bunları aldılar fakat 

bana bir daha iade etmediler. Ben Ġsrailli görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve 

şikayetçiyim. Dedi. . 

Hazır olan vekilden soruldu.: Ġfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların 

cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı. 
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