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Sayın Okuyucu, Ankara, 14/11/2019

Bu raporun hazırlanma amacı, kamuoyunun yogun ilgisi altında sürmekte olan Şule Çet dava dosyasının gerçeklerini sizlere resmi belgelerle aktarabilmek ve Temmuz 
2018’den günümüze müşteki avukatları Umur Yıldırım, Onur Tatar ve Ferhat Gebeş ve onlarla birlikte hareket eden SGDF, ÖGK, Kadın Savunma Meclislerinin ortak 
twitter hesabı #Şule Çet İçin Adalet hesabından yayılmak suretiyle ve çok sayıda basın organı ve bazı siyasi tarafların desteği ile dosya gerçekleri ile hiç bir şekilde 
bağdaşmayan tek taraflı haber ve beyanlarla kamuoyunun nasıl yanlış yönlendirildiğini bilgilerinize belgelerle sunabilmektir. 

Öncelikle şu bilinmelidir ki, tepkimiz ne gencecik yaşta hayata gözlerini yuman masum Şule Çet’e ne de onun acılı ailesinedir. Ve şüpheli bir şekilde yüksekten düşen, çok 
acı bir şekilde hayatını kaybeden bir genç kızın ölüm sebebinin araştırılması, bunun bir intihar mı, kazara düşme mi yoksa bir cinayet mi oldugunun soruşturulması, 
tecavüze ugrayıp ugramadıgının tespit edilmeye çalışılması kadar tabii bir durum yoktur. Kadın cinayetleri ve bu cinayetlerin faillerine Türkiye’de geçmişten bugüne,  
bazı davalarda yapılmış olan iyi hal, namus veya töre ceza indirimleri, öldürülen kadınların ahlakının da yargılanması ve bir mazaret gibi sunulması toplumumuzun 
kanayan yarasıdır ve bütün vicdan sahibi kamuoyu gibi,  bizlerin de içini çok acıtan bir durumdur. 

Ancak, Şule Çet vakasının bir kadın cinayeti mi, yoksa bir intihar veya kazara düşme vakası mı olduguna öncelikle karar verilmesi gerekir, Şule Çet davası da 4 
duruşmadır ve bir yıldır bu sebeple sürmektedir.  Bu dava ne siyasal içerikli davalar gibi yoruma açık, ne de ‘namus’ gibi kü ltürel degerler gerekçeleriyle hafifletilecek 
bir  nitelik taşımaktadır. Çünkü bir tarafta yaşamını yitirmiş gencecik bir kız, diger tarafta da, bu durumun sorumlusu olmadıgını, alıkoyma, tecavüz ve cinayet suçlarından 
hiç birini islemediklerini savunan iki genç adam vardır. Çagatay Aksu ve Berk Akand, Şule Çet ile herhangi bir cinsel yakınlaşmalarının da olmadıgını, ilk ifadelerinden 
beri belirtmektedirler. Bu dava, tamamen somut deliller, kayıtlar ve tanıklar üzerinden yürütülmektedir. Ve henüz, iddiaları destekleyen, şüpheden uzak, herhangi bir 
maddi delil ortaya çıkmış degildir. 

İddia edilen suçların işlenip işlenmedigine, somut deliller üzerinden karar verecek olan taraf Yüce Mahkeme Heyetidir ve 20 Kasım 2019’da davanın 5. duruşması 
görülecektir.  Ancak bu raporu okurken şahit olacagınız gibi, Temmuz 2018’den bugüne, Cagatay Aksu ve Berk Akand’ın masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı 
korkunç bir şekilde yukarıda sözü geçen kişi, kurum ve basın yayın organları tarafından ihlal edilmiş, Çagatay ve Berk, adeta bir engizsyon mahkemesinde 
yargılanırcasına toplum gözünde Katil ve Tecavüzcü ilan edilmiş, dava siyasi bir malzeme konusu haline gelmiş, orta halli, ne bir maddi gücü ne de bir siyasi gücü 
olmayan aileleri, devletin bütün kurumlarını satın almış, suçu örtbas etmeye çalışan kişiler olarak lanse edilmiş ve belki bircogu da sadece safça bütün bunlara inanıp 
tepki duyan insanlarımız tarafından bu iki genç ve aileleri linç edilmiş, agıza alınmayacak ve vahşet içeren küfürlerle haklarında binlerce tweet, binlerce yazı yazılmıştır. 
Cagatay Aksu’nun avukatı Levent Ekmen’le ilgili, duruşma tutanaklarında da göreceginiz uzere, hic bir şekilde soylemedigi soz ler ‘Zaten bakire degildi, o saatte orada 
ne isi varmıs’ söylenmiş gibi yansıtılmış, gazetelerde haberler yapılmıstır. Bu rapor boyunca, bunlarla ilgili haber, görüntü ve videoları göreceksiniz. Raporda yer alan 
bütün haber ve resmi belgeler gerçektir ve arzu ettiginiz takdirde orjinallerine de ulasmanız saglanacaktır. 

Gerçek ne ise –bir taraf olarak aleyhimize bile olsa - ortaya çıkmasını, Şule Çet, Çagatay Aksu ve Berk Akand icin adaletin yerini bulmasını tüm kalbimizle 
diliyoruz. Ancak adaletin yeri Yüce Mahkemelerimizdir, çıkar odakları tarafından insanları kandırmak suretiyle oluşturulan sosyal medya ve medya engizisyon 
mahkemeleri degil. Yasama, yürütme ve yargı ayrılıgı ilkesini hice sayan siyasi meclisler de degil. Unutmayalım ki adalet bir gün hepimize lazım olacaktır. 

Duyarlılıgınız icin tesekkur ederiz. Aksu Ailesi





KAMUOYUNU SOSYAL MEDYA VE BASIN ARACILIGI ILE 

YONLENDIREN BAŞLICA TARAFLAR 

’2019 TÜRKİYE SOSYAL MEDYA ENGİZİSYON MAHKEMELERİ’

Kötülügün Sıradanlıgı, Hannah Arendt: Peki Naziler nasıl bu kadar “kötü” 
olabilmişti? Bu soruya verilen en sıra dışı cevap, yaklaşık elli yıl önce Nazi 
kamplarından kurtulan, ünlü siyaset bilimci Hannah Arendt’den geldi. Çok 

basit, aslında onlar da başlangıçta sıradan, normal insanlardı; birer canavar 
degil. Sadece akıllarını kiraya verdiler. Çünkü herkes öyle düşünüyordu. Aksi 

ise düşünülemezdi. 
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RAPOR ÖZETİ

DAVAYA İLİŞKİN KAMUOYUNU EN ÇOK MESGUL EDEN GERÇEK DIŞI VEYA ÇARPITILMIŞ HABERLER 

VE RESMİ BELGELERLE GERÇEK KARŞILIKLARI

‘Söylediğiniz yalan ne kadar büyük olursa o 

kadar etkili olur ve insanların o yalana 

inanması da o kadar kolaylaşır. 

Propagandanın şiarı tekrardır, bol tekrar!’

Goebbels, Hitler’in Propaganda Bakanı

YALAN HABERLERLE HALKI KİN 

VE DÜŞMANLIGA TEŞVIK 

ETMEK BIR INSANLIK 

SUÇUDUR!



AV. UMUR YILDIRIM VE AV. ONUR TATAR TARAFINDAN ŞULE ÇET’ İN KAYIP OLDUGU İDDİA EDİLEN İÇ 
ÇAMAŞIRI,  AV.  UMUR YILDIRIM VE BABA İSMAİL ÇET TARAFINDAN İMZALI TUTANAK İLE TESL İM 
ALINMIŞ VE EGM TARAFINDAN MAHKEMEYE GÖNDER İLEN RESM İ YAZIDA TEYİT EDİLDİGİ GİBİ İSMAİL 
ÇET TARAFINDAN ÇÖPE ATILDIGI B İLDİRİLMİŞTİR.  

https://www.youtube.com/watch?v=jPdvuBlpoQM
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/sule-cetin-20nci-katindan-
duserek-hayatini-ka-41246875

KAYIP İÇ ÇAMAŞIRI NEREDE?
RAPOR 

ÖZETİ

https://www.youtube.com/watch?v=jPdvuBlpoQM
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/sule-cetin-20nci-katindan-duserek-hayatini-ka-41246875


https://www.youtube.com/watch?v=jPdvuBlpoQM
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/sule-cetin-20nci-katindan-
duserek-hayatini-ka-41246875

AV. UMUR YILDIRIM VE AV. ONUR TATAR TARAFINDAN ŞULE ÇET’ İN KAYIP OLDUGU İDDİA EDİLEN İÇ 
ÇAMAŞIRI,  AV.  UMUR YILDIRIM VE BABA İSMAİL ÇET TARAFINDAN İMZALI TUTANAK İLE TESL İM 
ALINMIŞ VE EGM TARAFINDAN MAHKEMEYE GÖNDER İLEN RESM İ YAZIDA TEYİT EDİLDİGİ GİBİ İSMAİL 
ÇET TARAFINDAN ÇÖPE ATILDIGI B İLDİRİLM İŞTİR.  

KAYIP İÇ ÇAMAŞIRI NEREDE?
RAPOR 

ÖZETİ

https://www.youtube.com/watch?v=jPdvuBlpoQM
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/sule-cetin-20nci-katindan-duserek-hayatini-ka-41246875


KADIN SAVUNMA MECLISLERİ, SGDF VE ÖGK ÖRGÜTLERİ VE DİGER ORGUTLER TARAFINDAN 

OLUŞTURULAN ŞULE ÇET İÇİN ADALET KOMİSYONLARI TARAFINDAN BASIN, SOSYAL MEDYA 

VE TÜRKİYE’NİN CESİTLİ İLLERİNDE PROPAGANDA FAALIYETLERI

14 Nisan 2018, Av. Umur Yıldırım eşliginde Şule Çet için Adalet Komisyonları olarak dava dosyasını inceliyoruz:

‘Kayıp İç Çamaşırı Nerede?’    

KAYIP İÇ ÇAMAŞIRI NEREDE?
RAPOR 

ÖZETİ



14 TEMMUZ 2018 TARIHINDE AVUKAT UMUR YILDIRIM 
TARAFINDAN YÖNLENDİRİLEN HURRİYET VE DİGER 
GAZETELERLERDE ADLI TIP RAPORUNDA OLMAYAN 
BULGULAR VAR GİBİ GÖSTERİLMİŞTİR, HATTA BU 
HABERLERIN CIKTIGI TARIH ITIBARIYLE CAGATAY AKSU VE 
BERK AKAND’IN DAHA DNA’LARI BILE ALINMADIGI HALDE 
DNA’LARININ ŞULE ÇET’IN BEDENINDE BULUNDUGU IDDIA 
EDILMISTIR.  KANDA BULUNAN ANTI-DEPRESAN İLACI 
ETKEN MADDESİ MIRTAZAPINE İSE ‘UYUTUCU MADDE’ 
OLARAK LANSE EDİLMİŞTİR. 

RAPOR 

ÖZETİ
GAZETELER CAGATAY VE BERK’I MANŞETLERDEN, BOY BOY FOTOGRAFLARI ILE 
KATIL VE TECAVÜZCÜ ILAN EDIYOR! AV. UMUR YILDIRIM’IN BEYANLARIYLA.

TARIHLER 14 TEMMUZ 2018’İ GÖSTERIYOR: HENÜZ DNA ALINMAMIŞ, HENÜZ DAVA AÇILMAMIŞ, AMA ŞULE
ÇET’IN TECAVÜZ VE CINAYETE KURBAN GITTIGI KESINLEŞMIŞ !!!! 



AVUKAT UMUR YILDIRIM VE KADİM HUKUK BÜROSU

https://kadimhukuk.com.tr/basinda-biz/

AVUKAT UMUR YILDIRIM 

VE FERHAT GEBEŞ’E AİT 

KADİM HUKUK BÜROSU 

WEB SAYFASINDA 

BASINDA BİZ KISMINDA 

YALAN HABERLERDEN 

OLUŞAN BASINDA BİZ 

KISMI YER ALMAKTADIR

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Av. Umur Yıldırım, Av. Ferhat Gebeş ve Hukuk Fak. Öğrencisi Pelin Soylu tarafından 2018 yılında faaliyete geçmiştir. Olay tarihi itibariyle 

Av. Umur Yıldırım, 3 aylık avukatlık lisansına sahipti, Av. Ferhat Gebeş ise lisansını Mayıs 2019 tarihinde almıştır. Bu şahıslar hukuk bürolarının web sitesinde, basında 

biz kısmında, Şule Çet dosyasının gerçekleriyle uyuşmayan, tamamen yalan ve yönlendirici haberler yayımlamaktadırlar. Aynı haberleri hem şahsi hem de 

suleceticinadalet twitter hesaplarından da yaymaktadırlar. Aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte Temmuz 2018 – Kasım 2019 arasında yayımlanan yalan haber 

örnekleri asagidaki gibidir. 

RAPOR 

ÖZETİ

https://kadimhukuk.com.tr/basinda-biz/


Av. Umur Yıldırım’ın Yalan Beyanları Resmi Belgelerle Gerçekler

Şule Çet’in iç çamaşırının adli tıp 

kurumunda kaybedildiği

Şule Çet’in iç çamaşırı adli tıp kurumunda kaybedilmemiş, Av. Umur Yıldırım ve baba İsmail Çet’e 

teslim edilmiş ve baba İsmail Çet Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bu eşyaları çöpe attıklarını 

bildirimiştir.  Resmi Belgeler: 

 Şule Çet’in iç çamaşırının Av. Umur Yıldırım ve baba İsmail Çet’e teslim edildigini belirten Av. 

Umur Yıldırım ve bava Ismail Cet imzalı tutanak 

 Emniyet Genel Müdürlüğü Resmi Yazısı: Ismail Cet’e teslim edilen külot ve diger esyaların, 

İsmail Cet tarafından atıldıgının bildiren

Av. Umur Yıldırım’ın bazı basın yayın 

organlarında, grup toplantılarında ve 

sosyal medyada ifade ettigi: Sanık aileleri 

çok zengin ve siyasi güce sahip ve savcı 

Alev Ersan olmak üzere, adli tıp ve ilgili 

bütün kurumları satın alarak lehlerinde 

raporlar düzenletmiş ve delilleri örtbas 

etmektedirler iddiaları! 

Ekte sanık ailelerinin, emekli ve orta hali insanlar olduklarına dair resmi belgeleri görebilirsiniz. 

SORUYORUZ!

1- Gelir belgeleri ortada olmasına ragmen nasıl boyle bir iddia medyada rahatlıkla öne 

sürülmektedir? Cok zengin oldukları icin mi Cagatay’ın işletmesini devraldıgı yer kapanmıs ve 

haciz gelmis ve Berk Kecioren semtinde bazlama satmaktadır? 

2- Devletin bütün kurumları, cinayet büro, savcılık, adli tıp, olay yeri inceleme ve digerleri, SATIN 

ALINMAKLA MI İTHAM EDİLMEKTEDİR? İLGİLİ KURUMLARA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMALARI 

İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ.

3- Ve bir MANTIK SORUSU, varsayalım, aile cok guclu, zengin, siyasi nüfuslu. Ve varsayalım bütün 

bu kurumlar satın alınmış. Bu kadar zengin bir aile nasıl oldu da medyayı satın alamadı ve 

yonlendiremedi?? Ve kurumları satın almaya gücü yetecek kadar kudretli ve zengin bir aile nasıl 

olur da hic bugüne kadar Türkiye’de duyulmadı? 

https://kadimhukuk.com.tr/basinda-biz/

AVUKAT UMUR YILDIRIM’IN SOSYAL MEDYA VE MEDYADA 14 TEMMUZ 2018 TARIHINDEN BERI 
DÜZENLI OLARAK BEYAN ETTIGI DAVA DOSYASI YALANLARI VE RESM İ BELGELERLE GERÇEKLER 

RAPOR 

ÖZETİ

https://kadimhukuk.com.tr/basinda-biz/


Av. Umur Yıldırım’ın Yalan 

Beyanları

Resmi Belgelerle Gerçekler

Otopsi raporunda tecavüz 

bulgularının oldugu ve hatta 

tecavüzün kesinleştiği

3 resmi adli tıp aporunda da ‘Fiili Livataa’nın (Tecavüzün) ve cinsel birlikteliğin maddi delilinin 

bulunmadığı belirtiliyor. Ayrıca son gelen adli tıp raporunda teyit edildiği üzere, iddialarda tecavüz 

veya cinsel birliktelik göstergesi olarak sunulan PSA sıvısı bir kadının vücudunda cinsel ilişki dışında 

nedenlerle, kendi kanında da bulunabildiği gibi, cinsel birliktelik gerçekleşmiş olsa da 48 saat vücutta 

kalabilmektedir. Müteveffanın mahrem bölgelerinde ve bedeninde ve ayrıca daire içerisinde incelenen 

hali ve diğer eşyalarda ne tecavüz, ne de cinsel birliktelige kanıt olusturabilecek, DNA, sperm, bogusma 

ve zorlama izi veya herhangi baska bir bulgu adli tıp raporlarında bulunmamaktadır. 

Belge: T.C. Adli Tıp Kurumu Raporları ve DNA – PSA Ek Mütaalası, Kasım 2019

Şule’nin kanında uyutucu madde 

olduğu

Şule’nin kanında, uyutucu madde değil,  24 yaş altı kişilerde intihar davranışını tetikleme riski olduğu 

reçetesinde özel uyarı kutusu ile satılan ve major depresyon tedavisinde kullananın anti depresan etken 

maddesi Mirtazapine bulunmuştur.

Belge: T.C. Adli Tıp Kurumu Raporu ve Mirtazapine Anti Depresan İlaç Reçetesi

Şule Çet’in vücudunda boğuşma 

izleri, vücudunda ve tırnaklarında 

erkek dokularının, Çağatay Aksu 

ve Berk Akand’a ait DNA 

örneklerinin bulunduğu

3 Resmi Adli Tıp raporunda da belirtildiği üzere Şule Çet’in vücudunda boğuşma izleri, erkek dokusu, 

meni, kan gibi izler yoktur. Çağatay Aksu’ya ait DNA hiçbir şekilde bulunmamaktadır. Berk Akand’a dair 

2 tırnağında eser (çok az) miktarda DNA bulunmuştur ve bu miktarda DNA’nın basit temas olarak 

adlandırılan tokalaşma, jelibon paketini açma gibi eylemlerle geçebilecegi, Kasım 2019’da son gelen 

adli tıp mütaalası tarafından teyit edilmistir. 

Belge: T.C. Adli Tıp Kurumu Raporları

https://kadimhukuk.com.tr/basinda-biz/

AVUKAT UMUR YILDIRIM’IN SOSYAL MEDYA VE MEDYADA 14 TEMMUZ 2018 TARIHINDEN BERI 
DÜZENLI OLARAK BEYAN ETTIGI DAVA DOSYASI YALANLARI VE RESM İ BELGELERLE GERÇEKLER 
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Av. Umur Yıldırım’ın Yalan 

Beyanları

Resmi Belgelerle Gerçekler

Şule Çet’in ev arkadaşı Lilia 

Trohin’e 00.19 ve 00.21

civarında attığı bana abayı 

yakmış, bırakmıyor 

mesajlarına dayanarak ofiste 

alıkonulduğı. 02.45’te Şule 

tarafından Lilia’ya atılan ‘Of 

Analog’ mesajının anal yolla 

cinsel saldırı kanıtı oldugu. 

01.47’de attıgı bırakmıyor 

amk. Mesajının alıkonulma 

kanıtı oldugu. 

Şule Çet alıkonulmamış, kendi isteği ile ofiste bulunmuş ve video, mesaj ve Lilia’nın tanık ifadelerinde de 

görüleceği üzere, ne alıkonulduguna ne de cinsel birliktelik veya saldırıya maruz kaldıgına veya kalma 

tehlikesine dair herhangi bir emare göstermemistir. 

 Güvenlik kamerası kayıtlarına göre Şule’nin Yelken Plaza’ya giriş saati 00.29’dur, Lilia’ya attıgı 

mesajlardan 10 dakika sonra ve kendisi kamera görüntülerin mutlu ve kendi istegi ile gelmis 

gorunmektedir. 

 Berk Akand’ın telefonundan çekilen ve mahkemeye teslim edilen, bilişim dairesince saat ve görüntü analizi 

yapılan videolar 00.39, 00.45, 01.47 ve 02.56 saatlerinde çekilmiş ve hepsinde Şule’nin Çagatay ve 

Berk’le arkadasca ve mutlu bir şekilde  müzik dinleyip eglendigi ve hep birlikte alkol alındıgı 

görünmektedir. – 01.47’de bırakmıyor amk. Mesajı bir alıkonulma gostergesi ise, neden 01.48’de Sule 

Lilia’nın tanık ifadesinde belirttigi konusmasında mutlu ve keyfinin yerinde oldugunu belirtmis ve neden 

02.56’daki videoda mutlu ve giyinik bir sekilde, Cagatay’ın yanında görülmektedir? Bu videodan 11 dk. 

Önce attıgı Ve 02.45’teki of analog mesajı neye dayanarak anal iliski saldırısı kanıtıdır? Anal yolla 

iliskiye giren ya da saldırıya ugrayan  bir kadın 9 dakika sonra cekilen videoda boyle mi gorunur? Ve of 

analog mesajından nasıl anal iliski iması cıkarılabilinir? 

https://kadimhukuk.com.tr/basinda-biz/

AVUKAT UMUR YILDIRIM’IN SOSYAL MEDYA VE MEDYADA 14 TEMMUZ 2018 TARIHINDEN BERI 
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Olay Gecesi Mesaj ve Videolarının Kronolojik Sıralaması: Şule’nin düştügü saat 03.50, Berk ve Cagatay’ın 

asansör güvenlik kamerası önünde görüldükleri saat 03.57’dir. 03.32’de Kuruyemişçi Sezgin Şahin, Berk ile 

telefonda görüşmüş ve arkadan kadın sesi duymuştur. 

https://kadimhukuk.com.tr/basinda-biz/
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Av. Umur Yıldırım’ın Yalan Beyanları Resmi Belgelerle Gerçekler

Sanıkların daire çıkışında asansör 

önündeki görüntülerde Şule Çet’in 

düştüğü 3.50’den 18 dakika sonra 

göründükleri ve 18 dakika boyunca 

içeride delil kararttıkları, pencere

pervazında parmak izi olmadıgı, izlerin 

silindigi. 

Plaza yönetiminden gönderilen resmi yazı tarafından teyit edildiği üzere kamera saati 11 dakika 

ileridedir ve sanıklar 7 dakika sonra asansör önünde görülmüştür. Güvenlik görevlileri ifadeleri 

ile de kaçmaya çalışmadıkları ve güvenlik görevlilerine hemen ambulans ve polisi arattıkları teyit 

edilmiştir. 

Belgeler – Plaza Yönetimi tarafında Güvenlik Kamerası Saatinin 11 dk ileri olduguna dair yazı. 

Olay yeri inceleme tutanakları, pervazda farklı parmak izleri ve toz bulunmaktadır, ancak Şule, 

Berk ve Çagatay’a dair bir parmak izi yoktur

Av. Umur Yıldırım’ın özel rapor

hazırlattıgı Mersin Ü. Hakan Kar ve 

Erciyes Ü. Çağlar Özdemir tarafından 

iddia edilen,

 Şule Çet’in boynunda hyoid kemiği 

kırıgının elle bogulma sonucu 

olustugu, düsmeyle olusamayacağı

 4 metre ileriye düşmesi, 

ayakkabısının ileride bulunmasının 

ancak atılmayla mümkün olabilecegi

 Vücudunda ısırık izi oldugu, anal 

bolgede ekimoz ve PSA sıvısının 

olmasının cinsel saldırı veya iliski 

kanıtı oldugu

Resmi keşif raporunda belirtildiği üzere 60 metreden ve çitlerin üzerine düşen Şule Çet’in hyoid 

kemiğinin düşme sonucu kırılmış olması mümkündür. 

Adli tıp raporlarına göre de vücuttaki bütün bulgular, hyoid kemigi kırıgı dahil olmak üzere, 

kendi iradesi veya kazara olmak suretiyle yüksekten düşme ile mümkündür. 

Ayrıca Amerikan Adli Tıp ve Patoloji Dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, 

yüksekten düşmelerde, 10 metre altı düşüşlerde hyoid kemiği kırılma ihtimali % 5 civarı iken bu 

oran 30 metre altı düşüşlerde %50’ye yükselmektedir. 

Ayrıca Şule Çet’in boynunda, cildinde adli tıp raporunda da belirtildiği üzere herhangi bir iz 

bulunmamaktadır ve adli tıp raporunda elle bogulma gibi bir ihtimalden bahsedilmemiştir. 

Adli Tıp Raporunda göre Raporda vücuttaki bulguların hepsinin yüksekten kazara düşme veya 

atlama ile mümkün oldugu belirtilmektedir 

Belge: Adli Tıp Raporu ve Resmi Olay yeri keşif raporu, Amerikan Adli Tıp Patoloji Dergisi 

Akademik Araştırma Yayını

AVUKAT UMUR YILDIRIM’IN MEDYADA 14 TEMMUZ 2018 TARIHINDEN BERI B EYAN ETTIGI 
DAVA YALANLARI VE RESMİ BELGELERLE GERÇEKLER 

RAPOR 

ÖZETİ

https://kadimhukuk.com.tr/basinda-biz/


AVUKAT UMUR YILDIRIM’IN MEDYADAKI SON YALAN IDDIALARI VE BELGELE RLE GERÇEKLER
13.11.2019 tarihli Sabah Gazetesi Umur Yıldırım Röportajı, https://www.sabah.com.tr/ankara-baskent/2019/11/13/sule-cet-davasinda-rapor-bombardimani
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AVUKAT UMUR YILDIRIM’IN MEDYADAKI IDDIALARI VE BELGELERLE GERÇEKLER
13.11.2019 tarihli Sabah Gazetesi Umur Yıldırım Röportajı, https://www.sabah.com.tr/ankara-baskent/2019/11/13/sule-cet-davasinda-rapor-bombardimani

Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi 

Tekstil Tasarımı 2'nci sınıf öğrencisi Şule Çet 

(23), okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı iş 

yerinden işe sonradan ortak olan kişi 

tarafından çıkarıldı. Bunun üzerine 

asistanlığını yaptığı Çağatay Aksu Çet'i 

arayarak, "Yeni ortağımızla konuşuruz, 

yeniden işe dönersin, ofiste buluşup 

konuşuruz" diyerek 28 Mayıs 2018'de genç 

kızla randevulaştı. Çet, buluştuğu Çağatay 

Aksu ve Berk Akand ile saat 23.54'te 

plazaya geldi. 

Umur Yıldırım’ın 13.11.2019 tarihli 

haberdeki yalan iddiaları

Yalan iddiaların dosyadaki 

belgelere göre gerçek karşılıkları
Ilgili Belge Kısmi Ekran Görüntüsü

1. Şule işten çıkarılmamıştır, Çagatay’ın 

Isletmeciligini yaptıgı mevzu ocakbası 

iflas etmiş ve olay gununde 2 hafta 

gelen hacizler sonrasında kapanmıstır

2. Çagatay yeni ortagımızla bulursun, 

yeniden ise donersin, ofiste bululuşup 

konuşuruz gibi bir ifadeyi hiç 

kullanmamıştır, isyerinin 

kapanmasından 1 hafta sonra Şule’ye 

nasıl oldugunu soran bir mesaj atmış, 

Şule de hiç parası kalmadıgını ve acil 

iş bulması gerektiğini yazmıstır. Bunun 

üzerine Çağatay ‘yarın bir ank dışına 

çıkma ihtimalim var halledersem akşam 

oturalım mantıklı bir şey bulalım senin 

için ifadesini kullanmıştır’ Ayrıca 

Cagatay 18.22’de yarım saat sonra 

Rıfkı’ya gececegini belirttikten sonra 

Şule 20.01’de Cagatay’dan haber 

bekledigini evden cıkmak icin yazmıstır. 

Çağatay ve Şule’nin plazaya giriş 

saati 00.29’dur, güvenlik 

kameralarından görüldüğü üzere, 

23.54 degil. Dolayısıyla Şule’nin ev 

arkadasına attığı salmıyor bana abayı 

yakmış mesajı da saat 00.19’de 

plazaya girmelerinden önce atılmıştır. 

RAPOR 

ÖZETİ

Çağatay ve Şule 2 aydır tanışmaktadır, 

aralarında bu iki ay boyunca yapılan 

whatsapp mesajlarından görüldügü 

üzere, aralarında bir gönül iliskisi yoktur 

ve bir husumet de yoktur. Taciz belirtisi 

hic yoktur ve  birbirlerine attıkları mesajlar 

sempati icermekte, Sule panik atak 

sorunlarında ve annesinin ölümünü hala 

atlamadagından bahsetmektedir. 

https://www.sabah.com.tr/ankara-baskent/2019/11/13/sule-cet-davasinda-rapor-bombardimani


MÜDAHİL MİLLETVEKİLLERİ
VE BASIN / TWITTER  AÇIKLAMALARI:

MASUMIYET KARINESI IHLALI

CHP Milletvekilleri

Necati Tığlı – CHP

Alpay Antmen - CHP

Sezgin Tanrıkulu - CHP

Candan Yüceer – CHP

Gamze Taşçıer – CHP

Müzeyyen Şevkin – CHP

Mahmut Tanal – CHP

Akif Hamzaçebi – CHP

HDP Milletvekilleri

Filiz Kerestecioğlu – HDP

Gülsüm Kav – HDP

Pervin Buldan – HDP

Meral Danış Beştaş – HDP

Fotoğraftakiler, Soldan Saga, Av. Onur Tatar, 

Av. Ferhat Gebeş, Kemal Kılıçdaroglu, Şule 

Çet’in Babası – İsmail Çet

Av. Umur Yıldırım

Fotoğraftakiler, Soldan Saga, Av. Ferhat

Gebeş, Necati Tıglı, Av. Umur Yıldırım

Fotoğraftakiler, Soldan Saga, Alpay Antmen, 

Necati Tığglı, Gamze Taşçıer, Av. Umur Yıldırım

RAPOR 

ÖZETİ
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https://twitter.com/suleicinadalet/stat

us/1093792985966436352

https://twitter.com/suleicinadalet/s

tatus/1093790493794803712

https://twitter.com/suleicinadalet/status/10

92463360136933379

 YALANLAR ÇIĞ GİBİ YAYILIYOR! #ŞULEÇETİÇİNADALET

 Gerçek hesap sahibi twitterda resmi olarak kayıtlı değildir, ancak SGDF ve ÖGK örgüt üyeleri Şule Çet için Adalet 

Komisyonları ve Av. Umur Yıldırım’ın ortak hesabı olarak yönetilmekte ve tam 1.5 yıldır hergün yayımladığı yalan tweetlerle 

57,000 takipçisini, kamuoyunu ve medyayı yönlendirmekte ve yalan haberlerle galeyana getirmektedir. Hesabın Ingilizce 

versiyonu da mevcuttur.  

https://twitter.com/suleicinadalet/status/109178360858

1451777

RAPOR 

ÖZETİ

https://twitter.com/suleicinadalet/status/1093792985966436352
https://twitter.com/suleicinadalet/status/1093790493794803712
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VE SONUÇ…2019 TÜRKIYE SOSYAL MEDYA ENGIZISYON MAHKEMELERI
YARGILANMALARI 1 YILDIR DEVAM EDEN, IDDIA EDILEN SUÇLARIN HIÇBIR INI IŞLEMEDIKLERINI ILK IFADELERINDEN BU 
YANA BELIRTEN VE BU SUÇLARI IŞLEDIKLERINE DAIR HENÜZ BIR KANIT O RTAYA ÇIKMAMIŞ ÇAGATAY AKSU VE BERK AKAND 
VE AİLELERİ İLE İLGİLİ ATILAN BİNLERCE TWEETTEN SADECE BAZILARI…

HALKIN KİN VE 

DÜŞMANLIĞA TEŞVİK 

EDİLMESİ BİR 

İNSANLIK SUÇUDUR!

RAPOR ÖZETİ



VE SONUÇ…2019 TÜRKIYE SOSYAL MEDYA ENGIZISYON MAHKEMELERI
YARGILANMALARI 1 YILDIR DEVAM EDEN, İDDİA EDILEN SUÇLARIN HIÇBIRINI IŞLEMEDIKLERINI ILK IFADELERINDEN BU 
YANA BELIRTEN VE BU SUÇLARI IŞLEDIKLERINE DAIR HENÜZ BIR KANIT O RTAYA ÇIKMAMIŞ ÇAGATAY AKSU VE BERK AKAND 
VE AİLELERİ İLE İLGİLİ ATILAN BİNLERCE TWEETTEN SADECE BAZILARI…

HALKIN KİN VE 

DÜŞMANLIĞA TEŞVİK 

EDİLMESİ BİR İNSANLIK 

SUÇUDUR!

RAPOR ÖZETİ



ŞULE ÇET İÇİN ADALET TWITTER HESABI YALANLARI

AVUKAT UMUR YILDIRIM VE ŞULE ÇET İÇİN ADALET KOMİSYONLARI TARAFINDAN ORTAK 

YÖNETİLEN #ŞULEÇETİÇİNADALET TWITTER HESABI TARAFINDAN SOSYAL MEDYA ARACILIGI ILE 

KAMUOYUNU YÖNLENDİREN YALANLAR VE RESMİ BELGELERLE DAVANIN GERÇEKLERİ

Söylediğiniz yalan ne kadar büyük olursa o 

kadar etkili olur ve insanların o yalana 

inanması da o kadar kolaylaşır. 

Propagandanın şiarı tekrardır, bol tekrar.

Goebbels, Hitler’in Propaganda Bakanı
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1. Olay yeri inceleme ekiplerinin raporuna göre pencere pervazında toz

bulunmaktadır, bu da silinmemiş olduğunu kanıtlar. 

2. Şule’nin boyu 1.55, pencerenin yüksekliği ise 1.20 metredir. 

3. Şule’nin düşmeden önce yarı çıplak oldugunu belirten adli tıp görüsü

veya kesif raporu sonucu yoktur. Av. Umur Yıldırım tanık olarak

dinlettigi Caglar Ozdemir’in ifadesidir bu ve Şule’nin kazagının

katlanmış oldugunu, atılmadan once giydirilmeye calısıldıgını, bu

nedenle de dusmeden once yarı cıplak oldugunu iddia eden bir

ifadedir bu. 60 metreden düşen Şule’nin kazagının katlanması olagan

oldugu gibi, videolarda da üzerinde bol bir kazak oldugu

gorulmektedir. 

Ilgili Resmi Raporlar icin Belgeler Kısmına Bakınız

 BU MADDELERIN DOSYADA YER ALAN GERÇEK KARŞILIKLARI. DESTEKLEYEN RESMİ BELGELERİN İLGİLİ KISIMLARI BU SUNUMUN 
SONUNDAKİ APPENDIX KISMINDA YER ALMAKTADIR

YALANLAR VE GERÇEKLER
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5. Sanık Çagatay Aksu’nun ifadesi ile uyumlu bir maddedir. Sanık

ifadesinde Sule’nin kendisini belden asagı sarkıttıgını belitrmistir. 

6. Doğru bir ifadedir, Şule 20. kat, 60 metre yükseklikten düşmüştür ve çok

agır beden ve kafa travması mevcuttur. Ve bunun sonucu olarak olay 

yeri keşif adli tıp uzmanının ayrıca uluslararası adli tıp profesorlerinin 

arastırmalarının da gosterdiği üzere şule’nin hyoid kemiginin kırılması 

olagan bir durumdur.

7. Resmi keşif yeri raporuna gore vucudundan once dusup dusmedigi

dogrulanmadıgı gibi, sonuc kısmında da ayakkabının bulunma

pozisyonunun yüksekten kendi iradesiyle ya da kazara düşmesi

durumunda da mumkun oldugu belirtilmiştir. 

8. Dogru bir ifadedir ve resmi keşif yeri raporuna göre bunun yüksekten 

kendi iradesiyle ya da kazara düşmesi durumunda da mumkun oldugu

belirtilmiştir. 

9. Dogru bir ifadedir ve resmi keşif yeri raporuna göre bunun yüksekten 

kendi iradesiyle ya da kazara düşmesi durumunda da mumkun oldugu

belirtilmiştir. 

 BU MADDELERIN DOSYADA YER ALAN GERÇEK KARŞILIKLARI. DESTEKLEYEN RESMİ BELGELERİN İLGİLİ KISIMLARI BU SUNUMUN 
SONUNDAKİ APPENDIX KISMINDA YER ALMAKTADIR

YALANLAR VE GERÇEKLER

Ilgili Resmi Raporlar icin Belgeler Kısmına Bakınız
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10. Avukat Umur Yıldırım’ın mahkemede dinlettiği ve Şule’nin arkadaşı

olduklarını iddia eden tanıklar tarafından verilmiş bir ifadedir. 

Doğruluğunu bilmiyoruz ancak bir insanın yükseklik korkusunun olması, 

kendi iradesi ile veya kazara ile yüksek bir yerden düşmesine engel

değildir.

11. Tamamen asılsız bir ifadedir. Şule’nin iç çamaşırı normal bir durumda

üzerinde bulunmuştur. 

12. Şule Çet’in iç çamaşırı adli tıp kurumunda kaybedilmemiş, Av. Umur 

Yıldırım ve baba İsmail Çet’e teslim edilmiş ve baba İsmail Çet Emniyet 

Genel Müdürlüğü’ne bu eşyaları çöpe attıklarını bildirimiştir.

10. Şule’ni çorabının teki ayagında degildir. Resmi keşif yeri raporuna göre 

bu kendi iradesiyle atlaması veya kazara düşmesi neticesinde veya 

Çağatay’ın bileğinden tutarak onu kurtarmaya calısması neticesinde de 

oluşabilecek mümkün bir durumdur.

YALANLAR VE GERÇEKLER

Ilgili Resmi Raporlar icin Belgeler Kısmına Bakınız
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14. Sanık Çagatay Aksu ve müdafii makam, Şule’nin intihara ‘meyilli’ birisi oldugunu iddia etmemektedir, ayrıca 

tıbbi ve akademik yayınlara göre ‘akut’ (aniden, dürtüsel karar verilen) intiharlarlar zaten çoğunlukla intihara 

meyilli kisiler tarafından degil, depresyon, anksiyete gibi duygudurum bozuklukları ve hayatlarında akut 

problemler yaşayan ergen veya genç erişkinler, ya da hayatında o an çok major sorunlar bulunmasa dahi, alkol 

etkisinde, anlık verilen kararlar neticesinde gerçekleştirilmektedir, anlık buhranlar, birden ve sebepsiz gelen, gelen 

panik ataklar, hatta eş, erkek, kız arkadas ile oncesinde yapılan bir kavga bile akut intiharlara yol acabilmektedir. 

Uluslararası klinik literatür incelendiginde de bu şekilde gerceklestirilen, yüzlerce tamamlanmış intihar veya intihar 

girisimi vakası görülmektedir. 

 Ayrıca olay esnasında Şule’nin kanında, 24 yaş altında intihar düşüncesini tetiklediği konusunda recetesinde black 

box özel uyarı kutusu bulunan Mirtazapine ve yüksek promilde alkol bulunmaktadır. Aylardır uyuyamadıgına ve 

annesine kavusmak istedigine dair, kendisini bir hic gibi hissettigine dair 10larca tweeti, Cagatay ile 

mesajlasmalarında yasadıgını anlattıgı panik atakları ve annesinin kaybının acısı ile başedemedigini ifade etmesi 

mevcuttur. Ayrıca Sule’nin elinde kalın bir tutam koparılmıs kendi sacı bulunmustur ve anksiyete anında kendine 

zarar verme davranısı olarak sınıflandırılan, sac koparma davranısı, yine onlarca uluslararası akademik ve klinik 

arastırma tarafından da teyit edildigi uzere, basta intihar amacı tasımasa da, ankisyete krizini tetikleyip, intihara 

bir gecit kapısı olusturabilmektedir.

 Çağatay Aksu,  ilk ifadesinde okunacagı üzere, Şule’nin yan odaya gittigini, arkasından ona bakmak icin 

gittiginden, yarı beline kadar camdan sarkmıs halde buldugunu, kurtarmak icin önce sol sonra sag ayak bileginden 

cekmeye calıstıgını, tutunmasını soyledigi halde Şule’nin tutunmadıgını ve ben gidiyorum dedigini, kendisinin gücü 

yetmedigini ve Şule’nin ellerinin arasından kayıp düştügünü belirtmistir. Sule’nin sag ayak bileginde tam daire 

ekimoz bulunmuştur, Cagatay’ın ise orta parmagının tendon kopmus ve o gece hastane tarafından verilen raporla 

bu teyit edilmistir. Bu ifadeye göre ve diger raporların da teyit ettigi üzere, cinsel iliski veya cinsel saldırı bulgusuna

rastlanmaması, vücuttaki bulguların tamamının Şule’nin kendi iradesi veya kazara olmak suretiyle düşmesi ile de 

mümkün olabilecegi, müdafii taraf Şule’nin ya alkol etkisinde, anlık ve dürtüsel (önceden planlanmamış bir şekilde) 

intihar ettiğini ya da alkol ve mirtazapine etkisinde ne yaptıgının bile farkında olmadan kendisini aşagıya 

sarkıttıgını belirtmektedir. Soldaki tabloda yer alan, ekte asıllarını goreceginiz bütün belge ve raporlar, Şule’nin ruh 

halini, olay esnasında kanında bulunan alkol ve mirtazapine seviyesini göstermek suretiyle bu davranısının 

olasılıgına dair bizlere bir ışık tutmaktadır. 

Ilgili Belgerler Ektedir

- Gazi U. Psikiyatri Raporu ve bu raporu hazırlayan Prof. Nevzat 

Yuksel’in - Intiharın Nörobiyolojisi isimli Intihar-Depresyon-Panik Atak, 

Akut Nedenler Iliskisini Acıklayan Klinik Makalesi

- Şule Çet’in Çağatay Aksu ile mesajlaşmaları, Panik atak ve annesinin 

acısında bahsettigi kısımlar

- Şule Çet’in 2 yılda atmış oldugu melankolik depresyon cagrısımlı ve 

annesinin kaybının acısına yasam sevincinin kalmadıgına ve gunlerdir 

uyuyamadıgına dair tweetler. 

- Şule Çet’in x=44 coklu ilac teshisi raporu

- Sule Cet’in 9 yılda 200 adet acil giriş hastane kaydı raporu

- Sule Cet’in 2016 yılında Üreğir hastanesinde konulan major 

depresyon teşhisi

- Şule Çet’in kanında bulunan major depresyon tedavisinde kullanılan

Mirtazpin etken maddeli ve Türkiye’de satılan anti-depresanların, 

reçetesinde yer alan 24 yaş altında intihar tetikleyebilir uyarısı

YALANLAR VE GERÇEKLER
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15. Tamamen asılsız bir maddedir, Şule’nin ters ilişkiye zorlandığına dair

hiç bir kanıt mevcut degildir. Adli tıp raporunda tecavüzün maddi

delili yoktur yazmaktadır. Adli tıp raporunda anal ya da vajinal, ne 

cinsel birliktelik olduguna dair ne de tecazvüz girişimi veya tecavüzü

dair hiç bir buglu yoktur. İddia edildiği gibi Şule’nin anal bölgesinde

bulunan PSA sıvısı ise, yine ATK’dan son gelen raporla da teyit

edildiği üzere cinsel birliktelik olmadan da, bir kadının vücudunda

bulunmabilmektedir, kadının kendi kanında üretilen bir enzim olarak, 

ayırca cinsel iliski sonucunda oluşmuş olsa bile, vücutta 48 saat

kalabilen bir sıvıdır, boyle bir ihtimalde bile cinsel ilişki o gecenin 48 

saat oncesine kadar bir başkası ile gerçekleşmiş olabilir. 

16. Tamamen asılsız bi ifadedir, Şule’nin anal bölgesinde yırtılma ya da 

bağırsak dokuşunda bozulma hiç bir adli tıp raporunda tespit

edilmemiştir. 

17. Hic bir adli tıp raporunda böyle bir bulgu KESINLIKLE YOKTUR. 

Şule’nin vücudunun hiç biryerinde darp izi yoktur.

YALANLAR VE GERÇEKLER

Ilgili Resmi Raporlar icin Belgeler Kısmına Bakınız
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19. Şule’nin kanında uyku getirici madde değil, major depresyon

tedavisinde kullanılan ve en ağır antidepresanlardan biri olan

Mirtazapin bulunmuştur. Adli tıp raporunda teyit edildiği ve

Mirtazapin ilaç reçetelerinde belirtildiği üzere Mirtazapine 24 yaş

altında kullananlarda intihar davranış ve düşüncesini tetikleme riski

bulunan bir ilaçtır ve bu nedenle Black Box, siyah uyarı kutusu ile

satılmaktadır.

https://www.msd.com.tr/static/pdf/REMERON_30mg_Film_Tablet_KT.pdf

MIRTAZAPINE EKTEN 

MADDDELİ REMEDRON, 

REPEDRA 

ANTIDEPRESTANLARDA 

BULUNAN UYARI 

YAZISI:

24 YAŞ ALTI İNTİHARI 

TETİKLEYEBİLİR!!!

YALANLAR VE GERÇEKLER

Ilgili Resmi Raporlar icin Belgeler Kısmına Bakınız
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20. Şule’nin tırnaklarında erkek dokusu değil, eser (çok az miktarda erkek

DNA’sı bulunmuştur, bu DNA Berk Akand ile uyumludur, ve Adli Tıp 

kurumu tarafında teyit edildiği üzere, bu seviyede DNA, Berk’ten

Şule’ye tokalaşma, aynı bilgisarın tuşlarına dokunma, jelibon paketini

açma gibi sebeplerle tıbben geçebilir. 

21. Bu baştan sona saçma ve yanlış bir ifadedir. DNA analizinde PSA 

bulunması oldukça saçma sapan ve tıbben gülünç bir ifade oldugu

gibi, Şule’nin anal bölgesinde bulunan PSA sıvısı icerisinden DNA 

tespiti yapılamamaktadır. Adli tıp kurumu raporlarının teyit ettiği

üzere, PSA sıvısı bir kadının vücudunda cinsel ilişki dışında da kendi

kanında, idrarında bulunabilmektedir. Ayrıca cinsel ilişki sebebiyle

oluşmuşsa bile vücutta 48 saate kadar kalmaktadır, yani bu sebeple

oluşmuş olsa bile bu cinsel ilişkinin o akşam oldugunu göstermez. 

Ayrıca ilk 48 saat psa’dan dna analizi yapılabildiğine ve mevcut

durumda DNA cıkmadıgına göre, bu cinsel illişki olmadıgının bir kanıtı

bile sayılabilir, yoksa DNAnın da tespit edilmesi gerekirdi. 

YALANLAR VE GERÇEKLER

Ilgili Resmi Raporlar icin Belgeler Kısmına Bakınız
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22. Şule Çet alıkonulmamış, kendi isteği ile ofiste bulunmuş ve video, mesaj ve 

Lilia’nın tanık ifadelerinde de görüleceği üzere, ne alıkonulduguna ne de cinsel 

birliktelik veya saldırıya maruz kaldıgına veya kalma tehlikesine dair herhangi 

bir emare göstermemistir. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre Şule’nin Yelken 

Plaza’ya giriş saati 00.29’dur, Lilia’ya attıgı mesajlardan 10 dakika sonra ve 

kendisi kamera görüntülerin mutlu ve kendi istegi ile gelmis gorunmektedir. 

Berk Akand’ın telefonundan çekilen ve mahkemeye teslim edilen, bilişim 

dairesince saat ve görüntü analizi yapılan videolar 00.39, 00.45, 01.47 ve 

02.56 saatlerinde çekilmiş ve hepsinde Şule’nin Çagatay ve Berk’le arkadasca 

ve mutlu bir şekilde  müzik dinleyip eglendigi ve hep birlikte alkol alındıgı 

görünmektedir. – 01.47’de bırakmıyor amk. Mesajı bir alıkonulma gostergesi 

ise, neden 01.48’de Sule Lilia’nın tanık ifadesinde belirttigi konusmasında mutlu 

ve keyfinin yerinde oldugunu belirtmis ve neden 02.56’daki videoda mutlu ve 

giyinik bir sekilde, Cagatay’ın yanında oturmaktadır? 

23. Tamamen asılsız bir ifadedir, olay sonrası aranan telefon Berk’in gece boyunca

konuştugu, videolar gönderdigi Pınar Turgut’un telefonudur ve bu telefon, şirket

hattı olan Pegasus AŞ’ye kayıtlıdır

YALANLAR VE GERÇEKLER

Belgeler:

Berk Akand’ın telefonundan mahkemeye teslim edilen olay 

gecesi videoları ve bilişim dairesi tarafından 

video/saat/aksiyon çözümlemeleri

Cagatay Aksu – Sule Cet Whatsapp Mesajları

Lilia Trohin – Sule Cet Whatsapp Mesajları, HTS Konusma 

kayıtları

Lilia Trohin Tanık İfadesi

Güvenlik Kamera Kayıtları

Tanık Pınar Turgut Telefon Hattı’nın Pegasus A.Ş şirket hattı 

olarak kayıtlı olması ve HTS Kayıtları
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22. Güvenlik görevlileri kız gitti görmedin mi diye yanıltılmamıştır, tam olarak

aşagida güvenlik görevlisi tanık Murat Abalı’nın ifadelerindeki gibi 

gerceklesmistir. 

YALANLAR VE GERÇEKLER

Belgeler: Güvenlik Görevlileri Tanık İfadeleri, Güvenlik 

kamerası kayıtları icin ekler kısmına bakınız
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 2018 yılı Temmuz ayında şuleçetiçinadalet twitter hesabı, önce ben abisi Şenol Çet’im, kardeşimin tecavüze ugradıgı ve 

öldürüldüğü kesinleşmiştir, Şenol Çet adıyla, 

 Sonra ben babası İsmail Çet’im kızıma tecavüz edilmiş ve öldürmüştür ifadeleriyle Şule Çet için Adalet olarak değiştirilerek, 

 Daha sonra da biz Şule’nin arkadaşlarıyız Şenol Abi, İsmail Amca size destek olarak bu hesabı kurduk ifadesiyle yayına devam 

etmiştir. 

 Gerçek hesap sahibi twitterda resmi olarak kayıtlı değildir, ancak SGDF ve ÖGK örgüt üyeleri Şule Çet için Adalet Komisyonları ve 

Av. Umur Yıldırım’ın ortak hesabı olarak yönetilmekte ve tam 1.5 yıldır hergün yayımladığı yalan tweetlerle 57,000 takipçisini, 

kamuoyunu ve medyayı yönlendirmekte ve yalan haberlerle galeyana getirmektedir. Hesabın Ingilizce versiyonu da mevcuttur.  
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VE SONUÇ…2019 TÜRKIYE SOSYAL MEDYA ENGIZISYON MAHKEMELERI
YARGILANMALARI 1 YILDIR DEVAM EDEN, IDDIA EDILEN SUÇLARIN HIÇBIR INI IŞLEMEDIKLERINI ILK IFADELERINDEN BU 
YANA BELIRTEN VE BU SUÇLARI IŞLEDIKLERINE DAIR HENÜZ BIR KANIT O RTAYA ÇIKMAMIŞ ÇAGATAY AKSU VE BERK AKAND 
VE AİLELERİ İLE İLGİLİ ATILAN BİNLERCE TWEETTEN SADECE BAZILARI…

HALKIN KİN VE 

DÜŞMANLIĞA TEŞVİK 

EDİLMESİ BİR 

İNSANLIK SUÇUDUR!
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EDİLMESİ BİR İNSANLIK 

SUÇUDUR!



VE SONUÇ…2019 TÜRKIYE SOSYAL MEDYA ENGIZISYON MAHKEMELERI
YARGILANMALARI 1 YILDIR DEVAM EDEN, İDDİA EDILEN SUÇLARIN HIÇBIRINI IŞLEMEDIKLERINI ILK IFADELERINDEN BU 
YANA BELIRTEN VE BU SUÇLARI IŞLEDIKLERINE DAIR HENÜZ BIR KANIT O RTAYA ÇIKMAMIŞ ÇAGATAY AKSU VE BERK AKAND 
VE AİLELERİ İLE İLGİLİ ATILAN BİNLERCE TWEETTEN SADECE BAZILARI…

HALKIN KİN VE 

DÜŞMANLIĞA TEŞVİK 

EDİLMESİ BİR İNSANLIK 

SUÇUDUR!



AVUKAT UMUR YILDIRIM: YALANLAR VE DOSYA GERÇEKLERİ

Söylediğiniz yalan ne kadar büyük olursa o 

kadar etkili olur ve insanların o yalana 

inanması da o kadar kolaylaşır. 

Propagandanın şiarı tekrardır, bol tekrar.

Goebbels, Hitler’in Propaganda Bakanı

Av. UMUR YILDIRIM, Av. ONUR TATAR, AV. FERHAT 

GEBEŞ TARAFINDAN BASIN VE SOSYAL MEDYA 

ARACILIGI ILE KAMUOYUNU YÖNLENDİREN 

YALANLAR VE RESMİ BELGELERLE DAVANIN 

GERÇEKLERİ



AVUKAT UMUR YILDIRIM VE KADİM HUKUK BÜROSU

https://kadimhukuk.com.tr/basinda-biz/

AVUKAT UMUR YILDIRIM 

VE FERHAT GEBEŞ’E AİT 

KADİM HUKUK BÜROSU 

WEB SAYFASINDA 

BASINDA BİZ KISMINDA 

YALAN HABERLERDEN 

OLUŞAN BASINDA BİZ 

KISMI YER ALMAKTADIR

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Av. Umur Yıldırım, Av. Ferhat Gebeş ve Hukuk Fak. Öğrencisi Pelin Soylu tarafından 2018 yılında faaliyete geçmiştir. Olay tarihi itibariyle 

Av. Umur Yıldırım, 3 aylık avukatlık lisansına sahipti, Av. Ferhat Gebeş ise lisansını Mayıs 2019 tarihinde almıştır. Bu şahıslar hukuk bürolarının web sitesinde, basında 

biz kısmında, Şule Çet dosyasının gerçekleriyle uyuşmayan, tamamen yalan ve yönlendirici haberler yayımlamaktadırlar. Aynı haberleri hem şahsi hem de 

suleceticinadalet twitter hesaplarından da yaymaktadırlar. Aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte Temmuz 2018 – Kasım 2019 arasında yayımlanan yalan haber 

örnekleri asagidaki gibidir. 

https://kadimhukuk.com.tr/basinda-biz/


14 TEMMUZ 2018 TARIHINDE AVUKAT UMUR YILDIRIM 
TARAFINDAN YÖNLENDİRİLEN HURRİYET VE DİGER 
GAZETELERLERDE ADLI TIP RAPORUNDA OLMAYAN 
BULGULAR VAR GİBİ GÖSTERİLMİŞTİR, HATTA BU 
HABERLERIN CIKTIGI TARIH ITIBARIYLE CAGATAY AKSU VE 
BERK AKAND’IN DAHA DNA’LARI BILE ALINMADIGI HALDE 
DNA’LARININ ŞULE ÇET’IN BEDENINDE BULUNDUGU IDDIA 
EDILMISTIR.  KANDA BULUNAN ANTI-DEPRESAN İLACI 
ETKEN MADDESİ MIRTAZAPINE İSE ‘UYUTUCU MADDE’ 
OLARAK LANSE EDİLMİŞTİR. 

GAZETELER CAGATAY VE BERK’I MANŞETLERDEN, BOY BOY FOTOGRAFLARI ILE 
KATIL VE TECAVÜZCÜ ILAN EDIYOR! AV. UMUR YILDIRIM’IN BEYANLARIYLA.

TARIHLER 14 TEMMUZ 2018’İ GÖSTERIYOR: HENÜZ DNA ALINMAMIŞ, HENÜZ DAVA AÇILMAMIŞ, AMA ŞULE
ÇET’IN TECAVÜZ VE CINAYETE KURBAN GITTIGI KESINLEŞMIŞ !!!! 



HTTPS://WWW.AHABER.COM.TR/YASAM/2018/07/13/ INTIHAR -ETTIGI - ILERI -SURULMUSTU-GERCEK-OTOPSIDE -ORTAYA-CIKT I?PAGING=1

https://www.ahaber.com.tr/yasam/2018/07/13/intihar-ettigi-ileri-surulmustu-gercek-otopside-ortaya-cikti?paging=1


HTTPS://ONEDIO.COM/HABER/20 -KATTAN-DUSEREK-HAYAT INI -KAYBEDEN -SULE-CET- IN-OTOPSI -RAPO RU-TE CAVUZ-BULGULARI-VAR-DUSTUGU-PENCEREDE -PARM AK-IZ I -YOK-831464

https://onedio.com/haber/20-kattan-duserek-hayatini-kaybeden-sule-cet-in-otopsi-raporu-tecavuz-bulgulari-var-dustugu-pencerede-parmak-izi-yok-831464


HTTPS://WWW.HABERTURK.COM/SULE -NIN-OLUMUNDEKI -SIR-PERDES I-ARALANIYOR -2059813

https://www.haberturk.com/sule-nin-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-2059813


Av. Umur Yıldırım’ın Yalan Beyanları Resmi Belgelerle Gerçekler

Şule Çet’in iç çamaşırının adli tıp 

kurumunda kaybedildiği

Şule Çet’in iç çamaşırı adli tıp kurumunda kaybedilmemiş, Av. Umur Yıldırım ve baba İsmail Çet’e 

teslim edilmiş ve baba İsmail Çet Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bu eşyaları çöpe attıklarını 

bildirimiştir.  İlgili Resmi Belgeler

 Şule Çet’in iç çamaşırının Av. Umur Yıldırım ve baba İsmail Çet’e teslim edildigini belirten Av. 

Umur Yıldırım ve bava Ismail Cet imzalı tutanak 

 Emniyet Genel Müdürlüğü Resmi Yazısı: Ismail Cet’e teslim edilen külot ve diger esyaların, 

İsmail Cet tarafından atıldıgının bildiren

Av. Umur Yıldırım’ın bazı basın yayın 

organlarında, grup toplantılarında ve 

sosyal medyada ifade ettigi: Sanık aileleri 

çok zengin ve siyasi güce sahip ve savcı 

Alev Ersan olmak üzere, adli tıp ve ilgili 

bütün kurumları satın alarak lehlerinde 

raporlar düzenletmiş ve delilleri örtbas 

etmektedirler iddiaları! 

Ekte sanık ailelerinin, emekli ve orta hali insanlar olduklarına dair resmi belgeleri görebilirsiniz. 

SORUYORUZ!

1- Gelir belgeleri ortada olmasına ragmen nasıl boyle bir iddia medyada rahatlıkla öne 

sürülmektedir? Cok zengin oldukları icin mi Cagatay’ın işletmesini devraldıgı yer kapanmıs ve 

haciz gelmis ve Berk Kecioren semtinde bazlama satmaktadır? 

2- Devletin bütün kurumları, cinayet büro, savcılık, adli tıp, olay yeri inceleme ve digerleri, SATIN 

ALINMAKLA MI İTHAM EDİLMEKTEDİR? İLGİLİ KURUMLARA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMALARI 

İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ.

3- Ve bir MANTIK SORUSU, varsayalım, aile cok guclu, zengin, siyasi nüfuslu. Ve varsayalım bütün 

bu kurumlar satın alınmış. Bu kadar zengin bir aile nasıl oldu da medyayı satın alamadı ve 

yonlendiremedi?? Ve kurumları satın almaya gücü yetecek kadar kudretli ve zengin bir aile nasıl 

olur da hic bugüne kadar Türkiye’de duyulmadı? 

https://kadimhukuk.com.tr/basinda-biz/

AVUKAT UMUR YILDIRIM’IN SOSYAL MEDYA VE MEDYADA 14 TEMMUZ 2018 TARIHINDEN BERI 
DÜZENLI OLARAK BEYAN ETTIGI DAVA DOSYASI YALANLARI VE RESM İ BELGELERLE GERÇEKLER 

https://kadimhukuk.com.tr/basinda-biz/


Av. Umur Yıldırım’ın Yalan 

Beyanları

Resmi Belgelerle Gerçekler

Otopsi raporunda tecavüz 

bulgularının oldugu ve hatta 

tecavüzün kesinleştiği

3 resmi adli tıp aporunda da ‘Fiili Livataa’nın (Tecavüzün) ve cinsel birlikteliğin maddi delilinin 

bulunmadığı belirtiliyor. Ayrıca son gelen adli tıp raporunda teyit edildiği üzere, iddialarda tecavüz 

veya cinsel birliktelik göstergesi olarak sunulan PSA sıvısı bir kadının vücudunda cinsel ilişki dışında 

nedenlerle, kendi kanında da bulunabildiği gibi, cinsel birliktelik gerçekleşmiş olsa da 48 saat vücutta 

kalabilmektedir. Müteveffanın mahrem bölgelerinde ve bedeninde ve ayrıca daire içerisinde incelenen 

hali ve diğer eşyalarda ne tecavüz, ne de cinsel birliktelige kanıt olusturabilecek, DNA, sperm, bogusma 

ve zorlama izi veya herhangi baska bir bulgu adli tıp raporlarında bulunmamaktadır. 

Belge: T.C. Adli Tıp Kurumu Raporları

Şule’nin kanında uyutucu madde 

olduğu

Şule’nin kanında, uyutucu madde değil,  24 yaş altı kişilerde intihar davranışını tetikleme riski olduğu 

reçetesinde özel uyarı kutusu ile satılan ve major depresyon tedavisinde kullananın anti depresan etken 

maddesi Mirtazapine bulunmuştur.

Belge: T.C. Adli Tıp Kurumu Raporu ve Mirtazapine Anti Depresan İlaç Reçetesi

Şule Çet’in vücudunda boğuşma 

izleri, vücudunda ve tırnaklarında 

erkek dokularının, Çağatay Aksu 

ve Berk Akand’a ait DNA 

örneklerinin bulunduğu

3 Resmi Adli Tıp raporunda da belirtildiği üzere Şule Çet’in vücudunda boğuşma izleri, erkek dokusu, 

meni, kan gibi izler yoktur. Çağatay Aksu’ya ait DNA hiçbir şekilde bulunmamaktadır. Berk Akand’a dair 

2 tırnağında eser (çok az) miktarda DNA bulunmuştur ve bu miktarda DNA’nın basit temas olarak 

adlandırılan tokalaşma, jelibon paketini açma gibi eylemlerle geçebilecegi, Kasım 2019’da son gelen 

adli tıp mütaalası tarafından teyit edilmistir. 

Belge: T.C. Adli Tıp Kurumu Raporları 

https://kadimhukuk.com.tr/basinda-biz/

AVUKAT UMUR YILDIRIM’IN SOSYAL MEDYA VE MEDYADA 14 TEMMUZ 2018 TARIHINDEN BERI 
DÜZENLI OLARAK BEYAN ETTIGI DAVA DOSYASI YALANLARI VE RESM İ BELGELERLE GERÇEKLER 

https://kadimhukuk.com.tr/basinda-biz/


Av. Umur Yıldırım’ın Yalan 

Beyanları

Resmi Belgelerle Gerçekler

Şule Çet’in ev arkadaşı Lilia 

Trohin’e 00.19 ve 00.21

civarında attığı bana abayı 

yakmış, bırakmıyor 

mesajlarına dayanarak ofiste 

alıkonulduğı. 02.45’te Şule 

tarafından Lilia’ya atılan ‘Of 

Analog’ mesajının anal yolla 

cinsel saldırı kanıtı oldugu. 

01.47’de attıgı bırakmıyor 

amk. Mesajının alıkonulma 

kanıtı oldugu. 

Şule Çet alıkonulmamış, kendi isteği ile ofiste bulunmuş ve video, mesaj ve Lilia’nın tanık ifadelerinde de 

görüleceği üzere, ne alıkonulduguna ne de cinsel birliktelik veya saldırıya maruz kaldıgına veya kalma 

tehlikesine dair herhangi bir emare göstermemistir. 

 Güvenlik kamerası kayıtlarına göre Şule’nin Yelken Plaza’ya giriş saati 00.29’dur, Lilia’ya attıgı 

mesajlardan 10 dakika sonra ve kendisi kamera görüntülerin mutlu ve kendi istegi ile gelmis 

gorunmektedir. 

 Berk Akand’ın telefonundan çekilen ve mahkemeye teslim edilen, bilişim dairesince saat ve görüntü analizi 

yapılan videolar 00.39, 00.45, 01.47 ve 02.56 saatlerinde çekilmiş ve hepsinde Şule’nin Çagatay ve 

Berk’le arkadasca ve mutlu bir şekilde  müzik dinleyip eglendigi ve hep birlikte alkol alındıgı 

görünmektedir. – 01.47’de bırakmıyor amk. Mesajı bir alıkonulma gostergesi ise, neden 01.48’de Sule 

Lilia’nın tanık ifadesinde belirttigi konusmasında mutlu ve keyfinin yerinde oldugunu belirtmis ve neden 

02.56’daki videoda mutlu ve giyinik bir sekilde, Cagatay’ın yanında görülmektedir? Bu videodan 11 dk. 

Önce attıgı Ve 02.45’teki of analog mesajı neye dayanarak anal iliski saldırısı kanıtıdır? Anal yolla 

iliskiye giren ya da saldırıya ugrayan  bir kadın 9 dakika sonra cekilen videoda boyle mi gorunur? Ve of 

analog mesajından nasıl anal iliski iması cıkarılabilinir? 

https://kadimhukuk.com.tr/basinda-biz/

AVUKAT UMUR YILDIRIM’IN SOSYAL MEDYA VE MEDYADA 14 TEMMUZ 2018 TARIHINDEN BERI 
DÜZENLI OLARAK BEYAN ETTIGI DAVA DOSYASI YALANLARI VE RESM İ BELGELERLE GERÇEKLER 

Olay Gecesi Mesaj ve Videolarının Kronolojik Sıralaması: Şule’nin düştügü saat 03.50, Berk ve Cagatay’ın 

asansör güvenlik kamerası önünde görüldükleri saat 03.57’dir. 03.32’de Kuruyemişçi Sezgin Şahin, Berk ile 

telefonda görüşmüş ve arkadan kadın sesi duymuştur. 

https://kadimhukuk.com.tr/basinda-biz/


https://kadimhukuk.com.tr/basinda-biz/

Av. Umur Yıldırım’ın Yalan Beyanları Resmi Belgelerle Gerçekler

Sanıkların daire çıkışında asansör 

önündeki görüntülerde Şule Çet’in 

düştüğü 3.50’den 18 dakika sonra 

göründükleri ve 18 dakika boyunca 

içeride delil kararttıkları, pencere

pervazında parmak izi olmadıgı, izlerin 

silindigi. 

Plaza yönetiminden gönderilen resmi yazı tarafından teyit edildiği üzere kamera saati 11 

dakika ileridedir ve sanıklar 7 dakika sonra asansör önünde görülmüştür. Güvenlik görevlileri 

ifadeleri ile de kaçmaya çalışmadıkları ve güvenlik görevlilerine hemen ambulans ve polisi 

arattıkları teyit edilmiştir. 

Belgeler – Plaza Yönetimi tarafında Güvenlik Kamerası Saatinin 11 dk ileri olduguna dair yazı. 

Olay yeri inceleme tutanakları, pervazda farklı parmak izleri ve toz bulunmaktadır, ancak Şule, 

Berk ve Çagatay’a dair bir parmak izi yoktur

Av. Umur Yıldırım’ın özel rapor

hazırlattıgı Mersin Ü. Hakan Kar ve 

Erciyes Ü. Çağlar Özdemir tarafından 

iddia edilen,

 Şule Çet’in boynunda hyoid kemiği 

kırıgının elle bogulma sonucu 

olustugu, düsmeyle olusamayacağı

 4 metre ileriye düşmesi, 

ayakkabısının ileride bulunmasının 

ancak atılmayla mümkün olabilecegi

 Vücudunda ısırık izi oldugu, anal 

bolgede ekimoz ve PSA sıvısının 

olmasının cinsel saldırı veya iliski 

kanıtı oldugu

Resmi keşif raporunda belirtildiği üzere 60 metreden ve çitlerin üzerine düşen Şule Çet’in hyoid 

kemiğinin düşme sonucu kırılmış olması mümkündür. 

Adli tıp raporlarına göre de vücuttaki bütün bulgular, hyoid kemigi kırıgı dahil olmak üzere, 

kendi iradesi veya kazara olmak suretiyle yüksekten düşme ile mümkündür. 

Ayrıca Amerikan Adli Tıp ve Patoloji Dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, 

yüksekten düşmelerde, 10 metre altı düşüşlerde hyoid kemiği kırılma ihtimali % 5 civarı iken bu 

oran 30 metre altı düşüşlerde %50’ye yükselmektedir. 

Ayrıca Şule Çet’in boynunda, cildinde adli tıp raporunda da belirtildiği üzere herhangi bir iz 

bulunmamaktadır ve adli tıp raporunda elle bogulma gibi bir ihtimalden bahsedilmemiştir. 

Adli Tıp Raporunda göre Raporda vücuttaki bulguların hepsinin yüksekten kazara düşme veya 

atlama ile mümkün oldugu belirtilmektedir 

Belge: Adli Tıp Raporu ve Resmi Olay yeri keşif raporu, Amerikan Adli Tıp Patoloji Dergisi 

Akademik Araştırma Yayını, Elisabeth Türk, Yüksekten Ölümcül Düşüşlerde Patolojik Bulgu 

Araştırması  https://pdfs.semanticscholar.org/5773/03a3552f34da81c3a2b7902a3bd6eee2d759.pdf

AVUKAT UMUR YILDIRIM’IN MEDYADA 14 TEMMUZ 2018 TARIHINDEN BERI B EYAN ETTIGI 
DAVA YALANLARI VE RESMİ BELGELERLE GERÇEKLER 

https://kadimhukuk.com.tr/basinda-biz/
https://pdfs.semanticscholar.org/5773/03a3552f34da81c3a2b7902a3bd6eee2d759.pdf


AVUKAT UMUR YILDIRIM’IN MEDYADAKI SON YALAN IDDIALARI VE BELGELE RLE GERÇEKLER
13.11.2019 tarihli Sabah Gazetesi Umur Yıldırım Röportajı, https://www.sabah.com.tr/ankara-baskent/2019/11/13/sule-cet-davasinda-rapor-bombardimani

13.11.2019 tarihli Sabah Gazetesi Umur Yıldırım Röportajı, https://www.sabah.com.tr/ankara-baskent/2019/11/13/sule-cet-davasinda-rapor-bombardimani

https://www.sabah.com.tr/ankara-baskent/2019/11/13/sule-cet-davasinda-rapor-bombardimani
https://www.sabah.com.tr/ankara-baskent/2019/11/13/sule-cet-davasinda-rapor-bombardimani


AVUKAT UMUR YILDIRIM’IN MEDYADAKI IDDIALARI VE BELGELERLE GERÇEKLER
13.11.2019 tarihli Sabah Gazetesi Umur Yıldırım Röportajı, https://www.sabah.com.tr/ankara-baskent/2019/11/13/sule-cet-davasinda-rapor-bombardimani

Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi 

Tekstil Tasarımı 2'nci sınıf öğrencisi Şule Çet 

(23), okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı iş 

yerinden işe sonradan ortak olan kişi 

tarafından çıkarıldı. Bunun üzerine 

asistanlığını yaptığı Çağatay Aksu Çet'i 

arayarak, "Yeni ortağımızla konuşuruz, 

yeniden işe dönersin, ofiste buluşup 

konuşuruz" diyerek 28 Mayıs 2018'de genç 

kızla randevulaştı. Çet, buluştuğu Çağatay 

Aksu ve Berk Akand ile saat 23.54'te 

plazaya geldi. 

Umur Yıldırım’ın 13.11.2019 tarihli 

haberdeki yalan iddiaları

Yalan iddiaların dosyadaki 

belgelere göre gerçek karşılıkları
Ilgili Belge Kısmi Ekran Görüntüsü

1. Şule işten çıkarılmamıştır, Çagatay’ın 

Isletmeciligini yaptıgı mevzu ocakbası 

iflas etmiş ve olay gununde 2 hafta 

gelen hacizler sonrasında kapanmıstır

2. Çagatay yeni ortagımızla bulursun, 

yeniden ise donersin, ofiste bululuşup 

konuşuruz gibi bir ifadeyi hiç 

kullanmamıştır, isyerinin 

kapanmasından 1 hafta sonra Şule’ye 

nasıl oldugunu soran bir mesaj atmış, 

Şule de hiç parası kalmadıgını ve acil 

iş bulması gerektiğini yazmıstır. Bunun 

üzerine Çağatay ‘yarın bir ank dışına 

çıkma ihtimalim var halledersem akşam 

oturalım mantıklı bir şey bulalım senin 

için ifadesini kullanmıştır’ Ayrıca 

Cagatay 18.22’de yarım saat sonra 

Rıfkı’ya gececegini belirttikten sonra 

Şule 20.01’de Cagatay’dan haber 

bekledigini evden cıkmak icin yazmıstır. 

Çağatay ve Şule’nin plazaya giriş 

saati 00.29’dur, güvenlik 

kameralarından görüldüğü üzere, 

23.54 degil. Dolayısıyla Şule’nin ev 

arkadasına attığı salmıyor bana abayı 

yakmış mesajı da saat 00.19’de 

plazaya girmelerinden önce atılmıştır. 

Çağatay ve Şule 2 aydır tanışmaktadır, 

aralarında bu iki ay boyunca yapılan 

whatsapp mesajlarından görüldügü 

üzere, aralarında bir gönül iliskisi yoktur 

ve bir husumet de yoktur. Taciz belirtisi 

hic yoktur ve  birbirlerine attıkları mesajlar 

sempati icermekte, Sule panik atak 

sorunlarında ve annesinin ölümünü hala 

atlamadagından bahsetmektedir. 

https://www.sabah.com.tr/ankara-baskent/2019/11/13/sule-cet-davasinda-rapor-bombardimani


AVUKAT UMUR YILDIRIM TARAFINDAN YÖNLENDİRİLEN BIANET VE DIGER YAYIN
ORGANLARINDA SULE CET CINAYETI KRONOLOJISI YAYINLANARAK BASTAN
SONA YALAN HABERLER YAPILMISTIR
HTTPS://BIANET.ORG/BIANET/TOPLUMSAL-CINSIYET/203299-SULE-CET-CINAYETI-KRONOLOJISI SAYFA 1 

https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/203299-sule-cet-cinayeti-kronolojisi


AVUKAT UMUR YILDIRIM TARAFINDAN YÖNLEND İRİLEN BIANET VE DIGER
YAYIN ORGANLARINDA SULE CET CINAYETI KRONOLOJISI YAYINLANARAK
BASTAN SONA YALAN HABERLER YAPILMISTIR
HTTPS://BIANET.ORG/BIANET/TOPLUMSAL -CINSIYET/203299-SULE-CET-CINAYETI-KRONOLOJISI
SAYFA 2 

https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/203299-sule-cet-cinayeti-kronolojisi


AVUKAT UMUR YILDIRIM – HÜRRIYET AYŞE ARMAN ROPORTAJI
12 SUBAT 2019 – ‘TECAVÜZ EDIP, BOGUP BASBAYAGI ÇUVAL GIBI ATMIŞLAR’
HTTP://WWW.HURRIYET.COM.TR/YAZARLAR/AYSE -ARMAN/TECAVUZ-EDIP-BOGUP-BASBAYAGI-CUVAL-GIBI-ATMISLAR-41113772

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ayse-arman/tecavuz-edip-bogup-basbayagi-cuval-gibi-atmislar-41113772


AVUKAT UMUR YILDIRIM – SOL HABER HATICE IKINCI ROPORTAJI
27 MAYIS 2019 – ‘BU DAVA BITTIĞINDE BIR DAHA GÜNEŞI GÖREMEYECEKLER, BUNA INANIN.’
HTTPS://HABER.SOL.ORG.TR/TOPLUM/SOYLESI-SULENIN-KATILLERI-HAK-ETTIKLERI-CEZAYI-
ALACAK-263588

https://haber.sol.org.tr/toplum/soylesi-sulenin-katilleri-hak-ettikleri-cezayi-alacak-263588


AVUKAT UMUR YILDIRIM – SOL HABER HATICE IKINCI ROPORTAJI
27 MAYIS 2019 – ‘BU DAVA BITTIĞINDE BIR DAHA GÜNEŞI GÖREMEYECEKLER, BUNA INANIN.’
HTTPS://HABER.SOL.ORG.TR/TOPLUM/SOYLESI-SULENIN-KATILLERI-HAK-ETTIKLERI-CEZAYI-
ALACAK-263588

https://haber.sol.org.tr/toplum/soylesi-sulenin-katilleri-hak-ettikleri-cezayi-alacak-263588


AVUKAT UMUR YILDIRIM – ERK ACARER ARTI TV RÖPORTAJ
27 MAYIS 2019 – ‘ADLI TIP RAPORUNU ZANLILAR PARAYLA HAZIRLATMIŞTIR’
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=OE4NYKUFSJQ

https://www.youtube.com/watch?v=oe4nykufsjQ


AVUKAT UMUR YILDIRIM – ERK ACARER BIRGÜN HABERI
08 ARALIK 2018 – ‘ÇET’IN ZANLILARI SUÇ MAKINESIYMIS.’
HTTPS://WWW.BIRGUN.NET/HABER/CET-IN-ZANLILARI-SUC-MAKINESIYMIS-239468

https://www.birgun.net/haber/cet-in-zanlilari-suc-makinesiymis-239468


AVUKAT ONUR TATAR
https://www.youtube.com/watch?v=jPdvuBlpoQM

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/sule-cetin-20nci-katindan-duserek-hayatini-ka-41246875

https://www.youtube.com/watch?v=jPdvuBlpoQM
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/sule-cetin-20nci-katindan-duserek-hayatini-ka-41246875


AVUKAT ONUR TATAR
https://odatv.com/cok-onemli-bir-delil-kayip-17061940.html

https://odatv.com/cok-onemli-bir-delil-kayip-17061940.html


AVUKAT ONUR TATAR

https://gazete.alinteri1.org/sule-cetin-olumuyle-ilgili-saniksiz-kesif-yapildi

Çet’in ailesinin avukatı Onur Tatar, Şule Çet’in düştüğü yerde üzerinde olan külot ve kadın pedinin
bulunamadığını söyleyerek, “Polis memuruna bu soruyu sorduk özellikle. Tecavüz bulgusunu
ispatlayabilecek en önemli delillerden bir tanesi neden kayıp” dedi.

Şule Çet’in ailesinin avukatları basın mensuplarına açıklama yaptı. Avukat Onur Tatar, sanıkların da keşifte hazır
bulundurulmasını istediklerini ancak güvenlik gerekçesiyle getirilmediğini söyledi. Avukat Tatar, “Şule Çet’in düştüğü
yerde üzerinde bulunan külot ve kadın pedi hala bulunamadı, bulunamıyor. Bizler daha önceki celsede tecavüz
bulgusunu ispatlayacak maddi delilleri bu dosya yönünden ortaya koymuştuk. Ancak Türkiye’deki her yurttaşın hukuk
güvenliği bakımından delillerin sağlıklı bir şekilde toplanması gerekir. Polis memuruna özellikle sorduk bu soruyu. Olay 
yerine kendisinden sonra gelen ekip, olay yeri inceleme ekibi ve soruşturma amiri olan Cumhuriyet Savcısı, otopsi
teknisyeni ve adli tıp görevlisi, bu külot ve kadın pedi nerede? Tecavüz bulgusunu ispatlayabilecek en önemli
delillerden bir tanesi neden kayıp? Bunun sorumluları bunun hesabını vermek zorundalar diye düşünüyorum” dedi.

Avukat Tatar, daha önce kendileri tarafından rapor hazırlatılan Mersin Üniversitesi Akademisyeni Prof. Dr. Hakan Kar
ve Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Profesörü Çağlar Özdemir’in keşifte yer almasına mahkemenin izin vermediğini ancak
mahkemenin incelemesinin ardından bu uzmanların olay yerinde inceleme yaparak rapor hazırlayacaklarını belirtti.

https://gazete.alinteri1.org/sule-cetin-olumuyle-ilgili-saniksiz-kesif-yapildi


AVUKAT ONUR TATAR
https://www.evrensel.net/haber/383588/sule-cet-davasi-avukati-tatar-dosyada-adli-tip-delili-cok-fazla

https://www.evrensel.net/haber/383588/sule-cet-davasi-avukati-tatar-dosyada-adli-tip-delili-cok-fazla


AVUKAT FERHAT GEBEŞ
https://www.youtube.com/watch?v=LPMAPBQ8_2o

https://www.evrensel.net/haber/390430/sule-cetin-avukatlarindan-ntvnin-
haberine-tepki

https://www.youtube.com/watch?v=LPMAPBQ8_2o
https://www.evrensel.net/haber/390430/sule-cetin-avukatlarindan-ntvnin-haberine-tepki


AV UMUR YILDIRIM – TWIT ÖRNEKLERI
https://twitter.com/avumuryildirim/status/1070766742144778250 https://twitter.com/avumuryildirim/status/1071328307453534209

https://twitter.com/avumuryildirim/status/1070766742144778250
https://twitter.com/avumuryildirim/status/1071328307453534209


ŞULE ÇET İÇİN ADALET KOMİSYONLARI VE ÇEŞİTLİ ÖRGÜTLERİN 

PROPAGANDA FAALİYETLERİ

Söylediğiniz yalan ne kadar büyük olursa o 

kadar etkili olur ve insanların o yalana 

inanması da o kadar kolaylaşır. 

Propagandanın şiarı tekrardır, bol tekrar.

Goebbels, Hitler’in Propaganda Bakanı

KADIN SAVUNMA MECLISLERİ, SGDF VE ÖGK 

ÖRGÜTLERİ VE DİGER ORGUTLER TARAFINDAN 

OLUŞTURULAN ŞULE ÇET İÇİN ADALET 

KOMİSYONLARI TARAFINDAN BASIN, SOSYAL MEDYA 

VE TÜRKİYE’NİN CESİTLİ İLLERİNDE PROPAGANDA 

PROPAGANDA FAALIYETLERI



KADIN SAVUNMA MECLISLERİ, SGDF VE ÖGP ÖRGÜTLERİ VE DİGER ORGUTLER TARAFINDAN 

OLUŞTURULAN ŞULE ÇET İÇİN ADALET KOMİSYONLARI TARAFINDAN BASIN, SOSYAL MEDYA 

VE TÜRKİYE’NİN CESİTLİ İLLERİNDE PROPAGANDA FAALIYETLERI

14 Nisan 2018, Av. Umur Yıldırım eşliginde Şule Çet için Adalet Komisyonları olarak dava dosyasını inceliyoruz:

‘Kayıp İç Çamaşırı Nerede?’    

KAYIP İÇ ÇAMAŞIRI NEREDE?



AV UMUR YILDIRIM & AV RÜYA İNANIR
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI, 8 KASIM 2018

https://www.sondakika.com/haber/haber-sule-cet-davasinin-seyrini-degistirecek-yeni-11416958/

 Davanın avukatlarından Umur Yıldırım da soruşturmada son aşmaya gelindiğini kaydederek, " Dosya, 
iddianame düzenlenecek seviyeye geldi. Sadece İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ölüm sebebiyle ilgili
rapor bekliyoruz. Dosyaya dün giren bir delil var ki bu delil artık bu durumun intihar değil bir cinayet
olduğu noktasında şüphelerimize son noktasını koydu. Olay gecesi şüphelilerden Berk Akand hiçbir şey
bilmediğini söylüyordu. Olay günü 2: 39'da farklı bir bayana atılan bir mesaj var. 'Her şey çok kötü
oldu, lütfen bana geri dön, beni ara' şeklinde. Özellikle 2.39 diyorum çünkü Şule'nin 3: 50'de 
plazanın katından atıldığı tespit edildi. Yani 1 saatten fazla bir süre şüpheliler Şule'yi öldürdükten
sonra cesedi ne yapacaklarını tartıştılar. Çünkü bu mesaj atıldığında Şule ölmüştü. Biz bunu en
başından beri söylüyorduk çünkü şüphelilerin anlattıklarına göre Şule'yle aralarında bir tutmak isterken
parmağı kırıldı, tırnakta oluşan dokular bu şekilde oldu gibi bir hikayeleri vardı. Bu hikaye polisin olay
yeri raporuyla çürütülmüştür. Çünkü bahsettikleri gibi pencerenin pervazında kimsenin parmak izi
bulunmamıştı. Bu da Şule'nin öldürülüp, kaba bir tabirle çuval gibi aşağı atıldığını gösteriyordu. En son 
tanık ifadesinde şüphelilerin Şuleyi öldürüp, 1 saatten fala bir sürece cesedin başında soğuk kanlılıkla
planlayarak bu cesedi nasıl yok ederiz noktasında tartışıp, sonrasında atma noktasına kadar
geldiklerini gördük. Tanık ifadesi dosyaya girdi. Savcı değişikliği oldu. Yeni savcı bütün dosyaları en
küçük ayrıntısına kadar inceliyor. Dosya intihar olarak açıldı ama şu an cinayet olduğu noktasında artık
su götürmez bir gerçek var ve dosya bu şekilde seyir alıyor. inşallah hak ettikleri cezayı alacaklar" 
açılamasında bulundu. "Şule oradan çıkmak istedi“ Şu an tek beklenen raporun İstanbul Adli Tıp 
Kurumu'nun raporu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Ankara'dan gelen adli tıp raporu var. Aynı
zamanda Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan bir rapor var. Şule'ye bir tecavüz yeltenmesi var. 
Parmaklarında çıkan dokular bu yüzden. Hatta Biyoloji İhtisas Dairesi bir adım daha ileri götürerek bu
kısımda tükürük buldu. Şule tecavüzü reddetti. Reddetmesinin üzerine bu olaylar gerçekleşti. Hatta olay
yeri raporlarında Şule'nin çantasının koptuğu da görülüyor. Şule oradan çıkmak istedi. Şüphelilerin
anlattığı gibi bir intihar olmadı. Bu sadece hayal ürünü. Şule kafa üzeri düştü. Bedeni otopsiye çok
uygundu ama kısmı maalesef düştüğü şekil itibariyle incelemeye uygun değildi" değerlendirmelerinde
bulundu.

https://www.sondakika.com/haber/haber-sule-cet-davasinin-seyrini-degistirecek-yeni-11416958/
https://www.sondakika.com/istanbul/
https://www.sondakika.com/adli-tip-kurumu/


https://www.sondakika.com/haber/haber-sule-cet-davasinin-seyrini-degistirecek-yeni-11416958/

http://www.ankarabarosu.org.tr/BaroLevha.aspx?Sicil=30874

 Kadın Meclisi'nden Avukat Rüya İnanır, " Şule'nin ölümü intihar denilerek üstü örtülmeye
çalışılıyordu. Biz kadınlar biliyoruz ki bu bir intihar değildir, bu bir cinayettir. Şüpheliler Berk
Akand'la Çağatay Aksu detaylı delil bulunmasına rağmen tutuklanmamıştı. Ancak biz eylemler yaptık
ve mücadelemizi sürdürdük. Bunu sonucunda şüpheliler tutuklanabildi" ifadelerini kullandı.

 "Bizlere şüpheli ölüm olarak gösterilen bu olay aslında bir kadın cinayetidir“ "Biz adalet tesis edilene
kadar, etkin bir soruşturma yürütülene kadar bunun takipçisiyiz" diyen İnanır, "Bizlere şüpheli ölüm
olarak gösterilen bu olay aslında bir kadın cinayetidir. Kadınlar söz konusu olduğu zaman cinayetlere
her zaman intihar süsü verilerek şüpheli ölüm denilmektedir. 

 Biz kadın meclisleri olarak bu süreci başından beri sonuna kadar takip ettik, bundan sonra da takip
edeceğiz. Başka pek çok kadında olduğu gibi adalet mücadelesinde yanında olacağız. Bu anlamda
Şule'nin yakınları da asla yalnız değildir. Biz adalet tesis edilene kadar, etkin bir soruşturma
yürütülene kadar bunun takipçisiyiz" şeklinde konuştu. "Dosya intihar olarak açıldı ama şu an cinayet
olduğu noktasında artık su götürmez bir gerçek var ve dosya bu şekilde seyir alıyor“

https://noktahaberyorum.com/kizina-sahip-ciksaydin-e-zeynep-akgul.html

 İlk olarak söz alan Kadın Savunma Ağları üyesi Rüya İnanır, “Şule’nin maddi durumunu
sorguluyorlar. Şule’nin nasıl katledildiğini söylemiyorlar. Bugün burada Şule yok ama biz varız. Bugün

yüzlerce Şule duruşma salonunda. Kadın cinayetlerini son bulmasını istiyoruz. Sanıkların hiçbir indirim
almaması için duruşmanın takipçisi olacağız. Kadın düşmanları bilsin kadına yönelik her türlü şiddeti
durduracağız” ifadelerini kullandı. İnanır konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu süreçte en önemli delil olan
Şule’nin iç çamaşırı adli tıpta kaybedildi. Bunun üzerine yaptığımız eylemlerle “delillerin peşinde” 
olduğumuzu gösterdik. Şule ilk değildi ve son da olmadı. Şule’den sonra yüzlerce kadın katledildi, 
taciz ve tecavüze uğradı. Açılan dosyaların üstü kapatılmaya çalışıldı, en önemli deliller

kaybedildi…”

AVUKAT RÜYA İNANIR
– KADIN SAVUNMA MECLISI VE KADIN SAVUNMA AGLARI SÖZCÜSÜ

https://www.sondakika.com/haber/haber-sule-cet-davasinin-seyrini-degistirecek-yeni-11416958/
http://www.ankarabarosu.org.tr/BaroLevha.aspx?Sicil=30874
https://noktahaberyorum.com/kizina-sahip-ciksaydin-e-zeynep-akgul.html


AVUKAT RÜYA İNANIR & AVUKAT UMUR YILDIRIM
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI – 8 KASIM 2018 
https://twitter.com/ruyainanir

https://twitter.com/kadinmeclisleri/status/1128561435137720320

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2018/11/08/sule-cetin-avukati-yildirim-bu-olay-bir-
cinayet/

Soruşturmadaki son gelişmelerin ardından Çet’in avukatı Umur Yıldırım ve Kadın Meclisi temsilcileri Ankara Adliyesi
önünde bir araya gelip ortak açıklama yaptı.

Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım adliye önündeki açıklamada soruşturmada son aşamaya gelindiğini, İstanbul Adli Tıp 
Kurumu’ndan kesin ölüm raporunu beklediklerini belirterek, “Dosyaya dün giren delil bu olayın bir intihar değil cinayet
olduğu yönündeki şüphelerimizin son noktasını koydu. Olay günü şüphelilerden Berk Akand hiçbir şey bilmediğini, görmediğini

söylüyordu ki, olay günü 02.39’da farklı bir bayana atılan mesaj var. ‘Her şey çok kötü oldu, lütfen bana geri dön ve ara’ 
şeklinde… Şule’nin 03.50’de plazadan atıldığı tespit edildi. Yani bir saatten fazla bir süre şüpheliler cesedi ne yapacağız
diye tartıştılar. Bu mesaj atıldığında Şule ölmüştü. Biz bunu en başından beri söylüyorduk” dedi.

Yıldırım sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Şüphelilerin anlattıklarına göre Şule ile aralarında tutmak isterken parmağı kırıldı, 
tırnaktaki dokular o şekilde oldu gibi bir hikayeleri vardı. Fakat bu hikaye polisin olay yeri raporuyla çürütülmüş. 
Bahsettikleri pencerenin pervazında kimsenin parmak izi bulunmamış. Bu da Şule’nin öldürülüp, kaba bir tabir ama, çuval
gibi aşağıya atıldığını gösteriyor. Tanık ifadesiyle Şule’nin öldürülüp bir saatin üzerinde cesedin başında soğuk kanlıkla, bu
cesedi nasıl yok ederiz diye tartışıp sonrasında atma noktasına getirdiklerini gördük. Sanıkların sabaha kader görüşme
trafiği var. Kimlerle görüşüldü savcılık detaylı çalışma yapıyor. Dosya intihar olarak açıldı ama cinayet olduğu noktasında su
götürmez bir gerçek var. İnşallah hak ettikleri cezayı alacaklar. Biz hak etmedikleri bir ceza istemiyoruz.”

‘BU OLAY BİR KADIN CİNAYETİDİR’

Kadın Meclisleri adına konuşan Rüya İnanır ise şöyle konuştu: “Şule’nin ölümü intihar denilerek üstü örtülmeye
çalışılıyordu. Ama biz kadınlar biliyoruz ki bu bir intihar değildir, kadın cinayetidir. Şüpheliler Berk Akand ile Çağatay
Aksu yeterli delil bulunmasına rağmen tutuklanmamıştı. Biz eylemler yaptık mücadelemizi sürdürdük bunun

sonucunda şüpheliler tutuklanabildi. Bizlere şüpheli gösterilen bu olay bir kadın cinayetidir. Kadınlar söz konusu
olduğunda ölümler intihar süsü verilerek şüpheli ölüm denilmektedir. Biz Kadın Meclis’leri olarak bundan sonra da davayı
takip etmeye devam edeceğiz.”

https://twitter.com/ruyainanir
https://twitter.com/kadinmeclisleri/status/1128561435137720320
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2018/11/08/sule-cetin-avukati-yildirim-bu-olay-bir-cinayet/


HDP Milletvekili Gülsüm Kav – Avukat Rüya İnanır – 12 Kasım 2018, Şule Çet Davası ile ilgili Kadın Meclislerinin
girişimleri

https://twitter.com/YolTV/status/1062034492607598592

https://www.pscp.tv/w/1MYxNyWYByzJw?t=55s

AVUKAT RÜYA İNANIR & HDP MILLETVEKILI GÜLSÜM KAV RÖPORTAJI
– KADIN SAVUNMA MECLISI VE KADIN SAVUNMA AGLARI SÖZCÜSÜ

https://twitter.com/YolTV/status/1062034492607598592
https://www.pscp.tv/w/1MYxNyWYByzJw?t=55s


AVUKAT RÜYA İNANIR & SGDF EŞBAŞKANI CEREN ÇOBAN
& HDP MILLETVEKILI FILIZ KERESTECIOGLU
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI – 15 MAYIS 2019

https://www.artigercek.com/haberler/kadinlar-sule-cet-icin-adliye-onunde-gercek-adalet-
istiyoruz

Kadın Savunma Ağı, Kadın Meclisleri, Şule Çet için Adalet Komisyonu ile bir çok kadın
örgütü ve demokratik kitle örgütünün bir araya geldiği açıklamaya HDP Milletvekili
Filiz Kerestecioğlu da katıldı. Adliye önünde açıklama yapan kadınlar, 'Erkek adalet değil

gerçek adalet', 'Şule için adalet kadınlar için adalet' yazılı pankartlar açtı.

İlk olarak söz alan Kadın Savunma Ağları üyesi Rüya İnanır, "Bugün Şule Çet davasının
duruşması görülecek. İlk duruşmada sanıkların çelişkileri bizim iddialarımız doğruladı. Şimdi
utanmazlar Şule'nin maddi durumunu sorguluyorlar. Şule'nin nasıl katledildiğini
söylemiyorlar. Bugün burada Şule yok ama biz varız. Hiçbir kadının plazanın bir katından
atılmasını izin vermeyeceğiz. Bugün yüzlerce Şule duruşma salonunda. Kadın cinayetlerini
son bulmasını istiyoruz. Sanıkların hiç bir indirim almaması için duruşmayı takip edeceğiz. 
Kadın düşmanları bilsin kadına yönelik her türlü şiddeti durduracağız" diye konuştu.

Üniversiteli Kadın Kolektifi üyesi Ceren Çoban da genç kadınlar olarak Çet'in yaşadığı
tehlikeyle her an karşı karşıya olduklarını söyledi. Çoban "Herkes için adalet istiyoruz. 
Biliyoruz ki adalet olmayan yerde herkes tehlike altındadır. Çocuk istismarının, kadın
katliamlarının had safhada olduğu yerde kadınlar olarak başa çıkarabiliriz. Aldığınız güç
dayanışma gücümüz ailemizin gücü ve Şule'nin gücüdür. Öz savunma hakkı kullanan
kadınlar müebbet alırken Şule'nin katilleri 3 ay aramızda dolaştı. Gerçek adaleti
sağlayacağız" dedi.

Açıklama ardından kadınlar duruşmayı izlemek için duruşma salonuna geçti. (Mezopotamya
Ajansı)

https://www.artigercek.com/haberler/kadinlar-sule-cet-icin-adliye-onunde-gercek-adalet-istiyoruz


CEREN ÇOBAN – ŞULE ÇET IÇIN ADALET KOMISYONLARI VE SGDF (SOSYALIST
GENÇLIK DERNEKLERI FEDERASYONU) EŞ BAŞKANI

https://www.evrensel.net/haber/379452/sule-cet-davasi-saniklarin-tutukluluk-hallerinin-devami-karari-cikti

https://www.ozgurgenclik.net/sule-cetin-sesi-kadin-adaletinin-cagrisi-ceren-coban/

https://ekmekvegul.net/gundem/sule-cet-davasi-sule-icin-adalet-demeye-devam

 Şule Çet İçin Adalet Komisyonları adına konuşan Ceren Çoban da şunları söyledi: Şule olmak bu ülkede

rahatça sokaklarda dolaşamamak demek. Üniversitede okurken çalışmak zorunda olmak, çalışırken hiçbir iş
güvencenin olmaması demek. Eğer genç bir kadın olarak çalışıyorsanız patronlarınızın her türlü baskısına, tacizi

maruz kalmanız demek. Şule için adalet istemek demek aslında herkes için adalet istemek demek. Çünkü adaletin
olmadığı bir yerde herkes tehdit altındadır.

https://m.bianet.org/biamag/kadin/207424-sule-cet-davasi-nda-delillerin-pesinde-adaletin-izinde

 Şule Çet davasında yukarıda belirttiğimiz bütün o incelemeler yapılmamışken şimdi de dosyanın belki de en önemli
noktasını oluşturacak delilin ‘kaybolduğu’ söyleniyor. Adli Tıp, incelemesi yapılmayan iç çamaşırının aileye teslim
edilen eşyalar arasında olduğunu iddia ederek işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Eşyaların teslimi esnasında Av. Umur
Yıldırım’ın yaptığı kayıtlar iç çamaşırının aileye verilmediğini ortaya çıkardığında ise mahkeme derin bir sessizliğe
büründü.

https://noktahaberyorum.com/kizina-sahip-ciksaydin-e-zeynep-akgul.html

Üniversiteli Kadın Kolektifi üyesi Ceren Çoban da genç kadınlar olarak Çet’in yaşadığı tehlikeyle her an karşı karşıya
olduklarını söyledi.

“Şule olabilmek demek her zaman ölebilmek demek” diyen Çoban, “Herkes için adalet istiyoruz. Biliyoruz ki adalet
olmayan yerde herkes tehlike altındadır. Çocuk istismarının, kadın katliamlarının had safhada olduğu yerde kadınlar
olarak başa çıkarabiliriz. Erkek adalet yerine kadın adaleti getireceğiz. Aldığınız güç dayanışma gücümüz ailemizin
gücü ve Şule’nin gücüdür. Öz savunma hakkı kullanan kadınlar müebbet alırken Şule’nin katilleri 3 ay aramızda
dolaştı. Gerçek adaleti sağlayacağız” diye konuştu.

https://www.evrensel.net/haber/379452/sule-cet-davasi-saniklarin-tutukluluk-hallerinin-devami-karari-cikti
https://www.ozgurgenclik.net/sule-cetin-sesi-kadin-adaletinin-cagrisi-ceren-coban/
https://ekmekvegul.net/gundem/sule-cet-davasi-sule-icin-adalet-demeye-devam
https://m.bianet.org/biamag/kadin/207424-sule-cet-davasi-nda-delillerin-pesinde-adaletin-izinde
https://noktahaberyorum.com/kizina-sahip-ciksaydin-e-zeynep-akgul.html


CEREN ÇOBAN
https://m.bianet.org/biamag/kadin/207424-sule-cet-
davasi-nda-delillerin-pesinde-adaletin-izinde

TAM METİN

https://m.bianet.org/biamag/kadin/207424-sule-cet-davasi-nda-delillerin-pesinde-adaletin-izinde


https://www.ozgurgenclik.net/sule-cetin-sesi-kadin-adaletinin-cagrisi-ceren-coban/

https://www.ozgurgenclik.net/sule-cet-icin-ses-ver-av-umur-yildirim/

Ceren Çoban – Şule Çet için Adalet Komisyonları Eylem Planı

Şule Çet’in Sesi, Kadın Adaletinin Çağrısı – Ceren Çoban

Özgür Genç Kadın (ÖGK) 8 Mart’ın coşkusunun ardından 16 Mart günü Genel Meclisi’nde
buluştu. 8 Mart’ta İstiklal sokaklarını kadınlara yasaklamak isteyenlere özgürlük diyerek
dirençle yanıt verenler, Ankara’da Şule’yi sokak sokak taşıyanlar, Ege’den özgürlüğe ve
adalete kanat çırpan kadınlar yaşamlarına dair sözü yalnızca kendilerinin söyleyeceğini bir
kez daha gösterdi. Sokakları bize kapatanlar, İstiklal’de ne ezan ne vicdan demeden

kadınlara saldıran polisler- erkek yargı durmaksızın kadın katillerine alan açıyor. Erkek
adalet Şule Çet’in katillerini yargılamak şöyle dursun, Şule Çet için adalet demeyi suç sayıyor. 
Biliyoruz ki adaletin olmadığı yerde yaşam sürmez. Serbest bırakılan her kadın düşmanı yeni
kadın katliamlarının önünü açar. Bu yüzden kadın adaleti için mücadele geleceği, kadınların
özgürce yaşayacağı bir dünyayı kurmanın en temel ihtiyacıdır. Faşizmin, erkek egemenliğin
kurumsal dayanakları durdukça gerçek bir adaletin sağlanması mümkün müdür? Yani sürekli
savaş çığırtkanlığı yapan, kendine yeni köleler isteyen, ‘makbul kadın’ dayatmasında bulunan, 

doğurup- doğurmayacağımıza- kaç çocuk doğuracağına karışan bir AKP iktidarında adalet
mümkün müdür? Çocuk istismarının önünü açan yasaları dayatan, tecavüzcülere af getirmeye
çalışan bir ittifaktan kadınlara adalet çıkar mı? Ezanı- imanı kendi yalanlarına malzeme
yapıp kadınlara saldıracak çetelerin önünü açmaya çalışanların vicdanından adalet çıkar mı? 

Şüphesiz, hayır. Onlardan gelecek adaleti 17 yıldır gördük/ görüyoruz.

ÖGK Genel Meclisi’nde bu gerçeği ve tüm kadınların adalet talebini görerek önüne bir yol
haritası çıkardı. Öncelikle 15 Mayıs’ta Şule Çet İçin Adalet diyerek Ankara Adliyesi önünde
buluşmak tüm kadınlar için adalet demek olacak. Şule’nin ardından tecavüzü- katliamı intihar
diyerek örtbas etmeye çalışanlara karşı orada olmak tek tek her birimizin kendi hayatlarını
savunmak demektir. ÖGK, tüm kentlerden yola çıkarak 15 Mayıs günü Ankara Adliyesi’nde
olacak. Peki kadın adaletini yalnızca 15 Mayıs günü bir mahkeme önüne sıkıştırabilir miyiz? 
Cevabımız şüphesiz hayır olacak, o zaman o güne kadar neler yapacağız, o günden
sonrasında nasıl yürüyeceğiz?

Şule Çet İçin Adalet Komisyonları’nda Buluşalım

Şule Çet için adalet talebi bugün binlerce kadının ortak isteği. Dilden dile yayılan bu
talebin etrafında neler yapabileceğimizi konuşmanın ve erkek yargı düzenine çomak
sokmanın tam zamanı. 15 Mayıs’a giderken ilk elden ‘Şule Çet İçin Adalet Komisyonları
Kuruluyor, Sen de Katıl’ başlığıyla açılan kayıt formu binlerce kadına dokunmanın ilk biçimi. 
Sosyal medyanın etkin kullanımı ile formun yaygınlaştırılması 81 ilden kadının çığlığını

buluşturabilmek için oldukça önemli. Fakat elbette bu komisyonlarda yer almak isteyen
kadınların yan yana gelmesi de elzem. Şule Çet İçin Adalet Komisyonları Kuruluyor başlığı
ile gerçekleşecek buluşmalar, kadın adaleti talebini nasıl büyütebileceğimizin yol haritasını
çizecektir. Aslolan mümkün olduğunca geniş kadın kitlelerine ulaşmak/ kadınların

özneleşmesinin yollarını açmak. Kadın adaleti komisyonları her kadının gelip adalet talebini
büyütebileceği komisyonlar olacaktır. Her kentte, her kampüste- lisede buluşmalara
giderken etkin biçimde anketler yapılarak her kadının Şule Çet İçin Adalet Komisyonlarının
kurulduğundan haberdar olmasını sağlamalıyız. İstanbul’da 100 kadının yan yana geldiği

buluşmalarda birçok komisyon kurup kampüs kampüs, mahalle mahalle, lise lise komisyonları
genişletebiliriz. Şule Çet İçin Adalet Komisyonları kendi stickerları- tasarımları- sosyal

medya hesapları, sokak çalışmaları ile hızla kitleselleşecektir. Her kadın, bu çalışmada
kendini var edebilir. Tiyatro ile ilgilenen kadınlar gelip kısa sokak tiyatroları ile kadın
adaleti talebini dile getirirken başka arkadaşlarımız tasarımlar- videolar hazırlayarak
çalışmayı görünür kılabilir. Avukat kadınlar mahkeme takvimleri çıkarma konusunda görev
alırken stand çalışmalarında sokak sokak Şule’nin sesini taşıyabiliriz. Kurulacak komisyonlar
erkek yargıya karşı gerçek adalet talebinde olan çeşitli adalet arayışçılarını buluşturarak
kadın adaleti komisyonlarının sürekliliğini de sağlayacaktır. Örneğin özsavunma hakkını
kullandığı için hapis cezası alan Namme Öztürk’ün mahkemesi önünde Şule Çet İçin Adalet

Komisyonları olarak bulunmak, ODTÜ’de ihmal sonucu yaşamını yitiren sıra arkadaşımız
İrem Kütük’ün mahkemesinin takipçisi olmak, 9 Mayıs’ta Zülal Tütüncü İçin Adalet diyerek

mahkeme önünde olmak kadınların adalet talebini buluşturur. Ayrıca özsavunma atölyelerini
süreklileştirebiliriz. Psikologlardan avukatlara, milletvekillerinden aydın sanatçılara Şule Çet
İçin Adalet Komisyonları’nın buluşmalarına çağrı videoları alarak toplumun her kesimini
kadın adaleti talebinin öznesi haline getirebiliriz. Şule Çet İçin Adalet Komisyonları’nı

çeşitlendirmek ve sonrasında da süreklileştirecek biçimde Kadın Adaleti Komisyonları
başlığında buluşturmak tüm kadınlar için tarihi bir kazanım olacaktır.

https://www.ozgurgenclik.net/sule-cetin-sesi-kadin-adaletinin-cagrisi-ceren-coban/
https://www.ozgurgenclik.net/sule-cet-icin-ses-ver-av-umur-yildirim/


NESLIHAN DURAN
– ŞULE ÇET IÇIN ADALET KOMISYONLARI SÖZCÜSÜ VE SGDF, ÖGK ÜYESI

Şule Çet’in ölümüne ilişkin davanın 3’üncü duruşması 10 Temmuz’da Ankara Adliyesi’nde görülecek. 
Duruşmaya katılım çağrısı yapan ‘Şule Çet İçin Adalet Komisyonu’ndan Neslihan Duran, “Katillerin hak
ettikleri cezaları almaları için adliye koridorlarında olacağız. Şule Çet davası emsal bir dava olacak. 
Kazandığımız zaman, kadın yanlı bir adalet sistemi oluşturabilmek için büyük bir adım atmış olacağız” dedi. 

Biz dün de Ankara’da afiş yapıştırıyorduk ve Şule için hazırladığımız bülteni dağıtıyorduk. Bunları dağıtırken
kadınlar bizlere, “Sizler çok iyi bir şey yapıyorsunuz ve kazanacağınıza inanıyoruz. Sizin sayenizde biz de 
kazanacağız” dediler. Bunun her birimiz için müthiş bir motivasyon olduğunu söyleyebilirim. Bazen bir afiş
bazen bir bülten oluyor ama Ankara’da yaptığımız bu afişlemelerle hiç olayı bilmeden Şule’nin duruşmasına

gelen kadınları gördük. Kendi elleriyle hazırladıkları dövizlerle mahkeme koridorlarını doldurdular. Hepsi
aynı şey için geliyorlardı. Hepsinin öfkesi aynıydı ve “Biz katledilmek değil yaşamak istiyoruz” diyorlardı

http://www.jinpanel.com/TUM-HABERLER/content/view/114276

 Şule’nin duruşmasını takip edenlerden biri de Şule İçin Adalet Komisyon üyelerinden Neslihan
Duran. Berk Akand ve Çağatay Aksu’nun avukatlarının yine saldırgan bir şekilde savunmalarını

yaptıklarını belirten Neslihan, “Onlar iddia ettiler, kadınlar cevap verdi. Şule’nin ilk duruşmasından
itibaren sanık Berk Akand ve Çağatay Aksu ile avukatlarının Şule’nin “bakire” olup olmadığı üzerinden

sürekli kendilerini aklamaya çalıştıklarına dikkat çeken Neslihan, “O saate orada ne işi vardı, içki
içmeseydi gibi savunmalar direkt kadınların yaşamalarına bir saldırı. Üç duruşmadır sürekli bizler bunlar
ile karşı karşıya kalıyoruz. ‘Kızına sahip çıksaydın’ sözleri yeniden duruşma salonunda yükselirken, bu
sefer de Şule’nin erkek arkadaşını öne sürmeye başladılar. ‘Senin sevgilin var ona haber vermeden
orada bulunmuşsun’ savunması yapılarak bir algı yaratılmaya çalışıldı. Tecavüzü meşrulaştırmaya
çalışıyorlar

https://twitter.com/hashtag/delillerinpe%C5%9Findeyiz
https://twitter.com/nesliha44361436/status/1116047391294148610

https://www.twipu.com/nesliha44361436

https://www.gazeteduvar.com.tr/kadin/2019/07/09/sule-cet-davasi-bizim-icin-bir-baslangic/

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1477554/_Sule_Cet_davasi_bizim_icin_bir_baslangic_.html

http://www.jinpanel.com/TUM-HABERLER/content/view/114276
https://twitter.com/hashtag/delillerinpe%C5%9Findeyiz
https://twitter.com/nesliha44361436/status/1116047391294148610
https://www.twipu.com/nesliha44361436
https://www.gazeteduvar.com.tr/kadin/2019/07/09/sule-cet-davasi-bizim-icin-bir-baslangic/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1477554/_Sule_Cet_davasi_bizim_icin_bir_baslangic_.html


NAZLI YÖYLER SGDF ÜYESI – ŞULE ÇET IÇIN ADALET KOMISYONLARI

Ankara’da bir plazanın 20’nci katından atılarak öldürülen Şule Çet için adalet komisyonları kuruldu. Ankara, İzmir, Kocaeli ve diğer şehirlerde
gerçekleşen toplantıların ardından İstanbul’da da kadınlar buluştu. Komisyonun İstanbul buluşmasında mahkemenin kamuoyunda görünür olmasını
sağlamak için neler yapılması gerektiğini konuşuldu. Adalet komisyonlarından Nazlı Yöyler ile komisyonların kuruluş fikrini, mahkeme tarihine
kadar neler yapılacağını konuştuk

• Mahkeme öncesinde kamuoyu oluşturulması için neler yapacaksınız?

• O kadar çok kadın katliamı var ki her şehirden sesimizi duyurmamız gerekiyor. 
Mesela Kocaeli’nden 5- 6 tane kadın mı doldurdu formu o kadınlarla iletişime
geçip ne yapabiliriz diye konuştuk. Materyaller hazırlayıp, çıkartıyoruz. 
Görünürlük açısından bu materyaller önemli. Sokakta yürürken duvarda
gördüğümüz bir afiş dikkatimizi çekiyor. Gidemediğimiz iller olabilir. Özel
olarak kadınları gidip görmek istiyoruz, düzenli çalışmaları oturtmak istiyoruz. 
Bu çalışmaları başlatan 3-5 kadın değil de bu sayının dışına çıkmak istiyoruz. 
Şu an yaklaşık 500 tane kayıt var. 500 kadının her birinin bir şeyler yapması
ve onların çevresindeki kadınların da bu çalışmalara dahil olmasının
güçlendirici bir durum olduğuna inanıyorum. Düzenlediğimiz toplantılarda
kadınlar gerekirse her gün tweet atalım, her gün bir yerlere afiş asalım. 
Ama insanlar görsün istiyorlar. Çünkü dediğimiz gibi örtbas edilmesinin önüne
geçmemiz gerekiyor. 15 Mayıs’ta duruşmaya hep beraber gidelim diyen
kadınlar var, 500 kadını da Ankara’ya taşıyalım fikrindeyiz. Orada sesimizi
yükseltelim. Tabii Ankara’ya gelemeyecek olanlar var. Mesela liseli kadınlar
ama onlar da bulundukları yerlerde bir şeyler yapmak istiyorlar. Mahkeme
günü Ankara dışındaki illerde bir pankart asılabilir, afiş asılabilir. O günün
kamuoyunda da yer etmesi, insanlara anlatabilmek, görünürlüğü sağlamak
önemli.

• Kamuoyu oluşturulması dava açısından nasıl etkili olabilir?

• Şule’nin avukatı bu buluşmaların, çalışmaların fotoğraflarını, 
videolarını mahkemeye sunacaklarını söyledi. Mahkemede bakın
kamuoyunda bu dava böyle yer edindi diye. Yasemin Çakal’ın mahkemesinde
kamuoyu oluştuktan sonra bir şeyler değişti. Şule’nin davasında da seyrini
değiştireceğini düşünüyoruz.

• https://www.evrensel.net/haber/377133/sule-cet-icin-adalet-istanbul-
komisyonu-bulusmasi-gerceklesti

http://www.sivilsayfalar.org/2019/04/15/sule-cet-icin-adalet-komisyonlari-kuruldu/

https://twitter.com/sivilsayfalar/status/1117690151218626560

https://www.evrensel.net/haber/377133/sule-cet-icin-adalet-istanbul-komisyonu-bulusmasi-gerceklesti
http://www.sivilsayfalar.org/2019/04/15/sule-cet-icin-adalet-komisyonlari-kuruldu/
https://twitter.com/sivilsayfalar/status/1117690151218626560


SGDF (SOSYALIST GENÇLIK DERNEKLERI FEDERASYONU)

https://twitter.com/sgdfsosyalmedya/status/118
4356373410340864

https://twitter.com/sgdfsosyalmedya/status/117
9039935212523525

https://twitter.com/sgdfsosyalmedya/status/1184356373410340864
https://twitter.com/sgdfsosyalmedya/status/1179039935212523525


ÖGK (ÖZGÜR GENÇ KADIN) & EZILENLERIN SOSYALIST PARTISI (ESP)

https://twitter.com/ezilenler/status/1184364195753664513

https://twitter.com/denizaktasSKM

https://twitter.com/OzgurGencKadin

https://www.twipu.com/OzgurGencKadin

https://twitter.com/ezilenler/status/1184364195753664513
https://twitter.com/denizaktasSKM
https://twitter.com/OzgurGencKadin
https://www.twipu.com/OzgurGencKadin


ÖGK & SGDF YAYIN ORGANINDA AV UMUR YILDIRIM RÖPORTAJI
https://www.ozgurgenclik.net/sule-cet-icin-ses-ver-av-umur-yildirim/

Av. Umur Yıldırım: Biz aslında bu delillerin kaybına ilişkin Mersin Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’ndan aldığımız mütalaa
raporunda bunların hepsini detaylı olarak ortaya koymuştuk. İlk duruşmada mahkemeye sunmuştuk. 40 sayfalık bir rapordu: 
Hangi delillerin kaybolduğu, eksik incelendiği-incelenmediği o raporda tek tek ortaya konmuştu. Bu sadece iç çamaşırı da 
değil. Lavaboda kanlar var, bu kanların hiçbir örneği alınmamış veya masada, yerde birçok sıvı lekesi var. Bunlar sperm 
mi, meni mi veya farklı bir sıvı mı, bu sıvının içerisinde ne var? Hepsi fotoğraflanmış ama hiçbirinden örnek alınmamış. 
Aslında tek bir delilin kaybı yok, birçok delil kaybı var. Kaybedilmiş, eksik incelenmiş, incelenmemiş deliller.. Bunların
hepsini biz aslında ilk duruşmada sunmuş olsak da kamuoyunun yeni bilgisi oluyor.

ÖG: Sanık avukatının mahkeme esnasında söylemlerini, basında Şule Çet’in kişisel yaşamına dönük haberlerin yayınlanmasını
mahkeme sürecine müdahale biçiminde okuyabilir miyiz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Av. Umur Yıldırım: Bu aslında kadın davalarında sanıkların kullandığı en büyük koz. Her suçun aslında bir anti-tezi vardır yani
savunması vardır. Şule’nin davasında ve diğer kadın cinayetlerinde de en güzel şey şudur: “O saatte orada ne işi vardı?” veya
“Bakire değildi/ erkek arkadaşı vardı.” Kadının mağdur olduğu, maktül olduğu bir dosyada sorulan bu sorular ile fail durumuna
getiriliyor. Bu soruların aslında faile sorulması lazım. “Sen niye yaptın, sen niye öldürdün, sen niye tecavüz ettin?” Bu sorular
sanığa sorulması gereken sorular ama ne yazık ki olayın bir tarafı kadın olunca sorgulanan kısım da bu oluyor. Bir erkek olsaydı, 
Şule’nin yerinde bir erkek olsaydı bu sorular sorulacak mıydı? Sorulmayacaktı. Aslında yargı nasıl işlemesi gerektiğini çok iyi
biliyor. Ama kadın noktasında bu işleyişini maalesef değiştiriyor.

ÖG: Dünden bugüne maalesef karşılaşılan birçok kadın cinayeti, çocuk istismarı, nefret cinayeti mevcut. Siz de belirttiniz kadına
yönelik işlenen suçlarda sanıkların sıkça kullandığı argümanlar da var. Maalesef adaletin işleyişindeki her aksama, verilen her 
ceza indirimi yeni cinayetlere yol açıyor. Şule başta kadınlar olmak üzere herkes için adaletin sembolü haline geldi bugün. Şule 
Çet İçin Adalet Komisyonları etrafında buluşanlar, çeşitli biçimlerde Şule için adalette kendi için adaleti de görenler var. Avukatı
olarak adalet talebinde buluşanlara söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Av. Umur Yıldırım: Geçtiğimiz yıl 400’den fazla kadın cinayeti işlenmiş. Bunlardan kaçını biliyorsunuz derseniz muhtemelen
hepimiz 5-10 tanesini biliyoruz. Bunların en başında da Şule geliyor. Daha bu karanlıkta kalmış, ortaya çıkmamış olaylar var. 
Ortaya çıkmasını istemeyen kadınlar dahi var; utanıyorlar, söyleyemiyorlar. Birçok böyle olgu varken Şule’nin dosyası artık
sembol haline geldi. Şule’nin dosyasında çıkacak bir ceza ya insanlarda şunu uyandıracak “evet, ben yapıyorum ama yaptığımın
karşılığını bir gün alacağım, bu cezayı çekeceğim.” Ya bu düşünce uyanacak ya da şu olacak: “Evet, ben yapıyorum ve yanıma
kar kalıyor.” Ya insanları caydıracak ya da teşvik edecek. Bu yüzden önemli. Biz Şule’yi geri getiremeyeceğimizi biliyoruz. Şule 
vefat etti. Ama bundan sonra bir Şule’nin ölümünün önüne geçersek büyük mutluluk, babası için de öyle..

https://www.ozgurgenclik.net/sule-cet-icin-ses-ver-av-umur-yildirim/


ALEV ÖZKIRAZ & MELISA DEMIR – SGDF & ŞULE ÇET IÇIN ADALET
KOMISYONLARI SÖZCÜLERI

Şule Çet’in ölümüyle ilgili kamuoyu oluşturmak için kurulan komisyonun toplantısında şu mesaj verildi: "Eğer mahkemeler adaleti sağlamıyorsa kadın adaletini
bunlara gösterelim. Şule’nin mahkemesi 15 Mayıs'ta ve biz biliyoruz ki bu mahkemeye Adalet Komisyonlarının kitlesel katılımı yargı sürecini tamamen
değiştirecektir. “

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in ölümüyle ilgili kamuoyu oluşturmak için kurulan Şule Çet İçin Adalet Komisyonu, İzmir’de Tepekule Kongre Merkezi’nde
toplandı. Komisyon adına ortak açıklamayı Melisa Demir okudu.

Duruşmada sanıkların değil adeta Şule’nin ‘yargılandığına’ dikkat çeken Melisa Demir ‘’Bizi bugün bir araya getiren Şule Çet ve diğer katledilen
kadınlar için adalet arayışımızdır. Şule Çet’in katledilmesi ve mahkeme tarafından yapılan adaletsizlik bize şuan ki yargının tamamıyla erkeği koruduğunu
gösterdi’’ dedi.

‘KATİL AKLANMAYA ÇALIŞILIYOR’

Şule “o saatte orada ne işi vardı?” , “kızlık zarı bozuktu” gibi çeşitli söylemlerle katilin aklanmaya çalışıldığını ifade eden Demir, şöyle devam etti: ‘’Bu 
adaletsizliğe karşı bir şeyler yapma isteği, adalet istiyoruz talebini yükseltme ihtiyacı her birimizin içinde uyandı. Bu amaçla adalet isteği ile bugün bir
aradayız. Sosyal medyadan başlattığımız Adalet Komisyonları kayıt başvurusuna Türkiye’nin her yerinden ses verildi. Bu adaletsizlik karşısında kadın
adaletini sokakta, kampüste, hayatın her yerinde sağlayabileceğimiz şuan somut önümüzde duruyor. Bizlerin bu adaletsizliğe karşı bir araya gelmesi, bir
gücü açığa çıkarıyor. Eğer mahkemeler adaleti sağlamıyorsa kadın adaletini bunlara gösterelim. Şule’nin mahkemesi 15 Mayıs’ta ve biz biliyoruz ki bu
mahkemeye Adalet Komisyonlarının kitlesel katılımı mahkeme sürecini tamamen değiştirecektir. Bizim o gün Ankara’da mahkeme önünde, sokaklarda Şule 
Çet için Adalet çığlığımız, dalga dalga büyüyerek, Şule’ye ulaşacaktır.”
Konuşmanın ardından Şule Çet Için Adalet Komisyonları Sonuç Bildirgesi okundu.

ÖZ SAVUNMA ATÖLYELERİ
Komisyon adına sonuç bildirgesini okuyan Alev Özkiraz, ‘’28 Mayıs’ı 29 Mayıs’a bağlayan gece hepimizi bir araya getirecek bir sıra arkadaşımızı, bir
dostumuzu, o güzel gülüşlü Şule’mizi aramızdan aldılar. Daha acı olansa sonrasında başlayan dava sürecinde arka arkaya gelişen hukuksuzluklar’’ dedi.
Şule Çet için adalet istemenin tüm kadınlar için adalet istemek anlamına geldiğini dile getiren Özkiraz, şöyle konuştu: “Bu nedenle adaleti arayan her 
kadının sesine ses olacağız. Yaşadığımız her yerde erkek şiddetini farklı biçimlerde deneyimliyoruz. İş yerinde mobbing, evde yasaklar, kampüste taciz, 
sokakta tecavüz, medyada aşağılanma gibi örnekleri artırabiliriz. Bu nedenle yaşamlarımızı savunacak biçimde kendimizi ve değebildiğimiz tüm kadınları
çok yönlü geliştireceğiz. Hukukçu arkadaşlarımız ile oluşturduğumuz Kadın Adaleti Hukuk Komisyonu haklarımız konusunda bilgilendirici çalışmalar yapmanın
yanı sıra dava takiplerinde de bulunacak. Psikolog arkadaşlarımızın oluşturduğu Kadın Adaleti Psikolog Komisyonu çeşitli biçimlerde erkek şiddetine maruz
kalan kadınlara psikolojik destek sunacak. Ayrıca öz savunma atölyeleri ile bir saldırıya karşı kendimizi savunmayı öğreneceğiz.”

15 Mayıs’a gidene kadar bakılan her yerde Şule’nin görünmesini sağlayacaklarını da söyleyen Alev Özkiraz, “Şule’nin resmiyle dolaşan kadınlar
sokaklarda olacak. Okurlarımızda, kampüslerde, kent meydanlarında Kadın Adaleti Kürsüleri kurarak 15 Mayıs’a kadar Şule’nin, katledilen, adaletsizliğe
uğrayan kadınların sesini her yerde duyuracağız’’ dedi.

https://www.facebook.com/SGDFsosyalmedya/photos/a.544330875608916/2206661989375788/?type=1&theater

https://www.gazeteduvar.com.tr/kadin/2019/04/07/sule-cet-komisyonu-kadin-adaletini-gosterelim/

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1336077/Sule_nin_sesiyiz.html

https://www.facebook.com/SGDFsosyalmedya/photos/a.544330875608916/2206661989375788/?type=1&theater
https://www.gazeteduvar.com.tr/kadin/2019/04/07/sule-cet-komisyonu-kadin-adaletini-gosterelim/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1336077/Sule_nin_sesiyiz.html


TANYA KARA & HABIBE ÇIGIL ŞULE ÇET IÇIN ADALET
KOMISYONLANRI SÖZCÜLERI VE ÖGP ÜYELERI

https://www.twipu.com/TanyaKara6

https://twitter.com/TanyaKara6

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=-yf478-VOkU -- youtube konuşmaları

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/04/06/sule-cet-icin-adalet-komisyonu-baska-suleler-
olmasin/

BAŞKA ŞULE’LER OLMASIN DİYE SAHİPLENİYORUZ’

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Bölümü öğrencisi Tanya Kara, “Her gün onlarca kadın katlediliyor ve
yarın sıranın bize gelmesini istemiyoruz. Biz kadınlar yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Şule’nin davasını başka
Şule’ler olmasın diye sahipleniyoruz” dedi.

‘KADINLAR ÖLDÜĞÜNDE ADALET NEDEN GECİKİYOR’

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Habibe Çiğil, şunları söyledi: “Bir erkek öldüğünde dava rahat bir
şekilde çözülürken, kadın öldüğünde problemle karşılaşıyoruz. Biz neden kadın cinayetlerinde adalet
gecikiyor diye sorguluyoruz. Sadece tek isteğimiz var, eşitlik. Cezaların caydırıcı olması. İnsanlar
öldürdüğünde ‘yırttık’ dememeli. Bu sadece Şule Çet’in davası değil bütün kadınların davası.”

‘FAİLLERİN YARGILANMADIĞI ORANLAR ARTIYOR’

Komisyon adına ortak açıklamayı da Habibe Çiğil okudu. Çiğil, Türkiye’de kadın cinayetlerinin arttığına
dikkat çekerek, “Kadınların ölüm oranları artarken, faillerinin yargılanmadığı oranlar da artıyor” dedi. Şule 
Çet davasında mahkemenin tutumunu eleştiren Çiğil, “Mahkemede yapılan adaletsizlik bize yargının
tamamen erkeğin kontrolünde olduğunu gösterdi. Mahkeme sürecinde neler mi oldu? Dava kan örneklerinin
fotoğraf çekildi ancak incelenmesi istenmedi. Sanıklar ilk başta görgü tanığı olarak ifade verdi ve ardından
aylarca serbest dolaştı” diye konuştu. Çiğil, kadın cinayeti davalarında mahkemelerin sanıklara “iyi hal, 
saygın tutum indirimleri” verdiğini ifade ederek, “Erkek şiddeti konuyor ve şiddet her geçen gün artıyor. 
Bunun yanında kendisine saldıran bir erkeğe karşı koyduğu için kadınlara üst sınırdan ceza veriliyor” diye
vurguladı.

https://www.twipu.com/TanyaKara6
https://twitter.com/TanyaKara6
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=-yf478-VOkU
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/04/06/sule-cet-icin-adalet-komisyonu-baska-suleler-olmasin/


ŞULE ÇET DAVASININ TEK TARAFLI OLARAK ELE ALINDIGI, 

MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL EDEN KÖŞE YAZILARI

O esnada…

Dava halen devam etmekteydi, Iddia edilen suçlara dair tek bir 

şüpheden uzak kanıt ortaya çıkmamıştı. Ama bazı gazetecilerimiz 

‘sadece’ Av. Umur Yıldırım’ın beyanlarına dayanarak yaptıkları 

haberlerle Çağatay Aksu ve Berk Akand’i toplum gözünde çoktan ‘ kan 

dondurucu bir vahşetin’ faili birer tecavüzcü ve katil, Türk yargısını ise 

hem iç hem de dış basında ‘Satılık’ ilan etmişlerdi.  

‘Tecavüz edip, bogup, cuval gibi atmışlar’

Ayşe Arman,  12.02.2019

Birgün gazetesinden Erk Acarer'in haberine 
göre Çagatay Aksu’nun babası Halkbank’ta 

üst düzey yöneticiyken emekli olmuş. 
Acarer tüm kanıtlara ve zanlıların suç 

geçmişine bakıldığında 'birileri tarafından 
korunma' ihtimalinin arttığını öne sürdü.



ŞULE ÇET DAVASININ TEK TARAFLI OLARAK ELE 
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 Başlıca Gazeteci / Basın Mensupları & Şule Çet Davasının Av. Umur Yıldırım ve ŞÇAK ekibinin beyanlarına veya basında cıkan 

haberlere dayanarak tek taraflı olarak ele alındıgı, dosya gercekleriyle bagdasmayan ve masumiyet karinesini ihlal eden Köşe 
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ERK ACARER
08 Aralık 2018, BirGün https://www.birgun.net/haber/cet-in-zanlilari-suc-makinesiymis-239468

https://www.birgun.net/haber/cet-in-zanlilari-suc-makinesiymis-239468


AYŞE ARMAN
12 Şubat 2019, Hürriyet, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ayse-arman/tecavuz-edip-bogup-basbayagi-cuval-gibi-
atmislar-41113772

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ayse-arman/tecavuz-edip-bogup-basbayagi-cuval-gibi-atmislar-41113772


CAN DÜNDAR
21 Şubat 2019, Zeit, https://www.zeit.de/kultur/2019-02/tuerkei-justiz-mord-sule-cet-gericht-taeter-tuerkisch

https://www.zeit.de/kultur/2019-02/tuerkei-justiz-mord-sule-cet-gericht-taeter-tuerkisch


NAGEHAN ALÇI
15 Şubat 2019, Haber Türk, https://www.haberturk.com/yazarlar/nagehan-alci/2373928-sule-cetin-bir-kez-daha-
olmesine-izin-vermeyelim

https://www.haberturk.com/yazarlar/nagehan-alci/2373928-sule-cetin-bir-kez-daha-olmesine-izin-vermeyelim


INCI HEKIMOGLU
11 Şubat 2019, Artı Gerçek, https://www.artigercek.com/yazarlar/incihekimoglu/sule-cet-davasindaki-kilit-isim-ve-
savunma-sanayi

https://www.artigercek.com/yazarlar/incihekimoglu/sule-cet-davasindaki-kilit-isim-ve-savunma-sanayi


FATIH ALTAYLI
17 Mayıs 2019, Haber Türk, https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2466706-bunu-bir-ana-dogurmus-
olamaz

https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2466706-bunu-bir-ana-dogurmus-olamaz


PINAR DOGU
15 Temmuz 2019, T24, https://t24.com.tr/yazarlar/pinar-dogu/katili-taniyoruz,20101

https://t24.com.tr/yazarlar/pinar-dogu/katili-taniyoruz,20101


IŞIL ÖZGENTÜRK
10 Şubat 2019, Cumhuriyet, http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1240227/Sule_Cet_davasinin_anatomisi.html

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1240227/Sule_Cet_davasinin_anatomisi.html


CENGIZ SEMERCIOGLU
17 Mayıs 2019, Hürriyet, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/cengiz-semercioglu/kizina-sahip-ciksaydin-41216022

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/cengiz-semercioglu/kizina-sahip-ciksaydin-41216022


ECE ÜNER
17 Ekim 2019, Show TV, https://www.showtv.com.tr/programlar/sahne/show-ana-haber-sule-cet-davasinin-seyrini-degistirecek-
goruntu/83860 https://t24.com.tr/video/ece-uner-den-sule-cet-davasinin-ertelenmesine-tepki-unutturamazsiniz-bu-artik-arz-talep-
degil-irz-talep-meselesi,23619

https://www.showtv.com.tr/programlar/sahne/show-ana-haber-sule-cet-davasinin-seyrini-degistirecek-goruntu/83860
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YABANCI BASIN
Nick Ashdown – Avukat Rüya İnanır Röportajı, 
26 Şubat 2019’da Equal Times’ta
yayınlanan. Röportajı Nick Rüya İnanır ile
yüzyüze ankarada bir cafede yaptıgını
söylüyor.  

https://twitter.com/Nick_Ashdown

Not, Nick Ashdown Türkiye ile ilgili yazan Kanada’Iı bir gazeteci ve 2 – 3 
yıllık tweetlerine bakıldıgında mütemadiyen Türkiye aleyhinde propaganda 
yapıyor. Twitter çeviri özelliği kullanarak tweetleri yukarıda okunabilir. 

https://twitter.com/sulecetenglish/status/1110584548931317760

https://twitter.com/sulecetenglish/status/1110584550168633345

 Justice for sule cet – sule cet icin adalet ingilizce sayfası Lütfen Nick 
Ashdown’ın şule çet ile ilgili bu röportajını okuyun ve paylaşın. Şulenin ailesi, 
arkadasları, avukat ruya inanır ve umur yıldırımla goruserek bu röportajı
yaptı

https://www.equaltimes.org/could-the-sule-cet-murder-rape?lang=en

Şule Çet cinayet-tecavüz davası, Türk mahkemelerinin kadına yönelik şiddeti
ele alma şeklini değiştirebilir mi?

https://twitter.com/Nick_Ashdown
https://twitter.com/sulecetenglish/status/1110584548931317760
https://twitter.com/sulecetenglish/status/1110584550168633345
https://www.equaltimes.org/could-the-sule-cet-murder-rape?lang=en


YABANCI BASIN
HTTPS://WWW.EQUALTIMES.ORG/COULD-THE-SULE-CET-MURDER-RAPE?LANG=EN

Nick Ashdown – Avukat Rüya İnanır – Avukat umur yıldırım Röportajı Çevirisi – Sayfa 1 

https://www.equaltimes.org/could-the-sule-cet-murder-rape?lang=en

Türkiye'de milyonlarca insanı içine alan ve öfkelendiren cinayet davasında ilk duruşma 6 Şubat'ta yapıldı. 23 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Şule Çet, 29 Mayıs 2018'in ilk saatlerinde başkent
Ankara'daki bir plaza'nın 20. katından ölümüne düştü. Başlangıçta intihar olarak reddedildikten sonra, Çet’in o gece patronu ve arkadaşı tarafından tecavüze uğradı ve öldürüldü.

Korkunç ayrıntıların yanı sıra, başlangıçta yanlış kullanım olduğu iddia edilenlerin yanı sıra, savunmanın yol açtığı argümanlara da dikkat çekti, yani Çet bakire değildi ve o saatte erkeklerle
içmemeliydi. Argümanların tümü, çok sayıda vahşi kadın cinayeti tarafından sarsılmış olan Türkiye'de çok yaygın, ancak bu durumda farklı olan şey, toplumun artık bu mağdur edici utangaç
argümanlara katlanmak için istekli olmadığı görünüyor.

Şule Çet’in adı tüm Türkiye’deki manşetlerde görünmeden önce, kadın hakları gruplarının bir etiketi ve sembolü olmadan önce nispeten normal bir yaşam sürdü. İstanbul'da yaşadı, ancak
Karadeniz'deki dağlık, yağışlı Giresun ilindeki ailesinin köyünde yazları geçirmeyi severdi. Ailesi en sevdiği yemekleri - turşu yeşil fasulye ve kırmızı pancar çorbası - yapacaktı ve birlikte fındık
toplayacaklardı. Şule’nin çocukluğu kolay değildi. Ailesi zengin değildi ve annesi Şule sadece 13 yaşındayken mide kanserinden öldü. Ama her zaman neşeli bir kızdı. İstanbul'un kenti Sultangazi
semtindeki ailesinin dairesinde Şule bir fotograf cercevesinde sacları omuzlarında annesinin yanında gülümseyen bir kız olarak görünüyor. Şule’nin 64 yaşındaki babası İsmail ve güvenlik görevlisi erkek
kardeşi Şenol ile yaşayan 31 yaşındaki ev Songül “Normalde böyle görünüyordu” diyor.

Şule büyüdüğü zaman Ankara’daki Gazi Üniversitesi’nde tekstil tasarımı okumaya karar verdi, böylece bir gün uygun bir iş bulabilecek ve finansal olarak bağımsız olabilecekti. “Çalışmayı severdi. Her 
zaman kendi ayaklarının üstünde durmak istedi, ”dedi İsmail Çet. Şule, Ankara'da bir yurtta taşındıktan sonra ilk özgürlüğünü tattı. İlk dövmelerini yaptırdı, saçlarını sarıya boyadı ve ailesiyle
başörtüsünü çıkarıp çıkarmamak konusunda ters düştü. Ankara'dan arkadaşı “Şule hayat dolu, gerçek bir Pollyanna” demişti.

Ancak Şule aynı zamanda para sorunlarından da zarar gördü ve çalışmalarına odaklanmakta zorlandı. Üç oda arkadaşı olan bir daireye taşındıktan sonra, bazen kirayı ödeyemiyordu. Bir ofiste asistan
olarak yarı zamanlı bir iş buldu, ancak Std Kimya şirketinin büyük sorunları vardı. Sahipleri tefecilerden borç aldı ve bunlardan biri yurt dışına kaçtı. Şule'nin de dahil olduğu birçok çalışan işten çıkarıldı. 
İşleri daha da kötüleştirmek için, şirket parasını borçluydu. Arkadaşça gördüğü patronuna, 34 yaşındaki Çağatay Aksu’ya sorunlarından bahsetti. Çağatay onları çözmesine yardım etmeye çalışacağını
söyledi. “Şule, Çağatay'ın ondan hoşlandığını düşündüğünü, ancak onu bir ağabey olarak gördüğünü söyledi Ankara’daki arkadaşına, “O ne de ben hiçbir şeyin bu kadar tehlikeli olabileceğini ve bu
şekilde sona erebileceğini düşünmemiştim” diyor arkadaşı. Geçen yıl 28 Mayıs gecesi Aksu, Şule'yi içki içmek için bir restorana, daha sonra da 33 yaşındaki arkadaşı Berk Akand ile birlikte ofisine davet
etti. Birkaç saat sonra, Şule’nin kırık gövdesi kule bloğunun dışında yatıyordu.

29 Mayıs sabahı İstanbul’da, Şule’in erkek kardeşi Şenol, Ankara’daki bir polis memurundan bir telefon almasının ardından bazı iş arkadaşlarıyla işinden eve geldi. İsmail ve Songül içeri girdiğinde hala
uyuyorlardı. “Şenol’un renginden bir şeylerin yanlış olduğunu söyleyebilirim” diyor İsmail. “Hemen Ankara'ya gitmek zorunda olduğumu söylediler. İşte o zaman Şule'yi düşündüm. ” Kızının bir kazada
öldüğünü söylediler. İsmail ve Şenol hemen arabaya bindi ve altı saatlik süreyi Ankara'ya götürdü. Oraya vardıklarında, ölümün intihar olarak mı yoksa 'şüpheli ölüm' olarak mı muamele görecegine dair
bir kafa karışıklığı vr gibi görünüyordu. Polis, İsmail’e şulenin atladığını düşünmediğini söyledi ancak savcı dosyayı intihar olarak actı. Çet’in avukatı Umur Yıldırım, savcının davanın basit bir intihar olarak
reddedilmesinin yanlış olduğunu, bununla delil ve olay yerinin yeterince soruşturulmadığını, Aksu ve Akand’ın tutuklanmadığını belirtti. 

Şule’nin arkadaşları ve ailesi, kendisini asla öldürmeyeceği konusunda ısrar ediyor. “Bir şeyin doğru olmadığını anladım. Şule'nin yükseklik korkusu var ve intihar edecek türde biri değildi. Şule’nin arkadaşı, 
“Yeni bir daireye yeni taşındı, iki ya da üç gün önce boyadı ve yeni mobilya alıyordu” dedi. “Ankara'da bir yaşam kurmak ve burada yaşamaya devam etmek istedi.”

https://www.equaltimes.org/could-the-sule-cet-murder-rape?lang=en
https://www.equaltimes.org/could-the-sule-cet-murder-rape?lang=en


YABANCI BASIN
HTTPS://WWW.EQUALTIMES.ORG/COULD-THE-SULE-CET-MURDER-RAPE?LANG=EN

Nick Ashdown – Avukat Rüya İnanır – Avukat umur yıldırım Röportajı Çevirisi – Sayfa 2 

https://www.equaltimes.org/could-the-sule-cet-murder-rape?lang=en

Kısa süre sonra intihar iddiasıyla çelişen kanıtlar ortaya çıktı. İlk olarak, polis, olaydan sonra temizlendiklerini belirten, camlarda parmak izi bulamadı. Meydandaki güvenlik görevlileri ve güvenlik
kamera görüntülerine göre, Aksu ve Akand Şule düşmeden 18 dakika sonra beklediler ve Şule'nin binadan ayrıldığını söyleyerek gardiyanlardan birine yalan söylediler.

Telefon kayıtları, Akand'ın eski kız arkadaşına 2: 39'da bir mesaj yolladığını ve Şule'nin 3: 50'de pencereden düşmesinden bir saat önce “her şeyin kötüye gittiğini” söylediğini gösterdi. Akand ve
Aksu'nun, ülkeden kaçması iddiasıyla o gece yurtdışına seyahat etmek için on kez bir havayolu şirketi aradığı bildirildi.

Ayrıca, Şule kendisi oda arkadaşına 1: 48'de şöyle bir mesaj göndermişti: “Buradan çıkamıyorum. Adam bana takıntılı. Gitmeme izin vermedi, keşke gelmeseydim. ”On iki dakika önce ondan oda
arkadaşını aradı ve onu Şule'yi aramasını ve eve gelmesini istiyormuş gibi yapmasını istedi.

Temmuz ayında tecavüze bağlı yırtılma, morarma, çizikler, Şule'nin kalçasında olası bir ısırık izi, kanındaki uyku getirici madde ve tırnaklarının altındaki Akand'ın DNA'sında olası kanıtlar bulunan bir
otopsi de yapıldı.

Bu delillerin ışığında, Şule’nin arkadaşları ve birkaç kadın hakları grubu, farkındalığı artırmak ve yeni bir soruşturma açmak için bir medya kampanyası başlattı. Şule Çet için Adalet adında bir
Twitter hesabı 13 Temmuz'da açıldı, yakında yaklaşık 40.000 takipçi toplandı ve hikaye ana akım medya tarafından toplandı.

İnanılmaz bir şekilde kampanya çalıştı. 3 Ekim'de savcı Alev Ersan Albuz davadan çıkarıldı ve yerine hemen bir cinayet soruşturması açan (Akand ve Aksu masumiyetlerini koruyorlar) ve sıfırdan delil
toplamaya başlayan yeni bir Hüseyin Koca girdi. Erkekler cinayet, tecavüz ve yanlış hapis cezasıyla suçlanıyor ve suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezası alıyorlar.

“Hafif kadın” ın tehlikeli efsanesine meydan okumak

Şule'nin depresyona girip kendisini öldürdüğünü savunan savunma ekibi, yasal uzmanların ve kadın hakları aktivistlerinin ilgisiz, arkaik ve cinsiyetçi olarak adlandırdığı argümanları kullanmaya başladı. 
70 yaşındaki bir kitaptan bahseden “Bir kadın tenha bir yerde bir erkekle içki içmeyi kabul ederse, cinsel ilişkilere razı olur” anlamına gelen bir uzman raporu hazırladı.

Duruşma sırasında, savunma avukatlarından biri Şule'nin bakire olmadığını söylemesi kalabalık mahkeme salonunda öfkeli bir heyecan yaratmasına neden oldu. “Avukat ve kadın hakları gruplarının
bir üyesi olan Rüya İnanır, Kadın Meclislerine ve Kademeli Kadınları Durduracağız platormu adına Ankara’da bir kafede bizimle ‘Equal Times’ konuşarak dava detaylarına anlattı. 

 “Bu önemlidir, çünkü bazı erkekler [şiddetin bahanesi olarak] derler:“ Ona bir iş yapmamasını söyledim, ama bir iş buldu ”[veya]” Ona telefonda başka bir erkekle konuşmamasını söyledim ama
Öyle yaptı, ben de onu öldürdüm. 'Her zaman diğer erkekleri gören kadınlar hakkında konuşurlar.‘ Türkiye'de bir kadını öldüren bir erkek, hile yapan veya başka bir erkekle flört eden bir kadın gibi
“haksız yere provokasyon” olursa daha az ceza alabilir. Ancak İnanır, Türk toplumunun, insanların artık bu tür argümanlar geçerli sayılmadığı bir noktaya yavaşça ulaştığını söylüyor.“Hukuka ve bu
davaya ne kadar uygun olduğunu sorguluyorlar” diyor. “Mahkeme salonundaki ve medyadaki atmosferde hissedebiliyorsunuz”, mağdurun suçlanmasından büyük ölçüde kaçındı. İnanır, İstanbul 
Anlaşmasına göre, Türkiye'nin yasal olarak bağlayıcı ilk ülke olduğu kadına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan yasal olarak bağlayıcı bir Avrupa Konseyi anlaşmasının, kadının davranışlarına
yönelik kültürel normların hiçbir zaman istismara mazeret olarak kullanılamayacağını belirtti. “İstanbul Sözleşmesi, şiddeti normalleştiremediğinizi veya geleneklerle açıklayamayacağınızı söylüyor. 
Yani bir kadının toplum tarafından uygun görülen saatlerden sonra dışarıda olması şiddet için bir sebep olamaz ”dedi. Türkiye'de Kadın Cinayetlerini İzleyen Kadınları Durduracak Weic Stop 
Platformuna göre, geçen yıl (% 85'i 2016'da 409 ve 2016'da 397'ye kıyasla) 440 kadın öldürüldü, bunların% 85'i şimdiki ya da eski partnerleri tarafından öldürüldü .Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü (OECD) 2014 yılı verilerine göre, Türk kadınların yüzde 42'sinin fiziksel veya cinsel istismara maruz kaldığını, genel ortalamanın yüzde 30 olduğunu gösteriyor. Türkiye, Dünya Ekonomik
Forumu’nun cinsiyet farkı endeksinde 149 ülkeden 130’unu puanladı.

 “Bu sadece Şule’nin davası değil. Kadınların Şule gibi bitmemesi gerektiğini düşünen herkese aittir ve burada yargılanan sadece bu iki kötü adam değildir. ‘Adaletsiz tahrikler indirimini yapan türk
mahkemeleri, İstanbul Sözleşmesini uygulamayanlar; Kadınların ve erkeklerin doğası gereği eşit olmadığını söyleyenler. Bu yüzden mahkeme salonu çok kalabalıktı. ”

https://www.equaltimes.org/could-the-sule-cet-murder-rape?lang=en
https://www.equaltimes.org/could-the-sule-cet-murder-rape?lang=en


YABANCI BASIN – CAN DÜNDAR ALMAN ZEIT GAZETESINDE ŞULE ÇET
RÖPORTAJI
HTTPS://WWW.ZEIT.DE/2019/09/TUERKEI-JUSTIZ-MORD-SULE-CET-GERICHT-TAETER

‘Türk Yargısı uzun 

zamandır 23 

yaşında bir genç 

kızın cinayetini 

örtbas etmeye 

çalıştı. Şimdi 

failler mahkemede 

ama skandal hala 

devam ediyor.

https://www.zeit.de/2019/09/tuerkei-justiz-mord-sule-cet-gericht-taeter


DIGER YABANCI BASIN

https://www.sigmaturkey.com/the-curious-case-of-sule-cet/

https://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2019/02/turkey-murder-trial-makes-
waves-in-public-opinion.html

Sigma Turkey  röportajında, 

Kadın dayanışma derneğinden

Leyla Topal ve Günal kurşun

AKP’nin hakimler üzerinde bu

dava ile ilgili sanıkların ceza 

almaması yönünde bir baskı

kurduğunu iddia ediyor.  

https://www.sigmaturkey.com/the-curious-case-of-sule-cet/
https://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2019/02/turkey-murder-trial-makes-waves-in-public-opinion.html


ŞULE ÇET DAVASININ SİYASİ KANATTAKİ
YANSIMALARI VE MASUMİYET KARİNESİNİN İHLALİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI MADDE 9-

‘Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce 

kullanılır.’



MÜDAHİL MİLLETVEKİLLERİ
VE BASIN / TWITTER  AÇIKLAMALARI:

MASUMIYET KARINESI IHLALI

CHP Milletvekilleri

Necati Tığlı – CHP

Alpay Antmen - CHP

Sezgin Tanrıkulu - CHP

Candan Yüceer – CHP

Gamze Taşçıer – CHP

Müzeyyen Şevkin – CHP

Mahmut Tanal – CHP

Akif Hamzaçebi – CHP

HDP Milletvekilleri

Filiz Kerestecioğlu – HDP

Gülsüm Kav – HDP

Pervin Buldan – HDP

Meral Danış Beştaş – HDP

Fotoğraftakiler, Soldan Saga, Av. Onur Tatar, 

Av. Ferhat Gebeş, Kemal Kılıçdaroglu, Şule 

Çet’in Babası – İsmail Çet

Av. Umur Yıldırım

Fotoğraftakiler, Soldan Saga, Av. Ferhat

Gebeş, Necati Tıglı, Av. Umur Yıldırım

Fotoğraftakiler, Soldan Saga, Alpay Antmen, 

Necati Tığglı, Gamze Taşçıer, Av. Umur Yıldırım



KEMAL KILIÇDAROGLU
https://www.facebook.com/suleicinadalet/videos/515559955860123/

Fotoğraftakiler, Soldan Saga

Avukat Onur Tatar

Avukat Ferhat Gebeş

Kemal Kılıçdaroglu

Şule Çet’in Babası – İsmail Çet

Avukat Umur Yıldırım

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI MADDE 9-

‘Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce 

kullanılır.’

https://www.facebook.com/suleicinadalet/videos/515559955860123/


PERVIN BULDAN – HDP EŞ GENEL BAŞKANI

https://www.gazeteduvar.com.tr/kadin/2019/07/16/pervin-buldan-kadinlari-korumak-icin-s-400e-gerek-yok/

https://www.hdp.org.tr/tr/guncel/grup-konusmalari/buldan-bu-ulkeyi-kadinlar-yonetseydi-ulkenin-gundeminde-s-400-degil-
demokrasi-ve-baris-olurdu/13326

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI MADDE 9-

‘Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce 

kullanılır.’

https://www.gazeteduvar.com.tr/kadin/2019/07/16/pervin-buldan-kadinlari-korumak-icin-s-400e-gerek-yok/
https://www.hdp.org.tr/tr/guncel/grup-konusmalari/buldan-bu-ulkeyi-kadinlar-yonetseydi-ulkenin-gundeminde-s-400-degil-demokrasi-ve-baris-olurdu/13326


CHP GIRESUN MILLETVEKILI NECATI TIĞLI, AV UMUR YILDIRIM, AV 
FERHAT GEBEŞ, AV RÜYA İNANIR ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

CHP Milletvekili Necati Tığlı, Avukat Rüya İnanır, Umur Yıldırım, Pelin Soylu, Ferhat Gebeş Ortak basın 
açıklaması 8 kasım 2018

https://twitter.com/NTigli/status/1060511208598573058

https://twitter.com/NTigli/status/1085909024120422401

https://meclishaber.tbmm.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=146093

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Gazi Üniversitesi
öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davayı, 6 Şubat'ta başlayacak ilk duruşmadan son duruşmaya
kadar takip edeceğini belirtti. 2000'li yıllardan itibaren katilin, tecavüzcünün ve hırsızın korunduğu, 
mağdurların ise şüpheli görüldüğü bir sistem yaratıldığını savunan Tığlı, "Soruşturmanın ilerlemesinde
büyük katkısı olan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a ve hazırladığı iddianameyle

vicdanların sesi olan savcı Aykut Hüseyin Koca'ya teşekkür ediyorum. Yalnız olmadıklarını, 6 
Şubat'ta başlayacak ilk duruşmadan son duruşmaya kadar onların yanında olacağımı ve bu davayı
sonuna kadar takip edeceğimi beyan ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

https://www.evrensel.net/haber/371356/sule-cetin-davasi-mecliste-gundeme-getirildi

6 Şubat’ta başlayacak ilk duruşma öncesi Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Giresun
Milletvekili Necati Tığlı, Şule Çet’in hayallerini gerçekleştirebilmek için hem çalıştığını hem de 
üniversiteye devam ettiğini ifade etti. Tığlı, “Her insan gibi onun da yaşamak için binlerce sebebi vardı. 
Ne yazık ki öldü, öldürüldü. Şule’nin kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumunca
hazırlanan rapor, olaydan 164 gün sonra yazılabildi” diye konuştu.

Katilin, tecavüz edenin, hırsızın korunduğunu, mağdurların ise şüpheli görüldüğü bir sistemin yaratıldığını
ifade eden Tığlı, “6 Şubat’ta başlayacak ilk duruşmadan son duruşmaya kadar onların yanında
olacağımı ve bu davayı sonuna kadar takip edeceğimi beyan ediyorum” diye konuştu.

DEVAM EDEN VE HALA TECAVÜZ VE CİNAYETE DAİR TEK BİR SOMUT DELİL OLMAYAN BİR DAVADA MILLETVEKILLERI 

TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MASUMİYET KARİNESİ İHLALLERİ

https://twitter.com/NTigli/status/1060511208598573058
https://twitter.com/NTigli/status/1085909024120422401
https://meclishaber.tbmm.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=146093
https://www.evrensel.net/haber/371356/sule-cetin-davasi-mecliste-gundeme-getirildi


CHP MILLETVEKILI – AV. ALPAY ANTMEN
https://twitter.com/search?q=%40avantmen33%20%C5%9Fule%20%C3%A7et&sr
c=typed_query

Müşteki avukatı Umur Yıldırım, siyasilerle yanyana duruşma 

salonunda

DEVAM EDEN VE HALA TECAVÜZ VE CİNAYETE DAİR TEK BİR SOMUT DELİL OLMAYAN BİR DAVADA MILLETVEKILLERI 

TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MASUMİYET KARİNESİ İHLALLERİ

https://twitter.com/search?q=@avantmen33 %C5%9Fule %C3%A7et&src=typed_query


CHP MILLETVEKILI – GAMZE TAŞÇIER
https://twitter.com/gamzetascier/status/1093056136281030657
https://www.youtube.com/watch?v=P0JrSQot-XE

DEVAM EDEN VE HALA TECAVÜZ VE CİNAYETE DAİR TEK BİR SOMUT DELİL OLMAYAN BİR DAVADA MILLETVEKILLERI 

TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MASUMİYET KARİNESİ İHLALLERİ

https://twitter.com/gamzetascier/status/1093056136281030657
https://www.youtube.com/watch?v=P0JrSQot-XE


CHP MILLETVEKILI – CANDAN YÜCEER
https://tanikgazetesi.net/sule-cet-davasi-tum-kadinlar-icin-adalet-arayisidir/

DEVAM EDEN VE HALA TECAVÜZ VE CİNAYETE DAİR TEK BİR SOMUT DELİL OLMAYAN BİR DAVADA MILLETVEKILLERI 

TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MASUMİYET KARİNESİ İHLALLERİ

https://tanikgazetesi.net/sule-cet-davasi-tum-kadinlar-icin-adalet-arayisidir/


CHP MILLETVEKILI – MÜZEYYEN ŞEVKIN
https://twitter.com/MzyenSEvkin/status/1148855827144609792

DEVAM EDEN VE HALA TECAVÜZ VE CİNAYETE DAİR TEK BİR SOMUT DELİL OLMAYAN BİR DAVADA MILLETVEKILLERI 

TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MASUMİYET KARİNESİ İHLALLERİ

https://twitter.com/MzyenSEvkin/status/1148855827144609792


CHP MILLETVEKILI – SEZGIN TANRIKULU
https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1093056759122612224 https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1148843866872676352

https://t24.com.tr/video/chp-li-sezgin-tanrikulu-umarim-sule-cet-davasi-kadin-cinayetleri-konusunda-caydirici-olur,23594

DEVAM EDEN VE HALA TECAVÜZ VE CİNAYETE DAİR TEK BİR SOMUT DELİL OLMAYAN BİR DAVADA MILLETVEKILLERI 

TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MASUMİYET KARİNESİ İHLALLERİ

https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1093056759122612224
https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1148843866872676352
https://t24.com.tr/video/chp-li-sezgin-tanrikulu-umarim-sule-cet-davasi-kadin-cinayetleri-konusunda-caydirici-olur,23594


CHP MILLETVEKILI – AKIF HAMZAÇEBI
20/11/19 TARIHINDE YAPILACAK OLAN 5. DURUŞMAYA 13 GÜN KALA…

https://twitter.com/Akif_Hamzacebi/status/1192847266903724032

DEVAM EDEN VE HALA TECAVÜZ VE CİNAYETE DAİR TEK BİR SOMUT DELİL OLMAYAN BİR DAVADA MILLETVEKILLERI 

TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MASUMİYET KARİNESİ İHLALLERİ

https://twitter.com/Akif_Hamzacebi/status/1192847266903724032


CHP MILLETVEKILI – MAHMUT TANAL
https://twitter.com/search?q=%40mtanal%20%C5%9Fule%20%C3%A7et&src=typ
ed_query

DEVAM EDEN VE HALA TECAVÜZ VE CİNAYETE DAİR TEK BİR SOMUT DELİL OLMAYAN BİR DAVADA MILLETVEKILLERI 

TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MASUMİYET KARİNESİ İHLALLERİ

https://twitter.com/search?q=@mtanal %C5%9Fule %C3%A7et&src=typed_query


CHP MILLETVEKILI – MAHMUT TANAL
https://twitter.com/search?q=%40mtanal%20%C5%9Fule%20%C3%A7et&src=typ
ed_query

DEVAM EDEN VE HALA TECAVÜZ VE CİNAYETE DAİR TEK BİR SOMUT DELİL OLMAYAN BİR DAVADA MILLETVEKILLERI 

TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MASUMİYET KARİNESİ İHLALLERİ

https://twitter.com/search?q=@mtanal %C5%9Fule %C3%A7et&src=typed_query


AYŞE SÜRÜCÜ – HDP ŞANLIURFA MILLETVEKILI
http://www.sanalbasin.com/hdpli-vekilden-sule-cet-davasina-iliskin-onerge-29171792/

Halkların Demokratik Partisi Şanlıurfa milletvekilli Ayşe Sürücü, Şule Çet davasında yaşanan
skandallarla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün cevaplaması istemiyle meclise soru önergesi
verdi.

Sürücü; "29 Mayıs 2018’de Ankara’da bir plazanın 20.nci katından atılan, 23 yaşındaki üniversiteli Şule 
ÇET yaşamını yitirmiş, olay sonucunda gözaltına alınan sanıklar iki kez serbest kaldıktan sonra
tutuklanmıştır. Olaydan sonra yayınlanan bir rapor Prof. Şemsi Gök ve Zeki Soysal’ın 1950’lerde 
yazdığı çağdışı iki kaynağı referans alıyor. İki kitabın adı da “Adli Tıp.” Raporda “Uzman Doktor” 
Mehmet Nuri Aydın imzası var. Fakat rapor hiçbir resmiyet taşımamasının yanında içerik olarak
kamuoyunda kadını küçük düşürecek ifadelere yer vermektedir. Şule ÇET cinayeti basında yer aldıktan
sonra Halkevleri MYK üyesi Kutay Meriç de, Şule ÇET davası ile ilgili haberleri okurken, tepki çeken
raporu hazırlayan doktorun Mehmet Nuri Aydın olduğunu görünce, aynı doktorun kendisine işkence
sonrası kolları kırık olduğu halde sağlam raporu veren kişi olduğunu teyit ederek sosyal medya
hesabından paylaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Bu Bağlamda;

1. Bakanlığınızda Mehmet Nuri Aydın tarafından yazılan sözde raporun içeriğinde yer alan kadını
toplum içerisinde itibarsızlaştırmaya ve kadına yönelik suçları haklı bir zemine oturtmaya çalışan bu tür
eylemleri önlemeye yönelik çalışmanız olacak mıdır?

NE OLMUŞTU?

Şule Çet, Ankara’da 9 Mayıs 2018’de, sabaha karşı bir plazanın 20. katından atılarak öldürülmüş, 
sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ifadelerinin ardından ilk önce serbest bırakılmış, ancak daha
sonra kamuoyu baskısı ve ortaya çıkan yeni deliller nedeniyle cinayet şüphesiyle tutuklanmıştı.

Şule’nin otopsisinde tırnaklarının altında Çağatay Aksu’ya ait DNA izleri bulunmuş, cinsel saldırıya
uğradığı ve kanında uyumayı tetikleyen uyarıcı maddeye rastlandığı tespit edilmişti.

DEVAM EDEN VE HALA TECAVÜZ VE CİNAYETE DAİR TEK BİR SOMUT DELİL OLMAYAN BİR DAVADA MILLETVEKILLERI 

TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MASUMİYET KARİNESİ İHLALLERİ

http://www.sanalbasin.com/hdpli-vekilden-sule-cet-davasina-iliskin-onerge-29171792
https://www.gazeteduvar.com.tr/kadin/2019/07/16/pervin-buldan-kadinlari-korumak-icin-s-400e-gerek-yok/


MERAL DANIŞ BEŞTAŞ – HDP SIIRT MILLETVEKILI
http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/208449-hdp-sule-cet-davasini-meclis-e-tasidi

DEVAM EDEN VE HALA TECAVÜZ VE CİNAYETE DAİR TEK BİR SOMUT DELİL OLMAYAN BİR DAVADA MILLETVEKILLERI 

TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MASUMİYET KARİNESİ İHLALLERİ

http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/208449-hdp-sule-cet-davasini-meclis-e-tasidi


EKLER: ŞULE ÇET DAVA DOSYASINDA YERALAN RESMİ BELGELER

Basın ve Sosyal Medya Yalanlarına Karşılık 
Resmi Belgelerle Gerçekler

‘Istendiginde Tüm Belgeler Temin Edilecektir’ 



LEVENT EKMEN – ÇAGATAY AKSU SAVUNMA

1



AV. LEVENT EKMEN – ÇAGATAY AKSU SAVUNMA

2



KASIM 2019 TARIHLI ATK DNA VE PSA MUTAALASI
ŞULE’NIN HICBIRYERINDE ÇAGATAY AKSU’NUN DNA’SI BULUNMAMIS VE 2 T IRNAGINDA ESER MIKTARDA BULUNAN BERK AKAND’IN DNA’SININ 
DA BASIT TEMAS YOLUYLA - ORNEGIN SANIGIN IFADE ETTIGI GIBI TOKALASMAK, BILGISAYARIN TUSLARINA DOKUNMAK, BERKIN AGZIYLA 
ACTIGI JELIBON PAKETINE ŞULE’NIN DOKUNMASI GIBI – MUMKUNDUR. AYRICA ŞULE’NIN ANAL BOLGESINDE BULUNAN PSA’NIN BIR KADININ 
BIR ERKEKLE ILISKIYE GIRMEDEN DE KENDI KANINDA, IDRARINDA ÜRETIL EBILECEGI, DOLAYISIYLA PSA’NIN CINSEL BIRLIKTELIGIN KANITI 
OLMADIGI BELIRTILMISTIR. AYRICA, CINSEL BIRLIKTELIK ILE BILE OLU SMUS OLSA, 48 SAAT VUCUTTA DURABILMEKTEDIR, YANI SOZKONUSU 
CINSEL ILISKI 48 SAAT ONCE DE GERCEKLESMIS OLABILIR

3



OLAY YERİ RESMİ KEŞİF RAPORU-
VUCUTTAKI BULGULARIN HEPSI KENDI IRADESI VEYA KAZARA OLMAK 
SURETIYLE YUKSEKTEN DUSME ILE MUMKUNDUR.

4



21.05.2019 ADLI TIP MÜTAALASI
– TECAVÜZ BULGUSUNA RASTLANMAMIŞTIR VE VÜCUTTAKI 
BULGULARIN TÜMÜN YÜKSEKTEN KENDI IRADESI YA DA KAZARA 
DUSMESI ILE DE MUMKUNDUR

5



ŞULE ÇET’İN İÇ ÇAMAŞIRININ AVUKAT UMUR YILDIRIM VE BABA İSMAİL 
ÇET’E TESLİM EDİLDİGİNE DAİR TUTANAK VE ÇAMAŞIRIN BABA İSMAİL 
ÇET TARAFINDAN ÇÖPE ATILDIGINA DAİR EGM RESMİ YAZISI 

6



ÇAGATAY AKSU’NUN ILK IFADESI7



ÇAGATAY AKSU’NUN OLAY SONRASI SAGLIK RAPORU8



ÇAGATAY AKSU’NUN ANNE VE BABASININ EMEKLILIK GELIR BELGELERI9



ŞULE ÇET HASTANE KAYITLARI10



GÜLÜMSER AKSU’NUN TANIK IFADESI VE RUSVET VERME /MALI VE SIYASI GUCE SAHIP 
OLUP KURUMLARI SATIN ALDIGI IDDIASINA DURUSMADA VERDIGI YANITLAR VE  AV. 
UMUR YILDIRIM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

11 



AVUKAT LEVENT EKMEN – ILK DURUSMA TUTANAGINDA SAVUNMA IFADESI
LEVENT EKMEN HIC BIR SEKILDE BAKIRE DEGILDI DEMEMIS VEYA BU TARZ BIR IFADE VEYA 
IMADA BULUNMAMIS, TECAVUZE UGRAYIP UGRAMADIGI SORUSTURULAN ŞULE ÇET’IN VUCUTTAKI 
BULGULARIYLA ILGILI ADLI TIP RAPORUNDA YER ALAN PARAGRAFI OLDUGU HALIYLE OKUMUSTUR

12 



ÇAGATAY AKSU’NUN ANNESI GULUMSER AKSU’NUN UMUR YILDIRIM 
HAKKINDAKI SUC DUYURUSU
KAPSAMI: UMUR YILDIRIM HALKA ACIK BIR TOPLANTIDA DAVANIN ILK SAVCISI ALEV ERSAN ALBUZ’A GULUMSER AKSU 
TARAFINDAN, SORUŞTURMAYI LAYIKIYLA YAPMAMASI KARŞILIGINDAN 1,000 ,000 TL RÜŞVET VERILDIGINI IDDIA EDIYOR. 
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LEVENT EKMEN’IN AV UMUR YILDIRIM’IN MEDYA VE SOSYAL 
MEDYADAKI YALAN BEYANLARI ILE ILGILI SUC DUYURUSU

14 



YELKEN PLAZA OLAY GECESI GUVENLIK KAMERASI KAYITLARI T.C. ADLI 
TIP KURUMU BILIRKIŞI ANALIZLERI 15



BERK AKAND’IN TELEFONUNDAN AKTARILAN OLAY GECESI VIDEOLARININ T.C. 
ADLI TIP KURUMU TARAFINDAN BILIRKIŞI ANALIZI
SON VIDEO SAATI 02.56 VE SULE VIDEODA GIYINIK, MUTLU BIRSEKILDE CAGATAYIN YANINDA OTURUYOR GORUNUYOR. NE 
ALIKONULMA, NE CINSEL BIRLIKTELIK NE DE CINSEL SALDIRIYA DAIR VI DEODA HIC BIR EMARE YOK, MUZIK DINLIYOR VE SARKIYA 
ESLIK EDIYORLAR.

16 



ŞULE ÇET’IN EV ARKADAŞI TANIK LILIA TROHIN TARAFINDAN MAHKEMEYE TESLIM EDILEN 
ŞULE VE LILIA ARASINDAKI WHATSAPP MESAJLARI – 11 MESAJ TESLIM EDILMISTIR, HTS 
KAYITLARINA GÖRE 13 MESAJ VARDIR, 2 MESAJ SILINMISTIR. 
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SON 2 YILDA ŞULE ÇET’IN ATTIGI DEPRESIF RUH HALI VE ANNESININ OLUMUNU ATLATAMADIGINA DAIR 
TWITLER VE CAGATAY AKSU ILE MESAJLASMALARI

18 



19 
PROF. NEVZAT YÜKSEL
GAZI UNIVERSITESI
INTIHAR RISKI OLUSTURAN 
AKUT SORUNLAR
* NEVZAT Y. SULE CET’IN PSKIYATRIK 
DEGERLENDIRME RAPORUNU HAZIRLAYAN 
3 BILIRKISIDEN BIRIDIR VE DAVA 
DOSYASINDA SULE’NIN INTIHAR ETMIS 
OLABILECEGINE DAIR HIC BIR BULGU 
BULUNMADIGINI BELIRTMISTIR.



EK BÖLÜM:
MÜDAFİİ AVUKATI LEVENT EKMEN VE SANIK CAGATAY AKSU’NUN AİLESİ TARAFINDAN YAPILAN BASIN ACIKLAMALARI
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