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Anayasanıızw

2. 111addesi Cltmhllriyetimizill ııiteliklerini "i11san haklarına saygılı, denıokratik, laik ve sosyal hukuk devleti" biçimi11de tam m la mıştır. Anayasamız m 81. maddesi ise milletvekili andı ile milletvekilliğiili bu ilkelere bağlılıkla koşullandmnıştır.
TBMM İıısan Haklarını İrıceleıne Konıisyonumuwıı kımılllşım11 diizenleyen 3686 sayılı
Yasa da bu amaç ve ilkeler doğrıtlt11sımrfa Tiirkiye'nin tercihinin bir yansımasıdır. Bu
bağlamda demokrasini11, insan haklarının ve hukuk devletinin geı-eği ve geliştidimesi için
çalışmak biz Komisyon iiyesi milletvekilietinin temel görevi oldıtğll kadar milletvekilliğinillde vazgeçilmez şartıdır.
Komisyonlimttı soruştımna-kovuşt11rma, yargılama,

ceza ve infazı sistemieti üzerindeki
b11 bir dizi çalışması111 özverili bir biçimde siirdiirnıiiş ve hazırlanan raporlarla sonuçlalldırmıştır. "BAKIRKÖY KA DIN ve ÇOCUK TUTUKEVİ RAPORU 1998 ve 2000" bu bir dizi çalışmanın basılan ilk rapomd11r. Yaptığımız incelemelerle, huk11k devleti bilincinde
yasalardan alınaı·ı yetki kullamlarak demokratik rejimin en temelıms11m olan ParlamentomiiZ/111 denetim işlevi yerine getirilmeye çalışılmıştır. Çalışma yönteminde ve raporlarda nesnel ölçütlere bağlı kalmaya, izleme siirecini uwn tutarakgelişmeleri de değerlendir
me kapsamma almaya, Devletimizin yıpratılmaması yöniinde titiz davranmaya a11cak
yaşadığımız sorınıların da bilgiye dayalı olarak ortaya koniilmasında açık ve diiriist olmaya özen gösterilmiştir.

Bakırköy Kadın

ve Çocuk Tlltllkevi Rapont1998 ve 2000 ile ilgili çalışmalar kapsamında
ziyaret ettiğimiz tüm kımımlamnızm yetkilileri ile çalışanlarına, incelemelerimiz sırn
swdaki yardımları ile sağladıkları katkı ve gösterdikleri ilgi için Komisyolllmı11z adına
teşekkiir ederim. Ayrıca Bakırköy Kadın ve Çocuk Tlltllkevinde göriiştüğiimiiz tlltuklll çocuk ve gençlere, kadm hiikiimlii ve tutukl11lara -bizlere geleneksel koıwkseverlikleri ile ikraırı ettikleri çaylarııli içerken bizlerle acılarım, kaygılarım, ınn11t ve umutsuzluklaruıı
hiç çekinmeden paylaştıkları için- esenlik dileklerimizi ve teşekkiiriimiizii sınıarım.
Alt Komisyon Heyitinde bıtlıma11 ve 1998 çalışmalarına
katılaıı Yalova Milletvekili, şimdiki Çalışma ve Sosyal Giiveıılik Bakaml/HZ Sayın Yaşar
OKUYAN ile İzmir eski Milletvekili Saym Sabri ERGÜL'e, Bakırköy Kadm ve Çocıtk Tıt
tllkevi Raporu 1998 ve 2000'in hazırlanmasıııda biiyiik emekleri geçen, çalışmalaruıda11
kıvanç duyd11ğ11m Alt Komisyon iiyelerimizden İstanb11l Milletvekili Sayın A. Emre KOCAOGLU ve Siııop Milletvekili Sayın Ka dir BOZKURT ile Alt Komisyon Heyetimizili diğer uzman ve teknik elemaniarına miniletimi ifade ederim. Rapom; insan haklarıila saygınııı getirdiği özell ve üsl11p çerçevesi11de, toplantılarıımza katılarak partiler iistii bir anlayışla inceleyen, uyumlu ve özverili çalışınaları son/lCII oybirliğiyle kabul edeıt KomisyonttmliZI/ll tüm iiyeleriııe, rapora emeği geçen Komisyoıı sekretaryamıza ve Basımevi
1998

yılındaki çalışınalannın

Miidiirliiğiinıiize şiikranlarımızı sımanm.

III

Bu süreçte bizleri arayarak katkılarını esirgemeyen, konulara duyarlı olan ve duyarlı olmaya davet eden pek çok değerli katkı sahibi ile raponın kamuoyuna mal edilmesiııe özen
gösteren tüın basın ve medya kuruluşlarına Komisyonumuz adına teşekkür ederim.
Raporumuzun yayımlandığı tarihten itibaren gereğinin ve iyileştirmelerin yapılabilmesi
için çöziime yönelik çabalar hususunda katkı sağlayacaklarmdan emin olduğumuz yasama, yiiriitme ve yargı organlarımıza, sivil kişi ve kuruluşlara şimdiden şiikranlarımızı sunarım.

Belirtilen amaç ve ilkeler kapsamında hazırlanmasına çaba gösterdiğimiz "Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi Raporu 1998 ve 2000" isimli Raporumuzu Türkiye'mizi11 tanımla
nan konulardaki tercihlerini ve kararlılığını yansıtabilmesi inancı ve umutlara yol olması temennisi ile saygılarımla sunarım. Mayıs 2000
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BAKlRKOY KADlN VE COCUK TUTUKEVI RAPORU
1998 VE 2000

BAKlRKÖY KADlN VE ÇOCUK TUTUKEVi
RAPORU
1998 ve 2000

I - RAPORUN

HAZlRLANIŞI

A. AMAÇ
İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun amacı, 5.12.1990 tarihinde kabul edilen
3686 sayılı Yasanın 1. maddesinde "Dünyada ve ülkemizde insan haklarına saygı ve
bu konudaki gelişmeleri izlemek suretiyle uygulamaların bu gelişmelere uyumunu
aglamak ve başvuruları incelemek" biçiminde tanımlanmıştır.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, bu amaç dogrultusunda ve kendisine tanınan
yetki kapsamında. 10.02.1998 tarihinde yaptıgı toplantıda: Ceza infaz kurumların
da alan çalışması yapılması konusunda Komisyon Başkanlık Divanına yetki verilmesine. Basma yansıyan bazı olumsuz haberler nedeniyle Bakırköy Kadın ve Çocuk
Tutukevinde öncelikli olarak incelemelerde bulunulmasına, İnceleme Heyetinin Komisyon ve Heyet Başkanı Aydın Milletvekili Dr. Sema TUTAR PİŞKİNSÜT, Gaziantep
Milletvekili Mehmet Bedri İNCETAHTACI, İzmir Milletvekili Sabri ERGÜL ve Yalova
Milletvekili Yaşar OKUYAN'dan oluşmasına karar vermiştir (Ek-1 a. Ek- 1b, Ek-1 c,
Ek-2a. Ek-2b).

Komisyon ve Heyet Başkanı Aydın Milletvekili Dr. Sema TUTAR PİŞKİNSÜT, Heyet
üyeleri İzmir Milletvekili Sabri ERGÜL ve Yalova Milletvekili Yaşar OKUYAN 16 -17
Şubat 1998'de Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde gerekli incelemelerde bulunmuşlardır. Çalışmaya Gaziantep Milletvekili Bedri İNCETAHTACI katılamamıştır.
Komisyon, 22 Şubat 2000 tarihinde yaptıgı toplantıda ceza infaz kurumlarında
yapmak üzere alt komisyon kurulmasına karar vermiştir. (Ek-3a. Ek-3b).
Bu karar togrultusunda Komisyon ve Heyet Başkanı Aydın Milletvekili Dr. Sema TUTAR PİŞKİNSÜT, İstanbul Milletvekili A. Emre KOCAOGLU ve Sinop Milletvekili Kadir BOZKURT ile uzman ve teknik elemanlarndan oluşan bir heyet Bakırköy Kadın
ve Çocuk Tutukevinde ikinci kez 28-29 Şubat 2000 ve 03-04 Mart 2000 tarihlerinde incelemelerde bulunmuşlardır. (Ek-4a, Ek-4b, Ek-4c).
çalışmalar

Bakırköy Kadın

ve Çocuk Tutukevi ile ilgili her iki dönemi kapsayan inceleme ve degerlendirme çalışmaları, karşılaştırılmalı olarak Komisyonun kuruluş ve heyetierin
gönderiliş amaçlarına uygun şekilde yapılarak sonuçlandırılmış ve bu rapor hazır
lanmıştır. (03 Mayıs 2000)
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B. YÖNTEM

1998 ve 2000

yıll arında ge r çe kl eşt irilen

incelem e ve

Heyet. çal ı ş m a l arı s ır as ınd a Bakırköy Cumhuriyet
Tutukevi idarec il eri ile gö rü şe re k bilgi almı şt ır.

değerlendirme çal ı ş mal a rınd a:

Başsavcısı.

Tutukevi

Savcısı.

ve

Da ha so nra çocuk ve k adın ko ğu ş l a rını gezen Heye t. tutuklularla birebir görüşme
le r yap a rak tutuklul a rın gere k Tutuk evi , gerekse Tutukevin e gelm eden önce soruş
turma ve kovuşturma süreci içerisinde değ i ş ik birimle rde k a r ş ılaştıkları uygulamalarla ilgili bilgiler almı ş tır.
Görevli, tutuklu ve hükümlülerin an l attık l arının d a ha iyi
kevi nin tüm bölümleri gezilerek inc e l enm iştir.

algılanabilm es i

iç in Tutu-

Tutukluların

Tutukevine getirilmeden önce soruşturma ve kovuşturma s ıras ınd a yaile ilgili an l at ıml arının ı ş ığ ında 2000 yılı incelemelerincle. bazı karakollarda d a gözlemlerde bulunulmuştur.
ş adıkları

Karakollara, daha çok gece yarı s ı ve takip eden saatle rde yap ılan ziyaretlercle. karakol amir ve yetkilile ri yan ınd a, o saa tle rde n ezaretlerde bulunan gözaltınd a ki ki şi l er
le ele görüşme l e r ya pılmı ş. Tutukevinele ko ğuşl ar d a an latılanl a r a. m e k anların uygun
olup olmadığının tespitleri yö nünden kara kol içindeki tüm birimler gezilmiş ve gös te rilmek iste nmeyen bazı mekanlarda d a ke ş if ve incele meler yap ılmı ş tır.
Kadın

ve çocukla r için s u ç ve suçlulukla mücadelede cezaevlerin e dü ş m e el e n önce
gereken önlemler son d e rece önemli ve incele m e k apsa mınd a olduğu için
meslek kurulu ş ları ve sivil toplum örgütleri ile iliş kilere ayrı bir önem verilmiş ve gö-

alınmas ı

rü ş meler yap ılmı ştır.

Heye t , incelemeleri sırasında sivil toplum örgütleri tem s il cileri il e d e bir araya gelBu bağl amda önce Sokak Çoc ukl a rı Gönüllüleri D e rn eği B aş kanı Ahm e t Yus uf KULCA ile gö rü şü lmü ş. ardından İ stan bul Tabipler Od as ınd a başta Tabipler
Odası olmak üzere çeş itli s ivil toplum örgütleri temsilcileri ile fikir alışverişind e bulunulmu ştu r ( 1998 ve 2000). İstan bul Ta biple r Odas ınd a ki toplantıya Komisyon ve
Heyet Başkanı Sema TUTAR PİŞKİNSÜT. İstanbul Tabip Odas ı Ba ş kanı Prof. Dr. Orhan ARIOGUL. İ stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Ana Bilim Dalı
Üyesi Doç. Dr. Füsun SOKULLU AKINCI. İ s tanbul Barosu Cezaevleri Komisyonu
Üyesi Avukat Filiz KÖSTAK. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi Avukat Eldebran ÇAKIRÖZEN , İstanbul Barosu İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Avukat
Hasan Kemal ELBAN, İstanbul Tabip Od as ı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa SÜTLA Ş. Bakırköy Cezaevi Doktoru Levent AYDEMİR. İns an Hakları D e rneği Cezaevleri
Komisyonu Üyesi Mukaddes ALATAŞ . Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
Genel Sekreteri Hale MERİÇ ARSLAN ve Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Başkanı M. Kemal GÜÇKAN katılmı ş tır.
miştir.
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Çalışmaların

tümü. TBMM'nin yeminli stenografları ve ses kayıt teknisyenleri tarafından heyetin tl'ıın l'ıyelerinin önl'ıncle kayda geçirilmiş ve resimlenmiştir. Daha sonra da Meclis Tutanal< Müdürlügü'nce çözümleri yaptınlarak inceleme tutanakların
da yer almaları saglanmıştır.
Ayrıca

nel

1998

yılında

Tutukevi içensinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak persoolan yargı dosyası. içerik ve uygulamaları açısından heclegerlendirilmek üzere alınmıştır.

hakkında sonuçlanmış

yctiınizce

Bu çalışma sonucunda Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi h akkında ayrıntılı bir inceleme ve clegerlendirme yapılarak "Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi 1998 ve
2000" isimli bu rapor hazırlanmıştır. Bu Raporun ekinde sunulan tutanaklar içinde
soruşturma kovuşturına aşamasında geçtigi iddia edilen pek çok konunun
Komisyonumuzca incelenerek sonuçlarının rap or halinde sunumu ise "Soruşturma
Kovuşturına İstanbul 2000" isimli diger bir rapor ile yapılmıştır.
Rapor içerisinele Tu tan ak 2000 olarak ifade eelilen belge Bakırköy Kadın ve Çocuk
Tutukevi TBMM Tutanak 2000 olup Ek 6'da verilmiştir. 1998 yı l ındaki ilk incelemcnin tutanaklarına Tutanak 1998 ifadesi ile atıfta bulunulmuş olup Komisyon
arşivimizde mevcuttur.

II - TUTUKEViNDE YAPILAN İNCELEMELER

Heye timiz,

Bakırköy Kadın

ve Çocuk Tutukevine girerken

3

A. GENEL BİLGİLER
~

Tutukevi binası Türkiye'deki tüm tutuklu hastaların tedavi edilecegi bir hastane
olarak yapılmıştır. Tıbbi cihaz eksikliğ;i nedeniyle uzun st"ırc boş kalan hastane
1997 yılı Şubat a_yrıncla Kadın ve Çocuk Tu tu k evi olar al< hizmete <1çılmıştır.

~

1998 yılı Şubat ayında Tutukevinde 353 çocuk. 182 bayan olmak üzere toplam
535 tutuklu bulunuyordu. Tutuklu çocukların sayısı bir ara 438'e kadar çıkmış
tı. Şu anda tutukevinde 262 çocuk (249 tutuklu. 13 hüküm özlü). 21 O kadın ( 180
tutuklu. 30 hükümlü ve hüküm özlü) olmak üzere toplam 4 72 !<işi kalmaktadır.

~

Tutukevinde 42

koguş vardır. Koğ;uşlar

18-20

kişiliktir.

B. YAPILAN GÖRÜŞMELER
1. TUTUKEVi MÜDÜRLERİ İLE YAPILAN GÖRÜ~MELER

Heyetimiz, Tutukevi yetkilileri ve

Bakırköy

Cumhuriyet

Başsavcısı

ile

görüşürken

1998 yılındaki ziyaret sırasında tutukevinde görevli olan yetkililer le yapılan görüş
melerden elde eelilen özet bilgiler aşağ;ıdaki şekilde aktarılmıştır. Tespitlerden sonra
parantez içerisindeki sayılar. üstte belirtilen tarihlere ait tutanak sayfa numaraları
nı göstermektedir.
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1.1. 1998 YILINDA YAPILAN GÖRÜŞMELER
BİRİNCİ MÜDÜR KEMAL ERYAMAN (1998)
>

>

>

>

>

>
>

Deg i ş ik cezaevl eri n de görev yapt ıg ını. Ödemiş Cezaevine ya rı aç ı k cezaevi k urd u ğ u 

nu . b u d en eyimleri n edeniy le Ba kırk öy Kad ın ve Çocu k Tu t u k evine h enü z in şaat
h alindey k en ata n d ığ ını , d ah a so nr ~ gör evden a lın d ı ğ ını , yargı k a ra rı ile tekrar gör evin e iade ed il d i ğ ini (Tuta n ak 1998. Sayfa l l).
D a h a ön ce k ad ın ve çocuk t u tukevler inde ça lı şmad ığını . an cak. gör ev ya p t ığ ı ceza evl erin de kad ın ve çoc u k l ar a ayrıl a n b öl üm l erin bulundu ğ unu (Tuta n al< 1998.
Sayfa 12).
Tutuk evi aç ıldığ ın da. İ s ta n b ul' u n değiş ik cezaevleri n d e b ulunan k a dın ve çoc ukl a rı b u r aya to pl adıkl a rını . an cak . k adınl a r ve çocuklar bu tutukevin e gelmek Ist em ediklerini
ve bulundukl arı cezaevlerind e b u n ed enlerle b az ı olaylar ç ık ardıklarını (Tuta n ak
1998. Sayfa 13 ).
Çoc ukl a rın buraya ge tirilm elerind en sonra M etri s ve B ay ra mp aşa tutuklul a rı ola r a k grupl aş tıkl a rını . b az ı k a dın tutuklul a rın d a o nl a rı bu y önde ta hrik ettikl erini
(Tuta n a k 1998, Sayfa 14).
Tutukevi aç ıldıgınd a, d eğ i ş ik cezaevlerind en problemli per son elin gönd e rildiğ ini , bu
personelin k aza ndıkl a rı kötü a lı ş k a nlıkları buraya taş ıdıkl arını . çocuklara ter s d avranı ş la rd a bulundukl ar ını , b ağırdıklarını ve aşağ ıl ay ıc ı sözler sarf ettiklerin i (Tu tan ak
1998. Sayfa 15).
Çoc ukl a rın k endi a rk a d aş l a rının eşya l a rını zorla a ldıkl a rını , korkud an kim senin b u
durumu id ar eye h ab er ve re rn edi ğini (Tutan ak 1998. Sayfa 15 )
Sorunl a rın çöz ümün e k a tkıd a bulunmak iç in b az ı va kıf ve kuruluşlarl a Ilişki kur du ğunu, elbise yardımı yapılınasını sağladı ğ ını (Tutan a k 1998, Sayfa ı 6),
Ka dın tutuklul a rın ç oc ukl a rı

>

rıldıkta n

sonra

için kr eş ya ptırdığ ını. a nca k. k endisinin gör evd en aygibi kull a nılm a dığını (Tuta n ak 1998, Sayfa 16) ,

kr eş in ge r e ktiği

>

Tutuk evind e yapma k i ste di ğ i b az ı faaliye tl erin dönemin B a k a nı ta ra fınd a n ya nlı ş
a nl aş ıldı ğ ını ve Zon guldak Cezaevin e İkin c i Müdür ol ar ak t ayin edil d i ğ ini. B ölge
İd a r e M a hkem es in e d ava aç tı ğ ını ve d avayı k aza nın as ı ü ze rin e tekrar es ki gör evine
iad e edildig ini (Tutan ak 1998, Sayfa 21) ,

>

Tutukevinde çoc ukl a rın ve k adınl a rın h erh an gi bir m eşguliye te sevk edilm esinin ge r e ktiğini , bu ya pılın az sa id ar e tara fından h akimiyetin sağl a n a ın ayacag ını (Tuta n ak
199 8 , Sayfa 2 3 ).

>

M evc ut uygul am ad a ç ocukl a rın y irmi saat kapa lı yerd e tutuldukl a rını , günde a ncak iki saa t h ava l a ndırm aya ç ık a rıldıkl a rını (Tutan ak ı 998 , Sayfa 23) .

>

K endis ini bu tutukevind e bir ç ıb a n
t e di ğini (Tutanak 1998, Sayfa 24},

>

J a nd arm a ile Cezaevi İd a re si a ras ınd a ki çe ki ş m e nin fa turas ının k endisin e ç ık a rıl 
dı ğını (Tutanak 1998. Sayfa 3),

b aş ı

gibi gördüklerini , bu n ed enle d e tayinini is -

>- Çocuk tutukluların k endi a ra l a rınd a olu ş turdukl a rı grupl a rın lid erl eri oldu ğunu .

bunlardan diğe rl e rinin
1998, Sayfa 4).
>

ve

B a kanlığa
nı

•

korktukl a rını

ol ayları

abartar ak

anl a ttıklarını

(Tutanak

24.02 . 1997, 24 .03 . 1997, 16.05 . 1997 tarihlerind e ü ç d efa rapor yazdığı
(Tutan ak 1998, Sayfa 4) .

Bak ır köy Kad ı n

ve Çocuk Tu tukevi TBMM Tutanak 1998

5

:-- İ yi bir ek ip gö rev yap m ad ı g ı ürcce burada o l ay l a rın d evam edccegini (Tuta na k
1998. Sayfa 4),
:-- Hizm et içi egitimin ye ter li o lm ad ı gını ve gösterm elik biçimd e ya pıldı ğ ını (Tutana k
1998, Sayfa 5).
~ İkin c i müdür sayısın ın ye te rli o lm ad ı gını. en az a ltı tane olması ge r e kti ğ ini. gece
olay o lm a m as ının ancak bu şe kild e sağl a n ab il eceğini (Tutanak ı 998 . Sayfa 5).
:-- Psikolog. sosyal hizmet u z m a nı . pcdagog, öğretmen vb. gibi k adro l a rın verilm esi ger ek ti ğ ini (T uta na k 1998. Sayfa 6).
~ Bu tutukevinin. Adalet Bakan lığı tarafından reklam için açı ldığını (Tutanak 1998. Sayfa
6) b e lirtmiş tir.
İKİNCİ MÜDÜR CUMHUR MÜŞTEBAOGLU (1998)

:-- Tutukevinin iki müdür tarafından yö n e tilmesinin do ğru bir uygulama olmadı ğını
(Tutan ak 1998, Sayfa 2).
Çocuk ve kadın tutuklular konusunda daha ön ce h erhangi bir m esle ki eği t imi a lmadıgını (Tutan a k 1998. Sayfa 3).
> Çocuk tutuklulara bir u ğraş bulunması gerektiğini. a ksi takdird e birbirl e rine zarar verdiklerini (Tu ta nak 1998, Sayfa 2).
:-..- Özellikle bunalım geçiren çocuk l ar ın kendile rin e zarar ve rdikle rini. k endilerini
kes tiklerini (Tutanak 1998. Sayfa 4),
:-..- Tutukevinde çocuk tutuklutara kötü muamele (dayak-falaka) yapılmadığını (Tutanak
1998, Sayfa 4).
::o- isyan sıras ınd a ise askerlerin çocuklara d ayak attıklarını (Tutanak 1998, Sayfa 9).
::o- So runların çözümünü kol ayl aş tırmak için B a kanlığın daha çok ödenek gönderınesi gerektiğini. ayrıca ya rdım kuruluşlarının da çocukla ra yardım etm eleri gerektiğini (Tutanak 1998, Sayfa 8) söylemiştir.
ÇOCUK BÖLÜMÜ İKİNCİ MÜDÜRÜ NURDOGAN ERTUGRUL (1998)

Fakültesi, Almanca öğretmenliği bölümü mezunu olduğunu. kendis ini
açıdan ye terli gördüğünü, bu kurumda çok az yetişmiş insanın olduğunu . yakın zamana kadar ilkokul mezunu müdürlerin bulunduğunu, kendile ri ne d e me sl eği onların öğrettiklerini (Tutanak 1998, Sayfa 9).
:-- Bir kurumda bir tane birinci müdürün olması gerektiğini, Bakanlık yetkililerinin
kendi yanda şlarına makanı verebilmek amacıyla buraya iki müdür atadıklarını
(Tutanak 1998, Sayfa 13) .
::o- Tutukevinde dayak ve falakanı n olm adı ğını (Tu tan ak 1998. Sayfa 9).
~ Ç ocukla rı ke ndilerine ve diğe rl e rine zarar verdiklerinde tecrit e ttikl e rini ve hü creye koyduklarını.
~ Burada görevli p e rs onelin can güve nliği bulunmadığını (Tutana k 1998. Sayfa 13)
>

Eğitim

mesleki

söyl e miştir.
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TUTUKEVi MÜDÜRÜ ÖZEN KORKMAZ (1998 )

götüremediklerini. su ve banyo sorunlarının
oldugunu. bu sıkıntılar giderilmedigi sürece tutukevinde yaşanan sorunların çözümlenemeyecegini (Tutanak 1998, Sayfa 17).
:.-- Tutukevi jandarmasında görevli bir uzman çavuşun ortalıgı karıştırdıgını. medyaya bilgi verenin de o oldugunu ve bunu Müdür Kemal ERYAMAN ile birlikte
yaptıklarına inand ıgını (Tutanak ı 998. Sayfa ı 8),
~ Jandarmanın. duruşmaya ve hastaneye giderken çocukları etkiledigini ve aleyhlerine k ı şkırtt ıgını (Tutanak ı 998. Sayfa 20) söylemiştir.
:.--

Tutuklu l arı zamanında duruşmaya

1.2 . 2000 YILINDA YAPILAN GÖRÜŞMELER
İlk ziyare tte n iki yıl sonra gerçekleştirilen ikinci ziyarette. iki ba ş lı yönetime son
verildigi ve tek müdürün görev yaptıgı görüldü.

TUTUKEvi BİRİNCİ MÜDÜRÜ FEHMİ DEMİR (2000)
~

Geçmiş yıllarda

tutukevinin iki bölümü için iki müdürün görev yaptıgını. ancak
bu konuda yapılan girişimler sonucunda müdürlerin teke indirildigini. bu durumun kurumu daha saglı k lı bir yapıya kavuşturdugunu (Tutanak 2000 * , Sayfa ll.
:ı;- Bir sene önce bir psikolog kadrosu alınabildigini (Tutanak 2000, Sayfa 2),
~ Çoc ukların yaş gruplarına veya suç grupl arına göre halen aynlamadıgını.
:;..- Tüm başvuran çoculdarın tutukevine geldiklerinde ailelerine haber verildigini.
~ Tutuklu çocuklara yönelik çeş itli
kurslar ve sosyal faaliyetler düzen lendigini
(Tutan ak 2000. Sayfa 4).
>- Kadro l arında sosyal hizmetle r uzmanı dışında başka bir eksik ol madıgını
(Tutanak 2000. Sayfa 15) belirtmiştir.

2. SAVCILAR İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER
2.1. 1998 YILINDA YAPILAN GÖRÜŞME

BAKlRKÖY CUMHURİYET SAVCISI CELİL DEMİRCİOGLU (1998)

Türkiye'nin bütün cezaevlerinde fiziki yetersizliklerin oldugunu (Tutanak ı998,
Sayfa 6).
::;;.. Avrupa ü lkelerinde cezaevlerinin bir, iki, ya da en fazla dört kişilik oda sistemine
göre yapıl d ı gını. günün belli saatlerinde havaland ı rmaya ç ı karıldıklarını. çal ıştı
rıl dı klarını , sportif faaliyetlere katıldık l arını ve disipline uymayanların ise kesinli kle affedilmediklerini (Tutanak ı 998, Sayfa 7) .
>- Türkiye'de ise fiziki koşullar kadar infaz sisteminin de sorunlar yarattığını, otomatik şa rtla tahliye sisteminin ya nlış oldugunu . hak eden için şartla tahliye sistem ine geçilmesi gerektigini (Tutanak ı 998, Sayfa 7).

>-

•

Bakırköy Kadın

ve Çocuk Tutukevi TBMM Tutanak 2000
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:;... Tutukevinde hem tutuklu sevk arac ı hem de araç şoförü eksiği sorunu old u gunu. tutukluların araç yetersizliği nedeniyle duruşmalara zamanında götürülemediklerini ve yargı sürecinin uzad ı ğın ı (Tutanak ı 998. Sayfa ı 0).
;;;.. Basında da yer alan iddialarla ilgili adli soruşturmaya baş l andıgın ı . en k ı sa sürede bitirilecegini (Tutanak 1998, Sayfa I 3).
,... Tutukevinde iki müdürün birden görev yapmasının ciddi sorunla r yaratt ı ğın ı
(Tutanak 1998. Sayfa 13).
:;... Tutukevinde görevli personelin yetersiz oldugunu (Tutanak 1998. Sayfa 14).
::.- Dış koruruayla görevli jandarmanın da olaylara dahil oldugunu, bu nedenle bir
jandarma görevlisini başka bir göreve aldıklarını (Tutanak 1998. Sayfa 14).
> Bazı çocuk tutukluların dövüldüklerine dair eylemleri tespit ettiklerini (Tutanak
1998. Sayfa 14).
>
15 / 18 yaş arası çocukları yönetmenin çok zor olduğunu, üstelik bunların bazı
larının gerçek yaşlarının daha büyük oldugunu. bu durumun önemli sorunlar
yarattığını (Tutanak 1998. Sayfa 15).
::.- Çocuk tutukluların kendi içlerinde baskı kurdukl arını . birbirlerinden zorla altın.
para vb. gibi kıymetli şeyleri aldıklarını (Tutanak 1998. Sayfa 15).
::.- Yine. kendi aralarında meydana gelen bazı olayları korkularından zamanında
idareye haber veremediklerini (Tutanak I 998. Sayfa 19).
::.- Medyada da yer alan. bir televizyon muhabirinin tutukevine girmesinin müdürlerden birisinin yardımı ve diğerini karalamak amacıyla meydana gelmiş olabileceğini (Tu tan ak I 998. Sayfa 21).
> Tutukevinin gerçekte hastane olarak yapıl dığını, bu nedenle bazı eksikliklerinin
bulunduğunu (Tutanak 1998. Sayfa 24).
> Her koğuşa sıcak su verilemediğini. yine her koğuşta kalariferlerin çalışmadığını
(Tutanak 1998. Sayfa 24).
> Anneleri ile kalan çocuklar için kreş yaptırmak istediklerini. bu amaçla bir vak ı f
kurma girişimlerinin bulunduğunu, Adalet Bakanlığının bu girişime sıcak bakmadığını (Tu tan ak 1998, Sayfa 25) belirtmiştir.

2. 2. 2000 YILINDA YAPILAN GÖRÜŞMELER
BAKlRKÖY CUMHURİYET SAVCISI CELİL DEMİRCİOGLU (2000)
>

>

>

Karakolların

üç ayda bir savcılarla payiaşarak kontrol edilmege çalışıldığın ı . ancak karakolun savcı tarafından denetlenmesinin polis üzerinde olumsuz etki yarattığını
(Tutanak 2000, Sayfa 1 ll.
Savcılıkla polisin ilişkisinin çok zayıf olduğunu, kendisinin Bakırköy Emniyet
Müdürünü tanımadığını, polisin üzerine fazla gidildiğinde ters tepki alındığını.
yakalanmasını istedikleri şahısların inadına yakalanmadıklarını, emniyet müdürlerinin adliyeye hiç adım atmadık l arını, ayrıca Emniyet Teşkilatı ve bakanlık
lar (MEB. Sağlık Bakanlığı. Sosyal Hizmetler ile ilgili Devlet Bakanlığı) ile tutuke vi diyalogunun hiç olmadığını (Tutanak 2000. Sayfa 12).
Savcılıkta iş yükünün çok fazla olduğunu, bir önceki seneden 70 bin hazırlık
dosyası devrettiğini, şu anda I 40 bin hazırlık evrakıyla beş savcının ilgilendiğini.
normalde 55 olması gereken savcı sayısının 39 olduğunu (Tutanak 2000, Sayfa 1 1).
8

Polisin hazırlık soruşturması sırasında görevini gerektigi gibi yapamayabilecegini, ancak savcıların da işi gerektigi gibi takip edip sahiplenmediklerini (Tutanak
2000 . Sayfa 13),
>- Savcı " Şunu söyleyebiliriz: yani, polis hazırlık soruşturmasını yaparken belki görevini yeterince yapmıyor , işkence yapıyor olabilir. Bu konuda fazla egitimli degil.
ama cumhuriyet savcıları da , polis kendi adiarına bu soruşturmayı yürüttügüne göre, bu konuyu fazla sahiplenip, polisin karakolda soruşturma yaparken gidip oraya "ne yapıyorsun?" diye sormadıkları da oluyor. Yani, sahip çıkmıyor
lar", şeklindeki sözleri ile insan hakları ihlallerinin ve işkence iddialarının ortadan kalkabilmesi için kamu görevlilerinin sorumluluk bilinci ile hareket etmelerinin ne kadar gerekli oldugunu,
>- Cezaevinde sıcak su probleminin hala devam ettigini (Tutanak 2000, Sayfa 15).
>- Cezaevi ring araçlarının ve şeförlerinin yetmedigini (Tutanak 2000, Sayfa 16).
>-- Polisten kendilerine gelen bir tutuklunun adli tıbba gönderildigini, adiiyeden cezaevine kadar geçen süre içinde ise zaten adliyede işkence yapılmasının mümkün olmadıgını, bu sebeple cezaevine girineeye kadar yeniden bir rapor alınma
sına gerek olmadıgını (Tu tan ak 2000. Sayfa 14) belirtmiştir.
>-

TUTUKEvi SAVCISI KAYA KABACIOGLU (2000)
>-

1998' deki ziyaret sonrasında 16 cezaevi personeli hakkında kamu davası açıl 
(Tutanak 2000. Sayfa 7).
İki müdürün de soruşturma sonucunda başka yerlere tayin edildigini. % 90 oranında eski personelin görevinden ayrıldıgını (Tutanak 2000, Sayfa 10).
Cezaevi müdürünün cezaevi tabiplerinin üst sicil amiri oldugunu, bu konuda bir
düzenleme yapılmadıgını,
Medyada cezaevlerinin hep kötü taraflarının işlendigini. burada yapılan iyi şeyle
rin görmezden gelindigini.
Belediyenin açtıgı "umut istasyonları"nın büyük faydasının oldugunu, tutukevi
nüfusunun 438'den 262'ye indigini, eskiden bazı kişilerin sırf kışı geçirmek için
buraya geldiklerini (Tutanak 2000, Sayfa 9),
Kendilerinden önceki dönemde yönetirnin tutukevine yeterince hakim olamadıgı
nı, kendilerinin bazı düzenlemeler yaptıgını ,
Çocuklara Özgürlük Vakfı'nın katkılarıyla 99 infaz koruma memuruna Gemlik'te
egitim verdiklerini,
Savcıların asli görevlerinin dışında işlerle meşgul olduklarını, bu konuda ceza yasasında yeni düzenlemelere ihtiyaç duyuldugunu (Tutanak 2000 , Sayfa 13).
Adli tıp konusunda gerek oldugunda kendi doktorlarının geçici rapor düzenleyebildigini, kendi hekimlerinin bu konuda iyi oldugunu, DNA testi yapılması gerektiginde birtakım zorluklar yaşanabildigini, bu raporun 4-5 ayda alındıgını
(Tu tan ak 2000 , Sayfa 14),
Tutukevinde bulaşıkların hala tuvaletın yanında yıkandıgını, bu konuda bir tadilat çalı şmasının hala yapılamadıgını (Tutanak 2000, Sayfa 15) belirtmiştir.
dıgını

>->>-

>

>-

>->
>

>-
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3 - TUTUKEvi DOKTORU LEVENT AYDEMİR İLE YAPILAN GÖRÜŞME (2000)
>-

Son bir

yıl

içinde revirde önemli

degişiklikler

oldugunu

(Tutanak 2000. Sayfa

21).
>-

>
>-

Protez dışında diş ile ilgili tüm tedavilerin yap ılabildigini , diş doktorlarının oldugunu
Personelin ciddi bir saglık taramasından geçirilmedigini
1998 yılında yapılan incelemelerde Heyetin de karşılaşarak gördügü Hepatit B
taşıyıcısı oldugu tespit edilen bayan infaz koruma memurunun hala cezaevinde
çalışmakta oldugunu belirtmiştir.

Örnek (Tutanak 2000, Sayfa 18).
( .... ....... )

TUTUKEVİ DOKTORU LEVENT AYDEMİR- Yaklaşık 1 sene oldu. Şu anda diş bakımıfalan yapılıyor.

sadece protez yapamıyoruz. Çekim. tedavi. hepsini yapıyoruz . Rutin kan tahlilifalan
Oksijen tüpümüz var. Kartateks tutuyoruz. Tüberküloz taraması yaptırdı/c Göz taraması yapıyoruz . Testin yapılabileceği karşılamayı bulamadığımız için. yani maddi yönünü
halledemedlğimlzden Hepatlt B taraması yapamadık. Personeli bir ara taramadan geçirmeye
başlamıştık üçer. beşer. ama onun arkasını getiremedik.

yapıyoruz.

(... ..... .. )

4- TUTUKEvi ÖÖRETMENİ İLE YAPILAN GÖRÜŞME (1998-2000)
>-

Tutukevi savcısı 1998 yılındaki incelemelerde ögretmen sayısının az oldugunu .
ögretmen verilmesi için Milli Egitim ve Gençlik Spor il müdürlükleri ile temasta
oldugunu söylemiştir. (Tutanak 1998. Sayfa ll) Savcı Kabacaoğ;Iu ayrıca tutukluların kısa süre kalmaları dolayısıyle onlara yönelik bir egitim faaliyeti yapıla
madıgını b e lirtmişti. "Ortalama 3 ay kalıyorlar " (Tutanak 1998, Sayfa 9). Tutukevine ikinci gidişte Müdür Fehmi Demir birçok egitim çalışmasının devam ettigini
söylemiştir. Müdür Demir 'in verdigi bilgilere göre birinci kademe okuma kursuna halen 21 tutuklu devam ediyor, ikinci kademe okuma kursu için ögrenci tespitleri yapıldı , yakınd a kurs başlatılacak. Açık ilkögretim kursuna 4 kişi devam
etmektedir. 1998 yılında Açık Lise kursuna katılan 4 tutuklu birinci ve ikinci basamak sınavıanna katılmıştır. 1999'da kayıt yaptıran 3 tutuklu sınav süresinden
önce tahliye olmuştur. ÖYS sınavı için 2000 yılında bir kişi başvurmuştur .

Örnek (Tutanak 2000, Sayfa 16)
(. ......... )
BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT- Çocu klarda ve kadınlarda okur-yazar oranı ne kadar?

Öğretmenlerimiz bunu yapabildiler mi? Geçen seferki gelmemizde kartateksleri yoktu. dosyaları yoktu. çok kısa süre girıp kalıyorlardı? Bllgisayarlarınız gelmiş mesala. Yanı. öğretmenie
rin kayda girebileceği. en azından. az da kalsa. bir gün kaldı okur-yazar. şuradan geldi. şudur
gibi bir şey var mı?

lO

FEHMİ DEMİR- Var efendim. Okur-yazarlık oranı şimdi yüzde 80 falan. Çocuklardan şimdi 20

okuma-yazmaya devam ediyor. Bunu. halk eğitim merkez müdürlüğünden almış olyürütüyoruz. Kendi öğretmenimiz geldi. önümüzdeki hafta da o
yeni bir sınif açacak.
küsur

kişi

duğumuz öğretmen vasıtasıy la

(. ......... )

~

incelemelerden bugüne altı ayrı okuma yazma kursu düzenlenBunlardan 12 Mayıs- ı 2 Agustos 1998 dönemine 21 çocuk, 4 Mayıs - 9
Agustos ı998 dönemine 20 çocuk, 7 Eylül-lO Aralık ı998 dönemine 20 çocuk.
26 Ekim 1998-30 Ocak 2000 dönemine 20 çocuk, 9 Kasım 1998-1 O Şubat 1999
dönemine 20 çocuk katılmıştır. 22 Kasım ı 998'de başlayan ve halen devam eden
okuma yazma kursuna 19 çocuk devam etmektedir.
1998

yılındaki

miştir.

Örnek (Tutanak 2000, Sayfa 78)
( ........... )

- Devam eden kaç ögrenci var?
ÖGRETMEN- 19 kişi var şu anda. Mahkemeye gidenler oluyor. tahliye olanlar var. sayı günlük degişiyor.
BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT - Okuma yazmayı ne kadar ögrenebiliyorlar?
ÖGRETMEN- Erken gidenler isimlerini yazabiliyorlar. adreslerini yazabiliyorlar. İki üç ay kalanlar bayagı ögreniyorlar. Ayrıca sosyal bilgiler ve Türkçe ögretiyoruz.
( ........... )
BAŞKAN

5- İNFAZ KORUMA MEMURLARI İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER

(1998 ve 2000)

infaz koruma memurları ile yapılan görüşmelerde bazı sorunlardan şikayetçi olmuş
lardır. Bunlar;
~

Maaşların

mancılara

yetersizligi, özel hizmet tazminatlarının verilmedigi ve bekçilere, oruygulanan beş yıl yıpranma payından kendilerinin yararlandırılmadıgı.

~

Birkaç

takım

~

Ulaşım sorunlarının

~

Bayramlarda tatil yapma

elbise yerine tek

takım

elbise

aldıkları.

çözümlenmedigi.
olanaklarının bulunmadıgı.

~ İki başlı yönetimin (Adalet ve İçişleri Bakanlıkları) ortadan kaldırılması gerektigi.
~

Ceza infaz

yasasının güncelleştirilmesi

gerektigi.

~ infaz koruma memurlarına silah. kelepçe. cop gibi inzibat aleti verilmesi,
~

Çete üyelerine

~

Personel için

karşı

etkin

korunmaları,

kreş olmaması

gibi

sorunlardır.

ll

C - KOÖUŞLARDAKİ İNCELEMELER VE TUTUKLULARlN ANLATlMLARI

Koguşlarında
ş ulları

ve

ziyaret edilen çocuk ve kadın tutuklu ve hükümlüler. tutukevinin koHeyetimize çok aç ık ve içten anlatımlarda bulun-

yaşadıkları hakkında

muşlardır.

>

Tutukluların

ifadelerine göre infaz koruma memurlarının tavırları değişiklik
göstermektedir. İyi ve kötü vardiyaların hangileri olduğu sorulduğunda görüş bildiren tutukluların çoğunluğu aynı kişilerden şikayetçi olmuştur. 1998
yılındaki görüşmelerde en çok şikayet edilen infaz koruma memurları ikinci müdür " ..... ........ " , " ....... . ..... ", " ....... .. .... ", " ... .......... " ve " ............. " isimli memurlardı. Benzer şikayetler 2000 yılındaki incelemelerde de dile getirilmiştir. İkinci gidiş te tutuklular en çok İkinci Müdür " ............. ", Başgardi yanlar " ............. " ve " ............. " ile gardiyanlar " .. ........... " ve ".... ... ...... "ten
ş ikayetçi olmuşlardır.

Örnek 1. (Tutanak 2000, Sayfa 29)
( ........... )

BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT - Burada çok kötü davrananlar hangileri?

TUTUKLU ll - " ..... ..... " var. " .. ........ ·· başejendi. " .............. " bana çok Işkence etti. Falaleaya aldı beni. Nöbetçi ağabeyler benljalakaya almıştı. Yarım saat sonra tekrar o geldi, "yetmez. ya tırın" dedi. Dövdükten sonra yarım saat korldorda koşturuyar/ar ayakları şişmesin diye. H ücrede ]alakaya aldılar. kadınlar koğuşlarının olduğu yerde.
(. .......... )

Örnek 2 . (Tutanak 2000, Sayfa 32 -33)
(.

.... .. .... )

TUTUKLU- ... Ben tecrltte 38 gün bir kaldım. 30 gün bir kaldım . bir de 8 gün kaldım . İdareyle
kavga etmiştim ben. Ziyaret kabulde küjürlü konuştu onun için kavga etti/c Biz gece, birbirine
hasım olanlar kavga etmesin diye gece nöbet tutuyoruz. başefe ndi " .......... "benim yanımda ka lan nöbetçi arkadaşıma "yatın" dedi. biz de nöbetçilik yapıyoruz dedik, bize "yatamıyorsanız
gelin k oynurnda yatın" dedi. Siz dllelcçe yazınfalan dtyorsunuzya. o arkadaşım da tecritten
gelirken saçlarını yoluyorlardı, benim sırtımı ziyaret kabulüne doğru çev irdiler o Murat Isimli
arkadaşımın saçlarını tuttu çek ti. Bunları yapanlar ".. ........ ", tekrar bir tane daha " .......... " var.
" ............. Bazı gardiyanlar da bize çok Iyi davranıyor.
BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNS ÜT- Yakup va r mı?

TUTUKLU- Hayı r. " .......... "ağabey yok. Onlar bize karş ı Iyi davranıy orlar. " .......... " lle " .. ........ "I n
vardiyasında oluyor bunlar. Kendilerine özel sapa yapmışlar. ortalarından halat geçiyor ayaklarımıza sokuyorlar kaldırıyor/ar.
( ........... )
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Örnek 3. (Tutanak 2000, Sayfa 34)

..

(. ... .. ... )

TUTUKLU- Şimdi yazsak bilmlyorum olur mu: ama. yazalım o zaman. Başgardiyan Zeki. bir tane daha başka gardiyan " .... .. .... ·· var. " .......... ··. ·· .......... ", " ... ....... ", bir tane daha var ismini bilmiyorum. " .......... " var. Başmüdür de bizi çok küfürlü konuşuyor. Bizlere baskı yapıyorlar. ama
bazı özel koğuşlar var onlara her türlü imkanı sağlıyor/ar. Mesala. Karagümrük çetesinden Nuri Erginfalan var o özel açtıkları koğuşlarda. onlara daha özel muamele yapıyorlar.
( ........... )

Örnek 4 . (Tutanak 2000, Sayfa 37-38)
(. .......... )

TUTUKLU - Tüm bu vardiyalar içerisinde en güzel vardlya

Yaşar

Abinlndlr.

TUTUKLU - " .......... " abi gerçekten çok iyi birisi.
A. EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Zararlı hangi vardiya?

TUTUKLU - Öbür dört vardlya da zararlı.
" .......... ", " ............ pis. Bir de " ...... .. . ", ama onlar gibi

değil.

Ama en güzel vardi ya " ....... " ab id ir.

TUTUKLU - " ...... .... ". " .......... ". " .......... ", " .......... ". bunlar çok kötü muamele

yapıyorlar. işkence.

TUTUKLU- Şimdi isimlerini size söylüyoruz. ama haberleri olsa hemen bizi hücreye koyarlar.
Ben burada ço k ezlldim. Ben burada ne günler geçlrdim. Altı ay boyunca hücrede kaldım.
BAŞKAN D~ . SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT - İki" .......... " var. biri gardiyan. öbürü başgardlyan.

TUTUKLU -

Başgardiyan.

( ....... ....)

Örnek 5. (Tutanak 2000, Sayfa 45)
( ........... )

A. EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Hangi vardiya iyi. hangi vardlya kötü?

TUTUKLU 26- Bu vardlya kötü, " .......... " Ağabeyin vardiyas ı. Beyzbol

sopalarıylafalakaya

ya-

tırıyorlar.

BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT - Nerede

o sopalar?

TUTUKLU 26- Hücrede. Çatıların eşiklerinde falan saklıyorlar. oralarda
koyuyorlar,falaka şeyleri var. uzun sapalar var iplilpll .

boşluklar

uar. oralara

(. .......... )

Örnek 6. (Tutanak 2000, Sayfa 48)
(

...........)

TUTUKLU 28- " ............

ağabey

var. çok iyi insan.

Ben askeri konularda bir şey diyeceğim. Askerler bizi çok eziyor. Yani. mahkeme konusunda
olsun. hani Metrls'ln mahkCımu. Bayrampaşa'nın mahkCımu bizden daha iyi. Biz çocuk olduğunuz halde biz ezillyoruz. Nezarette yemek lsteyeceğiz size "yemek yok'' diyor. hakaretler ediyor asker komutanlar. Bunlar buradan mahkemeye çıkarken oluyor bunlar. Ne blleytm. Met-
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r is 'I n

mahkumları na

var bize yok. Biz

çocuğu ı

bize daha Iyi muamele edilmesi

laıımken

bize

bas kı u y gula nıy o r. İşte "s iz h içbir şey ko nuş m ay a ca ks ınıı " diyorlar. küfür ediy orlar.
( .. .. .. ..... )

Örnek 7. (Tutanak 2000, Sayfa 57)
(. ..........)

TUTUKLU - B iz i burad a müd ür bile d övüyor. " .......... " B ey .
BAŞ KAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNS ÜT - " .... .. .. .. " d e mi d öv üyor?

TUTUKLU - B ize "karate

yaparım

size" diyor.

TUTUKLU 42- B en görm edim d e. " .. .. ...... "le " .... ... ... "ceza vermeyle meşhurdur yani. Bazen geceleri ya tmıy o ru ı. sa bahlıyo ru ı. Koğ u ş ta bir sorun oluyor. onu söyl ey e ceğimi z zaman sabaha
kadar yatmıyoruı . uykudan kalktığımıı zaman dayak yerlı diye. Sayımı korkarak söy lüyoruz
burada . H emen hemen her gün sayımda dayak yiyoruı burada efendim.
( ... ..' ..... )

Örnek 8 . (Tutanak 2000, Sayfa 58)
( .. .. .. .. .. .)

TUTUKLU - Efendim. bizim lsyanımız oldu bu teyp olayından . Bizim teyb/miz yoktu . B iz burada bunalıyorduk. Başefendllerle. müdürlerle falan konuştuk. Izin vermediler. hepsi yok çekti.
Biz şu kadar teybe razı olduk, ona da yok çektiler. Biz kapılarafal an vurduk. müdürfalan geldt. Koğuştan alınmadık. bir hafta sonra alındı k. " ... ....... " bana diyor ki, "seninle kara te yapacağım ş imdi tecrltte." B enimle karate yapıyor tecrltte.
(.

.......... )

Örnek 9 . (Tutanak 2000, Sayfa 63)
( .... ... .. .. )

TUTUKLU 50- Bakın efendim. burada elbisem var kanlar içinde. Beni dövdüler bütün elbisem
kanlar içinde kaldı.
BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT- Kanlı gömleğini, eşofmanını gösteriyor.

Neden suçlayarak yaptılar. neden dövdüler?
TUTUKLU 50- Ben 14 üncü koğuşta kalıyordum. buraya yeni geldim. kavga çıkmıştı koğuşu
dağıttılar. "O koğuşta niye böyle olaylar çıkıyor " diye hepimizi dövdüler. O elbisedeki kanlar ağ
z ımdan. burnumdan akan kanlar.
BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT- Senin ne şlkay e ttn var?

TUTUKLU 54- Elleriyle vursalar bir şey değil d e sopalarla vuruyor/ar.
(. ...... .... )

Örnek 1 O. (Tutanak 2000, Sa!lfa 33)
(. .......... )

TUTUKLU- Başme mur " .. .. ...... "'lu. Bir tane daha " .. .. .. .... " var. Arkadaşımın ayağının altından
soktu. bir d e küfürlü kon uş tu arkadaşıma hep . Sopayla ayaklarının altına ... Bana "bakma lan "
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diye lcüjürlü konuştu. Efendim. ben buraya zaten Icelimeden gelmiş/m. A rkadaşım bana laf etti diye adam vurmuşum. lcendlml zor tutuyorum. Arlcadaşımın saçlanını yoldu/ar. kafasına telcmefalan vuruyor/ar. Bu anlattığ ı m olay olalı 3-4 gün oldu. Sizin geleceğinizi biliyorlardı tecritleri hep dağıttılar.
(. .......... )

Örnek 11. (Tutanak 2000, Sayfa 98)
( ........... )

TUTUKLU 86- İyileri de var. " ............ Ağabey. " ............ Ağabey. " .......... "r Ağabey. bunlar hep
iyi. Baygardiyanlardan " ............ Ağabey. " ............ Ağabey. " ............ Ağabey iyi. ·· ............ Ağabeyle " ............ Ağabey kötü. " .......... ", " .......... "beraber zaten.
( ........... )

;;.. 1998'deki incelemelerde

bazı

tutuklular gardiyanları "görmeleri" halinde
olana daha iyi muamele yapıldığını

yaptırdıklarını söylemiştir. Parası

2000

yılında

da devam

işlerini
iddiası

etmiştir.

Örnek 12. (Tutanak 1998, Sayfa 36, 80)
( ........... )

TUTUKLU - Bazen tşlm düşüyor gardlyanlara. bir paket Marlboro lndirlrselc ceblne.
rüyorlar. yoksa görmezler lşlmlzl"

lşlmlzl

gö-

(. .......... )

Örnek 13. (Tutanak 2000, Sayfa 37)
( .......... .)

TUTUKLU- Herkes hata yapabilir. Bir kere hata yaptık artık. ondan sonra devam ediyorlar. En
ujalc bir şey olsun. hemen beni alırlar. Bir ]alakaya alıyorlar. ondan sonra hücre. Para oldu mu
almaz/ar. para olmadı mı burada ezllirsln. Para olunca vurmuyorlar.
KADİR BOZKURT (Sinop}- Niye?

TUTUKLU - Para yediriyorsun bir

şey

demiyorlar.

KADİR BOZKURT (Sinop)- Kim alıyor parayı?

TUTUKLU- Hepsi

alıyor. Bazıları

hariç. hepsi yiyor.

(. .......... )

Örnek 14. (Tutanak 2000, Sayfa 57)
TUTUKLU- Kantinden kaliteli sigara alıyorsun. nöbetçllere verdiğin zaman yan
Ihtiyacın olan ber şeyi alıp getiriyorlar. Sigara vermediğin zaman getirmiyorlar.

koğuşlardan

BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT- Hangi koğuşlar en çok rüşvet veriyor?

TUTUKLU 42 - 8. 9. 12 zengin: o

kısımlar.

TUTUKLU 36- İrifaz koruma memur/arına kendilerine göre ilcram ediyorlar ve de gece sayım
dan sonra bir Ihtiyaçları oldu mu başica koğuşlardan lcarşılanabiliyor. Fakat. birçok kere biz istedik. "nöbette dolaşamayız" dediler. Biz bir şey veremtyoruz. imkanımız yok bizim.
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BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT- Siz bir şey veremiyorsunuz. öyle mi?

TUTUKLU- Her zaman olmuyor. Iki vardiyada oluyor.
TUTUKLU >

Alıştılar mı devamlı

Istiyorlar. biz de

devamlı

veremlyoruz.

Bazı tutuklular s orunlannı TBMM İnsan Haklannı İnceleme Komisyonu'na iletmek

için

ş ikayet

dilekçesi yazmaktan

korktuklannı belirtmi ş tir.

Örnek 15. (T u t anak 2000, Sayfa 33}
(. ......... .)

TUTUKLU-

Adını

bilmiyoruz. anahtar herkeste duruyor. Bütün gardiyanlar orada oturuyor.

efendim. korkuyorduk. Siz "bir sorununuz olduğu zaman dilekçe yazın"
nöbetçi bize ne dedi biliyor musunuz "siz bu dllekçeyl yazacaksınız. ama bunlar
benim elimden geçiyor yırtarım" dedi. Siz gidince ''size ne soruyor/ar" diye bizi sıkıştırıyor/ar.
biz korkumuzdan söyleyemlyoruz.

Biz

baskı altındayız

demlştlnlzya.

( ........... )

Örnek 16. (Tutanak 2000, Sayfa 45}
(. .......... )

TUTUKLU 26- Efendim. yazıyoruz. Ben bir ara Adalet Bakanlığınafalan da yazdım. Oradan
geçmiyor. Buradan alıp dışarıda yırtıp atıyorlar. Hiçbir yere ulaşmıyor. Cezaevinden çıkmıyor.
Mektupları okuyorlar. Benim aile m şu anda memlekette . ............... . vardı burada. kald ığımız
yere yakındı. onun allesinifalan gönderdik. bilmlyorum artık .. .
( .. ........ .)

>

Tutuklular cezaevi idaresinin kendilerine sıkça hücre cezası verdiklerini iddia et mişlerdir. Komisyonun ziyareti haber alındıktan sonra hücredeki tutukluların koğ'u.şlara gönderildigi ifade edilmiştir. (Hücre cezalan için bakınız Tutanak 2000,
Sayf~ar26,30 , 32,34, 38,45, 46,47, 53,60,61,82, 95, 96, 98, 149)

Örnek 17. (Tutanak 2000, Sayfa 26}
(.

.......... )

TUTUKLU- Burada biraz baskı var.
BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT - Ne yapıyorlar?

TUTUKLU- Bir şey Ihtiyacımız oluyor. yan taraftan Istiyoruz. gelip bağırıp çağırıyor/ar. Bırak
mıyorlar lsteyelimfalan. En ufak bir kelime dememizde hemen bizi hücreye a lıyorlar:falaka
yafalan yatırıyorlar.
BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT- Hücreler nerede?

TUTUKLU - Hücreler arka tarafta. Bayanların tarafında.
BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT- Tek tek ml odalar?

TUTUKLU- Evet. tek tek. Ben geçen gün hücreden geldim. Yani, siz geleceksiniz diye bizi hücreden çıkardılar. yoksa koğuş yüzü yasaktı bize.
(

.. ........ .)
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>-

Tutukevinde tek bir psikolog görev yapmaktadır. Mahkumlar bunun yetersiz olduğunu söylemiştir. 1998 yılında ise Tutukevinde psikolog yoktu.

Örnek 18. (Tutanak 2000, Sayfa 22)
( ........... )

BAŞKAN DR . SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT- Peki. burada cezaevinde psikolog bir bayan var. Bir
sorıınunuz o l duğu
nuşmuyo r

zaman.

buna l dığınız

zaman size gelip. sizinle

konuşup

sizi

yukarıya alıp

k o-

mu?

TUTUKLU- Konuşuyor da. Işte. bir oyun var. o oyundan ve r iyor böyle. el ha reketleriyle.
le fa lan. On lar vakit geçirmiyor bizim için.

işaret

BAŞKAN DR . SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT - Çok yeterli gelmiyor.

TUTUKLU - Yeterli gelmiyor.
( ........... )
>-

Tutukluların

ifadelerine göre mahkemeye gidiş gelişlerde çeşitli sorunlar yaşanmak
ta, çoğu zaman duruşmalara katılamamaktadırlar. Bu durum 1998 yılındaki incelemelerde Tutukevi Savcısı Kaya Kabacaoğlu tarafından da itiraf edilmişti.

Örnek 19. (Tutanak 1998, Sayfa 10)
( ........... )

SAVCI KAYA KABACAOGLU- İstanbul'da 23 adiiye var. hergü n 12-13 tutu k lu ve hü k ümlü sevk
ediyoruz . Bir de üstüne üstlük ad li servise, akıl hastanesine. gözlem hastanesine veya diğer
hastanelere hasta sevk ediyorum. 23 yere, bu şekilde hastala r ç ı ktığında 25-26 yerin 15 'ine
hergün gitmek durumundaysa araç. şimdi tutun buradan Çatalca 'dan. Sllivri'den. öbür taraflan Pendik'ten ç ılcm. Beykoz'dan çılcm. Sarıyer'de n çıkın. Bu arada nasıl adil yargı lanmay ı
sağ l arsın ı z?"

( .......... .)

Örnek 20. (Tutanak 2000, Sayfa 22)
( ... ... ..... )

TUTUKLU - Asker

yetersizliği

nedeniy le.

Şu

an burada ayırımcı/ı k da var. Biz yedi sekiz kişiy iz mahkemeye çıkacağız. Ça leıeı ' nın oğ lu
na 30-35 tane as ke r ve riyorlar. bizim mahkememiz o yüzden ertelenlyor. yani ayırım yap ı yor
lar. mahkemeye ç ı kamıyoruz .

( ..... .... .. )

Örnek 21. (Tutanak 2000, Sayfa 83)
( ........... )

TUTUKLU 74- Ben ille iki mahkememe gidernedim Uel ay boyunca. Buradan çıktım. duyarlı kapılara kada r gittim. cezaevinin çıkış ı na kada r "araba yok" ded iler geri geldim. Bir ayda bir
malıkemem oluyor. öbür bir ay sonra yine gittim. yine ay nı şe k ilde yine araba yok. yine gönderd il er. Üçüncüsüne buradan dilelcçe yazdım 2-3 defa. en so n u nda dilekçeye ka rş ı lık verdiler.
götürdü ler. 1 O gün sonra yine mahkeme m var onu düşünüyorum.
(. .. .. ...... )
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>

Kadın

tutuklular başta olmak üzere sa~lık hizmetlerinin yetersizli~inden ve hastaneye gitmekte zorluk çektiklerinden şikayet edilmiştir. Aynı şikayetler 1998 yılın 
da da Komisyon üyelerine iletilmişti (1998'deki şikayetler için bakınız Tutanak
1998, Sayfa 32, 50, 87, 97, 121, 122, 129).

Örnek 22. (Tutanak 1998, Sayfa 56.]
(. ....... ... )

TUTUKLU - Doktora çıkmak için 15 tane dilekçe verdim. Doktora ç ıkarmıyorlar efendim. Bir
ölüm olursa öyle hastaneye götürüyor/ar. başica türlü götürmüyorlar ..
( ...... ... ..)

Örnek 23. (Tutanak 2000, Sayfa 98.)
( ....... .... )

TUTUKLU 90- Benim onbir aylık bebeğim var. Ben 18 yaşındayım. Bebeğlm çok küçük. Orta
kulale iltihabı var. problemli. Olmadık bir anda hasta olabiliyor. Bunu hastaneye götürme /ete
çok büyük problemler yaşıyoruz. Görevli bayanlara yalvarıyorsun. onlar eğer isterlerse askeriyeye gidiyorlar. Askeriye komutanı o gün Iyi. lnsaflı biriyse götürüyor. olmad ı ğı zaman burada
kalıyoruz . Hastaneye yazdırıyoruz kendimizi. hastane bir ay sonra çıkıyor. Bir ay sonraya /cadar bizim olan problemimiz de kaybolmuş oluyor. Doktora gidiyoruz. Gitmezsen de. lllalci ··sen
yazılmışsın gitmek zorundasın'' diyorlar. Gidiyoruz. Doktor "senin problemin kalmamış .. diyor.
İki ay sonra gittiğimiz için hiçbir faydasını görmüyoruz. Mahkeme/erimize gidemiyoruz.
Ben cinayet suçundan yargılanıyorum. Her mahkemem benim Için çok önemli. Çünkü her celsede yeni bir şey olabiliyor. her celsede yeni bir şeyler sunulabiliyor. Benim her ce/se gitmem
gerekiyor. su ç ortağımda var: ama. mehlcemeye götüremedlm. Dört beş defa mahkemeye gidemedim. mütalaamda gidemedim.
{ ... .. ..... .)

Örnek 24. (Tutanak 2000, Sayfa 130-131]
( ... .. ... ... )

TUTUKLU 103- Genel sorunları söylemele istiyorum. Şu cezaevinin birinci konusu sağ iıie konusu. Hasta/anıyoruz. gecenin 2'sinde olabiliyor böyle şeyler. Asla ve asla hastaneye götürülemiyoruz. asker götürmüyor veya götüremiyor veya ring yolc.
BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT - Peki. cezaevi idaresince gitmesi gerekir denildiğinde

veya cezaevi doktoru
mu?

gördüğünde.

hastaneye gitmesi gerekir

TUTUKLU 103- Ama . cezaevi doletaruna da

ulaşamıyoruz

dediği

halde asker götürmüyor

Jel. ..

TUTUKLU 104- Gündüz herhangi bir problemimiz olduğu zaman ulaşabillyoruz: ama. geceyarısı herhangi bir problemle karşılaştığımız zaman mümkün değil böy le bir şey . Mesela. burası
hir kadın tutukevi, bir kadın dağumcu yok burada. Mesela ben hamileyim şu anda, birtakım
problemler yaşıyorum ve korkularım var. İstemtyorum buradan ring/ere binip de haldır haldır
devlet hastanesine gitmek istemiyorum. Bu benim özel sorunum değil, burada herkesin başı
na gelebilecek bir problem. Ya da ne bileyim. herhangi bir virüs. herhangi bir hastalıktan oluşabilece/c bir sürü kadın hastalığı var. Mümkün değil yani burada böyle bir şey yapmak.
BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT - Başka. genel olarak ...
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TUTUKLU 103- Defalarca idareye blldirdilc. doktordan daha ziyade
zıyız dedik.

sağlıkçı

olsun. ona da ra-

BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT - Doktor var. ..

TUTUKLU 103- Doktor var; ama. gündüz 1 O'la 5
cumartesi pazar. ..

arası

bakabiliyorsa

bakıyor;

ama. gece veya

(. .... ... ... )

:;.... Aile ve yakınlarından haber alamamak tutuklular üzerinde psikolojik sorunlara yol
aç abilmektedir. Tutuklular muhtemel sakıncalara karşın telefon görüşmelerinin
idare tarafından dinlenilebileceğini veya uygun bir sınırlama getirilebileceğini kabul etmektedirler. 1998 yılında da bazı tutuklular ailelerinin kendilerinden haberi
olmadığını söyleyip Heyet üyelerine ailelerinin adres ve telefonlarını yazdırmışlar
dır. (Tutanak 1998, Sayfa 57, 64, 69, 73)

Örnek 25. (Tutanak 2000, Sayfa 131 )
( ...... ..... )

TUTUKLU 104- Herhalde siz de buna ikna olacaksınız: telefon ... Burada, ida r i binada ya da
gardiyan arkadaşların olduğu yerde bir kontorlü. kartlı telefon ... Ne btleyim. dinlenmeye alınabilir. paraleli olabilir. Mesela burada birtakım cezaevi kuralları var. Işte kantine bugün ikinci kı
sım çıkıyor. ertesi gün üçüncü kısım çı kıyor. Telefon aynı şekilde kullan ı labilir. Üçüncü kısım pazartesi cuma çarşamba kullansın. falanca kısım şu şu günler kullansın. Belli bir kota konur.
mesela haftada 2 mllyonluk veya 3 milyonluk. Herkesin çocukları var. çok zaman haber alamı
yoruz . Yani. birçok sorunlarımız bu haberstzlllcten kaynaklanıyor aslında. Yani. psikoloji/c bozukluğumuzun asıl nedeni özlem. haber alamamak. Yani, bu telefon konusunda ben. eğer siz
gelmemiş olsaydınız. dışarıda mutlaka bir şekilde irtibat kurmayı düşünüyo rdum sizlerle.
BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT - Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakların ı İncele

me Komisyonu diye

yazarsanız ...

TUTUKLU 104- Hatta. bire bir ulaşmaya çalışacaktım bilhassa size.
BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT- O gün. geleceğiz dedim size.

TUTUKLU 104- Evet. dedin iz.

sağ

olun.

Bu telefon konusu ... Bizler gideriz. başkaları gelecektir mutlaka. burası dev letin bir kapısı. açık
bir kapı . sürekli devir daim halinde. Bu telefon. gerçekten buradaki insanlar için çok önemli.
( ........... )

;;....

Görü şülen tutukluların birçoğu

baro

avukatlarının

kendileri ile

lirtmiştir.

Örnek 26. (Tutanak 2000, Sayfa 60)
( ........... )

A. EMRE KOCADOLU (Istanbul)- Avukatın var m ı ?

TUTUKLU 47- Barodan var.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Meşgul oluyor mu seninle?

TUTUKLU 47- Valiahi bilmiyorum. daha hiç gelmedi.
( ........... )

19

ilgilenmediğini

be-

Örnek 27. (Tutanak 2000, Sayfa 105)
( ........... )

BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT- Barodan avukat vermedller mi?

TUTUKLU 98- Ben barodan avukat Istemedim: çünkü. benliiic mahkemede salıverirler diye dü Yani. her şey ortada. benim olayla hiçbir ilgimin olmadığı ortada.

şündüm.

TUTUKLU- Barodan da vermiyor/ar. Çünlcü.jalclrlik belgesi. muhtarlılctan bilmem ne istiyorlar.
Bizim muhtarlıktan kağıt alabilmemiz Için dışarıya çılcmamız gerekiyor. Çünkü. benim gelenimgidenim yok, ailemden ayrıyım. ailem memlelcette. Çocuklara veriyorlar. ama ben 3-4 kere dilelcçe yazdım bana öyle söylediler. Hatta müdüre de söyledim. müdür "sen yaz" dedi. Bu lcô.ğıdı verdiler dedim. O kağıdı hala saklıyorum ben. Ben bunları nasıl ıspatlayacağım ? Benim
bunları yapabilmem Için dışarıya ç ıkmam gerekiyor. Bu da olmayacağına göre avulcalsız /caldım ben.
( ... .. ...... )

Örnek 28. (Tutanak 2000, Sayfa 46-47)
(........... )

TUTUKLU 27- Benim barodan
temylzl bekliyorum.

avukatım vardı.

ligilenmedt bana 5 sene

cezayı

verdiler. · şimdi

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Diğer konuştuğumuz yerlerde baro ilgilenmiş. seninle niye llgilenmedi?
TUTUKLU 27- Bilmiyorum, benimle ilgll enmed i. Bana bir kô.ğıl verdiler. benim şartlı tahilyemi
Isteyin. Cezam biteceğlne ben dışarıda yatarım dedim şartlı tahllyeyle. Bir suçta yapmadım
Icendi durumum olarak dışarıda. Bir kağıt geldi "a ldığın cezaya göre günün do/muştur" diyordu. Ben de babama verdim o dilekçe kağıdrnı. daleli/oyla yazmış /ar. babam da araştırdı. avukatın peşinde ko şuyo r. ama "ne kadar söy ledim 1/gllenmiyo r" dedi babam. Savcılığafalan gitmiş. Baban daha sonra bana "buradan dilekçe yaz" dedi. Buradan dllelcçe yazdım. bana. aldığım 5 seneye göre yatarıma göre ne kadar yalacağımı ve rdil er bana. 28 ay yatıyornıı.i.şum .
( .. ......... )

Örnek 29. (Tutanak 2000, Sayfa 1 00)
(. .... ...... )

TUTUKLU 90- Benim barodan avukatını var. ama hiç arayıp sormuyor beni. Yani, hiç görüşmü
yoruz. yalnızca mallkememe giriyor, mahlcememden hiçbir haberim yok.
( ........... )

>-

Tutuklular ısınma ile ilgili sorunları olmadıgını söylerken banyo ve sıcak su konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Aynı sorun 1998 yılında da vardı (Tutanak 1998, Sayfa 51, 56, 62, 67, 85)

Örnek 30. (Tutanak 2000, Sayfa 25)
( ........... )

BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT - Üşüyor musunuz burada?

TUTUKLU- Üşümüyoruz. lcaloriferler yanıyor.
BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT- Kaç defa sıcak su var haftada?
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TUTUKLU - Haftada bir defa.
BAŞKAN DR . SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT - Sırayla mı gidiyorsunuz?

TUTUKLU- Hep beraber gidip

kısım kısım çıkıyoruz.

(. .... .... .. )

Örnek 3 1. (Tutanak 2000, Sayfa 94)
( .... .. ..... )

TUTUKLU - Bu zamana kadar bu cezaevinde bir kere banyoya çıkmışım. başka hiç çıkmamı
Hep soğuk suyla banyo etmişiz. martın ortasında soğuk suyla. En son ciğer parçaları çık

şım.

tı ağzımdan.

( ........... )

Örnek 32. (Tutana k 2000, Sayfa 98)
(... ........ )
BAŞKAN DR. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT - Burada banyo yapabiliyor musunuz. sizi banyoya

türmüyorlar

gö-

mı?

TUTUKLU 86- Yok efe ndim. götürmüyorlar.

Banyoları

var da götürmüyorlar

işte .

(. .......... )

Örnek 33. (Tutanak 2000, Sayfa 98)
( .... ...... .)

TUTUKLU 88- Üç haftadır hiç sıcak su çıkmıyor bu koğuşa. Çok mağdur durumda olan insanlar var. yıkanamıyorlar. Söylüyoruz. ya tazyik yok diyorlar, ya su yukanya çıkmıyor diyorlar.
Sular yok. Doktor diyorsun. arkadaşlarımız gidiyor doktora. doktora yazılıyor. götüren yok. Üç
ay sonra, dört ay sonra ... O zamana kadar hastamız zaten iyi oluyor. İlaçlanmızı kestiler. hapları tek tek veriyorlar. Başımız ağrıyor. ne zaman başımızın ağnyacağı belli değil ki ... Yani toptan ilaçlanmız vermiyor/ar.
(. .... ...... )

;;.... Beslenme konusunda özellikle kadın koguşlarındaki tutuklular sabah kahvaltısının
yetersizliginden ve dışardan gönderilen yiyecek malzemelerinin kendilerine eksik
ula ş tıgından ş ikayet etmi ş lerdir.

Örnek 34. (Tutanak 2000, Sayfa 1 04)
( ........... )

TUTUKLU 91 -Sabah kalwaltısı hiç gelmiyor hemen hemen. Bir parça peynir getiriyorlar. biz bu rada 1 7 kişiyse/c hepimize birer lokma bir şey düşüyor.
Bir de kantindeki yiyecekler çok yükselcjiyatla satılıyor ve de yeterli yiyecek yok ve dışarıdan
getirilmeye de asla ve asla müsaade edilmiyor. Mesala. benim ailem her şeyi getirmek istiyor.
ama içeriye sokmuyorlar. Pirincin kilosu 1 küsur milyon lira. Bebek bezi 1.5 milyon lira . Süt
300 bin lira. Zeytinyağı 1 milyon lira. Her şey çok pahalı. Dışandakifiyatları biliyoruz. Şöyle
biliyoruz: Ben buraya daha yeni geldim, 5-6 ay oluyor geleli. çok değil. ama burada çok eski
mahkumlar var. eski arkadaşlar var. bunların üretimininin yapıldığı yerin. mesala benim babamın yağjabrtlcası olduğunu bildiğim için ben bunun kaça satılması gerektiğini biliyorum. dışa
rıfiyatını biliyorum. buradaki ald ığımızfiyat o kadar fahtş ki anlatamam size. Şu kadarcık yağ
1 milyon 150 bin lira olur mu?
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Efendim bukın. bizler söz konusu degiliz. bizler alcıbilecek gıiçteyiz. ben Icendi adının Jconuşu
Ben cdcıbilecck gıiçteyim. Ben bugiuı clışcırıclan lıer şeyi getirip. lıer şeyi yiyebilecek
guçte bir inscuıım ı•e ele geliriiyoruz da huraclcı bizimle biriiiete 5-6 arkadoş toplcınıp onlcırn pişirliyoruz yiyorıız. arııcı diğer arlwdcışlcırımız bu sefer çok rnağclıır clurıımdcı kallTlcn ben de mlıcıtsız oluyarıını şcılısını nclırw. Ncelerı bu cırlwclcışlnrınuz cin yiyemesirı. niye bunlar da bu şe
lcilrle gelirtenıesin dışcındrm? Bıırılcır neden engelleniyor? Asker geliriyor 1 O tcırıC' bıçak u tıyor.
Bir kişi yapıyor. pislik ... İdare sistemini iyi lcurswı. Yiyecekler elcsllc geliyor. Benim eşinı 1 Jcilo
lcıynw getirmiş. bnlcıyorunı 700 gram kıymn. Bir gluı lesaciujen tartiını ben. Eşinıe sorclıını. ne
Jccıdar kıyma gelirclin? "1.5 Jcilo ge/irelim" clecli. 'ıanlışuı olmasın salcın dedim? "Hcıyır. iizerine
lxılc. nıarlcellen alıyorum. üzerinde yazılı zoten" dedi. Bir tartlım 700 grcını çılctı. kıymanın yarısı yolc orlaclo. Bu sadece bir örrıelc.
yorıım.

Mesala. peynire bir bıçnlc atıyor. Yani. o bıçağı yıkayıp cia atmış olsa gidip onun eline öpeceğim. o inscıncı bir rlc tcşcklcıır edeceğim ııstelik. Tanınm. cırcısırı. ııaz{fesiclir onu aranıalc. ycıp
nıcılc. Yiyecelclerinıizclerı. giyecelclerimize lccıclcır lıer şey lccıyboluyor bize u/oşuna lcadw: Hiçbir
şeyimiz yerine gelnıi!JOr.
( ........... )

D- HEYETİMİZiN TUTUKEVi KOŞULLARINA İLİŞKİN TESPİTLERİ
1. FİZİKİ KOŞULLAR
~

Tutukevi l 998 yılından 2000 yılına kadar geçen süre içerisinele fiziki
yönünden çok fazla clegyşiklige ugramamıştır.

~

Mevcut koguşlar aynı yapılarını korunıaktaclır.
tuvaletlercle fiziki yetersizlikler çok belirgindir.
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Bulaşık yıkama

yerleri.

koşulları

lavcı.bo

ve

>- Geçici

koguş denilen koguş ilk
birkaç gün kalınan koguş
olup çok kötü koşullardadır.
Camları kırık, çarşafsız. pis görünümdedir.
girişte

>- 2000

yılında. 1998'e göre tutuklu sayısının daha az olması nedeni ile koguşlar biraz daha havaclar görülmi."ıştür. Ancak tutukluların
hemen tamamına
yakını sigara içmektedir.

>-

İçmeyenler için ayrı koguş düze-

ni

ınevcu t

degildir.

>- Bütün

koguşlarda banyo sorunu mevcuttur. Su. sıcak su ve
ısınma sorunu 1998 yılına göre
daha azalmış görünmektedir.
Şikayetlerin kısmen azalmış olmasına rağmen inceleme sıra
sında fiziki yapıda tesisatın eskiliği,

boruların

yapım

hataları

çürümüşlügü.

ve bunlardan
kaynaklanan sorunların hala
devam ettiğ;i saptanmıştır.

>-

Ayrıca,

fiziki sorunlar nedeni ile
çocuklar suç gruplarına. yaş
gruplarına ve gelelikleri yörelere
elikkat eden, bilinçli bir ayınma
tabi tu tulmaınışlarclır.

>- Buna ragmen

koğuşlarda

l<::alan çocukların. ellerinden geldiğince yaşama. umutlarınet yol bulma. ugraşı olarak hemen hemen hiçbir şeyleri olmamasına karşın
hayalierindeki dünyayı yaşatma. özeleki çocukluk duyguları ile a~'akta kalabilme
cah;:ı.;;ı icinde oldııkl;:ırı g:örülınüştür.

· r
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ıır

~

Hücre olarak tarif edilen. tek kişi ya da çocukların kendileri istedikleri için çift
kişi kaldıkları belirtilen küçük odalarda hijyen koşulları son derece kötüdür.
ı 998 yılında da heyetimiz ayııı manzara ile karşılaşmıştır. 2000 yılındaki gözlemlerimiz de aynıdır. Çok küçük ve havalandırmaya da <;;ıkılamayan bu hi.ıcrekrin
içindeki tuvalette aynı zamanda bulaşık yıkanmakta ve son clerce rahatsız edici.
dl'ışündürücü görüntülerle karşılaşılmaktadır. 2000 yılındaki ziyarette de hiçbir
şey deg)şmf'mi.;;;tir

~

hücre cezalarının ceza dışında da uzun süre uygulandığı, koyer olmadığı için hücrede kalmaya devam edenler olduğu, zaman zaman da kendilerinin kalmayı istedikleri iddiaları saptanmıştır. 6 -7 ay hücrede
kalan çocuklar görülmüştür.

Tutuklu

çocukların

ğuşlarda

2. İDARi KOŞULLAR
~

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Celil DEMİRCİOGLU ı 998 yılındaki görüşmeele
isyanla ilgili soruşturmanın sonuçlanmak üzere olduğunu, suçlu olan herkesin
cezasını çekeceğini belirtmişti. DEMİRCİOGLU, "- ... sonuna kadar kim hatalı, kimin eksiği varsa tutup çıkaracağız buradan, bunları ayıklayacağız. Müdür, ikinci müdür, beşinci müdür hiç enteresan değildir, kimin hatası varsa biz bunu çı
karıp ayıklayacağız burada ve bunu temin ederim size. bu işi yapacağız. iddianameyle dava açacağız, soruşturmanın sonuna gelmek üzereyiz." (Tutanak I 998.
Sayfa 27) ifadelerini kullanmıştı. Ancak. 2000 yılındaki incelemelerde infaz koruma memurlarına yönelik ciddi bir uygulama olmadığı saptanmıştır.

~

Tu tu k evi Savcısının I O günde bir tutukluları ziyarete gittiği. koğuşlara gardiyanlarla birlikte girdiği için çocukların sorunlarının savcılığa yeterince ulaşmadığı
belirlenmiştir.
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~

içerisindeki ikinci incelemede tutuklular benzer şikayetleri dile getirGerek TBMM Insan Haklarını Inceleme Komisyonu'na , gerekse Adalet Bakanlıgı ' na yazmış oldukları dilekçelerin yerlerine ulaşmadıgı. yırtılıp atıldıgı iddi-

2000

yılı

miştir.

alarının yaygınlığı saptanmıştır.

~

Jandarma ile tutukevi yönetimi

arasındaki

problemierin hala giderilemedigi sap-

tanmıştır.

~

~

1998 yılındaki incelemelerde bazı tutuklular, ailelerinin kendilerinin Tutukevinde olduğundan haberlerinin olmadıgını belirtmişlerdi. 2000 yılında gerçekleştiri
len ikinci ziyarette de benzer durumda tutuklular oldugu saptanmıştır (Tutanak
2000, Sayfa 51 ).
Her iki ziyarette de

tutukluların

ifadelerinden hücre cezasının fiziki şiddet de kulKomisyonun ziyareti haber alındıktan

lanılarak sıkça uygulandıgı anlaşılmıştır.

sonra hücrelerdeki

tutukluların tamamına yakını koğuşlara gönderilmiştir.

~

Tutuklu çocuklarda, gardiyanların rüşvet aldıkları iddiaları yaygın
sudur (Tutanak 1998, Sayfa 36,80; Tutanak 2000, Sayfa 37.57).

~

Araç yetersizligi nedeniyle tutukluların mahkemeye çıkartılmasında zorluklar yaşandıgı, tutuklu çocuklar mahkemeye çıkamayınca malıkernelerin ertelendigi veya gıyabında yargılamanın devam ettiği, bunun da tutukluları huzursuz ettiği ,
mahkemeye gidiş gelişlerdeki zorlukların sürdüğü görülmüştür.

~

şikayet

konu-

incelemelerde Tutukevinde sağ-sol ve doğulu-batılı ayrımı yapıldı
biçimde ifade edildiği gözlenmiştir (Tutanak 1998, Sayfa
55, 63). 2000 yılındaki incelemelerde ise benzer şikayetlere r astlanmamıştır.
1998

yılındaki

ğı iddialarının yaygın

~

1998 yılındaki incelemelerde Tutukevi Eski Birinci Müdürü Kemal ERYAMAN'ın
da söz ettiği gibi kadro sorunu olduğu (Tutanak 1998 , Sayfa 4). aradan geçen iki
yıl içerisinde personel yapısında fazla bir değişiklik olmadığı. eski kadroların neredeyse tümünün korunduğu . Tutukevi Savcısı Kaya KABACAOGLU'nun "Bizim
personelimizin yüzde 90'ı yenidir. Özellikle çocukların personeli yenidir" iddiası
na karşın. personelin çok az bir kısmının yenilendiği saptanmıştır. 1998'den
2000'e birinci müdür değişmiş . dört ikinci müdürden ikisi. on infaz koruma baş
memurundan sadece ikisi ve 143 infaz koruma memurundan sadece 42'si 1998
Şubat'ındaki incelemeden sonra göreve başlamıştır.

~

Tutuklu çocukların kendi aralarında birbirlerine karşı işledikleri müessir fiil ve
kötü muamele eylemlerinde azalma meydana gelmiş, ancak bu gibi eylemlerin tamamı ile önüne geçmek mümkün olmamıştır. Çocukların yaş ve s u ç dağılımına
göre koguşlara yerleştirilmeleri hala mümkün olamamaktadır.

~

Tutukevinde iki müdürün görevlendirilmesi doğru bir uygulama olmamış . Tutukevi yönetiminin iki başlı bir yönetim görüntüsü sunması, tutukevinde bir zaaf
ve disiplin sorunu yaratmıştır. Tutukevinde görevli müdürlerin teke indirilmesi,
kurumu daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmuştur.

~

Kadın ve çocuk tutukluların bulunduğu bir tutukevinde hiç kuşkusuz özel ve yeterli eğitim almış, deneyin1li yöneticilerin görevlendirilmesi gerekir. Oysa, Bakır
köy Kadın ve Çocuk Tutukevinde görevli müdürler ne bu tür bir eğitim almışlar
ne de bu konuda herhangi bir deneyiille sahip bulunuyorlar. Daha önceleri cezaevi müdürlüğü görevlerine orta ve lise mezunu kişilerin atandıklarını açıklama
ları ise sorunun ne boyutlarda oldugunu bütün açıklığı ile ortaya koymaktadır.

~

Personele yönelik hizmet içi

eğitim

konusunda hiçbir
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gelişme

yoktur.

>- Tutukevinin

aç ılı şında da personel seçiminde özen gösterilmemiştir. Eski Birinci
Müdür Kemal ERYAMAN'ın şu ifadesi bu durumu bütün açıklıgı ile ortaya koymaktadır: "özellikle Sagmalcılar Cezaevinde ne kadar problemli personel varsa.
personeli bize gönderdiler ki, o personelin gelmesi, oradaki olan tüm alışkanlık
l arının tekrar burada da devamı niteliginde olacaktı. Yazışmalar yapt ım . Müteaddit defalar telefonla görüştügüm halde bir sonuç alamadım. Sonuç alamayınca da.
aynı personel girdi. Personel çocuk l arı durduracagı halde kışkırtmaya başladı.".

>- Yönetici ve personel seçiminde. iki

yıl

önceki ziyarete

kıyasla

pek fazla bir degi-

şim gözlenmemiştir.

>- Tutukevi yöneticileri
manın

dahil

olması

arasındaki anlaşmazlıklara dış

sonucu yönetim sorunu daha da

koruma ile görevli jandaragırlaşmıştır.

>- Çocuklar

arasında saglıklı ve güvenli bir ortamın yaratılmaması şiddeti teşvik etözellikle kıymetli sayılabilecek eşyaların zorla alınmasını yaygınlaştırmış.
Tutukevi yöneticileri bu sorunun varlıgını kabul etmekte ve önlem almada yetersiz kaldıklarını da itiraf etmişlerdir.

miş,

>- Ödenek yetersizligi asgari
masını

>- 1998

bile

yaşam koşullarının (beslenme, saglık vb. gibi) saglan-

olanaksız kılmıştır.

yılında

nularak

"cinayet sucundan geldigi halde tecavüzcü sanıklar koguşuna koya da göz korkutma ve/veya ders verme arnacı ile bu tür
(Bkz. Tutanak 1998, Sayfa 98 ) konulan sanıkiara 2000 yılında rast-

cezalandırma

koguşlara

lanman1ış tır.

>-

Kadın koguşlarında arabacılar, pazarcılar. yabancılar vb. gibi bazı ayrımlar söz
konusudur. Kreş olmadıgı ve annelerin çocuklarını mevcut kamu birimlerinin çocuk yuvalarına da göndermek istememeleri nedeniyle hala koguşlarda çocukların bulundugu görülmüştür.

>-

Tutukluların 1998 yılının aksine tutukevi idarecisine karşı
tukları ve tedirgin davrandıkları heyetimizce gözlenmiştir.

>- Tutuklu gelenlerin üç ay kadar

kaldıkları

çok dikkatli

söylense bile hala bir

yılın

konuş

üzerinde tu-

tukluluk süresi olan çocuklar mevcuttur.
)ı-

Heyetimizde çoc uk koguşlarında zaman zaman (eskiye göre azalmış da olsa) falakanın. dayagın ve hücre cezasının devam etmekt olduguna ait bir kanaat mevcuttur. 1998 yılındaki incelemelerde tutuklular on iki görevlinin ad l arını vererek
bunlardan kötü muamele gördüklerini söylemişlerdir. Bu görevlilerden b ş tanesi (Yılmaz Keçelioglu, A. Sarnet Sürücü, Hüseyin Mur. Hasan Bayraktar, Şahide
Bayındır) Adli Yargı Adalet Komisyonu tarafından 20.05.1999 tarihinde uyan ve
kınama cezaları ile cezalandırılmışt ır. Ayrıca adı tutuklu şikayetl erinde geçmeyen
yedi görevliye daha cezalar verilmiştir. Şikayet edilen. "A Takımı " diye adlandırı
lan ve ceza alan yedi kişinin 2000 yılındaki incelemelerde görevlerine devan1 ettikleri. gönderilen personel hakkında ise tutukluların bir şikayetinin olmadıgı
saptanmıştır.

>- Yetkililerin sorulan sorulara

yanıt olarak dayak ve falakanın söz konusu olmadı
belirtmelerine karşın. konuşmalarının bütünü degerlendirildiginde. özellikle
dayak olayının yaygın olarak gündemde oldugu kanısına varılmıştır.

gını

>- Hem 1998 hem de 2000 yılınde3: yapılan incelemelerde

farklı koguşlarda farklı tuzamanlarda, Ikinci Müdür Nurdagan Ertugrul'dan kötü muamele gördüklerini belirtmeleri Heyetimiz tarafından son derece düşündürücü
tuklu ların farklı

bulunmuştur.

>- 1998 yılında oldugu gibi 2000

yılında

da kadın koguşlarında kötü muamele sap-

tanmamış tır.
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3. SAGLIK KOŞULLARI

>- 1998
bir

yılmdaki

ziyarette uyuşturucu bagımiısı çocukların tedavisine yönelik hiç2000 yılındaki ikinci ziyarette de bu konuda ilerleme sag-

çalışma olmadıgı.

lanmaclıgı saptanmıştır.

>Koguşlarda stres
içinde kendilerini kesmiş ve daha önce bu tür
reaksiyonları nedeni ile
bedensel izleri olan
gençler de mevcuttur.
Ancak. 1998 yılındaki
aşırı
derecede irrite.
saldırgan. yüz kızartıcı
suçlar nedeni ile sanık
olarak bulunan çocukların sayısı azalmıştır.

>-

Tutuke\inde yeni
gelen bir psikolog olmasına ragmen koguşlar
da herhangi bir rehabilitasyon çalışması yapılmamaktadır. Şikayeti

olan gençler ise revire
giderek psikolog ile görüşebilmektedir.

>-

Psıl..:.olog

odası

cluzenlenıni~

ancak sosyal alan çalışmacısı
olınadıgı için sadece şikayeti
nedeni ile psikologa müracaat
edenler muayene edilmektedir.
Halbuki sorunlarının psikolojik oldugunun ya da psikolojik
destekten yararlanabileceginin bilinci içinde olmayan ve ya olamayan pek çok genç koguşlarda bulunmaktadır ve
hem kendilerine hem de koguşlardaki eliger kişilere zarar
vermektedirler.

>-

Kadın koguşlarında kadın-do

gum ile ilgili uzmana ve özel
dal hekimine gereksinim bulunmaktadır. Kadınlar. jandarma muamelesinden ve ring
aracında kelepçeli olma ve dı
şarıda bu şekilde (belki ele ha27

la hükümlü olmamanın getirdiğ) dogal hakları nedeni ile de) görülmekten rahatsızlık duymakta ve bu nedenle gereksinimleri olmasına ragmen hastaneye sevk
istememektedirler.
~

Hemen Tutukevinin yanında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olmasına ragmen diyet sorunu çözülmemiş. yemekler ise bilinçli kalari hesabı yapıl
madan dagıtılmaktadır. Sorunlara Tutukevi yöneticileri nesnel ölçütlerden yaklaşamamaktadırlar.

~

Tutukevi ile Hastane veya
gi mevcut degildir.

~

Mutfak ve yemekhaneele

Saglık

Müdürlügü

çalışanları

arasında saglık

da özel bir

saglık

işbirli

konusunda

kontrolünden geçirilme-

miştiL

~

1998 yılında Hepatit B'li oldugu saptanan bayan infaz memurunun 2000
da halen aynı görevinde çalışmaya devam ettigi görülmüştür.

~

1998'de

yapılmaya başlanan

Tutukevi Revirinin

yılında

tamamlandıgı saptanmıştır.

---ı-

>- Tutukevinde mekan olarak düzgün, temiz ve cihaz yönünden de yeterli bir

saglık

bölümü oluşturu lmuştur. Acil kan ve idrar örnekleri alınabilmesi için Iabaratuarın yapılmış oldugu görülmüştür. ( üstteki resim)

>- Fakat halk
lı çalışma

saglıgı,

hijyen, koruyucu hekimlik,
maalesef hiç yoktur.

>- Adli

kısaca

toplum hekimligi

bakış açı

tıp doktoru, cezaevi içi adli olaylarda hemen gelememektedir. Adli tıbbı ilgilendiren olaylarda, cezaevi doktorunun geçici rapor düzenlemesi söz konusudur.
Cezaevi doktoru ise adli tıp yönünden bilgili degildir.
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>- Adli

tıp sonuçlarının

gecikm<:li olarak gelmesi
tutuklu
çocukların
uzun zaman tutukevinde kalmasına. yargı sürecinin bir de bu yönden gecikmesine neden
olmaktadır. DNA sonuçları bile (ücreti yattıktan
sonra) en az dört beş ayda (!) gelebilmektedir.

>-

hekimi mevcuttur.
ünitesi açılmıştır.
İki sağ;lık memuru bulunmaktadır. (Yandaki
Diş

Diş

resim)

4. EGİTİM, KÜLTÜR, REHABİLİTASYON KOŞULLARI

>-

Bazı sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmaların yapıldıgı özellikle Gayrettepe Rotary Kulübü ve Bogaziçi Mavi Marmara Lions Kulübü çeşitli ortak programlar
gerçekleş tirildigi saptanmıştır.

>- l998"den 2000'e hizmet içi egitim konusunda bir ilerleme

saglanamamıştır. ı 999

yılı içerisinde yapılan tek hizmet içi egitim faaliyeti Çocuklara Özgürlük Vakfının
katkılarıyla

egitim

infaz koruma

memurlarına

yönelik Gemlik'te düzenlenen

beş

günlük

programı olmuştur.

>- Eski Müdür Kemal

ERYAMAN'ın da Hey<:te söz ettigi gibi "Psikolog, sosyal hizmet
pedagog, spor ögretmeni. vaiz" kadrolarının mutlak surette bulunması
gerekmektedir (Tutanak ı 998, Sayfa 6). Aradan geçen iki yılda bu sorunun devam ettigi saptanmıştır.
uzmanı,

>- Yöneticilerin ve personelin tu tu k evi için gerekli özel bir formasyana sahip olmamaları yanında.

tutuklu kadın ve çocukbilgi ve becerilerini geliştirme
lerini sağlayacak koşulların yaratılmasında ciddi sorunlar oluşturmuştur. İkinci
Müdür Cumhur MÜŞTEBAOGLU'nun "bu çocuklara meşguliyet bulunması lazım: yoksa, birbirkri ile daha çok cebelleşiyorlar; devamlı 24 saat beraber olunca. İş verecek bir imkanımız da yok; mutfakta 8-1 O çocuk çalışıyor, digerleri devamlı koguşunda" biçimindeki ifadesi ele bu durumu kanıtlamaktadır.
ların

topluma

devletin

olanaklarının

kazandırılması

için

da

sınırlı olması.

egitilınelerinde.
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)ıo-

)ıo-

998 yılındaki incelemelerde ögretmen sayısının az oldugunu, bu nedenle egitim
faaliyeti yapılamadıgını, tutukluların kısa süreli kalmalarının ise durumu daha
da zorlaştırdıgı saptanmıştır.
Tutukevine ikinci gidişte, birçok egitim çalışmasının d evam ettigi. birinci ka d e m e
okuma kursuna halen 21 tutuklunun devam ettigi. ikinci kade me okuma kursu
için ögrenci tespitleri yapılmış oldugu ve kursun başlatılacagı saptanmıştır.
ı

)ıo-

ilkögretim kursuna 4 kişinin devam ettigi. açık lise kursuna
katılan 4 tutuklunun birinci ve ikinci basamak sınavıarına katıldıgı, ı 999'da kayıt yaptıran 3 tutuklu sınav süresinden önce tahliye olmuştur. ÖYS sınavı için
2000 yılında bir kişinin başvurdugu, 14.2.2000 tarihinde başlatılan El Sanatları Kursuna 30 tutuklu devam etmektedir. 2.2.2000'de başlayan fayans kaplamacılıgı kursuna 22 kursiyerin devam ettigi. 1999 yılı içe risinele tutukluların l<ütüphaneden 365 kitap ve dergi aldıgı, düzenlenen yoga kursuna 200. seramik döşemeciligi kursuna 40 çocugun katıldıgı, seramik döşemeciligi kursuna katılan
lardan 24 tutukluya diplama verilmiştir. Bayanlara ait sadece bir terzi atölyesinin oldugu ve atölyede 5 tutuklu bayan çalıştıgı saptanmıştır.

)ıo-

Tutukevindeki çocukların tahliye edildikten sonra takipleri yapılamamaktadır.
Özellikle meslek edindirme kursuna katı lanların bir işe yerleştirilerek suçtan
uzak tutulması yönünde sonuçlandırılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Gayrettepe Rotary Kulübü ile tahliye edilen çocukların takibi için bir danışma merkezi
kurulması çalışması mekan sorunu nedeniyle sonuçlandırılanıam ı ştır. Böyle bir
çalışma olmadıgı için ele birçok çocuk tutukevinden çıkınca suç işleyip tutukevine tekrar dönmektedir.

)ıo-

Tutukevinele ıslah olayı yoktur. Tutukevi Savcısı Kaya KABACAOGLU'nun ifadesinde de belirttigi gibi mükerrer suç oranı oldukça yüksektir. "Mükerrerlerimiz
çok, özellikle hırsızlıkta. yani hırsızlıgı yapan gasp yapıyor, üç beş defa gelenler
var" (Tutanak 1998, Sayfa 2).

)ıo-

Sportif

1998

yılında açık

meşgul

çalışmalar

için ayakkabı bulunamadıgı ve
edilemedikleri görülmüştür.

çocukların

gerçek anlamda

)ıo-

Tiyatro ve/veya konferans salonu olarak kullanılmak istendigi söylenen mekanın
hala yaptırılamamış oldugu ve yemekhane olarak ku ll anı l dıgı görülmüştür. Sınıf
lar düzenlidir. Kütüphaneele çocuk psikolojisine ve rehabilitasyonuna uygun kitap m eve u t degildir. Zaten kullanımı da azdır.

)ıo-

Çok aktif olunamayan el işleri ve meslek edindirme çalışmaları için egitimci ve s ı 
nıf mevcut. Ancak yapılan masraf (boncuk alımı vb.) satış yapılamad ıgından karşılanamıyor ve teşvik edici olmamaktadır.

)ıo-

Karo ve duvar işlemesine ait fayans döşemeciligi kursu idarenin özel gayretleri ile
sürdürülmeye çalışılmaktadır.
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E- 1998 YILINDAKi ZİYARET SONRASI YARGI SÜRECi

1998 yılında TBMM İnsan Hakları İn ce lem e Komisyonunun Bakırköy Kadın ve Çoc uk Tutukevi'ne yaptıgı ziyareti sırasında basma yansıyan olayları ve ortaya konulan tespitleri ihbar kabul eden Bakırköy Cumhuriyet Savcılıgı. tutukevinde yapılan
i ş kence. kötü muamele ve rüşvet alma iddialarını araştırmak amacıyla bir tahkikat
yürütmüştür.

Bu hazırlık soruşturması sonrasında Savcılık . 93 şikayetçi ile görüşerek 42 tutukevi personeli hakkında 22.03.1997 tarihinden başlayarak mü teaddit tarihlerde rüş
vet alma, görevi suiistimal. efrada fena muamele, emniyeti suiistimal ve görevi ihmal
gibi suçların işlendigi iddiasını incelemiş ve 26.02.1998 tarihinde düzenledigi bir iddianame ile haklarındaki iddiaların bir kısmı inandırıcı bulunan 16 sanık hakkında
kamu davası açmıştır. Geri kalan tüm sanıklar hakkında da kovuşturmaya yer olmadıgına dair karar vermiştir. Aralarında tutukevi müdürlerinin de bulundugu 16
sanık hakkında görevi suiistimal, görevi ihmal ve efrada kötü muamele suçlarıy1a
açılan kamu davası ise halen Bakırköy 3"ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1998 / 252
esas numarasıyla görülmektedir.
Bu tahkikat sonrasında ise. açılan kamu davasından bagımsız olarak bazı tutukevi
görevlileri haklunda idarece soruşturma açılmıştır. Bu soruşturma sonunda ise. Bakırköy Adli Yargı Adalet Komisyonu 20.05.1999 tarihinde iki cezaevi müdürü dışın
daki 14 personel hakkında uyarma ve kınama cezaları vermiştir.
Ancak iki ziyaret döneminde de tutukluların şikayetlerinde azalma olmadıgı görülmüştür. İkinci Müdür Nurdogan ERTUGRUL örneginde oldugu gibi olumsuz davranışları
farklı tarihlerde farklı tutuklu çocuklarca yogun bir şeki ld e iddia edilmiş
olanlar için özde hiçbir işlem yap ılmamış ve idare zaaf içinde bir görüntü sunmuş
tur.
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III- SONUÇ
TUTUKEVi ANLAYlŞI
Tutukevi bir cezaevi değildir. Burada kesinleşmiş cezalarının infazı için gelen
hükümlüler de yoktur. Çocuk Tutukevi, 18 yaş altındaki suç zanlısı çocukların
"sanık" konumunda oldukları ve suçlanmalar karşısında yasal durumları belirlenineeye kadar geçici olarak barındırıldıkları mekandır. 1997 yılında açılan ve
Türkiye'nin tek kadın-çocuk tutukevi olan Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde 1998 ve 2000 yıllarında yapılan incelemelerde; tutukevinin ne anlama
geldiği ve ne için gerekli olduğu, hatta neden cezaevi koşullarından daha kötü
durumda olduğu sorularına yanıt bulunamamıştır.
Türkiye'nin tek kadın ve çocuk tutukevi olmasına ve İstanbul gibi gelişmiş bir
yerde bulunmasına karşın gerekli olan kadrolarının sağlanamadığı, tek bir sosyal çalışmacı, sosyal psikolog, pedagog, psikolog (son günlerde bir kişi görevlendirilmiş), halkla ilişkiler uzmanı vb. üç yıldan beri görevlendirilemediği, fizik koşullar yanında eğitim ve kültür hizmetlerinde bile özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarından medet umulduğu gözlenmiştir.
Tutukevinin

kuruluş aşamasında

(1997) deneyimli ve konunun bilincinde olan
Ancak, son iki-üç senenin
acı deneyimlerine rağmen Bakanlığın bu durumu düzeltmemiş olması büyük
bir ihmale işaret etmektedir.
kadroların bulunamaması anlayışla karşılanabilirdi.

Kadın ve çocuk tutukevi gibi özel bir birimin kurulmasının gereklerinin yerine
getirilmemesi, bu birime sadece adının olmasından öte bir fonksiyon yüklememektedir.

DENETİM
Farklı tarihlerde, farklı koğuşlarda, farklı çocukların aynı görevli kişilerden kötü muamele gördükleri yönündeki iddialarının son derece açık ve yoğun olmasına rağmen idari tahkikat yönünden işin özüne inilmemiştir. Yargı süreci ise
makul süreyi aşmış ve sonuçlanmamıştır.
Özetlemek gerekirse;
1998 yılında açılmış olan bir kamu davasının iki yıldan fazla bir süredir hala
sürüyor olması dikkat çekicidir. Adliyelerin yükü, ülkemizde yaşayan herkes
tarafından bilinmektedir. Davanın görüldüğü mahkemenin de, bir yılda baktığı
dosya sayısının 3000 olduğu öğrenilmiştir. Ancak, Avrupa İnsan Hakları Sözleş
mesi'nde belirtilen "Adil Yargılanma Hakkı" çerçevesinde mütalaa edilmesi gereken, davaların en kısa sürede ve sürüncemede bırakılınadan sonuçlandırılma
sı ilkesi konusunda Adalet Bakanlığı'nca iyileştirme çalışmalarının yapılması
gerekliliği kaçınılmaz görünmektedir.
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Bu soruşturmalardan sonra, idari ceza alan personelin birçoğunun hala aynı görevlerde olduğunu ve bu kişilerin aynı fiilleri devam eHirdiğini görmek üzüntü
verici dir.
Sonuç olarak, kusurlu hareket eden personel ile yöneticilerin hukuka aykırı eylemleri şu an itibariyle cezasız kalmıştır.
Tutukevi, cezaevi, karakol gibi adiiye ve emniyet birimlerinde zaman zaman
görülen kötü muamele ve işkence gibi insan hakları sorunlarının çözümü aslın
da çok zor değildir. Bunun için, uygulamalardaki gerçek sorumluları doğru teş
his etmek ve saklamadan kamuoyuna teşhir etmek yeterli olacaktır.
Gerçek sorumlular ise, şimdiye kadar genellikle sanıldığı gibi, emniyet amir ve
memurları ile cezaevi amir ve infaz memurları gibi orta ve alt kademe görevliler değil; mülki ve adli idarenin en üst kademeleri, yani Valilik ve Başsavcılık
makamlarıdır. Çünkü bu iki makamın bütün sistemi denetleme ile yönetme görevleri ve yetkileri vardır.
Her ne sebeple olursa olsun bu görevin yapılmaması ve bu yetkilerin kullanıl
asla mazur görülmemeli ve vahim bir görev zaafı sayılarak soruşturul
malıdır. Konunun üzerine sapma gösterilmeden siyasi kararlılıkla gidilmelidir.
Kamuoyunda bu konudaki asıl görev ve yetkilerin Valilik ve Başsavcılık makamlarına ait olduğu net olarak bilinememektedir. Bu sebeple, maalesef dikkatler genellikle alt ve orta kademelerde yoğunlaşmaktadır. Bu sorun ülkemizde
insan haklarının geliştirilmesinde ve ihlallerinin önlenmesinde önemli bir yer
maması

tutmaktadır.

CEZA ADALETi POLİTİKASI
Ceza yasalarımızda hala daha 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin yaş grupları
nın dünya normlarına uygun bir şekilde gruplandırmalarının yapılmamış olması, tutukevinde ise yaş ve suç gruplarına özen gösterilecek bir ayırımın sağla
namaması, "ıslah ve tekrar kazanım" konusunun hiç gündemde olmaması mükerrer suçluluk oranlarının yükselmesine sebep olmaktadır. Def'aten gelerek
farklı grupların içerisinde kalan sokak çocukları ile sokağın çocukları her seferinde daha profesyonel suçlu olmaktadırlar.
18 yaş altının eğitim çağı olmasına rağmen "tutukluluk süresi uzunluğu" nedeniyle çocuklar okul yaşantısından uzak kalabilmekte, bu durum uğradıkları zararı daha da artırmakta ve telafisi mümkün olmamaktadır.
Alternatif ceza yöntemleri yasalarımızda olmasına rağmen gündeme getirilmemekte, hatta bu yönde hiçbir girişim başlatılmamaktadır.
Aylık

tutukevi istatistiklerinin Adalet Bakanlığı'na gönderilmesine rağmen mükerrer çocuk suçlular için yapılması gerekenler yapılamamakta, suçlara göre
koğuş ayırımı, esenlendirme ve sosyal izleme programları uygulanmamaktadır.
Hatta Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde, gelen istatistikierin yorumunun ve değişik parametrelerle olan ilişkilerinin belirlendiği, kısaca Türkiye ve dünya ge-
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nelinde yorumlandığı bir bölüm de mevcut değildir. Gelen istatistikler kayda
geçirildikten sonra Devlet İstatistik Enstitüsü'ne veri olarak gönderilmektedir.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü İstatistik Şubesi'ne ve
Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'ne gelen günlük ve aylık bilgiler, Devlet
İstatistik Enstitüsü'ne yıllık adli istatistik dökümü için gönderilmekte ancak,
Bakanlıkta çağdaş anlamda yorumlanarak değişik parametrelerle sebep-sonuç
ilişkilendirilmesi yapılmamaktadır. Bu bilgilerle sadece günlük hareket sağ
lanabilmekte, veriler adeta günlük tavır almak üzere kullanılmaktadır (örneğin
cezaevi mevcutlarının günlük artışı, personel sayısı ve iaşesi vb .. ).
Ceza adaleti politikalarının belirlenmesi için
adli sicil istatistiklerinden
hareket edilerek infaz politikalarını oluşturacak ve kamu hizmetlerinin yönlendirilmesini de yapabilecek, bilinçli, geleceğe yönelik uzun vadeli hukuksal,
siyasal ve sosyal programların yapılmadığı çok açıktır.
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IV. EKLER

IV. EKLER
EK 1 a-b-c : 1998
EK 2 a-b

1998

ça lı ş m al a rının pl a nl a nm as ı

Ba kırk öy K adın

için ye tki ve rilmesi

ve Çoc uk Tutukevi' nde a la n

ça lı ş m as ı

ya pm a k

ü zere ye tki ve rilmesi
EK 3 a-b

: 2000

EK 4 a-b-c: 200 0

ça lı ş m ala rının pl a nl a nm as ı
Ba kırk öy Ka dın

için ye tki ve rilm esi

ve Çoc uk Tutukevi' nd e a la n

ça lı ş m as ı

ya pma k

ü zere ye tki ve rilmes i
Ek 5

: Meslek Kurulu ş l arı Ve S ivil Toplum Örgütleri İl e Ya pıl an Görü ş m e l e r

EK6

: 28 -29

Ş ub a t -

3- 4 Ma rt 2000

yı lı

Alt Komi syon Heyetinin

B a kırköy

Kad ın ve Çoc uk Tutukevi ile İ s t a nbul s oru ş turm a ve kovu ş turm a

s is te min e a it

çal ı ş m a

tu ta n a kl a rı
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Ek 1 a-b-c
. .
.
1998 ÇALI~MALARININ PLANLANMASI IÇIN YETKI
.
.
VERILMESI

T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
İNSAl~ HAKLARINI İNCELEME KOMiSYON BA.ŞKANLIGI
Esas No: 1
No: 1

Kar::ır

KARAR:
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 20. Dönem 3.
Yasama Yılının 1O Şubat 1998 tarihli 6. toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
'

1- Yunanistan'da Batı Trakya Türk azınlığına karşı açılan davanın 17.2.1998 tarihindeki
duruşmasını izlemek amacıyla bir gözlemci heyetin gönderilmesi ve bu tarihten sonraki
duruşmalara gönderilecek heyetierin tespiti ve programlanması hususunda Başkanlık Divanına
yetki verilmesine oybirliğiyle,
2- Cezaevleri konusunda yapılacak alan
yetki verilmesine oybirliğiyle,

çalışmasının planlanması

hususunda

Başkanlık

Divanına

3- Komisyonumuzun 19.2. ı 997 tarihli 4. toplantısında alınan karar uyannca, Batman İli
Sason İlçc:si'nde meydana gelen olaylarla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan iddialar konusunda
yerinde incelemelerde bulunmak amacıyla Batman·a gönderilen Alt Komisyon tarafından
hazırlanan raporun kabul edilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

r. Sem::ı PİŞKİNSÜT
Aydın Milletvekili
Komisyon Başkanı
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T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
Toplantı

no

:6
10.2.1998
:Cezaevleri konusunda yapılacak alan çalışmasının planlanması
hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hakkında .

Konu

Başkan

Başkanvekili

Başkanvekili

Dr. Sema PiŞKiNS OT
Aydın Mi tvekili

Suha TANlK
İzmir Milletvekili

ÜmranAKKAN
Edirne Milletvekili

iN

Üye
Fatih ATAY
Aydın Milletvekili

Sözcü
Sabri ERGÜL

_;:r;JJJv,.,r

Üye
FeritBORA
Diyarbakır Milletvekili

Üye
MehmetEmin
AYDINBAŞ

Üye
Bahri ZENGİN
Istanbul Milletvekili

!çel Milletvekili ~
Üye
Osman KILIÇ
!stanbul Milletvekili

Üye
Yılmaz

KARAKOYUNLU
İstanbul Milletvekili

Üye
Cafer GÜNEŞ
Kırşehir Milletvekili

Üye
İrfettin AKAR

Üye
Şanlıurfa

Milletvekili

MiTTefVe1cffl.-

Üye
CANBAY
Malatya Milletvekili

Üye

İbrahim Halil ÇELİK

J;j.i

Yaşar

~anYETENÇ

~a Milletvekili

Üye
Metin ÖNEY

Muğla

Milletvekili

Üye
BayarÖKTEN
Şırnak Milletvekili
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Üye
İbrahim ÇEBİ

Trabzon Milletvekili

T.C.
TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSI
INSAN HAKLARINI INCELEME KOMISYONU

1 1 Şubat 1998

KARARNO: l

BAŞKANLIK DİV ANI KARARI

Komisyonumuzun 10 Şubat 1998 tarihli 6 . toplantısında Başkanlık divanımıza verilen yetki
uyannca, cezaevleri konusundaki çalışmalara Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevinden
başlanmasına, Aydın Mv. Sema Pişkünsüt, Gaziantep Mv. Mehmet Bedri lncetahtacı, İzmir Mv.
Sabri Ergül ve Yalova Mv. Yaşar Okuyan'dan oluşan bir heyetin 16-17 Şubat 1998 tarihlerinde
İstanbul'da incelemelerde bulunmasına ve Komisyon Müşaviri Peride Ero@u'nun da görevli olarak
eşlik etmesine karar verilmiştir.

~kan

Sema PİŞKİNSÜT
Aydın Mv.

şkan
·
uha T ANIK
1zmir Mv.

B~kanvekili
Sözcil
Ümran Alekan Sabri ERGüL
Edirne Mv.
İzmir Mv.

To"l4o~Q~.~'-
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it'Y\u.Lo. ~"'~

ACI

Ek 2 a-b
1998 BAKlRKOY KADlN VE ÇOCUK TUTUKEVI'NDE
.
.
.
ALAN CALISMASI
YAPMAK UZERE YETKI VERILMESI
.
.

T.C.
TORKIYE BüYüK MiLLET MECJ...iSt
!NSAN HAKLARINI !NCELEME KOM!SYONU BAŞKANLIG-I
Sayı : A.OI . I.İHK/ 519
Konu: Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne Heyet Gönderilmesi Hk.

12.2. 1998

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA

alınan

Komisyonumuzun 10.2.1998 tarihli 6.
karar i lişikte sunulmaktadır.

toplantısında, katılan

üyelerin

oybirliği

ile

Komisyon kararının incelenmesinden de görüleceği ÜZere, cezaevleri konusunda
alan çalışmasının planlanması hususunda Başkanlık Divanına yetki ·verilmesine
karar verilmiştir. Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi hakkında basına yansıyan haberleri
dikkate alan Komisyon Başkanlık Divanımız, cezaevleri konusundaki çalışmalara anılan
tutukevinden başlarunasını, Aydın Mv. Sema Pişkünsüt, Gaziantep Mv. Mehmet Bedri
lncetahtacı, İzmir Mv . Sabri Ergül ve Yalova Mv. Yaşar Okuyan'dan oluşan bir heyetin 1617 Şubat 1998 tarihlerinde İstanbul' da incelemelerde bulunmasını kararlaştınnıştır. Heyete
Komisyon Müşaviri Feride Eroğlu , Tutanak Müdürlüğü Stenograflan ~(usa Kesicin ve M .
Sulhi Şahin ile İşletme ve Yap un Müdürlüğü Seslendirme Teknisyeni Hakan Aksoy da
görevli olarak eşlik edeceklerdir.
yapılacak

16 Şubat 1998 tarihinde !stanbul' a hareket ederek, 17 Şubat 1997 tarihinde
Ankara 'ya dönecek olan heyetimizin Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara arası uçak biletleri
ile günlük yurtiçi harcırahlannın mahsubu bilahare yapılmak üzere avans olarak tahakkuku
hususunu tensip ve müsaadelerinize arz ederim.

. Sema PİŞK.İ:"JSÜT
Komisyon Başkanı

OL U R
1 1 1998
Hikmet ÇETİN

TBMM

Ek:

Komıs yo n

Karan

B~ka.nlık Divanı
Jrc ~ . T H \ l \1

Aydın ~[illetYekili

BAŞK.Aı'II

Karan

Tel. . 4J i 54 J J

lns.ın H.ık i J rı n ı ln..:cl~m" K .ı m ; ' ''' " ~
B~k..ınlık. l .ır

-\:--.1-. \R-\

F~ .\ :
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~) ;

5..:

)4

4 :• :

53

':1~

T.C.

TÜRKİYE-BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİ(~İ
PERSONEL VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIGI

PER.ÖZLÜK l\1D.
SAY! : A.Ol.O.GNS.O.l2.00.02/1241
KONU: Yurtici geçic i görev yoll uk l ar ı.

BAŞKANLIK

MAKAMINA

ILGI: l~san Haklarını Inceleme Kom isyonu Başkanlığı'nın , 12/2/1998 tarih ve 519 sayı
yazısı.

Kom isyonun 10/2/1998 tarihinde yaptı~ı toplantısında , Bakırköy Kadın ve Çocu
Tutukevi'nde incelemeler yapmak amacıyla 16-17/2/1998 tarihlerinde lstanbul'a gidilmesin
karar verildiği ilgi yazıda bildirilerek gereğinin yapılması istenmektedir.
Uygun görüldüğü takdirde adıgeçen Üyelerin, anılan tarihlerde lstanbul'a görevli olara
gönderilmelerini ve 6245 Sayılı Kanuna göre müstehak oldukları harcırahlarının Tı?MM 199
Mali Yılı Bütçesinin 111 .01 .1.001.200 harcama kaleminden ödenmesini ve 210 ayrın
koduna gider kaydedilmesini olurlarınıza arz ederim.

Hikmet ÇETIM
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
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Ek 3 a-b
2000 CALISMALARININ PLANLANMASI ICIN
.
.
YETKI VERILMESI

T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU BAŞKANLI GI

KARARN0:5

Ankara,

22.0~.2000

KARAR

Türkiye BUyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ' nun 21 nci Dönem 2
nci Yasama Yılının 22.02.2000 tarihli 13 neO toplantısında, Komisyonun görev alanına giren
konularda çalışma gruplarının oluşturulması, konuların irdelenmesi için gündemin saptanması
hususunda Komisyon Başkaruna yetki verilmiştir.

emn
AR PİŞKİNsü · r
omisyon Başkanı
Aydın Milletvek.ili
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T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU BAŞKANLIGI
No : 13
22.02.2000
Konu
: Komisyonun görev alaruna giren konularda çalışma gruplannın ol~turulması. konuların
irdelenmesi i in aündemin sa tanması hususunda Komisvon Ba karuna vetki verilmesi hk.
Toplantı

Başkan

Dr. Sema TUT
PİŞKİNS..
Aydın

Başkanvekili

Başkanvekili

Seb~atullah SEYDAOGLU
D iyarbakır Milletvekili

Metin ERGUN
Muğla Milletvekili

Mill

istanbul Milletvekili

Kat ip
Mustafa ..EREN
Karabük M

Yaşar
Ağrı

Üye
Hasan MA
Burdur Mill

Üye
Ali KESKİN

Üye~

-LJ;5f;;

Üye
Orhan OCAK
kil i

Üye
MehmetGÖZLÜKAYA
'fletvekili

Mehmet Nuri TARHAN
Hatay Milletvekili

·~

Üye
ERYILMAZ
Milletvekili

Üye

M.Mail BÜYÜKERMAN
Eskişehir Milletvekili
ri
,/~

M

Üye'·
A.Emre KOCAOGLU
ls bul Milletvekili

ye
FarukDEMİR

Ardahan Mille
Üye
Kemal KÖSE

Ko~

ye
Hüseyin AKGÜL

~tv

Üye
Mehmet BEKAROGLU
Rize Milletvekili

'li
Üye
Yaşar ,.._!oloJ,II"'n"-

Malaty
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Ek 4 a-b-c
2000 BAKlRKOY KADlN VE COCUK TUTUKEVI'NDE
.
.
.
ALAN CALISMASI
YAPMAK
UZERE
YETKI
VERILMESI
.
.

T.C.
TORKiYE BOYOK MtLLET MECLtSt
!NSAN RAKLARINI !NCELEME KOM!SYONU
Sayı : A . OI.I.İHKJEI~1
Konu : İstanbul Kadın ve Çocuk Tutukevi zi yareti hk .

BAŞKANLICH

Ankara , 2 Mart 2000

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLISi BAŞKANLIGINA

5 Ekim 1999 ve 22.02.2000 tarihl i kararlarımız uyarınca
ve Çocuk Tutukevi dosyasıyla ilgili devam eden incelemeleri
tamamlamak Uzere arnlan Tutukevine Komisyon ve Heyet Başkanı Aydın Mv. Dr. Sema TUTAR
PİŞK.İNSÜT, ANAP İstanbul Mv. A. Emre KOCAOGLU ve DYP Sinop Mv . Kadir
BOZKURT'dan oluşan bir heyet gönderilmesine karar verilmiştir. Heyete aynca, Komisyon uzmanı
İrfan NEZ!ROGLU, seslendirme teknisyenleri Hakan AKSOY, Billent KARADENİZ ve Tutanak
MüdUrlü~ü stenog:rafları Alaattin A YTEN. Rız.a YURTTA$ da görevli olarak eşlik edeceklerdir.
Komisyon kanunwnuz

gere~i

başladı~ımız Bakırköy Kadın

3 Mart 2000 tarihinde İstanbul'a hareket ederek, 4 Mart 2000 tarihinde Ankara 'ya dönecek
olan Heyetimiı.in Ankara-istanbul-Ankara arası uçak biletleri ile günlük yurtiçi harcırahlarının
mahsubu bilahare yapılmak üzere avans olarak tahakkuku hususunu tensip ve müsaadelerinize arz
ederim.

Tel. : 420 54 33
420 54 34
Fax : 420 53 94

TBMM insan Haklarını !nceleme Komisyonu
Bıkanlıklar/ANK.ARA
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T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi GENEL SEKRETERLiöi
PERSONEL VE MUAHASEBE DAİRE BAŞKANLIÖI
PER. ÖZLÜK. MD.
SAYI: A.Ol.O.GNS.0.12.00.02/2450

6 MART 2000

KONU : Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

BAŞKANLIK

MAKAMINA

iLG i: insan Hakları inceleme Komisyonu Başkanlrğr'nrn, 25/02/2000 tarih ve 9.36 sayılr
yazısı

Komisyonun, 2210212090 tarihli 13 ncü toplantıs·ında alınan karar gereğince
28/02/2000 tarihinde gerekli çalışmaları yapmak üzere, Istanbul Bakırköy Kadın ve Çocuk
Tutukevi'ne gidip, 29/0212000 tarihinde Ankara'ya dönecekleri ilgi yazı ile bildirilerek
gereğinin yapılması istenmektedir.
·
Uygun görüldüğü takdirde, ilişik listede adıgeçen Komisyon Üyelerinin, 6245 sayılı
Kanununa göre ·mastehak oldukları iki günlük harcırahları ile Ankara-lstanbulAnkara arası uçak bileti ücretlerinin, TBMM 2000 Mali Yılı Bütçesinin 111 .01 . 1. 001 .200
harcama kaleminden ödenmesini ve 21 O ayrıntı koduna gider kaydadilmesini olurlarınıza arz
ederim .
Harcırah

~r·
· ~tE~
Genel

OLUR
6/3 / 2000

Yıldırım

AKBULUT
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
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s:~~~r

)

T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİÖİ
PERSONEL VE MUAHASEBE DAİRE BAŞKANLIÖI
PER. ÖZLÜK. MD.
SAYI: A.Ol.O.GNS.0.12.00.02/2825

KONU : Yurtiçi Geçici Görev

9 MART 2000

Yollukları

BAŞKANLIK

MAKAMINA

insan Haklarını Inceleme Komisyonu Başkanlığı'nın, 02/03/2000 tarih ve 943 sayılı
ve Çocuk Tutukevi dosyasıyla ilgili devam eden incelemeleri
tamamlamak üzere. 3/03/2000 tarihinde lstanbul'a gidip 4/03/2000 tarihde Ankara 'ya
döndükleri bildirilmektedir.
yazısında: Bakırköy Kadın

Uygun görüldüğü takdirde , ilişik listede adıgeçen Komisyon Üyeleri ile görevli
personelın . 3-4/3/2000 tarihleri arasında Istanbul'da
görevli sayılmalarını . 6245 sayılı
Harcırah Kanununa göre müstehak oldukları harcırahları ile Ankara-lstanbul Ankara arası
uçak bıleti ücretlerin in, TBMM 2000 Mali Yılı Büt~esinin..;.: f111 .01 .1.001 .200) ve
(101 .01.1 .001 .200) harcama kaleminden ödenmesini ve 210 ayrıntı koduna gider
kaydadilmesini olurlarınıza arz ederim .

~it~
Genel Sekreter

OL U R
.J.j/2000

q..

Yıldırım

AKBULUT
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
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EK 5. MESLEK KURUSLARI VE SIVIL TOPLUM ORGUTLERI

ILE YAPILAN GORUSMELER

MESLEK KURULUŞLARI VE SİVİL TOPLUM ÖRG Ü TLERİ İLE
YAPILAN GÖRÜŞMELER
Yapılan görüşmelerde
rüşlerin

özetleri

meslek

kuruluşları

ve sivil toplum .örgütlerinin

sundukları

gö-

şöyledir:

A. SOKAK ÇOCUKLARI GÖNÜLLÜLERİ DERNEGİ BAŞKANI AHMET YUSUF KULCA
(16.02 . 1998, Tutanak, Sayfa 141 -155)

>-

>-

>>>>>>>-

Dernek faaliyetlerine 1992 yılında başladıklarını. İstanbul merkezli çalıştıklarını,
şube kurmayı düşünmediklerin. ancak Kocaeli, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir
illerindeki sokak çocukları ile ilgilenen derneklerle işbirligi yaptıklarını. ileride bir
federasyon kurmayı düşündüklerini.
19 büyük şehirde küçük çocukları korumu şubelerinin yapılandırıldıgını. evden
kaçanların genellikle problemli aile çocukları olduğunu. bunların emniyet tarafından tekrar ailelerine teslim edildiklerini. bu anlayışın değişmesi gerektigini.
çocugun sıgınma evine getirilmesini ve ailenin uzmanlarca incelenmesini. dayak,
uyuşturucu. cinsel taciz söz konusuysa çocuğun aileye teslim edilmemesi gerektiğini ve aileye çocuk hakları söz l eşmesine göre yaptırım uygulanması gerektigini,
Çocuk hakları ile çelişen yasalarımızın değiştirilmesini istediklerini.
Sokak çocukları sorununun çözümüne katkı yapan kuruluşlara devletin proje
bazında destek vermesini,
Sokak çocuklarının hiçbir saglık güvencelerinin olmadıgını. yasal düzenleme yapılarak bu çocuklara ücretsiz tedavi olanağının sağlanması gerektigini.
Sokak çocuk larının bir diğer temel sorununun eğitim oldugunu. eğitilemeyenin
her şeyi yapabilecegini.
Sokak çocuk l arı arasında madde bagırnlılarının olduğunu. bunların tedavilerin
hem pahalı hem de yapılmad ıgını. UMATEM ve AMATEM gibi yeni yerlerin açıl
masının zorunlu oldugunu.
Sorunların çözümü için çocuk-gençlik polisi sistemine geçilmesi gerektigini.
Çocuk esirgeme kurum larında görev yapacak personelin çok iyi seçilmesi gerektiğini.

>-

Türkiye'de

yaşanan

göç olgusunun bu

sorunları agırlaştırdıgını.

önlemler

alın

ması gerektıgini

>-

Sokak çocuklarını büyük tehlikelerin bekledigini. bunların başında da c insel taciz. suç örgütlerince kullanı l ma, küçük yaşta cinayet işleme, ölüm tehlikesinin
geldiğini,

>-

1997 Mart ayındaki isyandan sonra çocuklarla görüştüklerini, çocukların "isyabiz yapmadık. bizi niye sıkıştırıyorlar"diye şikayet ettiklerini,kütüphanenin
açılmadıgını. top oynatılm ad ıgını. havalandırumaların-görüşmelerin sınırlandırıl
dıgını, çocukların kin , n efret. isyan dolu olarak patlamaya hazır bir bomba gibi
tu tu lduklarını belirtmiştir.
nı
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B. İSTANBUL TABİP ODASI BAŞKANI PROF.DR. ORHAN ARIOGLU
(17.02.1998 , Tutanak, Sayfa 156- 165, 174-177)
)ı-

)ı-

Cezaevlerindeki sağ;lık koşullarının mutlaka düzeltilmesi gerektigini. yeterli saglık hizmeti verilmesini, bir saglık profilinin çıkarılmasın ı .
Cezaevlerinde tanı ya da tedavi için sevk sorunlarını çözecek yapıların oluşturul
n1asını.

)ı-

Cezaevi yönetimleri ile hastane yönetim leri arasında yaşanan sorun l arı n çözü lmesini,
)ı- Saglık birimi olan (Örnegin, Bayrampaşa) cezaevlerinde yetersizliklerin giderilmesini, bu işler için gereken maddi olanakların yaratılmasını . Adalet Bakanlıgı ile
Saglık Bakanlıgı arasında gerekli koordinasyo nun kurulm as ını.
)ı- Adli Tıp Kurumu hizm e tlerinin daha iyi olabilmesi için siyasi otoritenin baskısı
nın dışına ç ıkarılması gerektigini,
)ı- Yine. cezaevi doktorlarının da başarılı çal ı şab ilm e l e ri içi n siyasi baskı ile karşı
karşıya kalmamalarını.
)ı-

Cezaevi

doktorlarının

l an mas ını görüş

Adalet bakanlıgı içinde kurulacak bir
ve önerileri olarak belirtmiştir.

saglık

dairesine bag-

C. İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURURULU ÜYESİ DR. MUSTAFA SÜTLAŞ
(17.02.1998, Tutanak, Sayfa 178-186)
)ı-

Kurumunun baskılardan arındırılmasını. ye tişmiş p e rsonele sahip olmara por hazırlayanların güvencesinin d e sagl anması gerektigini,
Adalet Bakanlıgının, Saglık Bakanlıgının ve Tabip Odasının amaç l arının ortak ve
cezaevlerinde sorunların çözülmesi oldugunu, çözüm uiçin sorunun görünür hale gelmesi gerektigini, m e dyanın da burada katkısının olabilecegini.
Hekimden mahkuma yönelik bir iyi niyet beklenmeyebilecegini, ama yaptıgı işe
yönelik bir iyi niyetinin olması gerektigini belirtmiştir.
Adli

Tıp

s ını.

)ı-

)ı-

D. İSTANBUL BAROSU İNSAN HAKLARI KOM. ÜYESİ AV. HASAN KEMAL ELBAN
(17.02.1998, Tutanak, Sayfa 190-191)
)ı-

Kurumunun resme bilirkişilik olarak hizmet verdigini. bu durumun dünyanın hiçbir ye rinde olmadıgını, kurumun dışında alınan raporların adli mercilerce kabul edilmedigini, bunun zorluklara neden oldugunu.
)ı- l997'nin Nisan ayında çıkan isyanda 30'un üzerinde çocugun birbirine yönelttigi ş iddetin boyutunun çok büyük oldugunu . bundan yetkililerin haberdar olmamasının mümkün olmadıgını,
)ı- Bu sorun l arın önlenebilmesi için ilk gelenlerin digerleri ile aynı yere konulman1as ı , s uç egilimlerinin, h a ngi çevreden geldiklerinin, nasıl bir kişilik yapısına sahip
olduklarının belirlenmesi gerektigini söyl emiştir.
Adli

Tıp
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E. İST. BAROSU ÇOCUK HAKLARI KOM. ÜYESi AV. ELDEBRAN ÇAKIRÖZER
(17.02.1998, Tutanak,Sayfa 176- 177, 196- 198)
)o-

)o-

)o-

Tutuklu kalan çocukların ruhsal açıdan çok büyük yardıma ihtiyaçları oldugunu, bunun için bin psikolog ya da pedagog bulundurulması gerektiğ;ini,
Personelin insan hakları. özellikle çocuk hakları konusunda eğ;itilmelerine ihtiyaç bulunduğ;unu, bunun için katkıda bulunabileceklerini.
Çağ;daş Yaşamı Destekleme Derneğ;i'nin de kendileriyle birlikte eğ;itim konusunda katkıda bulunabileceklerini, yine üniversiteden bir grubun da cinsel eğ;itim ve
hastalıklar konusunda yardımcı olmak istediklerini söylemiştir.

F. İ.Ü. HUKUK FAKÜLTESi CEZA HUKUKU DOÇ . DR. FUSUN S . AKlNCI
(17.02.1998, Tutanak, Sayfa 167- 168, 186- 187)
)o-

Cezaevlerinde

yaşanan

organizasyon

bozukluğ;unun işletmeci

istihdam edilerek

aşılabileceğ;ini,
)o-

insan hakları ve dış ilişkiler açısından Türkiye
da üzerine çıkarılması gerektiğ;ini.
Cezaevlerinde büyük bir yogunluk bulunduğ;unu, bunun için kısa süreli hürriyeti baglayıcı cezalara alternatif getirilmesini (Örneğ;in. toplum hizmetinde çalışma.
evde infaz vb. gibi).
Koğ;uş sisteminin kötü bir sistem oldugunu belirtmiştir.
Cezaevlerinin

standartlarının

standartlarının

)o-

)o-

G. İHD CEZAEvi KOMiSYONU ÜYESi MUKADDES ALATAŞ
(17.02.1998 , Tutanak, Sayfa 193-195, 200-201 )
)o-

Yalnız Bakırköy Kadın

ve Çocuk Tutukevi ile ilgili görüşme yapılacağ;ını düşün
bir hazırlık yaptıklarını. onu vereceklerini.
kapsamlı raporlar sunduklarını belirtmiştir.

dükleri için bu konu
ayrıca Bakanlığ;a

hakkında kısa

H. TÜRKİYE KORUMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI BŞK. M. KEMAL GÜÇKAN
(17.02.1998, Tutanak, Sayfa 203-213)
)o-

Vakıflarının

korunmaya muhtaç çocuklara

yardımcı

olabilmek için 1979

yılında

kur ul duğ;unu, bu amaçla Bolluca Çocuk Köyünü ve İzm ir'de Barbaros Çocuk Kö-

yünü ku rdukl arını , Bursa Ankara ve Tekirdağ;
ama d evletten destek görmediklerini belirtmiştir.
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şubelerini

açmak istediklerini,

I. TÜRKİYE ÇOCUKLARA YENİDEN ÖZGÜRLÜK VAKFI GENEL SEKRETERi

HALE M. ARSLAN
(17.02.1998 , Tutanak, Sayfa 200-201 )

>-

Vakıflarının

nularına

1992 yılında kurulduğunu. çocuk
ağırlık verdiklerini.

suçları

ve çocuk mahkemeleri ko-

K ndilerine gönderilen gençlerin önce ihtiyaçlarını belirlediklerini. eğitim. sağlık.
so yal faaliyet. ailelerle çalışmalar. psikolojik destek. meslek edindirme konularında
da çalışma yaptıklarını söylemiştir.
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BAŞKAN: Dr. SEMA TUTAR PiŞKiNSÜT (Aydın Milletvekili.)
ÜYELER : EMRE KOCAOGLU (istanbul Milletvekili.), KADiR BOZKURT (Sinop Milletvekili)

1. BAKlRKÖY KADlN VE ÇOCUK TUTUKEVi BiRiNCi MÜDÜRÜ FEHMi DEMiR 'iN ODASI
(28.2.2000)
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- iki sene önce Bakırköy Çocuk Tutukevine yine gelmiştik. O za-

man bütün koğuşları ve kadın bölümlerini de gezmiştik . Şu anda da mevcut olan müdür arkadaşlarımız
dan bilgi de almıştık. O günden bugüne bu cezaevinde, tutukevinde değişiklikler oldu mu? O zaman birçok eksiklik vardı , özellikle eğitim programlarında , treatment programlarında ve çocukların rehabilitasyonuyla ilgili konularda , gidip-gelme araç sorunlarında , sağlık koşullarında , müdürler arasındaki bazı
soruşturmaların açılması durumlarında pek çok yönlü olaylardan bahsedilmiş ve biz de bu konuları değerlendirmek üzere not almıştık . Şimdi aradan yaklaşık iki sene geçti . Siz yeni birinci müdür olarak geldiniz herhalde . Bize lütfen özetieyebilir misiniz. Bir de biz , şu andaki cezaevi yetkililerinin , infaz memurlarının , cezaevinde çalışanların tam listesini istiyoruz.
Yine, geçen seferki gibi , tüm koğuşlarda kalan çocukların , kadın koğuşlarında kalan kadınların da
tam listesini istiyoruz. isim listesini koğuş koğuş istiyoruz. Yetkililerin de, göreve başlama tarihinden itibaren yeni listesini istiyoruz , yani şu anda görevde bulunan cezaevi yetkililerinin tümünün göreve baş
lama tarihlerinden itibaren yeni listesini istiyoruz.
Bu arada, açılmış olan

soruşturma vardı.

Adalet Bakanlığınca , Bakırköy Cumhuriyet Savcılığınca bazı soruşturmaların yürütüldüğü söyleniyordu . Onlardan sonuçlanan oldu mu? Elinizde onlara ait dosya
var mı veya herhangi bir bilgi ulaştı mı? Onu öğrenmek istiyoruz.
CEZAEVi BiRiNCi MÜDÜRÜ FEHMi DEMiR- Efendim , ben birbuçuk iki yıla yakın bir zamandır
burada birinci müdür olarak görev yapıyorum . Geldiğimde 400 civarında çocuk vardı. Tabii, bayanlara
ben bakmıyordum , ben çocuk bölümü cezaevi müdürü olarak geldim , bayanlara başka bir arkadaşımız
bakıyordu . Tabii iki başlı olduğu için pek de randımanlı yürümüyordu . Biz bunu S ayın Genel Müdürümüze de izah ettik. Savcılarımız da bu konuda takdirlerini yaptılar . Silahara bu teke indi ; teke inince kuruma daha iyi bir hakim olma durumu söz konusu oldu .
Malumunuz olduğu üzere , çocuk ve kadın suçlular, cezaevlerinde bulunan suçluların daha fazla
hassasiyet gösteren bölümlerini teşkil ediyor. Benim bu konuda daha önce tecrübem vardı. Daha önce
benim bu konuda ufak bir tecrübem vardı. Ankara Çocuk Islahevinde de benim cezaevi müdürlüğüm
var, orada da çalışmıştım. Buraya gelince tabii bizim bakış açımız da biraz daha değişik oldu zannediyorum . Çocuklarda bir iyileştirme işine başladık . Sağ olsun ikinci müdür arkadaşlarım da yanımda . Onlarla beraber biz bu işe dört elle sarıldık ve eğitim ve öğretimedaha fazla önem vererek başlad ı k ve ilk
olarak yoga kursu 200 çocuğa başladı ve bu arada seramik döşemeciliği , yağlıboya ... Bunların hepsini
ben liste olarak yaptım , sizlere vereceğim zaten .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Başlama tarihleriyle birlikte verebilirseniz bize iyi olur; yani , bu
kurslardan kaç çocuk yararlandı ve hangi tarihlerde başladı?

FEHMi DEMiR- Hayır. Sayısal rakamları var da, tarihlerini verebilirim tabii, onu çıkartırım .
Seramik döşemecilik kursuna aşağı yukarı 40 çocuk ka t ıldı ilk açtığımızda. Gayrettepe Rotary Kulübünün ve Söğüt Seramik Fabrikasının desteğiyle açıldı bu kurs. Bunlardan 24 kişiye biz diplama verdik. Onun peşinden yağlıboya .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bu çocuklar kursu bitirdikten sonra , bu aldıkları eğitimden istifade edebiliyorlar mı?
FEHMi DEMiR- Efendim , bizim onları takip etme imkanımız maalesef alamıyor. Zaten bizim buradaki bütün sorunumuz şu , benim kendi görüşüm olarak , cezaevi müdürü olarak : Çocuklar, genelde soı

kak

çocuğu niteliği taşıdığı

bunları
alıyor,

tahliye ediyoruz ,
onlar ayrı.

için ,

bunların

tahliyesi sonunda ailelerine teslimi çok önemli bir sorun . Biz
çocuk yine sokağa gidiyor. Ailesi olanlar geliyor buradan

çocuğu bırakıyoruz ,

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sonra o çocuğun tekrar gelme durumu oluyor mu?
FEHMi DEMiR - Geliyor tabii efendim . Maalesef o çocuklar aradan on onbeş gün geçmeden bir
daha geliyor. Bunları biz buradan tahliye edelim de, biz nasıl bir süreç yakalayabiliriz ki , bunların ailelerini çağırıp veya burada bir emniyet vasıtasıyla , mesela çocuk Diyarbakırlı , çocuğu Diyarbakır ' a gönderebiliriz. Çok önemli . Ben mesela bunlardan 20 tanesini bir sene içerisinde göndersem bu şekilde ,
bir rakamdır bu da yani . 20 çocuğu kurtarmış olurum .

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bu dediğiniz çocukların burada bir aile çevresi yok.
FEHMi DEMiR - Var, şöyle var sayın milletvekilim : Var, ya amcası veya dayısının oğlu veya amcaOnunla burada akran durumunda olan yakınları var, o oraya köyüne veya vilayetine gidiyor ;
onlar kandırıyor buraya getiriyor ve bunlar da haliyle bu işin sürecine gidiyorlar. Hırsızlık, gasp, araba
sayma.
sının oğlu .

A. EMRE KOCAOGLU (istanbu l) - Ve çocuk oldukları için esas hırsız çeteleri bunları da kullanıyor ,
mi?

değil

FEHMi DEMiR -Tabii. Çete oluşturmuş durumda efendim, maalesef yani. Bunlar 4-5 kişilik gruplar halinde dolaşıyor/ar.

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bu bir sosyal vakıadır. Bu çocuklar bu şekilde suça temayüllü
olarak özel olarak yetiştiriliyorlar ki suçta kullanılsınlar diye. Burada cezaevinde yattıktan sonra , bir şe
kilde bu çocukları ruhen rehabilite edip tekrar kazandıracak sivil toplum kuruluşu , bir başka kuruluşun
şeyi var mı size yardımcı olmak açısından?
FEHMi DEMiR -Çok uğraşmamızın neticesinde bir psikolog kadrosu alabildik, bizde bir senesini
doldurdu . Bir tane psikoloğum var şimdi , bayan psikolog. Elinden geldiğince bu konularda çalışıyoruz .
Biz zaten eğitim ve öğretime çok ağırlık verdik .

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Şunu sorabilir miyim : Bu çocuklar kaç yaşında aşağı yukarı size geliyor?
FEHMi DEMiR - Ortalama olarak söyleyecek olursak , 16-17 yaş grubu , 13-14 de var tabii, 12 de
var.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bunlara bir şekilde bir meslek edindirilebilirse iyi kötü , şimdi Çalışma Bakanlığında iş Bulma Kurumu yenileniyor meslek edindirme konusunda, iş bulma özel bir hale
geliyor. Acaba bunların da işbirliğiyle buradaki çocukların edindikleri meslekleri uygulamaları için sağa
sola işe yerleştirilmeleri falan gibi veya iş Bulma Kurumu olmaz da bilmem ne olur, bilmem ne derneği
olur, bilmem ne cemiyeti olur. Yani sizin buradan devredebileceğiniz, yanlış yoldan doğru yola çekebiirnek için devredebileceğiniz bir kurum , kuruluş , dernek , cemiyet bir şey var mı?
ya

FEHMi DEMiR- Bizim Halk Eğitim Merkeziyle işbirliğimiz var, onlar vasıtasıyla biz eğiticileri burabenim elimde çalışan seramik kursu vardır, Kale Seramik'in açmış olduğu kurs .

alıyoruz. Şimdi

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bu kurs bittikten sonra, bu çocukları birinin takip etmesi gerekmekte . Siz takip edemezsiniz. Ya bir dernek, cemiyet gibi bir şey veya Çalışma Bakanlığının ilgili kurumunun veya ne bileyim, Bayındırlık Bakanlığı , Çocuk Bakanlığı her neyse ; böyle bir mekanizma var mı?
FEHMi DEMiR- Yok efendim.
Geçen sene bizim bu konuda Gayrettepe Rotary Kulubü Başkanı Figen Hanımla bir çalışmamız oldu . Buradan tahliye sonunda çocukla rın veya dışarıda bu durumda olan çocuklara herhangi bir iş sağ
layabilecek bir danışma merkezi kurmak için. Belediye başkanıyla temasa geçildi .
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A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Hangi belediye?
FEHMi DEMiR -Bakırköy Belediyesi . Bu Bakırköy Belediyesi , Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünün
altında bir yer -ben kendim de gittim , kendisiyle görüştük- bize vereceklerini söylediler. Bu , maalesef,
sekiz dokuz aydır sürüncemede kaldı , gerçekleşmedi.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Ne yeri olacaktı o?
FEHMi DEMiR- Orası yalnız danışma merkezi olacaktı. Bizim çocuk cezaevinin bir danışma merkezi

olacaktı.

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ne iş yapılacaktı orada?
FEHMi DEMiR- Oradaki yapılacak iş , buradaki tahl iye olacak çocuklara iş imkanı bulma ve aileleyardım etme , gönderme , yani onları takip etme .

rine

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Kim yapacaktı , Rotary Kulübü mü yapacaktı?
FEHMi DEMiR - Gayrettepe Rotary Kulübü yapacaktı. Onlar oraya eleman görevlendirecekti deolarak, bir sekreterya bulunduracaklardı. Bizden de istekleri olduğu zaman biz de .. . Zaman zaman tabii bizim de kontrolumuz olacaktı . Böyle bir yer düşündük; ama, maalesef gerçekleştiremedik .

vamlı

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Müdür Bey, bizim sizden öğrenmek istediğimiz, bir an evvel
de doküman olarak da almak istediklerimizi sayın müdürlerimiz hazırlatabilirlerse , vaktimiz kısıtlı, koğuş
ları tek tek gezeceğiz. O kadro cetvelini , müdürlerle ilgili olan cetveli , bugüne kadar yapılan bu konuyla ilgili olarak geçen sefer geldiğimizden bugüne kadar olan soruşturma ve araştırmayla ilgili olarak herhangi bir bilgi, belge var ise size gelen.

FEHMi DEMiR- Bizde yok efendim, o savcılıkta olur.
BAŞKAN Dr. SEMA

T. PiŞKiNSÜT- Peki size, en azından buradan giden müdürler için olsun bir
gelmedi mi, yani alınış veya gidiş-geliş ; çünkü yeni gelenler var. Eğer öyle bir yazı varsa , yoksa ,
zaten biz onu başka yerden de alırız .

yazı

Bu arada , üç bakan bir araya gelerek ; Sağlık Bakanı , içişleri Bakanı ve Adalet Bakanı bir araya gelerek birtakım çalışmalar yaptı. Geçen dönem de buranın böyle üçlü bakanlık değerlendirmesine çok ihtiyacı vardı. O konuyla yeni gelen genelgeler ve o konu üzerinde inşa edilmiş olan herhangi bir çalışma
var mı? Son iki sene içerisinde bakanlıklardan gönderilen genelgeleri de istiyoruz.
Bu arada , iki senenin içerisinde, bakanlıktan herhangi bir konuda herhangi bir teftiş geldi mi? Herhangi bir konuda ; eğitim olabilir, treatment olabilir, hizmetiçi program olabilir ; bakanlıktan gelen teftiş
günlerini ve hangi amaçla geldiklerine ait belgeleri istiyoruz. Bunları yazılı olarak istiyoruz . Bunları şu
şekilde bize cezaevinizin dokümanı olarak veriyorsunuz, onları istiyoruz ; ama, bu arada biz sizi de tanımak istiyoruz ; yani , siz daha önce nerelerde çalıştınız ve şu andan itibaren neleri yaptınız bir senedir,
neleri planlıyorsunuz? Bunların tutanaklara geçmesini istiyoruz. Ondan sonra, biz arkadaşlarımızla zaten gezeceğiz , tekrar soruları da soracağız, ona göre konuşacağız .
FEHMi DEMiR- Ben geldiğim günden bugüne okul , açıköğretim , açıkliseler ve ilkokul bitirmeler hariç olmak üzere, aşağ ı yukarı 12 tane kurs açtım . Seramik döşemecilik 40, yağlıboya birineide 40, yoga
kursuna 200 çocuk , okumayazmaya 35 bir dönemde , halk oyunlarına 22, elişi kursuna 20, kaynak kursuna 20, kaynak kursuna 20, elişi ikinci kademe kursuna 20, basketbol, futbol , voleybol turnuvasına bütün koğuşlar dahil olmak üzere 200 çocuk bunlara iştirak etti . Resim , karikatür ve maket çalışmaları yapıldı. Kaynak kursu, demin bahsetmiş olduğum Gayrettepe Söğüt Seramik 'in açmış olduğu . Futbol turnuvaları devam etmektedir ve şimdi de şu anda okumayazma, yine elişi kursu ve fayans kursu devam
etmekte.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bunu brifing dosyasının içerisinde herhalde bize verirsiniz .

FEHM i DEMiR - Tabii efendim, bir suretini veririm efendim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kadınlar için ...
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FEHMi DEMiR - Kadınlar için bizim burada pek çalışmalarımız olmadı. Ben kadınları alalı altı ay fa lan oldu . Onların orada bir elişi bölümü var idi resim yapma konusunda. işte şu gördüğünüz tablo gibi ,
yine o çocuklar bölümünde yapılmıştı. Yalnız özel olarak yapılmıştı orası. Bizden önceki müdür arkadaş
da , böyle bir k iş inin inisiyatifiyle öle bir yer açmıştı. Ben orayı maalesef kapatmak zorunda kaldım .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- O atölyeyi?

FEHMi DEMiR -O atölye değ i l. Bir iki kişinin inisiyatifinde başka amaçla kullanıldığını tespit ettik
bir tel efon o lay ı yla ilgili ol arak . Orada görüştürmeler yapılıyormuş , bilmem neler yapılıyormuş. Tabii, genele hitap etmediği için, orayı kapattım , geçen hafta kapattım . Onun dışında bir terzi atölyemiz var, yine bayanların . Şimd i be ş tane tutuklu bayan orada çalışmakta , yönetmekte . Kendi imkanlarımızia oraya biz birkaç tane makine aldık . Kadınların , bayan bölümünün ihtiyaçlarını , söküklerini , yırtıklarını veya
bir etek dikilmesi lazım geldiği zaman , onlar orada ücretsiz olarak yapıyorlar, çalıştırıyoruz . Gittiğimiz
zaman da g ö receğiz . Bayanlarda bizim çalışmalarımız bu şimdilik .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki , hem çocuklar, hem bayanlar ; burada çok kısa süreli ka lıyor.

Geçen sefer de aynı şey söylenmişti , hatta üç dört gün kalıp veya aynı gün gelip aynı gün gidebilen çocuklar bile var. Dolayısıyla , biraz önce saymış olduğumuz listede oldukça yoğun ve 12 kursun içeriği olarak sayı da yüksek . Nasıl bunları bu kadar yüksek tutabiliyorsunuz?
FEHMi DEMiR - Biz genelde seramik ve elsanatları gibi kurslara tahmini olarak fazla kalabilecek ,
üç dört ay kalabilecek çocukları seçiyoruz veyahut da yoga kursu geliyor, yoga kursuna 200 kişi devam
ediyor, ama, bazen bakıyorsunuz 100 kişi gidiyor, bazen bakıyorsunuz 50 kişi gidiyorsunuz ; ama, bu
genelde ortalama olarak 200 kişiye hitap etti . Yeni gelenleri de aldık biz onlara ; çünkü onlara gelen hocalar, "bizim için bir şey fark etmiyor" dediler. Önemli olan suçtan arıtmak bizim amacımız , dediler. Savcı bey de, biz de derslere girdik , bizzat biz de iştirak ettik, başka bir amacı var mı acaba diye. Bunların
sayıları bazen yükseliyor, bazen düşüyor .
KADiR BOZKURT (Sinop)- Bu çocu klar için değil mi?
FEHMi DEMiR- Çocuklar.
KADiR BOZKURT (Sinop) - Bayanlar? ..
FEHMi DEMiR- Bayanlar için yapmadık .
KADiR BOZKURT (Sinop)- Bayanların süreklilik oranı nasıl? Onlar da çocuklar gibi aynı gün gelip
gidiyorlar mı , bir-iki ay sonra gidiyorlar mı , yoksa üç beş yıl kalıyorlar mı?
FEHMi DEMiR - Üç dört yıl kalan bayanlar var, çocuklar gibi değil onlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bunların hepsi tutuklu , değil mi?

FEHMi DEMiR - Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Üç dört yıl sadece mahkemelere gidip gelmek ve yargı süresini beklemek üzere .

FEHMi DEMiR - Bizde hüküm özlü olduğu zaman , mahkemeden cezayı aldığı zaman , bayan veya
çocuk olsun , çocuklar haricinde , çocuklarınki kesinleştiği zaman , 18 yaşından aşağı oldukları zamanlarda cezası kesinleşirse , izmir Çocuk Islahevine hemen gönderiyoruz . Eğer burada kaldığı sırada 18
yaşını doldurduğu zaman , ceza almış veyahut da bizde duruyorsa, 18 yaşını doldurduğu zaman bakanlığın emriyle Metris Cezaevine gönderiyoruz .
Bayanları bakanlığın emrine göre ilgili yerlere gönderiyoruz efendim . Biz zaten hüküm özlü olduğu
zaman , bana geldiği zaman hüküm özlü yazısı , faksla bakanlığa bildiriyorum , bakanlığın tensip ettiği
herhangi bir cezaevine bayanları gönderiyorum .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Çocukların yaşları konusunda tıbben sıkıntı çekebiliyoruz. Geç

nüfus cüzdaniarının çıkartılmış olması veya çıkmamış olması, çocuklar 12,13, 14 yaşında dense bile bir
18 kemik yaşında olabiliyor veya 22, 23 yaşında olabiliyor. Ona ait de büyük çocuklarla küçük

çocuğun
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çocukların

yan yana gelmesinde büyük problemler vardı geçen sefer. Bu
küçükler, suç oranlarına , suç gruplarına göre ayıramıyor musunuz?

çocukları

hala daha büyükler,

FEHMi DEMiR- Onu yapamıyoruz . Şöyle bir şey, eğer örnek vermek lazımsa , 13 yaşında , fakat
görünüm olarak 30 yaşında görünüyor, çocuk geliyor buraya, kardeşinin nüfus cüzdanıyla gelen var yani .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki onlarda kemik yaşının sapıanmasını yaptıramıyor musu-

nuz?
FEHMi DEMiR - Yaptırıyoruz efendim. Ben hemen anında nüfus kaydı örneğini alıyorum , ilgili yer
nereyse , hangi köydeyse .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Hayır, sağlık kontrolu şeklinde .

FEHMi DEMiR- Yapıyoruz , kemik testine gönderiyorum anında ve suç duyurusunu savcıl ı ğa bildiriyorum . Kemik testini yaptınyorum ben .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Küçük çocuklarla bir arada kalabiliyor o arada .

FEHMi DEMiR - Biz zaten genelde koymuyoruz efendim . Fark ettiğimiz anda bizde tecrit dediği
miz bölümler var, büyükleri çocuklarla temas ettirmemek için o tecrit dediğimiz kısırnlara alıyoruz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Tecrit dediğiniz tek kişilik daha önce gördüğümüz hücre şek
lindeki yerler mi?

FEHMi DEMiR- Evet. Hücre değil. Bizde zaten hücre yok. Tek kişi , iki kişi , üç kişi kalınan yerler.
Bu tür adamları koymak için iki ayrı yer daha yaptım, altı kişinin, on kişinin kalabileceği iki ayrı bölüm yaptım sizin eski gördüğünüz yerde yine. Mesela çok nüfuzlu insan çocuğu geliyor veya hasımlı ;
öldürülebilecek durumda olanları koğuşa veremiyorsunuz. Mesela Alaattin Çakıcı ' nın kardeşine ateş
eden Uğur , Dündar Kılı ç ' ın tarunu geldi , siz onu veremezsiniz .
KADiR BOZKURT (Sinop)- O da mı burada?
FEHMi DEMiR -Tahliye oldu efendim . Şimdi her haliyle mühitli , her an öldürülebilir endişesi var.
Biz devlet olarak korumak zorundayız . Çocukların içerisine veremiyoruz biz bunu . Ayrı bir kesime koymak zorundasınız .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yine, geçen sefer çok önemli bir problem olarak değerlendir
miştik:

Çocuklar buraya geldikleri zaman , çoğu kez ailelerine haber vermedesorun oluyordu ve size o
konuda çocukların çok şikayeti olmuştu, "ailemizin haberi yok , ailemizin haberi yok" diye. Bu konuyu
nasıl sivil toplum örgütleri veya savcılıktaveya siz mi haber veriyorsunuz?
FEHMi DEMiR- Sayın Başkan , benim ona yaklaşımım şöyledir, benim kendi ikinci müdür arkadaş
kendi personelime verdiğim emir şudur : Böyle durumda olanlar olduğu zaman bildirecekler, bana telefon numarasını ve adresiyle müracat edecek . Alıyorum , anında kendim haber veriyorum veyahut
da nöbetçi müdür arkadaş ailesi veya yakınlarına haber veriyor. Yabancı uyruklular bayanlar dahil olmak üzere konsolosluklarına haber veriyoruz .
ları ma,

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yani , sizin müdürlüğünüzün başından beri bu tutukevi için bildiğiniz

tüm

kişileri,

içerideki

çocukların

ailelerine gününde veya en fazla bir gün arayla haber veriyorsu-

nuz .
FEHMi DEMiR- Tabii, bizden isteyen olduğu zaman veriyoruz efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- isteyen değil. Buraya geliyor, çocuğun ailesinin haberi yok , sokaktan alınmış getirilmiş oluyor veya suçüstü yapılmış olabiliyor veya bir başka türlü tutuklanmış oluyor.
Bize, içerideyken bu çocukların ağlayarak bir kısmı , "ailemizin burada olduğumuzdan bir haftadır, sekiz
gündür haberi yok" denilmişti , tutanaklara öyle geçti. Şimdi bunu nasıl bir düzene bağladınız?

FEHMi DEMiR - Şu anda herkesin haberi veriliyor.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Burada "isteyen " k-elimesini biraz açmakta fayda var. Çocuk istemek imkanını bulamayabilir, cesaret edemeyebilir, çocuğun talebi size ulaşmayabilir. Bu haber verme
meselesi otomatiğe bağlansa daha sağlıklı olmaz mı?
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FEHMi DEMiR -O çocuk koğuş mümesili vasıtasıyla ulaşabilir.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Teslim alındığı anda müdür bey.

FEHMi DEMiR- Ben sabah akşam koğuşa giriyorum , sayıma giriyorum veyahut da kendim geziyorum . ikinci müdür arkadaşlarım , nöbetçi arkadaşlarım gidiyor devamlı. Bize en ufak bir haberde kesinlikle onu çözüyoruz yani.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- iki sene önceden ceza evini bildiğimiz için , hızlı olarak , geçen
iki sene içerisinde yapılanları , o zamanki eksikliklerin ne kadar tamamlandığını ve hala problem olup olmadığını müdür beylerle görüşüyorduk . Sizden de, eğer bize lütfedip bu son zamandan bugüne kadar
olan soruşturmaları , bu soruşturmaların savcılığa intikal etmiş olanlar vardı , onların sonuçlarını. O zaman , biz geldiğimiz zaman , Cumhuriyet Gazetesinde çıkan ve bir iki gazetede çıkan ihbar üzerine, daha doğrusu , kamuya mal olan konularla ilgili buradaki konuları incelemek üzere gelmişlik ve tahkikat
aşamasındaydı. Gerek gezdiğimiz , dolaştığımız bütün koğuşlarda , hem kadın tarafından , ama esas
ağırlıklı olarak çocuk tarafındaydı sorun ve isyan vardı. isyanın sonrasında biz gelmiştik. Her iki tarafın
ayrı ayrı olması , tek olmaması , iç korumayla dış koruma arasındaki bazı sorunların olması ve bütün bunlara ait de o zaman tahkikatların açıldığı , savcılıkta da değerlendirmesinin gereği yapılacağı söylenmiş
li . Şimdi o soruşturmalar ne aşamaya geldi , ne kadarı bitti, ne kadarı devam ediyor, ne kadarından ne
oldu , onları belgeleriyle öğrenmek istiyorum.

BAKlRKÖY BAŞSAVCISI CELiL DEMiRCiOGLU- Bizim cezaevi savcısı biliyorsunuz Kaya Bey.
Çok değerli bir savcıdır ve bu cezaevleri konusunda bana göre uzmandır. Bizim genel müdürümüz buradan almak istedi ısrarla Bayrampaşa ' ya orası daha büyük bir merkez diye . Bizim ricamızla , hatta araya bakanları sokmak suretiyle , Adalet Bakanımızı sokmak suretiyle durdurduk bu atamayı. Bu konuda
arkadaşımız bilgi verebilir size . O soruşturmaları bizzat kendisi yapıyor Diğer konuları da birlikte görüşürüz gene .
TUTUKEVi SAVCISI KAYA KABACIOGLU - Müdür Beyin şikayetiyle ilgili evrakını biz , 1998'de
4567 hazırlık sayıyla soruşturduk . Soruşturma çok kapsamlı bir soruşturmayd ı , birçok konuyu birlikte
değerlendirdiğimiz bir soruşturma konusuydu . O zaman işkence iddiaları vardı cezaevinde . Jandarmayla iç güvenlikten sorumlu arasında birçok problem vardı. iki başlı yönetim olması nedeniyle cezaevi müdürleri arasında bazı problemler vardı. Biz tamamını değerlendirdik 4567 hazırlık sayılı evrakla bir kısmi
takipsizlik kararı verdik . Bir de kamu davası açısından , bildiğim kadarıyla 18 sanık hakkındaydı. Şimdi
net hatırlayamıyorum tabii. Bunun Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesinde halen yargılaması sürüyor. Dosya derdest, sonuçlanmadı. 98G252 esas nolu .
iki müdürümüz vardı, iki birinci müdürümüz de buradan ayrıldı soruşturmanın sonucunda. Bir tanesi Çanakkale Yarı Açık Cezaevinde. Şimdi açık cezaevi oldu . Diğeri Paşakapısı ' na gönderildi, şu anda
Metris Cezaevine geldi .

o

Büyük bir personel hareketi oldu olaydan sonra . Eski personelimiz bizim ilkelerimizle çalışmadık
ları için, tahmin ediyorum yüzde 90 oranında eski personel gerek kendi istekleriyle gerekse bizim isıe
ğimizle buradan ayrıldı. Dava açtığımız 18 kişiye disiplin cezaları verildi Adalet Komi syonu tarafından.
iddianın takipsizlik kararını size göndermişlik komisyon başkanı olarak o zaman, o tarihte gönderMahkeme derdest tabii, sonuçlandıramadı o davayı .

miştik.

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Hangi konuda takipsizlik?
KAYA KABACIOGLU - Birçok konu vardı, işte işkence iddiaları var, görevi kötüye kullanma var, rüş vet almalar falan gibi .

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bunların tümünden takipsizlik? ..
KAYA KABACIOGLU- Hayır. Kısmi takipsizlik .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- işkence iddiaları konusunda ne oldu?
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KAYA KABACIOGLU - işkence konusunda dava açtıklarımız da var. Suç işlediğine kanaat getirmediklerinde takipsizlik kararı verdiklerini biliyorum ; çünkü , suç işlediğine maddi delille kanaat getirdiklerimize kamu davası açtık . Ama delil yoksa adam hakkında da ...
A. EMRE KOCAOGLU (istanbu l) - Davalar görülüyor mu?
KAYA KABACIOGLU- Görülüyor tabii.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki , tahmini olarak veya yarın rakam verme olabilecekse,
hepsine birden açılmış olan, yani sizin açtığınız soruşturmanın kaç tanesini asliyeye gönderdiniz, yani
soruşturma olarak devam ediyor, kaç tan esine kısmi tak ipsizlik verildi?

KAYA KABACIOGLU - Onu bakarak söylerim.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- işkenceyle ilgili bundan sonraki ilk dava hangi gün görülecek?
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Derdest edilen davanın tarihi ni? ..

CELiL DEMiRCiOGLU - 2 Martta.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bu üç bakanlığın kendi arasında cezaevleri, özellikle de tutukevlerinde de daha hızlı işleyebilmesi için; çünkü geçen sefer burada çok sağlık sorunları da vardı ve
Adal et Bakanlığı da bir noktada "biz sağlık işletmecisi olmak istemiyoruz" diyordu. Sağlık Bakanlığı ,
Adalet Bakanlığı ve içişleri Bakanlığının bir arada -o belli bir kararı aldıktan sonra- uygulama açısından
size herhangi bir yazı geldi mi? O genelgelerden hangileri var; cezaevi müdürümüzden de istiyoruz ,
ama savcılığa gelen genelge olarak bir şey var mı?

KAYA KABACIOGLU - Protokol geldi , protokol hükümlerini uygulayın , dediler. Başka bir genelge
gelmedi .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki , bu protokol hükümlerinin içerisinde , hep cezaevlerinde-

ki çok

sakıncalı

masıyla

ilgili

diye

değerlendirdiğimiz

sıkıntı y aşan ıyordu .

cezaevi müdürünün üst sicil amiri
Ona ait bir çözüm var mı?

olduğu

hekimlerin

çalıştırıl

KAYA KABACIOGLU - Yok . Onu ayrıca yapacaklarını zannediyorum . Yani o konuda bir çözüm yok
şu aşamada ; ama , cezaevi mevzuatıla ilgili yenileştirm e çalışması var, bakanlığın bu konuda çok ciddi
bır çalışması var. Biz gene eski sistemle uygulamalara devam ediyoruz. Cezaevi müdürü gene cezaevi
tabiplerinin üst sicil amiridir.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Protokolde ona atıf var mı bunun düzeltileceğine dair?

KAYA KABACIOGLU -Yok. Bakanlıktan aldığım bilgilerim o doğrultuda . Cezaevi mevzuatı zaten
yok . 1731 sayılı bir kanun var. 12 madde ; 4'ü yürürlük maddesi , 4'ü yürürlükten kaldırılmış, 4 maddeyle cezaevi yönetiyoruz burada . Mevzuatın tamamını yenileyecekler. Bu konuda bir çalışma var. Ayrıca
çocuk cezaevleriyle ilgili bir çalışma var. Bizim öyle bir mevzuatımız yok . Tüzüğe uymak lazım. Tüzükle çocukların talimatların hükümleri tamamen birbiriyle çelişiyor. Birçok maddesi birbiriyle çelişiyor. Bunu bakanlıktan sorduk, onlar da çok net bir cevap veremediler bize . Yetemediğiniz yerlerde çocuk hakları sözleşmesini uygulayın , dediler; ama bir çalışmaları var. Zannediyorum bu sene çıkar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sayın Kabacıoğlu , bu emniyet müdürlüklerinin sokak çocuklarıyla

ilgili belli bölümleri var. Buradaki tutuklu olan çocuklar sokağa gönderildiği takdirde , en azında ondenetimiyle ailelerine verilme veya verilmeme gibi veya bir daha sokakta suç işlemelerinin önlenmesi için tedbirler alınması gibi çalışmalar oluyor. Sizin savcılık olarak, emniyetin o türdeki faaliyetleriyle bu tutukevi arasındaki ilişkileri değerlendirmenizi alabilir miyiz? Nasıldır, yani , hakikaten istanbul gibi bir metropol kentinde tek çocuk tutukevi olan bir yerde bu işliyor mu?
ların

KAYA KABACIOGLU - işlediğini ben söyleyemiyorum; ama , müdür bey daha birebir ilişki içinde .
Çocuk şubesi Kadıköy 'd e. Oradaki polis memurunun buraya gelip de bu çocuk cezaeviyle ilgili bir çalışma yapması oldukça zor. Pek de yaptıklarını ben görmedim , duymadım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sivil toplum örgütlerinin bazılarına belli cezaevi kurallarına ve
aynı

zamanda da

savcılğın getireceği

kurallara uymak
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koşuluyla

destek vermeleri , en

azından

bu tür

çocukların

sahiplenilmesi ve eğitilmesi konusunda eğitilmesi konusunda bir çalışma yapılması diye bir
geçen sefer de konuşuluyordu; ancak, her zaman için ben şuna inanıyorum ki, sivil toplum
örgütleri tamamen Türkiye 'de başıboş bir şekilde, sadece bu sorunu üzerlerine alıp götürebilecek yapı
yı henüz sergileyemiyorlar. Mutlaka devletin belli şekillerde yönlendirici olması lazım. Siz , bu tutukevinde değişik bakanlıklarda böyle bir yönlendirme veya proje üstünde çalışmaya ait bir plan, program biliyor musunuz , var mı böyle bir şey?
şey vardı,

KAYA KABACIOGLU- Sivil toplum örgütleri burada bir çalışma yapmak istediklerinde doğrudan bize müracaat ediyorlar, "cezaevinde şu şekilde bir çalışma yapmak istiyoruz, uygun görülür mu?" Biz de
onların bu müracaatlarını alıp değerlendiriyoruz, bakanlığa bildiriyoruz .
CELiL DEMiRCiOGLU- Yalnız onu şöyle değerlendirelim: Sivil toplum örgütlerinin cezaevinin içerisinde bir faaliyet yapmak istedikleri zaman. Sayın Kabacıoğlu ondan bahsediyor. Dışarıda değil yani .
Siz soruyu o şekilde mi sordunuz?
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hem içeride hem dışarıda bu işi çözümleyici ne yapılabilir di-

ye sordum .

Dışarıda

olursa emniyetle

yapması lazım

belki, içeride olursa sizinle

yapması lazım .

CELiL DEMiRCiOGLU- içeride bizimle temas kuruyorlar. Biz bakanlığa bildiriyoruz ve bizde, birseminerler, mesleki beceri kursları açılıyor. Geçenseneden beri, yani biz geldiğimizden beri.

takım

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Onun listesini almamız mümkün olabilir mi? Mesela şu kuruluş şurada şunu yapmıştır

diye.

CELiL DEMiRCiOGLU- Müdür beyde onlar vardır, çok güzel çalışmalar oluyor ve bunu bazen bada yansıtıyoruz , basını da davet ediyoruz ; ama, basın buna fazla ilgi göstermiyor. Davet ettiğimiz
zaman geliyor, ama bunu, mesela bir isyan olayı gibi bir haber olarak vermiyor. Bana göre çok daha
çarpıcı bir olay bu . Mesela cezaevinin hep çirkin tarafı gösteriliyor, güzel tarafı hiç gösterilmiyor. Burada sık sık bu kursları yapıyoruz; ama, dışarıda faaliyetimiz yok.
sına

KAYA KABACIOGLU- Gayrettepe Rotary Kulübü bu konuda bizimle çok iyi çalışan bir kuruluş. BoMavi Marmara Lions Kulübü var. Bunlar bizimle çalışan iki ayrı kuruluş . Gayrettepe Rotary Kulübü Çanakkale Seramikle diyaloğu var, başka birçok kuruluşla diyalogları var. Burada meslekiçi eğitim
kursları açıyorlar ; boyacılık, fayans döşemeciliği, çini işçiliği falan gibi. Başka bazı projeler de vardı. Ayrıca halk eğitim merkeziyle birlikte çalışıyoruz. iyi niyetle çalışmak isteyen her kuruluş geldiğinde bizden
yardım görüyor. Onlar zaman zaman talepte bulunuyorlar bizden; burada yatan çocuklar sokağa salın
masın da bizimle ilişkileri olsa, şöyle yapsak böyle yapsak falan diyorlar; fakat bizim bunu takip etme
imkanımız yok. Çocukların hepsi sokak çocuğu değil, annesi babası olan bir sürü çocuk var. Bu sene
belediyeye ait umut çocukları ilk adım istasyonları var. Zannediyorum çocuklar kışları oralarda kalabiliyorlar, cezaevine gelmiyorlar, yani sayımız oldukça azaldı bu sene. Sizin geldiğinizde 312 kişi vardı,
şimdi 262. Siz geldikten sonra 438'e kadar sayımız çıkmıştı. Bu sayı yaklaşık 200 azaldı. Umut istasyonlarının büyük faydası var.
ğaziçi

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Nedir bu istasyonlar?
KAYA KABACIOGLU - Belediyeler yapıyorlar. Çocuklara geçici barınma mek€ınları sağlıyorlar. Psivar, doktorları var, oralarda tedavi görüyorlar. Bakırköy'de iki tane var. Bakırköy Belediyesi bu
konuda çok iddialı. Elinden geleni yapıyor. Hemen yanımızda .
kologları

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bizim Parlamento olarak çözümlenen, iyiye giden, iyi yapılmış
olan konuların da topluma mal edilmesini de sağlamak ayrı bir görevimiz. Basının, deminki gibi, sansasyonel olaylara çok eğilip bu türlü olayları aniatmadığından bahsettik; ama , sivil toplum örgütlerinin,
doğrusu . şu yaptıklarından bizim de Ankara'da haberimiz yok. Yani, kamuoyuna hiç mal olmuyor. Ancak, iki senede ne oldu diye gelindiği zaman haberimiz oluyor. Acaba başarılı olanlara, yani sizin savcılık olarak , cezaevi idaresi olarak şu sivil toplum örgütleri hakikaten burada başarılı bir çalışma yaptı
denilerek onların daha ileri bir proje şeklinde getirdiklerinde -biraz önce söylediğiniz gibi- şunları da yapalım dediklerinde , bakanlığa resmi yazıyla bildirilse, bakanlık üst düzey yetkililerine Sayın Bakan da
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başta

olmak üzere, böyle bir destekle böyle bir konunun topluma mal edilmesini sağlayacak çalışma ve
ziyareti anlatım gibi yapılsa , bu katkı daha fazla artmaz mı veya insanlarda bir umut doğmaz mı?
Herkes buraya geliyor, çıkıyor, bir umutsuzluk ortamı oluyor diye düşünüyor insan .
bakanı

KAYA KABACIOGLU -Sivil toplum örgütlerinin yaptıkları şeyleri kamuoyuna duyuramama gibi bir
var; bu cezaevinin özel yapısından kaynaklanıyor. Burada çocuklar var; çocuklar resmed ilemezler yasa gereği. Çocukların resmi çekilip gazetelere basılamaz . Buradaki çalışmalarımııda yoğun
luk çocuklar üzerinde. Kadınlarda da biçki kursumuz var. Onlara bir atelye kurduk, orada kendi başla
rına çalışıyorlar ; ama, özellikle kadınlarda da aynı sıkıntı var. Onlarda resim çektirmiyorlar, televizyon
kameralarında yer almak istemiyorlar. Oraya çağırdığınızda zaten çocuğu televizyon kamerasında göstermiyorsunuz . Sayın Başsavcının söylediği gibi medya sansasyonel haber veriyor. Buradaki iyi bir olayın basın için haber değeri çok az. Gerçi basın buraya gelip bu tip toplantılara katılıyor. Resim çekmelerini zaman zaman engellediğimiz oluyor, çocukları çekmeyin falan diyoruz veya çektikleri zaman bandajlı yayınlamak zorundalar. Onu ayıklayıp da acele yetiştirmeleri gerekir.
sıkıntısı

BAŞKAN Dr. SEMA

kamuya mal

T. PiŞKiNSÜT- Rakam verebilir; şu kadar çocuk şuraya gönderildi denilebilir

olması açısından .

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Umut istasyonları ne zaman açıldı?
KAYA KABACIOGLU- Bu umut istasyonları 1999'un başlarında açıldı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Biz geldiğimizde yoktu.

KAYA KABACIOGLU- Sadece Bakırköy Belediyesi değil , başka belediyeler de yapıyor, Kadıköy
Belediyesi de yapıyor. Başka belediyelerin de bu konuda çalışması var.

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Sayın Başkanın dediği gibi, bu da kamuoyuna yansıtılabilecek
olumlu bir şey.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Çünkü sadece kışı geçirmek için veya soğuktan korunmak için

gelenler

vardı

burada .

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- 400'den 260'a düştüyse , somut bir şey bu .
KAYA KABACIOGLU- Bunu ben sadece umut istasyonlarına bağlamıyorum . Sizin geldiğinizde cezaevi yönetimi cezaevine yeterince hakim değildi. işin doğrusu bu ; çünkü, burası koğuş sistemiyle dizayn edilmiş bir cezaevi. 240 tane çocuk aynı bahçeye bakacak şekilde aynı bloklara yerleştirilmiş . Koğuş kapıları açıldığı zaman birbirlerini gasp ediyorlar, birbirlerine akla gelmedik işkenceler yapıyorlar ;
naylon damlatma, ayak kesme gibi olmadık aburcubur ilişkiler içindeydi çocuklar; özelikle büyükler, ağır
suçtan gelenler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sali çekenler vardı içeride?

KAYA KABACIOGLU- Tabii vardı. Ağır suçtan gelenler diğer çocukların gardiyanıydı bayağı. Onlayapar, paralarını almaya kalkarlar. Bizzaman içerisinde bunu gördüğümüz için birkısım kayıtlamalar getirdik. Bu şekilde davranan çocukları hücrelere atmaya başladık , cezalar verdik ve bu türden gasp yapma niyetiyle , para kazanma niyetiyle cezaevine gelen çocukların ayağı buradan kesildi.
Bu işin ticaretini yapanların gözünü korkutunca gelemerneye başladılar.
ra

işkence

CELiL DEMiRCiOGLU- Buraya gelenlerin hepsi çocuk değil. Nüfus kağıdında çocuk ; fakat aslın
da çocuk değil.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Onu biraz evvel konuştuk .

CELiL DEMiRCiOGLU- Bu büyükler buraya gelip Kaya Beyin söylediklerini yapıyorlardı. Ona engel olmaya çalıştık .
FEHMi DEMiR - Efendim , bir de personeli eğittik burada . Çocuklara Özgürlük Vakfının katkılarıyla
infaz koruma memurlarına Gemlik 'te 5 günlük eğitim verdik ; ama üç dört vardiya halinde götürdük biz
bunları . Çocuklara nasıl davranılması gerektiği hakkında eğitim verildi .
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 5 gün çok az bir süre ama.

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Yararlanan kişi sayısı kaç?

FEHMi DEMiR - Toplam 99 kişi yararlandı. Mevcudumuz o kadardı geçen sene zaten .
KAYA KABACIOGLU - Bi r de biz , tabii, burada sürekli meslekiçi eğitim kursları açıyoruz . Her sene
bir ay süreyle personele mesleki eğitim kursları açıyoruz . Bakanlığın bize bildirdiği müfredat doğrultu
sunda, Anayasa, insan hakları dersleri , infaz hukuku, cezaevi yönetimi gibi dersler veriyoruz , bunun da
büyük katkısı oldu . Mesela bir eski personeli değiştirip de yeni personel aldık. Bizim personelimizin yüzde 90'ı yenidir. Özellikle çocukların personeli yeni personeldir.
BAŞKAN Dr. SEMA

T. PiŞKiNSÜT - Çocukların bayan gardiyanı var mı?

KAYA KABACIOGLU- Yok , çocukların bayan gardiyanı yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sayın Başsavcım , size de, biz altı ay kadar önce başsavcılık
ları , karakolların savcılarımız tarafından

denetlenmesi ve oradaki giden, işleyen sistemlerin , aslında hazırlık soruşturmasının tamamen savcı gözetiminde yapılması gerekliliği nedeniyle biraz da destek verecek ş ekilde bir genelge ç ıkarılmıştı. Sizin de bu bölgedeki , en azından çocuk tutukevlerine daha çok
vaka gönderen karakollarla ilgili savcılarımızın denetimine ait sonuç var mı ve oralarda ne oluyor; çünkü geçen sefer içerideki çocukların hepsi hazırlık soruşturması veya yakalama sırasında veya karakol
sırasında kötü muameleden şikayet etmişlerdi . Daha doğrusu , en hafifinden dayak yediklerini söylemiş
lerdi. Onu savcılık gözüyle , yani amacı da buydu zaten savcılarımızın orayı gözetlemesi . Birçok yerde
çok fazla işlemediğini veya hala daha raporları bitirilip de teslim edilmediğini , hala daha ele almış olmalarına rağmen savcılarımızın büyük kısmının oralara gitmediğini Ankara'da da görüyoruz. Burası nasıl?
CELiL DEMiRCiOGLU- Bizim bölgemiz çok büyük bir bölge : Bakırköy, Bahçelievler, Güngören ve
Esenler. 4 ilçe Bakırköy Başsavcılığına bağlı . Tabii bu dört ilçeyi çok daha sık aralıklarla denetiemek
mümkün alamıyor ; ancak periyodik aralıklarla her ay arkadaşlarla bir işbirliği yaptık, her ilçeye bir savc ı görevlendirdik ; başsavcı bir arkadaşımızın nezaretindebu iş oluyor, gidiliyor karakollara, karakollardan raporlar alınıyor, eksiklikler varsa yazılıyor. Nezarethanede kimler varsa, onlar tetkik ediliyor, soruş
turuluyor ve o raporlar hazırlanıyor ve bu raporları da biz Bakanlığa gönderiyoruz.
BAŞKAN Dr. SEMA

T. PiŞKiNSÜT- Her an mı gönderiliyor onlar Bakanlığa, yoksa bittikçe mi gön-

deriliyor?
CELiL DEMiRCiOGLU- 3 ayda bir.
BAŞKAN Dr. SEMA

T. PiŞKiNSÜT- Size yansıyan bilgilerden , bu türdeki bir denetlemenin faydası

olup olmadığına veya eksikliklerin çok mu fazla olup olmadığına ait bir değerlendirmeniz olabilir mi?
CELiL DEMiRCiOGLU- Tabii ki , polisin karakolunun savcı tarafından denetlenmesi polis üzerinde
bir etki yapıyor. Yani , polisi bir bakıma "bir gün birisi gelir beni burada denetler, yanlışımı görür" diye bir
düşüneeye sevkediyor, ama bu konunun polis üzerinde çok fazla etkili olduğunu söyleyemem. Yani, netice itibarıyla, bu , biraz daha insan faktörüne bağlı olarak, yani savcının oradaki müşterek denetimi,
araştırması , iş i n üzerine gitmesine bağlı olarak belki biraz etkisi olabilir. Biraz önce ifade ettim , bölgemiz çok geniş , suç oranı çok fazla . Ortalama 70 bin hazırlık geliyor bize senede. Mahkemelerimiz çok
fazla tıkalı vaziyette. Onun için , daire dışında başka ikinci bir işe fazla eğilme , orayı yönlendirme gibi bir
gayretin içine girmeleri zor oluyor arkadaşların , ama bu bizde periyodik olarak yapılıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , bunu bu kadar açıklığıyla, yani , konu, ne kadar yapılırsa ,
bu kadar yoğun yükün ve bu kadar uğraşının altında , polisin üzerinde o denetimin çok da fazla etkili olunamadığı nı bu kadar açık ifadeyle Bakanlığa bildirdiniz mi? Yani , 3 aylıkların sonunda yorum oluyor mu?
Yoksa , sadece , " işte şu kadar yerler gidildi görüldü" şeklinde mi?

CELiL DEMiRCiOGLU -O kadar oluyor, o şekilde bildiriyoruz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ankara 'da zaman zaman başsavcılarımızın toplandığı toplantı

larda bu halin, yani lüzumsuz uğraşın önüne bir an önce geçilmesi , onun yerine başka türlü çözümle-
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rin daha objektif olarak getirilmesi doğru olur mu diye
mek istiyoruz. Ben de aynı kanaatteyim.

öğrenmek

istiyorum? Çünkü , biz bunu da öner-

CELiL DEMiRCiOGLU -Tabii ki doğru olur.
Benim fiili hizmetim 38 yıl. Adliyeye girdiğimdem beri birtakım şeylerin düzelebileceğine dair basın
da haberler çıkmıştır, Bakanlık açıklamaları olmuştur. Eğer Türkiye 'de zabıta üzerinde savcının etkisini
artırmak istiyorsak ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Hangi konuda?

CELiL DEMiRCiOGLU -Adli koliuğu kurmak belki çok zordur. Başka ülkelerde kurulmuş ve bir babundan da vazgeçilmiştir. Bazı ülkeler vazgeçme temayülü göstermiş veya vazgeçmişlerdir. Tabii
bu bir kadro meselesi , bir imkan meselesidir, ama en azından, zabıta üzerinde onların sicilleriyle oynayabileceğimiz , başsavcının böyle bir yetkisi olmalıdır.
kıma

Ben size bir örnek vereyim : Benim bölgernde 4 tane ilçe var. Bazen ve çoğu zaman emniyet müdürlerini tanımıyorum , hiç bize gelmiyorlar. Çünkü , bizimle hiç temasları olmasa da olur. Geliyorlar, çalışıyorlar, onların işi kaymakamladır, kaymakam onlarasicil veriyor, ona şirin görünüyorlar, hiç tanımıyo 
rum . Mesala, ben Bakırköy Emniyet Müdürünü şu anda tanımıyorum , törenlerde , resmi kabullerde karşılaşıyorum. Bir defa adliyeye girmemiş adam, adliyeyi tanımıyor. Bu zihniyeti değiştirdiğimiz zaman polisi zapturapt altına alırsınız . Bu sicil örneğinin başka ülkelerde örneği olup olmadığını da bilmiyorum ,
ama adli zabıta örneği var. Başka ülkelerde adli zabıta var, ama bu konuda daha ileri bir düzeye geçtiler. Yani , adli zabıtayı kaldırırken polisin daha özerk davranmasını sağlamak için savcıların denetimi de
getirilmiştir. Kendi içerisinde otokontrol kursun diye adli tabıtadan vazgeçiyorlar. Yoksa, adil zabıtanın
daha ilerisindeki bir aşamada onu sağlamaya çalışıyorlar. Yoksa, zabıtayı kaldıralım diye değil.
Bu sicil konusu daha önce, sanıyorum

Sayın

Oltan Sungurlu

tarafından

gündeme

gelmişti. Bildiğim

kadarıyla içişleri Bakanlığı buna karşı geliyor. Yani , sicil vermenin ötesinde, sicil verilirken görüş bildir-

mek. Ona dahi

razı olmamıştılar

KADiR BOZKURT (Sinop)- Onunla ilgili bir çalışma var şu anda.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Madalyonun bir başka tarafı da , bizim bütün gezdiğimiz kara-

kollarda, 2 sene öncesinden de başlamak üzere , çok fazla miktarda , 14 ilin bu türdeki emniyet karakol
sorgu mekanlarını gezdiğimizde de o illerin savcıları ve başsavcılarının hiçbirinin emniyetteki sorgu odalarını , sorgu mekanlarını veya sorgu mekanı diye adlandırılan yerleri ve karakolları görmemiş olduğunu
gördük . Çok çok nadir 1 veya 2 tane . Hazırlık soruşturması " savcının denetiminde. sorgu sadece hakim
tarafından yapılır" diye yasalarda veya genelgelerde olmasına rağmen hiçbir savcının o mekanları görmemiş olduğunu, biz söylediğimiz zaman da hayretle karşıladıklarını gördük. Çünkü , savcılarımız veya
hazırlık soruşturması için gelen evraklar ve adiiye binalarının yapısı , tutuklananların oraya getirilip savcıyla görüşmesi sağlanarak bir hazırlık dosyası hazırlanmasından yana olunuyor. Savcılarımız da bunu
söylüyor. "Benim herhangi bir aracım yok, benim herhangi bir kırtasiyemi düzenieyecek imkanım yok,
benim herhangi bir daktilo, vesaire imkanım çok da fazla yok ve ben kalkıp da öyle bir sorgu mekanın 
da da, en azından benim klasıma uygun olacak şekilde sorgulayamam veya araştıramam , dolayısıyla ,
onların buraya gelmesi lazım " diyor. Bir yandan o yapılmıyor, bir yandan hiç kimse , iki taraf da , ne polis adliyeye geliyor, ne adiiye polis rnekanına gidiyor ve dolayısıyla , gene seneler geçiyor aynı şey devam ediyor. Yani , polisle savcılığın arasındaki bu ne olabiliri belki bir geçici süre için araştırma gereği,
bu gönderilmiş olan genelgeyle , yani savcılarımız oralara gitsinler baksınlar. Onun da çok fazla işleme
diği görüldüğüne göre başka bir şeyi geliştirme açığı var.
CELiL DEMiRCiOGLU - Şunu söyleyebiliriz: Yani, polis hazırlık soruşturmasını yaparken belki görevini yeterince yapmıyor, işkence yapıyor olabilir. Bu konuda fazla eğitimli değil , ama cumhuriyet savcıları da , polis kendi adiarına bu soruşturmayı yörüttüğüne göre, bu konuyu fazla sahiplenip, polisin karakolda soruşturma yaparken gidip oraya "ne yapıyorsun?" diye sormadıkları da oluyor. Yani , sahip çık
mıyorlar.

ll

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ama, onların da haklı olarak söyledikleri nokta, birtakım ilişki 
ler içerisinde koruma veya can güvenliğinin dışında da coğrafi teminat açısından olsun , diğer konularda da bir teminatlarının olmadığını söylüyorlar, ama bu dengeyi kurmak lazım .

CELiL DEMiRCiOGLU- Zaman zaman çok yönlü sakıncaları da olabiliyor. Palisin üzerine fazla gitzaman daha değişik bir şeyler yapıyor, sana inat başka bir şey yapıyor. Yakala dediğin adamı gidip yakalamıyor. Bunu Anadolu 'da kontrol etmek mümkün . Anadolu 'nun en büyük kenti Konya'da bile
bunu kontrol edebilirsiniz , ama istanbul 'un içinde bu kontrolu yapmak çok zor. Polise güvenmek zorundasınız , onun üzerine fazla gidemezsiniz. Çünkü, o zaman hiçbir şey yapmıyor.
tiğiniz

KAYA KABACIOGLU - Bana sorarsanız, ceza kanununda da bazı değişikliklerin yapılması lazım .
çek veriliyor. Batıda karşılıksız çek vermek diye bir suç yok . Yani , bizim mahkemelerin iş yükünün yarısı neredeyse karş ıl ıksız çek vermeyle ilgili. Karşılıksız çek vermeyle savcının işi ne olmalı?
Çek paradır. Tüccar ya doğru dürüst malını satsın , satamıyorsa senet alsın , bilmem ne yapsın .
Karşılıksız

Bir de gıda maddeleri tüzüğüne muhalefet olayı var. Devletin sağlık ocakları var, orada çevre sağ
teknisyenleri var, belediyeler var. Gitsin , umumu sağlığa zararlı gıda üretiyorsa kapatsın işyerini .
Adam öldüyse veya yaralandıysa savcının soruşturma konusu olsun, ama biz onlarla uğraşırken asli
görevimizi yapamıyoruz .
lık

CELiL DEMiRCiOGLU- Bir önceki seneden 70 bin hazırlığımız devretti , şu anda 140 bin hazırlık
evrakı var. 140 bin hazırlık evrakına , hazırlık soruşturmasına , 5 savcım var onlar bakıyor. Ağır cezadan
çıkanlara hiç vermiyoruz, cezaevine girenlere hiç vermiyoruz, mahkemelere çıkanlara da tam veremiyoruz. Bir savcı ortalama 8-10 bin hazırlık evrakına bakıyor bizde. Bu savcıya bir de gidip dışarıda şu
nu yap, bunu yap demek çok zor.
Biraz konu dışı da olsa şunu da söylemek istiyorum müsaadenizle : Çalışma mekanlarımız, ayıp
kadar kötü . Bu kötü mekanlarda hizmet vermenin zorluğunu yaşıyoruz . Devlet, genel bütçeden , yargıya, hizmet verec>ek şekilde para ayırmıyor. Bizim şu anda 39 savcımız var. Eğer yerlerimiz
müsait olsa bizde 55 tane savcı olması lazım. Ortalama kadromuz 55-60.

oluşturacak

4 tane ağır ceza mahkememiz var, her mahkemede 1 SOO'ün üzerinde dava var. Dünyanın hiçbir
yerinde böyle bir şey yoktur ve 9 uncu aya gün veriliyor. O ağır ceza mahkemesinden iş bekleyebilir misiniz? Tıkanmış vaziyette. Yani , mekan halı olsun, lüks olsun , öyle bir şey demiyoruz, ama asgari düzeyde çalışılabilir bir vaziyette de yer olsun . 5 tane savcıyı bir odaya oturtuyorum. Masaları iyice küçülttük. Böyle çalışma mekanlarında o savcılardan fazla bir şey beklediğiniz zaman yanılırsınız .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Adli tıpla olan ilişkilerde, Adalet Bakanlığının bünyesi içerisinde cezaevlerinde olan hekimler, ne hijyen şartları , koruyucu sağlık hizmetleri , ne de adli tıp bilgisine ait
olan çalışmalarla beraber bir donanıma sahip değiller. Cezaevi hekiminin aslında çok özel bazı görevlerinin olması lazım . Bir defa, cezaevindeki, sadece mahkumlar olarak değil, cezaevi personeliyle birlikte olan hijyen koşullarından , cezaevinin koruyucu sağlık hizmetiyle ilgili olan koşullarından , bunun traşından tutun , banyosuna kadar her tür sistemin içerisinde değerlendirilmesi lazım ; ayrıca da karakoldan gelip teslim alındığı taktirde darp, cebir var mı , yok mu, nasıl teslim alıyoruz veya içeride herhangi
bir olay olduğu zaman çocuklar arasında , adli tıpa gidecek olan olaylarda, en azından dökümünü yapabilecek bir adli tıp bilgisine sahip olması lazım , ama cezaevi doktorları içerisinde böyle bir şey yok.

KAYA KABACIOGLU - Buradaki arkadaşlarımız çok etkin .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Burayı bilmiyorum , onu göreceğiz . Geçen sefer yoktu . Geçen
seferki tutanaklarda çok net olarak kendi itirafı var "adli tıp olarak bir bilgim yoktur" diyor. Yani, belki görevi de değil . Adli tıbbın gelmesi lazım, o gelmiyor, nasıl olacak?

CELiL DEMiRCiOGLU- Ben o konuda farklı düşünüyorum . Adli tıp doktorları adiiye içinde var, adli tıptan anlayan hekimlerimiz var. Cezaevine göndermek istediğimiz ve bize gelen insanları önce ona
gönderiyoruz darp ve cebir hasarı var mıdır diye gönderiyoruz , muayeneyi o yapıyor. Adiiyeden çıkıp cezaevine girineeye kadar geçen süreç içerisinde, zaten bize teslim edilmiş bir insanın adliyede de işken-
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ce görmesi söz konusu değil bana göre. Yani , polisten çıkmıştır, her taraftan gelmiştir, raporu alınmış
ondan sonra cezaevine girineeye kadar yeniden böyle bir kontroldan geçerilmesini fazlalık olarak görürüm.

tır,

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hayır, cezaevi içerisinde olay olduğu zaman , dışarıdan adli tıp

tan tabip

çağrılabiniyor

mu? .. Geçen sefer

çağrılmamış .

KAYA KABACIOGLU - Bizim hekimimiz geçici raporlarını düzenliyor daha sonra adli tıptan kesin
rapor alınıyor. Bizim hekimimiz bu konuda iyidir.
CELiL DEMiRCiOGLU- Yani , bizim hekimimiz iyi olabilir de başkası kötü olabilir, tabii o ayrı mesele. Yani , bir hekim ön rapor verebilir, o yetkilere sahiptir. Adli tıp zaten kendi bünyesinde yeteri hizmet
veremiyor. Bize yeteri kadar doktor gönderilmiyar bir de buraya nasıl göndersin. Adli tıbbın elemanı yok
zaten, uzmanı yok Türkiye'de , çok az zaten .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Adli tıpta DNA ile ilgili olan işlemler, geçen sefer birkaç vaka
vardı

öyle, DNA çalışması yapılması lazım çocuklarla ilgili falan . Çok gecikmeli olarak yapılıyor veya ya"çok beklemeli" deniyordu. Bu 2 yılın içerisinde o konuda bir gelişme oldu mu?

pılamıyor

KAYA KABACIOGLU- Yine beklemeli oluyor. Randevu alıyorsunuz , DNA testi yapacak uzman bulunacak , ileri bir tarihe randevu verecek, buradan onu sevk edeceksiniz, yapılacak , buraya geri gelecek
derken aradan 4-5 ay geçiyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Biz cezaevi müdürümüzden bilgiler alıyorduk . Geçen sefer 1
milyona yakın iaşe bedeli oluyordu. Neredeyse 1 kişi ayda 40-45 milyona yakın bir pa.raya mal oluyordu devlete. "Bu parayı dışarıda eğitim programiarına harcasak belki içeriye giren de azalır" diye bazı
şeyler söylenmişti ve çocukların da o zaman yiyeceklerden çok şikayetleri vardı. O konuyla ilgili, yemek ,
yiyecek, diyet listelerinin düzenlenmesi, örneğin diyetisyen yoktu, çocuklar gelişme çağında , belli bir diyet yemeğinin alınması lazım , müdürlerimiz zannediyorum belli listeler yapıyorlardı geçen sefer, öyle bilimsel hiçbir yönü de yoktu. O konuyla ilgili herhangi bir, devlet hastaneleriyle olabilir veya üniversitelerle temasa geçilip, hiç olmazsa aylık, yaşiarına göre listeler çıkartılabiliyor mu , iaşede sıkıntı var mı ,
yemeklerden buradakiler yine sıkıntılı mı? Sıcak su akmıyordu, borular çürümüştü, onlara ait tadilat, tamirat yapıldı mı, para alabildiniz mi?

CELiL DEMiRCiOGLU - Sıcak su konusunda, geçen sefer de arz etmiştik, bu bina cezaevi olarak
hastahane olarak yapılmış , sonradan cezaevi yapılmış . Bu konuda bakanlığın ciddi çalış
maları var, ama bu cezaevi konusunda nasıl çalışmaları var bilemiyorum . Burada zaten su problemdi .
Yani , tesisatta hata vardı , o hatayı , sizinle görüştükten sonra, zaten o çalışma aşamasındaydı iSKi ile
temasiarım ız oldu , tesisat değiştirmek suretiyle sıcak su problemini büyük ölçüde çözmeye çalıştık , ama
tamamen çözdük diyemiyorum. Kadın koğuşuna girerseniz hepsi yine " sıcak suyumuz yok" diyorlar.
Her gün sıcak su var, ama sayı itibarıyla insanlara ancak haftada 2 gün sıra geliyor. Ben istiyorum ki
her gün sıcak su olsun , canı isteyen gitsin duşunu alsın , ama bunu yapma olanağımız yok .
yapılmamış,

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bulaşıklarını tuveletle yan yana yıkıyorlar, onunla ilgili herhan-

gi bir tadilat oldu mu?
KAYA KABACIOGLU- Henüz bir tadilatımız yok , ama bu sefer genel müdürün sözü var "şuraya bir
güzel proje yapın da atıl kalan yerleri değerlendirelim " dediler. Biz de bir mühendisle görüştük, bu sene içinde binanın fizik olarak düzeltilmesi yönünde projeyi yaptıracağız .
CELiL DEMiRCiOGLU- Koğuş sisteminden oda sistemine dönüştürülecek şekilde daha modern bir
cezaevi olma şansına kavuşturmaya çalışacağız burayı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yani , herhangi bir ilerleme olmadı.

Geçen sefer gardiyanlar silahlarıyla içeriye giriyorlardı. Yani , hemen hemen her koğuşta bu böyle
değerlendirildi . O 5 günlük eğitimden sonra ve kadroların değişmesinden sonra bir farklılık var mı?
KAYA KABACIOGLU - Bir yanlış bilgilendirme var zannediyorum . Silahlar girişte bırakılır.
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CELiL DEMiRCiOGLU- Cezaevine silahla ben de giremiyorum.
KAYA KABACIOGLU- Onlar uyduruyorlar. Onları örgütlemişlerdir. Jandarma da cezaevi idaresine
bir tavır almıştır. Buradaki uzman çavuşlar çocukları hasteneye götürürken "bak , savcı gelecek
böyle ifade verin , insan hakları komisyonundan üyeler gelecek şöyle ifade verin sonra sizi mahkemeye götürmeyiz, biz size sorarız " dediklerini de öğrendik . Yani , jandarma cezaevine karşı. Basın böyle
şeylere çok meraklı. Savaş Ay 2 gündür program yapıyor. Gazeteciyi sakmuş cezaevinin içine, ziyaretçi bir çocuğun annesiyle beraber gelmişler, kadına "sen ziyaret mahallinde gürültü yap , bağır, çağır,
oğullarınız karşı gelsinler, gardiyanlar onları pataklasınlar biz de resmini çekelim gece televizyonda vay
anam vay." Yani , gazeteci buraya gelmiş haber üretiyor. O tarihlerde böyleydi burası.
karşı

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - O tarihten bu yana hiç isyan oldu mu?

FEHMi DEMiR- Geçen yaz birinci koğuşta bir tepki olmuştu , aslında yaptıkları bir şey de yoktu . Diğer koğuşları tesiri altına alıp idareye karşı bir cam kırma olayı olmuştu . Çocuklarda genelde bir cam
kırma fobisi var. Bir de tüpü çekme olayı oldu . 3-4 kişi bunu yaptı diğerleri korkusundan bunlara katıldı
lar, biz jandarmayı da çağırmadan kendi kendimize işi yatıştırdık .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Diş dokturunuz var mı?

FEHMi DEMiR - Var efendim . Kadromuzda sosyal hizmet uzmanı dışında bir eksikliğimiz yok .
EMRE KOCAOGLU (istanbul )- Bu şekilde , oasp, hırsızl ı k , vesaire gibi cürüme zaten temayülü olan
tekrar etme hızı nedir?

çocukların

KAYA KABACIOGLU- Biz bir çalışma yapmıştık , o tarihlerde yüzde 29 'du , fakat ondan sonra bir çayok, ama gelenlerin sayısında bir azalma var, şimdi yüksek çıkmaz. Çocuk, aslında yaşı büyük , çocuk falan değ i l , başkalarının kimliğiyle geliyor. Dışarıda suç işlemeye alışmış . Murat çelik diye bir
çocuk daha sonra Beşir Çelik olarak geldi , küçük kardeşinin ismiyle geldi , bu sefer de Vefa Kaya olarak geldi. Yani , bu çocuk cezaevine 3 defa geldi . Aslında 1974 doğumlu . Murat Çelik'in suçu gasp. iş
te, çocukları başına toplayıp cezaevi idaresine karşı bir hareket koyabilirsediğer çocukların gözünü korkutup biraz para toplayacak . Biz bunu görünce bunu hücreye koyduk . Bu sene de yine aynı niyetle geldi buraya, bu sene hiç cezaevine girmeden hücreye gitti, yani Metris'e gönderdik. Böylelerini tanıdığı
mız için bunlara karşı hazırlıklıyız .
lışmamız

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - iaşe bedelleriyle ilgili sorularım kaldı galiba. Bir değişiklik var
mı?

FEHMi DEMiR - 700 bin lira oldu efendim. O zaman 400 bin liraydı şimdi 700 bin lira oldu , bir sı
yok , gayet güzel yemek çıkıyor, herhangi bir şikayet yok.

kıntımız

Bir diyetisyenimiz yok , ikinci müdürümüz denetliyor. isteyen kendi yemeğini pişirebiliyor. Yemeklerimizden hiç bir şikayet almadım . Yemek konusunda ben çok titizim, gayet güzel yemekler çıkıyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Beslenme değeri, filan konusunda, yaşa göre farklı şeyler çıkabilir.
KAYA KABACIOGLU- O kadar bir sistemimiz yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O zaman da aynı şeyi konuşmuştuk. Mesala, Bakırköy Ruh ve

Sinir Hastalıkları da olsa tam teşekküllü hastahane. Diyetisyeni vardır, nasıl sivil toplum örgütleriyle irtibat kuruluyorsa hastahaneyle de böyle bir irtibat kurulup, hiç olmazsa , aylık olarak, en azından kaba
hatlarıyla biraz daha bilimsel yapılabilir.
KAYA KABACIOGLU- Bir kitapçığımız var, yani kalari konusunda oradaki yemekleri çıkarıyoruz . Yani , o kitapçığın üzerinde hangi gıdanın ne kadar kalori olduğuna bakıyoruz ve ona göre çıkıyor yemekler, yani liste ona göre yapılıyor.
FEHMi DEMiR - Efendim, aslına bakacak olursak, benim şahsi düşüncem, ben daha önce de çalıştığım için , çocuklara bu çıkarılan, devletin vermiş olduğu büyüklere mahsus 700 bin liranın dışında bir
şeyler

vermek lazım . Yani , en azından bunu 1 milyona çıkarmak lazım . O zaman ben sizin dediğinizi
uygulayabilirim. Yani , çocuk cezaevlerini ayrı bir statüye tutmaları lazım .
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EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Belki çok pahalı da olmayabilir bunlar ; yalnız , çocukların daha dengeli beslenmeleri lazım .
KAYA KABACIOGLU - Kadın ve çocuk burası. Yani , çocuklar için ayrı bir mutfak ayrılmıyor. Yani , tek
tip yemek çıkıyor. Kadınlar genelde kendi yemeğini yapıyor, ama yine de ikisine göre yemek çıkıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kadınlarla ilgili olarak , o zaman kreş çok konuşuldu . "Yapıla
cak , yapılıyor" dendi . Hala daha yapılacak , yapılıyor mu, yoksa bir şeyler var mı, çocuklarıyla kalan kadınlar var mı?

Bir de ring olayını öğrenmek istiyorum . O ring araçlarında çok büyük problem vardı , hatta mahkemelere gidemiyorlardı. Yeni ring aracı geldi mi veya başsavcılık olarak bir organizasyona tabi tutuldu
mu?
FEHMi DEMiR - Sizin daha önceki ziyaretinizden sonra 2 tane daha ring aracı ilave oldu , şu anda
7 tane ring aracımız var. Ben geldikten sonra bir de sayın genel müdürümüzden servis aracı alma şan
sımız doğdu personelimizin gidip-gelmesi konusunda.
CELiL DEMiRCiOGLU - Ring aracı yetmeiyor. Çünkü , kadın ve çocuk cezaevi-tutukevi olarak istanbul'da tek olduğu için bütün istanbul 'a biz dağıtım yapıyoruz . Tuzla 'dan Büyükçekmece 'ye kadar bütün istanbul 'a biz dağıtım yapıyoruz , yetmiyor yine zaman zaman sıkıntımız oluyor, ama evvelki gelişi
nize göre biraz daha iyileşme var.
FEHMi DEMiR - Ehliyetli şoförümüz yok . E grubu ehliyetinde benim 3 tane kadrolu şoförüm var,
bunun dışında 7 tane daha infaz koruma memurlarımı kullanmak zorunda kalıyorum . Bunların da bazı
larının enliyeti E grubu , yani bu ring araçlarını kullanabilecek durumda, bazılarınınki D grubu . E grubu
olmadığı için de kullandırıyorum . Yani , bile bile de suç işlemiş oluyorum . Aslında benim 1O tane şoför
kadrosuna ihtiyacım var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gardiyan fazlalığınız var mı?

FEHMi DEMiR - Hayır, eksiğimiz var. Bizim en azından 50 tane infaz koruma memuru , gardiyan ihtiyacımız var.
KADiR BOZKURT (Sinop) - Bu çocuklar, köken olarak , genellikle Türkiye 'nin hangi bölgesinden
oluşmaktad ı r?

FEHMi DEMiR - Güneydoğu efendim .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Kadınlar?
FEHMi DEMiR - Kadınlar Kasımpaşa , dolapdere, bunun dışında muhtelif yerlerden olanlar. Yabancılar da bulunmaktadır, yabancı 20 den aşağı düşmez . Bizde DGM 'likler de var, iBDA-C de var, DevSolcu da var. Çocuk olursa

hizbullahçılar

da buraya gelecek, ama

şu

anda

hizbullahçı

yok.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bütün çocukların DGM kapsamından çıkartılmasıyla ilgili bir çalışma

var, biz de destekliyoruz.

Şu

anda sosyolog var

Kreş

konusu

mı?

yarım kaldı .

FEHMi DEMiR - Sosyaloğumuz yok .
Kreşimiz

var ama, maalesef kreşi çalıştırma şansımız yok . Şu anda 12 tane çocuk var. Kreşi çalış
tıracak eğitmen yok elimizde. Şu anda 1 tane öğretmenimiz var, onu da daha yeni aldım . Onu da kendi çabamızla getirdik. Halk eğitim merkezi bize öğretmen veriyor, ama kreşi bunlarla çalıştırmak mümkün değil, o çocukların bakımı yok.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kız meslek vermiyor mu?

KAYA KABACIOGLU- Biz kız çocuklarını burada tutmuyoruz. Yani , işin doğrusu bu . Cezaevine çocuk almamak için çok büyük uğraş içindeyiz. Tüzüğün gereği de o zaten. Tüzük diyor ki "çocuk cezaevine geldiğinde polis bir yakınını bulup teslim edemiyorsa, siz bir yakanını bulup çocuğu derhal tesl im
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edin . Bunu yapamıyorsanız Çocuk Esirgeme Kurumuyla veya diğer sosyal kurumlarla ilişkiye geçin çocuğu cezaevinden çıkarın , o kuruma teslim edin ." Son zamanlarda bize gelen çocuk sayısında çok büyük bir azalma oldu . Çok fazla çocuk yok , bunlar da zannediyorum çıkacaktır içeriden.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Gelir-gider, ama bu işin bir sisteme bağlanması lazım . MesaJa, Sayın Gemici 'nin bu konuda çok çalışması olduğunu ben biliyorum bir çok illerde . Burada nasıl , uzak
olduğu için mi veremiyorsunuz?

FEHMi DEMiR - Lions Kulübü yetkil ileri bu konuda biraz hassas, burayı açmışlardı. Bizim onlarla
bir konuşmamız , görüşmemiz oldu . Görüşmemizde ben onlara dedim ki, Bakanlığımla görüşüp bana 2
tane, bu konuda eğitici öğretmen tayini yaptırınız . Bana kadrolu olarak gelirse ben burayı devamlı ayakta tutarım . Yani, burada devamlı kadrolu öğretmen olmazsa bu kreşi ayakta tutamam , mümkün değil.
Siz yardımcı olun , halk eğitimden veya dışarıdan , maddi yönden siz destek olursanız getirin , buyurun,
her şeyim hazır, açayım ben burayı. Açmam demiyorum. Kendi personelimin de çocukları var. Bina hazır, her şeyimiz hazır, eleman yok. Elemansız ben nasıl yapacağım bunu? Cezaevi olarak bizim kadromuz yok . Çünkü , bunların beslenme sorunu var, tuvalet sorunu var, eğitim sorunu var, hepsi var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Çocuklarda ve kadınlarda okur-yazar oranı ne kadar? Öğret
menlerimiz bunu yapabildiler mi? Geçen seferki gelmemizde kartateksleri yoktu , dosyaları yoktu , çok
kısa süre girıp kalıyorlardı? Bilgisayarlarınız gelmiş mesala. Yani, öğretmenierin kayda girebileceği , en
azından , az da kalsa, bir gün kaldı okur-yazar, şuradan geldi , şudur gibi bir şey var mı?

FEHMi DEMiR - Var efendim . Okur- yazarlık oranı şimdi yüzde 80 falan . Çocuklardan şimdi 20 küokuma-yazmaya devam ediyor. Bunu , halk eğiti m merkez müdürlüğünden almıŞ olduğumuz öğ 
retmen vas ı tasıyla yürütüyoruz . Kendi öğretmenimiz geldi , önümüzdeki hafta da o yeni bir sınıf açacak.

şur kişi

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , 15-18 yaş arasındakiler, hem burada kalıp da okula gidi-

yor mu?
FEHMi DEMiR -Okula devam etmiyor. imtihanlar burada yapılıyor, dışarı göndermiyoruz. Sizin decezaevlerinde oluyor. Dışarı gitmelerine mevzuatımız hiçbir şekilde imkan vermiyor.

diğiniz açık

CELiL DEMiRCiOGLU - Çok güzel bir adiiye binası yapıyoruz , deprem dolayısıyla biraz gecikti ,
ama 5 inci kata kadar geldik , inşallah bu sene kabasını bitirmeyi düşünüyoruz , bittiği zaman sanıyorum
istanbul'un en büyük adliyesi olacak.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Özel idare para yardımı yapabilir.
CELiL DEMiRCiOGLU - Bakanlık kendisi de yapacak , Bakan bey söz verdi . Çünkü , tıkanmış vaziyetteyiz. Kiralık yer yok , gidecek bir yer yok . Ya kapatacaksınız burayı tamamen , ya da bu bina olacak ,
başka hiçbir şıkkı yok.
KADiR BOZKURT (Sinop) -Türkiye'de aslında tüm sıkıntımız , devletin merkezi yönetimin çözemekendi aramızda , pariementerler olarak ve idareciler olarak ne yapabiliriz , onu düşünme

diği sorunları

miz

lazım .

CELiL DEMiRCiOGLU -Türkiye 'de çok zenginlerimiz var, kuruluşlarımız var, bakıyorsunuz okul yap ıyo rlar isimlerini veriyorlar. israil'de zenginler adiiye binası yapıyor ve de ismini vermiyor. Bunun örneği var. Yani , okul yaparken ismini veriyor da adiiye binası yaparken ismini vermiyor. Onu yapan adam
gizli olarak onu yapıyor. Türkiye 'de olamaz mı böyle bir şey?

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Adiiye binası için sizin ne kadar paraya ihtiyacınız var?

CELiL DEMiRCiOGLU - 5 trilyon liraya ihtiyacımız var. Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi içerisinde
çok büyük para değildir bu. 5 trilyon lira bizi seneye bu zaman binanın içinde yapar. Gizli birisi bu işe ,
ismini ortaya koymadan yardımda bulunabilir. Yeteri kadar isimlerini ortaya koyuyorlar, zaten onlara çalışıyoruz. Bir de adiiye binası yapılsın. Yasalar, böyle gizlilik içinde olursa buna müsait olur gibi geliyor
bana . Yani , israil'deki örnek benim çok ilgimi çekmişti. Çünkü , adiiye binası yapılırken birisi yardım ettiği zaman, işte , Vehbi Koç 'un adliyesi diyecekler ya da Sakıp Ağa'nın adliyesi diyecekler, ama bizde
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böyle bir kabadayı çıkmalı ve demeli ki "ben bunu finanse edeceğim" bunu
iki kişi bilecek , bir protokolla bastıracak parayı tak diye yapılacak .

Bakanlıkta

sadece bir

kişi ,

KADiR BOZKURT (Sinop)- Sağlıkta ve eğitimde bu çok iyi Türkiye 'de.
CELiL DEMiRCiOGLU - Tamam , sağlığı ve eğitimi düze çıkaran bu işte zaten. Onu çektiğiniz zaman yine batar, çöker. Adiiye için böyle bir şey yok . Gizli olur bu iş. Benim çok ilgimi çekti.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ayrıca , Türkiye Cumhuriyetinin , 5 trilyon gibi, şu kadar para gibi , sağlıkta ve eğitimde ve de adiiye sisteminde ayıramayacağı bir parasının olmayacağını da düşünü
yorum; yalnız, bakış açılarının ve düşünce tarzlarının daha değişik olması lazım .

KADiR BOZKURT (Sinop) - Bilgisayarları kullanacak personeliniz var mı?
FEHMi DEMiR - Personelimiz var efendim , kursunu açacağız . Bu bilgisayarları Lotary Kulübü aldı
efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bilgisayarlar da dahil bize bir doküman verirsiniz herhalde .
Sayın Başsavcı , bizim burada bir, iki notumuz var geçen setere ait. Zannediyorum, sizin söylediği
niz , Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen adiiye soruşturma sonucu sanık Özen Korkmaz ve
41 tutukevi personeli hakkındaki 26 .2.1998 tarih 1998G4567-129 sayılı kısmi takipsizlik kararı. O zaman
bu 129 sayısı, sizin bize ikinci verdiğiniz oluyor o da kısmi takipsizliğe uğramış demek ki.

KAYA KABACIOGLU- Aynı dosyadan 3-4 yerde açacağız. O evrakta Özen Korkmaz ve arkadaşla
bir kamu davası var, bir de kısmi takipsizlik kararı var.

rı hakkında açılan

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki, bir o dosya, bir de yine Bakırköy Başsavcılığınca
26 .2.1998 tarih ve 1998G1750 sayılı iddianame , Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi, kamu davası açı
lan . Bunları almamız mümkün olabilecek mi? Yani , davaların seyrini , vaziyetini öğrenebilecek miyiz?

KAYA KABACIOGLU- Devam ediyor hala.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ama, bir resmi yazı olarak , devam etmekte olduğunu veya iş

te

şu olduğunu

bile bildirirseniz ...

KAYA KABACIOGLU- Duruşma günü 2 mart. Sonuçlanan hiç yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- "Adalet Bakanlığınca çıkartılan 4-1 E- 2 sayılı genelgeye rağ

men çocuk koğuşları çocuk psikolojisine uygun boyanmamış ve
düzgün veya hangi boya çocuk psikolojisine uygun oluyor?

tefriş edilmemiştir"

deniyor. Hangi

şey

KAYA KABACIOGLU- Yok öyle bir şey. Benim çocuk psikolojisine uygun boyadan haberim olmakendisi ayakta durarnıyar ki , boyası dursun.

dı. Binanın

FEHMi DEMiR - Ben buraya geldiğimden beri koğuşları 3 defa boyattım .
KAYA KABACIOGLU- Binanın o kadar çok problemi var ki , çözümler hep geçici. Sıhhi tesisat çürüdü . Bir taraftan yapıyoruz öbür taraftan patlıyor. Hepsi geçici .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bakanlıktan kaç denetim gelmişti?

FEHMi DEMiR - Henüz gelmedi daha. Cezaevi kuruldu kurulalı denetim görmedi.
KAYA KABACIOGLU- Bakanlık denetimimiz yok bizim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Yani , eğitim amaçlı , ihtiyaçların tespiti amaçlı denetim yapılmı

yar mu?
CELiL DEMiRCiOGLU - Genel müdürle sürekli temas halindeyiz bu konularla ilgili.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ama, bir de gözle görmek , alan çalışması yapmak başka bir
şey.

FEHMi DEMiR - Genel müdürümüz geliyor, çocuk bürosundan geliyorlar, ama genel anlamda bir
görmedik.

teftiş

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bakanlık Teftiş Kurulundan kimse geldi mi?
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KAYA KABACIOGLU- Bakanlık Teftiş Kurulundan denetim için değil de hesapların kontrolu için gelecekler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Adiiyenin yapımıyla ilgili olarak , en son , Bakanlığa istek olarak

gönderilen

yazının

durumu ne?

CELiL DEMiRCiOGLU - Sayın Bakandan ricada bulunmuştum Ankara'ya gittiğimde , Sayın Bakan
sağolsun teşrif ettiler, belediye başkanı kendilerine birifing verdi , müsteşar bey de vardı , bu sene kabasının yapılabileceğini vaat etti belediye başkanı. Çünkü , deprem sebebiyle onların da ciddi sıkıntıları oldu. Sanıyorum , bir konservatuvar var onu yapıyor belediye, Cumhurbaşkanı takip ediyor, belediye baş
kanı Cumhurbaşkanından sık sık telefon aldığını söylüyor. Ben de Mesut beyi gördüğüm zaman rica edi yorum kendileri ilgileniyorlar. Temel atılalı daha bir sene oldu . Benim nazım sadece Mesut beye geçiyor, onu gördüğüm zaman söylüyorum . Başkan mesut beyin partiden olduğu için başkan köşeye sıkış
sın diye söylüyorum , bize de yardım etsin diye. Yani , sıkışık durumdayız şu anda, adiiye binamızın durumu biraz iyi değil , ama devlet bize yardım ederse ya da birisi yardım ederse 1 senede bitiririz .
KADiR BOZKURT (Sinop)- Sayın Başkan da Sayın Başbakana söylerse olur.
CELiL DEMiRCiOGLU - Sayın Başbakana söylerse olur. Yani , Türkiye 'nin en büyük adliyesi , böyGelin bizi görün , bir gün de bize gelin bakın . Nasıl çalışıyoruz , nerelerde çalışıyoruz , bir duruşma salonuna girin. Herhalde, yurt dışına gittiğiniz zaman da adliyeleri geziyorsunuzdur. Ben gezdim ,
kendi adliyemden utanıyorum . Paris Adliyesi 9 uncu asırda yapılmaya başlanmış 12 nci asırda bitmiş
ve şu anda Paris Bidayet Mahkemesi , Paris istinat Mahkemesi ve Fransız Temyiz Mahkemesi aynı binada. G i rdiğiniz zaman koridorlarda kimse yok . O kadar büyük yer, toplam 35 kilometre koridorların
uzunluğu . O zaman yapmışlar, mükemmel kullanıyorlar, ama geliyorsunuz buraya farklılık ortaya çıkı
yor. işte adiiye sarayı o. "Adliye sarayı " deyimini oradan tercüme etmişiz .
le

perişan .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sinop adliyemiz nasıl?

KADiR BOZKURT (Sinop) - iyidir.
CELiL DEMiRCiOGLU - Anadolu 'da birçok yerlerde güzel adiiyeler var, ama istanbul 'da yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Aydın da hem emniyet teşkilatı bakımından hem de adiiye ba -

kımından şanslı. 9001 iSO belgesini de aldı Aydın emniyeti . "insan Hakları Komisyonu Başkanının iliyiz ,

aman sorun olmasın" diye de yoğun bir çalışmaları var. Çocuklarla ilgili , sosyal çalışmalarla ilgili ve sorgulama sistemlerine kadar çok güzel. Sorgulamayla ilgili olarak eskiden olan yanlışlıkların hepsi kalktı.
Türkiye'deki en iyi E tipi cezaevi Aydın 'daki ve adiiye binamız da 1999 senesinin eylül ayında bitti ve
açıldı.

KADiR BOZKURT (Sinop) - Sinop'daki adiiye binasının tefrişatı iyi değildi , geçen yıl da bunu tamamladık biz . Sağolsun bizim başsavcımız da duyarlı bir insan , biz de yardımcı olduk, Adalet Bakanlı
ğının fonundan para aldık ve adliyeyi belli bir noktaya getirdik.
CELiL DEMiRCiOGLU - Efendim , oradaki adiiyeler küçük belki .
KADiR BOZKURT (Sinop) - Sinop Türkiye 'de en az suç oranı olan illerden birisi .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Çok teşekkür ederiz, bizleri aydınlattınız . Geçen sefer de sizlerden çok değerli bilgiler almıştık .

Biraz sonra bütün koğuşları , kadın koğuşları da dahil olmak üzere , bizim prensimiz bütün koğuşla
ra giriyoruz ve genel anlamda da cezaevini dolaşırız , ondan sonraki zamanda da yine gardiyanlarımız
la görüşmek istiyoruz . Tabii, dokturumuzla ve diğer elemanlarımızia da görüşeceğiz . Eğer bugün belli
bir saatte bitirebilecek olursak bu çalışmamazı, tahminen akşam üzerine doğru belli olur ne durumda
olduğumuz , yarın sizi makamınııda ziyaret ederiz sayın başsavcı. Orayı bir görelim . Bir de Bakırköy Belediye Başkanımızı sabahleyin ziyaret edelim , sonra saat 13.00'te istanbul Sarasuyla ve Tabipler Birliğiyle yine bir toplantımız var.
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Şu anda yemek saati galiba , biz de yemeğimizi yiyelim daha sonra
de burada , doğal ortamında , yani tutukluların yediği yemekten yiyelim
Toplantımı z bitmi ştir, te şekkür
( Tutuklul a rın

yemek

y ediği

koğuşları

gezelim .

Yemeğimizi

ederim.

salonda

ö ğlen y e meği

yenildi )

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Şu anda sağlık bölümündeyiz. Geçen sefer çok eksiğimiz vardı , şu

anda son derece güzel bir bölüme geldik . Buralar,

yaklaşık

6 ay, 1 sene içerisinde mi

yapıldı?

TUTUKEVi DOKTORU LEVENT AYDEMiR- Yaklaşık 1 sene oldu . Şu anda diş bakımı falan yapı
lıyor, sadece protez yapamıyoruz . Çekim , tedavi , hepsini yapıyoruz . Rutin kan tahlili falan yapıyoruz .
Oksijen tüpümüz var. Kartateks tutuyoruz. Tüberküloz taraması yaptırdık . Göz taraması yapıyoruz . Testin yapılabileceği karşılamayı bulamadığımız için, yani maddi yönünü halledemediğimizden Hepatit B taraması yapamadık. Personeli bir ara taramadan geçirmeye başlamıştık üçer, beşer, ama onun arkasını
getiremedik .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki , Sağlık Bakanlığından ziyaret eden oldu mu? Örneğin
sa ğ lık

sı

müdürümüz ziyaret etti mi ?

LEVENT AYDEMiR - Bizim arayla direkt bağlantımız olmadığı için olmadı. Tararnayı onların yapmayönünde müracatımız oldu , ama i ş para konusuna gelince iş tıkandı kaldı.

KAYA KABACIOGLU - Biz bu sıkıntıyı hep çekiyoruz . Bakırköy Devlet Hastahanesi var, bazen buradaki hasta tukuklu veya hükümlüyü acil sevketmek gerekiyor, doktor bey karar veriyor gönderiyoruz ,
tedavi bile etmeden , bakmadan geri gönd erdikleri çok oluyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki , 657 sayılı devlet memuru buradakiler. Hepsini gönderin
Hepatit B testi yap ı lsın . Yani , senede 1 defa , üçer ay aralıklarla gönderilsin .

LEVENT AYDEMiR- Kendisini yaptırdığınız zaman bir de onun çocuklarına falan da baktırmak gerekiyor. Bu iş de çok pahalı.
CELiL DEMiRCiOGLU- Geçen bize bir kuruluş geldi , şu anda ismini hatırlamıyorum "adliyenin bütün personelini Hepatit B taramasından geçirelim" dedi. "Bunu bedava yapalım , ancak aşıyı biz yapacağız " dediler. Çok sıcak baktık bu işe , bir hesap yaptırdık 50 milyara yakın para tuttu , vazgeçtir, yaptı
ramadık. Yani , Hepatik B taramasını yapıyorlar, fakat "aşıyı biz yapalım " diyorlar, yaptıramadık . Aşıyı onlardan almamız gerekiyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Biz bunu Sağlık Bakanımızia bir konuşalım . Çünkü , risk gruplarının

içerisinde cezaevleri , hastahaneler, laboratuvar türündeki yerler ve
ler var. Onun için, bu , devletin görevi. Personel çok önemli.

bazı

genel evlerin

olduğu

yer-

LEVENT AYDEMiR - 1997 senesinde ben 50'ye yakın personeli yaptırmıştım . Yani , o zaman bu kadar kalabalık değildik . Geçen sefer geldiğinizde , biliyorsunuz bir Havva hanımda çıkmıştı . Halen burada çalışıyor, ama taşıyıcı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Doktor bey, buralar çok güzel olmuş . Tek kişi yetebiliyor mu-

sunuz?
LEVENT AYDEMiR - Biraz problem oluyor, ama sabah 9'dan , akşam 5'e kadar buradayım , başka
bir işimi z yok . Şu anda h e mşiremiz yok, ama 2 tane bayan infaz koruma memurumuz var, bu arkadaş 
lar daha önce sağlık işlerinde , falan çalışmışlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Diş hekimi olarak rahat çalışabiliyor musunuz . Biz çalışma yerinizi gördük , orası çok güzel , beğendik . Eksik var mı? Ne kadar hasta geliyor?

DiŞHEKiMi - Eksik yok . Bazen 5, bazen 10. Protez hariç bütün işlemler yapılıyor. Şu an malzeme
e ksiğimiz

yok . Tedavi ücretsiz yapılıyor. Protezde işin içine para girdiği için sevkediyoruz, ama sevkte
de pek bir şey olmuyor, bakılmıyor . Hem de protez için ayrı bir laboratuvar açılması lazım , teknisyen lazım , yani ekstra bir kadro gerekiyor.
(Açık görüş

yerleri ve mutfak gezildi)

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Müdür bey, biz koğuşlarda yalnız görüşüyoruz, zahmet olmazsa siz dışarı çıkar mısınız . Kapıyı kapatalım .
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ll. TUTUKLULARLA GÖRÜŞME
A. DÖRDÜNCÜ KOGUŞ
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT : Dün söylenmiştir belki size, biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi
insan Haklarını inceleme Komisyonundan geliyoruz. Ben , Başkan Sema Pişkinsüt, diğer milletvekili arkadaşlarımız Sayın Emre Kocaoğlu istanbul Milletvekilimiz, Sayın Kadir Bozkurt Sinop Milletvekilimiz ve
heyetimiz.
Geçen 2 sene önce de bir kez daha geldik , o zaman sizler yoktunuz tabii değiştiğiniz için . O zamanki durumla aradaki farkı ve değişmeleri görmek üzere bir daha geldik ve buradaki konuştuklarımız
bizlerin arasında kalacak konuşmalar şeklinde değerlendiriyoruz ve basına da çıkmıyor hiçbir şekilde ,
cezaevinden de kimseyi almıyoruz ki , esas sorunu yerinde öğrenelim diye.
Nasılsınız, memnun musunuz? En uzun kalan kim var?
TUTUKLU- Ben 11 aydır buradayım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Mahkemelerin devam ediyor mu?
TUTUKLU- Ceza aldım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gönderecekler seni o zaman . Kaç yaşındasın?
TUTUKLU- 18 yaşındayım . 10 sene 1 ay 13 gün ceza aldım.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Suçun neydi?
TUTUKLU- Gasp.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadarı geçti , hangi cezaevine gönderecekler?
TUTUKLU- 11 ayı geçti , şimdi Metris'e gönderecekler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sizler hepiniz istanbul'da mı yaşıyorsunuz? ("evet" sesleri)
Burada sorununuz var mı? Senin gözlerin bozuk mu? Neyin var gözlerinde?
TUTUKLU- Gözlerimde bir şey yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bize söylemek istediğiniz var mı? (Sessizlik)
Memnun musunuz buradan , her şey çok mu iyi? Şikayetiniz yok mu? Korkmayın?
Peki , nerede yakalandınız mesala? Sen nerede yakalandın, ismin ne?
TUTUKLU 1- Ben mahallede yakalandım, polisler Doğancılar Karakoluna götürdüler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Dövdüler mi seni orada, kötü muamele yaptılar mı?
TUTUKLU 1- Fazla bir şey yapmadılar. Suçum normaldi, hırsızlık olmadığı için, hırsıziara genellikle
çok vuruyorlar da bir daha yapmasınlar diye, bana fazla vurmadılar. Benim suçum gaspa teşebbüs . Ben
para falan almadım , kendi arkadaşımız , ama okul davacı oldu . Yaklaşık 1 aydır buradayım , martın 6'sın 
da ilk mahkememe çıkacağım ve tahliye olma şansım var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , buradakilerin hepsi gasp veya o tür suçlar mı? Senin ne?
TUTUKLU 2- Gasp . Mahkemem 11 aydır devam ediyor. Benim 4 dosyam var efendim . Ben hükümlü oldum şimdi. Bana 18 sene verdiler. Buradan sonra Metris 'e gideceğim . Efendim , ben barmenlik yapıyordum Alanya 'da. (Gülüşmeler)
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Daha kesinleşmemiş herhalde onların, gülüyorlar.
Sen söyle bakalım , adın ne? Okuyar muydun?
TUTUKLU 3- Okulu lise 1'den bırakmıştım . Yaşım 16, Bahçelievler'de oturuyordum . Ben 8 sene ceza aldım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Cinayetten yatan var mı burada?
TUTUKLU 4- Ben varım . Arkadaşımdı, kavga esnasında oldu . Üçüncü mahkemem oldu . Adam öldü. 17 yaşındayım .
KADiR BOZKURT (Sinop)- Arkadaşın olduğu halde neden kavga ettiniz?
TUTUKLU- Küfürlü kelimeler kullandı , ağır baskı yaptı bana , bıçakla üzerime saldırınca ben de kendimi korumak amacıyla ...
KADiR BOZKURT (Sinop)- Nerelesin?
TUTUKLU 4- ....... ... .
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hepinizin annesi , babası , ailesi istanbul 'da mı oturuyor? Ailesi olmayan , yani ailesi burada olmayan var mı? ("burada" sesleri)
Paliste kötü muamele gören var mı aranızda yakalandığı zaman? ("gördük" sesleri)
TUTUKLU 5- 11 ay önce yakalandım Küçükköy Araştırmaya götürdüler. Falakaya aldılar efendim ,
jopla dövdüler, elektrik verdiler. Orada 4 gün kaldım , daha sonra tutukladılar .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Doktor raporun var mı?
TUTUKLU 5- Yok efendim , vermediler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bu nasıl oluyor, vermediler mi?
TUTUKLU 5- Vermediler efendim . Sarı bir merhem sürüyorlar. Sopayı alıyorlar bağlıyorlar dolabın
üstüne koyuyorlar, bizi indirdikten sonra buralarımıza merhem sürüyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - O dolabın üzerinde ne kadar kalıyorsunuz?
TUTUKLU 5- Kafalarına göre tutuyorlar efendim . O askıyı yiyince zaten insanın kolları ayrılıyor böyle . Sopa arkadan geçiyor, kollar arkada , kollar iki dolabın üzerinde, ayaklar aşağıya doğru sarkıyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Söylettirrnek için mi?
TUTUKLU 5- Efendim , yapmadı ğ ımı z i ş i üzerimize vermek için.
EMRE KOCAOGLU (istanbul )- Senin başına geldi mi?
TUTUKLU- Geldi efendim . Benim bir hırsızlığım yoktu , hırsızlık yüklediler üstüme.
EMRE KOCAOGLU (istanbul )- Sonra mahkemede itiraz etmedin mi?
TUTUKLU- ifadeyi vermişim bir kere ben . Karakolda eziyet görmüşüm , 3 gün karakolda eziyet görmüşüm.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Söylemedin mi? "Ben karakolda, işkenceye dayalı olarak böy-

le ifade verdim" demedin mi? Avukatın var mıydı?
TUTUKLU - Barodan var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Karakolda sorgularlarken veya ifade verirken avukatın var mıy
dı?

TUTUKLU- Her şey, bütün işler bitmişti efendim. Yani , bazı polisler doktorlarla anlaşmalı , o yüzden
rapor falan vermiyorlar efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin neyin var?
TUTUKLU - Ben de işkence görmeden önce rapor aldım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Seni sonra işkenceye mi aldılar? Ne yaptılar sana?
TUTUKLU- Elektrik verdiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - idrar yollarına mı verdiler?
TUTUKLU - Daha tam vermeden ben suçu kabullendim. Jopla falan dövdüler.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Hangi karakol aldı?
TUTUKLU- Başta Kartaltepe Karakolu aldı , Bakırköy ' de , fazla dövmediler, hastahaneye götürdüler
rapor aldım , oradan daha sonra Osmaniye Asayiş Karakolu var. Küçükköy'e g i ttiğiniz zaman geceleyin
her zaman görürsünüz . Saat gece 12'de 1'de başlıyor sabah saat 5'e, 6'ya kadar devam ediyor dövmeler. Gündüz dövmüyorlar, gece dövüyorlar, işkence ediyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen nerede görüldün?
TUTUKLU- Ben Şehremini Karakolunda görüldüm , oradan Yedikule'ye götürdüler "niye yaptın? " diye dövdüler, gözümü bağladılar karanlık bir odanın içinde 10-15 kişi girişti bana. Suratlarını fark etseydim davacı olabilirdim , ama onun için gözlerimizi bağlıyorlar, ellerimizi de bağlıyorlar, yere yatırıp vuruyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen nereye götürüldün?
TUTUKLU 6- Beni de Gayrettepe'ye götürdüler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne yaptılar sana?
TUTUKLU 6- Elektrik verdiler, tazyikli su , askı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne zaman yapıldı bunlar?
TUTUKLU 6- 1999 yılının 12 nci ayının 11 'inde yapıldı.
Af ne zaman çıkacak acaba efendim?
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Af konusunu daha sonra söyleyeceğim .
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Sen nerede sorgulandın?
TUTUKLU 7- Bu arkadaşla , ...... .... ile beraber Küçükköy Karakolunda sorgulandık.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi tarihte oldu?
TUTUKLU 7- 1999 senesinin 5 inci ayın başlarındaydı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Affı soruyorsun . inşallah . Adalet Bakanlığında bu konuda çalışma var. Aftan , tabii, hepiniz yararlanırsınız yaşınız da küçük olduğu için; ama tabii ona ait partilerarasında da bir uzlaşmanın olması lazım . Tamamen rafa kaldırılmış olmadığını, belki gazete okuduğunuz
zaman görüyorsunuz . Bayram öncesine yetişir mi yetişmez mi , ne kadarını kapsam, tam bilmesek bile , tahmin ediyorum , sizlerin faydalanacağı , en az sizlerin için de zaten çok önemsendiği için , faydalı
olacağına inanıyoruz. Tabii kesin bir tarih veremeyiz. Fakat, en azından , yani "bu iş bitti artık , af maf
yok" demiyoruz .
Buradaki idareyle ilgili sorunlarınız var mı, kötü muamele yapıyorlar mı size? Bakın aramızda kimse yok . Burada dayak gibi, dövme gibi şeyler, bağırma , çağırma gibi şeyler var mı? Gardiyanlarla aranız iyi mi? Bakın , şu anda biz sadece Meclis grubuyuz . Varsa bir sorununuz, söyleyin?
TUTUKLU- Yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Yemekler nasıl? Bugün ne yediniz?
TUTUKLU - Bezelyeyle pilav
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - iyi miydi?
TUTUKLU - Normal efendim.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Dün ne yediniz?
TUTUKLU- Dün bulgur pilavı , kurufasulye nohut geldi .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Siz kendiniz burada yemek yapıyor musunuz?
TUTUKLU - Yapıyoruz.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Senin idareyle bir sorunun mu var?
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Söyle bakalım.
TUTUKLU - Var, hepimizin de sorunu var yani .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Söyleyin . Bunlar sade bizde kalıyor. Öyle olsa içeri alırdık insanları .

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Tamamen Meclisten gelen heyetiz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Geçen sefer de biz aynı şeyi yaptık, kimseyi almıyoruz . Arkadaşlar tutanaktan, uzman arkadaş , biz de milletvekiliyiz .
TUTUKLU - Duyarlar, sonra baskı falan yaparlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Hayır. Burada kimse yok .
TUTUKLU- Biz geçen günü bir suç işledik; kendi kendimizi yaktık . Artık ben yedi aydır buradayım ,
böyle bunalıyorum , bunalım geçiriyorum . intihara kalkıştım ben . Onu da yapmak istemedim , ama bunalmıştım böyle . Ondan sonra bizi hastaneye kadar sürükleye sürükleye götürdüler. Ondan sonra sabah saat 7'de bize baskı yaptılar. Ayaklarımızın altını kaldırıp beyzbol sopasıyla vurdular.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki, kendi aranızda kavga ediyor musunuz siz burada?
TUTUKLU - Hayır, yapmıyoruz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Aslında siz çok bunaldığınız için bunları yaptınız , öyle mi?
TUTUKLU- Evet, çok bunaldık yani . Ailemizi göremiyoruz böyle .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Peki , burada cezaevinde psikolog bir bayan var. Bir sorununuz olduğu zaman , bunaldığınız zaman size gelip, sizinle konuşup sizi yukarıya alıp konuşmuyor mu?
TUTUKLU- Konuşuyor da , işte, bir oyun var, o oyundan veriyor böyle, el hareketleriyle, işaretle fa lan . Onlar vakit geçirmiyor bizim için .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Çok yeterli gelmiyor.
TUTUKLU - Yeterli gelmiyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -içinizde herhangi bir nedenle ilaç içen var mı?
TUTUKLU - Rahatsız olduğumuz ilaçları içiyoruz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Nereden aldırıyorsunuz onlar ı ?
TUTUKLU - Revirden.
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Aileleriniz ziyarete geliyor mu?
TUTUKLU - Geliyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Onların giriş çıkışlarında bir problem var mı?
TUTUKLU- Soyadı benzemeyenleri almıyorlar. Dayım mesela geldi , dayımı almamışlar, halamı. ..
Kağıdı bile vermiyorlar yani .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Peki , siz zamanında mahkemeye gidebiliyor musunuz?
TUTUKLU - Hayır efendim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Neden gidemiyorsunuz?
TUTUKLU -Asker yetersizliği nedeniyle.
Şu an burada ayırırnc ı lık da var. Biz yedi sekiz kişiyiz mahkemeye çıkacağız , Çakıcı ' nın oğluna 3035 tane asker veriyorlar, bizim mahkememiz o yüzden erteleniyor, yani ayırım yapıyorlar, mahkemeye
çıkamıyoruz .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Yani , askerler o Çakıcı ' nın oğlunu getirip götürüyorlar, dolayısıyla

sizin zamanlarınız geçiyor, öyle mi?
TUTUKLU - Evet.
Bir şey söyleyebilir miyim? Her şey paraya bakıyor yani.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Tutukevinin içerisinde de mi öyle, gardiyanlara mı vermek gerekiyor?
TUTUKLU - Bu zamana kadar hangi mahkum saat 21 .30 'da bir gardiyana para verip de ona lahmacun aldırmış! Ama adam aldırmış .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ama siz onu görmediniz . Burada olanlardan ne biliyorsunuz?
TUTUKLU - Hücrede kaldığım zaman canı sıkılıyordu , 21 .30'da nöbetçiye para veriyordu , gidiyordu lahmacun almaya.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kim bunu yapan?
TUTUKLU - Dündar Kılıç ' ın torunu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Siz onunla beraber hücrede mi kaldınız?
TUTUKLU- Ona özel koğuş açıldı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Özel koğuşta tek başına mı kaldı?
TUTUKLU - Evet efendim .
Nuriş Ergin 'in oğlu buraya geldi , ona da yeni özel koğuş açtılar. Bizim tuvaletlerimiz leş gibi . Bize
tuvaletiniz iyi mi diye sormuyorlar. Üstten idrar suları damlıyor. Böyle şeyleri sormuyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Siz buraları temizlemişsiniz . Biz geliyoruz diye mi temizledi niz?
TUTUKLU - Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Her taraf tertemiz olacak mı dediler? Şikayet etmeyin , dediler mi size?
TUTUKLU - Koğuşumuz her zaman temiz de .. .Siz gelene kadar musluklarımızı bile tamir ettiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Akıyor muydu musluklarınız?
TUTUKLU - Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Sen nerelisin?
TUTUKLU- ....... .. .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - ismin ne?
TUTUKLU- .. .. ... .. .. .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ailen nerede?
TUTUKLU 8- ... ....... 'da.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Mahkemelerin devam ediyor? ..
TUTUKLU 8- Daha yeni girdim ben .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne kadar oldu?
TUTUKLU 8- 12-13 gün oldu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Bize söyleyeceğiniz var mı? Hasta olursanız götürüyorlar mı?
TUTUKLU - Çıkartıyorlar. Hastane, doktor sorun olmuyor.
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TUTUKLU - Ben kulaklarımdan rahatsızım, dilekçe yazdım , henüz çıkamadım .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sen niye çıkarnadın acaba?
TUTUKLU- Dilekçe yazdım, çıkamadım .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Başka öyle çıkamayan var mı?
TUTUKLU - Bugün çıkmadıysa yarın çıkar, yarın çıkmazsa öbürgün garanti çıkar.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Acil bir sancı gelse ...
TUTUKLU- Acil bir sancı gelirse hastaneye kaldırırlar .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Çocuklar, aranızda dostluğunuz nasıl , arkadaşlığınız nasıl? itikakışıyor musunuz?
TUTUKLU -Sizin aranızda da tartışma olur, burada da olur yani . Her zaman olmaz , ama olur arasırada.
Dışarıda

dostluklar, arkadaşlıklar neyse burada da

aynıdır .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Geçen seferki geldiğimize göre lavabolar, tuvaleller daha te-

miz.
TUTUKLU - isimlerimizi aldınız ya , onları karakala verecek misiniz?
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Hayır, hayır. Karakoldan takibini yapmak için alıyoruz isimleri.
TUTUKLU - Bir kere ben onları şikayet ettim, her gün alıyorlardı , sabahları gelip evden bile alıyar
Iardı beni . Sabahleyin evden çıkıyordum, geliyorlardı alıyorlardı , ondan sonra götürüp dört gün şüpheli
şah ı s olarak tutuyorlardı. Üç gün yazmıyorlardı beııi , dördüncü gün saat 12'de yazıyariardı şüpheli şa 
hıs diye . Dördüncü gün dolunca salıyorlardı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Gece dayak mı atıyorlardı?
TUTUKLU- Gece dövüyorlardı . Her türlü işkence yapıyorlardı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Her türlü işkence dediğiniz ne?
TUTUKLU - Meydan dayağı , elektrik veriliyor.
TUTUKLU - ... mahkemeye gitti. O daha önce hırsızlık yapmıştı, burada bir ay yattı , çıktı. Şu an geri geldi . Bu sefer yapmadığı suçtan geldi . Üstüne suç attılar zorla.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Yani , son altı ay içerisinde gidip gelenler de kötü muamele
görüyor.
TUTUKLU - işkenceyle kabul ettiriyorlar. Yapmadığın suçları kabul edeceksin diye işkence yapıyorlar. Bir suçu varsa on tane yapıyorlar efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Avukatınız var mıydı sizlerin?
TUTUKLU - Vardı. Baro avukatları geliyordu .
TUTUKLU - ifade vereceğ iz diyoruz , suçu kabul etmiyoruz , onlar kafasına göre ifade yazıyor. Avukat geldiği zaman kabul edeceksin, diyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Okumadan mı imzalıyorsunuz onları?
TUTUKLU - Evet efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Okuyacağım derseniz ne oluyor?
TUTUKLU - Vuruyorlar, bağrıyorlar, daha kötü muamele ediyorlar. Kolumu kaldırdılar, omzumda incinme oldu , buram şişli . Davacı olacak mısın dediler, hayır dedim. Böyle yaparsan her gün seni alır, döveriz dediler. Gözdağı veriyorlar efendim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Hangi karakol?
TUTUKLU - Küçükköy efendim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Gözleriniz kapalı mı içeri soktular sizi?
TUTUKLU - Öyle yapıyorlar zaten efendim . işkenceye alırken be z bağlıyorlar efendim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Nasıl bir yer orası , kaç kat merdiven iniyorsunuz?
TUTUKLU - Üç katlı karakol. Girince bir kat aşağıya iniyoruz. Üç katlı ; bir orta, bir alt bir de üst katı var. En alt kata indiriyorlar. Zaten onun badrumuna girdin mi , bir tane odası var. Ben oraya gözüm
açık da girdim. Sırf elyafla kaplı komple, hiç duvar gözükmüyor. Sırf elyaf kaplı. Bu tarafı tahta, bu tarafı beton.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- i şke nce aletleri falan var mı orada?
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TUTUKLU - Var.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Neler var.
TUTUKLU - Bulamazsınız. Başka yere saklıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Nereye saklıyorlar? Mesela elektrik verdikleri şeyler orada
mı? Neyle veriyorlar elektriği?
TUTUKLU-Karakolda da, karakolda saklıyorlar.
TUTUKLU- Şöyle siyah bir kutu geliyor, çevirmeli. Ona göre elekrikten alıyor götürüp saklıyor efendim . Karakolda saklıyor. işkence yapacağı zaman da getiriyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Başka ne var, sopa mı var?
TUTUKLU - Baseball sopası var. Ayaklarımı kaldırıp altına vuruyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Falakayı neye bağlıyorlar.
TUTUKLU - Falaka 30 kişi üstüne doluyar böyle . Gözlerini de bağlıyorlar, kim vurduğu belli olmuyor. Ölene kadar yani. .. Ayaklarıyla basıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kaç tane insan var orada, bu kadar çok insan mı var?
TUTUKLU - Akşam hepsi toplanıyor. 4-5 kişi iniyor.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Zevk mi alıyorlar?
TUTUKLU- Tam üstüne bastı n ağabey. işkence yaptıklarında zevk alıyorlar. Bir de ayrıyeten bir ton
küfür ediyorlar.
TUTUKLU - Daha doğrusu uykuları geliyor, bizimle eğleniyorlar.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Sen işkence gördün mü?
TUTUKLU - Evet.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Nerede gördün?
TUTUKLU - Yedikule 'de.
A. EMRE KOC AOGLU (istanbul) - Ne zaman?
TUTUKLU - Bundan yedi ay önce.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Ne yaptılar ?
TUTUKLU - Meydan dayağı , artı ..
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Sebep olarak ne söylediler?
TUTUKLU - Bekar evinde oturuyorduk efendim . Önce meydan dayağını evde çektiler. 9 kişiydik .
Hepimizi toplayıp götürdüler.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Niye topladılar, niye dövdüler?
TUTUKLU - Olay olmuştu.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Ne olayı olmuştu?
TUTUKLU - Yaralama efendim . Bizi aldılar.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Sen ne iş yapıyordun o tarihte?
TUTUKLU - Ben seyyar satıcıydım .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Nerede satıyordun?
TUTUKLU - Topkapı 'da .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Peki , annen , baban , ailen var mı?
TUTUKLU - Onlar memlekete döndüler efendim . Ağrı'ya yaklaşık bir yıl önce döndüler efendim .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Şimd i sen neyle yargılanıyorsun , ne kadar ceza? ..
TUTUKLU - Gasptan yargılanıyorum .
A . EMRE KOCAOGLU (istanbul ) - Nedir gasp olayı?
TUTUKLU- Normal kavgaydı , gaspa döküldü .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Ne gasp ed ildi?
TUTUKLU - Paramı aldılar, diyor davacı. Öyle bir şey de yok halbuki.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul )- Peki , ne kadar ceza istiyor savcı , çıktın mı hiç? ..
TUTUKLU - Cezayı söylemiyorlar, mahkeme atıyor efendim . Hiç vermese bir on onbeş yıl verir.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Üşüyor musunuz burada?
TUTUKLU - Üşümüyoruz , kalariferler yanıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kaç defa sıcak su var haftada?
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TUTUKLU- Haftada bir defa.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Sırayla mı gidiyorsunuz?
TUTUKLU - Hep beraber gidip kısım kısım çıkıyoruz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Orada kötü muamele , sıkıntı yok.
TUTUKLU - Bazı zaman bağırıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Peki. Bizden istediğiniz bir şey var mı?
TUTUKLU -Yok .
B. BEŞiNCi KOGU Ş
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -On kişisiniz koğuşta . En uzun kalan hanginiz?
Önce kentimizi tanıtalım : Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Haklarını inceleme Komisyonundan geliyoruz . Ben aydın Milletvekiliyim Sema Pişkinsüt , Sayın Emre Kocaoğlu istanbul Milletvekili , Sayın Ka dir Bozkurt Sinop Milletvekilimiz.
Cezaevinden kimseyi almadan görüşüyoruz. Bizim görüşmemiz böyle . Bize söyleyecek bir şeyiniz
var mı? Nasılsınız burada?
TUTUKLU - Burada biraz baskı var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Ne yapıyorlar?
TUTUKLU - Bir şey ihtiyacımız oluyor, yan taraftan istiyoruz, gelip bağırıp çağırıyorlar. Bırakmıyor
lar isteyelim falan . En ufak bir kelime dememizde hemen bizi hücreye alıyorlar ; falakaya falan yatırıyor
lar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Hücreler nerede?
TUTUKLU - Hücreler arka tarafta . Bayanların tarafında.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Tek tek mi odalar?
TUTUKLU - Evet, tek tek . Ben geçen gün hücreden geldim . Yani , siz geleceksiniz diye bizi hücreden çıkardılar, yoksa koğuş yüzü yasaktı bize .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Niye koymuşlardı seni hücreye?
TUTUKLU - Biz bunların baskısı yüzünden kalkıp hap attık efendim . Gelip bana her zaman baskı
yapıyor, bağırıp çağırıyor.

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sen niye hücredeydin?
TUTUKLU - Efendim , daha önceden bir kere daha yatmıştım burada. Tekrar geldim diye hücreye
attılar .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Senin ismin ne?
TUTUKLU- .....
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- iddiada ne diyorlar senin için, suçun gasp mı?
TUTUKLU - Suçum gasp da daha önceden yattım diye hücreye attılar .
KADiR BOZKURT (Sinop)- Aynı suçu işledin diye?
TUTUKLU - Aynı suç değil efendim , cezaevine geldim diye . ikinci defa geldim diye bir ay onbeş
gün hücrede kaldım.
KADiR BOZKURT (Sinop) - Kaç gün dışarıda kaldın?
TUTUKLU - iki üç sene geçti efendim .
KADiR BOZKURT (Sinop)- Aynı suçtan mı geldin?
TUTUKLU -Aynı suçtan değil. Yaralama.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Polis sorgusunda, yakalandığınız zaman , buraya gelmeden
evvel, tutuklanmadan evvel kötü muamele gören var mı aranızda?
TUTUKLU - Ben gördüm efendim .
BAKAN - Ne~ede gördün?
TUTUKLU - Eminönü infazda gördüm efendim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - ismini söyle bakayım .
TUTUKLU - Tutuklu 9
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Eminönü infazda.
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TUTUKLU 9- Evet efendim. Hepsi de biliyor benim suçsuz olduğumu . Kaç defa ben dilekçe yazdım , gelmediler mahkemeye.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Gece kaçta gittin oraya?
TUTUKLU 9- Beni gündüz aldılar. Başkası ... O da şimdi birinci koğuştadır. Onlar bir olay yapıyor ;
Laleli 'de para falan çalıyorlar. Yakalanınca benim ismimi veriyor. Polisler gelip bizim eve baskın yapı
yor. Yeğenime diyor ki, "telefon aç ona gelsin ." Yeğenim de polislerle beraber telefon açıyor, polisin cep
telefonuyla. Yeğenim diyor ki, "çabuk gel." Bir yerde de kavga var. Kavga esnasında mahallede bir bak tım polisler. Zaten ben arabadan indim , kapıyı açarken "dur" dedi. Ben neye uğradığımı şaşırdım . Ben
dedim ki , kavga çıkmış o yüzden polisler gelmiş . Ondan sonra yat, uzan falan . O şokta ben önce uzanmadım . Önce beni sopalarla uzandırdılar. Mahallenin hepsi şahit zaten orada Avcılar'da . Mahalledeki
bayanların hepsi bağırıp çağırdı polislere falan .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Karokolda ne yapıtlar?
TUTUKLU 9- Orada bir sürü i şkence gördüm . Onu söyleyemiyorum. Birinci koğuşta suç ortağım
var. Bayan olduğunuz için diyemiyorum. Bana değil de, suç ortağıma onu söndürüp takma şeyini yapacaklar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Peki seni ayağından bağlayıp falakaya çektiler mi?
TUTUKLU 9- Yaptılar efendim . Benim kolum da kırık , kafamı da kırdılar. Ben Haseki Hastanesinden rapor da aldım . "Rapor alırsan seni 11 O gün savcılıkta tutarım " dediler. Ben de "tut" dedim . Benimle beraber 18 kişi alındı. Diğerleri korkudan polislere konuşmadı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Ne zaman oldu bu?
TUTUKLU 9- Tam yedi ay önce oldu .
Polislerin isimlerini de biliyorum : Komiser Halil Bey, bir de Ramazan var. Üzeyr mi ne öyle bir şey
daha vardı. Ben görsem hepsini tanırım efendim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Gözlerin bağlı olarak mı indirdiler?
TUTUKLU 9- Hayır, açıktı .
Tam deprem günü oradaydım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki senin ismini veren çocuğun ismi ne?
TUTUKLU 9- ............ .
Onun da her tarafı yara içinde. Çocuğa işkence falan yapmışlar. O da dayanamamış , benim ismimi
v e rmiş orada .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Nerede yaptılar işkenceyi , binayı tarif et bakalım .
TUTUKLU 9- Eminönü infaz Araştırma Karakolu . Tam tren istasyonunun yanında Sirkeci 'de , çocuk
mahkemesinin orada. Ondan sonra Kumkapı Karakoluna getirdiler beni, oradan mahkemeye çıktım .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Orada da işkence yaptılar mı sana?
TUTUKLU 9- Yaptılar. Orada da falakaya falan aldılar. Zorla "kabul edeceksin , bu parayı getireceksin" diyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Elektrik verdilerse , nereden çevirip veriyorlar elektriği .
TUTUKLU 9- Orada göz kapalıdır efendim . Görmüyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Elektriği nerene bağladılar?
TUTUKLU 9- Başparmağıma verdiler, el parmaklarıma verdiler, idrar yollarıma verdiler.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Binanın içinde hangi odada yapıldığını biliyor musun? Tarif et.
TUTUKLU 9- Üçüncü kata çıkıyorsun efendim . Beni birkaç odaya soktular. Merdivenlerden çıktıktan sonra sağa , sonra tekrar sağa dönüyorsun , orada nezarethane var, GBT odası var. Beni bir de Baş
komiserin odasına aldılar, odada deri siyah koltuklar var. Orada beni dövdüler, elim kırıldı. Deprem olduğu zaman , ondan dolayı benim işkencem bitti. Bana diyorlar savcılıkta falan gün almışız , kabul edeceksin. Ben yine yapmadığım olayı ben kabul etmedim. Diğer çocuklar işkence zoruyla kabul ettiler.
Olay benim üzerimde de kaldı , benim üzerime de attılar. işkenceyle bana parayı çıkarımam söylendi .
Bilerek aldı getirdi beni teşhis odasından , beni adama gösterdi önce, ondan sonra beni tekrar teşhis
odasına getirdi . Adam teşhis ediyor ya, ondan sonra öyle tereddütteymiş gibi, ondan sonra bir baktım
beni de öyle gösterdi. Tercümanı da vardı. Tercümanı benimle konuştu , ben almamışım dedim . Adam
turistti . Benim almadığımı o da biliyor. Ondan sonra "ben bilmiyorum" falan dedi .
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Seni dövenleri hatırlıyor musun?
TUTUKLU 9- Bir tanesi Başkomiser Halil, kıvırcık saçlı. Bir de polis memuru Ali Rıza var, yeşil gözlü , kel. Orda bir de Polis Sevilay var, bayan ama erkeklerden kötü dövüyor, Muratlı sigarası içiyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Başka kötü muamele gören var mı? Senin ismin ne?
TUTUKLU -Tutuklu 1O.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sen nerede gördün?
TUTUKLU 10- Ben Kadıköy Yeldeğirmeni Karakolunda gördüm .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne zaman?
TUTUKLU 10- Buraya geldiğim zaman . Bir ay falan oldu . Dört gün boyunca yapmadığım suçtan
tuttular. Benim gasp ettiğim şahıs da beni göstermiyor, "bu değil " diyor. Benim için bir sürü tutunak yazdılar . Beni yüzleşiirin dedim , yüzleştirmediler. Hayatım boyunca ilk defa karakala girdim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Avukat var mıydı?
TUTUKLU 10- Baro avukatı geldi .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Onlar kötü muamele yaptılar mı , dövdüler mi?
TUTUKLU 10- Onlar dövdükten sonra geldi .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Kim yaptı , gördün mü?
TUTUKLU 1O- Polisler. Mavi gözlü bir kişiydi . Zaten elleri m gözlerim bağlıydı , ellerim kelepçeliyd i.
Önce tazyikli su tutuyorlar komple , ondan sonra dövüyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Karakala girdiğin yer nasıldı?
TUTUKLU 10- Merdivenlerden aşağı iniyarsun nezarethaneye, nezarethanenin tam karşısında .
KADiR BOZKURT - Tazyikli suyu elbiseleri çıkartarak mı veriyorlar?
TUTUKLU 10- Evet çıkartarak , anadan doğma . Hatta ben ciğer hastasıyım . Dedim benim hiçbir suçum yok dedim. Araba yıkar gibi tazyikli suyla yıkıyorlar. Ondan sonra coplar. Copla her yerine vuruyor
yapmadığım suç için . Dosya kağıdı getiriyor, onu imzalattırıyor gözüm bağlı. Ondan sonra elektrik veri yor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sana da elektrik verdiler mi?
TUTUKLU 10- Verdiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Nerede saklıyorlar o elektriği?
TUTUKLU 1O- Gözlerim bağlı ya bilmiyorum . Sadece ayağı ma bir kablo bağladıklarını hissediyorum . Nereden getirdiklerini görmedim . Karakol binasının içinden getirdiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Falaka gibi bir şey bağladılar mı?
TUTUKLU 10- Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kolundan astılar mı?
TUTUKLU 10- Yok , asmadılar ; ama sopayla vurdular, tazyikli su sıktılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Merdivenden aşağı inince nezarethanenin karşısında mı tazyikli su sıkılan yer?
TUTUKLU 1O- Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Senin ismin ne?
TUTUKLU - Tutuklu 11 .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Sen anlat bakalım .
TUTUKLU 11- Nezaretin karşısında küçük kapı var beş altı basamak çıktıktan sonra . Kapıdan içeri girmeden gözlerimi bağlıyorlar, sonra sandalyeye otutturup ayaklarıma vuruyorlar haydarla , ayakları
mı çıkarıyorlar, dizierime vuruyorlar. Ondan sonra dört beş kişi ortasına alıyorlar, yere yatırıp tekmelerle vuruyorlar, "bu suçları üzerine alacaksın " diyorlar. " Yapmadığım suçu üzerime alamam" diyorum. Senin üzerine suç vermeden seni bırakmayacağız , diyorlar. Bana iki dosya vereceksin , mecbursun , diyor,
yoksa savcılıktan gün alır seni ezerim, diyor. Savcılığa çıktığımız zaman işkence zoruyla alındığını söylüyoruz.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sen onu söyleyince ne oluyor?
TUTUKLU 11- Karakolda verdiğimiz ifadenin geçersiz olduğunu ve yeni vereceğimiz ifadenin geçerli olacağını söylüyorlar.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Mahkeme kabul ediyor o zaman onu , değil mi?
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TUTUKLU 11- Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Ama dayağı yemiş oluyorsunuz .
TUTUKLU 11- Dayağın acısı geçer de bir de hakaret ediyorlar.
TUTUKLU - Mahkemeye çıkınca da orada öyle ifade vermişsin , niye burada böyle ifade veriyorsun?
TUTUKLU - Küfürler ağızlarından eksik olmuyor. Ağızlarına ne geliyorsa söylüyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Normal haldeler mi? Yani , uyuşturucu alıyor gibi veya sarhoş
gibi bir halleri var mı? Görebiliyor musunuz , gözleriniz açık mı?
TUTUKLU - Normal görevleri başında . işkence odasına götürürken zaten gözlerimizi bağlıyorlar.
TUTUKLU- "Ben bunu biliyorum" seslerinden tanıyorum yani. Beni önce Gülsüyü araştırmadan aldılar, sonra Gayrettepe'ye götürdüler. Gülsuyu araştırmadan alanlar bana işkence etti . Bunu biliyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Mavi gözlü dediğiniz orada mı , aynı yerde mi?
TUTUKLU 10- Orada, aynı yerde, zayıf .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Seninki de mi öyleydi Murat?
TUTUKLU 11 - Evet.
TUTUKLU 10- Efendim , benim hiçbir suçum yok dedim . Dört gün boyunca aynı şeyi söyledim , beni yüzleştirin dedim . Bana dedikleri laf bu , "ister suçlu ol ister suçlu olma, biz dövmekten zevk alıyoruz ."
Bu lafı bile dediler.
O dayağı karakolda yerken annem , babam bile beni görmüşler.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Nerede oturuyor annen baban?
TUTUKLU 10- .... .. 'de .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Ne iş yaparlar.
TUTUKLU 10- ... da çalışıyor.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Sen bir iş yapıyor musun?
TUTUKLU 1O- Ben de çalışıyordum . Ben okula yazılacaktı m. Benim tezgahı m vardı.
TUTUKLU 11- Bu arkadaşın burada ikinci tevkifi , önceki gelmiş olduğu tevkifte 49 dosyayla geldi.
49 tane dosyayı zorla üzerine verdiler yani . Altı ay yattı tahliye oldu buradan
TUTUKLU - Hakimiere söyledim efendim, yapmadığım bir suçtu . Ondan sonra beni tahliye ettiler.
49 tane dosyayı üzerime yüklediler. Bir sefer de sanayi karakolunda yakalandım efendim .
TUTUKLU 124- Ben şimdi gaspla suçlanıyorum . Bir ay on gündür burada yatmaktayım . Daha ön ceden bir gasp olayım olduğu için efendim , iki sene önce , artık bırakmıştım çalışıyordum . Mahallede bir
tane arkadaşımla kavga ettim. Onlar da karakala gitti , Erol beni gasp etti diye. Polisler yani hiç inanmı
yor efendim daha önceden bir olayımız var diye. Şimdi suçsuz yere burada yatıyorum. Bir ton da dayak yedim Zeytinburnu infaz karakolunda .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Burada nasıl rahatınız? Kısmen baskı var, kısmen hücreye gidiyorsunuz? Öyle mi? "Evet" sesleri .Hücreye gittiğiniz zaman oraya kaydetmiyarlar mı?
TUTUKLU 124- Koğuşa geleli iki gün oldu . Burada müdür bey yemin etti , burada küfür etti. Fehmi
Bey.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Hücreyi bana anlatın . Ne diye aldılar sizi? Ne diye yemin etti , hangi müdür yemin eden?
TUTUKLU 11- Dört arkadaş intihar ettik burada. Bize baskı vardı.
BAŞK A N Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Niye böyle yapıyorsunuz? Yandaki koğuşta da öyle yapmış
lar. Baskı derken ne var?
TUTUKLU 11- Efendim, ben burada önceden 6'da yatıyordum . Bir tane arkadaş geldi, başefendi
nin tanıdığıymış . Onunla burada münakaşa ettik . Kavga dolayından başmemurluğa çıktığımızda , çocuk
"ben koğuş istemiyorum , hücreye gitmek istiyorum" dediği halde, başefendi , "sen koğuşa gideceksin ,
... hücreye gidecek ." Benim suçum yok efendim dedim. " Hayır, gideceksin" dedi . Sen koğuşta kavga ettin diye bana orada işkence yaptılar, falakaya aldılar . Sonra beni buraya verdiler. 13 gün kaldım hücrede. Buraya geldim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Tek başına mı kaldın , nerede yatıyorsun , nasıl bir yer orası?
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TUTUKLU 11- Ranza var efendim , yataklarımız çok ince, tek başıma kaldım. Oövüyorlar, bir de yataklar çok ince yani . Burada tuvaJetini yapıyorsun, burada da yemeğini yiyorsun . Ben daha önceden
yatmış olduğum için , bir ay on gün sırf hücrede kaldım, banyo yapmadım. Daha yeni verildim koğuşa
siz geleceksiniz diye.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -ikinci defa geldiğin için mi hücreye konuldun?
TUTUKLU 11- Herhalde öyle .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Hangi müdür yapıyor bunu?
TUTUKLU 124- Bilmiyorum efendim . Ben geldiğimde vardiya vardı.
TUTUKLU 11- Fehmi Bey burada küfür etmiş, " işte onları koğuşa verirsem " diye kendine küfür koymuş , bize de etmiş . Sonra sizin geleceğinizi öğreniyorlar. Bütün bu hücreleri dağıttılar. Başefendiler,
müdürler bütün hücreleri dağıttılar, yoksa bizi koğuşa vermeyeceklerdi . Artı, benim onbeş günlük hücre cezam geldi . Yarın veya cuma günü gitme ihtimalim var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Burada çok kötü davrananlar hangileri?
TUTUKLU 11- Engin var, Erdinç başefendi. Yakup Başefendi bana çok işkence etti. Falakaya aldı
beni . Nöbetçi ağabeyler beni falakaya almıştı. Yarım saat sonra tekrar o geldi, "yetmez , yatırın " dedi .
Dövdükten sonra yarım saat koridorda koşturuyorlar ayakları şişmesin diye. Hücrede falakaya aldılar,
kadınlar koğuşlarının olduğu yerde.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Haydi bakalım, inşallah af çıkar. Hayırlısı.
C. ALTINCI KOGUŞ
BAŞKAN Or. SEMA T. PiŞKiNSÜT -En uzun kalan kim aranızda?

TUTUKLU - Üç dört ayla ikimiz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Peki , hiç hüküm giyen var mı aranızda?

TUTUKLU -

Hayır.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Mahkemeye rahat gidip gelebiliyor musunuz?

TUTUKLU - Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Araç yeterli mi mahkemeye gidip gelmek için .

TUTUKLU - Rahat gidiyoruz biz .
BAŞKAN Or. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Yakalandığınız veya tutuklandığ:nız zaman , polis karakolunda kötü muamele gördünüz mü hiç?

TUTUKLU - Ben çok gördüm .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Gel bakalım . Senin ismin ne?

TUTUKLU - Tutuklu 12.
BAŞKAN Or. SEMA T. PiŞKiNSÜT - .. . , nerede oturuyorsun sen?

TUTUKLU 12- ... ... 'ta.
BAŞKAN Or. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Nerelisin?

TUTUKLU 12- ..... .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Nerede sorgulandın?

TUTUKLU 12-

Yeldeğirmeni 'nde sorgulandım.

BAŞKAN Or. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Bir tarifetsene orayı.

TUTUKLU 12- Badruma iniyorsun, katın altında . içeriye girerken gözlerini bağlıyorlar. Soyuyorlar,
çırılçıplak ediyorlar. Önce bir tazyikli suya veriyorlar. Soğuk su hortumla sıkıp veriyorlar, vanası var. On-

dan sonra
yorlar.

ıslak

suyla cereyana veriyorlar.

Cereyanı ayaklarımıza bağlıyorlar , başparmaklarıma bağlı
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Başka falaka dayak var mı?

TUTUKLU 12-

Yatırıyorlar çırıpçıplak ,

dövüyorlar, coplarla ellerimize vuruyorlar, zıplattırıyorlar.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Başka kötü muamele yapıyorlar m ı ? Ne yapıyorlar? Copla fa-

lan

başka

bir

şeyler yapıyorlar mı?

TUTUKLU 12- Copla dövüyorlar, ne bileyim ,
BAŞKAN Dr. SEMA

TUTUKLU 12-

kafamıza

gözümüze , neremize gelirse vuruyorlar.

T. PiŞKiNSÜT -Askıya aldılar mı seni?
bizi. En son cereyana verdiler, dövdüler.

Askıya almadılar

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Nasıl birisi bunu yapan? Hiç gördün mü? Bağlı mıydı gözle-

ri n?
TUTUKLU 12- Benim gözlerim bağlıydı. içeriye alırken bağlıyorlar, ondan sonra gözlerimiz bağlı
olarak giyiniyoruz üstümüzü , dışarı çıkarken çözüyorlar. içeride çırılçıplağız .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Cereyana vermeden önce ıslamalarının nedeni , cereyan da-

ha çok

çarpsın

diye mi?

TUTUKLU 12- Cereyana vermeden önce ıslatıyorlar,
sonra kurudukça getirip su döküyorlar başımıza.

ısladıktan

sonra cereyana veriyorlar, ondan

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Sonra sen her şeyi kabul mü ettin?

TUTUKLU 12- Mecbur kabul ettik .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Yapanın adı var mı , nasıl bir tip yapan?

TUTUKLU 12- Nezaretten

yukarı çıkarken

gözlüklü birisini gördüm.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Kötü muameleye uğrayan var mı?

TUTUKLU - Ben

varım ,

BAŞKAN Dr. SEMA

tutuklu 13.

T. PiŞKiNSÜT -Sen de mi Yeldeğirmeni ' nde sorgulandın?

TUTUKLU 13- Ben de Yeldeğirmeni ' nde sorgulandım , ama fazla işkence görmedim. Ben onun
kence gördüğünü gördüm , beraberdik . Bana su tuttular, copla dövdüler, cereyan vermediler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sen hemen söyledin diye mi? .

TUTUKLU 13- Ben zaten bir suçum

vardı ,

suçu üstüme

aldım.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Burada ne yapıyorsunuz?

TUTUKLU 13- Burada daha iyiyiz yani .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Aileleriniz gelip görebiliyor mu sizi?

TUTUKLU 13- Görüyorlar ..
Bu

arkadaşın

ailesi gelmiyor,

yazıyor

mektup ama.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Niye gelmiyor, haberleri var mı?

TUTUKLU 14- Var. Kavga ettik

işte .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Senin suçun ne?

TUTUKLU 14- Gasp.

Silahlı

gasp.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne silahı vardı elinde?

TUTUKLU 14- Silah yoktu , silah

attılar

üstümüze.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sen nerede sorgulandın?

TUTUKLU 14- Küçükköy Karakolunda.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bir de orayı tarif et bakayım bana .
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iş-

TUTUKLU 14- Merdivenlerden aşağıya iniyorsun. Bana az vurdular. Ahmet Komiser var orada, doçeviriyorlar. Dolabı çevirip suyun içine atıyorlar, sonra çıkarıyorlar. Kapakları çeviriyorlar, bizi suyun içine attılar kafamızı , sonradan çıkardılar, vurdular.
lapları

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Size elektrik verdiler mi?

TUTUKLU 14-

Hayır .

Dövdüler. Hepimizi komple soydular, dövdüler, geldik .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Ne zaman oldu bunlar?

TUTUKLU 14- 55 gün önce oldu .
BAŞKAN Dr. SEMA

T. PiŞKiNSÜT - Senin o Yeldeğirmeni ' ndeki arkadaşının dayağı kaç gün ol-

du?
TUTUKLU 13- Yeni geldik biz , 20-22 gün önce .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Burada hücreye giden var mı?

TUTUKLU 13- Biz gitmedik . Biz yeni geldik .......... .. .. ..... gitti , halen hücrede .... var, birbuçuk
hücrede.

aydır

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Neden birbuçuk aydır hücrede , düşmanı mı var?

TUTUKLU- Yok .... burada
BAŞKAN Dr. SEMA
nıza ayrı

muamele , bazı

T.

çocukların

zorla

parasını .. .

eziyordu , o yüzden gitti tecride .

PiŞKiNSÜT -Peki burada farklı muamele var mı cezaevi içinde? Bazıları-

koğuşlara

TUTUKLU 14- Hepimiz

daha

farklı

muamele

yapılıyor

mu?

aynıyız .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Alaattin Çakıcı ' nın oğlu geldiği zaman, o farklı yerde mi kaldı?

TUTUKLU - Ona koğuş açmışlar. Ben bahçede karantinadayken ... ile görüşüyorduk , muhabbet
ediyorduk . Rahatmış o. Her şeyi vardı. Tek başına, sonra bir arkadaşı yanına aldırdı. O arkadaş da izmir 'e sevk oldu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Af bekliyorsunuz tabii. Biz de istiyoruz bakalım ne olacak, hayır! ısı.

Yemekleriniz iyi ,

hastalanırsanız

doktora

çıkabiliyor

musunuz?

TUTUKLU - Bazen yiyebiliyoruz , bazen yiyemiyoruz . Ben
böbreklerim ağrıyor şu anda.

yazalı

üç dört gün oldu, daha da

çıkar

madılar,

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Senin davaların ne vaziyette?

da

TUTUKLU 12- Benim bir suçum yok , arkadaşlarım yapmış , benim üzerime
dedim . Savcılığa çıktım , tutuklandım .

atmış .

Ben de karakol-

işkenceyle yaptım

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Senin yaşın kaç, suçun nedir?
şu

TUTUKLU 15- 17 yaşındayım . Benim suçum silahlı gasp. Silah kuru sıkı ses
anda devam ediyor, 3 üncü ayın 24 'ünde tekrar mahkemeye çıkacağım.

tabancası. Davalarım

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burada el sanatlarıyla ilgili bölüm varmış, oraya gidiyor musunuz? ("gitmiyoruz" sesleri)

Neden gitmiyorsunuz , gitseniz oyalanmaz
TUTUKLU- Bir
da

mısınız

?

arkadaşımız

koğuşun temizliğiyle

gidiyor, ama o da isteksiz gidiyor. Bizler hiçbir kursa gitmiyoruz . Burailgileniyoruz , kendi ihtiyaçlarımızla , temizliğimizle ilgileniyoruz .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bizim geleceğimiz söylendi mi size?

TUTUKLU - Evet söylendi , dün temizlik

yaptık

onun için .

KADiR BOZKURT (Sinop)- Onlarla şöyle konuşun , şunları söyleyin dediler mi?
TUTUKLU-

Hayır,

bize öyle bir

şey

demediler.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bizi tanıyor musunuz? ( " tanımıyoruz " sesleri)
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Ben Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt , TBMM insan Hakları Komisyonundanız . Sayın Emra Kocaoğlu istanbul Milletvekili, Sayın Kadir Bozkurt Sinop Milletvekili. Diğer arkadaşlarımız da Meclisten, bizimle beraber çalışan arkadaşlarımız .
Cezaevinde veya tutukevinde görüşürken cezaevi idaresinden hiç kimseyi almıyoruz ki , buradaki
da bizim aramızda kalıyor. Ona göre ne yapılması lazım, böyle gencecik yaşta sizin gibi gençlerin buralarda olmaması gerekiyor. Dışarıda yaşam çok güzel. En azından, buraya girmeniz nasıl engellenir, girdikten sonra ne kadar çabuk çıkmanız nasıl olur, bir daha gelmemeniz nasıl olur?
konuştuklar ımız

TUTUKLU- Bir daha gelmernek için tekrar etmememiz

lazım .

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bunları bir daha tekrar etmemek için ne düşünüyorsun?
TUTUKLU- 24 saat

buradayız .

Ana , baba hasreti çekiyoruz , acaba ne oldu diye sürekli

düşünüyo-

ruz.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Meclis televizyonunu hiç izliyor musunuz? ( " hayır, izlemiyoruz" sesleri)
Yani , milletvekilleri ne

iş

yapar, nedir, Türkiye 'de ne oldu ne bitti diye hiç ilginizi çekmez mi?

TUTUKLU 16- Hep gazete okuyoruz . Teybe idare izin vermiyor.
teypler var.

Bazı koğuşlarda

eskiden kalma

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Senin mesleğin var mı?

TUTUKLU 16- Çalışıyorum, ama meslek

sayılmaz,

markette

çalışıyorum .

Okulu orta birden

bıraktım .

KADiR BOZKURT (Sinop)- Televizyon seyretmede aranızda problem oluyor mu?
TUTUKLU 16Af

çıkacak mı

Hayır

olmuyor, birbirimize

saygılı davranıyoruz .

efendim?

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bütün partiler kendine göre affı istiyor, ama biliyorsunuz bir ara
iyice durduydu şimdi Adalet Bakanlığı içinde gene çalışma var. Onun için, af konusu hep gündemde .
Yani , tamamen, çıkmayacak da demiyoruz, ama şu anda ne kadar çıkacak , ne kadar olacağı bayrama
kadar kısmen belli olur, fakat her halükarda, özellikle sizler gibi zor durumda olanlar, 18 yaşın altında
olanlar bu af kapsamı içine girsin isteniyor. Sorun daha ziyade terörle ve diğer konularla ilgili olarak affın engellenmesindeydi . Bütün partiler af konusunda öyle veya böyle bir türlü yaklaşıyor, ama gün diye
sorarsanız bir şey diyemeyiz. Çünkü, öyle ümit bağladığınız zaman çok kötü oluyor. Geçen sefer neredeyse çıkmak üzereydi 1998 senesinde geldiğimizde. Bugünlerde ciddi bir şekilde Adalet Bakanlığının
elinde, Parlamentoya gelecek mi gelmeyecek mi önümüzdeki hafta görürüz . Biraz daha sabredin .

TUTUKLU- Bizim

bazı sorunlarımız

var, onları size söylemek istiyoruz .

Yan tarafta ".... .... "diye bir arkadaşımız var. Tecrite gittiğimiz zaman doğru dürüst yemek vermiyorlar. Ben tecritte 38 gün bir kaldım , 30 gün bir kaldım , bir de 8 gün kaldım. idareyle kavga etmiştim ben .
Ziyaret kabulde küfürlü konuştu onun için kavga ettik . Biz gece , birbirine hasım olanlar kavga etmesin
diye gece nöbet tutuyoruz, başefendi Zeki benim yanımda kalan nöbetçi arkadaşıma "yatın" dedi , biz
de nöbetçilik yapıyoruz dedik, bize "yatamıyorsanız gelin koynurnda yatın " dedi. Siz dilekçe yazın falan
diyorsunuzya, o arkadaşım da tecri tten gelirken saçlarını yoluyorlardı , benim sırtımı ziyaret kabulüne
doğru çevirdiler o Murat isimli arkadaşımın saçlarını tuttu çekti . Bunları yapanlar Zeki, tekrar bir tane daha Zeki var, Fatih . Bazı gardiyanlar da bize çok iyi davranıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yakup var mı?

TUTUKLU- Hayır, Yakup ağabey yok . Onlar bize karşı iyi davranıyorlar. Zeki ile Fatih'in vardiyasın
da oluyor bunlar. Kendil erine özel sopa yapmışlar, ortalarından halat geçiyor ayaklarımıza sokuyorlar
kaldırıyorlar.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sapayı nerede saklıyorlar.

TUTUKLU- iradenin orada dolap var çevirmeli , tam ortasında anahtar var, orayı açın borular, sapalar hep altta. Başmemurluğun orada efendim . Birinci koğuştan bize küfür etmişlerdi bize , tartışma yapmıştık , geldiler bizi aldılar oradan sapaları çıkardılar bizi o sopalarla dövdüler, küfür ettiler.
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Ahmet isminde bir gardiyan var, kantine çıktığımız zaman kapıları açmıyor bizden bir paket sigara
istiyor. Biz de bu paraları yolda bulmadık , bizim de ailemiz alnının teriyle kazanıyor getiriyor bize veriyor diyoruz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - O sapaları saklayan başmemurun adı ne?

TUTUKLU-

Adını

bilmiyoruz, anahtar herkeste duruyor. Bütün gardiyanlar orada oturuyor.

Biz baskı altındayız efendim , korkuyorduk. Siz "bir sorununuz olduğu zaman dilekçe yazın " demiş
tinizya , nöbetçi bize ne dedi biliyor musunuz "siz bu dilekçeyi yazacaksınız , ama bunlar benim elimden
geçiyor yırtarım " dedi . Siz gidince "size ne soruyorlar" diye bizi sıkıştırıyorlar , biz korkumuzdan söyl eyemiyoruz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bak şimdi , biz kart veriyoruz, mektubunuzu yazacaksınız ziyaretçinize vereceksiniz ziyaretçiniz dışarıdan atacak .

TUTUKLU - Ziyaretçilerimize veremiyoruz. Kirli elbiselerimizi bile verirken

poşette arıyorlar .

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Ziyaretçilerinize bu kartlarımızı verin , sorunlarınızı onlara aniatın bi ze onlar yazsınlar, bizi arasınlar.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Bu başgardiyan ve gardiyanların ismini verir misiniz?
TUTUKLU - Başmemur Zeki , Ordu 'lu. Bir tane daha Zeki var. Arkadaşımın ayağının altından soktu .
bir de küfürlü k o nuştu ar k adaşıma hep. Sopayla ayaklarının altına ... Bana "bakma lan" diye küfürlü konuştu . Efend im, ben buraya zaten kelimeden gelmişim . Arkadaşım bana laf etti diye adam vurmuşum ,
kendimi zor tutuyorum . Arkadaşımın saçlanını yoldular, kafasına tekme falan vuruyorlar. Bu anlattığım
olay olalı 3-4 gün oldu . Sizin geleceğinizi b i liyorlardı tecritleri hep dağıttılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Şu anda hala hücrede kalan var mı?

TUTUKLU- Evet, ... ve ... var, onlar da isyandan

dolayı yatıyor.

Bu hücrelerde arkadaşlarımız , neden burada yatmıyorlar biliyor musunuz? 30 kişi giriyorlar içeriye
iki vardiya , bir vardiyada 15 kişi var, şunların kollarındaki kesikler, buralarındaki kesikler hep vardiyanın
baskısındandır. Adam , biliyorum öldürecekler "gelmeyin keserim" diyor, zor durumda kalıyor artık . Nöbetçiler de gelmiyor. sabah erken bir saatte sayımda içeri giriyor 30 kişi dövüyorlar orada çocuğu , yalvarıyor diyor ki " ağabey bacağını öpeyim" affedersiniz " pisliğinizi öpeyim ne olursunuz beni bırakın diyor. "Mustafa bey yapma" diyor göz kırpıyorlar birbirlerine , pataküte 30 kişi girişiyorlar. Sigara içiyorsunuz diye bize bağırıyorlar. Gözlüklü sarı gardiyan var. Bana öyle bir laf söyledi ki ben tırstım art ık o
adamdan . "Siz kendinizi öldürmek istiyorsanız ben senin burada boynunu kırarım . Oraya 2 tane çivi
asarım bağiarım hastane raporu alırım kendi kendine intihar etti" diye söylerim dedi .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Siz burada hepiniz birbirinize güveniyor musunuz? A ranızdan

gidip

bunları

söyleyecek olanlar

çıkmaz mı?

TUTUKLU- Efendim , sevmediğimiz nöbetçileri , işte dilekçe
lim bunları , ama korkuyoruz .

yazalım

bütün blokça istemiyoruz diye-

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Şimdi yazın verin .

TUTUKLU - Şimdi yazsak bilmiyorum olur mu ; ama . yazalım o zaman . Başgardiyan Zeki , bir tane
daha ba ş ka gardiyan Zeki var, ismail , Ahmet, Erdinç, bir tane daha var ismini bilmiyorum . Fatih var.
Başmüdür de bizi çok küfürlü konuşuyor. Bizlere baskı yapıyorlar, ama bazı özel koğuş l a r var onlara
her türlü imkanı sağlıyorlar. MesaJa , Karagümrük çetesinden Nuri Ergin falan var o özel açtıkları koğuş 
larda, onlara daha özel muamele yapıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Dilekçe gibi yazma , sadece isimleri yazın "bunlar bize baskı
deyin , bana verin .

yapıyor "

(Tutuklular baskı yapanların isimlerini yazıp Komisyon Başkanına verdi)
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Şimdi de elişi odasını ve psikolog hanımın çalışma odasını zi-

yaret

edeceğiz .

(Komisyon Başkanı ve komisyon üyeleri elişi odasını ve Psikolog Meral Vural ' ın çalışma odasını ziyaret ederek bilgi aldılar, sorunları dinledilerı
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D. ONUNCU KOGU Ş
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burada en uzun kalan kim?
TUTUKLU 17- En uzun kalan benim efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Murat, suçun ne, hangi karakoldan geldin, kötü muamele gördün mü bizlere anlat?
TUTUKLU 17- Ben Küçükköy Karakolundan geldim . Bana orada işkence yaptılar. Karakala girince
ikinci kata çıkarıyorlar, ikinci katta nezarethaneye atıyorlar, ondan sonra, badrum var altta oraya götürüyorlar orada işkence yapıyorlar. Suçu kabullene kadar işkence yapıyorlar. Çırılçıplak soyuyorlar, önce suyla ısiatıyoriar ondan sonra cereyan veriyorlar, falakaya vuruyorlar
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Onları nerede saklıyorlar?
TUTUKLU 17- Aşağıda ufak ufak odalar var. Sopalar, ikinci katta , yani merdiveni çıkınca hemen karşıdaki odada saklanıyor. O odaya girince dolabın üzerinde bir tane sapa var, birkaç tane de ince sapa
var onlarla vuruyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , ayağının altına böyle falaka gibi bağladıkları bir şey var
mı?

TUTUKLU 17- Ayaklarından tutuyorlar onlar vuruyor, birisi de ayaklarından tutuyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Elektriği nereden veriyorlar, o aletleri nereden getiriyorlar, nereye saklıyorla r?
TUTUKLU 17- Gözlerimizi bağ lıyorlar, onlarda makine var. Bizim gözümüzü bağladıkları için nereden getirdiklerini bilmiyoruz. Nereden getirdiklerini, nereye götürdüklerini bilmiyoruz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Aynı yerde sorgunanan var mı aranızda?
TUTUKLU- Aynı yer değil de başka yerlerde var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Onu soracağız.
Murat, kaç gün kaldın orada?
TUTUKLU 17- ....... senesinin ..... . ayında karakala aldılar 5 gün kaldım. Benim suçum da yok aslında . Bir adamın parasını aldım . Aslında ben almadım , tantana yaptık böyle kavga ederken gündüz yakalayıp beni karakala getirdiler. Beni önce Gaziosmanpaşa Karakolu aldı önce onlar dövdüler ondan
sonra Küçükköy infaza verdiler beni.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki, önce o Gaziosmanpaşa 'daki olayı da anlat bakalım, o
karakolu da anlat? Onun da mı alt katında dayak yedin?
TUTUKLU 17- Hayır, girince orada ilk önce kemerle falan dövdüler beni. Nezarete attılar, beni 1 saat nezarette tuttular daha sonra Küçükköy 'dekiler geldi onlar da beni biraz dövdüler ondan sonra beni
arabaya bindirerek Küçükköy infaza götürdüler. Orada elektrik de verdiler, falakaya vurdular, askıya
çektiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Askı nasıl , onu bir anlat?
TUTUKLU 17- Kollarımı bağladılar koltuklarımın altından sapa geçiriyorlar yukarı kaldırıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nereye asıyorlar? Şimdi bak , Küçükköy Karakolunun alt katına indirdiler seni, dövdüler, suyu tuttular, sonra nereye astılar?
TUTUKLU 17- Asmıyorlar. Kollarımı zı ilk önce süngerle bağlıyorlar ondan sonra tutuyorlar bizi kal dırıyorlar havaya konuşana kadar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sapayı arkandan mı geçiriyorlar?
TUTUKLU 17- Koliarımdan geçiriyorlar konuşana kadar kaldırıyorlar
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Dalapiarın arasına mı koyuyorlar, öyle duruyor musun?
TUTUKLU 17- Evet. iki dolabın arasına koyuyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sonra buraya mı getirdiler?
TUTUKLU 17- Orada 5 gün kaldım, sonra buraya getirdiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin ismin ne, sen anlat bakalım?
TUTUKLU 18- Benim suçum yaralama , ama benim yapmadığım bir olaydı. Suç ortağım ... ve .. .isminde, onlar olayı yaptı, ben ayırdım . Bir yaralama bir de darp ve gasp , ama adam sonradan ölmüş.
Beni önce Zeytinburnu Karakolu sorguladı daha sonra Zeytinburnu Araştırmaya aldılar. Araştırmada 5
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inci katta sorguladılar. Şu anda mahkemelerim devam ediyor. Ben olayla alakarnın olmadığını söyledim , ilk başta ifademi alacaklardı ondan sonra nezarete attılar. Zaten daha önce de başka suçlardan
düşmüştüm ben oraya. Hemen aldılar "biz bunu tanıyoruz" dediler. Bülent bey diye bir amir vardı , devriye değişti , soydular çırılçıplak ellerim bağlı , gözlerim bağlı , ilk başta yatırdılar sağ taraftaki odasına ,
orada ezdiler beni kabul etmedim, tazyikli suyun altına tuttular.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Aynı yerde mi?
TUTUKLU 18- Aynı yerde. Girince hemen sağ tarafta. Ben bilıyorum orayı , daha önce de düştüm.
Sağ tarafa giriyorsun , banyo falan var, oraya aldılar, yani en üst kat, ellerimi tazyikli suyun altına koydular, yarım saat, bir saat geçmedi ben oradaki lavobaları falan kırdım , beni yapmadığım bir suçtan dolayı içeri aldıkları için beni dövüyorlar, ondan sonra kıyafetlerimi falan attılar, cam falan kırıldı. Nezarete
attılar, gıyabı tevkifim çıkmış. Daha doğrusu ben kendim teslim oldum . Gittim , tevkif oldum geldim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sana elektrik falan vermediler.
TUTUKLU 18- Bana daha önceden verdiler. Osmaniye'de falan düştüm , Osmaniye infazda verdiler.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Niye düştün oraya?
TUTUKLU 18- Benim doğumum 1984, ilkokul ikiden ayrıldım . Babam vefat etti. 10 kardeşiz. Memleketim Iğdır . Arkadaşımla geziyordum , arkadaşlarım oto çalmıştı, çalıntı arabayla geziyorduk, çalıntı olduğunu biliyordum "dur" dediler, tam kaçıyorduk yakalandık aldılar, orada ezdiler, orada cereyan yedim .
1992 yılında benim orada omzum kırıldı , sağ omzumu kırdılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Vurarak mı kırdılar?
TUTUKLU 18- Askıya aldılar, askıdan indirdiler tüştüm . Gözlerim bağlıydı yine , düştüm omzum kı
rıldı.

BAŞKAN Dr. SEMA

T. PiŞKiNSÜT- Sen epey gidip gelmişsin, o yıllara göre , 1992'den bugüne kakötü muamelede azalma var mı karakollarda?
TUTUKLU 18- Azalma şöyle var : Artık o kadar ezmiyorlar. Bir de düştüğün anda suçuna göre . Mesala , yapmadın , daha önce düşmüşsün karakala o zaman eziyorlar. Yani "sen yaptın, suçun var" diyorlar. Yani , sicilin falan varsa eziyorlar. Mesala , şüpheliden alınıyorsun, daha önce bir olaydan düşmüş
sün , oto çalmışsın veyahutta oto teybinden düşmüşsün o zaman çok pis eziyorlar. "Bir iş ver, falan, yok ,
nereye sattın " diyorlar. Birisi şaşırtıyor, birisi katanı karıştırıyor, birisi "yalan söylüyorsun, nerede?" diyor.
Yani, çelişkili davranıyorlar, eziyorlar. Benim sicilim olduğu için nereye düşersem değişme olmuyor, eziyorlar.
TUTUKLU 18 - Bakırköy 3 ağıra çıkıyorum . Benim o suçlarla alakam yok . Sadece benim bir tane
suç ortağım vardı , o Metris'te yatıyor şu anda. Onun ifafadesinden yatıyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Senin adın ne?
TUTUKLU - Tutuklu 19.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kaç yaşındasın sen?
TUTUKLU 19- ... doğmluyum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne kadar zamandır buradasın?
TUTUKLU 19- 8,5 aydır buradayım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Sen kötü muamele gördün mü karakolda yakalanınca?
TUTUKLU 19- Yakalanınca görmedim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Hangi karakoldaydın?
TUTUKLU 19- Esenler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Ne yaptılar sana?
TUTUKLU 19- Hiçbir şey yapmadılar . Zaten vurduğum çocuk da geldi , şikayetçi olmadı. Mahkemeye çıktım , tutukladılar beni.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Silahla mı yaralamaydı?
TUTUKLU 19- Bıçakla yaralamaydı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Mahkemeler devam ediyor, öyle mi? ..
Peki, karakolda kötü muamele gören var mı başka aranızda?
TUTUKLU - Ben varım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Senin ismin ne?
TUTUKLU -Tu tuklu 20.
dar

yapılan
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - ..., sen daha önce geldiğimizde var mıydın , 1998'de.
TUTUKLU 20- 1998'in birinci ayında çıktım ben.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Nerede kötü muamele gördün?
TUTUKLU 20- Gayrette ikinci şubede .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kaçıncı katta?
TUTUKLU 20- ikinci katta .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne yaptılar?
TUTUKLU 20- Askıya aldılar, cereyan , falaka , sırtımı z a falan copla vurmalar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Gayrettepe ikinci katı tarif et bakayım .
TUTUKLU 20- Giriyorsun , soldan merdivenlerden çıktığın zaman , ilk soldaki kapı. Gidiyorsun ileri
doğru , sağdan girdiğin zaman , koridordan en sondaki soldaki odaya girdiğin zaman dolaplar var, dört
b e ş tane kahverengi dolap. Dalapiarın yanında elektirik şeyleri var çevirmeli . Dalapiarın yanında duruyor. Göze bağlanan bezler, coplar var, borular, işkence aletleri var.
BAŞKAN - Boruları ne yapıyorlar?
TUTUKLU 20- Ayaklarımıza vuruyorlar, sırtımıza vuruyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Nasıl askıya alıyorlar, bir göster bakayım .
TUTUKLU 20- Böyle. Buradan alıp şuraya takıyorlar. iki tane dolap var, dolabın üstüne koyuyorlar,
sonra gözümüz bağlı, bir şeyi şey yapıyorlar, biz yukarı doğru kalkıyoruz . Sopayı artık çeviriyarlar mı ,
öyle bir şey yapıyorlar. Yukarıya doğru kalkıyoruz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne kadar dayanabiliyorsunuz öyle durmaya?
TUTUKLU 20- Yirmi dakika falan , sonra bayılıyoruz .
TUTUKLU 20- Buralara kablolar bağlıyorlar (Parmak uçlarını gösterdi) . Su döküyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - ikinci katta , öyle büro gibi yerde nasıl su dökerler?
TUTUKLU 20- Gece üç, dört gibi .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Yerler taş mı?
TUTUKLU 20- Beyaz mermer.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Gördün mü sen?
TUTUKLU 20- Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne zaman sorgulandın orada?
TUTUKLU 20- 31 .1.1999'da.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sen kötü muamele gördün mü , senin sorunun ne?
TUTUKLU -Askıya falan almadılar beni , tekme tokat giriştiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Suçun neydi?
TUTUKLU - Hırsızlık .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Safaköy Araştırma , sonra Gayrettepe.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Sen ne kadar zamandır buradasın?
TUTUKLU - 13 ay oldu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Nereden geldin?
TUTUKLU - Silivri jandarmadan geldim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Orada kötü muamele yaptılar mı sana?
TUTUKLU - Hayır .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Buradan memnun musunuz, burada kötü muamele yapıyorlar mı?
TUTUKLU - Yapıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne yapıyorlar, hücreye mi götürüyorlar?
TUTUKLU- Ben iki senedir buradayım. 9 'daydım önce. Ziyaretçi kabinine soktular beni , 12'den 5'e
kadar. Oraya soktular, falakaya alıyorlar, güzel bir dövüyorlar, hücreye atıyorlar. Hücrede ilk zamanlar
az kaldım. Bu son zamanda beş altı ay beni hücrede tuttular. Kavga çıkarmaktan altı ay hücrede tuttu lar beni. Siz geleceksiniz diye koğuşa verdiler beni .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Kavga mı oldu?
TUTUKLU - Evet.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Burada mı , koğuşta mı?
TUTUKLU - 9'da , 20 'de, ?'de ya tt ı m , bir de burada .
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A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Gittiğin yerlerde kavga mı oluyor?
TUTUKlU -Ağız tartışması oldu. Ondan sonra geldiler beni aldılar ele, beş altı ay hücrede tuttular.
Güzel bir !alakaya alıyorlar, ondan sonra her sabah geliyorlar. Altı ay böyle oldu. Bazıları sekiz ay hücrede kalıyor.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Yeme içme işini orada mı yapıyorsunuz?
TUTUKLU - He.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Aynı yerde yiyorsunuz, aynı yere tuvalelinizi yapıyorsunuz, öyle mi?
TUTUKLU- He.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Nerelisin sen?
TUTUKLU- .. .. ..
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT - Yemekleriniz nasıl çıkıyor?
TUTUKLU - iyi .
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT - Gardiyanlardan kötü muamele eden var mı?
TUTUKLU - Göze batmayanlara bir şey yok . Göze battın mı namı gelir.
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT -Sen göze mi battın?
TUTUKLU- Herkes hata yapabilir. Bir kere hata yaptık artık, ondan sonra devam ediyorlar. En ufak
bir şey olsun , hemen beni alırlar. Bir !alakaya alıyorlar, ondan sonra hücre . Para oldu mu almazlar, para olmadı mı burada ezilirsin . Para olunca vurmuyorlar.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Niye?
TUTUKLU - Para yediriyorsun bir şey demiyorlar.
KADiR BOZKURT (Sinop}- Kim alıyor parayı?
TUTUKLU - Hepsi alıyor. Bazıları hariç, hepsi yiyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT - Mesela kimler para alıyor, kimler kötü muamele yapıyor?
TUTUKLU -Tüm bu vardiyalar içerisinde en güzel vardiya Yaşar Abinindir.
TUTUKLU - Yaşar abi gerçekten çok iyi birisi .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Zararlı hangi vardiya?
TUTUKLU -Öbür dörtvardiyada zararlı.
Zeki , Erdinç pis, Bir de Yakup , ama onlar gibi değil. Ama en güzel vardiya Yaşar abidir.
TUTUKLU -Zeki , Fatih, Erdinç , Turgut, bunlar çok kötü muamele yapıyorlar, işkence.
TUTUKLU- Şimdi isimlerini size söylüyoruz, ama haberleri olsa hemen bizi hücreye koyarlar. Ben
burada çok ezildim . Ben burada ne günler geçirdim . Altı ay boyunca hücrede kaldım .
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT - iki Zeki var, biri gardiyan, öbürü başgardiyan.
TUTUKLU - Başgardiyan .
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT - Bali çeken var mı?
TUTUKLU- Yok.
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT -Burada farklı koğuş var mı?
TUTUKLU - Var.
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT -Hangi koğuş?
TUTUKLU - 8 inci koğuş . Onların parası var, onlara bir şey demiyorlar.
KADiR BOZKURT (Sinop}- Burası kaçıncı koğuş?
TUTUKLU - 1O uncu koğuş.
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT - 8 neresi oluyor?
TUTUKLU - Yanımızın yanındaki koğuş .
Burada paran oldu mu bir şey demiyorlar, paran olmadı mı eziyorlar.
TUTUKLU- Onlar camlarını falan kırdılar onları almadılar. 2 ile 5 camlarını kırdı, onları aldılar, iki de
cep telefonu yakalanmıştı. 8 de kırdı , s8'i almadılar.
TUTUKLU - Af çıksa , aftan sonra gelenleri çok pis ezerler.
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT -Neden? ..
TUTUKLU - Çünkü haşarı olmasın diye. Şimdi yeni gelenlere karşı ağırlıklarını koymaya çalışıyor
lar, olay yapmasın , bir şey yapmasın diye gözünü korkuturlar.
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E. ONBiRiNCi KO G U Ş
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- En uzun süre yatan hanginiz?
TUTUKLU - Benim ; altı yedi aydır yatıyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Hangi karakolda yakalandın?
TUTUKLU- Sanayi karakolunda . Kendim teslim oldum . Ondan sonra Gültepe Karakoluna sevk ettiler beni . Oradan mahkemeye çıktım Şişli ' ye . Şişli ağıra sevk etti .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Suçun neydi?
TUTUKLU - Yaralama.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Mahkemen devam ediyor, öyle mi?
TUTUKLU - Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen kötü muamele gördün mü?
TUTUKLU - Hayır.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede yakalandın?
TUTUKLU- Sultanbeyli 'de.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar önce?
TUTUKLU- Dört ay önce .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Senin ne kadardı?
TUTUKLU -Altı ay.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sen nerede yakalındın?
TUTUKLU - Eminönü 'nde .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Eminönü ilçede mi sorguladılar?
TUTUKLU - Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kötü muamele gördün mü orada?
TUTUKLU - Hayır. Suçüstü yakalandım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin suçun neydi?
TUTUKLU -Cinayet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kimi öldürdün?
TUTUKLU- Arkadaşımı .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kavga mı ettiniz?
TUTUKLU- Eve gelmişti, annemi dövüyordu. Silahla vurdum . O yirmi iki yaşındaydı , ben onsekiz
yaşımdaydı.

BAŞ KA N Dr. SEM A T. PiŞKiNSÜT- Ne istiyormuş annenden?

TUTUKLU- Efendim , daha önceden telefonumu almıştı. Ver dedim , vermedi . Eve geldi her şeyini
diye. Kapıya vurdu , annemi dövüyordu , ben de bırakması için bir el havaya ateş ettim , bı
rakmadı. Ben de o anda bir şey hatırlamıyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Seni nerede sorguladılar?
TUTUKLU - Gayrettepe'de.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kötü muamele gördün mü orada?
TUTUKLU - Hayır.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Silahını teslim ettin? ..
TUTUKLU - Ettim .
BAŞKAN Dr. SEM A T. PiŞKiNSÜT - Ne kadar oldu bu?
TUTUKLU - 2,5 ay oldu . Dava devam ediyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Senin suçun neydi?
TUTUKLU - Hırsızlık efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sen kaç yaşındasın?
TUTUKLU- 17.

zi

alacağım
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede sorgulandın?
TUTUKLU - Bahçelievler Yenibosna 'da .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kötü muamele yaptılar mı , dövdüler mi?
TUTUKLU 21- Dövdüler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Elektrik verdiler mi?
TUTUKLU 21- Soğuk su , cop , o kadar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar oldu buraya geleli?
TUTUKLU 21- 17 gün .
TUTUKLU 21- Kaç gün kaldın orada?
TUTUKLU - Dördüncü akşam buraya geldim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - ilk olayın mıydı?
TUTUKLU 21- ilk defa yahu . O da yanlışlıkla , ilk defada düştüm. Otelde çalışıyordum.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sade dövdüler, su sıktılar, öyle mi?
TUTUKLU 21 - Evet.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Kabul etmen için mi dövdüler?
TUTUKLU 21- Daha evvel çaldın diyorlar. Yok yahu , nereden çalmışım? Yok diyorum , çalmışsın .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Oteldemi oldu olay?
TUTUKLU 21- Hayır, Bahçelievler 'de. Arkadaşla gittik iş arıyorduk öyle oldu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Senin suçun ne?
TUTUKLU 22- Benim suçum eroin.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- içiyor muydun , satıyor muydun?
TUTUKLU 22- Satıyordum .
KADiR BOZKURT (Sınop)- Nerelisin sen?
TUTUKLU 22- Hakkari .
KADiR BOZKURT (Sinop)- Kimden alıyordun eroini.
TUTUKLU 22- iran 'dan aldım.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Sen kendin mi alıyorsun , yoksa başka birisi mi? ..
TUTUKLU 22- Beni kandırdı , sat diye , satmadı, yakalandım .
KADiR BOZKURT (Sinop) - Kim dedi onu sat diye?
TUTUKLU 22- ...
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Hangi semtte oldu istanbul 'da?
TUTUKLU 22- Beyazıt Gültepe 'de .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sana kötü muamele yaptılar mı? Neler yaptılar? Nerede sorgulandın?

TUTUKLU 22- Vatan 3 üncü şubede .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Tarif et bakalım .
TUTUKLU 22- Gözleri m kapalıydı, bilmiyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neler yaptılar?
TUTUKLU 22- Soydular, soğuk su döktüler, elektrik de verdiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nasıl verdiler?
TUTUKLU 22- Ayağırndan verdiler.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Ne söylemeni istiyorlardı?
TUTUKLU 22- Diyor "eroin getir", ben diyordum "yok ."
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Üstünde var mıydı eroin yakalandığında?
TUTUKLU 22- 100 gram .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Nereden aldığını mı söyletmek istediler?
KADiR BOZKURT (Sinop) - iranlıyla nerede tanıştın?
TUTUKLU 22- Çalıştığ ı m yerde.
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A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Nerede çalışıyordun, ne iş yapıyordun?
TUTUKLU 22- Çağlayan ' da , konfeksiyon işinde çalışıyordum .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Kaç kişi çalışıyordun?
TUTUKLU 22- On onbeş kişi .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sonra nasıl bıraktılar, konuşturdular da mı bıraktılar, yoksa vaz
mı geçtiler?
TUTUKLU 22- Vazgeçtiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Seni nerede sorguladılar?
TUTUKLU- Kısıklı Karakolunda.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Adın neydi?
TUTUKLU -Tutuklu 23 .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne yaptılar sana?
TUTUKLU 23- Bir şey yapmadılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Olay neydi?
TUTUKLU 23- Yaralama .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar oldu?
TUTUKLU 23 - Dört ay oldu . Davam devam ediyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin? ..
TUTUKLU -Cinayet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede oldu olay?
TUTUKLU - Küçükçekmece Kanarya 'da oldu. Benim Cem diye arkadaşım babaannesini öldürdü .
Ben onunla beraber eve gitmiştim . Babaannesinden bir miktar para alacağını söyledi bana. Gittik eve,
tartışma oldu . Babaannesiyle tartışıyordu . Babaannesi Cem'e bir tane tokat attı. O da dayanarnayıp belindeki rambo bıçağıyla babaannesini öldürdü, bir de babaannesinin annesini .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen de gördün mü?
TUTUKLU - Evet. Ben de onun yanındaydım . Beni de söylemiş , "bu çocuk da vardı " diye. Beni de
aldılar buraya . Ben öldürmedim , yanındaydım sadece. Gayrettepe polisi aldı. Kötü muamele görmedim .
iki ay oldu . Davam şimdi devam ediyor, Martın 1O unda mahkemem var. Şahit yok.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Arkadaşın "bu da vardı " diyor mu?
TUTUKLU- Bilmiyorum mahkemede söyleyecek mi "bu da vardı " diye. Polislere yakalandığında ,"
bu da vardı " demiş.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin? ..
TUTUKLU - Cinayet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Biraz karışık.
Kaç yaşındasın?
TUTUKLU - 17 yaşındayım.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- istanbul 'da mı oldu?
TUTUKLU - Burada, Bayrampaşa 'da oldu .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Süperlisede okuyormuş .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Adın ne senin?
TUTUKLU - Tutuklu 24 .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bayrampaşa ' da süper lisede okuyordun, öyle mi?
TUTUKLU 24- Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kaçıncı sınıfla?
TUTUKLU 24- Lise 3.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Nasıl oldu , anlat bakayım?
TUTUKLU 24- Ölen kişi babam .
Annemle ablam da burada yatıyor kadınlar koğuşunda .
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi koğuşta?

TUTUKLU 24- ?'deler.
Üç tane de suç ortağı var Bayrampaşa 'da .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul )- Onlar da akrabanız mı?
TUTUKLU 24- Hayır. akrabam değil . sadece biri abiamın arkadaşı,

diğerleri

de

onların bulduğu

ki -

ralıklar .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Onlar mı öldürmek istemişler babanı?
TUTUKLU 24- Valiahi ben olay öncesini bilmiyorum . Ben uyuyordum. olay oluyor, ondan sonra annem beni kaldırıyor ; kaldırdıktan sonra bana olayı falan anlatıyor. Ben zaten o anda şokta kalıyorum ;
yani . tek suçum emniyete bildirmemem .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Aniatma dedi annen sana bunları.
TUTUKLU 24- Aniatma dedi , beni korkuttular. Romen falan var bir de , yanında bir de Kürt vardı ayrıyeten Vanlı. Beni korkuttular, bana aniatma dediler, anlatırsan sen de ölürsün , dediler.
A. EMRE EKOCAOGLU (istanbul ) - Babanı evde mi vurdular?
TUTUKLU 24- Evde .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ablan da bunu biliyor muydu?
TUTUKLU 24- Ablam zaten . tutan kişi ablam . Ablam arkadaşına söylüyor, ben babamdan çok çekiyorum . babam çok kötü , babamı öldüttürür müsün. Her zaman evindeydi babam . alkelik değildi, çift
ruhluydu , psikolojik tedavi görüyordu .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Baban kaç yaşındaydı?
TUTUKLU 24- 49 yaşındaydı.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - 17 yaşımdayım .
KADiR BOZKURT (Sinop)- Sana karşı nasıl davranıyordu?
TUTUKLU 24- Bana karşı çok iyi davranıyordu . Yedi kardeşlik , evin tek erkeğiydim . Bir de babamın bütün işlerini ben görüyordum . inşaat yaptırıyordum , mobilya işinde çalışıyordum .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bu ablan kaç yaşında?
TUTUKLU 24- 18 yaşında .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Olayın içinde annenle ablan vardı?
TUTUKLU 24- Evet.
KADiR BOZKURT (Sinop) - Anneni dövüyor muydu baban?
TUTUKLU 24- Dövüyordu . Babamla annem üst katta , biz çocuklar alt katta oturuyorduk .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Davan oldu mu , hiç davaya girdin mi?
TUTUKLU 24- Girdim . Susma hakkımı kullandım . Avukatı da azlettim.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Niye?
TUTUKLU 24- Abiarnların biraz kötülüğünü gördüm onun için . Hepsi miras almak için birbirini şey
yapıyorlar.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Avukat onların olduğu için mi aziettin sen onu?

TUTUKLU 24- Yok . Annemin avukatı benim avukatım olmak istedi , onu da azlettim ; ayrıca bir avuonu da azlettim .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Şu anda avukatın yok mu senin?
TUTUKLU 24- Yok .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Baro vermiyor mu avukat?
TUTUKLU 24- Onu da istemeyeceğim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin kabahalin yok. Bir süre sonra o kiralık katil konuşacak .
Böyle umutsuzluğa girme. Senin iyi bir avukatının olmasını sağlayalım . iyi bir avukat seni savunsun ; olmaz mı?
TUTUKLU 24- Efendim , kızdığım konu: Babamı çoğu kez öldürmek istediler. hep ben engelledim.
gene de en sonunda kabak benim başımda patladı . Buradaki ablam silah almak istedi , babamı öldür!katım vardı
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mek istedi , gene ben engelledim . Okulun son günleriydi yatamıyordum , dersimi yapamıyordum , gene
de engelliyordum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bu olay olalı ne kadar oldu?
TUTUKLU 24- Üçbuçuk ay.
Ben o kadar umutluydum , lise 3'e gidiyordum, üniversite formlarımı doldurmuştum , başvuru formlarını , siyasal bilimleri seçecektim, siyasetçi olayım dedim , uluslararası ilişkileri seçeyim, dil de biliyordum , konsolos veya dışilişkiler müdürü olurum diyordum.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gene olacaksın , kendini kaybetmezsen hepsini olursun .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sen şimdi kendine avukat bulacaksın .
Kimi bulacaksın?
TUTUKLU 24- Bir avukat amca var, onunla geçen gün hastane çıkışı konuştum . O avukatlığımı
yapmak istiyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin öbür kardeşlerin nerede? Kaç tane ablan var?
TUTUKLU 24- Öbür kardeşlerim dışarıda . Dışarıda üç tane ablam var ; ikisi evli biri bekar. Bekar
olan ajansta çalışıyor. Bir de iki ufak kardeşim var. Onlar da ablamlarda, dayımda kalıyorlar. Geçen gün
ziyaretime geldiler. ikisi kavga ediyor, ablam diyor ben görüşeceğim ... ile, o diyor ben görüşeceğim, o
ona bağırıyor, o ona bağırıyor; birbirleriyle konuşmuyorlar. O geliyor bana "... sen böyle ifade ver", o geliyor, "böyle ver", o diyor "bu avukatı azlet", o diyor "bu avukatı azlet" En sonunda çıktım hakimin yanın
da karıştırdım , "ben susma hakkımı kullanayım " dedim. Sıktım efendim . Böyle olmaz. iyi ki babamın mi ra s ı var, hepsi birbirini düşürmeye çalışıyor.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Sen hiçbirini dinleme, kendi bildiğini yap .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Onlar ne kadar savaş ederlerse etsiler, miras değişmeyecek ,
miras belli . Önemli olan , cinayeti kimin işlediğinin bulunması.
O kiralık katil konuştu mu seninle?
TUTUKLU 24- Benimle konuşmadı. " ... olay öncesi yoktu , olay sonrası , o da geldi bizimle minibüsle beraber" diyorlar. Korkuttular beni , evin adresini göstermeye götürdüler, bizim evin adresini . Onlar
yabancı ya , minibüsçiye evi tarif etme ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ama olaydan önce yok diyorlardı ya.
TUTUKLU 24- Yoktum . Yok, zaten onu şubeden beri söylüyorlar. Ben zaten cinayet bürosunda durmadım hiç . Gasp bürosunda duruyordum hep bu işle ilgim yok diye.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Babanı öldürdükten sonra ne oldu , polis hemen geldi mi yoksa? ..
TUTUKLU 24- Yok hemen gelmedi .
KADiR BOZKURT (Sinop)- Taşıdılar mı babanın cenazesini?
TUTUKLU 24- Cenazesinde ben yoktum . Birkaç gün numaradan annem kaymakamlığa falan dilekçe verdi "kocam kayboldu " diye. Sonra Beylikdüzü'nde bulundu .
KADiR BOZKURT (Sinop) -Sen o gece yok muydun , kavgada kalktım dedin .
TUTUKLU 24- Yok , kavgada kalkmadım ben .
KADiR BOZKURT (Sinop)- Babanı öldürüp , taşıdıktan sonra mı? ..
TUTUKLU 24- Sandığa falan koyuyorlar, o zaman beni annem kaldırıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O zaman aniadın mı babanın ölmüş olduğunu?
TUTUKLU 24- Söylediler zaten, ben şok içinde tir tir titriyorum .
KADiR BOZKURT (Sinop) - Hangi mahkeme?
TUTUKLU 24- Eyüp .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Müzekkereni getir bakalım.
TUTUKLU 24- Dayım geliyor ziyaretime. Dayım , "Hüseyin böyle böyle diyeceksin , sen kurtulacaksın." Ardından öbür ziyaret okunuyor, ablam geliyor, "Hüseyin, bak kardeşim biz seni düşünüyoruz , eğer
dayına inanırsan sen yanacaksın , çıkamayacaksın , kalacaksın burada, biz seni kurtarmaya çalışıyoruz "
diyor. Öbür taraftan bir ziyaret daha okunuyor, kardeşlerim geliyor, "böyle böyle, abiarnlar yalan söylüyor, seni yatırtmaya çalışıyorlar burada , işte mirastan düşürmek için falan filan ... "
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KADiR BOZKURT (Sinop)- Senin mahkemen ne zaman?
TUTUKLU 24 -Nisanın 15'i.
Babam inşaatlar falan yaptırırdı. Ben bile babamın daha geri kalmış hesaplarını falan bilmiyorum .
Hatta annemin avukatı bir çıktı , hesap dekontlarını verdi , " bakın "........ .. .... .. "'un üstüne 100 milyarı aşkın para var." Sırf bankalarda yatan hesaplar bunlar. O da daha benim bilmediğim ne tapular çıkıyor, ne
hesaplar çıkıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , bu Eyüp ikinci Sulh Ceza Mahkemesi 1999G276 sorgu .
TUTUKLU 24- Tam mahkemeye çıkacağım , doğruları söyleyeceğim , her şeyi söyleyeceğim, annem , kardeşim suçlu , benim de bir suçum varsa ben de cezamı çekeyim . Tam çıkacağım anlatacağım ,
ring arabasına bir bindik , annerne dedim ki , Yugoslavca her şeyi aniatacağım dedim. Annem de bana
"sakın anlatma , yakma anneni ." Annne mecburum , yoksa ben çıkarnamam dedim. " Anlatırsan benim
oğlum değilsin " dedi. Ben de tamam dedim, söz veriyorum anlatmayacağı m. Sözümü de yemedim . Tam
girdim mahkeme salonuna , oradan bakıyerum annemin avukatı göz kırpıyor , oradan ablam diyor "söyle ." Öbür taraftan annem dürtüklüyor "oğlum konuşma sakın", orada ablam dürtüklüyor " konuşma ." Kal dım mahkemede aynen böyle garip gibi .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangiablan söyle diyor?
TUTUKLU 24- Dışarıdaki ablam .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen çıkasın diye.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Savcı Beyle görüştün mü olayı?
TUTUKLU 24- Görüşmedim .
KADiR BOZKURT (Sinop)- Sana karşı nasıl davranıyorlar burada?
TUTUKLU 24- Çok iyi.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen anlat bakalım?
TUTUKLU 25- Ben Beşiktaş araştırmada işkence gördüm. Gece ıslattılar , gözlerim hariç her yerime
elektrik verdiler. Ayak başparmaklarıma copla vurdular. Dayım olmasaydı beni iki gün daha tutacaklarmış .
Dayım geldi . O da eski milletvekili adayı gibi bir şeydi , uyuşturucudan yakalandı. Bayrampaşalı ...... .
Dayım "sen hangi mahkeye çıkacaksın?" Dayı Eyüp 'e bağlı olduğumuz için kesin Eyüp 'e çıkarım dedim . O gitmiş Eyüp 'e, sabah beni çıkardılar Sultanahmet'e. Hakim "sende iki tane mi tornavida vardı "
dedi. ilk defa başıma geliyor, dilim tutuldu . Yoksa diyecektim "bir tornavida benim , bir tornavida arabadan çıktı" deseydim , tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir, diyecekti. Onu diyemedim. Sonra "bunu
atın içeriye" dedi . Zaten ben kendim teslim oldum. Çok istiyordum cezaevine girip görmeyi yani.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen nerede oturuyorsun?
TUTUKLU 25- Ben .. . oturuyorum . Dayım da orada oturuyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin suçun neydi?
TUTUKLU - Yaralama. Kendim teslim oldum . Mahkemeye çıktık, 27'sine attılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kötü muamele gördün mü?
TUTUKLU - Görmedim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burada yemekten , sudan şikayetiniz var mı? Haftada bir kere
mi banyoya gidiyorsunuz?
TUTUKLU - Evet.
TUTUKLU 25- Bir şey söyleyebilir miyim?Bir şey söyleyebilir miyim? Şu 10, 11 , 12 nci koğuşların
arasında gidip gelebilmemiz için bir şeyler yapılabilir mi? Öbür taraflar gidip gelemeyiz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin mahkemen ne zaman?
TUTUKLU 25- Ayın 9'unda. Allah nasip ederse çıkıyorum.
Hakim , "gelsin çıkaracağım" diyormuş . Hayatımda karakala bile girmedim.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- 9'una kadar sabret. inşallah siz de en kısa zamanda kurtulursunuz çocuklar.
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F. ONiKiNCi KOG U Ş
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Geçen sefer geldiğimizde buradamıydın sen? Neydi ismin?
TUTUKLU -Tutuklu 26.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neydi senin suçun?
TUTUKLU 26- Cinayet. Ceza aldım , 1999 'un beşinci ayında aldım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Niye buradasın , hala göndermemişler?
TUTUKLU 26- 9 ay oldu daha temyizim gelmedi.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hükümözlüsün .
Ne kadar verdiler?
TUTUKLU 26- 16 sene sekiz ay.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- iki seneki duruma göre -biliyorsun isyan çıkmıştı cezaevindeşimdiki durum nasıl cezaevinde?
TUTUKLU 26- Şimdi daha kötü efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neden daha kötü? O kadar gelindi , o kadar laflar söylendi?
TUTUKLU 26- Dışarıda aile durumları iyi olanların burada durumları iyi , diğerlerine haksızlık yapıyorlar. Hatta sizi bir ara iki üç kere çağırdık , getirmediler. Olay falan yaptık , sizi çağırdık anlatmak için ,
getirmedi ler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bize hiç ulaşmadı tabii.
Peki , siz , mektup yazıp ailelerinize falan bize gönderemez miydiniz?
TUTUKLU 26- Efendim , yazıyoruz . Ben bir ara Adalet Bakanlığına falan da yazdım . Oradan geçmiyor. Buradan alıp dışarıda yırtıp atıyorlar. Hiçbir yere ulaşmıyor. Cezaevinden çıkmıyor. Mektupları
okuyorlar. Benim ailem şu anda memlekette. Ömer Sundura vardı burada, kaldığımız yere yakındı , onun
ailesini falan gönderdik , bilmiyorum artık .. .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burada baskı var mı hala, dayak , hücre? ..
TUTUKLU 26- Bir seneye yakın hücrede tutabiliyorlar. Sekiz ay, dokuz ay yatan oluyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kim , adı ne?
TUTUKLU 26- ......... ..... .. ... ., .. .... Sekiz dokuz aydır yatıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen iki sene önceki olayları da biliyorsun . Burada kadrolar değişti mi? Gardiyanlar değişti mi?
TUTUKLU 26- Müdür Bey gitti , başefendiler falan gitti . Savcı Beylere anlattık , böyle oluyor, şöyle
oluyor; hiçbir şey olmadı , hiçbir değişiklik yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- iki yıldır bu gardiyanlardan değişen yok mu?
TUTUKLU 26- Bunları size söylüyoruz, siz buradan çıkar gidersiniz , ama yarın öbürgün bizi hücreye falan ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hayır. Biz hiç kimseyi almıyoruz . Sadece kendi aramızda görüşüyoruz .

TUTUKLU 26- Yani bunların hesabını hep soracaklar.
TUTUKLU- Hanımıyla kavga eden gelip burada bize küfür etmeye yahut hakaret etmeye kalkıyor.
Öyle bir duruma geldik yani.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞ K iNSÜT- Peki , hangi gardiyanlar daha çok baskı yapıyor size?
TUTUKLU- iyi insanlar da var. Başgardiyanlar var.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Hangi vardiya iyi , hangi vardiya kötü?
TUTUKLU 26- Bu vardiya kötü , Zeki Ağabeyin vardiyası. Beyzbol sopalarıyla falakaya yatırıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede o sopalar?
TUTUKLU 26- Hücrede. Çatıların eşik l erinde falan saklıyorlar, oralarda boşluklar var, oralara koyuyorlar, falaka şeyleri var, uzun sapalar var ipli ipli.
Bir tane çocuk var ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- ismini söyle .
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TUTUKLU 26- Murat. O çocuk hücreden geldi , bir iki hafta falakadan yürüyemedi .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede Murat şimdi?
TUTUKLU 26- 5'te.
Ondan sonra ..... var. aynı hücrede. O çocuğu da dövmüşler. ayakları, kolları böyle şişmiş .
Bana gelip "bu cezaevinde sana göre koğuş yok" diyorlar. Sanki ben canavarım . ben hiçbir koğuş
ta yatamıyorum . 22-23 koğuştan bana bütün koğuşları yasakladılar, tek bir koğuşa gitme hakkı verdiler.
Oysa. ben kendi koğuşumdan , kendi isteğimle tecritte dinlenmeye gitmişim , sonra bana öyle yaptılar.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Burası da koğuş, burada da arkadaşların var.
TUTUKLU 26- Ama efendim, ben 24 ay bir koğuşta yattım . beni o koğuştan alıp başka bir yere veriyorlar, insan yabancılık çekiyor, orada tanıdığım insanlar vardı.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Burada arkadaşların yok mu? Bu söylediğin insanın canını sıkar. arkadaşlarını ararsın , ama birçok hapishanede, hiç sebepsiz, bir, iki senede bir koğuş değiştirirler.
TUTUKLU 26- Efendim. burası da iyi , burada da arkadaşlarım var, ama o benim isieğime bağlı. Ben
isterim başka koğuşa verebilirler, ama ben tekrar kendi koğuşumu istiyorum . beni geri koğuşuma vermiyorlar.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Çok büyük bir problem değil. Burada da aslan gibi arkadaşların var.
TUTUKLU 26- Peki efendim, bahçeye çıkmak için nöbetçiyi çağırdığım zaman . bana bağırmaması
için veyahutta beni azarlamaması için, ben ona, tutupta 1 paket malbora ya da bir miktar para vermek
zorunda mıyım?
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Gıcık bir soru soracağım. kızmayacaksınız. Ne zaman öyle , herkese sert mi davranıyorlar, yoksa bazılarına bazen mi sert davranıyorlar? Bu soruya sen değil de öbür arkadaşların cevap versin . Mesala sen cevap verir misin?
TUTUKLU- Ben geleli daha 2 gün oldu .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Gelince seni burada nasıl karşıladılar, eziyet ettiler mi?
TUTUKLU- Bana karantinada eziyet ettiler. Sabahleyin bizi alıp götürüyorlardı, yerleri süpürtüyorlardı , dövüyorlardı. Bakın . benim parmağım daha şiş . Ben karantinada 3 gün kaldım , zorla devamlı yerleri süpürttüler, devamlı dövdüler, sürekli hakaret ettiler, durup dururken tokat atıyorlardı gardiyanlar.
Karantina çok pis bir yer orada durulmaz, orada hepimiz hastalandık . insan orada ölür. Yiyecek olsun,
bakım olsun , sıcak su yok , yıkanmadığımız günler oldu bizim orada.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen hangi karakoldan geldin.
TUTUKLU- Ben Beykoz Paşabahçe 'den geldim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Orada kötü muamele gördün mü?
TUTUKLU- Evet kötü muamele gördüm . Resmen ailemize küfür ettiler. Dövseler daha iyiydi .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Senin suçun neydi?
TUTUKLU - Benim suçum cinayet. Bizi araştırma polisi aldı Paşabahçe'ye geldik .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Seni tanıyalım. suçun neydi, nerede yakalandın . hangi karakola aldılar, kötü muamele gördün mü, neden hücreye konuldun?
TUTUKLU 27- Koğuşta olan olaylardan beni sorumlu tuttular, 2 kişi aldılar hücreden, bu arkadaşı
mız .... onun yanında 2 kişi daha aldılar, sonra onları sorumlu olarak. nedense artık beni de aldılar. Herhalde çoktandır yattığım için ondan beni de aldılar işte , ben de hücrede 18 gün kaldım. Beni de koğu
şa vermiyordular, sizin gelme durumunuz olduğu için , hücreyi gördüğünüz zaman beni şey yaparsınız
diye , yaşım da ufak olduğu için hemen koğuşa aldılar. Benim yaşım 15, cinayetten yatıyorum . Ben burada 17 aydır yatıyorum . Ben Pendik Güzelyalı Karakolunda sorgulandım. Karakolda komiserden biraz
dayak yedim .
TUTUKLU 26- Şu an gelmeseydiniz koğuşlardan en az 20 kişi şu an hücredeydi. Sizin geleceğini
zi bildikleri için cumartesi günü dağıtım yaptılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , başka , karakolda yakalandığı zaman kötü muamele gören var mı?
TUTUKLU 28- 1O gün işkence gördüm .
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede?
TUTUKLU 28- Ben ...... Bahçelievler Karakolunda. Yani , şu bed e en alt katta , yani , girişin bir altında işkence gördüm . Elektrik verdiler, askıya aldılar. Her türlü işkenceyi yaptılar bana. Merdivenden inince nezaret var altta sol tarafta . Beni cinayetten aldılar, ama yapmadığım suçtan aldılar. Mahallemizde
birisi vardı , televizyonlara da çıktı , Bağcılar 'da çocuğuyla intihar ediyordu , bu kadın satıyordu , yurttan
kız kaçırıyordu , onunla bir olayımız oldu , o olaydan birisi ölmüş , ben onunla takıştım diye cezaevine attılar bizi, kabul de etmedim o kadar işkenceye rağmen . Ben lise öğrencisiydim. Davam hala devam edi yor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Avukatlarınız var mı?
TUTUKLU 27- Benim barodan avukatım vardı , ilgilenmedi bana 5 sene cezayı verdiler, şimdi temyizi bekliyorum .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Diğer konuştuğumuz yerlerde baro i lgilenmiş , seninle niye ilgilenmedi?
TUTUKLU 27- Bilmiyorum , benimle ilgilenmedi . Bana bir kağıt verdiler, benim şartlı tahliyemi isteyin . Cezam biteceğine ben dışarıda yatarım dedim şartlı tahliyeyle . Bir suçta yapmadım kendi durumum
olarak dışarıda. Bir kağıt geldi " aldığın cezaya göre günün dolmuştur'' diyordu. Ben de babama verdim
o dilekçe kağıdını , daktiloyla yazmışlar, babam da araştırdı , avukatın peşinde koşuyor, ama "ne kadar
söyledim ilgilenmiyor" dedi babam . Savcılığa falan gitmiş . Baban daha sonra bana "buradan dilekçe
yaz" dedi. Buradan dilekçe yazdım , bana , aldığım 5 seneye göre yatarıma göre ne kadar yatacağımı
verdiler bana , 28 ay yatıyormuşum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sana neler yaptılar Bahçelievler Karakolunda?
TUTUKLU 28- Çevirmeli voltaj aletiyle elektrik verdiler. Bana silahın yerine sordular. Ben yapmadım diyorum onlar " yaptın " diyor. Bizi çırılçıplak soydular parmaklarımdan , idrar yaliarımdan cereyan
verdiler "yapmadım " dedim , 3-4 kere verdiler, sonra çıkardım boynuma koydum ben de öldürün yeter
artık dedim , ondan sonra bıraktılar askıya aldılar, 24 saat askıda tuttular. Sapayı koltuklarımın altından
geçirdiler yukarı boruya bağladılar. Öğrenciyiz , bir şey yapmadık diyoruz , kanıtlayamadılar da.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Su sıkıldı mı?
TUTUKLU 28- Su sı kıldı. Bir ton , hani , her şeyi yaptılar. Meydan dayağı oldu. Vardiya değişiyor hepsi üstüme.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tam tarih verebilecek misin , karakala düştüğün tarihi?
TUTUKLU 28- 1999 yılı Nisanın 22'sinde düştüm .
Gece 12'de 1'de hep alıyariard ı . Ben , suç ortağımla beraber gördüm işkenceyi. Suçortağımda Metris 'te yatıyor. Onun da günahı yok , sırf onunla takıştık diye bizi aldılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Başka kötü muamele gören var mı?
TUTUKLU 29- Ben Gayrettepe Cinayet Masasında askıya alındım . askıya alındığım yer bir üst katta olsa gerek . Gözlerim bağlıydı , adayı tam olarak bilmiyorum . Burası büyük emniyet müdürlüğü , en üst
katta . Orada işkence gördüm .
Benim suçum cinayet efendim . Kazayla cinayet oldu .
Orada anadan doğma soydular. Ters şekilde askıya aldılar. Ben askıda 5-6 dakika kadar durabildim , bayılmak üzereydim indirdiler. Bir de yumurtalıkları sıkıyorlardı , elleriyle askıdayken . Daha sonra
bir odaya götürdüler beni , soğuk hava üflüyordu. Önce ısıattılar sonra attılar oraya biraz da orada beklettiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- isimlerini biliyor musun?
TUTUKLU 29- isimlerini duymadım da beni oraya götüreni biliyorum , mahkememe de geliyor zaten . Bir kişiyi de , gözümü tam iyi bağlayamamıştı öyle gördüm , o da mahkemeye geliyor. Yani , devamlı öyle dövdüler. Tokat attılar, yumruk attılar, yanağım şişti benim , 5-6 gün mahkemeye çıkarmadılar, şiş
indikten sonra çıkardılar mahkemeye. Doktora söyledim , ama ne kadar rapor verdi bilmiyorum . Çünkü ,
yanağırnın şişliği geçtikten sonra çıkardılar mahkemeye.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Cinayet işlenmişti , yani ortada, sana neyi söyletmeye çalışıyorlardı?
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TUTUKLU 29- Ben ..... .... de oturuyorum , başka bir olay, orada başka bir cinayet daha olmuş , 2-3
gün önce, onu da bana sordular. Orada yaklaşık 8-9 gün kaldım . 1999 yılının Ağustos ayının 20'sinde
aldılar beni , işte eylül ayının 2'sinde, 3'ünde falan karantinaya geldim, mahkemeye çıktım .
KADiR BOZKURT (Sinop)- Siyasi cinayet falan değil değil mi?
TUTUKLU 29- Siyasi değil.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Karantinada kötü davrandılar mı?
TUTUKLU 29- Karantinada çıkarttırıyorlar, etrafı süpürtüyorlar, küfür falan olayları oldu , dayak olayları oldu .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Böyle özel olarak sopayla işkence gibi bir şey yok .
TUTUKLU 29- Bani sopayla değil de tekme olsun , tokat olsun o tür şeylerle dövdüler.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Karantinadan çıkınca , çünkü , bu hapishane kültüründe karantina bir
" hoş geldin" dayağıdır, girişte " işte burası hapishane" havası vermek için böyle davranırlar, Türkiye 'nin
her yerinde böyle, ama ondan sonrası daha önemli. Karantina faslı bitince koğuşlara dağıtımınız yapı
lınca biraz daha rahatlıyor musunuz?
TUTUKLU 28- Az da olsa rahatlıyoruz , ama yine hep aynı .
TUTUKLU 26- Mesala gardiyan geliyor, zaten başefendinin tek isteği, onlar koğuşa girdiği zaman
önlerinde hazırolda durmak. Başefendi dediğim kişi gardiyanların başındaki kişidir. Zeki olsun, Erdinç
olsun . 4 vardiya var, 1-2 vardiyası iyi . Bu iyiler de Yaşar ağabey, Yakup ağabey var. Onların ikisi iyi.
TUTUKLU 28- Mustafa ağabey var, çok iyi insan .
Ben askeri konularda bir şey diyeceğim . Askerler bizi çok eziyor. Yani , mahkeme konusunda olsun,
hani Metris'in mahkümu, Bayrampaşa ' nın mahkümu bizden daha iyi . Biz çocuk olduğunuz halde biz
eziliyoruz. Nezarette yemek isteyeceğiz size "yemek yok " diyor, hakaretler ediyor asker komutanlar.
Bunlar buradan mahkemeye çıkarken oluyor bunlar. Ne bileyim , Metris'in mahkümlarına var bize yok .
Biz çocuğuz bize daha iyi muamele edilmesi lazımken bize baskı uygulanıyor. işte "siz hiçbir şey konuşmayacaksınız " diyorlar, küfür ediyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bir de seni dinleyelim , sen kaç yaşındası n, nerede tutuklandın,
kötü muamele yaptılar mı?
TUTUKLU 30- Ben 16 yaşındayım , ............... doğumluyum .
Kadıköy Yeldeğirmeni ' nde tutuklandım 2000 yılının 1 inci ayının 19 unda buraya geldim . Bana orada kötü muamele yaptılar. Beni akşam üzeri 6-7 saatlerinde Sarıgazi jandarma aldı, beni Kadıköy Yeldeğirmeni ' ne verdiler. Ben , yapmadığım bir suçtan dolayı 5-6 gün işkence altında kaldım . Benden, otoyla kapkaç istiyorlardı. Ben de yapmadığım için işkence gördüm. Yapmadım dedikçe su falakası , falaka,
cereyana verdiler. Nezaret bodrum katta. Bu tarafında nezaret var, karşı tarafında sorgu odası var. Sorgu odasının içinde de bir tane daha ayriyelten bir yer var, büyük bir kazan var onun yanında da yıkıyor
lar efendim .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sorgu odasının duvarları nasıldı rengi neydi, yumuşak mı?
TUTUKLU 30- Duvarlar sarı renkte , ama yumuşak olup olmadığını hissetmedim. Zaten gözlerim
bağlı girip çıkıyorum , ondan sonra sudan çıkartınca gözlerimi açıyorlar nezarete getirirken görüyoruz.
Çırılçıplak soyuyerlar efendim. Bize hem gece hem gündüz işkence yaptılar. Benim parmaklarımdan ,
ayaklarımdan, idrar yaliarımdan elektrik verdiler efendim . Gözlerim bağlı olduğu için elektriği neyle verdiklerini bilmiyorum . Gözlerim bağlı , ellerim arkadan kelepçeli ve o vaziyette de çıplağız . Gereyan verdikten sonra nezarete gidiyoruz akşama kadar vurmuyorlar, ondan sonra alıyorlar su, falaka .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Falakanerede orada? Yani, gittiğimizde nerede bulabiliriz?
TUTUKLU 30- Nezaretin tam karşısındaki oda efendim . Nezaret alt katta, nezaretin tam karşısında
ki oda, mavi renki bir kapı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Falakaları , elektrik verdikleri aletleri sorgu odasının içinde mi
saklıyorlar?

TUTUKLU 30- Efendim , ben tam olarak , elektrik verdiği şeyi orada saklıyorlar diyemem. Çünkü, benim gözlerim bağlı gidip geldiğim için bir şey diyemeyeceğim .
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Falakaya alırken yere yatırıyorlar. Yer tahta. Orada su sıkmıyorlar. Öbür tarafa alıyorlar suyu orada
Zaten en son gün , tam savcılığa çıkacağım gün 3 tane polis aldı beni onların yüzlerini gördüm. Yani , gözlerim açıktı efendim . Bu üç polisten birisi gözlüklü topaç suratlı biri , bir tane de kısa boylu bir polis vardı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Gözlerinin rengi?
TUTUKLU 30- Gözlerine dikkat edemedim. Zaten hortumla su tutuyorlardı , biz karşılarındaydık . Bir
tane daha vardı , o da yaşlı , beyaz saçlı bir polisti . Üçünü gördüm , öbürlerini görmedim gözlerim bağlı
olduğu için . En son buraya çıkarken gözlerim açıktı işkence gördüğüm zaman .
Efendim , ben 1 aydır buradayım , tahliye oldum gidiyorum . Kadın geldi "bu çocuk değildi " dedi baş
ka suç ortağımı gösterdi , biz yapmamıştık gerçekten , hakim de inandı serbest kaldım bugün gidiyorum .
Yani , beraat değil tahliye oluyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin suçun ne , kötü muamele gördün mü?
TUTUKLU - Benim su çum kavga. Beni Esenler Dörtyol Karakolu aldı. Bana dayak falan atmadılar,
beni sabaha kadar karakolda tuttular.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sana burada nasıl davrandılar?
TUTUKLU - Burada bana bir şey yapmadılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin ismin ne , suçun ne, hangi karakol aldı, kötü muamele
gördün mü? Daha önce buraya gidip gelen var mı?
TUTUKLU 31- Ben buraya geleli 6 gün oldu . Ben buraya 6-7 ay önce yine gelmiştim . Benim suçum
gasp. Bir tanesi hırsızi ıktı , bir tanesi de oto. Onları zaten işkenceyle verdim , öyle ifade vermek zorunda
kalmıştım . Ben de Kadıköy Yerdeğirmeni Araştırmada Araştırmada 6 gün işkence gördüm .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Biraz önce arkadaşın anlattı, aynen öyle mi? Yani , sen de o
mavi kapıları filan gördün mü?
TUTUKLU 31 - Evet gördüm . Gözlerim kapalıydı içeri aldılar, ilk baştan soydular ısiattıiar ondan sonra bayağı işkence gördüm . Ayaklarıma vurdular. Tarihini tam olarak bilmiyorum , ama 6 gün önce falan .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Doktor raporu alamadın mı?
TUTUKLU 31- Bir tanesinin ismini biliyorum , sorgucu Rıdvan diye birisi . Tam çıkarken bize " sakın ,
söylerseniz tekrar alırız, tekrar işkence yaparız " diye öyle şeylerle korkutaraktan ben de rapor alamasıkıyorlar.

dım .

Beni gece aldılar. Ayaklarıma vurdular, falakaya aldılar. Sorgu odası nezaretin tam karşısında . Alt
kata iniyoruz nezaretin tam karşısında sorgu odası.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- işkence aletleri orada mı duruyor, dışarıdan mı getiriyorlar?
TUTUKLU 31- Kapı kapalı olduğu için tam olarak göremedim . Orada falaka var, cereyan var, her
şe y var yani .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gereyan nasıl bir şey, yerler tahta mı?
TUTUKLU 31 - Yer tahta. Ellerini şu şekilde yapıp öyle vuruyorlar. Beni çırılçıplak soydular. Gözüm
kapalı olduğu için kaç kişi vurduklarını bilmiyorum , ama tahminen 2-3 kişi var. Suyu sorgu odasında sık
mıyorlar. Başka yerde kazan var, arkadaşın dediği gibi , orada ısiatıyoriar ondan sonra sorgu odasına
sokuyorlar, dövüyorlar ondan sonra elektrik veriyorlar, daha sonra tekrar nezarethaneye atıyorlar. Ben
nezarette 1 gün komada yattım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Başka gelenler yine aynı muameleyi görüyor mu?
TUTUKLU 31 - Evet efendim , aynı muameleyi görüyor. Herkes aynı muameleyi görüyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen onların bağırmalarını kulağınla duydun mu?
TUTUKLU 31- O anda teyp açılıyor zaten . Kimseduymaması için teyp açılıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Teypte ne çılıyor?
TUTUKLU 31- "Hangi şeyi dinleyeceksiniz" diye soruyorlar, ona göre müzik açıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen ne dedin?
TUTUKLU 31 - Ben bir şey demedim efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sana da sordular mı "hangi müziği dinleyeceksin" diye?
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TUTUKLU 31- Bana sormadılar da çünkü ben duyuyordum . Tam böyle nezaretin yan tarafında kaliçin bağırtılar geliyordu . Hatta, benden sonra gelen arkadaşlar, aynı nezarette kaldığım arkadaşla 
rım da var burada , onlar da işkence gördü efendim . Teyp çalıyordu , ama bana müzik sormadılar .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kaç defa elektrik falan verd iler sana?
TUTUKLU 31- Ben 4 gün kald ı m, 2 kere cereyan verdiler, yumruklarla, tekmelerle dövdüler hep .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ne söyletmek istiyorlardı sana?
TUTUKLU 31- Ben gasptan geldim , bir dosyadan geldim , arkadaşıma 5 tane dosya şey yapmışlar ,
bu olayla benim hiçb ir ilgim yok , bana "bu dosyayı alacaksın , 15 tane dosyadan aşağı olmaz , 15 dosya vereceksin ya da 1O tane dosya ver öyle kurtul ursun , sana dayak atmayız " diyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bir de seni tanıyalım , sen niye buradasın?
TUTUKLU- Ben buraya Kemerburgaz 'dan geldim, ufak bir yaralamadan geldim . Beni 4 gün nezarette tuttular Kemerburgaz 'da . Bir komutan vardı o beni çok dövdü. Dövmenin dışında işkence falan
görmedim . Dövme de sopayla değil de yumrukla her tarafıma vuruyordu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , şimdi hücrede insan var mı?
TUTUKLU 27- Siz gelseeksiniz diye dağıtmış olabilirler, ama şu anda Uğur Aksuvar isimli arkadaş
yatıyor galiba. O arkadaşı vardiya dövmüş dişi kırıktı , komaya sokmuşlar, yüzü yara bere içindeydi .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Dişi dayakta mı kırıldı , yoksa daha önce kırık mıydı?
TUTUKLU 27- Dayakta kırıldı . ("af çıkacak mı " sesleri)
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Af Adalet Bakanlığında .
TUTUKLU- Burada çok kişi hap içip intihar etti , şu anda hastahanede olanlar var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- intihar etmeyin de geçen sefer hani bir ümitsizlik ortamına girmişti , o ümitsizlik ortamı yok şimdi . Yine, bir çaresini bulup, en azından sizler gibi , kader mahkümu olarak değerlendir i len gençlerin yararlanması için çalışmalar var, ama partiler arasında bir, iki anlaşmazlık
var eğer o çözümlenecek olursa ki , çözümlenmesi gerekiyor, ondan sonra bu konuda oldukça istek var.
Allah kurtarsın . Bir isteğiniz olursa ailelerinize söyleyin bize yazsınlar .
dığı
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G. YEDiNCi KOGUŞ
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç kişisiniz koğuşta? ("12 kişiyiz" sesleri)
En uzun kalan kim?
TUTUKLU 32- Benim . 9 aydır buradayım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Biz , Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Haklarını inceleme Komisyonundan geliyoruz. Ben Sema Pişkinsüt Aydın Milletvekiliyim, Sayın Kadir Bozkurt Sinop Milletvekili, Sayın Emre Kocaoğlu da istanbul Milletvekili.
Cezaevinden kimseyi almadan görüşüyoruz , hepsi bizim heyetimiz. Burada daha önce, tutukevinde birtakım sorunlar vardı 2 yıl önce geldiğimizde ve sorunlarda ne kadar değişiklik oldu mu olmadı mı ,
idarenin tutumu nasıl , siz nasılsınız , karakollarda kötü muamele görüyor musunuz , gördünüz mü buraya gelmeden evvel onları öğrenmek istiyoruz.
TUTUKLU 32- Biz karakolda her türlü işkenceyi gördük. Ben 9 aydır buradayım , hala da yatacağım .
Ben Gayrettepe ikinci Şubede Cinayet Masasında sorgulandım. Gözlerim bağlı olduğu için Cinayet Masasının kaçıncı katta olduğunu bilmiyorum . Ben orada her türlü işkenceyi gördüm . Elektriğini gördüm ,
falakasını gördüm, ters askısını gördüm.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sorgulandığın yeri hatıriayabiiiyor musun, nasıldı?
TUTUKLU 32 - Duvarlar ahşaptı , yerler tahta, iki tane dolap vardı.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ne söyletmeye çalışıyorlardı?
TUTUKLU 32- Cinayet ve gasp, ondan sonra gayrimeşru cinayetleri üzerimize vermeye çalıştılar.
Ben kendi cinayetimi kabul etmiştim, ama onlar başka şekilde istiyorlar. Sonra ben avukat istedim, baro tarafından avukat gönderildi ve ben orada avukatımın görüşüyle ifade vermek istemedim, avukat gittikten sonra bana baskı yaptılar "sen avukat huzurunda nasıl ifade vermiyorsun" dediler, ben de savcı
lıkta vereceğim dedim. " Hayır , burada vereceksiniz ifadenizi" dediler. Ben böyle baskılar gördüm.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Seni tanıyalım .
TUTUKLU 33- Ben ... liyim. Ben Vatan Caddesinde Narkotik Şubede sorgulandım . Benim suçum,
üzerime atılan suç teşekkül oluşturmak, eroin ticareti yapmak, ama benim suçum sadece evde bulun mak . Eve baskın yapıldı. Ben Bağcılar ilköğretim Okulu son sınıtta okuyordum , ağabeyim de bu işlerle
uğraşıyormuş, benim evde bu işlerle uğraşlığından haberim yoktu, evde bulunuyordum , bir gün narkotik polisler tarafından baskın yapıldı , bana evde ne olduğu soruldu, ben de evde hiçbir şey yok dedim ,
buyurun arayalım dedim beirlikte aradık evde 14 kilo eroin maddesi çıktı ondan sonra biz şubeye götürüldük. Ağabeyim o gün evde değildi , ama sonradan araba plakasını falan verdikten sonra o da yakalandı ve şubeye getirildi, şubede şuçu kabul etmiyordum , gerçeği söylüyordum " hayır, bu böyle değildir, sen de suçlusun" diyorlardı, mecburen kaba dayakla ve işkenceyle suçu kabul etmek zorunda
kaldım .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Raporalamadın mı?

TUTUKLU 33- Ben raporu aldım . Karakolda, Haseki Hastahanesine gitmişlik galiba orada bir rapor
daha sonradan DGM 'ye çıkarıldık , DGM'de de bana yapılan muameleyi anlattım , herhalde oradan bana rapor verilmiş , ben temmuz ayından beri buradayım , yani Bakırköy 'deyim halen mahkemeye
de çıkamadım . Bizim mahkememiz de 3 ay veya 4 ay atıyor DGM olduğu için. Özel avukatım var, hala
mahkemeye çıkamadım.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Seni bir tanıyalım , sen nede sorgulandın?
TUTUKLU 34- Benim suçum hırsızlık . Ben Bayrampaşa 'da yakalandım , Bayrampaşa Merkez Karakolunda sorgulandım . Ben de kötü muamele gördüm. Beni jopladılar, belden yukarımı çıkartarak ısiattı
Iar dayak attılar. Bana elektrik verilmedi . Ben suçu baştan kabul etmiştim, ama başka suç yüklerneye
çalıştılar. Benim mahkemem devam ediyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Seni tanıyalım .
aldım,
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TUTUKLU 35- Ben 'liyim , 17 yaşındayım . Ben Yedikule Araştırma 'da sorgulandım. Benim olayla bir
alakam yok. Beni parkta yakaladılar, kaçamadım beni de onlarla birlikte alıp götürdüler. Beni kollarım
dan iki dolabın arasına astılar, elektrik verdiler. Ben askıda 5-1 O dakika durabildim sonra indirdiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Sorgu odasını hatıriayabiiiyor musun, nasıl bir yerdi?
TUTUKLU 35 - Garajdan girince demir kapı var, onu geçtikten sonra nezarethane var. içerde iki tane bank var, yerler tahta, duvar sarı renkte boyanmış . Nezarethanenin yanında üçtane tuvale!, lavoba
var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sana da öyle yaptılar mı?
TUTUKLU 33- Evet, ters askı, Filistin askısı yaptılar. Ellerimarkadan bağlandı , oradan destek amacıyla bir şey yapıldı ondan sonra havaya kaldırıldım . Beni öyle ilk kaldırdıklarında bana sorular yönelttiler cevap veremeyince bırakıyorlardı, mecburen kurtulmak amacıyla , onların işlerine gelen cevabı vermek zorunda kaldım cevaplarını verdim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Elektrik verdiler mi sana?
TUTUKLU 35- Evet, ellerimin içine kilit soktular kilide cereyan verdiler. Ben plastik fabrikasında çalışıyordum . Beni Kocamustafapaşa 'da parkta yakaladılar. 3-4 kişi vardı onlar kaçtı yalnızca ben kaldım
beni yakalayıp götürdüler "bu olayı sen yaptın " dediler. Ben yapmadım falan dedim , ama işkence yapın
ca mecbur kaldım , 5-10 tane verdiler ben hepsini kabul ettim , savcılıktakabul etmedim , itiraz ettim . Benim okumam-yazmam yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bir de seni tanıyalım .
TUTUKLU 36- Ben 1982 ... doğumluyum . Suçum yaralamak. Önce Zeytinburnu Merkez Karakolunda sorgulandım. Bana herhangi bir işkence yapılmadı ; ki, kendim gidip teslim olmuştum , suçumukabul
ettim , cezamı çekmeye razıydım . 1 sene 25 günden beri yatmaktayım . Mahkemem halen sürüyor, bu
son mahkeme , karar mahkemesine geldi , ne olacağını bilmiyorum . işiediğim suçtan pişman olduğumu
da söyledim mahkemede. Benim suçum 15 seneden açılıyor suçum kesinleşirse 5 sene 6 ay olması lazım . Benim özel avukatım yok , aileme de 1 seneden beri ulaşamıyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neden ulaşamadın , buradaki psikologla görüştün mü? Dışarı
daki çocuk vakfına söyledin mi?
TUTUKLU 36- Aileme neden ulaşamadığımı bilmiyorum . Buradaki prikologla da görüşmedim . Daha önce de telefon verdim cevap gelmedi henüz . Ben burada mağdur durumdayım, gelenim gidenim
yok. Ailem .. . 'ta oturuyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ail enin tam adresini ver yazalım.
TUTUKLU 36- Babam ayrı yaşıyor , şu anda ... 'da, ama .... Lisesi Müdürü .......... day ı m olur, telefonu da .. .. .. .. .... .. .. . efendim . Bu telefondan ulaşabilirsiniz.
Bizim evimiz köyde . Annemin ismi de .......... , 'un ....... köyünde oturuyor. Annemin tel efonu yok .
KADiR BOZKURT (Sinop)- Bak canım , ben şimdi cep telefonumdan dayını aradım yanlış çıkıyor, bir
bayan çıkıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tam adresini aldık nasıl olsa, Muş valiliği kanalıyla da ulaşabi
liriz .
Cezaevinden ulaşmak istenmedi mi? Sen söyledin cezaevi yönetimine?
TUTUKLU 36- Söyledim efendim . Görevli ağabeyierimize söyledim , telefon numarası verdim, ama
o da açtı mı açmadı mı bilemiyorum , bir şey diyemeyeceğim . Bana "ulaşamadık" diye cevap geldi .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin suçun ne , seni tanıyabilir miyiz?
TUTUKLU 37- Ben , ............. Suçum hırsızlık , Bayrampaşa 'da sorgulandım . Bana da kötü muamele yapıldı efendim . Ben bilgisayar çaldım .
KADiR BOZKURT (Sinop)- Ne yapacaktın bilgisayarı? Satmak için mi çaldın , kullanmak için mi?
TUTUKLU 37- Kullanmak için , biraz eğlenmek için dükkandan ça ldım. Biraz alkollüydük , ilk hırsız
lığım. Ben 22 gündür buradayım , cezam kesinleşmedi.
TUTUKLU 36- Efendim , özür dilerim , bir şey söylemek istiyorum .
Mümkünse bir an önce buradan sevkimi isteyebilir miyim?
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - isteyemezsin ; çünkü , tek çocuk tutukevi burası. Yaşın 18'e de
girse mahkemen burada devam ettiği için kanunen mümkün değil. Mahkemen bitene kadar buradasın.
Hükmün kesinleştikten sonra . 18 yaşına da girince buradan başka bir yere gidebilirsin . Önce seni ailenle bir görüştürelim , seni ailen bir arasın ona göre bir şey yapalım .
Senin başka kardeşin var mı , bir iş yapıyorlar mı?
TUTUKLU 36- Var efendim , ... .'ta oturuyorlar. Kardeşlerim bir iş yapmıyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sen niye sevkini istiyorsun.
TUTUKLU 36- 1 yıldan beri burada olduğum için , gerek maddi gerekse manevi sorunları m olduğundan dolayı istiyorum.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Peki , gittiğin yerde değişecek mi?
TUTUKLU 36- Değişmese de ortamın veya yerin değişmesi iyi olur bence.
TUTUKLU 36- Bir şey söyleyebilir miyim?
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Söyle.
TUTUKLU 36- Ben de buradan sevkimi istiyorum. Benim yaşım 20. Mahkeme kararıyla ben adli
tıbba sevk edildim . Bir aydan beri hastaneye çıkartılmıyorum . Gidiyorum , yarı yoldan geri çevriliyorum.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neden?
TUTUKLU 36- Bilmiyorum neden . olduğunu . idare öyle şeyl e rle hiç uğraşmıyor. En çok da idarenin
baskısı yüzünden gitmek istiyorum buradan .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - idare çok mu baskı yapıyor? Ne yapıyor? Hücreye giden var
mı burada?
TUTUKLU - Ben .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar kaldın hücrede?
TUTUKLU - Üç gün kaldım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar oldu?
TUTUKLU - Bir hafta oluyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne yaptın da gönderi/din hücreye?
TUTUKLU - Cam kırıldı , camıda kendi cebimden yaptırdım .. .
KADiR BOZKURT (Sinop)- Sen neden yattın?
TUTUKLU - Hırsızlık .
KADiR BOZKURT (Sinop) - Kaç aydır buradasın?
TUTUKLU - 21 gün oldu .
KADiR BOZKURT (Sinop) - Ne çaldın?
TUTUKLU - Sigara.
Daha doğrusu ben çalmadım da 8 inci koğuştaki suç ortakları çaldı.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ne kadar çaldı/ar?
TUTUKLU - Üç dört çuval kadar.
A. EMRE KOCAOGLU - Sen niye hücreye gittin?
TUTUKLU - Ben koğuşta bunalıma girdim . Kendi isteğim/e hücreye gitmek istedim , onlar kabul etmedi bunu .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Böyle bir durumda burada bir psikolog hanım var. O sizlere bakmak için burada ve gelenlere bakıyor. Ona çıktın mı?
TUTUKLU - Çıktım .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Ne dedi o?
TUTUKLU- O da tamam dedi. O aldırdı , geri verdiler beni . Ben geri gitmek istedim. Bir de, arka kı
sımdaydım ben , öbür kısımdaydım . orada da yatamıyordum . Bu tarafa gelmek istiyordum. Suçum olmadan alındım koğuştan. Yatamıyordum , bunalıyordum bu tarafta ve ben buradan arka kısma alındığım
da , ben burada bir ton falakaya yattım. Durduk yerde bizi burada falakaya aldılar .
TUTUKLU 38 - Bir şöy söyleyebilir miyim?
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Evet.
TUTUKLU 38- Bir tutukluya veya hükümlüye suçundan

den

dolayı

hakaret edilebilir mi ,

işlediği

cürüm-

dolayı?

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hiç kimse tarafından edilmez , idare tarafından da edilmez . Siz

buraya cezanızı almışsınız , içeride kalmak durumundasınız ; ama buranın disiplin kurallarına aykırı bir
hareket yapılmışsa . o hareketin cezası olabilir; ama suçundan dolayı hakeret edilmez .
TUTUKLU 38- Koğuş sorunu olduğu için burada Mustafa Başefendi geldi . O bizi sırayla dayaktan
geçirdi . Koğuş mümessilimize ilkönce dayak attı. On gün oldu bu olaya. Ona dayak attı. Maltayı çıkar
dı. Ondan sonra öbür arkadaşlarımızı sırayla çıkarmaya başladılar. Ondan sonra biz koğuşta yalnız kaldık. Biz burada 8 kişi kaldık . O zaman mevcudumuz 14 kişiydi. Biz de ne yapalım ne edelim dedik , niye böyle oldu dedik. O sırada baktım hemen arkadaşlarımızı güzel bir sapadan sonra koğuşa geri verdiler. Bu sefer işte ben bunlara itiraz etmeye kalkınca da Mustafa dedi bana "suçun ne?" Ben de " uyuş
turucu tircareti teşekkül oluşturarak " dedim . Bana "senin yaşamaya hakkın yok" dedi. Ben de "niye bana hakaret ediyorsun" dedim. Bir de dayak attı bana orada . Ben o dayak sonucu kulaklarımdan da rahatsızım . Revire de dilekçe yazdım .
TUTUKLU - Biz burada hastaneye çıkıyoruz . doğru düzgün bir tedavi görmüyoruz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Doktoru var buranın.
TUTUKLU - Doktoru var. çıkıyoruz bize hiç bakmıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neden, ne yapıyor?
TUTUKLU- Efendim , ben apandistten ameliyat oldum. Bir hafta oluyor. Ağrı vuruyor, gidiyorum bir
ağrı kesici iğne vuruyor o kadar. Yaraya bile açıp bakmıyor efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tertemiz doktorluk var. Orada muayene olmuyor musunuz?
TUTUKLU - Bakmıyorlar yani.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Akıntı falan var mı , kapanmadı mı yara?
TUTUKLU- Kapandı da içten ağrı yapıyor.
TUTUKLU- Burada yemekierin içinden böcek çıkıyor, her şey çıkıyor , ekmeklerin içinde . Etler çiğ
vaziyette geliyor, yemeğe sabun katıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bugün ne yediniz?
TUTUKLU- Bugün öğle yemeğinde pilav, bezelye geldi. Akşam yemeğinde de barbunyayla bulgur
pilavı.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Öğlenki yemek nasıldı?
TUTUKLU- Bugün güzeldi. Bugün sizin geleceğinizden dolayı da bütün havalar değişikti yani . Temizlikler yapıldı.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Peki dişçiye giden var mı aranızda?
TUTUKLU - Var. Dişçiye bir dilekçe yazıyorsun , onbeş yirmi gün sonra çıkıyor. Ne temizleme yapıyorlar, ne dolgu , hiçbir şey yapmıyorlar, çekim yapıyorlar.
TUTUKLU - Benim bir dişim dolgu yapılacakatı yapmadılar, çektiler.
TUTUKLU- Bir şey diyebilir miyim efendim?
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Söyle.
TUTUKLU 39- Bu yakalandığımız tarih hemen hemen yirmibeş gün oldu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede yakalandın?
TUTUKLU 39- Güngören'de. Orada yakalandığımızda karakolda polisler tarafından hakaret edildik .
Küfür falan edildi .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Yalnız mı yakalandın?
TUTUKLU 39- Yok , benimle suç ortağım . O da şimdi hücrede .......... Onunla ben yakalandığımızda küfür edildi. O esnada ben polislere "küfür etmeyin" dedim , "anama, bacıma küfür etmeyin" dedim.
Orada değnekle sırtıma vurduklarında buram ağrıdı. Hala da ağrısını çekiyorum yani . Bugün dilekçe yazacaktım , revire çıkacaktım . Çıkmadım. Oradan hastaneye giderken bana rapor verilmedi . "Karakolda
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yediğin köteği

söylemeyeceksin" dediler. "Ben söylerim" dedim. Orada arabanın içindeyken tekrar yeniden vuruldu . Mideme de sumsukla vurdular.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sopanın dışında başka kötü muamele yaptılar mı?
TUTUKLU 39- Sopanın dışında zaten karışmadılar. Olduğum gibi yere devrildim ve buram hala ağ
rıyor, acısını çekiyorum sırtımda . Bir de bu mide boşluğuma sumsukla vurdu . Ondan sonra karakoldan
ifademiz falan alındı. Hastaneye çıktık rapor almak için. Hastanede hiçbir şey demeyeceksin , dedi, hiçbir şey söylemeyeceksin , dedi . Yakalandığımız gün aşırı derecede alkollüydük . Alkol raporu falan yazı l
madı. Oradaki rapora da hiçbir şey yok diyerek yazdırdılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Doktor muayene etmeden mi yazdı onu .?
TUTUKLU 39- Muayene falan etmedi .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Doktorun yanına çıkmadın mı?
TUTUKLU 39- Doktorun yanına çıktık hastanede. Biz dışarıda durduk , doktor içeride imzaladı , yazdı altına "hiçbir şey yok " diyerekten raporları tekrar polise verdi .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Doktorun ismi ne?
TUTUKLU 39- Bir bayan . Tam olarak ismini bilemiyorum . Önce hastaneye gönderildik. O hastaneye daha önce gelmediğim için bilemiyorum ismini . Oradan ikinci raporumuzu almaya sağlık ocağına
gönderildik. Yedikule Araştırma Karakolunun hemen karşı tarafında bir normal sağlık ocağıydı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Yedikule Araştırma Karakolunda mı sorgulandın?
TUTUKLU 39- Önce Güngören 'de, orada bir tane olayımız vardı . Tekrar Yedikule Araştırmaya gönderildik başka olay var mı yok mu diyerekten. Orada da biraz kötü muamele gördük sopayla falan , yalnız başka bir şey yoktu . Orada benim suç ortağımı da beni de biraz sorguladılar. Tekrar bizi Güngören
Polis Karakoluna teslim etmeden önce, orada sağlık raporu aldılar. Raporda "hiçbir şey yok" diye yazdırdılar. Önceki aldığı raporda da hiçbir şey yok diye yazdırdılar. Yalnız biz yakalandığımızda çuvalın
içindeki sigaraların çoğunu polisler aldı. Hemen hemen diyebilirim 30-40 paket içerisinden aldılar. Bunu da " kimseye söylemeyeceksin" diyor. "Ben sölerim" dedim . Ben bunu savcılıkta söyleyeceğim dedim. "Allah vere söyleyesin" dedi. O esnada dükkanın içerisinden bir keser bulundu. Keser sizin, dediler, yok bizim değil dedim. O keserin öbür tarafıyla da tekrar sırtıma vuruldu arabanın içindeyken. Buramda ağrı var, bazen yatamıyorum bunun yüzünden . Ayağa kalktığım zaman aniden ağrı yapıyor, bir
de buramda ağrı yapıyor . Bunların hiçbirini raporuma geçmediler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Buradaki doktor muayene etmedi mi?
TUTUKLU 39- Ben çıkmadım. Bir hafta falan oldu . Çıkacaktım, çıkmadım. Zamanla geçer dedim ,
baktım daha beter ağrı vermeye başladı. Bu iki üç günden beri ağrıyor. Ben buraya geleli y irmibeş gün
oldu . Yirmibeş gündür çekiyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Doktora çıkman lazım .
TUTUKLU 32- Ben cinayet işiediğim gün aşırı derecede alkollüydüm . Gittim Hastanede ... Beni hastaneye bile çıkarmadılar , doktorun yüzünü bile görmedim. Artık rapor verdiler mi, vermediler mi bilmiyorum.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) -"Suç işlediğimde alkollüydüm" diyorsun , nereden hatırlıyorsun ,
neden bu kadar emin konuşuyorsun?
TUTUKLU 32- Çünkü o gün içiyordum, kendim içiyordum.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- iyice alkollüyken. Cinayeti alkolünetkisi altında işledin, değil mi?
TUTUKLU 32- O semtte oturduğum için, o adiiyeyle devamlı alışverişimiz oluyordu bizim .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Cinayet sırasında da alkollü müydün?
TUTUKLU 32- Alkollüydüm . Adamı nasıl vurduğumu hatırlamıyorum .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Daha sonra hastanede doktorun sana bakmadığını nasıl hatırlı
yorsun?
TUTUKLU 32- Çünkü biliyordum , aradan yirmidört saat geçmiş , yani biraz kendimi topladım ben .
TUTUKLU 38- Efendim , biz dekarakolda mahkemeye çıkarılacağımız günden bir gün önce Haseki Hastanesinden rapor almaya gittiğimizde biz de muayene edilmedik , ben ve de suç ortaklarım . Elle-
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rimiz kelepçeli girişinde bekliyorduk. Orada bir defter açtılar, ismimizi sordular, ismimizi söyledik. "Tamam , gidebilirsiniz" dediler. Yoksa açıp morlukları falan görüp yazmadılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Var mıydı morluklar vurmaya bağlı?
TUTUKLU 38- Evet, vardı bende. Benim ağabeyimin gözü de mor ve şişti .
KADiR BOZKURT (Sinop)- O nerede şimdi?
TUTUKLU 38- Bayrampaşa 'da.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- O hüküm yedi mi, o da mı tutuklu?
TUTUKLU 38- Hayır, biz ikimiz hala tutukluyuz . O mahkemeye duruşmalara katılıyor ; fakat ben iki
duruşmadır gidemiyorum .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ağabeyin daha önce de bu sebeple tutuklanmış mıydı?
TUTUKLU 38- Hayır, ilk tevkifi.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Burada mutfakta veya diğer yerlerde çalıştırılıyar musunuz?
Kurslara giden var mı?
TUTUKLU - Ben fayans kursuna gidiyorum.
TUTUKLU - Okumayazma kursuna gidiyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Faydalı mı?
TUTUKLU - Faydalı , öğreniyorum.
TUTUKLU - Ben burada bir tane daha diplama aldım , elsanatı diploması.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Afferin .
Sen? ..
TUTUKLU- işkence sayılmaz benimki de. Sanayi Mahallesi Kağıthane 'ye bağlı. Orada arkadaşlar,
işte , o gece beni eve bıraktılardı. Sabah oldu polisler geldi, götürdüler beni .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin ismin neydi?
TUTUKLU 40 - işten eve gelmiştim . Eve telefon geldi yemek yerken, dedem ha staymı ş, babaennem de hastaydı. Babaannemin zaten bacağı kırıktı. Dedem de o anda hasta olmuş . Ben işten eve geldiğim zaman telefon geldi . Annem de hastaydı o gün evde. Ann em gidemedi , ben gittim dedeme yardımcı olmaya . O gün dedemin yanına gittim , dedeme hizmet ettim biraz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Baban neredeydi?
TUTUKLU 40- Babam çalışıyordu .
Dedeme dedim ki , "dede, biraz gezebilir miyim canım sıkıldı. " O da dedi ki , "git, gez." Ben de parka
çıktım. Orada park vardı .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Olay nerede oldu?
TUTUKLU 40- Ümraniye 'de oldu olay.
işte , o gün parkta sigara içiyordum . O arkadaşa da silah çekiyariardı orada tam karşımdaydı. Ben
kalkıp gidecektim , yanıma geldiler, oturdular dediler ... Sarı saçlı var bir tane . Onu daha önce iki üç kere görmüştüm , tanıyordum.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi koğuştasınız onunla.
TUTUKLU 40- 8 inci .
... de var yanımda . Onlar yanıma geldi , tiner falan çekiyorlardı . Geldi oturdular, öbür tirarda bir tane ... diye bir çocuk var. O arabayla geldi Opel Astra'yla siyah renkli . Yanımızda durdu . Firardaki ... geldi , "gidiyoruz" dediler. Onlar bindi . Ondan sonra beni de gördü , dedi "o sarı çocuğu da alın gezdirelim"
dedi . Ben de bindim efendim . En az iki üç saat gezdik efendim . Akşam saat 4-5 idi . Arabaya bindim ,
gezdik . Arabanın tekeri patladı. Lastikçiye gittik. Lastikçide teker yaptırırken o firardaki arkadaş lastikçinin levyelerini çaldı. Akşam oldu gezdik , internette falan takıldık efendim . O Kad ir denen çocuk, o gece
ben eve gidiyorum dedim , hadi iyi akşamlar, yarın gezeriz dedim. Kadir 'le bunlar beni bırakmadı efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bunlar senin eskiden tanıdığın arkadaşlarındı herhalde?
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TUTUKLU 40- Sarı bir tane var, onu tanıyordum eskiden . Firarda ki ... "bizi mle sabahtan beri gezdin , bize takılacaksın " dedi. Ben sabahtan takılmadım , saat 5'te geldim , bendedemin yanına gidiyorum
dedi m. Hayır, gidemezsin , geleceksin g e zeceğiz , dedi . Karşı Üsküdar 'a gidelim , dedi . Ben geç kalırım ,
beni bırakın dedimse de beni bırakmadılar. O gece gittik .... arabayı sürüyordu . .. ., Ümraniye 'de Çakmak san ayi sitesi var, orada durdu , indi . Orayı tespit etmiş önceden . indi arabadan kepeng i kırdı , kapı 
y ı a ç tı. Bu çocuklarla sen de git, sigaraları çuvalla, dedi . Ben korktum üç dört poşet aldım . Korktum çık
tım Arkadaşını serbest bıraktılar, benden sonra o girdi , çuvalladı hepsini efendim . O gün akşam 3 'te bı
raktılar efendim . Ayrıldık , polis kovaladı. Biz kaçtık efendim . Beni evin orada indirdiler. Bunlar arabayı
soktular, arkada da bir sürü sigara migara , alkol malkol vardı efendim . indim , eve gittim. Yattım , sabah
oldu , iki tane genç ağabey geldi , pol i smiş , sivilmiş efendim .
Onlar aldı. Annem de dedi, "siz kimsiniz?", "polisiz" dediler. Annem , "Siz niye geldiniz?" ded i. Onlar
da ded i, " kavga etmişler. " Beni götürdüler, üstümü başımı iç giyimime kadar soydular, tuvaletin oraya
soktular, açtılar soğu k suyu efend im, ısıattılar efendim . Hortumla bir saat ıslattılar. Anneme, kız k ardeşi 
me çok küfür ettiler. Çok dayak attılar. Ailemiz bize yemek getiriyordu . O yemekten sonra yirmi dakika
geçince ikinci kata çıkardılar. Orada çok pis copladılar. Buralarım şişmişti , daha yeni toplanıyor ellerim,
ayaklarım .

TUTUKLU 36- Ben hakarete maruz kaldım . Bu suçu o yüzden işledim . Yanlış anlamay ı n , bu dübelirtmek zorundayım . Madem biz hür bir ülkede yaşıyoruz diyoruz , neden hala yargılanan ben
oluyorum?
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kim hakaret etti sana?
TUTUKLU 36- Müşt ek i .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Onun yanında çalışıyor muydunuz?
TUTUKLU 36- Benim kişiliğiml e , karakterimle oynanmak istendi , ekmeğim elimden al ı nmak istendi : ben de bunu hazmedemedim vurdum . Ayrıca , aileme hakaret edildi. Özell ikle de ailem için dayanamadım , vurdum . Neden yargılanan ben oluyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ama " pi ş manım " diye söyledin .
TUTUKLU 36- Evet, pişmanım : ama, neden vurduğumu da belirttim yan i. Neden kimse bizi anlamıyo r ? Ben burada ailemin yüzünü göremiyorum diye kendimi jiletliyorum hocam .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hayır hayır, yapma. Ailene haber verelim .
TUTUKLU 36- Hocam , insan mıyız , hayvan mıyız belli değil ki ... Gerçekten biz insan muamelesi
görmüyoruz hocam. Her yerd e psikolojik baskı altında kalıyoruz : gerek kapalı yerde olsun , gerek aç ık
yerde olsun. Bunu yüzlerine karşı da söylerim hocam .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bir de seni tanıyalım .
TUTUKLU - Tutuklu 41 , ... doğumluyum.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sen ne zamandır buradasın?
TUTUKLU 41 - ikibuçuk aydan beri buradayım .
Umraniye Dudullu 'da tutuklandım . Beni ıslattılar , soydular, gözlerimi bağladılar, biraz copla dövdüler. O kadar. Elektrik vermediler. Dört gün karakolda kaldım . Beşinci gün buraya getirdiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bize karakolu tarif edebilir misin?
TUTUKLU 41 - Beşinci kat oto masasında , kapıdan girdikten sonra sağdan ikinci odaya giriyorsun ,
o odanın içinde iki oda daha var, orada soldaki oda . Yerler tahta , duvarda siyah hortum var. Duvarda
kalın bir halıfleks var, kafamı halıflekse vurdular. Koridordan tuvalete giderken iki ç eşme var, tuvalete
bakan ikinci çeşmede 1-1 .5 metre boyunda yeşil bir hortum var, yeşil-beyaz çizgili , onunla ıslatıyorlar.
Tuvaletin zemini fayans , duvar da yarıya kadar fayans .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kötü muamele yapanları görebildin mi?
TUTUKLU 41- Başkomiser "....... " var, renkli gözlü , iri-yarı , 1.75 boyunda, bir de uzun boylu zayıf
bir polis var. Bir de "...... ... " var, şişman ve kalın enseli , son zamanlarda iyi davranıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Baskı var tutukevinin içerisinde , deniyor, var mı?
şüncem i
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TUTUKLU - Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi başgardiyandan memnunsunuz?
TUTUKLU - Bizi burada müdür bile dövüyor, Nurdan Bey.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nurdan Bey de mi dövüyor?
TUTUKLU - Bize "karate yaparım size" diyor.
TUTUKLU 42- Ben görmedim de , Mustafa Bey'le Erdinç Bey ceza vermeyle meşhurdur yani. Bazen geceleri yatmıyoruz , sabahlıyoruz . Koğuşta bir sorun oluyor, onu söyleyeceğimiz zaman sabaha
kadar yatmıyoruz , uykudan kalktığımız zaman dayak yeriz diye. Sayımı korkarak söylüyoruz burada .
Hemen hemen her gün sayımda dayak yiyoruz burada efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- En iyi olan hangisi , hangi vardiya iyi?
TUTUKLU 42- Yaşar ağabey iyi .
TUTUKLU- Kantinden kaliteli sigara alıyorsun , nöbetçilere verdiğin zaman yan koğuşlardan ihtiyacın olan ber şeyi alıp getiriyorlar. Sigara vermediğin zaman getirmiyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi koğuşlar en çok rüşvet veriyor?
TUTUKLU 42- 8, 9, 12 zengin ; o kısımlar.
TUTUKLU 36- infaz koruma memurlarına kendilerine göre ikram ediyorlar ve de gece sayımdan
sonra bir ihtiyaçları oldu mu başka koğuşlardan karşılanabiliyor . Fakat, birçok kere biz istedik , "nöbette dolaşamayız " dediler. Biz bir şey veremiyoruz, imkanımız yok bizim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Siz bir şey veremiyorsunuz , öyle mi?
TUTUKLU - Her zaman olmuyor, iki vardiyada oluyor.
TUTUKLU- Alıştılar mı devamlı istiyorlar, biz de devamlı veremiyoruz .
TUTUKLU 39- Geçenlerde bir olay oldu . 5-6 kişinin üzerine 30-40 tane gardiyan çöktü. Sade benim üzerime 11 tane gardiyan geldi. O araya gittiğimde bu ağrıyan yerime depikle , sumsukla vurdular.
Koğuş içerisinde bir olay oldu , bir huzursuzluk oldu . O esnada, sabahleyin sayımdan sonra bizi altı yedi kişiyi şeye çıkardılar, beni , çavuşu , mümessili falan , iki üç arkadaşı daha. O esnada ..... de vurdular.
TUTUKLU 43- Ben bir şey söyleyebilir miyim?
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Evet.
TUTUKLU 43- Biz de çok işkence gördük .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Nerede, ne zaman?
TUTUKLU 43- Üsküdar araştırmada . 10 uncu ayın 22'sinde .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sana ne yaptılar?
TUTUKLU 43- Efendim, gözlerimi bağladılar, karanlık oraya soktular beni , işkence yaptılar, elektrik
verdiler serçe parmağımdan, copla vurdular. Gözlerimi bağladılar, öyle vurdular.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Karakolun neresinde, tarif et.
TUTUKLU 43- Orta katta falan olması lazım .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Neydi konu, ne söyletmek istiyorlardı?
TUTUKLU 43- Benim yapmadığım suçu benim üstüme yüklerneye çalışıyorlar. Ben iftira yüzünden
yatıyorum burada efendim . Benim suçum gasp. Arkadaşlar para çalmış, adamın üstünden gasp etmiş,
onun yüzünden burada ben yatıyorum efendim .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Öğrenci misin?
TUTUKLU 43- Sosyal Mesken ilköğretim Okulunda öğrenciyim . Ben bir de Üsküdar Çinili karakolunda sorgulandım . Garaj kapsındak giriyorsun, birinci katta pancurlu beyaz bir kapı var. Orada solda
en dipte nezarethane var, içinde oturak var, mazgal ve bir tane penceresi var. Sağda en dipteki nezarethanede Filistin askısı var. Odanın duvarları siyah renkte, ufak bir masa ve sandalye var. Beni orada
1-1.5 metre boyunda siyah bir kablo ile dövdüler.
TUTUKLU 42- Efendim , ben bir şey söyleyebilir miyim: Ben Gayrettepe'de beş gün boyunca aç susuz bir şekilde , her gece saat 12.00 'de alıyariardı yaklaşık bir saat boyunca işkence yapıyorlardı. Üstelik tuvalete bile götürürken gözlerim bağlı bir şekilde gidiyorduk .
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin suçun neydi?

TUTUKLU 42- Benim suçum gasp.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gayrettepe kaçıncı katta?
TUTUKLU 42- Gasp masası , en üst kat. Asayiş emniyet müdürlüğü.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sorgulandığın yeri bize tarif edebilir misin?
TUTUKLU 42 - Beşinci katta gasp masasında . Tuvalelin yanındaki odaya aldılar. Yerler halıfleks ,
duvar mobilya , bir tane ayna var odada. Aynı katta sağdan ikinci veya üçüncü odada ben i soğuk su ile
ıslattılar , tazyikli su tuttular yukarıdan.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Oraya önemli konular geliyor. Sırf gasp olayı mı?
TUTUKLU 42- Bizim mahalleden yaklaşık onbeş kişi aldılar. Bizim evde aslında esrar çıkmıştı. Ağa
beyimin üstünde esrar çıkmıştı , beni de ağabeyimin yanına aldılar içici diyerekten. Ondan sonra karakola geldik, bizim mahalleden 15 kişi yakalanmış , onların üzerlerinden silah çıkmış .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Hangi mahalle?
TUTUKLU 42- Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi .
O çocuklara da gasp suçu atmışlar. Aslında yapan var aralarında iki kişi. Ben zaten mahalleden biliyordum . Bu çocuklara da ağır bir şekilde işkence yapıldığı için , "bize isim söyle" dediler, resmen bizimle pazarlık yapıyor . " şunlara şunlara imza atın , iki tane atmışsınız, bunlara da atsanız hiçbir şey olmaz"
dediler. Çocuklar iki tane gasp yaptılar, on tane de kendileri eklettiler, getirdiler imza attırdılar, getirdiler
imza attırdılar . Ondan sonra iki adam getirdiler karakala bize , bizi gösterdiler "bunu tanıyor musunuz"
dediler. Adam hiçbirimizi tanımadı. Ondan sonra polisler ne yaptıysa bilmiyorum , mahkemeye çıktı bunlar ayın 14'ünde , davacı , o üzerinde silah çıkan arkadaşı tanıdı. Beni gösterdiler, tanımadı , " işte ... olan"
dedi . Polisler tarafından adım öğrendiği için , "... olan beni gasp etti" demiş . Karakolda zaten kollarım
dan şu şekil astılar, gözlerim kapalı bir şekilde, yaklaşık on dakika falan durdurdular. indiriyorlar, ıslatı 
yorlar, ondan sonra tekrar askıya alıyorlar, indiriyorlar falakaya alıyorlar. Sonra , affedersiniz spermimden elektrik veriyorlar, parmak ucundan , başparmağımdan . Devamlı ıslatıyorlar. Bir külotla sabaha kadar boş bir yerde kaldım gözlerim bağlı bir şekilde .
TUTUKLU - Efendim , bizim isyanımız oldu bu teyp olayından . Bizim teybirniz yoktu . Biz burada bu nalıyorduk . Başefendilerl e, müdürlerle falan konuştuk , izin vermediler, hepsi yok çekti. Biz şu kadar teybe razı olduk , ona da yok çektiler. Biz kapılara falan vurduk , müdür falan geldi . Koğuştan alınmadık , bir
hafta sonra alındık. Nurdan Bey bana diyor ki , "seninle karate yapacağım şimdi tecritte ." Benimle karate yapıyor tecritte.
TUTUKLU -Siz gidince belki gardiyanlar bize gelip sataşabilirler efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Burada söylenen her şey burada kalır. Bunun aksi olsa, onları da alırdık buraya .
Okumayazması olmayan var mıydı? .. ., bak , senin okuman yazman yok , burada öğretmen var.
TUTUKLU 40- Ben gidiyorum .
TUTUKLU - Ben kayıt sırasında tecritteydim, o nedenle yazılamadım.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- ... , ne zaman gidiyorsun kursa?
TUTUKLU 40- Bugün gittim , çarşamba , perşembeye çevrildiler.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- ... , öğretmenine kayıt sırasında tecritte olan bir arkadaşımız var,
o da kursa gelmek istiyor de , onu da öğren .
TUTUKLU 36- Her şey için çok teşekkür ediyoruz.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Haydin bakalım çocuklar, Allah kurtarsın .
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H. SEKiZiNCi KOGUŞ
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- En uzun yatan hanginiz?

TUTUKLU - ....
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nedir senin adın?
TUTUKLU - Tutuklu 44.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne kadar zamandır buradasın?
TUTUKLU 44 - 1998'den beri .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Mahkemen mi devam ediyor?
TUTUKLU 44- Hükümlüyüm şu anda. Temyizim geldi , ikinci temyizimi bekliyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki . Nerede sorgulanmıştın?
TUTUKLU 44 - Üsküdar adliyesinde .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kötü muamele gördün mü?
TUTUKLU 44- Yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sorgulandığı yerde kötü muamele gören var mı?
TUTUKLU 45 -Ben Eminönü araştırmada gördüm .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar oldu?
TUTUKLU 45- 9 aydan fazla oldu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne yaptılar sana?
TUTUKLU 45- Her türlü işkence muamelesini gördük. Askıya aldılar, elektrik verdiler, tazyikli su
verdiler, falaka , bir ton işkence gördük.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tarih olarak verebilecek misin bize?
TUTUKLU 45- Tarih olarak, Mayısın 17'si ile 22 arası.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Şimdi mahkemelerin mi devam ediyor?
TUTUKLU 45- Ceza aldım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neydi senin suçun?
TUTUKLU 45- Hırsızlık .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen nerede sorgulandın?
TUTUKLU 46 - Sanayi araştırmada . Benimle orada oturan arkadaş var, ".......... ". Beraber sorgulandık . Aynı arkadaşın dediği gibi , suyla falan ısiadılar çırılçıplak .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç gün kaldın orada?
TUTUKLU 46- Beş gün.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burada nasıl rahatınız?
TUTUKLU 46 - Burada çok iyi değil.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Baskı görüyor musunuz, hücreye götürülen var mı aranızda?
TUTUKLU 46- Ben götürüldüm. Beş gün önce geldim buraya. 40 gün kaldım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neydi suçun?
TUTUKLU 46- Suçumu bilmiyorum, öylesine aldılar bizi . Camsız, yataksız yerde yatıyorduk .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi vardiya en iyi vardiya?
TUTUKLU 46- Yaşar ağabeyin vardiyası. Dün akşam yine vardı.
TUTUKLU 45- En iyi vardiya Yaşar ağabeyin vardiyası. Bu vardiya çok baskı yapıyor. Zeki Beyin
vardiyası. Gerçi onların nasıl şey olduğu belli olmuyor. Bir vardiyanın insanlara yaklaşımı farlı oluyor,
ötekilerin farklı oluyor. Onların istikrarı hiç belli olmuyor yani.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bazı koğuşlara farklı davranıyorlar mı veya başka türla bazı
şeyler, hediye verirseniz iyi oluyor mu?
TUTUKLU 45- Benim ... bir arkadaşım vardı hücrede. Bunalmıştı, kendini kesmişti nöbetçiler gelsin diye. Gelip !alakaya yatırdılar. Şu anda yürüyemiyormuş , ayağını sakat etmişler. Halen hücrededir.
... ismi . Erdinç Beyin vardiyasında .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Siz nerede sorgulandınız?
TUTUKLU 47- Gayrettepe 'de.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen de kötü muamele gördün mü?
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TUTUKLU 47- Biraz gördüm . Dövdüler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kaçıncı katta sorgulandın , biraz tarif et.
TUTUKLU 47- Ana kapıdan girdikten sonra merdivenden bir üste çıkıyorsun , solda beyaz bir kapı
var. Kdoridorun sonuna doğru sağda solda nezaretler var. Beni sonda, soldaki nezarethaneye bitişik
odaya aldılar, duvar mavi reknte idi , yerler beton , odada üç dört tane dolap ve iki tane pencere vardı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne yaptılar, su verd iler mi?
TUTUKLU 47- Bana su vermediler de, askıya aldılar, gözlerimi falan bağladılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne zaman?
TUTUKLU 47- 3 ay 4 gün oluyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Suçun neydi?
TUTUKLU 47- Benim suçum gasp.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Elektrik verdiler mi?
TUTUKLU 47- Elektrik vermediler; ama, korkuttular. Ben şu an yapmadığım bir suçtan yatıyorum
da, yaptıklarımı ben kabul ettim . Dediler işte "kabul etmezsen daha çok ezilirsin ." Ben de onları kabul
ettim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Mahkemede, "ben bunları zorla kabul ettim" demedin mi?
TUTUKLU 47- Çıkınca söyleyeceğim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Raporun var mı?
TUTUKLU 47- Polisler zaten yanımda. Doktor "bir şeyin var mı?" diye sordu , ben de yok dedim.
Sacaklarımda morluklar vardı , polisler yanımda olmasalardı söylerdim . .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Avukatın var mı?
TUTUKLU 47- Saradan var.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Meşgul oluyor mu seninle?
TUTUKLU 47- Valiahi bilmiyorum, daha hiç gelmedi.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen nerede sorgulandın?
TUTUKLU 48- Bahçelievler 'de.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kötü muamele gördün mü?
TUTUKLU 48- Gördüm.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne yaptılar?
TUTUKLU 48- Falakaya yatırdılar, elektrik verdiler; parmaklarımdan , idrar yaliarımdan elektrik verdiler. Askıya da aldılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç gün kaldın?
TUTUKLU 48- iki gün.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi tarihler?
TUTUKLU 48- Bu sene birinci ayda.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burada baskı görüyor musunuz , bir şikayetiniz var mı?
TUTUKLU 48- Görmedim şu ana kadar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin?
TUTUKLU - Üsküdar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kötü muamele gördün mü?
TUTUKLU - Hayır.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen?
TUTUKLU - Ben de Üsküdar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kötü muamele gördün mü?
TUTUKLU 49 - Hayır.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neydi senin suçun?
TUTUKLU 49- Yaralama .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen? ..
TUTUKLU - Ben de kötü muamele görmedim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen? ..
TUTUKLU 50- Ben her zaman görüyorum efendim .
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede görüyorsun?
TUTUKLU 50- Buraya gelişim sekizinci oldu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ondan evvel nerelerde sorgulandın?
TUTUKLU 50- Genellikle hep Gayrettepe.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaçıncı kat?
TUTUKLU 50- ikinci kat.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Suçun ne?
TUTUKLU 50- Tufa .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne yaptılar sana orada?
TUTUKLU so- Genellikle bana askıya aldılar, cerayan verdiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Arkadaşlarını falan mı söyletmek istiyorlar?
TUTUKLU 50- Onun gibi ya da yapmadığın suçları üstüne aldırmaya çalışıyorlar. Şu anda ben onbir dosyadan tevkifim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neler onlar?
TUTUKLU 50- Arkadaşımı kurtarmak için kendim üstü me aldım. işkence zoruyla, arkadaşım dayak
yemesin diye kendi üstüme aldım.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne işkencesi yapıyorlar?
TUTUKLU 50- Genellikle askıyla elektrik . Filistin askısı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar dayanıyorsun ona?
TUTUKLU 50- Genellikle bir saat. Normalde insan dayanmaz , ama ben biraz çok gördüğüm için
bir saat dayanıyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bize orayı tarif edebilir misin?
TUTUKLU 50 - Üçüncü katta koridorun sonunda demir bir kapı var, kapıdan girince sağda tuva/etin olduğu bölüm sorgu odası. Yerler mozayik, içerde iki dolap, kahverengi demir sandalye ve bir de
sunta kahverengimasa var. Yerler sünger. Orada beni Filistin askısına aldılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen hangi karako/da sorgulandın?
TUTUKLU 44- Ümraniye jandarmada sorgulandım . Geçen sene birinci aydan ikinci ayın onsekizi ne kadar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Geçen sefer geldiğimizde burada var mıydın?
TUTUKLU 44- 1998'in şubatının 18'inde ben buradaydım.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 15-16 'sın da biz buradaydık .
Senin suçun ne?
TUTUKLU 44- Hırsızlık .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Jandarma bölgesinde olduğun için mi jandarmada? ..
TUTUKLU 44- Jandarma bölgesinde olduğum için .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 18 gün sorguiadı/ar mı?
TUTUKLU 44- 18 gün .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neler yaptılar?
TUTUKLU 44- Her türlü falaka . 4 kişiydik . 1 kişi gelmedi zaten . Onu bulmak için bizi çok falakaya
çektiler, elektrik verildi, soğuk su . Varillerin içine bir saat su koydular, varillerin içinde bir saat beklettiler. Çok şeyler oldu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin adın ne?
TUTUKLU- Tutuklu 51 .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen nerede sorgulandın?
TUTUKLU 51 -Sanayi araştırmada .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Araba lastiğini geçiriyar/ar mı?
TUTUKLU 51- Araba lastiği geçiriyorlar. Gözlerini bağlayıp, ayaklarını ip/e bağlıyor/ar, ayak falakasına çekiyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nasıl geçiriyar/ar araba /astiğini bir göster bakayım .
TUTUKLU 51- ilkinde oturtup ayaklarını bağlıyor/ar, dizkapakları şöyle, ondan sonra gözlerine bir
şey bağlıyor, ondan sonra araba lastiğini geçiriyar yere yatırıyor. Ayaklarını kaldırıyor/ar. Üstüne bir kişi
oturuyor ki ellerini falan çıkarmasın diye , elleri kımıldamasın vururken .
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sana? ..

TUTUKLU -Aynı. Sanayi araştırmada . Orada gene lastiği geçirdiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gayrettepe'de lastik uyguluyorlar mı?
TUTUKLU - Gayrettepe'de lastik uygulanmıyor. Askıyla cereyan uyguluyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , vantilatör var mı?
TUTUKLU - Yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Lastiği bir de sen anlat. Neydi ismin?
TUTUKLU 46- Aynı ... Ağabeyin dediği gibi lastiği geçiriyorlar, şuralara kadar geliyor lastik . Bir kişi arkada bekliyor, lastiği falan tutuyor. Eller zaten arkada kelepçeli. Ondan sonra ayakları bağlıyorlar
sopayla beraber.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede yapıyorlar bunu?
TUTUKLU 46- Sanayi araştırmada . En üst katta .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Oda nasıl bir oda , yumuşak mı duvarları?
TUTUKLU 46- Normal bir oda , araba lastiği geçirince ben zannettim ki yuvarlayıp kendisini tutaması n nereye olursa çarpsın diye. Oda ufak mir oda . Duvarlar normal , sarı renkte , aynı bu şekilde duvar.
Odada bir dolap var, dolapın üstünde manyetolu telefon var, bir de evlerde konulan yuvarlak köşe lambaları gibi lamba var. Yerler ahşap ve ince bir halıfleks var. Dört katlı orası , en altı karakol , üstü araş
tırma , bir üstü de gene araştırmaya ait. Orada dövüyorlar, en üst katı da boş yani .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Orada bekletiyorlar mı?
TUTUKLU 46- Yok . Polisler falan giyiniyar orada .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- isim hatırlıyor musunuz , hangi polisler? ..
TUTUKLU 45- Remzi ile Ahmet polis. Başkomiser Ayhan var, kısa boylu , şişman , delikli suratlı , çekik gözlü birisi. Bir de kır saçlı , 1.75 boylarında Polis memuru Ercan var. Bir de Çingene dedikleri sakallı , şişman ve kahverengi gözlü birisi vardı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin de sanayi miydi?
TUTUKLU 45- Eminönü araştırma .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Siz sanayide hatırlıyor musunuz?
TUTUKLU 52- Ercan polis var, soyismini bilmiyorum.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne kadar önce sorgulandın?
TUTUKLU 52- Buraya girmeden önce , yirmi yirmebeş gün önce sorgulandım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sana da lasti ği geçirdiler mi?
TUTUKLU 52- Aynı şeyi daha beter yaptılar ; ama, ayaklarımla hastaneye gittiğimde yürüyemiyordum ben.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ercan polis mi yaptı?
TUTUKLU 52- Evet. Ercan polis, yanında iki tane daha vardı, Yüksel polis, öbürünün ismini unuttum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tam anlatabilir misin, ne şekilde soktular lastiğe?
TUTUKLU 52- Bizi önce soydular, çamaşırlarımın tümünü komple çıkarttılar. Ellerimi bağladılar,
ayaklarımı birleştirdiler, birisi ayaklarımı buralardan tutuyordu, lastiği geçirdi , gözlerimi kapattı , biri lastiğin üstüne oturdu . Bana "anlat" diyor. Lastiği elleriyle bastırıyor havaya kalkmasın diye. Ben yerde yatıyorum . "Anlat" diyor bana. Ben yapmadım dedim, yapmadığım bir şey için burada ne işim var dedim.
Vurdular, dövdüler beni. Ondan sonra imzalattılar. Okumak için de bir falaka yedim orada. Okutmadı
lar. Arkadaşımın yüzünden .. . Parası vardı onun , babasından almıştı. Ona biz imza atmışız yanlışlıkla .
Parayı geri teslim aldığına dair bir imza atmak için . Arkadaşın parasına dahi imza attık . Onu da aldılar
polisler. O kadar. Bir de ondan dayak yedim orada. Orada bir Ercan polis var, bir Yüksel polis var, bir
de başkomiser Ayhan var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen hangi karakol?
TUTUKLU - Bahçelievler Karakolu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- isim?.
TUTUKLU- ........ .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tekerleğe geçird iler mi böyle seni?
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TUTUKLU 48- Tekerlek yok efendim , dövdüler, su tuttular, falakaya yatırdılar, elektrik verdiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nereden veriyorlar elektriği? Makineden mi , manyetodan mı ,
nasıl bir şey, telefon gibi bir şey mi?
TUTUKLU 48- Bilmiyorum da tam olarak , çeviriyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede bulunduruyorlar? Dolapta mı, odada mı?
TUTUKLU 48- Dolapta genelde .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Siz biliyor musunuz nerede bulundurulduğunu?
TUTUKLU - Dolabın yanında duruyor. Kenarda , ortada duruyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burada sıkıntınız var mı? Haftada bir defa mı sıcak su çıkıyor.
TUTUKLU - Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Doktora gidebiliyor musunuz?
TUTUKLU -Gidiyoruz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen nerede sorgulandın?
TUTUKLU - Bağcılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç yaşındasın?
TUTUKLU - 15.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne suçun?
TUTUKLU - Cinayet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- ismin ne?
TUTUKLU- 53 .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yakın ı n mıydı?
TUTUKLU 53 - Yok . Arkadaşla tartışıyorduk , kavga ederken.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kötü muamele gördün mü sen .
TUTUKLU 53- Ben kötü muamele görmedim.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bıçakla mı oldu, silahla mı?
TUTUKLU 53 - Bıçakla .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Okuma-yazması olmayan var mı?
TUTUKLU 53- Benim okumam-yazmam yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç yaşındasın?
TUTUKLU 53- 18 yaşıma basacağım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Buradaki öğretmene gidiyor musun?
TUTUKLU 53- Evet, cumartesi, pazar günleri gidiyorum.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , mahkemeye çıkmakta sorununuz oluyor mu? Ring aracı
yeterli mi?
TUTUKLU 53- Karta! Adliyesi biraz yavaş . Diğer her tarafa gidiliyor. Askerlerle biraz sorunumuz var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Allah kurtarsın.
Ben kartımı vereyeim bir sorununuz olursa bize yazarsınız . ("sağolun " sesleri)
TUTUKLU SO-Bakın efendim, burada elbisem var kanlar içinde. Beni dövdüler bütün elbisem kanlar içinde kaldı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kanlı gömleğini , eşofmanını gösteriyor.
Neden suçlayarak yaptılar, neden dövdüler?
TUTUKLU 50- Ben 14 üncü koğuşta kalıyordum , buraya yeni geldim, kavga çıkmıştı koğuşu dağıt
tılar. "O koğuşta niye böyle olaylar çıkıyor" diye hepimizi dövdüler. O elbisedeki kanlar ağzımdan, burnumdan akan kanlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin ne şikayetin var?
TUTUKLU 54- Elleriyle vursalar bir şey değil de sopalarla vuruyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin memleketin neresi, okuyar muydun?
TUTUKLU 54- Ben .... .. ... liyim , lise birde okuyordum.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bu vardiyalarda daha iyi olanı var mı?
TUTUKLU 54- Başgardiyan Mustafa var. Yaşar ağabey iyi.
Bazı nöbetçi gardiyanlar evinde ailesiyle kavga ediyor, geliyor hıncını bizden alıyor, burada bize bağırıyor, bizi dövüyor.
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1. DOKUZUNCU KOG UŞ
BAŞKAN Dr. SEMA

Sizin

koğuş

kaç

T. PiŞKiNSÜT- Merhabalar.

kişi ?

("13

sesleri)

kişiyiz "

Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geliyoruz , 3 milletvekiliyiz ve heyetimiıle beraber. Sayın Emre Kocaoğlu istanbul Milletvekilimiz, Sayın Kadir Bozkurt Sinop Milletvekilimiz, ben Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt .
Sizi ,

şöyle

Koğuşta

bir ziyaret edelim dedik.

Kapıyı kapatın, yalnız görüşüyoruz .

en uzun süre yatan kim?

TUTUKLU 55- En uzun yatan benim . 9 aydır buradayım . Suçum yaralama .
Ben kötü muamele görmedim efendim.

Beyoğlu

Adliyesinde

sorgulandım .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin burnuna ne oldu , koğuş içinde kavga mı ettiniz?

TUTUKLU 56-

Kovadasıcak

su

vardı , kovayı

indirirken

suratıma

döküldü , kazayla oldu .

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Gerçekten kaza mı , yoksamaza mı?
TUTUKLU 56- Evet, gerçekten kaza oldu .
BAŞKAN Dr. SEMA

TUTUKLU 56-

T. PiŞKiNSÜT - Sanki böyle bir şey çarpmış gibi.

Hayır, sıcak

su döküldü.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sen nerede sorgulandın? Nerelisin? Kötü muamele gördün

mü?
TUTUKLU 56- Ben ..... 'liyim. Ben 6 ay önce Üsküdar adliyesinde sorgulandım . Kötü muamele görmedim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Karakollarda sorgu sırasında kötü muamele gören var mı? Konuştuklarımız

burada kalacak . Biz onun için

dışarıdan

ve idareden kimseyi içeri

almıyoruz .

TUTUKLU 57- Ben .... 'luyum . Dudullu Asayiş Araştırmada sorgulandım . Benim suçum gasp. Beni
9-1 O saatlerinde aldılar. Altı gün gözaltında kaldım . Bana işkence yaptılar, zorla kabul ettirdiler,
imza attırdılar. Bana türlü türlü işkenceler yaptılar. Bana elektrik verdiler. Gözlerim bağlı olduğu için neyle elektrik verdiklerini göremedim .

akşam

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Orayı bir tarif et bakalım .

TUTUKLU 57- Çıkıyorsun , girerken katanı eğdiriyorlar sokuyorlar. Gözüm bağlı olduğu için bir yeri
göremedim . En üst katta . Zaten ilk başta tuvalete sokuyorlar, tazyikli su tutuyorlar, tuvalet çay ocağının
yanında , tuvaleti geçtikten sonra sağda sorgu odası var, karanlık bir oda, oraya alıyorlar, ayaklarının al tını bağlıyorlar, falaka . Kabullenmediğimiz zaman da daha pisini yapıyorlar, elektrik veriyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA

T. PiŞKiNSÜT -Askı?

TUTUKLU 57- Var, hepsi de var.

Dalapiarın

üzerine

kaldırıp

koyuyorlar.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki sorgu odasını biraz daha tarif edebilir misin?

TUTUKLU 57 - Duvarlar ve kapı komple siyah halıfleks kaplı , kalın bir halıfkeks , zemin beton ve
üzerinde ince bir halıfleks var. Odada bir de ayna var. Çay ocağındaki çekyatın altındaki sopalarla dövüyorlar. Orada " ........ .." diye bir polis var, kısa boylu , şişman , Ordulu , " .... ...... " diyorlar ona.
BA Ş KAN Dr. SEMA T. PiŞ K iNSÜT- Sana da yaptılar mı , sen nerede sorgulandın?

TUTUKLU 58- Bana da yaptılar efendim . Ben Gayrettepe ikinci Şubede sorgulandım . Benim sorgu
tarihim 2 ay önce . Benim suçum polise silahla mukavemet. Benim olay yerim Gülsuyu Maltepe. Beni
Gayrettepe istedi, aldı ve işkence yaptı . Ben alkollüydüm , polis "dur" çekti ben de durdum polise ateş
ettim . Silahım da ruhsatsızdı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Nasıl bir yerdi sorgulandığın oda, bize anlatabilir misin?
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TUTUKLU 58- ikinci katta hırsızlık masası var, orada sorgulandım. Koridorun sonundasağda iki tane nezarethane var. Nezaretleri geçtikten sonra sacla bölünmüş bir koridor var. Kapıdan giriyorsun, bölmenin arkasında bir nezarethane daha var. Sağdan ikinci odaya girince odada iki kapı var. Orası işken
ce odası. Yerler mozayik , odada masa var, odanın içinden tuvaletlere gidiliyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kapılardan tuvaletlere mi geçiliyor?

TUTUKLU 58 - Kapıların biri tuvalete diğeri yine sorgu
filistin askısı ve manyetolu telefon vardı.

odasına açılıyor,

zemin beton . Ordaki sorgu

odasında

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Başka ne vardı odada?

TUTUKLU 58- iki tane dolap var, battaniye var, bir de kahverengi su varilieri var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen nerede sorgulandın?

BiR TUTUKLU- Ben de Dudullu 'da sorgulandım . ...... . 'nin suç ortağıyım . Olmadık bir suçu üzerimize aldık , şu anda o suçtan . yani haberemiz olmadığı bir suçtan yatıyoruz . Mahkememiz devam ediyor.
Çocuk "bunlar değil , vicdan azabı çekiyorum. gece uyuyamıyorum" diyor mahkemede, ama mahkeme
bırakmıyor. Benim avukatım yok , barodan geliyor. ama baro avukatı mahkemede bir şey demiyor. "Yaşı küçük oldugundan tahliyesini talep ediyorum" diyor sadece.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Senin suçun ne , ne zamandan beri yatıyorsun, karakolda işkence gördün mü?
TUTUKLU 125- Ben Sivas'lıyım . 17 yaşındayım . Benim suçum gasp. Buraya geleli 5,5 ay oldu . Ben
de Gayrettepe 'de Gasp Büro Arnirliğinde sorgulandım . Bana da işkence yapıldı. işkencenin her türlüsünü gördüm , anlatılacak gibi değil. Askısını gördüm , soğuk suyunu gördüm , falakasını gördüm .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Jopla kötü bir şey yaptılar mı?

TUTUKLU 125-

Hayır

efendim .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- idrar yollarından elektrik verdiler mi?

TUTUKLU 125- Evet efendim, elektrik verdiler.
Ben orada 3 gün kaldım, 2 gün çırılçıplak buz gibi odada kaldığımı hatırlıyorum . Daha sonra mecburen imzaladım . Şu anda hükümlüyüm . 36 sene 8 ay 5 gün ceza aldım . yatarı 13 sene 8 ay 5 gün .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Okuyar muydun, kaç kardeşin var?

TUTUKLU 125- Okumuyordum , 2

ağabeyim

var, annem babam

sağ .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Şimdi temyize mi gitti?

TUTUKLU 125- Bilmiyorum efendim .
ne olacak bilmiyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA

Duruşmaya çıktım

temyizim kabul edilmedi, tekrar gönderdik

T. PiŞKiNSÜT- Senin suçun ne, nerede sorgulandın?

TUTUKLU- Benim suçum cinayet. Maltepe Şubede sorgulandım . Ben kötü muamele görmedim.
Mahkemem devam ediyor. Ben buraya yeni geldim, 10 gün oluyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki suçun ne , nerede sorgulandın, kötü muamele gördün mü?

TUTUKLU- Ben 1 ay önce Topçular ikinci Şubede sorgulandım . Benim suçum yaralama. Kötü muamele görmedim . Mahkemem devam ediyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Senin suçun ne, nerede sorgulandın, kötü muamele gördün

mü?
TUTUKLU 58- Benim bu seferki yattığı m suç, o silahlı ateşlemeden cezaevinden tahliye oldum, tahliye olduğum gece hırsızlığa teşebbüsten karakala alındım . Yani, alakam olmayan bir suçtan , cezaevinden çıktığım gün 2 saat evde oturdum. mahalleye gezmeye çıktım, yanımdaki arkadaşları arıyorlarmış ,
yanımdaki arkadaşlar kaçıyar beni yakalıyorlar . O arkadaşlarım daha önce de hırsızlığa teşebbüs etmiş-
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ler, hırsızlık yapmaya çalışmışlar, onların yüzünden beni yakalad ılar. Ben karakala da savcılıkta da cezaevinden daha yeni çıktım dedim , bana karakolda imzalattılar, şimdi 2 aydır onun şeyine yatıyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kötü muamele görüp mü imzaladın?

TUTUKLU 58- Evet, kötü muamele sonucu imzaladım. 1,5 ay önce Kadıköy Yeldeğirmeni 'nde sorGözlerim bağlı olduğu için işkence yapan polisleri göremedim ve isimlerini de bilmiyorum .
Gözlerimi bağladılar, alt katta bir odaya soktular teybin sesini açtılar.
gulandım .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nasıl bir oda, kapısı ne renk .

TUTUKLU 58- Tahta kapılı , beyaz renkte. Kapıyı açıyorsun giriyorsun 3 basamak iniyorsun , gözlerini bağlıyorlar. Gözlerini bağlamadan önce dalapiarı falan görüyorsun . Ko llarını böyle bağlıyorlar, gerdiriyorlar kalaslarla, 2 dolabın üstüne çıkarıyorlar. Alt kat soldaki odanın içinde bir kapı daha var, oradan
girince içerde sağda çay ocağı var, tuvale! var yanında . içerde antikabüyük bir teyp ve dolaplar var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kalaslar filan nerede duruyor?

TUTUKLU 58-

Aynı odanın

içinde duruyor.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Başka, elektrik nerede duruyor?

TUTUKLU 58- Elektriği gözlerimizi
yarlar cereyan veriyorlar.

bağladıktan

sonra

hazırlıyorlar,

onu göremedim. Bir

şeyi

çeviri-

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Falaka nerede duruyor?

TUTUKLU 58- Hepsi aynı yerde. Gözlerimizi bağlıyorlar "eğil " diyorlar, aynı yerde çeviriyorlar. Yani,
ben farkına vardım, ama onlar zannediyor ki başka yere götürüyorlar. " Eğil şurada çukur var" falan diyorlar. Artık bilemiyorum, onların gayesi dalga geçmek mi ya da başka yere götürüyoruz havası vermek
mi bilmiyorum.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yani, o binaya girdiğin zaman alt kata iniyorsun, alt katta nezarethaneyi geçince ...

TUTUKLU 58- Hayır, nezaretle beyaz kapı karşı karşıya. ilk önce nezarete atıyorlar zaten , saati gelince nezaretten çıkarıyorlar. Aynı yerde tuvalet var, hortumla baştan aşağı ıslatıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Başka bir şey var mı, gözüne çarpan bir şey gördün mü , ka-

zan var

mı?

TUTUKLU 58- Hortumlar var, joplar falan var, kazan görmedim. Ben 1,5 ay önce
yeni gelenler var, hala sürüyormuş .

işkence

gördüm ,

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen orada gece kaldın mı , gece başkalarına da kötü muame-

le

yapıldı mı?

TUTUKLU 58- Ben orada 2 gün kaldım . Başkalarına da kötü muamele yapıldı. Kötü muamele görenlerden birinin ismi ... Bu arkadaş 19 da yatıyordu , ama galiba bu akşam tahliye olmuş .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Polislerin adlarını biliyor musun? Birbirlerine hiçbir şey söyle-

miyorlar

mı?

TUTUKLU 58- isim söylemiyorlar, polislerin adlarını bilmiyorum . Tanımamamız için zaten gözlerimi
ama tahminen 4-5 kişiler. Gece-gündüz fark etmiyor, eski tip bir teyp var, teybin sesini açı
yorlar öyle işkence yapıyorlar. Nezarettesin mesala, sabah uykudan kaldırıyorlar, götürüyorlar, uyku
sersemisin, ıslatıyorlar.
bağlıyorlar,

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki , komiserleri falan gelmiyor mu?

TUTUKLU 58- Komiserlerinin yanına çıkarıyorlar, komiser de dövüyor. Komiser kendi odasında dövüyor, bağırıyor, çağırıyor. Benim bu sefer hiç suçum yokken 2 aydır yatıyorum . Ben evliyim , 1,5 yaşın
da da bir çocuğum var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki, Allah kurtarsın .
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Senin ismin ne, okuyor muydun , yaşın kaç , suçun ne, hangi karakolda sorgulandın , kötü muamele
gördün mü?
TUTUKLU 59- Ben ilkokuldan terkim , okumuyordum efendim .
yordum .

Yaşı m

1ô. Ben konfeksiyonda

çalışı

Benim suçum oto hırsızlığı. Ben Küçükköy Araştırmada sorgulandım . Ben de kötü muamele gördüm , ama bana fazla vurmadılar. Tuvalette 1 saat falan anadan doğma kaldım , ıslandım , 1 saat kadar
da varilin içinde suyun içinde kaldım , biraz da dayak yedim sonradan cezaevine geldim . Tuvaletin içinde varil var onu suyla dolduruyorlar onun içine sokuyorlar efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaçıncı katta? Varilin içine nasıl sokuyorlar?

TUTUKLU 59- Varili suyla dolduruyorlar varilin içine girdim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Elektrik veriyorlar mı orada, varilde?

TUTUKLU 59- Varild e elektrik vermiyorlar. Alt katı var onun . Karakol , üstü araştırma , en alt
zaret. Varil araştırma katında , yukarıda . işkence odası da altta , karakolun altında .

katı

ne-

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Oraya da aldılar mı seni?

TUTUKLU 59- Orada 3 gün

kaldım .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , varilin olduğu yerde suya sokup dayak mı atıyorlar?

ra

TUTUKLU 59- Gece saat 2'de uykudan
jopla dövüyorlar.

kaldırıyorlar

suyun için de 1-2 saat bekletiyorlar ondan son-

çıkartıyorlar

TUTUKLU 58- iş istiyorlar. Yani , yapmadığınız işi istiyorlar. Yani , her karakolda böyle . Bir de hakaret ediliyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Senin ismin ne?

TUTUKLU 60- Ben 17

yaşındayım .

Benim suçum yankesicilik .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen uyuşturucu , bali falan alıyor musun?

TUTUKLU 60-

Hayır

efendim , hiçbir

şey almıyorum .

Ben , yaklaşık 3 hafta önce Fatih Emniyetinde sorgulandım . Ben de kötü muamele gördüm . Gereyan verdiler, askıya aldılar, falakaya aldılar, soğuk suyla yıkadılar, gırtlağımı sıktılar, kulağımı sıktılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Başka , idrar yollarını?

TUTUKLU 58- Ellerine poşet ya da eldiven geçiriyorlar, idrar yollarıyla gırtlağı ikisini bir sıkıyorlar " şu
sen mi yaptın " diyorlar, hayır ben yapmadım diyorsun " hayır, sen yaptın" diyorlar, tamam ağabey bı 
rak ben yaptım diyorsun ister istemez .
işi

TUTUKLU 60- Benimki de aynen böyle oldu efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sen Fatih 'te sorgulandın , sen Yeldeğirmeni ' nde sorgulandın ...

TUTUKLU 58- Benimki o

şekilde

Gülsuyu 'nda oldu .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Nasıl bir yerdi sorgulandığın oda?

TUTUKLU 58 - Kapıdan girdikten sonra alt kata iniyorsun, sonra tekrar alta, sonra bir alta daha iniyorsun . Orada nezarethane var, hücreler var, bir de kameralar var. Nezarethanenin karşısında ufak bir
tuvalet var. Nezarethane bölümüne geçmeden ufak bir oda var, içinde bir tane bank var, o bankı kaldı
rırsanız , ayaklarının yerinde iki tane kazık deliği olduğunu görürsünüz. Orada askıya alıyorlar. Komiser
"... ....... ." var orada, şişman , iri yarı , alnında şiş var.
TUTUKLU 60- Efendim, pazarda cüzdanı kaybolan bir bayan geldi , biz de pazardan gelirken bizi
olarak aldılar pazarın içinden . Karakolda bayan "bunlar benziyor" dedi, daha sonra "bunlar" değil ded i, ama polisler ille de "siz aldınız diyeceksiniz" dedi . Yapmadığımız işi zorla üzerimize attılar. Yani, bayan "bunlar değil " demesine rağmen suçu üzerimize yıktılar, zorla imza attırdılar bize.
şüpheli
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin kaç kardeşin var, nerelisin, okuyor muydun?

TUTUKLU 60- Ben .. ... .r'lıyım , 7
da mahkemem devam ediyor.

kardeşim

var, okumuyordum , konfeksiyonda

çalışıyordum . Şu

an-

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Fatih Emniyeti kaçıncı katta dövdüler seni?

TUTUKLU 60- Fatih Emniyeti girişte hemen birinci kat. Nezarethane birinci katta . Beni büroda dövdüler, ama bürodan önce Komiser Süleyman dövdü beni. Lakap olarak "hortum Süleyman" diyorlar
ona.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Niye öyle diyorlar?

TUTUKLU 60-

Isiatıp

hortumla

Efendim , bir de şüpheiiierin
böyle geri geri geliyorsun .

dövdüğü

için efendim .

teşhis edildiği

bir oda var

aynı

katta, o

odanın

her

tarafı

lastik , vurunca

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Askıya aldılar mı?

TUTUKLU 60- Askıya da aldılar efendim . Askılar, tuvaletin yanında bir yer var, nezaret olarak gösteriyorlar, ama yan tarafta dalapiarı yaniara çekince askı yeri hemen orada efendim . Sandalyeye çıkar
tıyorlar dalapiarı yan tarafa çekiyorlar kollarınızdan kalasla asıyorlar. Beni ters askıya aldılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ayaklarınızı da bağlıyorlar mı?

TUTUKLU- Yere oturtuyorlar, 2-3
ayaklar aşağı
de idrar yollarını çekiyorlar, sıkıyorlar.
ayakları bağlamıyorlar,

kişi

güzelce

bağlıyor,

doğru sallanıyor.

iple gerdiriyorlar, sadece
Yani , anadan doğma resmen

kolları bağlıyorlar ,

asılıyorsunuz .

Bir

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , şu anda burada kötü muamele görüyor musunuz çok faz-

la , yoksa ara ara vardiya

değişikliklerinde

TUTUKLU- Biz yeni geldik daha bir

mi görüyorsunuz?

şey

Bazı

vardiyalar kötü mü?

görmedik. ("söyleyemiyorlar, söyleyemiyoruz" sesleri)

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki, o zaman ben şey sorayım? Hangi vardiya en iyi?

TUTUKLU- Dört vardiya da çok iyi . Şu anda çok iyi ,

inşallah

da

değişmez .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki, Allah kurtarsın . inşallah çıkarsınız, bir daha da geri gel-

mezsiniz.
Bizden bir isteğiniz olursa , Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Hakları inceleme Komisyonu diye yasiz yazamazsanız ailenize söylersiniz aileniz yazar.

zarsınız,

Allah'a

ısmarladık .

Akşam olduğu

yoruz,

için cezaevi ve tutukevindeki bugünkü
yerden devam ederiz .

yarın kaldığımız
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görüşme programımızı tamamlamış

bulunu-

lll. KARAKOLLAR
A. KADlKÖY YELDEGiRMEN i KARAKOLU - ARAŞTIRMA ŞUBESi (28.2.2000- Saat : 23.00)

(Saat 23 .00 gibi karakala gidildi, dış kapıda görevli polis memuru , TBMM insan Hakları Komisyonu
üyelerini ve beraberindeki görevli Meclis personelini , "amirimize haber vereyim " diyerek kapıyı açmadı,
tahminen 3-5 dakika sonra gelerek kapıyı açtı.
içeri girince komisyon üyeleri kendilerini ve görevli personeli tanıttılar, karakolun bazı yerlerini görmek istediklerini söylediler ve karakol amiriyle birlikte nezarethane ve sorgu odasını gezdiler.
Alt kata inişte basamaklar henüz bitmeden solda beyaz bir kapı görüldü . Bu kapı açıldığında 3-4 basamak merdivenle inilerek küçük bir alana gelindi . Bu alan merdiven altını da kapsar durumda idi . Boş
luk altında pek çok dosya , lastik araba tekerlekleri , karışık malzemeler mevcuttu . Ayrıca bu ana halde
çelik dolaplar da yer alıyordu
Nezarethanenin çok kötü durumda olduğu ve tavanının aktığı görüldü .
Tutukluların anlattığı şekilde , nezarethanenin karşısındaki , mavi renk kapılı, sorgu odasına girildi , ortada bir masa, bir sandalye, yanlarda da dolaplar olduğu görüldü .
Sorgu odasında herhangi bir işkence aletine rarstlanmadı ; ancak, sorgu odasının içindeki kilitli kapı , komisyon üyelerinin ısrarla açtırmak istemelerine rağmen , anahtar bulunmadığı gerekçesiyle ve de
"apartman boşluğunun kapısı" denerekten açılmadı .
Sorgu odası nın , kapısının üst kısmının yarı açılarak , koridorun ışığı da söndürülerek gerektiği zaman
suçlu teşhisinde kullanıldığı söylendi ve komisyon üyelerine tatbiki olarak gösterildi.
Yine , nezarethaneyle sorgu odasının arasında kalan kazan dairesi gezildi, kazma, kürek, kovalar ve
hortum bulunduğu görüldü .
Kayıt defterleri kontrol edildi , komisyon üyelerince, eskiye nazaran daha düzenli tutulduğu görüldü ;
ancak , bilgisayar ortamına geçilmediği tespit edildi .
Komisyon üyelerinin , nezarethanenin kötü durumu ve kayıt konusunda neden bilgisayar ortamına
geçilmediği sorulduğunda , yeni binaya taşınacaklarından buraya masraf yapılmak istenilmediğini söylediler.
Karakolun gerekli yerleri gezildikten sonra, birinci katta bulunan karakol amirinin odasına çıkılarak
sorunları dinlendi ve neler yapılması gerektiği konusunda bilgi alındı.
Saat 24 .00 gibi karakol ziyareti sona erdirildi .)
B. KÜÇÜKKÖY KARAKOLU-ARAŞTIRMA ŞUBESi (29.2.2000- Saat:01.00)

(Saat 01 .00 gibi karakala gidildi , Komiser Yardımcısı Mert Özgüvenç'le, nezarethanenin ve sorgu
badrum kata inildi.
Badrum katta bulunan nezarethaneler, kömürlük , arşiv odası , dapo olarak kullanılan bir oda görü ldü ; diğer iki odanın kilitli olduğu tespit edildi .
Kömürlük yanındaki eski dosyaların bulunduğu arşiv odasının kapısının arkasında, üzerinde delikler
bulunan , 4 parmak kalınlığında kol bantı , 2 parça halinde battaniye sarılı 2-2,5 metre boyunda 10-15
santimetre kalınlığında, askı olarak tarif edilen kalas bulundu ve komisyon uzmanınca resimi çekildi.
Kömürlükte ve depo denilen yerlerde eski otomobil lastiklerine rastlandı.
Kapalı yerlerin anahtarla açılması istendi, bir müddet anahtarların getirilmesi beklendi; ancak, anahtarlar gelmeyince , kapıların kontrplakla kaplı cam bölmeleri kırılarak ka p ılar açıldı. Kilitli odanın birinde
eski atomabii parçaları falan vardı. Diğer kilitli ve Komiser Yardımcısı Mert Güvenç 'in, kullanı l madığ ı nı
söylediği odanın ise tutuklular tarafından tarif edilen sorgu odası olduğu anlaşıldı.)
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Anlaşılan , tutukluların tarif ettiği sorgu odası burası.
Evet, sorgu odası burası . Masası var, sandalyesi var, yerler ıs l ak, 2 tane dola b ı var, dotaptarın üzerine konulacak olan askı var ve 1 tane sorgu sandalyesi , askının üstünde kalacak yer, yukarıda tek lambası var, rutubetli , yerden 1O santimetre yükseklikte tahta mevcut, duvarlar süngerle kaplı, odada bir
adet elektrik prizi var. Bu dolaplar açılacak içerisini de göreceğiz. Odanın resmini çeke lim arkadaşlar.
(Komisyon uzmanınca odanın resmi çekildi)
odasının bulunduğu
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EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Mert bey, bu askı , burası da sorgu odası. Bize , geldiğimizden beri ,
ve burada sorgu yapılmadığını söylediniz. Size, Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Hakları inceleme Komisyonuna yanlış beyan verdiğinizi hatırlatırım .
KOMiSER YARDIMCISI MERT ÖZGÜVENÇ- Efendim, ben bilmiyorum , " kullanılmıyor" dediler.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bakın kardeşim , orayı açtırdık "orası kullanılmıyor, hiçbir şey yok"
dediniz, ama kullanılan bir sorgu odası . "Burada sorgu yapılmıyor" dediniz , sorgu odası, olay ortada .
KOMiSER YARDIMCISI MERT ÖZGÜVENÇ- Efendim , beni itharn eder şekilde konuşuyorsunuz ,
ama gerçekten benim haberim yok.
Efendim, yetkili amirlerimizi çağırtalım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yetkili amirierinize haber verin gelsinler.
(Bir müddet sonra , Nöbetçi Bürolar Amiri Kaan Karalı geldi ve ondan da bu konular hakkında bilg i
istendi))
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gecenin bu saatinde buraya geliyorsak bir sebebi var.
Biz birkaç defa ihbar aldık , ihbar üzerine , doğru mudur yanlış mıdır , böyle bir yer var mıdır yok mudur diye geldik. Tarif edilen bir yer. duvarlar sünger türü elyafla kaplanmış . "Zemin , yerden 10-15 santimetre yükseklikte , tahta kaplı " deniyordu , hakikaten öyle . Masası var, sorgu odası şeklinde masanın
üzerinde yüksek voltajlı bir ampül var, yerler nemli , elektrik prizi var.
Bu bez parçası nedir?
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- O bez parçası gözbağı mı?
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Herhalde gözbağı.
NÖBETÇi BÜROLAR AMiRi KAAN KARALI-Hayır efendim, değil. O gözbağı şeklinde değil.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne bağı?
KAAN KARALI - Daha önce pankart olarak kullanılmış , şimdi herhalde yerleri silmek için kullanılıyor
olabilir.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Peki, gözbağı olarak ne kullanıyorsunuz?
KAAN KARALI- Biz gözbağı kullanmıyoruz .
EMRE KOCAOGLU (istanbul )- " Gözbağı o şekilde olmaz" dediniz de , ne şekilde olur?
KAAN KARALI- Bildiğimiz kadarıyla , televizyonlarda gördüğümüz kadarıyla o şekilde değil.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Siz buranın sorgu odası olduğunu bilmiyor muydunuz?
KAAN KARALI- Biz sorgu odası kullanmıyoruz , kömürlük olabilir.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Kardeşim , siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz , oranın kömürlüğe
benzer bir tarafı var mı?
KAMiSER YARDIMCISI MERT ÖZGÜVENÇ-Burası kullanılmıyordu efendim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ama, kullanılmış . Duvarlar süngerle kaplanmış, özel tertibatı
var.
Buyurun yukarı çıkalım , bir tutanak tutalım .
( " Araştırma" denilen üst kata çıkıldı , çalışma odaları ve banyo gezildi , banyoda, tarif edildiği üzere,
içi su dolu yuvarlak varil olduğu tespit edildi.
Banyonun yanındaki nezarethaneye geçildi . Orada ".... .. .... ....... " ve " ...... ... ...... " adında iki kişinin gözetim altında olduğu görüldü .
Nezarethane defteri incelendi)
buranın kapalı olduğu , kullanılmadığı

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bu karakolda görevli olan polis memuru , amir, memur, ne var-

sa

çalışanların

isim listesini istiyorum .
POLiS MEMURU MEHMET ALi GÜMÜŞ -Aşağıda var efendim , getirelim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 1999 yılına ait olan defter nerede?
POLiS MEMURU MEHMET ALi GÜMÜŞ- 1999 yılına ait defter yeni karakolumuzda .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Daktilo veya bilgisayara yazabilecek biri var mı?
KOMiSER YARDIMCISI MERT ÖZGÜVENÇ - Bilgisayarımız var efendim.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ben yazarım Sayın Başkan .
(Karakol hakkında tutanak tutuldu)
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yeni karakala tahminen ne kadar süre sonra geçilecek?
iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iSAAHiM BIÇAKÇI- Bu hafta sonu bitecek , zaten büyük bir bölümü
oraya götürdük.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ahmet Bey, siz tutanağı isterseniz bir kere okuyunuz .
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - Kömürlükten değil de arşivden aldığı 
nız yazılmış , oysa kömürlükten almışsınız .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Arşivden aldık , kömürlükten değil. Kömürlüğün yanındaki arşiv odasından aldık .

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Bir de sorgu odasının sorgu odası olduğu bizden gizlendi.

iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iSAAHiM BIÇAKÇI -Sorgu yapılmıyor ki zaten efendim , hiç yapılmıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Tarif edilerek , anlatılarak ... insanlar biliyor sorgu yapıldığını.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Orada sorgu odası olabilir ; ama , bizden bir şeylerin gizlenmesi
çok yaraladı bizi.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tek tesellimiz buranın taşınıyor olması.
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Benim anlayamadığım , o aşağıda bulunan kalasın askı olarak değerlendirilmesi . Ben onu anlayamadım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Çok tipik bir askı. Çünkü , özel olarak deliklerinden çıkartılarak
yapılmış kol askıları var. Çok net olarak tarif ettiler. Böyle böyle bir yapı, sorgu odasındaki dolaplar çevrilerek askıya konuyor ve üstünde askı olarak kalıyor ve ona şu şekilde , koltuklarının altı desteklenecek
şekılde konuldukları söylendi .
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Odun parçası mı , yoksa delikli bir şey
mi?
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Delikli. Bayağı özel hazırlamış. Beraber iner görürüz . Aşağıda
duruyor. Odun parçası değil.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - istanbul'da çok yaygın olarak kullanıldığını tespit ettik.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Odun değil.
A EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Odun değil.
iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iSAAHiM BIÇAKÇI - Böyle bir şey yok.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ona odun demeyin , bize haksızlık ediyorsunuz.
iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iSAAHiM BIÇAKÇI - Ne var haksızlık olacak? Böyle bir şey görmedim
ben .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yani bu, hiçbir işlem görmemiş bir tahta parçası olsa, haklı olabilirsiniz ; ama ne denirse denilsin , isterseniz açalım parantez "kalas" yazınız . Resim ve tutanakla sabit
olarak diyorum, yani resmi var. Onun kalas veya başka bir şey olması önemli değil.
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - işi değişik bazdan alıyorum da , gerçeği, daha doğrusu , olan bir şeyi gizlemek pek doğru bir şey değil ; ancak ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Onu aşağıda görünüz, ne diye nitelendirirseniz öyle değerlen
direlim.
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Bence, oraya, belki askıda kullanıldığı
şüphesi arz eden bir kalas denilebilir. Kol bantı denirken , acaba kol bantları nasıl oluyor? Öyle değer
lendirmek lazım .
iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iSAAHiM BIÇAKÇI - Bir şey yok eendim . Tam bir kampiike durum anlattığınız şekilde . Ben 25 senelik polisim, böyle bir şeyi çözemiyorum yani , yapmadım da böyle bir şey.
Böyle bir sorgu da yapmadım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bunlar odanın içerisindeydi, sizin elemanlarınız çıkardı.
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Kol bantı dediğiniz zaman , acaba kol
bantı özel imal edilen bir malzeme mi, doğrudan böyle bir isim verilen bir malzeme var mı?
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Bantlar diyelim.
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- ipin kalınlığı nedir, onu da bilemiyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- ipin kalınlığı falan değil, dört parmak kalınlığında bant.
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bir

iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Ne amaçla kullanılıyor acaba? Burada
malzemesi gibi değerlendirilebilir de, acaba asıl üretim amacı nedir?
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ya , nedir acaba?!
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bağlamak için üretilebilir, onu aşağıya koyanlara sorun, bize de-

askı

ğil.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Onlar çok sağlam koşuluk malzeme olarak üretilmiş olabilir.
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Atlara bağlamaktakullanılıyor bazen

arada, öyle bir koşu malzemesi duydum galiba; ama onun üretim amacı nedir, onu da bilemiyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Onun üretim amacı , sağlam ve kesmeden bağiayabiiecek bir
şey olması gerekir. Çünkü yuvarlak bir şey olsaydı, keser atardr. Kesmeden bağiayabiiecek en sağlıklı
ve sağlam şey.
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - Herhalde en son kullanılacak şey "kol
bantı" denmesi zannediyorum.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Askı veya kol bantına itirazınız olabilir ; ama , malzeme bu malzeme, onu siz tarif edebilirsiniz , aşağıya inelim bakalım , tarif getirin. Ne tarif getirilebilir? Çünkü kalas
değil ; yontulmuş , delikleri açılmış özel hazırlanmış bir malzeme. ip değil ; kalın, kesmesini engelleyecek,
fakat sarıp bağlayabilmede kullanılacak olan sağlam bir malzeme . Ondan sonra battaniye değil , özellikle iki parça halinde ayrılmış koltuk altlarına destek olabilecek şekilde . O manktıkla baktığınızda o ...
Karakol gibi bir yerde üstelik öyle bir odada bulunması , aşağıdaki sorgu mekanının karşısında olması. ..
iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iBRAHiM BIÇAKÇI- Burası taşınıyor şu anda, arş i vler taşınıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Şu anda nezarethanenizde iki kişi var. Çayocağınızda bütün
teşkilatınız yerinde, bilgisayarlar da dahil olmak üzere.
iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iBRAHiM BIÇAKÇI- Taşınma safhasında olunan bir yer. Taşınmakta olduğumuzun farkına varılır yani .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Taşınmamış bir şeyden bahsediyoruz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sayın Pek , aşağıya giderek malzemeyi görürseniz iyi olur.
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Buraya çıkmadan önce gördüm.
"Bant" değil de, buna bir isim getirmek istiyorum.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne söyleyebilirsiniz?
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- "Kol için kullanılan özel bir bant" deyim
olarak biraz farklı da.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Malzeme meydanda.
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Malzeme meydanda da, deyim olarak
farklı olabilir, o düşüncedeyim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O nedenle de, deyim farkını kaldırabilmek için, "resim ve tutanaklarla sabit" dedik.
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Resim önemli, resim önemli ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Siz oraya , "bu malzemeyi şöyle değerlendirdim" diyebilirsiniz.
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - Hiçbir şekilde kola o şekilde bir bant
Türkiye 'de kullanılan bir bant değildir.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Koşu malzemesi .
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Koşu malzemesi olarak üretilebilir yani. Onun niçin üretildiğini as l ında sorup öğrenmek lazım .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bence tipik şeyi bant onun , kemer bantı olabilir, kol bantı demeyelim, ama bu bir bant.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Mesela salıncak ipi değil.
Hazırlık soruturması yapan karakolun hazırlık soruşturması yapan personele nasıl soruşturma yapacağına ait üçer aylık eğitime almışlardı.
iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iBRAHiM BIÇAKÇI- Hepsi akademi mezunu , üniversite mezunu zaten .
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BAŞKAN Or. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yani soruşturmayı yapanlar akademi mezunu mu?
iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iBRAHiM BIÇAKÇI- Hayır, polis memurları zaten yapmıyor soruşturmayı.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne yapıyor?
iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iBRAHiM BIÇAKÇI - Araştırma yapıyor. Bahse konu olan bölüm burası.
Aşağıyla alakası yok. Geçmişte olan bir vakıadır. Taşınma durumunda olduğumuz için oradan çıkmış
olabilir; ama , burada sorgu falan yapıldığı yok .
Karakol taşınma safhasında olduğu için malzemeler sağa sola atılmış vaziyette . Zaten ben taşıyo
rum burayı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Siz buraya geleli ne kadar oldu?
iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iBRAHiM BIÇAKÇI- Altı ay. Zaten taşıyorum yani. Bütün birimleri oraya taşıdık .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Müdür Bey, biz sizinle iftihar ediyoruz, daha fazla iftihar etmek
istiyoruz . ?unları temizlememiz lazım artık . Geleneğimizden kurtulmamız lazım .
iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iBRAHiM BIÇAKÇI - Beyefendi , böyle bir şey zaten yok . Ben bundan
üzüntü duyuyorum. Böyle bir şey zaten yok efendim .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Vatandaş kelime kelime bizden gizlenen adayı anlatmış . Açıyo
ruz , aynı oradaki şey var.
BAŞKAN Or. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Suçlular hep yalan söyler diye düşünüyoruz . Onlar karakolların neresinde ne var, hangi katta sorgu odası , nezarethane, kapısının arkasındanevara kadar tarif ediyorlar.
iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iBRAHiM BIÇAKÇI- Efendim, şunu arz etmek istiyorum size : Geçmiş
dönemden kalan bir bilgiyle fatura bize çıkarılmak isteniyor.
BAŞKAN Or. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Geçmiş dönem değil. Nezarethane defteriniz 2000 yılına ait.
.1999 yılı defteriniz geldiğinde ki , oradan da dört ay hakkınız var demektir buraya geleli altı ay olduğu 
na göre . O bakımdan da olabilir; ama, sizin dediğiniz olmayabilir ... Kaldı ki . bu tür bir şeyi kimin kullandığı da belli olmayabilir, kullanılıp kullanılmadığı da belli olmayabilir, yani hiç kullanılmamış da olabilir.
iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iBRAHiM BIÇAKÇI- Burada hiç kullanılmadı. Taşınma safhasında ortaya çıkan birtakım şeyler yani .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bizim devletimiz vatandaşına kötü davranmamalı.
iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iBRAHiM BIÇAKÇI - Efendim , bakın , ben sizi Gazi Karakoluna götüreceğim . Göreceksiniz arasını. Her nezarethaneye kamera koydurdum . Bunları bizzat ben devletten beş
kuruş almadan, sırf dernek kanalıyla yaptırdım. Modern bir karakol. Biz imajımızı değiştirdik .
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - Yeldeğirmeni Karakoluna ne zaman
gittiniz efendim siz?
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Oraya gittik , oradan buraya geldik .
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - Bana söylemediler de onun için .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Çok müspet kanaatler hasıl olmuş karakollar da var. Küçükköy
sosyal olarak karışık bir yerde.
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Eskiden 142 karakolumuz vardı , şim
di 137 karakolumuz var. Bu 137 karakolumuzun birçoğu son derece düzgündür ; ama , taşınma safhasında olan , değiştirilme safhasında olan , yenilenme safhasında olan karakollarda bazı problemler olabiliyor tabii.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kabuk değiştirme kolay olmuyor.
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - Olumsuz imaj verecek veya olumsuz
düşüncelere sevk edecek birtakım şeyler de olabiliyor.
Bazı şeyleri beraber düşünmemiz lazım . Ben yirmibeş yıldır teşkilattayım . Bu yirmibeş yılım hemen
hemen terörle çalışmalarım hariç tamamen asayiş hizmetlerinde geçmiştir. Birtakım olumsuzluklar, es-

74

kiden yapılan yanlışlıklar olması mümkün ; ama , polis, hiçbir zaman kendi halkına , kendi vatandaşına
kötü davranmayı bir görev edinmemiştir.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Edinmemiştir de çaresizlikten yapabiliyor, başka sorunlardan
olabiliyor.
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Çaresizlik pek normal bir hadise değil.
Bir kişinin çalınan veya gasp edilen malını bulmak için bir başka kişiye eziyet etmenin fazla bir anlamı
yok yani, polisin eline geçecek bir şey de yok. Görev anlayışıyla . elbette diğer kişinin malını , gasp edilen malzemesini , eğer cinayet işlenirse failini bulmak için özel gayret sarf edilebilir; ama, bu hiçbir zaman kanunsuz yollarla kanuna ulaşmak anlamında olmamalı ve öyle de düşünüyoruz ve bugünkü polis de öyledir zaten, öyle olmak zorundadır. Başka çaresi yok. Bir gün mutlaka ve mutlaka delile ulaş
mak istiyoruz. Ama önce delili bulmak ... Bu delili bulmak için de teknik malzemelerden veya teknik donan ımiardan faydalanmak için özel gayret sarf ediyoruz . Bu ne olabilir; bu parmak izi olabilir, bu laboratuvar tekniklerinden taydalanma şeklinde olabilir, bilgisayardan taydalanma olabilir. Teknik seviyeyi
polise verilirse özel gayretiere gerek kalmaz. Yeterki o teknik seviye polise verilsin.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ben sizin burarada başarılı olduğunuzu biliyorum . Sizin burada
daha başarılı olabilmeniz için bize yardım etmenize ihtiyacımız var. Sizinle ilgili teklifler geldiği zaman
birileri bunları bizim önümüze koymamalı. Anlatabiliyor muyum?
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Evet.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Yani bizim size yardımcı olabilmemiz için, sizin bize yardım etmeniz lazım . Çünkü öyle insanlarla karşılaşıyoruz ki on kere aynı işi yapmış , yirmi kere aynı işi yapmış .
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - Benim göndereceğim faks içerisinde
134 defa mahkemeye çıkarılmış , serbest bırakılmış kişilerin isimlerini de yazdım .
A. EMRE KOCAOGLU - Sonra sizin istanbul 'da şu son dönemde çökerttiğiniz 200 'e yakın çeteyi
çökerttiğinizi , 3 000 çeteciyi yakaladınızı biliyoruz. Beykoz operasyonunu biliyoruz, Diyarbakır'daki her
şeyi biliyoruz. Ne muhteşem şeyler yaptığınızı biliyoruz.
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - Beykoz operasyonu , Türkiye 'nin gelecekte başını ağrılacak en büyük belanın temizlenme operasyonudur ve o operasyon olmasaydı Türkiye 'nin belki bir yıl sonra bir iç savaşa sürüklenme ihtimali vardı.
A. EMRE KOCAOGL (istanbul)- Bütün bunları biliyoruz Ahmet Bey. Biz size yardımcı olmak istiyoruz; ama , yarın karşımıza gelecekleri de biliyoruz.
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Kendi söküğümüzü kendimiz dikelim
ki , bir başkası yırtmasın .
BAŞKAN o·r. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Biz gene 1998 yılında geldik Bakırköy Tutukevine ve 2 sene
önce iki sene sonra geldiğimizde bazı değişiklikler var, ama aynı kadrolar gene görevde , aynı olaylar
yine devam ediyor. Orada çalışanlardan ziyade Adalet Bakanlığının belli imkansızlıklarının veya çocuk
tutukevi mantığının ne olması gerektiğinin farkında olunmaması olay. Yani o mantık ne olmalıdır, o hala belli değil. Bir öğretmen, bir psikolog gelmiş; ama yine hücreler aynen , kötü muamele yine aynen var.
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Efendim, bir emir versek bu tip kötü
muameleleri önleyebiliı iz; ancak , o zaman da müthiş bir suç patlaması olur, bunun önüne geçemeyiz .
( istanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Pek 'le tekrar badrum kata inilerek badrum katı gezildi ,
işkence aleti, sorgu odası gösterildi, kendisinden bilgi alındı)
iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iBRAHiM BIÇAKÇI- Buyurun efendim , şimdi de kısmen taşındığımız yeni binamızı gezelim .
BA ŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tabii, buyurun gidelim .
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C. GAZ i OSMANPA Ş A GAZi PO Li S KARAKOLU (29. 2.2000)
(Kısmen taşınılmış

olan

Gaziosmanpaşa

Gazi Polis Karakoluna gidildi ;

Kameralı

bir

yapıya

nezarethaneleriyle, teşhis edasıyla, bilgisayar
sahip olduğu komisyon üyelerince tespit edildi)

donanımıyla, otoparkıyla , tefrişiyle

modern

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- ilçe emniyet müdür yardımcılarından bayan var mı?

iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iBRAHiM BIÇAKÇI- Var efendim . Bayan memurlarımız var, 24 saat nöbet tutuyorlar.
Kamera koydurdum , karakolun
ediyoruz .

etrafını

1,5 kilometreye kadar zumlayacak

şekilde

her

tarafı

kontrol

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Burası asayişten çok terörle mücadeleye yönelik olarak dizayn
edilmiş

gibi .

iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iBRAHiM BIÇAKÇI- Asayiş . Zaten orası yıkılıyer diye büyük bir bölümünü buraya topladık .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Burada her marifet var.
iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iBRAHiM BIÇAKÇI - Bunların hepsini kendi mali imkanlarımızia yaptım .
Devletin bir kuruş katkısı yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Çok güzel olmuş.

iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iBRAHiM BIÇAKÇI - ilçe emniyet müdürlüğü binasında da nezarethaneler var, bina çevresi , aynı şeyi orada da yaptık . Gaziosmanpaşa meydanını , her tara f ını 24 saat kontrol altında tutuyoruz.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Çok güzel, çok modern .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Firari sanık diye kime diyorsunuz?

iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iBRAHiM BIÇAKÇI- ismi belli olup da yakalayamadığımız sanıkiara diyoruz . Suç işlemiş kaçmış , bizce bilinen kişi . Onu takip ediyoruz .Onlara tirari sanık diyoruz.
BAŞKAN Dr. SEMA

T. PiŞKiNSÜT- Sizce bilinen , ama kendisi tarafından bilinmeyen .

iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iBRAHiM BIÇAKÇI - Kendisi tarafından biliyor da kaçak.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Diyelim ki birisi soruşturma sırasında ifadesini söylerken, "ben

bu işi yaptım, ama yanımda da Hasan vardı." Hasan'ın adresi ve sairesi tespit edilemediği için, adı var,
ama adresi tespit edilemediği için tirari sanık olarak kaydınız var ; ama Hasan bunu bilmiyor, ama buna
rağmen adı tirari sanık, değil mi.
iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iBRAHiM BIÇAKÇI- Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Firari sanıklar konusunda mesela GBT'sini de veriyorsunuz

onun tirari

sanık

diye.

iLÇE EMNiYET MÜDÜRÜ iBRAHiM BIÇAKÇI -Ama suçunu bilmeyince GBT'ye girmez.
iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMC ISI AHMET PEK - GBT'ye girmesi içi n kimlik tespitinin yanüfus kayıtlarının tam olması lazım ki fiş açılabilsin, aksi takdirde fiş açı l maz . Sadece ilgili birim bilir, onu arayabilir; çünkü o da net bilmiyor diğer sanık da. Onun için açık kimliğini tespit etmek lazım.
pılması lazım ,

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Açık kimliğini tespit edip, adresini ve bulunduğu yeri bilemediğiniz takdirde, tabii ki başka iller de arasın diye bilgi vermek durumundasınız .

iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- işte , o zaman fiş açılır.
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - O zaman fiş açıldığı zaman , gene o sanığın haberi yoksa, çünkü adresi olmadığı için haberi olmayabilir ; ama ad , soyadı ve kimlik bilgileri olabilir, bu çok doğaldır. O
zaman , o kişinin devlet memurluğuna , kamu görevine veya başka türlü bir şeye , örneğin sınava , baş
ka bir şeye girdiği zaman , GBT'den o tem iz kaydını almak istese GBT'de kaydı çıkar mı?

iSTANBUL EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - O zaman çıkar. GBT kayıtları sadece
oraya değil, nüfusa yazılıyor, tapuya yazılıyor , benzeri kamu kuruluşlarına , daha doğrusu , insanların yararlandığı birimlerin hepsine yazılıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Çok teşekkür ediyoruz sabahın bu saatinde verdiğiniz bilgiler

için .
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IV. BAKlRKÖY KAD lN VE ÇOCUK TU TUKEVi ZiYARETi iKiNCi GÜN (29.2.2000)

(Gardiyanlar

odası

ziyaret edildi)

A. OKUMA ODASI
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Devam eden kaç öğrenci var?
ÖGRETMEN- 19 kişi var şu anda . Mahkemeye gidenler oluyor, tahl iye olanlar var, sayı günlük değişiyor.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Okuma yazmayı ne kadar öğrenebiliyorlar?
ÖGRETMEN - Erken gidenler isimlerini yazabiliyorlar, adreslerini yazabiliyorlar. iki üç ay kalanlar
bayağı öğreniyorlar. Ayrıca sosyal bilgiler ve Türkçe öğretiyoruz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kolay gelsin.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Sayın Başkanım, arkadaşımızın bir maruzatı olacak .
TUTUKLU - Efendim , benim suçum yok. Üstü me iftira atmışlar ; para , teyp ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen nerede sorgulandın?
TUTUKLU -Gaziosmanpaşa Taşlıtarla ilçe emniyette sorgulandım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar önce sorgulandın , kaç gün kaldın orada?
TUTUKLU - 14 gün önce sorgulandım . Karakolda 3 gün kaldım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bunu tespit edelim . Senin ismin ne?
TUTUKLU- Tutuklu 61 .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 3 günden sonra doktora çıkardılar mı seni?
TUTUKLU 61- Hayır efendim , çıkarmadılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burada 3 kalıyor, 1 gün yazılıyor. Dün geeeki yaptığımız incelemelerde bir günü aşan hiç yoktu , hepsi aynı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kötü muamele gördün mü , karakolda dövdüler mi seni?
TUTUKLU 61- ilk gittiğimde dövdüler efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç defa gittin karakola?
TUTUKLU 61- Üç gün kaldım orada. Üç gün sonra mahkemeye çıktım . Sade dayak yedim . Bir de
... diye bir adam vardı ; aksesuarcıydı , paramı aldı. itiraz ediyor, " almadım " diyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki senin avukatın var mı?
TUTUKLU 61- Mahkemeden verdiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Daha önce böyle bir suçtan hiç yakalanmış mı ydın?
TUTUKLU 61- Yok efendim . ilk kez yakalandım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Mahkemeye hiç çıktın mı?
TUTUKLU 61- ilk çıktığımda serbest kaldım . ikinci mahkemem. Evdeydim , çarşamba günü geldim .
ilk başta "serbest" dediler, sonra "yedi gün gözaltında kalacak" dediler. 14 gün oldu ben geleli . Avukatım ilk geldiğinde buna itiraz dilekçesini vermiş .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tevkif tarihi 16.2.2000 , suç tarihi 13-14.2.2000 gecesi. Gözlem süresi 1 gün deniyor burada. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlık numarası
2000G2093 , esas numarası 2000 .
Senin avukatın var mı?
TUTUKLU- Yok .
TUTUKLU - Hocam, ne zaman çıkarım mahkemeye , bir ay yedi gün oldu daha mahkemeye çıkamadım .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin avukatın var mı?
TUTUKLU - Yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neydi senin suçun?
TUTUKLU -Gasp . iftira , işkence zoruyla kabul ettim .
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede sorgulandın sen?
TUTUKLU- Karagümrük 'te.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin ismin ne?
TUTUKLU - Tutuku 62.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi tarih?
TUTUKLU 62 - Buraya gelmeden iki gün kaldım ben karakolda, işkence gördüm . Havuzun içine
sokup dövdüler. Yuvarlak bir havuz vardı dışarıda , bahçede, içine sokup çıkardılar. O zaman her şeyi
imzaladım . Okuma yazma bilmiyorum , cahilim , ama imzaladım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ondan sonra avukatın , barodan kimse gelmedi mi? Ailen nerede senin?
TUTUKLU 62- Kimse gelmedi. Ailem Karagümrük'te.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin?
TUTUKLU- Benim bir tane suçum vardı , üstüme dokuz tane daha suç verdiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen kaç defa gittingeldin karakola?
TUTUKLU - Karakolda ben 6 gün kaldım , çok dövdüler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin adın neydi?
TUTUKLU - Tutuklu 63 .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi tarihte karakala girdin , suç olarak söylenen neydi?
TUTUKLU 63 - 12 nci ayın onunda girdim, 6 gün kaldım . Bizim suçumuz hırsızlıktı, üstüme 9 tane
suç verdiler zorla.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi karakolda sorgulandın?
TUTUKLU 63- Bakırköy Osmaniye Araştırma .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nasıl bir yer orası, tarif et bakayım .
TUTUKLU 63- infazdı orası. iki kat aşağıya indirdiler bizi . Yukarı falan astılar. ip var böyle, askıya
alıyorlar, düğmeye basıp yukarıya çıkarıyorlar, indirip kaldırıyorlar. Sonra ellerine eldiven giyip apandislerimizi sıkıyorlar. Gözlerimiz bağlı ; soğuk suda bir saat yıkıyorlar .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yanında başka kimse var mıydı?
TUTUKLU 63- Vardı , o şu anda Metris'te .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen kaç yaşındasın?
TUTUKLU 63- 18 yaşındayım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin avukatın? ..
TUTUKLU 63- Mahkemeden verdiler baro avukatı. O tarihten bu zamana kadar, üç aydır buradayı m.

B. BiRiNCi KOGUŞ
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç kişisiniz burada?
TUTUKLU - 14 kişiyiz aslında , ama bazı arkadaşımız mahkemede ve kurstalar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- En eskiniz kim burada?
TUTUKLU- Benim , 7,5 aydır buradayım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- ismin ne?
TUTU KLU -Tutuklu 64
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞ K iNSÜT- Nerede sorgulandın .... ?
TUTUKLU 64 - Üsküdar adliyesine çıktım , Ümraniye asayişinde yakalandım . Yakalandığım tarihi
hatırlamıyorum; ama, 4 gün falan kaldım orada .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kötü muamele gördün mü?
TUTUKLU 64- Ezdiler beni. Askıya falan aldılar beni . Sopayla beraber kolarımı kaldırıyorlar. Çok
fazla bir şey de hatırlayamıyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burada mahkemelerine devam ediyor musun?
TUTUKLU 64- Mahkemelerime devam ediyorum .
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen ne zaman yakalandın?
TUTUKLU - 8 inci ayın 18'inde yakalandım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- ismin ne?
TUTU KLU -Tutuklu 65.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kaç gün kaldın sorguda?
TUTUKLU 65 - Bir hafta kaldım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi karako l?
TUTUKLU 65- Beni Eminönü infaz aldı. Eminönü infazda bir hafta ka ld ım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kötü muamele gördün mü orada?
TUTUKLU 65- Devletten habersiz işkenceyle sorgulandım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nereden biliyorsun devletten habersiz olduğunu? Polisler mi
yaptı , kim yaptı?
TUTUKLU 65-........ Mümemeyyiz raporum bile gelmedi.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Kim yaptı sana işkenceyi?
TUTUKLU 65- Kısa boylu kel olan başkomiser yaptı. Badrum katta beni !alakaya aldı , ask ıya aldı ,
cereyana aldı. Uzun bir kalas var buradan karşıya kadar. Yatırdılar beni , gözlerimi bağladılar. iki kişi şöy
le durdu kaldırdı . Battaniyeyi iki tarafıma koydular, buradan öbür tarafa bağladıla r, çektiler. Baktılar dayanıyorum düze , terse bağladılar . Beni yaralı halde bağladılar . Ben yaralıyken yaptılar bunları.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen kendi kendini kesmiş miydin, neden bu dikiş izierin var?
TUTUKLU 65- Yok . Satır değmiş bana Ankara'da. Beni zorla götürmeye çalıştılar hırsızlar Ankara 'da. Gel bana çalış , dediler, ben de gitmeyince satırla vurdular.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Ankara'da mı oturuyordun?
TUTUKLU 65- An kara 'da teyzemlerde kalıyordum .
A. EM RE KOCAOGLU (istanbul)- işin var mıydı?
TUTUKLU 65- Demirciydim .
A. EM RE KOCAOG LU (istanbul)- Daha önceden tanıyor muydun onları?
TUTU KLU 65- Tanımıyordum . birkaç sefer gö rmü şlüğüm vardı.
BAŞKAN Dr. SEM A T. PiŞKiNSÜT- Senin adın ne , nerelisin?
TUTU KLU -Tutuklu 66, ... luyum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Nerede yakalandın?
TUTUKLU 66- Ş işli Merkez Karakolu aldı. Oradan araştırmaya verdil er.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç gün kaldın?
TUTUKLU 66- iki gün kaldım . Kötü muamele görmedim .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sen niye kötü muamele görmedin , sebebini biliyor musun ?
TUTUKLU 66- Polisler tanıdıktı , polisler amcamı , dayımı tanıyorlardı.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Başkalarına kötü muamele yapıyorlar mıydı?
TUTUKLU 66- Ba şka larına kötü muamele yapıyorlar. Zaten oradan Üsküdar asayişe yolluyorlar.
Başkalarına kötü muamele yapıldığını gözümle görmedim , ama yapılıyor yani.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Suçun neydi?
TUTUKLU 66- Hırsızlık olmuştu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Senin ismin ne?
TUTUKLU - Tutuklu 67.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sen nerede yakalandın , nerede sorgulandın, suçun neydi?
TUTUKLU 67 - Ben Üsküdar Çengelköy'de sorgulandım . Oto hırsızlığıydı suçum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Senin adın ne?
TUTUKLU -Tutuklu 68.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sen nerelisin , ne kadar zamandır buradasın?
TUTUKLU 68 - ..... lıyım . Aşağı yukarı on gün oldu.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Nerede ya kalan dın?
TUTUKLU 68- Pendik Tavşantepe Karakolunda .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Orada kötü muamele gördün mü?
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TUTUKLU 68- Ne diyorsunuz ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Suçun neydi?
TUTUKLU 68- Suçum hırsızlıktı . Akşam üzeri alındım . Kaza yapmıştım , suratım falan şişti , beni o
halimle dövdüler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç gün kaldın?
TUTUKLU 68- Bir gece kaldım , sabaha kadar işkenceye aldılar beni . Falakaya aldılar, tekme tokat
co pla dövdüler beni . Başka bir şey yapmad ı lar. Ayaklarımı sandalyenin üzerine koydular, kalın demirle
vurdular efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin ismin ne?
TUTUKLU - Tutuklu 69 .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç yaşındasın , memleketin neresi?
TUTUKLU 69 - 16, ....
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sen nerede yakalandın?
TUTUKLU 69- Aynı , suç ortağıyız .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sana kötü muamele yapmadılar mı?
TUTUKLU 69- ikimiz beraber olduğumuz için ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Buradan memnun musunuz?
TUTUKLU - Memnunuz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , mahkemelerinize gidip gelebiliyor musunuz?
TUTUKLU - Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Yemeklerden veya başka türlü kötü muameleden , herhang i bir
şe yd e n şi kayetiniz var mı? Dikkat ederseniz cezaevi idaresinden ayrı olarak görüşüyoruz .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz , söylediler mi size?
TUTUKLU 65- Duyduğumuza göre insan Hakları. ..
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Biz milletvekiliyiz. Sayın Sema Pişkinsüt Aydın Milletvekili, komisyonumuzun başkanı ; Ben istanbul Milletvekiliyim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen yeni uyandın ama, bizim de vaktimiz kısıtlı.
Bütün vücudunda kesik izleri var, kendin mi kestin?
TUTUKLU - Kendim kestim efendim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neden kestin?
TUTUKLU - Burada insan bunalıma giriyor, kötü muamele oluyor. Arkadaşlarımızı hücreye götürüyorlar, tecritte bırakıyorlar .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar zamandır buradasın?
TUTUKLU- Ben az bir süredir buradayım. 10 gün oldu . ikinci gelişim buraya benim . Hırsızlıktan yatıyorum . Olay Yenibosna 'da oldu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Geçen sefer geldiğinde cezaevinde ne kadar kaldın?
TUTUKLU - Beş ay.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - O zamandan mı biliyorsun buradaki kötü muameleyi , yoksa
bu on gündür mü?
TUTUKLU - 1998'den biliyorum .
Ben geldiğimde siz yeni gitmiştiniz . Ben beşinci ayda gelmiştim , sizin için "yeni gelip gittiler" demişlerdi.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bu vücudundaki kesikler o zamandan mı kalma?
TUTUKLU - Yok, bunlar hep karakolda oldu.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Adın ne?
TUTUKLU -Tutuklu 70.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- ..... senin her yerin kesik kesik . Sen bali çekiyor muydun?
TUTUKLU 70- Ben bali çekmiyordum. Ben bira içiyordum efendim . Başka bir şeyim yok . Karakol da işkence yaptılar başka suçları kabul etmem için.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki, burada hücreye alıyorlar mı?
TUTUKLU 70- Tecritte altı ay kalan arkadaşlarımız var.
sı

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sen kendin kaldın mı?
TUTUKLU 70- Yok . Arkadaşlarımızdan dört ay kalan var, üç ay kalan var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kendileri istiyor olabilirler mi?
TUTUKLU 70- Kendileri kesinlikle isteyemezler. Bir ay insan kendi isteğiyle altı ay tecrittekalır mı?
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne var tecritte, nasıl bir yerdir orası?
TUTUKLU 70- Hücredir, hiçbir şey yok orada. TuvaJetten farkı yok affedersiniz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sizlerden tecrittekalanlar var mı?
TUTUKLU 65- iki ay kaldım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neden hücre cezası verdiler?
TUTUKLU 65- Koğuşla anlaşamadık . Kendim bir iki hafta durmak istedim , iki ay tuttular.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sen niye kendin istedin?
TUTUKLU 65- Koğuşla anlaşamadık, o yüzden .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin koluna ne oldu? Sen de kendin mi kestin?
TUTUKLU - Kendim kestim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen bali alıyor musun?
TUTUKLU 64- Yok efendim , ben bali falan çekmiyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neden kendini kesiyorsun?
TUTUKLU 64- Burada bunalıma giriyerum efendim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ama çok kötü bu kollarınız .
Senin ismin ne , hangi karakolda sorgulandın?
TUTUKLU 68- Ben Çamçeşme Karakolunda sorgulandım . Ben buraya 11 inci ayda geldim . Benim
buraya üçüncü gelişim .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Gittiğin zaman kolunda bir problem var mıydı?
TUTUKLU 68- Vardı efendim . Şu bileğimde vardı , bu sefer burada da kırıklık olmaya başladı.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Nasıl oldu, vurarak mı kırdılar?
TUTUKLU 68- Vurarak kırdılar . Hastahaneye götürmediler, doktor raporum da yok efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin avukatın yok mu?
TUTUKLU 68- Avukatım var efendim . Savcıya söyledim, ama hiçbir şey yapılmadı.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Burada bakıyorlar mı kırığına?
TUTUKLU 68- Burada sardılar sadece .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burada doktor var, psikolog var. Mesala, bir psikolog var, bu
koğuşta siz çok bunalıma giriyorsunuz.
TUTUKLU 68- Var, bizimle konuşuyor, ama bir şey yapamıyor ki efendim . Yani, insanların sorunlarıyla fazla ilgilenmiyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki çocuklar, Allah kurtarsın.

C. iKiNCi KOGUŞ
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Merhaba çocuklar.

Bu koğuşta kaç kişisiniz? ("14 kişiyiz" sesleri)
14 kişisiniz , öbür arkadaşlarınız nerede?
TUTUKLU- Kursta olan var, havalandırmada var, mahkemede olan var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hücrede olan var mı?
TUTUKLU- Yok, ama bu arkadaşımız hücredeydi yeni geldi .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin ismin ne?
TUTUKLU 71- ismim 71 .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kendi isteğinle mi gittin tecrite, yoksa gönderildin mi?
TUTUKLU 71- Koğuşta biraz olaylar oldu o yüzden aldılar. Ben hücrede 9 gün kaldım. ilk gittiğim
gün vardiyanın hepsi dövdü.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- iyi muamele eden vardiya var mı?

82

TUTUKLU 71 - iyi muamele eden de var, kötü muamele eden de var. Yani, her vardiyada iyisi de
var kötüsü de var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- En kötü muameleyi yapan hangi vardiya?
TUTUKLU 71- Ona bir şeydiyemem ben ; çünkü hepsinde var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Küçükköy Karakolunda , Yeldeğirmeni Karakolunda sorgulanan
var mı aranızda?
TUTUKLU 72- Ben 14 yaşındayım , iki hafta önce Yeldeğirmeni Karakolunda 8 gün sorguland ı m .
Bana orada işkence yaptılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O karakolu bize anlatabilir misin?
TUTUKLU 72- Karakala girince alt katı var orada işkence yapılıyor . Aşağı merdivenden iniyorsunuz ,
orada kazma sapı var onunla ayaklarımıza vuruyorlar, hortum var orada ıslatıyorlar, gözümüzü bağlıyor
lar, jop var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Gece nerede kaldın orada?
TUTUKLU 72- Nezarette kaldım.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Oranın ışığı var mı , nereden yanıyor?
TUTUKLU 72- ışığı var, ama dışarıdan yanıyor. Nezaretle soyunma odası birbirine yakın zaten .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Orada 8 gün kaldığını söylüyorsun . 8 gün boyunca işkence gördün
mü , arada bir bıraktılar mı?
TUTUKLU 72- Yok , dakika başı alıyorlar, dayanamadık ifadeyi imzaladık .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nasıl polisler, tarif edebilir misin?
TUTUKLU 72- Sivil polisler. Bir tane var kel , gözlüklü , oraya hep o bakıyor zaten . Adını tam bilemiyorum , ama " Rıdvan " diyorlar. Gözlerim bağlı olduğu için başka göremedim .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Neden 8 gün tuttular, sana bir şey söyletmek istediler de onun için
mi?
TUTUKLU 72- Benim olayım oto hırsızlığ, ama ne çalındıysa üstümüze atıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Başka, karakolda kötü muamele gören var mı aranızda? ("herkes görüyor" sesleri)
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- "Herkes görüyor" diyorsunuz.
Mesala, sen nerede sorgulandın?
TUTUKLU 73- Beni de otodan almışlardı , Gayrettepe'de ikinci katta sorgulandım . Beni önce , bizim
orada Atışalanı Karakolu var orası aldı , orada bir şey yapmadılar, daha sonra Gayrettepe 'ye gönderdiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen nerelisin, kaç yaşındasın?
TUTUKLU 73- Ben Sivas 'lıyım . Kimlik yaşım 17, ama esas yaşım 19 falan .
Gayrettepe'de "ne yaptığını söyleyeceksin" dediler. Ben de, zaten arabada her şey vardı , belli oluyor dedim , şunu şurada alınmışsa , bu da burada . "Yok, başka şeylerde söyleyeceksin" dedi bana. Beni nezarete attılar, akşam oldu . Gittiğiniz zaman ikinci katta koridorun en sonunda tuvalet falan var onun
şeyinde dövme yeri var. Beni bu şekilde battaniyeyle bağladılar filistin askısına aldılar. Ben görmedimya gerçi beni yukarı astılar, bağırıyorduk , falan . Askıya aldıktan bir dakika sonra bırakıyorlar aşağına
sandalye koyuyorlar "söyle" falan diyorlar, affedersiniz, şeyleri sıkıyorlar, ondan sonra tekrar sandalyeyi çekiyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Boğazını da sıkıyorlar mı?
TUTUKLU 73- Boğazını değilde, böyle cereyan veriyorlar parmak uçlarına .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sana da verdiler mi, neyle verdiler?
TUTUKLU 73- Bana da verdiler, ama neyle verdiklerini görmedim . Dövdükten sonra tuvalete götürüyorlar, hortumla su sıkıyorlar.
TUTUKLU 74- Efendim, ben de bir şey söylemek istiyorum .
Bunlar, iz kalmasın diye bir yerlerini bağlıyorlar o şekilde vuruyorlar ki doktora gidince darp izini görmesin diye. Yani , o şekilde profesyonelce vuruyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen Gayrettepe'de kaç gün sorgulandın? Sorgudan sonra doktora götürdüler mi?
TUTUKLU 73- Ben Gayrettepe 'de 2 gün kaldım . Sorgudan sonra beni doktora götürdüler, ama doktor hiçbir şey demedi , beni muayene de etmedi . Polisler de yanımdaydı zaten .
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi doktora gittiniz?
TUTUKLU 73- Gayrettepe'de bir yer vardı , ama büyük hastahaneydi , ismini bilmiyorum.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen nerelisin , nerede sorgulandın?
TUTUKLU 74- Ben ..... 'luyum . Ortaokul üçten terkim . Babamla beraber dericilik işi yapıyorduk . Zeytinburnu Araştırmada sorgulandım. Ben 1,5 ay önce evden kaçmıştım , Sirkeci 'de Küçükpazar diye bir
semt var, orada birkaç tane arkadaşla tanıştım , hırsızlık yapan , onlarla beraber Zeyturburnu semtine gittik "orada bir bakkal sayalım " dediler, bunlar kilidi kırıp içeri girdiler, ben yakalandım , Zeytirburnu Araş
t ır ma geldi , karakala gittik , beni biraz dövdüler. Bu benim ilk işimdi , ilk defa giriyerum cezaevine. Bana
"onlar nerede?" diye sordular, ben de kaçtılar, nereye kaçtıklarını görmedim dedim , bana "söyleyecek sin , başka nereyi soydunuz , kaç yeri soydunuz? Dün burada bir tane daha olmuş onu da mı siz yaptı
nız? " dediler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bu karakolu tarif eder misin , nasıl bir yer?
TUTUKLU 74- Büyük , altında araştırma binası , 3-4 katlı , altında da karakol var. Beni dördüncü katta sorguladılar. Dördüncü katta 2 tane nezarethanesi var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Duvarlar yumuşak mı , yer ne?
TUTUKLU 74- Duvarlar normal sıva , yerler beton , yalnız , oturma yerleri gibi bir şeyler vardı. Bana
orada askı falan yapmadılar da falakaya yatırdılar, vurdular, başka bir şey yapmadılar. Benim suç ortağ ım vardı 15 inci koğuşta onu çok kötü yaptılar, hatta o parmaklarını yedi. Parmaklarını yedikten sonra
başkom i ser " bırakın bunu" dedi bıraktılar artık .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Parmaklarını nasıl yiyor?
TUTUKLU 74- Bu sara hastası galiba, sinirieni nce şişiyor kendi kendine , bir şeyler yapıyor, dişleriy
le parmaklarının uçlarını koparmaya başlıyor. Yani , parmaklarının uçlarından kan fışkırıyor bayılıyar gidiyor 5-6 dakika sonra ayılmaya başlıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burada tecrite giden var mı aranızda?
TUTUKLU 71- Ben gittim. Burada, bundan 2-2,5 ay önce bir kere isyan çıkmıştı , o zaman birkaç kişi
de bahçedeydi hatta, burada isyan çıkıyor barikat falan kurmaya çalışıyorlar, gardiyanlar geliyor barikatı
aşıyor herkesi götürüyorlar, bizi de bahçeden aldılar götürdüler, görüş yerinde güzel bir falaka yaptılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Falaka dediğiniz , ayağınızı mı kaldırıyorlar, yoksa sopayla mı
vuruyorlar?
TUTUKLU 71- Ayağını kaldırıp nereye gelirse her tarafına sopayla vuruyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede o sopalar?
TUTUKLU 71- Mustafa ağabeyde .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Nerede saklıyorlar?
TUTUKLU 71- Bilmiyoruz . Bir olay olduğu zaman hemen 4-5 tane gardiyan elinde sopayla ortaya
çıkıyor. Ben en son gittiğimde idarenin kapısının arkasında , ama aramaya kalksak bulamayız .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Biz aradık yok orada.
TUTUKLU 71- Plastik kısa borular var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kapının arkasındaki dalapiarı boşalmış olarak gördük . Dalapların neden boşaldığı da dikkatimizi çekti. Malzeme orada duruyor demek ki .
TUTUKLU 71- Orada bizi dövdüler ; hatta, .. . diye bir arkadaş vardı, onun dudağını patlattılar. Biz de
korkumuzdan kanları sürdük ki vurmasınlar diye falan , ama yine de vurdular. Daha sonra onları bırak
tılar 3 kişi aldılar. Beni aldılar, 2 tane daha arkadaşı aldılar tecritin oraya götürdüler, müdür falan geldi
orada da biraz dövdüler ondan sonra "şu çocuğu tecrite atın " dediler, yani "mümessil yardımcılarını tecrite atın " dediler, onları attılar, bizi orada yine dövdüler ondan sonra getirdiler buraya .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , mahkemelerinize düzgün gidebiliyor musunuz?
TUTUKLU 74- Ben ilk iki mahkememe gidernedim iki ay boyunca. Buradan çıktım , duyarlı kapılara
kadar gittim , cezaevinin çıkışına kadar "araba yok" dediler geri geldim. Bir ayda bir mahkemem oluyor,
öbür bir ay sonra yine gittim , yine aynı şekilde yine araba yok , yine gönderdiler. Üçüncüsüne buradan
dilekçe yazdım 2-3 defa, en sonunda dilekçeye karşılık verdiler, götürdüler. 1O gün sonra yine mahkemem var onu düşünüyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sizin koğuşunuz sorumlu diye mi böyle oluyor?
TUTUKLU 74- Bilemiyorum artık ; ama , o eski adamların hiçbirisi yok . Neden yapıyorlar bilmiyorum .
Bu mahkemede , büyük ihtimalle tahliye olacağım .
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin durumun nedir?
TUTUKLU 75- Ben Küçükçekmece 'de sorgulandım, orada kötü muamele yaptılar. Ben orada 24 saat kaldım . Geceleyin dövdüler, falakaya aldılar. Bir de sabah vardiya değiştiğinde saat 8'de öbür vardiye geldiğinde dövüyor. Ben suçumu itiraf etmiştim , ama başka iş istediler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Elektrik verdiler mi?
TUTUKLU 75- Elektrik yok orada.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Üzerindeki elbiseleri çıkarttırdılar mı?
TUTUKLU 75- Hayır. En sonunda , dayaktan sonra bütün elbiseleri çıkartıyorlar hortumla su sıkıyor
lar.
TUTUKLU- Buradan bir tanearkadaşımızıda Yeldeğirmeni Karakolunda polisler elinden silahla vurdu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Polisin ismini biliyor musunuz?
TUTUKLU - Ben görmedim , bilmiyorum .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Nereden biliyorsun, kim söyledi sana?
TUTUKLU - Bizim arkadaş geldi zaten , yakaladılar getirdiler polisler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Adı neydi onun?
TUTUKLU- ..... Şu anda Bahçekapı 'da yatıyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- O zaman, ölmedi yani?
TUTUKLU - Yaralandı. Bir de işkence yaptılar , tuz bastılar. O yara yerine tuz bastılar.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Onu neden içeri almışlardı?
TUTUKLU- Otodan .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki, o arkadaşın polis ismi söyledi mi?
TUTUKLU- Hayır , söylemedi .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç gün kalmış içeride?
TUTUKLU- O da bizimle birlikte 8 gün kalmış .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 8 gün Yeldeğirmeni ' nde ikiniz beraber mi kaldınız?
TUTUKLU- Hayır, biz 6 kişiydik .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Size başka suçlar yüklerneye çalıştılar öyle mi?
TUTUKLU- Bize başka suçlar yüklerneye çalıştılar, ama biz kabul etmedik .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sen aldın mı?
TUTUKLU 74- Ben de almadım , ama benim suç ortağım aldı . O parmaklarını yiyen arkadaşım suçu alınca beni bıraktılar. O arkadaşım şu anda 3 dosyadan yargılanıyor. Bir tanesi kendi yaptığı , öbürlerinden haybeden yargılanıyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- O haybeden aldıkları konusunda mahkemeye hiç çıktı mı?
TUTUKLU 74- Çıkmış 1-2 defa, ama mahkeme sürekli atıyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Mahkeme anlayışlı mı davranmış? Yani , mahkemeye gidip de "bunu ben yaptım , ama diğer ikisini ben yapmadım" deyince mahkeme nasıl karşılıyor?
TUTUKLU 74- "Niye paliste böyle bir ifade verdin?" diyor, o da doğal olarak " işkence gördüm" diyor, o zaman hakim de "işkence zoruyla ifade vermiş" diye yazıyor ve şahitlerin falan gelmesi için mahkemeyi atıyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Peki, avukatlarınız var mı?
TUTUKLU 74- Baro avukatlarımız var, başka avukatımız yok.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Tamam, onlar da avukat aslan gibi . Ya onlar da olmasaydı ne olacakt ı ?

TUTUKLU- Konuşmuyorlar ki efendim. Sadece "müvekkilimizin tahliyesini talep ediyoruz" diyorlar,
bir şey demiyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Cezaevine girip sizinle konuşmuyorlar mı?
TUTUKLU- Hayır, hiç konuşmuyorlar. Ben avukatımı ilk mahkemede tanıdım . Hatta onun gelmesini istemiyoruz. Orada birkaç şey söylese güzel olur.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Çocuklar, o ne demesi gerektiğini, müsaade ederseniz , bizden daha iyi bilir. Onun için , içiniz rahat olsun. Ya o da olmasaydı ne olacaktı?
TUTUKLU- Buraya gelse yüzyüze konuşsak onunla daha iyi olur.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Allah kurtarsın.

başka
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D. ÜÇÜNCÜ KOGUŞ
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT - Merhaba.
Kaç kişisiniz? (" 15 kişiyiz " sesleri)
Öbür arkadaşlarınız nerede?
TUTUKLU 76- Diğerleri kursta .
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT- Lavaboları , muslukları eskisi gibi olan , son derece kirli ve son
derece zor koşullarda . Tuvaletin musluğu akıyor, tuvaletin kapısı kırık ve açık . Çok kötü .
Bu koğuşta en uzun yatan kim?
TUTUKLU 76- En uzun yatan arkadaş şu anda fayans kursunda efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT- Kaç kişi gidiyor böyle el kurslarına.
TUTUKLU 76- 3 kişi el kurslarına gidiyor, 4 kişi de okuma-yazma kursuna gidiyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT- Birkaç defa üst üste gelen var mı aranızda? .. Yok.
Küçükköy Karakolunda sorgulanan var mı içinizde?
TUTUKLU 77- Ben Gaziosmanpaşa ' dan geldim .
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT- Nereden?
TUTUKLU 77- Adliyeden .
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT- Orada kötü muamele gördün mü?
TUTUKLU 77- Hayır , görmedim .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Senin suçun neydi?
TUTUKLU 77- Teyze çocuklar hırsızlık yapmış , onlarla geziyorduk yanlarında yakalandım .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Onlara kötü muamele yaptılar mı?
TUTUKLU 77- Bilmiyorum , ben yanlarında değildim . Bana , karakoldan " arınıyorsunuz" diye haber
geldi, gittim, 2-3 saat nezarette tutuldum ondan sonra tutuklandım.
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT- Yeldeğirmeni'nde sorgulanan var mı?
TUTUKLU 76- .......... isimli arkadaş vardı , ama şu anda mahkemeye gitti . O arkadaş da buraya geleli 16-17 gün oldu .
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT- Kötü muamele gördüğünü söyledi mi size?
TUTUKLU 76- Elektrik falan verildiğini söyledi.
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT- Peki , sizlerden , karakolda kötü muamele gören var m ı ?
TUTUKLU 76- Yok efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT- Burası nasıl , her vardiya aynı mı, yoksa bazı vardiyalarda daha mı iyi , bazılarında daha mı kötü?
TUTUKLU 76- Hepsi iyi, herkes iyi.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- A ranızda tecrite giden var mı?
TUTUKLU 76- Yok efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT- Niye tecrite gidilir?
TUTUKLU 76- Bir hata yaparlar, kavga olur onun için giderler, ama bizim koğuşumuzda kavga olmaz.
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT- Biz sadece burada, Meclis heyeti olarak sizlerle konuşuyoruz,
cezaevinden özellikle kimseyi almıyoruz, kapının önünde de tutmuyoruz ki , bir sıkıntınız , sorunlarınız
varsa dinieyeJim diye.
Bizden bir isteğiniz olursa, Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Hakları inceleme Komisyonu diye yazarsınız veya ailelerinize söylersiniz onlar yazarlar.
Allah kurtarsın çocuklar.
(Başkan

ve komisyon üyelerinin bahçedeki tutuklularla

BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT -Merhaba.

Ne zamandan beri havalandırmadasınız?
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konuşması)

TUTUKLU- Biz daha yeni çıktık , ama sabah çıkıp akşam saat 4'e kadar kalabiliyoruz, ama genelde
sonra üst kısım , öğleden önce alt kısım çıkıyor, bu da iki günde bir değişiyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Topunuz , spor pabuçlarınız var mı?
TUTUKLU- Spor pabuçlarımız var, ama topumuz yok . Küçük naylon topumuz var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Niye top vermiyorlar, olmadığı için mi , yoksa?
TUTUKLU- Olmadığı için . Topu kanlinden alıyoruz . Naylon top alıyoruz patlıyor. Tabii futbol topu olsa patlamaz .
Efendim , bizim havalandırmaya çıkmada bir sorunumuz yok , ama açık görüşler çok kısa o yönden
şikayetimiz var. Tam rahat konuşamadan hemen "içeri girin" diyorlar.
Bir de af bekliyoruz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hep beraber affın arkasındayız.
Kendi avukatlarınız değil de baro avukatları buraya gelip sizinle görüşüyor mu?
TUTUKLU- Baro avukatları buraya gelip bizimle görüşmüyor, sadece mahkemeye geliyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Niye gelmiyorlar?
TUTUKLU- Aslında gelmeleri lazım , ama neden gelmediklerini bilmiyoruz. Benim mahkememe de
gelmedi , mahkeme ileri bir tarihe ertelendi .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sizi bir de burada görelim dedik.

öğleden

Hoşçakal ın .

(Tukukevi Müdürü ve
verdi)

savcısı,

Komisyon

Başkanının

talep

ettiği ,

tutukeviyle ilgili bilgileri içeren ev-

rakları

E. KARANTiNA
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Çocuklarla görüşmeden önce karantina hakkında bize bilgi ve-

rir misiniz?
iDARi MEMUR HASAN ÖZ- Kanantinada şu anda 8 çocuk var, 15-20 kişi olduğu zaman suçuna ve
fizik durumuna ve yaşına göre koğuşlara dağıtıyoruz . Şu anda 8 kişi var, akşam 7 kişi geldiği zaman
dağıtırız . Gerektiği zaman görüşe alıyoruz .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Peki, her zaman psikologa danışsak daha iyi değil mi?
iDARi MEMUR HASAN ÖZ- Aslında öyle olması gerekir. Psikoloğun devamlı takip etmesi gerekir,
takip de ediyor. Yani, görüşme yapıyor.
Aslında karantinamız şudur : Gelen çocuk oraya konulur, orada gözetim altında tutulur. En doğrusu
sizin dediğiniz. Yani , bu işlerin psikoloğun gözetimi altında yapılması lazım.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Merhabalar, nasılsınız? ("sağolun" sesleri)
Siz ne zaman geldiniz? ("yeniyiz" sesleri)
Hepiniz mi yeni geldiniz , ayrı ayrı mı geldiniz, en son gelen kim?
TUTUKLU- 78- En son biz 3 kişi birlikte geldik.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi karakolda sorgulandınız?
TUTUKLU 78- Ben Pendik Araştırmada , bir de Kaynarca Çamçeşme Karakolunda sorgulandım .
Benim suçum , bizim binanın altına marangoz malları saklamışlar beni de aldılar. Ben araştırmada kötü
muamele gördüm. "Bunu sen yaptın" diye dövdüler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne yaptılar, elektrik verdiler mi, askıya aldılar mı?
TUTUKLU 78- Bana elektrik falan vermediler, askıya da almadılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , burada en erken gelen, kaç gün oldu?
TUTUKLU 79- Ben cuma günü geldim, bugün günlerden salı. Yani , ayın 25'inde geldim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burası çok soğuk bir yer. Kaloriferiniz yanmıyor mu , geldiğiniz
den beri burası böyle soğuk mu? ("evet" sesleri)
TUTUKLU 79- Normalde sıcak oluyor, ama akşamları biraz soğuk oluyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Senin memleketin neresi, nerede sorgulandın , suçun neydi?
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TUTUKLU 79- Benim memleketim .... , suçum hırsızlık , Bahçeşehir 'de sorgulandım . Benim olayım
Tahtakale 'de oldu . Malları benden istediler şüpheli şahıs olarak yakalandım . "Mallar sende mi?" dediler, ben de evet bende dedim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Dövdüler mi , kötü muamele yapıldı mı?
TUTUKLU 79- Hayır, kesinlikle .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Karakolda kötü muamele gören var mı aranızda?
TUTUKLU 80- Efendim , ben Beyoğlu Araştırmada sorgulandım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Okuyar muydun?
TUTUKLU 80- Okumuyordum efendim , ilkokul beşinci sınıftan ayrıldım . Ben camcıda çalışıyordum .
Ben suçüstü yakalanmadım. Uzaktan tanadığım birkaç kişi bizim ismimizi vermiş karakola, karakol da
gelip bizi alıyor, yapmadığımız işleri bizim üstümüze veriyorlar işkenceyle . " Bunları sen yapmışsın " dediler, ben de yapmadım dedim , ama işkence yaptılar ben de işkence zoruyla üstüme aldım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Orayı bir tarif et bakalım .
TUTUKLU 80- Ok Meydanında Taksim 'de Beyoğlu Araştırma üçüncü kat. 2 tane nezaret var, nezaretin az ilerisinde hemen mutfağın yanında boş bir oda var beni orada askıya aldılar. Kenarlarda 2 tane dolap var, kolları na , uzun , yaklaşık 10-15 santimetre kalınlığında bır tahtayı sünger sararak 2 polis
arkarndan iple bağladı astılar, askıda elektrik verdiler. (Polislerin nasıl bağladığını ve nasıl astığını hareketlerle gösterdi)
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Evvela soydular mı?
TUTUKLU 80- Bunları yaparken gözlerimi bağladılar. Evvela çırılçıplak soyuyorlar, soğuk su sıkıyor
lar, daha sonra bağlıyorlar, asıyorlar, baş parmağımdan , ağzımdan , idrar yaliarımdan 15 dakika arayla
elektrik veriyorlar. Ben askıda yarım saat kaldım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gördüğün kadarıyla yer taş mı , tahta mı?
TUTUKLU 80- Yer taştı. Mutfağın hemen yanında tuvale! var, orada bütün vücuduma soğuk su sıktılar. işkenceyi yaptıktan sonra öbür odaya alıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tabii, bu arada her yerin acıyor. Bağırıyor musun?
TUTUKLU 80- Tabii bağırıyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O sesler duyulmasın diye başka bir şey var mı?
TUTUKLU 80- Yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bağırdığın zaman etraftan kimse gelmiyor mu?
TUTUKLU 80- Zaten sesin çıkmıyor her taraf demir. Yani , duvar var, duvarların korkulukları cam değil demir, ses çıkmıyor dışarı .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sünger filan mı var duvarlarında?
TUTUKLU 80- Cam var, bir de arkasına demir yaptırmışlar, tek parça ince bir sac var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , oda karanlık mıydı?
TUTUKLU 80- Hayır, ışık yanıyordu , ama ışığın nereden yandığını görmedim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Başka ne yaptılar orada, ayaklarının tabanına vurdular mı, baş
ka kötü bir şey yaptılar mı?
TUTUKLU 80- Sırtıma jopla vurdular, izleri hala duruyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Orada kaç gün kaldın , kaldığın sürece kaç defa işkence yaptı
lar?
TUTUKLU 80- Ben orada 5 gün kaldım . Günde bir kere alıyorlar jopla dövüyorlar, askıyı bir defa
yaptılar. Ben 5 günün 4 gününü orada kaldım, 1 gün de kendi semtimizdeki karakolda kaldım. Kendi
semtimizdeki karakolda eziyet etmediler.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Peki, sonunda istediklerini söylettiler mi sana, söyledikten sonra da
işkence devam etti mi?
TUTUKLU 80- istediklerinin hepsini söylettiler. Söyledikten sonra da ara sıra gelip vuruyariard ı. Canı sıkılan gelip bir tane vuruyordu.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 5 gün boyunca avukatın gelmedi mi oraya?
TUTUKLU 80- Hayır, hiç gelmedi .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ailen?
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TUTUKLU 80- Benim ailem burada değil. Babam vefat etti, ailem , memleketin olan Sivas ' ın köyünde. Ben burada dayımiarda kalıyordum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Mahkemen ne zaman?
TUTUKLU 80- Bilmiyorum . Hakim bana 400 milyon kefalet parası verdi "yatırdığın zaman çıkarsın "
dedi , ama ben de yatıramıyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Köyde kim var?
TUTUKLU 80- Annem var bir de ufak kardeşimle abiarn var.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Dayın ne iş yapar.
TUTUKLU 80- Dayım camcı , ben onun yanında çalışıyordum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sen nereden geldin , suçun ne?
TUTUKLU 81 - Ben Küçükköy Karakolundan cuma günü buraya geldim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Orayı bize bir tarif et bakalım.
TUTUKLU 81- Park var arasında , cami var, karşıda karakol. Karakala girince bir kapı açıyorlar yu k arı çıkıyorsun , 2 tane nezaret var, birisi yukarıda , birisi de altta, nezarete çıkartıyorlar. Arkadaşla birlikte beni gecenin 3'ünde yataktan kaldırarak araştırma aldı karakala getirdi. Bize "teyp çalmışsınız " dediler. Bizi ilk önce yukarı çıkardılar , komiser akşam ifademizi aldı , ama komiserin adını bilmiyorum . Bu komiser genç, sarı , saçını arkaya doğru tarıyor, sarı bir şey, gözleri mavi olabilir, çok zayıf , saç rengi sarı ,
bıyıklı birisi . Bize "teyp çalmışsın " dedi , ben de hayır çalmadık dedim. Bunları komiserin odasında söyledik. Yani , ifademizi odasında aldı . Odası , yukarı katta camın önünde, odanın içinde televizyon var. Bana "teyp çalmışsın " dedi , ben de hayır dedim "bunu soyundurun" dedi , soydular soğuk su tuttular, bir de
tuvalette varil var varilin içine soktular. Bu varil , mavi bir şey gösüme kadar geliyor. Yani , varilin boyu
yaklaşık 1,5 metre civarında ve ağzına kadar suyla dolu . ilk başta soğuk suyu başımdan hortumla tuttu , yarım saat "söylüyor musun , söylemiyor musun?" dedi "yeri göstereceksin" dedi , ben de hayır ağa
bey, ben hiçbir şey bilmiyorum dedim , ama tutunca mecbur kaldım , tamam , öyle diyorsanız çaldım dedim. Soyunduruyor, çıplak vaziyette varile sokuyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Oralarda bürolar yok mu, etrafta insanlar yok mu?
TUTUKLU 80- Var. Araştırmalar var, o kadar söylüyoruz , onlar kendileri de tutuyor. Komiser ne derse onlar onu yapıyor. Orada araştırmada 6-7 tane adam var. ilk önce, karşısındaki , tuvaletin yanındaki
demir kapılı nezarethaneye koyuyorlar, ondan sonra çağırıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede soyunuyorsun?
TUTUKLU 80- Camın orada televizyon var, kağıtlara ifade verdiğin zaman , orada soyunduruyorlar,
elbiseleri orada bırakıyorsunuz, çağırıyor "hadi gel" diyor, yapmadım diyorum , bağırıyorum , çağırıyorum ,
ama yok. Bunlar gecenin 3'ünde, 4'ünde oluyor.
BAŞKAN Dr. ·sEMA T. PiŞKiNSÜT- Üzerinde hiçbir çamaşırın kalmıyor mu?
TUTUKLU 80- Hiçbir şey kalmıyor . Daha sonra aldırıyor oraya "söylüyür musun, söylemiyor musun?" diyor. Ağabey, hiçbir alakam yok, ben evimdeyim , uyuyorum , gece beni evden aldırıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O çıplak halinle seni nasıl korkutuyorlar, sana ne diyorlar?
TUTUKLU 80- Elinde jopla geliyor "söylüyor musun, söylemiyor musun?" diyor, ben de bilmiyorum
diyorum, ama yarım saat suya tutunca mecbur kaldım . Bir de varile soktu .
BAŞ KAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Varile nasıl sokuyor; çünkü , 1 metreden fazla olduğunu söylüyorsunuz?
TUTUKLU 80- " Kapıyı tut içine gir, yoksa kafa üstü katanı sokarım " diyor, mecbur kaldım , kapıyı tuttum , ayağımı varilin üstüne koydum içine girdim. Bunlar yapılırken külot da dahil üzerimde hiçbir şey
yoktu. Varilin içinde de 15 dakika falan tutuyorlar. Yani , bunlar yaklaşık 1 saat sürüyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sonra elektrik mi veriyorlar?
TUTUKLU 80- Bana elektrik vermediler. Su tuttu , söylediğim zaman başka bir şey yapmadı. Ben
orada 2 gün kaldım . Teybin yerini söylemedim . 2 kişi daha vardı, birisi "ben çaldım " dedi , komiser onu
suya bile tutmadı. Bir tane daha var, onu da suya tutmadı bir tek beni suya tuttu . Genç çocuk "ben çal dım, bunlar da benim yanımdaydı " dedi. Biz çocuğu da tanımıyoruz , sadece görmüşlüğümüz var. Bir de
biz cezaevindeydik, yeni çıkmıştık , üzerimize iftira attılar.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Cezaevinde ne kadar kaldın?
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TUTUKLU 80- Teyp işinden 37 gün kaldım .
Ben ... 'liyim, Karaden iz Futbol Kulübünde futbol oynuyorum . Albayrakta oynuyordum transfer oldum . Oradan çantamla antremandan geliyordum, çocukları öbür sefer, yine lokantının önünde gördüm ,
onları araştırma takip ediyormuş , yakalarken ben de mecbur kaldım "bunlar da suç ortağım " diyor. "Sen
de varsın " dediler öyle 1 ay daha yattık.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sen nezarethanede kaç gün kaldın , kaldığın sürece alt kata indirdiler mi?
TUTUKLU 80- Küçükköy Araştırmada 2 gün kaldım . Ben alta hiç inmedim . Altta işkence var diye indirmediler. Gereyan falan var yani .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sen nereden biliyorsun?
TUTUKLU 80- Çocuklar söyledi . Yani , orası çok pis. Çevredeki karakolların hepsi Küçükköy Karakoluna getiriyor. Gazi Mahallesi , Karadeniz .
Bana işkence vermediler, sadece yarım saat soğuk su tuttular.
Bir de mahkemeye gidiyoruz çocuk "ben çaldım" diyor, herhalde ismini karıştırmışlar dosyaları, hakim "tamam , sen dışarı çık , senin ismin yok " dedi çocuğa. Polislere, yardımcı olun diyoruz, bak, çocuk
"ben çaldım " diyor, bizim hiçbir alakamız yok biz cezaevindeyiz diyoruz.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Avukatın yok mu?
TUTUKLU 80- Avukat var, ama bir şey demedi.
Mahkemeye geç çıktım diye, cuma günü akşam saat 6'da çıktım diye, hclkimin de işi vardı o kadar
önem bile vermedi , ailem gelmedi "tutuklusunuz" dedi. Çocuk, hakimin yanında "ben çaldım" dediği halde "senin ismin yok , sen dışarı çık " diyor. Çocuk , Karadeniz Karakolunda "ben yaptım " diye her şeye
imza attığı halde "ben çaldım" dediği halde , herhalde mahkemede kağıtlar karışmış onun yerine biz yatıyoruz .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Karakala gecenin 3'ünde götürdüklerini söylüyorsun. Karako-

herhangi bir ses , başka bir bağırtı , çağırtı duydun mu?
TUTUKLU 80- Duymadım , direkt olarak yukarı çıkardılar.
Ben kendim görmedim , ama başka kişilerden duydum. Gözünü kapatarak aşağı indiriyorlardı. Siyah bir şeyle bağlıyorlar elinden tutuyorlar merdivenden aşağı indiriyorlardı. Bunu gördüm . O gece saat 3 civarında bir kişiyi gözlerini bağlayarak aşağı indirdiler, ama sesi gelmedi . Beni sadece suya tuttular, aşağı indirmediler.
O aşağı indirdikleri büyük adamdı. Onu bir daha görmedim. Adam içkiliymiş , arabasında silah varmış . Adam " silahı arabada bulursanız , arayın bulun" diyormuş . Yani, içeride öyle anlatıyorlardı. Polisler
de arıyorlarmış bulamıyorlarmış .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ona kötü muamele yapıldığını biliyor musun?
TUTUKLU 80- Bilmiyorum . Sadece, gözü bağlı olarak aşağıya indirdiklerini gördüm .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Başka böyle sorgulanan var mı, kötü muamele gören?
TUTUKLU 78- Efendim , ben başka bir şey söyleyecektim, şikayette bulunacaktım .
Efendim, ben bir ay önce, yani bundan önceki olayımda , bu Kaynarca Çamçeşme karakoluna gittiğimde kız kardeşim gelmişti, o zaman adını bilmediğim ; ancak, yaka numarasını ezberlediğim . yaka
numarası 85146 olan bir polis durmadan anama, bacıma küfür ederek beni zor durumda bıral<iYUıldu .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Hangi karakol, yeri neresi?
TUTUKLU 78 - Çamçeşme Karakolu, Pendik-Kaynarca 'da. Komiser de araştırmaya vermişti bu
suçtan, " alın , götürün" dedi , "bunun işlemini yapın" dedi. Beni götürüp çırılçıplak yaptılar . Ben de böyle
böyle oldu dedim, başkasının yaptığı suçu ben yaptım efendim dedim. Söylüyorum inanmıyorlar, ben de
ben yaptım dedim. Daha başka bir şey de diyemedim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burada birkaç gün kaldıktan sonra koğuşlarınıza dağıtılıyorsu
nuz. Gelir gelmez tecrite alınan var mı aranızda?
TUTUKLU 78 - Yok .
la

girdiğinde
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F. YiRMiiKiNCi KOGUŞ (iBDA-C)
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Üçünüz arkadaş mısınız?
TUTUKLU - Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne kadar zamandır buradasınız?
TUTUKLU - Dört aydır buradayız.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Üçüncü arkadaşınız nerede?
TUTUKLU - O banyoda .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Var mı buradan bir şikayetiniz?
Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Haklarını inceleme Komisyonundan geliyoruz. Sayın Kocaoğlu istanbul Milletvekili, ben Aydın milletvekiliyim .
Cezaevinden kimseyi almadan görüşüyoruz ki , rahat olasınız ve konuştuklarımız bizde kalsın diye.
Dört ay önce nerede tutuklandınız , aniatın biraz.
TUTUKLU- Ben Metris Cezaevinde tutuklandım , ziyarete gitmiştim . Terörle Mücadeleye aldılar Vatan 'a. Dört gün sorgulandım , orada k aldım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç yaşındasın sen , sana kötü muamele yaptılar mı?
TUTUKLU - 17 yaşındayım . Bayağı yaptılar yani.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Adını söyle, neler yaptılar, sonra da yerini tarif et bakalım .
TUTUKLU -Tutuklu 82.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaçıncı kata çıktın?
TUTUKLU 82 - Nezaretti , en alt kat, binanın badrum katıydı , terörle mücadelenin badrum katıydı.
işkcence , kötü muamele dediğim , kaba dayak , hakaret, psikolojik baskı . Olayı kabul etmem için bayağı bir baskı yapıldı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Olay neydi , soydular mı seni?
TUTUKLU 82- Sayma olmadı. Olay bombalama olayıydı , kabul etmem için bayağı baskı yaptılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Yapmamış mıydın?
TUTUKLU 82- Yok.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Sonunda kabul ettin mi?
TUTUKLU 82- Sonunda mecburenkabul etmek zorunda kaldım ; zaten ilk defa öyle bir ortamda bu lunuyordum. Ben aynı zamanda .. .. .. Lisesi 3 üncü sınıf öğrencisiydim . Bu sene bitecekti .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nasıl gözaltına alındın , olayla ilişkin ispatlandı mı?
TUTUKLU 82- Cezaevine ziyarete gitmiştim , hocamız vardı , orada beden eğitimi öğretmenimiz vardı , onu ziyarete gitmiştim . O zaman aldılar beni gözaltına . O hafta ziyarete gidenler genel olarak gözaltına alınıyorlarmış . Ondan dolayı beni de gözaltına aldılar. Benimle beraber Kırklareli ' nde kalan bir arkadaşım daha vardı. Dört kişiyiz zaten biz burada. Onu da gözaltına almışlardı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Seni orada gözaltına aldıkları zaman, senin ismini de diğerle 
ri verdi , "sen bunları yapmışsın " diye mi sordu? Yani , sana firari sanık mı dediler?
TUTUKLU 82- ilkönce öyle dedi . Şu anda burada dört kişisiniz , dedi , diğer arkadaşların anlattı , senin aniatmaman hiçbir şeyi değiştirmez ; zaten sen şu anda suçlu konumdasın , dediler; senin reddetmen senin için daha kötü olur, dediler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ötekiler anlattığı için mi suçlu konumdaydın , ismini verdikleri
için mi suçlu konumdaydın?
TUTUKLU 82- Öyle dediler. Halbuki hiç öyle bir şey de yok. Bu arkadaşlar zaten daha sonradan
alınmışlar evden .
Daha sonra ben savcılıkta reddetmeyi düşündüm ; fakat, savcılıktayine polislerin tehditiyle karşılaş
tık biz . Eğer siz burada reddederseniz , yine bizim yanımıza gelirsiniz , bu birincisinden daha kötü olur
sizin için , dediler ve daha sonra , siz pişmanız dediğiniz zaman sizin yaşını z da küçük , pişmanız derseniz , olayı kabul etseniz bile sizi bırakacaklar , dediler. Biz de zaten bu işleri bilmiyorduk, öğrenciyiz , ilk
defa öyle bir ortamda bulunuyorduk . Biz onların tehditlerine, baskılarına kanarak mecburen savcılıkta
da kabul etmek zorunda kaldık . Dört aydır burada suçsuz bir şekilde yatmak zorunda kalıyoruz .
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Senin ismin nedir?
TUTUKLU - Tutuklu 83.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen nerede tutuklandın?
TUTUKLU 83- Ben de Vatan Caddesindeki TEM'de gözaltına alındım . Geceleyin gözaltına alındı m.
Okmeydanı ' nda evdeyken gözaltına alındım . Ben de aynı alt katta sogulandım. Aynı şekilde , aynı olayla ilgili olarak adım verildiği için sorgulandım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Seni evden alırken herhangi bir fiil gösterdiler mi sana?
TUTUKLU 83- Yok.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , nesin diye aldılar seni?
TUTUKLU 83- Beni evden alırken bağırıştık çağırıştık ; ama, sonuçta elimizden bir şey gelmiyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sana ne diye hitap ettiler ; suçlu musun , sanık mısın , ne dediler sana?
TUTUKLU 83- Herhangi bir şey demediler, "herhangi bir şey yok , seni gözaltına alıyoruz, dört gün
orada kalacaksın" diye aldılar. " Hakkında ihbar var" dediler, anneme, babama "Zaten bir suçu da yokmuş" dediler. Çünkü , ben orada "suçum yok" diye bağırdım . Aldılar, gittik şeye .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- " Hakkında ihbar var" denildiği zaman , herhangi bir delil gösterilmeden , insanlar şüphe üzerine alınarak karakala götürülüyor mu?
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Şüphe üzerine alıp götürebiliyor, orada da teröre takıp dört gün
tutuyor.
Sen ne yapıyordun?
TUTUKLU 83- Ben de .... aynı okulda okuyordum . Diğer arkadaşlarımızdan birisi bizimle beraber,
diğeri de Gaziosmanpaşa'dan .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Hep böyle soğuk mu burası?
TUTUKLU 83- Birkaç gündür böyle. Daha önce kalariferler yanıyordu, söyledik , tekrar yapılacak .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Size ne gibi muamele yaptılar orada? Elbiselerini çıkardılar mı
üzerinden?
TUTUKLU 83- Yok. Başıma silah dayadıklarını söylediler; dayadılar mı bilmiyorum da; gözlerim
bağlı tabii. Önümde bir kişi vardı herhalde, bir tane masa var, onda biri oturuyor. Küçük bir oda. On onbeş kişi vardı odanın içinde zaten . Gelen geçen bir tane vuruyordu . Diz çöktürdüler, yere yatırdılar, başıma silah dayadılar . Ben dayayıp dayamadıklarını bilmiyorum da, arkama tutmuşlar yani. "Eğer kabul
etmezsen ateş edeceğiz" gibi şeyler söylüyorlardı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Üstlerinde üniformaları var mıydı , görebildin mi polis olduklarını?

TUTUKLU 83- Yoktu üniformaları , sivildiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burada kötü muamele gördünüz mü?
TUTUKLU 82- Herhangi kötü bir muameleyle karşılaşmadık .
A. EMRE KOCAOGLU {istanbul)- ilk girişinizde filan? ..
TUTUKLU 82- Yok . ilk girişimizde zaten müdür bey de bizi çok iyi karşıladı; orada biraz nasihat etti ayrıca bu olaylar hakkında . Fazla bir görüşmemiz olmadı. Bir gece karantinada kaldık , daha sonra buraya geldik . O kadar.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Hasta olduğunuz zaman doktora çıkabiliyor musunuz?
TUTUKLU 83- Revire gidiyoruz, rahatsızlandığımız zaman ilaç alıyoruz . Doktor bakıyor, " hastalığın
ne" diye soruyor, biz anlatıyoruz, o da ona göre ilaç veriyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki. Allah kurtarsın .
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G. BiRiNCi TECRiT
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç gündür buradasınız?

TUTUKLU- 9

aydır.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tecrit koğuşunda 3 kişi mi kalıyorsunuz?

TUTUKLU- 3.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerelisiniz siz?

TUTUKLU - Samsun .
TUTUKLU - Çorum .
TUTUKLU - Kastmonu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kendi isteğiniıle mi kalıyorsunuz burada?

TUTUKLU - Kendi

isteğimiıle kalmıyoruz.

Kimse kendi

isteğiyle

kalmak istemez.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Koğuşta bir problem mi vardı?

TUTUKLU -

Koğuşla

uyum

sağlayamıyorduk .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin suçun ne?

TUTUKLU - Gasp.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin? ..

TUTUKLU -Cinayet.

Komşumuzdu .

A. EMRE KOCAOGLU - Sen kaç yaşındasın?
TUTUKLU- 1982'1iyim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin suçun neydi?

TUTUKLU - Gasp.
Hüküm özlü olarak

mı

TUTUKLU - Tutuklu

bekliyorsun?

olduğum

dosyalar var

şu

anda. Hüküm özlü olarak bekliyorum .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yemeklerinizi kendiniz yapıyor musunuz burada?

TUTUKLU - Bazen kendimiz

yapıyoruz .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar zamandır buradasınız?

TUTUKLU- Ben dokuz

aydır.

TUTUKLU - Benim bir ay oldu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki. Haydi Allah kurtarsın .

93

H. ÜÇÜNCÜ TECRiT
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne kadar zamandır buradasınız?

TUTUKLU - Ben bir aydır.
TUTUKLU - Ben bir haftadır buradayım .
TUTUKLU - Ben 25 gündür buraday ı m .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , beraber mi kalmak istiyorsunuz da burada kalıyorsunuz ?
TUTUKLU - Koğu ş istedik zaten , konu ştuk , bize koğuş verecekler. Koğuşa gitmek istiyoruz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burada dar bir yatakta iki kişi nasıl yatıyorsunuz?
TUTUKLU - idare ed iyoruz . Üçümüz ayrılmak istemiyorduk arkadaşız diye.
TUTUKLU - O arkada ş öbür taraftaki tecritteydi , bu arkadaş oradaydı . Bunu istedim ben dilekçeyle bunu verd iler, bunu da buraya verdiler; üç ki ş i buradayız .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Televizyonunuz var mı?
TUTUKLU - Yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nasıl vakit geçiriyorsunuz burada?
TUTUKLU - Oturuyoruz , bahçeye çıkıyoruz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tecritlerde , böyle ufak koğuşlarda televizyon yasak mı?
TUTUKLU - Yasak değil de ... Maddi imkanı olanlar alabiliyor. Biz koğuş istiyoruz zaten .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Tuvaletle yanyanasınız .
TUTUKLU - Dağıtım vardı . Dağıtırnda bizi koğuşlara dağıtmadılar. O yüzden mecburen biz de üçümüz bir aradayız .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul ) - Sizin buraya geliş sebebiniz ne?
TUTUKLU - iftira. Biz koğuştaydık . Koğuş yönetiyorduk Biz koğuşun ortak giderleri için para istiyorduk ; sabun olsun , deterjan olsun , yağı , salçasını, her şeyi beraber alıyorduk . Bazı kişiler para vermek istemiyordu , vermeden yemek içmek istiyorlardı. Bizim için de şöyle şöyle yapıyorlar diye yalan
yanlış konuştular idareye , bizi buraya getirttiler.
TUTUKLU - Ben orada koğuş mümessiliydim , kavga ettim , buraya geldim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerelerde sorgulandınız?
TUTUKLU - Ben Üsküdar Çinili Polis Karakolunda.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kötü muamele gördün mü orada?
TUTUKLU -Gördüm.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi tarihte gittin oraya?
TUTUKLU - Beşinci ayın 21 'inde. 1999 'da. iki gün kaldım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne muamele yaptılar?
TUTUKLU - Elektrik , falaka , askı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O karakolu bir tarif et bakalım .
TUTUKLU- Çinili Asayiş Araştırma Şubesi. Orada iki tane merdiven var Giriyorsun içeriye , ilk sağ
dan içeriye giriyorsun , ileride sorgu odası falan var. Ondan sonra ilk sağdan gittiğin zaman solda bir kapı daha var ileride. Orada zile basıyorsunuz aşağıya iniyorsunuz. Zindan gibi bir yer, buradan da kötü
yani . Orada elektrik , falaka . Böyle mermer taş var. Askıya alıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Mermer taşta ne yapıyorlar?
TUTUKLU - Mermer taşa yatırıyorlar, elierin kolların kelepçeli, altında sadece şort , başka hiçbir şey
yok . Tazyikli suya alıyorlar, şortunu falan çıkarıyorlar. Tazyikli suyla ıslatıyorlar , elektrik veriyorlar. Elektrik kablosunu i stediği yere takıyor. Gözlerimiz bağlı olduğu için nasıl bir makine olduğunu göremiyoruz.
Bir şeyi çeviriyor, hani dönmeli telefonlar var ya , onun gibi bir şey, sesini duyuyoruz çevirince . iki tane
dolabın arasına tahtaya bağlıyorlar. 1OX15 gibi kalas. Şu kolunun iki tarafından geçiriyor, üstüne sünger geçiriyor. Süngeri sarıyor, onun üstüne de böyle sıkıca bağlıyor ipi , kaldırıp iki dalaba koyuyor.
TUTUKLU - Yapmadığımız şeyleri bize yıkmaya çalışıyorlar. Ben mesela bu olayda gasp yapmam ı ştım. Ben boş yere cezaevindeyim.
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TUTUKLU- Bende hırsızlık yapmadım . Başka bir şey yapmıştım . Gerçekten onu yapmıştım yani .
TUTUKLU- Gündüz falaka yaptılar, elektrik verdiler, ıslattılar. Gece de aynı şekilde devam etti . Üç
beş tane polis geldi, beni böyle soydular. Ayr ı bir nezaret var karşı tarafta karakolun .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- isimlerini hatırlıyor musun?
TUTUKLU- Bir tanesi "......... ". Böyle bacağı topal. Bir de beyaz saçlı biri. Adını unuttum, ".... ... ..."
olması lazım .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yani , o karakoldan girip alt katına inildiği zaman bu malzeme-

yi nereye saklıyorlar?
TUTUKLU - Hepsi meydanda duruyor böyle . Mermer meydanda. Mermerden duş şeyi gibi bir şey
var, içi böyle içeri göçük , oraya götürüyor zaten. Hamam şeyi gibi bir yer var, oraya alıyorlar , orada yapıyorlar. Zaten orası belli değil. Karakolun arka tarafında banyosu var. Banyoya gittiğin zaman demir bir
kapı var mazgallı , o kapıyı açtığın zaman aşağıya doğru merdiven dönüyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Karakala giriyorsunuz, giriş katından . Aynı katta arka tarafa
gittiğiniz zaman banyo var. Banyonun olduğu yerde mazgallı yerden alt kata merdivenle iniyorsunuz ,
elektrik, falaka , her şey orada.
TUTUKLU- Getiriyorlar mı , orada mı duruyor, gözlerimiz bağlı olduğu için tam olarak göremiyoruz .
Siyah bandajla bağlıyorlar, bir de görmemesi için bandajı ıslatıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Haydi bakalım , Allah kurtarsın .

1. DOKUZUNCU TECR iT
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne zamandır burada kalıyorsunuz?
TUTUKLU- 13 aydır burada kalıyoruz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kendiniz mi istiyorsunuz burada kalmayı?
TUTUKLU - Hayır.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Suçunuz? ..
TUTUKLU- Suçumuz adli olduğu için can güvenliğimiz yok diye bizi hücreye koyuyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kendiniz yemek yapıyor musunuz burada?
TUTUKLU - Yapamıyoruz , sıcak bir yemek, sıcak bir çay içemiyoruz.
TUTUKLU - Ben 1998'de geldim. Yaklaşık 13 aydır buradayım.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 1998'de ben geldiğimde burada mıydınız?
TUTUKLU - Bir bayan gelmişti.
Biz bize bir çare bulunmasını istiyoruz. Boş koğuşlar vardı. Can güvenliği olmayan insanlara koğuş
açılıyor, bize açılmıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Nerede sorgulandınız , ikiniz aynı yerde beraber mi sorgulandınız?

TUTUKLU - Evet. Karakol olarak Gayrettepe. Cinayet-gasp 'ta, en üst katta sorgulandık .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Size kötü muamele yapıldı mı?
TUTUKLU - Yapıldı. En üst kata çıktık . Gözlerimiz bağlandı , kalarifere kelepçelend ik. En üst katta
tek tek hücreler var. Ayrı ayrı konulduk hücrelere. Ondan sonra, koridorda kelepçelerle kalarifere bağ
landık. Üç gün orada yattık . Soğuk su döktükten sonra ayaklı pervane tuttular donalım diye. Kovayla
çekiyorlar suları . Üstümüzde elbise vardı , ama hep ıslaktı . Orada onsekiz gün kaldık . Gözlerimizi bağ
layıp oradan alıp o katta odaya götürdüler, arkadan ters askıya aldılar. Şu şekilde bağlıyorlar, tahta koyuyorlar, belden de sarıyorlar, asıyorlar. Gözlerimiz bağlı kimin ne yaptığını görmüyoruz, gelen giden vuruyor. Elektrik veriyorlar. Çevirmeli diyorlar, tam olarak bilmiyoruz . Elektriği ya aküden ya da telefondan
veriyorlar. Ayak parmağımızdan ve cinsel organımızdan veriyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar süre veriyorlar?
TUTUKLU - Yarım saat falan .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - O zaman bağırmıyor musunuz?
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TUTUKLU- Bağırıyoruz da, o odadan ses dışarıya fazla yankı yapmıyor. Duvarda sünger vardı . Yer
herhalde . Tahtada su dökmüyorlardı , banyoda ıslatıp o şekilde götürüyorlardı.
TUTUKLU - Gözlerini bağlayıp banyoya götürüyorlar, banyoda ısiattıktan sonra odaya götürüyorlar. Duvarlar hep sünger. Bir şey olduğu zaman katanı falan vurmayasın diye .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Askıya nasıl asıyorlar? Ne var orada?
TUTUKLU - Benim g ö rdüğüme göre , yere betona demirkanca çakmışlardı , oraya astılar.
TUTUKLU - Cezaevine geleli 16 ay oldu . Bir kere iki ay kadar koğuşta kaldık , ondan sonra hücredeyiz yani. Yen i gelen insanlar var, iki üç k i ş i gelen var, iki dakikada koğuş açıyorlar, bize hiç ş ey yaptahtaydı

m ı yorlar.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Burada en büyük sıkıntınız yalnız olmak , yemek yapamamak
m ı?

TUTUKLU - Yatamıyoruz soğuktan , telefon edemiyoruz .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Kaç gündür böyle soğuk?
TUTUKLU - iki k ı şt ı r hücrede geçiyor, banyo yapamıyoruz , her taraf pislik içinde .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki , buradan götürmüyorlar mı banyoya?
TUTUKLU - Bu zamana kadar bu cezaevind e bir kere banyoya çıkmışım , başka hiç çıkmamışım .
Hep so ğ u k suyla banyo etmişiz , martın ortasında soğuk suyla . En son ciğer parçaları çıktı ağzımdan .
TUTUKLU -On gün bir koğuş gibi yere verdiler karantinaya , ondan sonra hiç bir gün görmedik .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki , hadi bakalım .
TUTUKLU - Bize bir çare bulsanız efendim , yatamıyoruz artık . Geceleri uyuyamıyoruz . Boş koğuş
lar var yani , bir tane bize verebilirler. Kaç kişi geldi , parası var diye yeni koğuş açtılar .

J. ONUNCU TECRiT
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne kadar zamandır hücredesiniz?

TUTUKLU 84- 12 gündür.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Neydi suçunuz sizin?

TUTUKLU 84- Cinayet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Senin? ..

TUTUKLU 85-

Hırsızlık .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sen nerelisin?

TUTUKLU 85- ....
BAŞKAN Dr. SEMA

T. PiŞKiNSÜT- Sen? ..

TUTUKLU 84- ... .. .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Yakının mıydı?

TUTUKLU 84-

Yakınımdı.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Siz niye burada kalıyorsunuz , hasımlarınız mı var?

TUTUKLU 84- Hayır. Koğuşla anlaşamadığım için tecritte kalıyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede sorgulandın?

TUTUKLU 84- Kartal. Asker aldı beni .
BAŞKAN"Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kötü muamele görün mü?

TUTUKLU 84- Çok gördük .
Olay 1 Mayısta oldu, altıncı ayın 22 'sine kadar karakoldaydım. Altıncı ayın 22 'sinde cezaevine geldim .
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Hiç yapmadığım , alakası olmayan bir suçtu , işkenceyle kabul etmek zorunda kaldık . Olay 1 Mayısta oldu , altıncı ayın 22'sinde cezaevine geldim. O günden bu güne kadar hep baskı altında kaldım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede kaldın , jandarmada mı?

TUTUKLU 84- Jandarmada Kartal 'da . 1998'de .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne yapıldı sana , kötü muamele yapıldı mı?

TUTUKLU 84- Neler
türlü muamele yani .

yapılmadı

ki! Elektrik vermeden tut,

askılar.

ters

askısından

tut, falakalar, her

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Seninle birlikte başkası var mıydı?

TUTUKLU 84-

Vardı

bir tane , suç

ortağı saydılar,

onun da hiç

alakası olmadığı

bir suçtan .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Su sıkıldı mı?

TUTUKLU 84- Bir yandan su döküyorlar. Ellerim
ma elektrik verdıler .

bağlı

zaten, elektrik veriyorlar. Ellerime,

buraları

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Askıda ne kadar kaldın?

TUTUKLU 84- 4-5 saat kaldım . "Dört saat ters askıda kalan ilk sensin" dediler bana . Üstten ayakyerden kesik bir şekilde kollarımın üstünden bağladılar. Ayak uçlarıma , parmak uçlarıma joplarla
vurdular.

ların

BAŞKAN Dr. SEMA

Düz

T. PiŞKiNSUT- Başka nasıl askı var?

TUTUKLU 84- Bir de böyle düz
askıyı da yaptılar bana.

askı vardır.

O da bu

şekilde asılır.

Her gelen tekme tokat vururlar.

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Düz askıyı da yaptılar mı sana?
TUTUKLU 84-

Yaptılar

efendim .

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bunu yapanlar askerler miydi , subaylar, asısubaylar da yapıyor
muydu?

TUTUKLU 84-

Şurasında

"uzman"

yazıyordu .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- isim biliyor musun?

TUTUKLU 84- isim olarak bilmiyorum. Hiç alakam olmadığı bir suçtan bir ton da ceza verdiler yani .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen nerede sorgulandın , ismin ne?

TUTUKLU -Tutuklu 85. Güngören Merkez Karakolunda

sorgulandım .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar kaldın?

TUTUKLU 85- iki gün kaldık. Oradan bizi araştırmaya saldılar. Araştırmada işkence yapıldı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Karakolu tarif et bakalım . nasıl bir yer Güngören Karakolu?

TUTUKLU 85- Efendim , oradan bizi , iki arkadaşımızı yakaladılar. Alt katı var efendim . Alt kata götürdüler. Dövdüler, vurdular. "Ne kadar iş varsa söyleyeceksin , sen yaptın diyeceksin" dediler. Biz de
yok dedik.
TUTUKLU 84-

Bır işten

geliyorsun, 32 tane dosya veriyorlar efendim,

alacaksın .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Siz burada kalmaktan memnun değil misiniz, odaya mı geçmek istiyorsunuz?

TUTUKLU 85- Evet efendim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ama koğuştakilerle anlaşamıyorsunuz? ..

TUTUKLU 85- Aniaşıyoruz efendim, geçmek istiyoruz.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Yaşlarınız kaç çocuklar?
TUTUKLU 85- 1982 '/iyız efendim . gerçek yaşımız bu.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki. Allah kurtarsın çocuklar.
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K. ONÜÇÜNCÜ TECRiT
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Siz ne kadar zamandır kalıyorsunuz burada?
TUTUKLU- Birimiz beş aydır, birimiz iki aydır .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Siz kendiniz mi istiyorsunuz burada kalmayı?
TUTUKLU -Yok efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Koğuşlarla mı anlaşamıyorsunuz?
TUTUKLU - Bir olaydan nedeni buradayız.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Adın ne?
TUTUKLU -Tutuklu 86 .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Neydi senin suçun?
TUTUKLU 86- Cinayet, gasp.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne zaman sorgulandın , nerede? ..
TUTUKLU 86- Gebze'de sorgulandım . 11 inci ayın 9'undan beri buradayım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Orada kötü muamele gördün mü?
TUTUKLU 86- Gebze 'de görmedim , burada gördüm .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Burada niye gördün , koğuşta problem çıktığı için mi?
TUTUKLU 86- Suçsuz yere . Bizimkoğuş arkadaşlarımızın bazıları .. . Ben koğuş mümessiliydim . Arkadaşlar koğuş mümessili olmak için suçsuz yere beni idareye şikayet etti. idare de Kürt olduğumdan
dolayı gıcık gidiyorlardı. Beni alıp hücreye attılar .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen nerelisin?
TUTUKLU 86- .... efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- içeride birçok .... var ya , koğuşlarda .
Senin ismin neydi?
TUTUKLU -Tutuklu 87.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen de mi Gebze'de sorgulandın?
TUTUKLU 87- Yok , beraber aynı koğuşta kalıyorduk .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Nerede sorgulandın?
TUTUKLU 87 - Ben Gaziosmanpaşa 'da Küçükköy Karakolunda sorgulandım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bir anlat bakalım karakolu , nasıl bir yer.
TUTUKLU 87 - Orası normal bir yer, işkence falan oluyor orada. Alta iniyorsun , işkence odası var.
Beni askıya aldılar. Aşağıda , dipte , bodrumun orada askıya aldılar. Nezaret de var orada, ayrıca altta
badrum var, oraya aldılar beni . Gözlerim kapalıydı, ellerim arkadan kelepçeliydi . Gözlerim bağlı olduğu
için duvarları göremedim.
Beni yatak gibi bir sünger vardı , onun üstüne yatırdılar. Orada işte kolum kırıldı, işkenceden kolum
kırıldı. Beni yapmadığım bir suçtan dolayı işkenceye aldılar işte .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Askıya aldılar mı seni orada?
TUTUKLU 87- Aldılar .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nasıl alıyorlar askıya orada?
TUTUKLU 87 - iki dolabın arasına. On onbeş santim kalınlığında tahtaya geçiriyorlar. iki dolabın
arasına koyuyorlar. Orada bırakıyorlar . O askıda kolum kırıldı işte .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Elektrik verdiler mi , susıktılar mı?
TUTUKLU 87 - Elektrik vermediler, su sıktılar. Suyu şaşal şişeleriyle getirip sıkıyo rlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Orada bol miktarda şaşal şişeleri görmüştük .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Peki , kolun kırılınca, kolunun kırıldığını anladılar mı , ne yaptılar ,
indirdiler mi?
TUTUKLU 87 - Üstümü giydirdiler, yukarıya çıkardılar, hastaneye götürdüler, kolumu alçıya almadılar da , bir tane dirseklik vardı , onun içine koydular.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tam tarih verebilecek misin , hangi tarihli?
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TUTUKLU 87- 1998'de. Tarihini tam olarak bilmiyorum.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin ismin ne?
TUTUKLU -Tutuklu 88
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sen nerede sorgulandın?
TUTUKLU 88- Bağcılar Karakolunda.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Sen tecritte miydin?
TUTUKLU 88- Tecritteydim . 45 gün falan oldu . Ben koğuştan geldim buraya.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tam nerede , hangi tarihte sorgulandığını söyle bakalım?
TUTUKLU 88- Altıncı ayın 8'inde , 1999'da Bağcılar 'da sorgulandım. Karakol orası.
Karakala giriyorsun , nezarete alt kata iniyorsun . Arkadaş yankesicilik yaptı. Ben yakalandım suçüstü . Getirdiler bizi çırılçıplak nezarete attılar, çıplak bir şekilde orada yattık . Akşam oldu, bana " arkadaşı 
nın yerini söyle" dediler. Ben de bilmiyordum . Şimdi Gayrettepe 'nin yankesicilik şubesi gelecek , dediler. Nezaretten çıkardılar gözümü bağladılar. Beş on adım yürüdük . Orada askıya aldılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nasıl alıyorlar askıya?
TUTUKLU 88- Gözüm bağlıydı. Kollarımı falan sardılar. Arkadan ters olarak kaldırdılar. Gözlerim kapalıydı, havadaydım ben. Jopla kollarıma vuruyorlardı , affedersin , şeylerimi falan sıkıyordu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Elektrik verdiler mi?
TUTUKLU 88- Elektrik vermediler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç gün kaldın orada?
TUTUKLU 88- Bir gün kaldım . Yankesicilik yaptığımı kabul ediyorum da, itiraf ediyorum da , ben
şimdi gasptan yargılanıyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- ... sen bu cezaevinde de kötü muamele görün mü?
TUTUKLU 88- Garanti nasıl vereceksiniz sonradan baskı görmeyeceğime dair.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hayır, görmeyeceksin . Biz sadece milletvekilleri ve heyet olarak giriyoruz , cezaevinden kimseyi sokmuyoruz. Daha sonra baskı görmezsin .
TUTUKLU 88- Görülüyor efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nasıl görülüyor?
TUTUKLU 88- Daha önce de oldu efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Nasıl oldu?
TUTUKLU 88- insan Haklarından diye birisini getirdiler buraya. Biz her şeyi anlattık.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne zaman?
TUTUKLU 86- Yedi sekiz ay oluyor.
Efendim, ben koğuş mümessiliydim . idare, "gelen adam iş yapacak , mecburidir" diyor. Adama iş veriyorum. Adamın yapmak zoruna mı gidiyor neyse , çıkıp kapıya bir ton yalan dolan atıyor. işte yok elbisemi gaspetti, yok beni dövüyor, falakaya yatırıyor. .. idare de geldi beni koğuştan aldı, buraya attı . Artı ,
bir de gardiyanlar sana bağırıp çağırıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - iyileri yok mu gardiyanların , başgardiyanların?
TUTUKLU 86- iyileri de var. Vedat Ağabey, Tuncay Ağabey, Cumhur Ağabey, bunlar hep iyi . Baygardiyanlardan Necdet Ağabey, Yakup Ağabey, Yaşar Ağabey iyi. Erdinç Ağabeyle Zeki Ağabey kötü .
Erdinç, Zeki beraber zaten .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burada banyo yapabil iyor musunuz , sizi banyoya götürmüyorlar mı?
TUTUKLU 86- Yok efendim , götürmüyorlar. Banyoları var da götürmüyorlar işte .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hadi çocuklar, Allah kurtarsın .
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L. (KADlNLAR KlSMI ) - YEDiNCi KOGUŞ
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Biz , Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Haklarını inceleme Komisyonundan geliyoruz . Ben Aydın Milletvekilı Sema Pişkinsüt , Sayın Emre K ocaoğ lu istanbul Milletvekili. SayınKadir Bozkurt Sinop Milletvekıli . iki sene önce buraya geldik, gezdik. inşallah af olur, hepiniz
istifade edersiniz .
Geçen sene, 1998 Şubat ayından bugüne kadar ne değişiklikler olmuş görmeye geldik. O zaman
birçok aksayan yönler vardı. Sağlık so runlarınıza , kadınlar koğuşlarına tam yeterli bakılamıyordu . Sıc ak
ve soğuk su sisteminde bozukluk vardı.
" Bazı bazı kötü muamele oluyor" denilmişti. "Hasta olduğumuz zaman hem doktora hem di şç iye çı
kamı yoruz " deniliyordu , öğretmen yoktu. Gördüğümüz kadarıyla şimdi incik boncuk işlerini yaptıra cak
biri gelmiş , bir tane öğretmen var, bir psikolog var, diş heki mi gelmiş, doktor kısmı biraz daha düzene
girmiş; ama önemli olan sizin söylemek istedikleriniz; çünkü biz oraları öyle görebiliriz . Yeni çocuk koğuşlarını bıtirdik , şimdi size geldik .
Sizin söylemek istediğinız var mı?
TUTUKLU 88- Üç haftadır hiç sıcak su çıkmıyor bu koğuşa . Çok mağdur durumda olan insanlar
var, yıkanamıyorlar . Söylüyoruz , ya tazyik yok diyorlar, ya su yukarıya çıkmıyor diyorlar. Sular yok. Doktor diyorsun , arkadaşlarımız gidiyor doktora , doktora yazılıyor, götüren yok . Üç ay sonra , dört ay son ra ... O zamana kadar hastam ız zaten iyi oluyor. ilaçlarımızı kesti ler, hapları tek tek veriyorlar. Başımız
ağrıyor, ne zaman başımızın ağrıyacağı belli değil ki ... Yani toptan ilaçlarımız vermiyorlar.
TUTUKLU 90 - Benim onbir aylık bebeğim var. Ben 18 yaşındayım. Bebeğim çok küçük. Orta kulak iltihabı var, problemli . Olmadık bir anda hasta olabiliyor. Bunu hastaneye götürmekte çok büyük
probleml er yaşıyoruz . Görevli bayanlara yalvarıyorsun , onlar eğer isterlerse askeriyeye gidıyorlar . Askeriye komutanı o gün iyi, insaflı biriyse götürüyor, olmadığı zaman burada kalıyoruz . Hastaneye yazdı
rıyor uz kendimizi , hastane bir ay sonra çıkıyor . Bır ay sonraya kadar bizim olan problemimiz de kaybolmuş ol uyor. Doktora gidiyoruz. Gitmezsen de , illaki "sen yazılmışsın gitmek zorundasın " diyorlar. Gidi yoruz . Doktor "senin problemin kalmamış" diyor. iki ay sonra gittiğimiz için hiçbir faydasını görmüyoruz .
Mahkemelerimize gidemiyoruz .
Ben cinayet suçundan yargılanıyorum. Her mahkemem benim için çok önemli. Çünkü her celsed e
yeni bir şey olabiliyor, her celsede yeni bir şeyler sunulabiliyor. Benim her celse gitmem gerekiyor, suç
ortağımda var ; ama , mehkemeye götüremedim . Dört beş defa mahkemeye gidemedim, mütalaamda
gidemedim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kötü muamele var mı? Yani, vardiyalardan vardiyalara deği
şı yor mu , kişilerden kişilere değişiyor mu?
TUTUKLU 90- Tabii. Mutlaka değişiyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Aranızdan o tecrit bölümlerine veya tek kalınan yerlere hiç giden oldu mu bu zamana kadar?
TUTUKLU 90- Hayır, hiç giden olmadı buradan.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tabii, herkes üzüntülü , sıkıntılı , herkesin kendisine göre stresi var ; mahkemesi oluyor veya başka türlü derdi var, zaman zaman kavga ettiğiniz veya sıkıntıya girdiğiniz oluyor mu?
TUTUKLU - Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne yapıyorsunuz o zaman? Mecburen yine barışıyar musunuz
veya dışarıdan baskı geliyor mu o zaman öyle bir şey olduğu zaman?
TUTUKLU 91 -idarenin hiçbi r hareketinden memnun de ğ ilim ben şahsım olarak, kesinlikle ; çünkü,
bakın, geçen gün bir arkadaşımız dövüldü burada. Biz savcıya ulaşamadık . Savcı Bey buraya gelemedi yani .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kendi içinizdeki çatışmadan mı?
TUTUKLU 91- Hayır , hayır efendim , hiç alakası yok .
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Buradan, yan koğuştan olan bir olaydan dolayı ve arkadaşımız şu an mescit odasında tek başına
duruyor.
Ben kendim hukuk mezunu olmama r a ğmen başe dernedim idareyle . Bakın ben iki ay sonra buradan çıkıp gideceğim . Bizler hafif mahkCımuz yani . iki ay sonra ben tahliye olup gideceğim ; fakat , burada bir sürü arkadaşımız var ve bunun yüzünden bütün kapılarımız burada tam bir hafta kapalı kaldı .
Biz bunu idareye ilettiğimiz halde , ben , şu anda bilmiyorum mesala , o kişiler benim de hayatıma
kastedebilir düşüncesiyle cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum , ama gitti mi gitmedi mi
bilmiyorum ; ki , benim avukatım Muhittin Yüzüak olmasına rağmen .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , görüşleriniz nasıl , zaman yetiyor mu?
TUTUKLU 91 - Görüşlerimiz güzel. Ben şahsım adına görüşlerimizden memnunum . Zaman biraz kı
sıtlı , ama onunla başa çıkamaz/ar. Çünkü, burada yüzlerce kişi var herkese birer saat ayrıldıktan sonra
onunla zaten idare başa çıkamaz . O konuda idareyi suçlayamayız . Bir kişiye yirmişer dakika veriyorlar
bu da normaldir yani .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Buraya gelmeden önce , herhangi bir şekilde , karako/da olsun
veya paliste olsun kötü muamele gördünüz mü?
TUTUKLU 91-Benim öyle bir sorunum olmadı .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Diğer arkadaşlarınızdan var mı? ("oldu" sesleri)
TUTUKLU 89- Çok küfür ediyorlar. Ben , karakoldaki suçlamalardan dolayı 4 senedir yatıyorum.
TUTUKLU 91-Arkadaşımız suçunu itiraf edememiş mesala. Yani "ben yapmadım " diyememiş . Ben
arkadaşımızın dosyasını , iddianamesini burada inceledim.
Ar kadaşlar , çekinmeden anlatın . Bu fırsat bir daha elinize geçmez.
Konuş .... abla , ne gerekiyorsa anlat.
TUTUKLU 89- Ben ... 'da oturuyorum , ama okumam-yazmam olmadığı için hangi karakol olduğunu
bilmiyorum . Ben 4 senedir buradayım , ne olacağını da bilmiyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sana karako/da kötü muamele yaptılar mı?
TUTUKLU 89- 2 tane erkek çocuğumu aldılar. Çocuklarımın biri 11 yaşında , diğeri de 12 yaşında.
Çocuklarıma bir hafta işkence yaptılar, onlar da birini suçladılar. Ben konuşmadım cinayet bürosunda ,
bana işkence yapmadı/ar, ama çocuklarıma cereyan verdiler bir hafta , çocuklar işkenceye dayanamadılar bir tanesini suçladılar o da hala şu anda içeride.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne demek , senin suçun yüzünden çocuklarına işkence yapıyorlar. Evraklarını bir karıştırır mısın, hangi mahkeme , hangi karakol getir bir görelim?
TUTUKLU91-Mesala , bir tanesi de burada. Gel ..., konuş.
TUTUKLU 92- Efendim , ben 17 yaşındayım , cinayetten dolayı yatıyorum .
Karakolda çok hakaretler ettiler "ederiz , mederiz" gibisinden sövmeye kalktılar.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Hangi karako/da sorgulandın?
TUTUKLU 92- Ben Gayrettepe şubede ikinci katta sorgulandım .
Çok hakaretler ettiler "tecavüz ederiz" dediler, olmadık suçlardan üstüme kaktılar. Çok kakmalar oldu mesala .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Avukatlarınız var mı?

TUTUKLU 92- Avuk atımız var.
TUTUKLU 90- Benim barodan avukatım var, ama hiç arayıp sormuyor beni. Yani, hiç
ru z, yalnızca mahkememe giriyor, mahkememden hiçbir haberim yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ailen yok mu , beyin falan yok mu?
TUTUKLU 90- Ben evli değilim. Ayrıldık .

görüşmüyo-

Birincisi , benim çocuğumla ilgili. Benim maddi durumun yeterli değil , annem , babam yok , erkek karbeni tamamen reddetti . Yani, ailemizle ilişkimiz yok , benim yakınım , çevrem , hiç kimsem yok , tek
çocuğum var ve benim ona bakmam çok problemli.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- .. . hanım , getirdin mi evraklarını , ver bakalım.

deşim
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ismi ... .. , baba adı ...., anne adı ... , doğum yeri ..., ... .-...., .... sorgu ..... hazırlık Küçükçekmece Sulh
Ceza Mahkemesi , kasten adam öldürmek.
Sen 4 senedir buradasın?
TUTUKLU 89- Efendim , doğum yeri yanlış olmuş . .... olacak .
Evet, önümüzdeki 5 inci ayın 25 'inde 4 sene olacak mahkemem de halen devam ediyor.
Bana zorla suçu kabul ettirdiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki . Doğum yerini bile yanlış yazmışlar tutuklama müzekkeresine .
.... hanım , sizi dinliyorduk .
TUTUKLU 90- Ben çocuğuma bakamıyordum , çalışıyorum burada. Hem bir taraftan çocuğuma bakıyorum . Halen ben çocuğumu emziriyorum . Halen bir taraftan çocuğa bakıyorum , bir taraftan temizlik
falan yapıyorum , fakat yetiştiremiyordum onun süt parasına , bez parası na . Müdüre çıktı m, buranın baş
savcısına çıktım yardım istedim , çocuğuma bakamıyorum , bana devletimiz yardım edemez mi dedim.
Bana "devlet yardım edemez , sen kendi kendinin başının çaresine bakacaksın " dedi . Kime çıkt ı ysam
bana hiçbir çıkar yol göstermediler.
Annem öldürüldü , ben cinayete azmettirici olarak yargılanıyorum . Karakolda , insan ilk başta girdiği
zaman çok tedirgin oluyor. Çünkü , ilk defa karakala gidiyorum , ilk defa polisle karşı karşıya geliyoruz .
Ben çok büyük şoklar yedim , çok büyük şok içindeydim ; çünkü, ölen benim annemdi, çok büyük şok
içindeydim ve ifadelerimi verdim , fakat ifadeleriminin aynısının yazıldığını düşünüyordum imzaladım , ifadelere hiç bakmadan imzaladım , benim ifadelerimi, cinayeti işleyen kişiyle denkleştirip yazmışlar ve ben
bu ifadeyle tutuklandım ve hiçbir şey yapamıyorum . Mahkemeye çıktığım zaman karakoldaki ifadeler
mutlaka göz önünde tutuluyor. ifadelerim o kadar yazılmış ki ben tamamen bir suçlu olarak gözüküyorum . Aslında benim gerçek ifadelerim yazılmadı. Ben o anda şokta olduğum için ne yazılanları okuyabildim , zaten oradaavukatımda yoktu , ne de olayların farkına varabildim ; çünkü , gerçekten büyük şok
taydım ve tutuklandım ve halen de mahkemelerim sürüyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen neden yatıyorsun?
TUTUKLU 93- Benim suçum namus davası. Yani , bu yaştan sonra bana bir pislik atıldı, tuzak ku ruldu ve ben de bu insanı vurdum . Yani, yaralamaya girdi, ben sadece yaraladım . Ben 1O yıl ceza aldım , ama bunu hak etmedim . 24 aydır burada yatıyorum , yatarı da 4 yılmış.
Tek ümidimiz af.
Ben bu yaştan sonra aşk meşk yaşayacak insan değilim , 5 çocuğum var, 7 tane torunum var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Başka , karakolda kötü muamele gören var mı?
TUTUKLU 94- Ben Gayrettepe Cinayet Bürosunda sorgulandım. Benim eşim öldürülmüştü, öldüren kişi de yakalandı , beni azmettirmekten tutukladılar. Bana orada çok kötü mumelede bulundular, iş
kence yaptılar, cereyan verdiler. Çırılçıplak edip işkenceye götürüyorlar, bunlara şahidim . Çok terbiyesiz , ağza alınmayacak kelimeler kullanıyorlar. Yazdıkları ifadeyi bir görsniz . Tekme, tokat atıyorlar, karanlık odaya işkenceye götürüyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Banyo , tuvalet var mı , ısiatıyoriar mı?
TUTUKLU 94- Dışarıda bir tuvalet var oraya götürüyorlar. Isiatmaya kadar gelmedim, ama mecburen söyledikleri şeye evet demek zorunda kaldık . Bana elektrik verdiler, ben o anda bağırınca , tamam,
şöyle , böyle deyince bıraktırdım kendimi mecburen.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Seni dinleyelim.
TUTUKLU 95- Beni Vatan Caddesindeki Narkotik Şubeden Ferruh Tankuş ' un ekibinden Metin ve
Gökhan aldı. Benim 2 suç ortağım var. Biz 1 kişiyle yakalandık ve benim 2 gram vardı, kullanıcı olduğum halde uyuşturucu ticareti yapmakla yargılanıyorum şu anda ve patran olarak ben gözüküyorum.
Ben bu ifadeyi imzalamak zorunda kaldım . Şöyle: Ben 3 gün nezarette yattım ondan sonra beni savcı
lığa götürdüler 5 nolu savcı tutukladı beni. Ben nezarette kaldığımda kötü bir şey yapmadılar ; çünkü,
ifadeyi imzalattılar. Beni odaya aldıklarında şöyle bir masa , bir polis burada , bir polis burada, Ferruh
Tankuş karşımdaydı ve hala hatırlıyorum , Tankuş karşımdaydı , imzalamadığım için 5-10 sefer tekrarla102

dı "imzalamak zorundasın " dedi. imzalamıyorum deyince " şöyle bir arkana bak" dedi , arkama döndüğümde

15 tane polis arkamdaydı ve yüzleri gözükmüyordu , sadece boyundan aşağısı görünüyordu diğer eşyalar içerisinde . Yani , o yüzden ben o ifadeyi imzalamak zorunda kaldım . Savcıya çıktığımda dahi korkumdan orada bile ifademi kabul ettim . Çünkü , savcıyla polisler arasında işbirliği olduğu için .. .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Nereden biliyorsunuz işbirliği olduğunu?
TUTUKLU 95- Çünkü, biz ifade vermeye girmeden önce polisler girdi önce ve ben o ifadeyi orada
da kabul etmeseydim şubeye geri dönebiliyordum . Yani , geri dönecektim ve benim alındığımı kimse bilmiyordu , faile meçhul olabilirdim yani. Yani, ben alındığımda hiç kimse yoktu , avukatım da yoktu ve şu
anda bile avukatım yok. Ben buradan çok dilekçe yazdım barodan da avukat vermediler ve ben telefon
dahi edemedim , 3 gün nezarette yattım dördüncü günü girdim ben buraya ve ondan sonra, savcılıkta
kabul ettiğim için ben buraya geldim ve hala 17 aydır ben burada yatıyorum. Mahkemeye gidip geliyorum , ama 2 sefer gidemedim. Ben buraya geldikten sonra 1 kişi orada öldü , intihar ettiği söylendi , ama
intihar edilecek bir yer yok orada . Nezaretlerde ne kalariter vardır, ne de hiçbir şey yoktur ve o yüzd en
korkudan o ifadeyi kabul etmek zorunda kaldım. Sonra , " eğer bu ifadeleri savcılıkta, mahkemede kabul
etmezsen buraya geri döneceğiz işkencelere devam edeceğiz " diyorlar. Korkuyorsun , bir daha dayak
yeme korkusuna evet yaptım diyorsun . Çünkü, geri dönme korsusu var. Bilmiyorsun ki, savcılığa , mahkemeye çıktıktan sonra geri dönülmeyeceğini bilmiyorsunuz . Onlar da öyle tehdit edince kabul ediyorsunuz. O kadar profesyonel olmuşlar ki .
Her suçlu için para ödülü alıyorlar . O yüzden ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nasıl oluyor o?
TUTUKLU 95- Suçluyu aldığı zaman, onu mahkemeye verdiği zaman, mahkeme tutukladığı zaman
bunlar bir ödül alıyorlar. Bu narkotiklerde var ve o yüzden 5 nolu savcı beni uyuşturucu ve terör suçundan yargıladı ve şu anda benim o maddem kalktı , terör maddesi kalktı benden .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bir de seni dinleyelim .
TUTUKLU 96- Ben .... !uyum . Karşı tarafta Bestancı 'da oturuyordum . Ben dolandırıcılıktan yatıyo
rum . Benim sahte maliyeci bir arkadaşım vardı , o 2 arkadaş beraber çıkıyorlardı , son günleriymiş , artık
birkaç kere çıkıp , ramazan öncesi , bu işi bırakacaklarını söylüyorlardı o esnada diğer arkadaşım işe çık
mıştı , çok ısrar etti , borcunu ödemek kaydıyla " 1 günlüğüne benimle çıkar mısın? " dedi , ben de o anda
düşünemedim , büyük bir gaftı , onunla birlikte o gün çık tım , çık tığımız gün yakalandık zaten sahte maliyeci olarak . Gaziosmanpaşa Karakolu tarafından yakalandık . ilk karakala gittiğimiz zaman iyi polis, kötü polisi oynadılar.
BAŞKAN or. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Orayı bir tarif eder misin?
TUTUKLU 96- Ben karşı tarafta Bestancı 'da oturduğum için bu tarafları hiç bilmiyorum . Çok büyük
şokta olduğum için binayı da tarif edemem size . Çok kötü şekilde içeri alındık , iyi polis , kötü polisi oynadılar. O gün benim cebimde 25 milyon lira param vardı, son kuruşuna kadar kendilerine yemek ıs
marlattılar , oradan bizi mali şubeye bıraktılar, yani mali şubeden gelenler bizi aldı. Mali polis geldiği zaman karakolda çok kötü tokatlar yed im . Daha sonra mali şubeye gittik, orada gözlerim kapatıldı , saçiarımdan sürüklendim , gözlerimdeki gözlük kırıldı. (Tutuklu ağlamaktan bir süre konuşamadı)
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- A ğlama. Bak , bütün arkadaşların da üzülüyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Göz rahatsızlığın nedir, yeni gözlük aldın mı?
TUTUKLU 96- Benim gözlüğüm dinlendirici özelliğindeydi, yeni gözlük de alamadım.
Gözlerimi kapattılar, bayağı bir koridor boyunca götürüldüm , sonra bir odaya alındım , ama beni götürüş şekilleri çok kötüydü . Nerelerden geçtiğimizi bilmiyorum . Bir sandalyeye oturttular, yine gözlerim
kapalıydı. Çok çirkin sözler söylendi , çok tacize uğradım . Ben 2 çocuk annesiyim . Bunları yakıştırama
dığımı, 2 çocuk annesi olduğumu söyledim, sizin de anneleriniz var, çok yanlış yapıyorsunuz dedim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Başka bayanlar var mıydı?
TUTUKLU 96- Tek bayan bendim .
Orada karşılıklı bir sürü demir parmaklık/ı nezarethane gibi yerler var onların hepsinde erkekler vardı , aşağı yukarı 30-40 tane erkek vardı.
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKiNSÜT- Onların önünde mi yapıyorlar?
TUTUKLU 96- En son beni oraya götürdüler, ama bu arada bayağı tenditler ve hakaretler söz konusuydu . Onların yapma tehditleri vardı , kullanamayacağım çok çirkın sözleri vardı . Tekrar dışarı çıkar
tıldım suç ortağımı içeri aldılar. Onun ne söylediğini bilmiyorum , ama o yardımcı olmuş galiba veya yalan birkaç şey söylemiş. Daha sonra nezarethaneye atıldım . O dakikalar gerçekten çok kötü dakikalar,
çok kötü saatlerdi . Karşımdan çırılçıplak soyunmuş bir erkek geçirildi . Hiç unutamayacağım bunu . Biraz
ileride duş gibi bir yer vardı oraya götürüldüm, orada adamın çığlıkları ve bağırışları vardı . Su sesleri ve
adamın çırpınmaları , bağırışları vardı çok kötü şekilde . Ben artık bağırmaya ve ağlamaya başladım . Gerçekten çok kötüydü . Tam 4 gün boyunca orada kaldım . Bu 4 gün boyunca dosyamı o kadar kabarık tuttular ki ben bile şaşırdım . Yazılan şeyleri kabul etmek zorunda kaldım .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Mahkemen devam ediyor mu , hüküm yedin mi? Çocukların dışarı
da mı?
TUTUKLU 96- Kendim avukat tuttum , mahkemem devam ediyor, hüküm yemedim.
Şu anda çocuklarıma kapıcı bakıyor. Annemle babam ikinci evliliklerini yaptıkları için onlar hafta sonları geliyorlar. Ben Bostancı 'da oturuyorum , evim kira ve çocuklarım tek başına kalıyor .
Basın çok kötü bir şekilde üstüme geldi . O gün ilk nöbetçi savcıya çıktığım zaman basın şöyle yazmıştı , hiç unutamayacağım : 30 milyar para götürüldüğüne dair kocaman bir başlık atmıştı. O başlıktan
sonra mal sahibim 6 aylık kıramı peşin aldı. Onun dışında , kapıcı , çocuklara bakmak için ayda 200 milyon gibi muazzam rakamlar istedi . Benim aylık kiram 225 milyon lira onun 6 aylık peşinini vermek zorunda kaldım ; çünkü , aksi takdirde eşyalarım dışarı çıkartılacaktı. Mal sahibi öyle tehdit etti. Gazetelere
çıkmak çok kötü oldu . Çocuklarım okula gidiyor, büyük kızım sürekli okuldan kaçıyor, devamsızlığı var.
Büyük çocuğum 12 yaşında , küçük çocuğum da 8 yaşında. Eşımden ayrıyım . Yani, basın da çok yanlış
yaptı. Yani , yazılanlar çok yanlıştı.
Artı , karakolda söylenenler çok tuhaftı. Mesala, komiserlerden bir tanesi "benim bugün birisiyle randevum vardı sizin yüzünüzden randevum da iptal oldu" dedi , o bayarıla sürekli konuşmalar yapıyordu
yanımızda. " işte bak , gidecektim , bugün çok güzel saatlerimiz olacaktı o insanla , olmadı " dedi. Böyle
çok çirkin konuşmalar geçiyor. Yani , gerçekten çok aşağılayıcı şeyler yaşanıyor . Şubede daha da tiksindim her şeyden . Çok büyük bir iş başarmış gibi zafer işaretleri "çak" falan işaretleri vardı sürekli . Büyük
bir iş başarmış gibiydiler beni ele geçirmekle . Yani , bir gün yaptığım bir olaydı , sanki yıllardır beni arı
yorlarmış gibi , onların eline geçince çok büyük bir iş başarmış gibiydiler hepside.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Mahkeme ne oldu?
TUTUKLU 96- Nöbetçi savcıya çıkartıldım , daha sonra mahkemeye çıkar t ıldım , mahkeme beni Bakırköy 'den Eyüp'e sevk etti , mahkemem Eyüp'te görüldü. 2 ay 4 gün sonra ilk mahkemem oldu, ikinci
mahkemem için de 50 gün atıldı. Mahkemeye gidemediğimiz zaman da tekrardan atılıyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Çocuklarınla ilgili olarak yapabileceğimiz bir şey var mı?
TUTUKLU 96- Şu anda yapılabilecek hiçbir şey yok . Ne yapabilirsiniz bi lemiyorum? ..
KADiR BOZKURT (Sinop)- Okul değiştirmek falan olabilir mi? Arkadaşları tarafından devamlı rencide edılmiş olabilirler. Okul değiştirmekle büyük fayda var.
TUTUKLU 96- Büyük kızım çok rencide oldu . Okulların bitmesine birkaç ay kaldı , bu seneyi artık
gözden çıkarttık . Eğer kalırsa bilinki ... Benim kızım her sene takdirname getiren bir kız , çok çalışkan bir
kız , bu seneyi artık öyle gözden çıkardık.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Yani, iyi düşün , çocuklarınla ilgili olarak bir haber vermek gerekiyorsa , bir şeyler yapmak gerekiyorsa ...
TUTUKLU 96- Bir de şu çok kötüydü . Ben karakala götürüldüm, kimseyi arayamadım. Aileme haber veremedim , çocuklarıma haber veremedim. Kimseye telefon açtırmadılar. Aradan 4 gün geçti, çocuklarım , annesi gelmeyince 4 gün boyunca çok kötü günler geçirdiler eminim.
KADiR BOZKURT (Sinop)- 4 gün karakolda mı kaldınız?
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TUTUKLU 96- Yarım gün falan karakolda tutuldum, 4 gün boyunca da şubede kaldım . "Avukat istiyor musunuz?" vesaire , şu, bu hiçbir şekilde kimseye ulaşamadık . Telefon kesinlikle yasaktı. Yani , ben
4 gün boyunca kayboldum , kimse benim nerede olduğumu bilemedi.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Avukatlarınız ne diyor senin durumun için?
TUTUKLU 96- Avukatlara güvenemiyoruz . Bilmiyorum, hangi arkadaşım
avukatlarımıza hiç güvenmiyoruz . Bizden paralarımızı peşin alıyorlar ...

avukatına

güveniyor? Biz

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- içiniz o kadar kararmasın , yapmayın.
TUTUKLU 96-

Karardı.

("hiçbirimiz avukatlara güvenmiyoruz" sesleri)

TUTUKLU- Bu , şundan kaynaklanıyor: "ilk mahkemede alacağız " diyorlar, ama sonra kaç mahkeme oluyor hala içerideyiz. Onların sözüne nasıl inanacağız biz.
TUTUKLU 93- Ben kesinlikle güvenmiyorum , inanmıyorum . Ben ilk girdiğimde "ikinci , üçüncü mahkemede mutlaka seni alacağım " dedi , ama bana 1O yıl aldırdı. Kesinlikle avukatlara güvenmiyorum .
TUTUKLU 97- Ben boşuboşuna 20 yıl ceza aldım. Benim elinde kaza sonucu silah patladı eşim vuruldu tek kurşunla . Benim hazırlık soruşturmalarımda , görgü tanıklarımda ... Zaten olay arabanın içerisinde olmuştu . Bana ilk müdahale eden polis oldu. Polis her şeyi gördü . Ben soruşturmada fazla konuşmadım . Çünkü, ben çok psikolojik sorunlar yaşıyordum . Ne hazırlıkta ne de mahkemede fazla konuşmadım. Ben burada 22 aydır yatıyorum , 3 şubatta 20 yıl ceza aldım . Benim olayım istanbul E-5 'te
oldu . Benim dosyam kazadan açıldı . Aslında kaza da değil ölüme sebebiyet. ilk celse benim tahliyem
istendi, fakatavukatımda benim gibiydi o da konuşmadı , her celse sustuk suçlamalara karşı .
EMRE KOCAOGLU (istanbu l)- Avukatı sen mi bulmuştun , baro mu buldu?
TUTUKLU 97- Babam bulmuştu . ilk defa bir ceza davasına girecek bir avukattı , 3-4 senelik bir avubizim aile dostumuz sayılan bir avukattı. Son celse benim dosya 452 'den çıktı, 449 'a girdi , kasten
adam öldürmekten ben 20 sene ceza aldım , dosyam şu anda Yargıtayda ve avukatımı da değiştirdim ,
şu andaki avukatım Muhittin Yüzüak . Boşuboşuna ceza aldım , halen hazmedemiyorum bunu . Çünkü ,
benim aleyhime tek bir delil yoktu , neye dayanarak bana bu 20 seneyi verdiler anlamadım . Benim bir
tek suçum mahkemelerde susmamdı. Çünkü, ne olursa olsun bir insan öldü benim elimden , ben bunun
vicdan azabın ı 1,5 sene çektim, zaten ondan sonra ben konuşsam bile iş işten geçmişti. Eşim o anda
ölmemişti , konuştuk , öldüğünü bilmiyordum , ama sonradan ölmüş.
kattı ,

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - TUTUKLU 90'1a ilgili çocuğunun bakım problemi var ve nüfus
kağıdı

sorunu var, nüfus

kağıdının çıkmamış olması

sorunu var.

TUTUKLU 90- Savcı lığa , hastahaneye , her tarafa , infaza gidiyorum " şuraya dilekçe yaz " diyorlar yabir cevap gelmiyor. 11 aydan beri ben çocuğumun doğum kağıdını çıkartamadım. Askeryeyle
beraber nüfus memurluğuna gitmeyi bekliyorum , ama halen olmadı bilmiyorum artık nedense . ilgilenilmiyor açıkçası.
z ıyorum ,

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bu koğuşta kaç k işis i niz? ("16 kişiyiz" sesleri)
Kadın koğuşları

hep böyle

Bizlere yazmak

iste diğiniz,

kalabalık mı?

iletmek

("evet" sesleri)

ist e diğiniz

bir

şey

olursa söyleyebilirsiniz .

TUTUKLU 91 -Sabah kahvaltısı hiç gelmiyor hemen hemen . Bir parça peynir getiriyorlar, biz burada 17 kişiysek hepimize birer lokma bir şey düşüyor.
Bir de kanlindeki yiyecekler çok yüksek fiyatla satılıyor ve de yeterli yiyecek yok ve dışarıdan getirilmeye de asla ve asla müsaade edilmiyor. Mesala , benim ailem her şeyi getirmek istiyor, ama içeriye
sokmuyorlar. Pirincin kilosu 1 küsur milyon lira . Bebek bezi 1,5 milyon lira . Süt 300 bin lira. Zeytinyağ ı
1 milyon lira. Her şey çok pahalı. Dışarıdaki fiyatları biliyoruz . Şöyle biliyoruz: Ben buraya daha yeni geldim , 5-6 ay oluyor geleli , çok değil , ama burada çok eski mahkümlar var, eski arkadaşlar var, bunların
üretimininin yapıldığı yerin , mesala benim babamın yağ fabrikası olduğunu b i ldiğim için ben bunun ka105

ça satılması gerektiğini bil iyorum , dışarı fiyatını biliyorum , buradaki
tamam size . Şu kadarcık yağ 1 milyon 150 bin lira olur mu?

aldığımız

fiyat o kadar

fahiş

ki anla-

Efendim bakın , bizler söz konusu değiliz , bizler alabilecek güçteyiz , ben kendi adıma konuşuyorum .
Ben alabilecek güçteyim . Ben bugün dışarıdan her şeyi getirip , her şeyi yiyebilecek güçte bir insanım
ve de getirtiyoruz da burada bizimle birlikte 5-6 arkadaş toplanıp onlara pişirtiyoruz yiyoruz , ama diğer
arkadaşlarımız bu sefer çok mağdur durumda kalınca ben de rahatsız oluyorum şahsım adına . Neden
bu arkadaşlarım ız da yiyemesin , niye bunlar da bu şekilde getirtemesin dışarıdan? Bunlar neden engelleniyor? Asker getiriyor 1O tane bıçak atıyor. Bir kişi yapıyor, pislik .. . idare sistemini iyi kursun . Yiyecekler eksik geliyor. Benim eşim 1 kilo kıyma getirmiş , bakıyorum 700 gram kıyma . Bir gün tesadüfen tarttım ben. Eşime sordum , ne kadar kıyma getirdin? "1 ,5 kilo getirdim" dedi . Yanlışın olmasın sakın dedim?
" Hay ı r, üzerine bak, marketten alıyorum , üzerinde yazılı zaten" dedi . Bir tarttım 700 gram çıktı , kıyma
nın yarısı yok ortada. Bu sadece bir örnek .
MesaJa , peynire bir bıçak atıyor. Yani , o bıçağı yıkayıp da atmış olsa gidip onun eline öpeceğim , o
insana bir de teşekkür edeceğim üstelik. Tamam , arasın , vazifesidir onu aramak , yapmak . Yiyeceklerimizden , giyeceklerimize kadar her şey kayboluyar bize ulaşana kadar. Hiçbir şeyimiz yerine gelmiyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Maddi olanakları iyi olanlar daha mı iyi yaşıyor koğuşlarda?

TUTUKLU 91-Zaten maddi

imk€ınları

iyi olanlar seçiliyor. MesaJa , ben ilk

geldiğimde

8 inci

koğuş

taydım . ismi mevzubahis değil , bir arkadaşımız daha vardı , bir arkadaşımız daha vardı , biz oradan bu -

raya , demin izah ettiğim nedenlerden dolayı geçtik . Yani , geçmek zorunda kaldık . Çünkü , burası bir cezaevi , bizlerin de belli bir yaşama stili var ve bunlardan korkmak değil de bir yerde buranın düzenini
bozmamak amacıyla buraya geçtik. Ne oldu sonuçta? .. Bak , bir arkadaşımız orada yatıyor. Yani , sonuç
o. Oraya gidip o arkadaşımızla görüşmenizi rica ediyorum .
Teşekkür

ederiz ,

başka

bir

şey

yok . ("af ne zaman

çıkacak?"

sesleri)

TUTUKLU 98- Ben silahlı gasptan yatıyorum . Benim olayla hiçbir ilgim yok , burada tutuluyorum hala ve ne kadar da kalacağımı bilemiyorum . 2 tane çocuğum var, bakacak hiç kimsesi de yok. Suç ortaklarım zaten benim olayla ilgim olmadığını söylüyorlar, ama beni hala burada tutmaya devam ediyorlar. Ben buna bir anlam veremiyorum . Benim tek dezavantajım silahın bana ait olması ve o anda orada bulunmam. Silah da gerçek silah değil.
Şu

anda benim

avukatım

da yok .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Barodan avukat vermediler mi?

TUTUKLU 98- Ben barodan avukat istemedim ; çünkü , beni ilk mahkemede
düm . Yani , her şey ortada, benim olayla hiçbir ilgimin olmadığı ortada.

salıverirler

diye

düşün

TUTUKLU- Barodanda vermiyorlar. Çünkü , fakirlik belgesi, muhtarlıktan bilmem ne istiyorlar. Bizim
alabilmemiz için dışarıya çıkmamız gerekiyor. Çünkü , benim gelenim-gidenim yok, ailemden ayrıyım , ailem memlekette . Çocuklara veriyorlar, ama ben 3-4 kere dilekçe yazdım bana öyle
söylediler. Hatta müdüre de söyledim , müdür "sen yaz" dedi . Bu kağıdı verdiler dedim . O kağıdı hala
saklıyorum ben . Ben bunları nasıl ıspatlayacağım? Benim bunları yapabilmem için dışarıya çıkmam gerekiyor. Bu da olmayacağına göre avukatsız kaldım ben .
muhtarlıktan kağıt

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , Allah kurtarsın . ( " sağolun" sesleri)
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M. KADlN TECRiT
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Biz Türkiye Büyük Millet Meclisinden geliyoruz . Kendinizi tanı
tır mısınız?

Burada konuştuklarımız bizim aramızda kalıyor. 1998 yılında geldik gördük o zamandan bu zamana kadar ne kadar değişiklikler olmuş onlara bakıyoruz . içeriye de idareden kimseyi almadan görüşü 
yoruz . Yan koğuştaki arkadaşların ız . sizin buraya , bulunan cep telefonundan sonra bazı olaylardan sonra girmiş olduğunuzu söyledi . Buna karşılık , maddi olanakları iyi olan 2 kişinin de 8 inci koğuşa verilmiş
olduğunu söylediler. Sizin de burada hala daha kendi isteğiniz dışında tek başınıza bırakıldığınızı söylüyorlar. Bunlar ne derece doğru?
TUTUKLU 99- Ben borsacıyım . Ben buraya banka dolandırıcılığı suçuyla geldim . Geldiğim zaman
8 inci koğuşta 2 kişi vardı , sürekli benden , şantajla , tehdit ederekten para çıkarmaya çalıştılar. Yani , bu
şekilde tehditleri oldu .
Burada koğuş ağalığı diye bir
sürekli , güçsüz olan insanların bir

şey

var. Bu

kadıncağız

şekilde başını

ezmeye

da buradaki

insanları

sürekli

mağdur

ediyor.

çalışıyor.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kadınlar koğuşunda da mı ağalık var?

TUTUKLU 99- Var tabii. Her

koğuşun ağası

var.

Dolayısıyla ,

bu

kadının

da

birazcık

daha fazla bas-

kısı var. Bu gücü nasıl buluyor? işte , mafyayla birtakım ilişkileri var dışarıda . Buradan bu cep telefonuy-

la birtakım çek-senet tahsilatlarını , bilmem nelerini yaptırıyor. Dolayısıyla , ben bunların hepsini biliyorum , bildiğim için zannetti ki ben onu ispiyon ettim . Halbuki böyle bir şey olmadı. Beni 2 kişi kıstırdılar
dövdüler şurada . Bayağı bir dövdüler 7 günlük bir rapor aldım ben ve bu sırada de ben idareye - öğlen
aramızda bir tartışma geçti- bu büyüyecek müdürle görüşmek istiyorum dedim , ama gardiyanlar beni
müdür beyle görüştürmediler, görüşmeyince de akşam da 2 kişi üzerime çullandılar. Ben buradan savcılığa mektup yazdım; ayrıca , benim de bir sürü tanıdığım insanlar vardı , ama buraya geldiğim zaman
hiç bu insanların ismini kullanarak burada birtakım şeyler yapmaya çalışmadım, ama buradan , artık bu
olay olduktan sonra herkese mektup yazdım . Yani , ailemin görüşüne çıkmadım mesala. Babam geldi
çıkmadım . Böyle böyle olaylar olduğunu söyleyin dedim. Babam müdür beyle görüşmüş. Müdür Fehmi
bey, hiç bir şey olmayacağını veya bundan sonra olmadığını , bir şeyimin olmadığını söylemiş , fakat tabil ben raporu aldım. Ben bir hafta sonra doktora gidiyorum , burada canım çıkmış, belimin ağrısından 2
gün boyunca yatamadım, beni hemen ertesi gün devlet hastahanesine götürdüler, devlet hastahanesindeki doktorlar zaten tutuklulara doğru dürüst davranmıyorlar bile ve ertesi gün ben buranın cezaevinin dokturuyla görüşmek istedim , hatta hemen olayın olduğu gün ve ben tam bir hafta sonra doktora çı
karıldı m burada. Yani. nedense bu olay kapatılmak istendi bir şekilde . Bilmiyorum neden.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen 2 nci koğuşa geçmek istiyorsun , ama geri vermiyorlar mı?

TUTUKLU 99- Şimdi koğuşa geçmek istiyorum , bana diyorlar ki
dipdeki 9 uncu koğuşa ya da aşağıdaki koğuşa geçebilirsin ."

" aynı koğuşa

geçemezsiniz . Ya en

Ben üniversite mezunu bir insanım , aşağıdaki insanların çoğu çingeneler. Yani , ben insanlara asla
kötümser olarak bakmıyorum ve onları hakir de görmüyorum , onların kültürlerini ve hiçbir şeylerini hakir görmüyorum, ama o kadınların aşağıda bir sürü adamları var. Dolayısıyla, şimdi benim kulağıma geliyor, aşağıda bir kıza haber vermişler "senin o güzel yüzünü façalayacağız. bilmem ne yapacağız" diyorlarmış . Yani, ben burada rahat edemiyorum, artedersiniz lavobaya gitmek için gardiyanların gelmesini bekliyorum . Benim can güvenliğimi şu şekilde sağlıyorlarmış burada . Yani , can güvenliğimi sağla
mak maksadıyla beni burada tutuyorlar. Ben avukatım vasıtasıyla zaten cuma günü hep söyledim . Yani buna bir şekilde müdahale edilmesini , eğer koskoca cezaevi insanların can güvenliğini sağlayaml
yorsa bir şekilde , yani bence çok başka şeyler oluyor burada . bilmiyorum ve bana söylenilen idare tarafından , ben hayatımda hiç cezaevine girmedim ki , ilk defa geliyorum, yani idare burada insanların can
güvenliğini sağlayamıyorlarmış . Bize de bunu söylüyorlar. Diyorlar ki "burada hep kavgalar oluyor, bu107

rada insanlar yaralanıyor , insanlar ölüyor." Yani , bunlar oluyor da nasıl oluyor? idare olarak neden buna bir çözüm bulunmuyor? Nasıl oluyor da buranın idaresi ne bi çim bir idare? Ben bunu bilemiyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Koğuşlar çok mu kalabalık?

TUTUKLU 99- Çok kalabalık tabii. 18 kişi. Görmüşsünüzdür orada bir de bebek var. Öbür koğuşlar
daha kalabalık . Gene en iyi kısım bizim burası. Burası daha az olan kısım . 20 kişi olan koğuşlar var.
(Bu arada , tecrite. Tutuklu 91 ve Tutuklu 100 de gelerek

konuşmaya katıldılar)

TUTUKLU 91-Biz gerekeni söyl edik , sen de gerekeni söyle .
TUTUKLU 99- Ben her

şeyi

söyledim .

TUTUKLU 91-Biz üçümüz, zaten burada en büyük göz

altında bulunanlarız.

TUTUKLU 99- işte o beni döven bayan az evvel benden illa özür diliyor "bir daha söyle , müdür beyle görüş ben tekrar kendi koğuşuma geleyim" diyor. Ben de senin özür dilemene inanmıyorum dedim .
Yani , bundan sonra sen benden özür dilesen de ben inanmam dedim .
TUTUKLU 100- Efendim , tamamlandıktan sonra size
niyetle incelemenizi rica ediyorum.

dosyamı göndereceğim .

Lütfen, bunu hüsnü-

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sizin isminiz neydi?

TUTUKLU 100- ismi m .... .. .... .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar zamandır buradasın?

TUTUKLU 100- 4 aydır buradayım . Bu 4 ay içerisini kapsayan bazı şeyler de var, ama o çok cezaevini kapsamıyar a ç ık ças ı. Yani . buradaki problemleri pek anlatmak istemedim açıkçası. Çünkü , dışarı
daki probleml erim daha ağır basıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Siz nerelesiniz?

TUTUKLU 100- ... lıyım , ... 'da oturuyordum , ama .... 'dan istanbul 'a geleli 11-12 sene oldu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki , şimdi davalarınız devam ediyor mu sizin?

TUTUKLU 100- Evet, davaları m ediyor. Benin onlarca davam var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Onlarlailgilidemi aynı zamanda o dosya?

TUTUKLU 100- Tabii.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar süre içerisinde gönderebilirsiniz bunu?

TUTUKLU 1QO-Sanırım 15 gün içinde göndermeleri veya elden getirirler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ben yine de size kartımızı verelim , gönderince o dosyanızla il-

gilenelim.
TUTUKLU 100- Tamam , teşekkür ederim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Biz te şe kkür ederiz .

TUTUKLU 99- Buradaki lise mezunu insanların sayısı o kadar az ki , çoğ u insan ya hiç okumamış
ya ilkokul mezunu ve birtakım şeyler insanlar tarafından burada göz ardı ediliyor, bir şekilde korku var
insanların üzerinde. Buradaki insanlar haklarını kendileri bile savunmuyorlar. Savunmuyorlar değil , burada insanların üzerinde baskı var. Yani , aynı koğu ş ta bir üst ranzada yatan insanın baskısı var. Düşü
nün şöyle yana çevrilseniz "aaa ses yapıldı " deniyor ve o kişinin eğer burada mahkümiyeti daha fazlaysa. ağır suçluysa sizi eziyor. Yani , ezebildiği kadar eziyor ve burada ben kimseye hakaret edemem ,
kimseyi dövemem . Bana müdür beyler o gün dediler ki "niye bir tane de sen patlatmadın . " Ben patiatarnam ki dedim. Yani , patiatsarn ne olacak. Bir tane patlatsam , bir tane vursam ne olacak , benim elime
ne geçecek , madalya mı takacaklar "iyiki de sen bunu dövdün, yaptın mı " diyecekler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Can güvenliği konusunda tam teminatın sağlanamadığını söy-

lüyorsun

değil

mi?
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TUTUKLU 99- Tabii sağlanamadı. Üçümüzün de yok şu anda .
TUTUKLU 91-Biz kendi direncimizle duruyoruz burada .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Niye? Sizin ne probleminiz var?
TUTUKLU 100- Bizim problemimiz yok . Biz 3 arkadaş 8 inci koğuştaydık , fakat daha sonra ayrıl
mak zorunda kaldık birtakım nedenlerden dolayı. Yani , aslında cezaevinde çok büyük problemler yaşa
nıyor, ama insanlar bunu , yani hükümlüler veya tutuklular bunu anlatabilme aşamasında değiller anladığım kadarıyla .

zim

TUTUKLU 99- Korkularından onlar da anlatamıyor. Burada "arkan varsa
ardımızda hiç kimse yok biz konuşunca da kötü olduk , işte böyle olduk.

konuşabilirsin "

diyorlar. Bi-

TUTUKLU 91-Sayın milletvekilim , kişilerin eğer maddi imkanları yerindeyse, mesala ben birisine
etmek istiyorum ve bir kişiye de ettim , ismi mevzubahis değil , o kişinin avukatını tuttum , parası
nı üstlendim , parasını ödedim, bunun haricinde birkaç şey de yapmak istedim, fakat -ben 'Allah razı olsun' sözünden başka bir şey de beklerniyerum zaten bu insanlardan- o Mukadder hanım bunu öğren
diği zaman bu sefer, bizde para var gerekçesiyle arkamızdan bir sürü tehditler yaptı , yani niyeti bizlerden para almak. Mesala , ben , yine isim mevzubahis değil , 20 bin dolar verdim o kişinin adına avukata,
avukatlık ücretini ödedim ve bunu duyunca bu kadın haliyle bizde para var düşüncesiyle ... benim param da olsa ben ona vermek zorunda değilim ki , benim paramı kimse yiyemez, ben kimsenin parasın ı
yernedim o da benim paramı asla yiyemez .
yardım

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Şimdi yine aynı koğuştasın değil mi .... hanımla?
sait

TUTUKLU
değildi biz

91-Hayır, ayrıldık.
çıkmasını

Biz şu anda az önce
istemedik orada.

geldiğiniz

7 nci

koğuştayız .... arkadaşımız

mü-

TUTUKLU 99- Onun için beni şu anda burada kilitli tutuyorlar. Sadece, işte şu iki ara açılıyor ben
orada yürüyorum ve ben orada, sanki, çok aftedersiniz , kapana konulmuş hayvanlar varya, çok affedersiniz, aynen onun gibi hissediyorum kendimi ve ben bunu hak etmiyorum burada . Zaten , ben burada, bir suç işlemişim, cezamı çekiyorum ve orada o insanların arasında ... ( Ağlamaktan bir süre konuşamadı)

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Ağlamak yok .

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Hepimiz yaşadık bunları , geçer bunlar.
TUTUKLU 99lere

Hayır,

ama biz burada. bu 3

kişi ,

bu cezaevindeki birtakim insanlara ve

birtakım şey-

karşı çıkmaya çalıştık .

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Boş ver sen onları. Sen burada kitap filan okuyar musun?
TUTUKLU 99- Okuyorum .
Buradaki insanlar bana bir ay görüşme yasağı veriyorlar. Ben suçlu değilim , bir şey değilim. Dayak
yiyen benim . Ben yedi gün rapor aldım doktordan ve bana bir ay ailemle görüşme yasağı veriyorlar.
TUTUKLU 91-

Bakın

milletvekilim , kesinlikle , o kadınla o kızın buraya gelmesini istemiyoruz biz , as-

la .

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Gelin çocuklar, itiraf edelim .
TUTUKLU 91- Ne gibi , ne

itirafı?

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Şartlara uymak için ne kadar kendinizi zorlayabiliyorsanız zorlayın .

TUTUKLU 91- Biz hep kendimizden ödün verdik .

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Biraz daha verelim .
TUTUKLU 91- Bir şey söyleyebilir miyim . Tamam , ben saygı duyuyorum. O zaman şöyle yapalım :
Peki, siz burada garanti verebiliyor musunuz , o hanımefendiyle ... O hanımefendinin birisinin psikopat
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raporu var. O alçak boylu olanın psikopat raporu var. Öteki hanımefendi , kendine birtakım şeylerden dolayı güvenen bir insan .
TUTUKLU 99- D ışa rıda çek senet tahsilatı yaptırıyor ve bana diyor ki , "sen dışarıya çıktığın anda
senin hayatın yandı. " Onun damadı mafyadan, buraya geliyor ve buradaki işlerini takip ediyor. Savcı buna nasıl izin veriyor? Yani, işte biz bunları ortaya çıkarınca biz üçümüz cezaevinde göze batan insanlar durumuna geldik ; çünkü, hayatta hiçbir zaman haksızlığı sevmem. Birtakım insanların boyunduruğu
altında değil bu cezaevi . Burası hükümetin , devletin , Türkiye Cumhuriyetinin bir cezaevi ve burayı yöneten insanlar adam gibi yönetecekler burayı . içerideki insanlar da haklarını koruyacaklar.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ne olursun , kendi dünyanı yönet, dünyayı yönetmeyi bırak . Olur
mu? Buradan çıkınca yapacaksın onu . Şimdi sen kendi dünyanı yöneteceksin . Buradan çıkınca gel beraber yapalım o işleri.
TUTUKLU 91- Ben size şahsım adına katılmıyorum . Kesinlikle . Peki , size bir şey söyleyeceğim . Bizi bırakın bir kenara , başka iki üç kişiyi göz önüne alın . Bunlar aynı akıbete uğrasa, belki bizim kadar
direnemeyecek burada. Ne olacak? Ölüp gidecek burada. Ona o zaman sizin gönlünüz razı olacak mı,
rahat edecek misiniz?
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Etmeyecek .
Sen nerelisin?
TUTUKLU 91- .... liyim .
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Anladım be hemşerim, inadından anladım. Ben de Rumeli göçmeniyim . inadından anladım bu bizim muhacirlerden .
TUTUKLU 100 - Af geliyor mu , affı

soralım.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bütün partiler kısmen uzlaşmak üzere . Bir iki pürüz elbette var ;
ama , en azından kader mahkümu , zor koşullarda olan çocuklar ve ufak suçlardan ilgili olanlar var. Söylendiği andan itibaren zaten cezaevinde hakları oluyor bu. Bunun bilincinde Adalet Bakanlığı. Bu günlerde o tekrar konuşulacak. Ancak ümit bağlamadan izlemekte yarar var. Hayal kırıklığı çok kötü oluyor
çünkü . Ama ben inanıyorum .

TUTUKLU 99- Bakın ben mesela dört aydır buradayım . Beş yaşında bir çocuğum var ve asla onu
aydır görmedim. Utanıyorum . Yapmış olduğum suçtan dolayı bir utancım var, ama çocuğuma karçocuğumun da buraya gelip beni görmesine bile utanıyorum .

dört
şı ,

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul )- iki ay sonra çıkar inşallah kavuşursun yahu .
Çıkınca

ara beni , tamam

mı?

TUTUKLU 99 -Tamam,

ııo

V. iSTANBUL TABiP ODASI (29.2.2000)

(TBMM insan Haklarını inceleme Komisyonu Başkanı Sema Pişkinsüt , gezilen cezavi ve karakollar
bilgi verdi)

hakkında

iSTANBUL TABiP ODASI BAŞKANI PROF. DR . ORHAN ARIOGLU- Bürokrasiyle sivil toplum , her
ne kadar böyle bir buluşturulmaya çalışılıyor, bunun gerekli olduğu hep ifade ediliyor ; ama , benim gördüğüm , bu noktadan çok çok uzağız henüz. Bu bazen meslek örgütü olarak çıkabilir, bazen biraz daha
farklı amacı olan örgütler olarak çıkabilir bürokrasinin karşısına , onu bilmem ; ama, biz meslek örgütü
olarak bürokrasi tarafından son derece soğuk karşılanan bir konumda hissediyoruz kendimizi. Bakın ,
bunu tekrar tekrar yaşadık ve bunun pratikte nelere mal olduğunu gördük 1996'daki açlık grevleri zamanında .

Bürokrasiyle sivil toplumun , isterseniz buna meslek örgütlerinden başlayayım ; çünkü , meslek örgütleri , sivil toplum kuruluşlarına biraz daha ayağı yere basan ögeleri gibi kabul edilebilir, biraz daha bürokrasi tarafından hani sıcak karşılanabilir, bir yasası vardır, kuruluşu bellid ir, hedefleri bellidir, gelen giden insanlar bellidir. Biraz daha sıcak bakılabil i r diye düşünüyorum . Buna dahi son derece uzak hissediyor bürokrasi kendini. Bakın , kurumumuzdan uzak gibi görünen bir örnek vermeye çalışıyorum. Bir
afet yaşadık . istanbul için beklenen bir afet var. Bunun için 14 bin üyesi olan bir tabip odasının emeği
ni , bilgisini valiliğe ve bürokrasinin yararına sunmaya çalıştık , bunlar için yoğun çalışma yürütüyor arkadaşlar. Depremden bir ay sonra yapılan afet planlarını kapsamlı bir şekilde inceleyen bir görüş bildirmemize rağmen , karşı hiçbir görüş bildirmek lütfunda bile bulunulmadı. Bunun tekrar tekrar üzerinde duruldu . Ben bizzat tabip odası başkanı olarak tekrar tekrar valiliğe gitmeme , kriz masalarıyla görüşme
me rağmen hiçbir bilgi , hekimlerin emeğini talep edecek , bir meslek örgütünün emeğini talep edecek
bir yakınlığı dahi bulabiimiş değiliz ; buna mümkün olduğu kadar, olabildiğince kapı açmaya çalışmamı
za rağmen . Konumuz dışında olmasına rağmen bu örneği yaşamakta olduğumuz bir husus olarak bildiriyorum .
Bu durumda, mesela deprem olayında ne oldu : istanbul 'un her tarafında değişik kişi ve kuruluşlar
pek çok çalışma yapılıyor ; ama , bunları entegre edecek bir sistem yok , yani 12 milyon insanın ya ş adığı .bir ilde yapılan çalışmaları entegre edecek bir kurul da halen yoktur. Hemen önümüzde
bekleyen bir felaket öncesindeki tutumumuzun görüntülü fotoğrafını çekmek için vurguiadım bunu.
tarafından

Benzer olaylar cezaevi açlık grevlerinde de yaşandı. O zaman Levent arkadaşımız da doğrudan
içinde olan , sorumlu bir konumda olan arkadaşımızdı . Gerçekten , biz, pek çok yerde hekimlik ilkelerinin gözardı edildiğini görük ; çünkü , hekimlik ilkeleri son derece belirli uluslararası belgelere geçmiş , pek çağuna Türkiye 'nin de altına imza attığı belgelerimiz var, yani hekimler konusunda, sizin bir hastayı , bir mahkCımu , bir tutukluyu standratların dışında muayene etmeniz mümkün değil , yani
bunu yabancı meslektaşlarımıza , dünyaya anlatabilmemiz mümkün değil , böyle bir şey mümkün değil ;
ama , yazışmalara baktığınız zaman, " hayır efendim , 3 metrekarelik bir yerde kadın doğum muayenesini de jandarmayla beraber yaptırmaya zorlayan bir anlayış karşısındasınız ." Şimdi, burada bir şeyi aş
mamız gerekiyor, aşmamız gereken bir şey var, bir yerde takılıyoruz burada. Yani , konuları tek tek inceleyip alt alta koymanın da gereği yok ; çünkü , zaten hekimlikle ilgili, yani bizim yakınmakta olduğumuz
şeylerin nitelikleri büyük ölçüde bellidir ve hakikaten meslektaşlarımız bu konudaki insan hakları ihlallerinden son derece rahatsızdırlar. Bunları tekrar tekrar örnekleriyle anlatabilirim .
doğruya işlerin

Şimdi , en son , işte hem avukatların hem bizim yakındığımız arama meselesi. Tabii hepimizi rahateden bir konu. Son üç kurumun ortak görüşüyle oluşan genelgedeki husus var. Onlara , ilgili bakanlıklara . ilgili kurumlara hep düşüncelerimizi yazdık . Bir açlık grevini hekim müdahalesiyle sonlandırılma
sını içeren birtakım maddeler ifade etmişler. Bunlar mümkün değil. Yani hekim arkadaşlarımızı böyle bir

sız
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uygulamaya zorlamamız mümkün değil. Çünkü , hekimliğin uluslararası yasalarına, belgelerine tama men aykırı . Bunlardan ders almış olmamız gerekiyordu geçmiş deneyimierimize bakarak. Arada diyalog kuramamanın nelerle bittiğini geçmiş dönemde gördük. Savcılıkla yürütmekte olduğumuz bir istişa 
renin sonuçlanamaması nedeniyle -Levent daha iyi bilir- 8 insanın hayatı kayboldu gereksiz yere. Daha sonra çözüldü . Daha önce de çözülebilirdi . Nedenleri üzerinde durmak lazım .
Ş i mdi , sürekli bu konuda hata yapmaya devam ediyoruz . Bu benim kişisel kanaatim . Bunun nedeni , tarafların kendi içine kapanıp birbiriyle diyalog kuramaması ya da bürokrasi kesiminin ısrarla belirli
bir anlayışı sürdürmeye devam etmesi gibi geliyor. Oysaki burada meslek örgütleri , meslek değerlerini
ifade ettiği için çözüme yardımcı olabilir. Bakın , geç miş açlık grevlerinde de dayatmanın olduğu dönemlerde insan yaşamı kaybıyla sonuçlandı. Buna karşılık gene şurada hekimlik ilkelerini geçerli kılalım tarzında bir tutumumuz olduğu zaman , girip cezaevine olayları sa ptayıp onları doğru rapor etmek , doğru
bilgilendirmeden sonra meselenin çözüm noktasına gitmek lazım . Demek ki hekimliğin evrensel ilkelerini ortaya koyduğunuz zaman -bunu bir hekim olduğum için meslek açısından söylüyorum, başka dallarda da buna benzer şeyler olabilir- bunlar büyük ölçüde meslek örgütleri tarafından temsil edi l ebildiği
için çözüme yardımcı olabilecek yapıya sahiptir. Tüm sivil toplum örgütleri demiyorum; çünkü kendim
şu anda bir meslek örgütü yönetiyorum . Hepsi için söylemiyorum belki ama, bizler için , elimizde bu konuda iyi kötü evrensel ilkeler var ve bunları ısrarla yürütmek durumda olan arkadaşlarımız var. Yani, bir
kriz anında nasıl hareket etmemız gerektiğinı hepimizin bilmesi lazım . Benim açlık grevlerinden öğren
diğim bu. Net olarak nasıl hareket etmemiz gerektiğini bilmemiz lazım . Biraz evvelki deprem krizi örneğini farklı bir örnek olmasına rağmen , o amaçla vermeye çalıştım . Farklı bir örnek, ama aynı şeyleri, inanın , cezaevleri olaylarında ve insan hakları ihlallerinde de yapmanız lazım . Burada sürekli bir kriz devam etmektedir ve bu konuda, meslek örgütlerinin , evrensel değerleri savunan insanların görüşlerine ,
gözlemlerine, değerlendirmelerine, düzeltmelerine değer verilmemektedir, bürokraside böyle bir anlayış gelişmemiştir. Bunların yollarını açmak ve bunların metotlarını bulmak , bence , bulunması gerekli metotlar büyük ölçüde bunlardır. Yoksa şimdi siz işkenceyi kaldırın, dediğiniz zaman, işte karşınıza biraz
evvel size sunulan suç patlaması olacağı tehdidiyl e karşılaşıyorsunuz. Biz de böyle şey l erle karşılaş ı 
yoruz ; ama, Avrupa Topluluğuna girme çabası içerisinde olan bir Türkiye'de bunlar hala devam ediyor.
Bunları akıl almaz buluyorum , o şekilde ifade etmeye çalış ıyorum .

Ben , çok özetle, özetin özeti olarak toplumsal
ne

işievimizi

yapabilmenin

yollarının açılması gerektiği

inanıyorum.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nasıl yapalım , nasıl bir strateji saptayalım?

PROF. DR . ORHAN ARIOGLU - Geçmişten örnekler vererek birtakım metotlar geliştirilebilir. Onun
için söyleyeceklerim vardır metot olarak . Arzu ederseniz arkadaşlarımız da söyleyebilirler.
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Ben müsaade ederseniz bir başka boyuttan , pek de hoşa gitmeyecek başka bir yaklaşım sergilemek istiyorum . S öyle diğiniz çok doğru. Türkiye 'de sivil toplum örgütleri konusunda bir tarif kayması var. Olmaması gereken şeyler oluyor. Aynı şeyi biz de politikada yaşıyoruz, politikada da bir prestij aşınması var. En itibarlı olması gereken kurumlardan biri olan politika
fevkalade itibar kaybediyor. Bu yalnız politikada mı oluyor ; hayır. Sivil toplum örgütlerinin de aynı perspektiften olaya önce bakmalarında fayda var. Yani , biz ne yaptık da bu prestij kaymasını yaşıyoruz?
iSTANBUL TABiP ODASI GENEL SEKRETERi DR . KÜRŞAT YILDIZ - işkence ve çocuk hakları ihlalleri filan gibi belki değerlendirilecek konuda , bizi ilgilendiren kısımları açısından en azından bizim görüşlerimizi herhalde merak ediyorlar. Gerçekten de cezaevleri , gözetim altında bulundurulan yerler, karakollardaki sağlık koşulları bizi ilgilendiriyor. ikincisi , burada çalışan hekimlerin çalışma koşulları , idari
sorunlar, özlük hakları gibi konular bizim için çok önemli. Çünkü biraz önce bahsettiğiniz konular da bu nunla ilgili . Bir başka şey, gözetim altında bulundurulan ya da tutukluyken muayeneye götürülen şahıs
ların muayenelerinde karşılaşılan güçlükler önemli bir sorun . Cezaevinde ve tutukevinde kalırken muayeneye götürülmek zorunda kalınan, yani hasta olduğu için oraya götürülmesi gereken kişilerin karşı-
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laştıkları güçlükler önemli bir sorun ve bunların çoğu bize yansıyor. istanbul en çok tutuklu ve mahküm
bulunduran il olduğu için haliyle çıkan sorunlar da bir şekilde bize geliyor. istanbul Tabip Odası olarak
gerçekten çok zorluk çekiyoruz. Çoğu zaman sizin dediğiniz manzara bizim için şaşırtıcı değil ; ama, bir
cezaevi hekimi düşünün , idari bakımdan , sicil bakımdan , birçok bakımdan son derce baskıya açık bir
durumda çalışan bir hekim düşünün , bunun verdiği raporlar da ...

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Polis raporlarını cezaevi hekimlerinden alınmıyor.
DR. KÜRŞAT YILDIZ - Tabii tabii. Dışarıdaki raporlar için de geçerli . Ben hekimleri korumak veya
savunmak için söylemiyorum. Çözüm yollarını biraz düşünerek , yani hangi koşullarda rapor verdiğini
düşünerek birazcık da karar vermemiz lazım ; ama, ben öncelikle şunu söylemek istiyorum : Hakikaten
karamsar bir manzaradan sonra burada konuşuyorsunuz ; ama, ben her şeye rağmen bizim karakollarımızın , çocuk tutukevlerinin falan bir yabanc ı heyet tarafından değil de kendi Meclisimizden çıkan bir
heyet tarafından ziyaret edilmesinin , rapor edilmesinin , sorunun üzerine gidilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum . Bu noktanın da üzerine gidilirse , en azından , milletvekillerinin katkılarıyla bu meseleye çözüm bulunabilir. Mesele kökten çözülemez ; çünkü , sonuçta, sizin desöylediğiniz gibi , emniyet
kuvvetlerinin reorganizasyonunu gerektiriyor. Herhalde oralara biz gidemeyiz . Biz hekim örgütü olarak
en a z ından öyle bir şey söylemiyoruz ; ama, en azından , buradaki sağlık koşullarının düzeltilmesi bir,
ikincisi kişilerin muayene olurken tıbben , tıbbın gerektirdiği yardımları alabilmeleri ve durumlarının hekimliğin vicdanen baskı altında olmadan , tamamen bilimsel kanaatlerine , vicdani kanaatlerine göre rapor edilebilecek koşulları yaratsak , bu bizim için önemli bir adım olur. Bu konuda asıl Sağlık Bakanlığı
nın , diğer bakanlıkların şu güne kadar yaptığı çalışmalar var; ama, bunlar ne yazık ki pratik uygulamaya geçmedi. Yani istediğimiz şeylerden birisi şudur : istanbul sınırları içerisinde bir adli muayene yapan ,
bir mahkümu , bir tutukluyu , gözaltındaki bir kişiyi muayene eden hekimin raporunun bir nüshası bu ildeki meslek örgütüne ulaşsın . Bizim istediğimiz gayet basit bir formül ; ama , bunu gerçekleştirmemiz lazım . Sağlık Bakanlığı bu konuyu benimsedi. Türkiye 'de yapılmış çalışmalar var. Bir üçlü rapor sistemiyle biri kurumda kalıyor, biri adli merciiere iletiliyor, bir tanesi de meslek örgütüne iletiliyor. Böyle bir üçlü kontrol sistemi birçok sorunu çözmeye yardımcı olabilir.
Bunun dışında , özellikle tutukluların sevkleri sırasında bazı sorunlar yaşanıyor, o da eleman bulamı 
yorlar, güvenlik güçleri yeterli olmadığı için hasta olmasına rağmen kişiyi sağlık kuruluşlarına sevk edemiyorlar. Bir de gittiği sağlık kuruluşunda yeterli güvenlik tedbirleri olmadığı için -bu hastaneler için de
bir sorun tabii- mahküm koğuşu ve saire olmadığı için de bu sefer tutukluyu yeteri derecede tedavi edemiyorlar, yani tedavinin gecikmesi söz konusu. Bu nedenle, yaşamlarını kaybeden insanlar oldu . Türkiye'de, istanbul'da, yani tıbbın en modern cihazlarla uygulandığı yerde, bu nedenle geç teşhis ve sair iddialar oldu ki, bu iddialar artık çok yabana atılır iddialar değil. Bunları ortadan kaldırmanın bir yolu da,
en azından bazı referans hastanelerde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, ama etik kurallara göre, bilimsel kurallara göre gelen tutuklu yahut mahkümu gerekli tıbbi müdahalenin yapılabileceği koşulları yaratmamız lazım . Bunun için bazı referans hastaneler olbilir. Bütün hastaneler olmayabilir.
ikincisi , muayeneler konusu . Gözaltına alınan bir kişinin artık bir hekim muayenesinden geçmesi
usul haline geldi ; ama, hekimin onu daracık bir odada, günlük hekimlik trafiği içinde muayene etmesi,
hele yanında bir sürü güvenlik görevlisi varken; jandarması ve sairesi varken, ne bileyim, açıkça soyabilmesi , bütün işkence izlerini gözden geçirmesi, doğru dürüst bir anamnez alabilmesi mümkün değil
tabii. Eğer ki sizler, Meclisten de bunu basına yansıtarak çözmenin mümkün alamadığını biz de biliyoruz . Biz istanbul Tabip Odası olarak birçok meseleyi, mümkünse, birtakım görüşmeler, müzakereler yoluyla çözmek .. . Çünkü, basın onu bir gün kullanıyor ; ama, sorun , 365 günlük bir sorun . Basın için o bir
günlük bir sorundur. O yüzden eğer sizler buna düzenli bir destek verecek olursanız , biz bunu iyi bir iş
birliği içinde son derece pratik , belki bazı yasal düzenlemeler gerektirebilir bu konular, biraz önce söylediğim raporlar ve saire filan gibi, birtakım genelgelerin filan gibi böyle çok hazırlıksız, düzensiz yayın
lanması bizi çok üzdü.
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Son bir konu olarak şunu söyleyeceğim : Mesela daha çok kimsesiz çocuklara, korunmaya muhtaç
çocuklara dönük veya çocukların suiistimaline dönük bir faaliyet karşısında bir çalışma var; çocuk haklarıyla ilgili bir yıllık bir çalışma var ve biz o sırada bir Çocuk Hakları Komisyonu oluşturduk odamızda .
Bu konuda uzmanların katkılarıyla oluşan komisyonun ele aldığı konularda biri de yine özellikle gözaltındaki çocukların veyahut da çeşitli şekillerde tacize veyahut da tecavüze uğramış çocukların muayeneleriyle ilgili sorunlar. O da bir konu başlığı olarak ele alınabilir. Bugün mesela bir hazırlık toplantısı yapılacak . Bir çocuk konseyi düzenlenmesi düşünülüyor. Bu çocuk kurultayında özel durumu olan çocuklardan bir kısmı da cezaevinde veya tutukevinde kalan çocuklar. O konu orada herhalde gündeme gelecek. Bir de , emniyette bir birim var o birimle herhalde son derece iyiniyetli bir komiser Filiz Hanım ,
bende telefonu var, o ilgileniyor, ama onlar daha çok çocuk istismarına uğramış veyahut da gözaltına
alınmış çocuklarla ilgili sorunlarla ilgileniyorlar, yani onlardan da bir bilgi almanız mümkün olabilir.
Benim özetle söylemek istediklerim bu . Hakikaten manzara kötü ; ama, sonuçta bunu düzeltmek zoyani , sırf Avrupalılar bizi beğensin diye değil , bu bizim sorunumuz olduğu için.

rundayız ;

Hekim raporları konusunu biz de çalışıyoruz ; ama , bakın , şu anda, hekim arkadaşımız kendisi iş
kenceye uğradı ve biz bunu duyduk , istanbul Tabip Odası olarak kendisinden de duyduk ve bununla ilgili içişleri Bakanlığına , Başbakanlığa ...
izmir Tabip Odasının işkenceyi Muayene Komisyonu var. Biz bunu böyle düzenli bir heyetle yapmı
yoruz ; ama, izmir'de daha düzenli bu . Bu komisyonda yer alan hekim meslektaşlarımızdan biri gözaltı
na alınıyor tekmetokat hastaların önünde ve gözaltına alındığı süre içinde de işkence görüyor, kendisine çeşitli baskılarla birtakım ifadeler imzalatılmaya çalışılıyor, sonra serbest bırakıldı. Biz bunu öğrendi
ğim i z zaman başvurduk . Biz usulen , Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter olarak bir suç duyurusunda bu lunduk. Diğer illerden de yapıldı ; ama, son derece usulen. "Elinizde belge var mı " diye bana içişleri Bakanlığı adına bir müfettiş komiser sordu, benden ifade aldı ,; "nereden biliyorsunuz, belgeniz var mı " diyor bana . Yani , hekimin anlattıkları çok şey bir ölçü . Dediğim gibi, hastaların önünde bütün hastalara ait
bütün bilgisayar kayıtlarını alıyorlar . Son derece ite kaka ... Bu arkadaşımız şu anda yargılanıyor devletin manevi şahsiyeti ve saire ... Yani işiniz zor, ama bu noktada sizin gösterdiğiniz hassasiyet sürdürülürse yapılab i lecek şeyler oldu ğ unu düşünmek lazım.
PROF. DR . ORHAN ARIOGLU - Üçlü rapor meselesi hemen devreye girebilir mi?
DR. KÜRŞAT YILDIZ - Gayet tabii, bu bir genelgeye bakar. Hatta hükümetimiz masraftan kaçını
yorsa -yani hükümeti eleştirrnek için söylemiyorum- ekonomik sıkıntısı varsa, bunu biz bastıralım .
iSTANBUL TABiP ODASI iNSAN HAKLARI KOMiSYONU ÜYESi DR ELiF KIRTEKE-Yanlış bilgi
ama, hastanelere , adli tıbba dağıtılmıştı; şimdi kullanılmıyor, o prosedürlerden geçmişti bir ara . Onu araştırmak lazım .

vermiş olmayayım

işkencelerin bu kadar yaygın , fütursuzca , korkusuzca uygulanıyor olması , toplumun her aşamasın

da , herkesin belli aşamalarda bir şekilde göz yumuyorlar, her kesimde göz yumulduğu için bu kadar
korkusuzca yapılabiliyor . Tabii hekimlere düşen bir dolu pay da var; ama. Tabip Odaları olarak insan
hakları ve hekimlik konularında son derece duyarlı davranan yapılar olup bu konularda yıllardan beri çalışmaları olan yerler, komisyonları , kolları aracılığıyla bu çalışmaları yapıyor. Cezaevleri ve hekimlik ,
idam cezası hekimlik, işkence , adli tıp alanı; bunlar hep bizim çalışma alanımız , bu konularda birikimli
hekimlerimiz var; ama , işte , her zaman olduğu gibi , çok fazla işe yaramıyor, çok fazla etkileyici olamı
yoruz. Örneğin , 1996'da Bayrampaşa Cezaevi çalışması yaptık , raporlarımız var, belki sizin elinizde de
var, bazı milletvekillerinde var aslında . Şu an istanbul Tabip Odası Ümraniye Cezaevlerinin sağlık çalış
masını yapıyor. Öncelikle tüberküloz çalışmasına başladık . Genel sağlık çalışmasına başlayacağız .
insan hakları ihlallerinde büyük şekilde payı olan birtakım hekimleri izliyoruz, gerekirse cezalar veriliyor. işkencenin belgelenmesi konusunda hekim çalışmaları yapılıyor.

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Karakollarda bırakın yaygınlığı , işin doğası kabul etmişler bunu .
Karakollarda da cezaevlerinde de adam kötü bir şey yaptığını düşünmüyor. işin tarifi gereği bu böyle.
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Başka

türlü nasıl olabilir diye bir konsept yok adamın kafasında . Korkunç olan bu . Orada bir psikopat
işkence yapsa, zulüm yapsa kısa sürede çözebilirsiniz belki. işin tabiatı olunca çok iyi insanlar bunu kabul ediyor. O insanlar da kötü insanlar değil. Bu korkunç bir şey. Kötü insanlar işkence yapıyor olsa mücadelesi kolay. Bizim iyi dediğimiz insanlar yapıyor. Aman iyi eğitilmiş komiser filan diye oralara geldik,
aman yarabbim , en korkunç şeylerde , en iyi eğitilmişlerden , akademilerden mezun olmuşlar var, saklamasını da en iyi bilen ve böyle bizim tüylerimizi ürperten adamlar, tahsili polisler çıktı ; iyi yetişmiş polisler çıktı.
O zaman isterseniz , şimdiye kadar ne yaptıklarımızın dar elbisesinde kalmayalım . Belki hepimiz aynaya bir kere daha bakıp yeniden nereye geldiğimize bakacağız. Çünkü geldiğimiz nokta bu . Çok korkunç bir durum . Tekrar ediyorum , beni en çok korkutan şey, iyi insanların bunu yapıyor olması. Çözüm
bulamayacağız . Hep iyi insanlar bunu yapıyor . Hep onlar aile babaları.
DR . KÜRŞAT YILDIZ- Parlamentodan gelecek destekle tutukevlerindeki çocukların belki dönem
dönem periyodik muayeneleri söz konusu olabilir. Çünkü o kurumda çalışan doktor arkadaşların bunu
yapmaları zor olabilir, yani pratik olarak da zor olabilir. Onun için , bizim savcılarımız , sağ olsunlar, biraz
işleri de yoğun , ama kriz çıktığı zaman tabip odasına başvururlar. Biz diyoruz ki , daha sistematik, tek
başına oradaki bir doktor arkadaşımızın, üç bin kişinin kaldığı cezaevinde sağlık hizmeti yürütmesi zor
olduğu gibi, bir de ekonomik sorunu var Adalet Bakanlığının. Yani Bakanlığın sağlık için ayırdığı bütçe
bu tür sağlık hizmetlerini yürütmek için yeterli değil. Hiç değilse dönem dönem kurulacak ekiplerle bir
rapor hazırlayabiliriz . Bu tür raporlar sizler için de aydınlatıcı olur. Çözüm yollarını gösterebilir. Daha gerçekçi raporlar böyle düzenlenebilir.
BAKlRKÖY ÇOCUK VE KADlN TUTUKEVi DOKTORU LEVENT AYDEMiR- işkenceyi önlemekte
hekime düşen görev için benim iki önerim var. Birincisi , o adil raporun üçlü veya dörtlü yapılması, bir
tanesi yerel tabip odalarına, belki merkezi odaya, ikincisi cezaevindeki savcılığa , meslek örgütlerine
açık olması , yani en azından denetime açık olması , bir şekilde yerel örgütler tarafından denetlenmesi
lazım . Doktorlar o cezaevi için önemli. Soyal çalışma uzmanı gerekiyor, psikolog bir tane. Sema Hanım
soruyor psikologa "aram ıyor musunuz" diye. Bizim telefonumuz yok, dışarıya direkt telefonumuz yok .
Psikolog "niye aileyi arıyorsun" diye tenkit de edildi. Biz ekstra olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz,
diğer taraftan "niye bunlar yapılıyor" diye tenkit de alınıyor. Yeni insanlar tek başına kalınca, küsüp kendi kabukianna çekiliyorlar.
iki yıldır öğretmen yoktu , bir tane yeni geldi. Sizin zamanınııda bir öğretmen vardı , o beden eğitimi
Metris Cezaevinde arkadaş. Şimdiki öğretmenimiz de üç dört ay önce geldi. O aradaki sürede öğretmen yoktu . Hali hazır durumda çocuklar için belki üç tane beden eğitimi öğretmeni lazım, belki dört tane psikolog lazım . Yok, devlet bunu karşılamıyor. Ben on yıllık cezaevi hekimiyim. Bizim orada, sizin gördüğünüz çatıda dört tane ikinci müdür var, bir tane müdür var, toplam beş tane amirimiz var. Üzerine, bir cumhuriyet savcısı cezaevinden sorumlu, altı, bir de cumhuriyet başsavcısı yedi
ediyor. Böyle çalrşıyoruz .
öğretmeniydi .. şimdi

Onun için, cezaevi sağlık birimlerinin , yerel tabip odalarının denetimine ve desteğine açılması, artı ,
işkenceyi önlemede hekime düşen görev için destek verilmesi için tutulan rapoların da tabip odalarına
iletilmesi gerektiğine inanıyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bunun ikisi de yapılmaz , hiç aldatmayalım ; çünkü, ben Güneydoğu

ve Doğu Anadolu 'yu gezerken, ilk o günlerde başlamıştı 1996 sonu, arkadan 1997 yıllarında bu
ve bir tanesi meslek odasına gidecek . Bırakınız meslek odasına gitmeyi, Sağ
lık Bakanlığına nüshası bile gönderilmiyordu ve bunun gönderilmemesini orada özellikle uygulamaya
çalışanlar da yine hekimlerdi.
üçlü

raporların çıkarılması

Şimdi,

son derece iyi niyetli tabip odaları olduğu kadar, Türkiye 'nin içerisinde, tabanda , son derece
bir çalışma sisteminin içerisinde olan hekimler de var. Dolayısıyla, kim kimin temsilcisi , kim kimin
ne kadar yüzdesine bu işi götürebiliyor tabii bu da böyle enteresan bir tablo . Ama, şu çok açık bence ,
farklı
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bunu kesin öğrendik artık , hele şu Parlamentodaki son iki üç senedir, ben eskiden kabul etmediğim bir
böyle özümseye özümseye kabul ettim . Bu yüzyılda , şu tablonun içerisinde hem Türkiye 'de
hem dünyada etik değerlere bırakarak insanlardan bir çalışma beklemek veya buna etik değerlerle de
insan değerinin artacağını ifade ederek o tür bir çalışmayı özümsetrnek veya yaptırtmak mümkün değil.
Onun için , tabii ki özde buna inanmış olan insanlar çok akılcı politikalarla sistemini , otokontrol mekanizmalarını ve bu kontrol mekanizmalarının dönüşümünü kurmak zorundalar. Onun için, "Aa , sen bunu ahlaki buldun , öyle mi?" Değil. Herkes kendine göre bir ahlak oluşturup gidiyor. Ne olursa olsun bunun
koşulunu nasıl yaratalım. iki tane çok önemli nokta var. Bence belki hepsini kapsayabilir. Bunlardan bir
tanesi , çok objektif, tamamen bağımsız , özerk bir şekilde çalışabilen ve bilimsel destekle desteklenebilen ve devletin değişik birimlerince de özerk olmasına rağmen , o destek sağlanabilen bir cezaevi hekimliği , bir adli tıp hekimliği , bu türde çalışmayı yapabilecek anlayışta bir yapının kurulması lazım ve bu
yapıyı o kadar dengeli kurmak zorundayız ki , kalkıp da , "sen beni mi denetliyorsun , sen şunu mu yapı
yorsun " diye veya birbirinin üzerinde o baskıyı oluşturmayacak bir ineelikle bunu çalıştırmamız lazım .
Avrupa 'daki cezaevlerini de gezdim. Onların da bana söyledikleri , "hijyen koşulları böyle mi şöyle mi ,
böyle olabiliyor mu? .." diye soruyorum . Hemen çekiyorlar, "efendim , yalan konuşamıyoruz, ama bizim
buralarda cezaevi hekimi üçüncü sınıf vatandaştır , kimse tarafından sevilmez , kale alınmaz ." Peki niye
icraatlarına izin verilir dediğimizde , "çünkü yapacak insan yok ."
noktayı

Şimdi, neden bunu söyledim : Bir defa cezaevlerine periyodik olarak dışarıda öyle grupların girip de
inceleme yapması hayalini henüz yaşayamayız ; çünkü, neden yaşayamayız : Grupların içerisindeki bel li kişilere karşı devletin güven koşulunu getirip koyacaklar. Onunla uğraşırken zaten konunun özü gidecek , yani yapılması gereken konu gidecek. Vay, sen Ahmet misin, Mehmet misin, senin arayla bağlan
dın ... Yani , bu tür bir şey hoş değil. ikincisi, üçüncü nüshaların gelmesi veya etik anlamda değerlendi
rilmesi de işieyecek bir şey değil. işlememe nedeni de, hekimlerin bizzat kendilerinin tırpanlaması bir,
ikincisi de , oradaki kırtasiye bile olmuş olsa, Sağlık Bakanlığına gönderilen bile tutulurken , yani böyle
bir şeyin işletilmesi değil ; ama, hepsini içerecek bir özerk bir yapılanma . Adli tıplarda çok büyük bir so run var. istanbul Adli Tıbbında da çok büyük sorun var. Kişiler kim olabilir, olmayabilir; ama, parçasını
gördüğüm yerlerde korkunç sorun var ve çok kısa zamanda, yani bu kısa zaman dediğim beş senede.
Çok net söylemek istiyorum . Böyle devam ettiği takdirde, paran kadar adli tıptan delil getirip koyuyorsun , aklanıyorsun . Paran kadar konuşuyorsun . istedikleri adli tıp raporunu hem balistik raporda hem
DNA raporunda getirip koyuyorlar. Ben polis ve jandarma kriminal laboratuvariarına gittim, adli tıbbı
gezdim ; bunların içerisinde en geri müessese adli tıp.
Adamı en alttan koyuyor. En alttaki basamakta. Evvela, o tüpler nerede takip ediliyor, kimin elinde,
nereden giriyorlar? Diyarbakır böyle, Erzurum böyle , Ankara 'daki polis böyle. Ankara polis kriminal laboratuvarı fevkalade güzel bir şekilde organize edilmiş bir laboratuvar. Hakikaten güzel bir laboratuvar.
Jandarmadaki ondan daha güzel. Her ikisi de Avrupa 'da birincilik, işte bilmem ne peşinde koşuyorlar.
Peki, soruyorum ; polis memuru olarak siz polisten gelecek olan bir suçlu diyelim, polis kriminallaboratuvarına gönderiyor, vatandaş şikayet ediyor " hayır, ben bu laboratuvara göndermiyorum" diyor. Peki ,
ne olacak? .. Jandarmaya gönderecek. Jandarmadan geliyor, o zaman da işte "o da ona düşmandı " gibi gene bir şey var. O zaman hakimler güneydoğuda "beklesin" diyor ve bekletiyor. Kaç tane böyle rapor var. "Adli tıptan rapor getirtelim." Adli tıp zaten bunların çok gerisinde bir müessese. Bunun üstüne
gitmek lazım . Adli tıp konusunda rapor verecek hekim arkadaşlarım, kimse kırılmasın, konuyu bilmiyor.
Yani, bilmiyorum, ben uzman hekimlik alanında da olmasına rağmen hemen böyle okulu bitirdiğin zaman adli tıptan ben bu raporu veririm diye bir şey söz konusu değil. Hep atlanıyor, hep yanlış değerlen
diriliyor, hep başka türlü kullanılıyor.

Çok somut bir örnek vereceğim . Biz Urfa 'ya gittik. Daha bunun kaybolmuş olan evraklarının peşin
deyim. Urfa'da cezaevini gezerken koğuşların arasında, benim boş çuval gibi tarif ettiğim adamı bulduk .
Geleli bir saat olmuş . Senin neyin var diye sorduk . işte "ben şuyum, buyum" diyor. Kendisi profesyonel
traktör hırsızı, işkenceden yeni gelmiş, getirilmiş ve oraya konmuş . Ayaklarının bileklerinde izler var.
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Oradan çekilerek yukarıya asılmış , küt diye bırakılmış, kafasını vurmuş , balonu var, mosmor, ayrıca da
gözlerinin altı mosmor, göğüslerinin her tarafında darbe izleri var, kasıkları , idrar yolları ekimotik her bir
tarafı, bacaklarında, jop izi mi diyeyim veya keskin bir şeyle vurulmuş, yani her türlü kötü muamele izi
var. Biz bunun resimlerini çektik, hepsini tek tek yazarak bütün komisyon olarak altını imzaladık . Gece
saat 21.00 civarında bunu bitirdiğimiz zaman bunu aldık elimize adamın adından soyadından , bir türlü
bilinmiyar hangi karakol, neresi ne olduğunu kendisi de bilmiyor, cezaevi söylemiyor nereden geldiğini ,
aramaya gittik , sabahleyin saat 07 .30 'a kadar karakol karakol gezdik bulduk bir karakolda, kayıtlarına
baktık bir gün sorgulamış gözüküyor. Halbuki orada 6 gün kalmış . "Darp , cebir, alkol yoktur" doktor raporu mevcut giriş ve çıkışta. Hekim raporlarını aldık . Hekimin adı isa Çıtak . O komik raporu aldık . Giriş
ve çıkış tarihleri var. Adamın tutuklama emri vicahiye çevrilmiş , sorgulanması hiçbir şekilde söz konusu
olmayıp alınıp konulacak bir insan . Bu kadar dört dörtlük, her bir şeyiyle belgeli . Sabahın 07 .30'unda bu
işleri bitirdik , hepsini aldık saat 08.30'da başsavcının kapısından odasına girdik . Buyurunuz bunlar belgeler. "Aaa hiç sorgulanmaması gerekir, vicahiye çevrilip derhal alınması gerekirdi , neden acaba öyle
olmuş?" dedi. Kişi şu anda şu durumda dedik . Ben , hekim olduğum için de yazdım , derhal bir adli tıp
uzmanını gönderin lütfen dedim. Halbuki , işte etik , ben başsavcıya teslim ediyorum , şu anda şu durumda diyorum . Başsavcının ne yapması lazım? .. Adli tıp uzmanını alacak götürecek o bulguları tekrar bir
kez daha teslim alacak ondan sonra da savcılığa sevk edecek . Biz savcılığa suç duyurusunda bulunduk bunu . Hem doktor açısından hem de o işkenceyi yapanların isimleri belli. O isimleri belli olanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk . Tam 1 sene 8 aydır dava devam ediyor ve ben durmadan komisyonumuzdan yazıyorum cevaplar geliyor "derdest edildi , şu gün , bilmem ne." Evvela işkenceyi yapanların tümünü akladılar ve aynı zamanda Yargıtaydan da onattılar. Notların içerisine bakıldığı , işkenceyi yapan şeyde , zaman tanık ifadesini değiştirmiş , sanık ifadesini değiştirmiş , ayrıca da savcılıktaverdiği ifade de aynen şöyle diyor: "insan Hakları Komisyonu koğuşumuza geldi bana -bütün koğuş arkadaşları
nın da ifadesi- bize 'sen işkence gördüm de , işkence gördüğünü söyle' dediler, onun için bana zorla iş
kence gördüğümü söylettiler. Biz böyle böyle dedik, esasında böyle bir şey yoktur, girişimde ve çıkışım
da da hiçbir şey yoktur ; ancak, koğuş içerisinde arkadaşlar arasında arbede çıktı bazı şeyler o nedenle oldu . Kafa üstü yere düştüm, şöyle oldu, böyle oldu ." Ben bunu okuduğum zaman şoka girdim . Tabii Meclis olarak , tam seçimden sonraki basamaklar bunlar ve devam ediyor. Arkadan tutultu isa Çıtay
hakkında , "darp, cebir yoktur" diye rapor veren doktor da , tabii ki girdisinde, çıktısında bir şey olmadığı
için onu da geçen gün akladılar, Yargıdaydan da onattılar. Ben dedim ki, tekrardan yazışmalarımda bu
dosyanın tümünü istiyorum. Çünkü, artık çıkartacağız hepsini. Amaç, o kişilerin tekrar tutulup yargılan
ması veya ceza yemesi değil, şu anda bizde hak artık , Türkiye 'de bu durumdadır, bununla uğraşanlar
şu duruma getirilmektedir, bunun çözümüne gidelim . Beni ilgilendirmiyor, bir polis 6 ay ceza almış. Poliste kabahat yok . Kabahat en yukarıya kadar. Onun için , dosya kayıp , dosyayı bulamıyorlar. Yazıyoruz
"efendim, Yargıtaya gönderdik, öteki ona gönderdi" diyorlar. En son yine yazdım , yine dosya ortada yok .
Hekim neden? .. Hangi yere girersek girelim , bir defa yanlarında, işte biz dün gece gezdik , gazdiği
miz bütün karakolların hepsinin 1998 ve 1999 nezaret defterlerine baktık ve çocuklar kendilerinin giriş
ve çıkış tarihlerini söylüyorlar, 6 gün , 7 gün , 3 gün, 4 gün, 5 gün olarak anlatıyorlar. "Şuraya şu tarihte
girdim , şu tarihte çıktım" diye anlatıyorlar. Hepsi 1 gün . Cumartesi, pazara gelirse 2 gün olarak hepsi
imzalı. Bütün evraklar inci gibi güzel tutulmaya başlanmış , onu eğitmişler. Ayrı ca , yeni bir evraklar çı
kartılmış şimdi, tek tek böyle böyle yazılıyor. "Etik eğitim " deniyorya öyle yazılıyor. Onda da en küçük bir
sorun yok ve bütün hekimlerin şeylerinde de, çocuklar söylüyor "bizi hiç muayene etmiyorlar. 2 tane jandarma veya 2 tane polis içeriye giriyor raporumuzu alıp çıkıyor" diyorlar. içeriye girmiyor. Yani , hekim
içeriye almıyor bile. Eskiden jandarmayla falan girme vardı, şimdi demek ki çok kalabalık olmuş istanbul , söylenenlerin tümü, içeriye girmeden hekim bunu veriyor.
Şimdi ben soruyorum : Hekim bunu eğer bunu böyle vermese , cezaevindeki hekim, o üstündeki bilmem ne kadar, işte psikolog çırpınmaya çalışıyor, şu oluyor, bu oluyor, onları dinlemese Türkiye Büyük
Millet Meclisinin denetim yetkisi elindeyken , tek kişi de değil gümbür gümbür girdiğimiz bir heyete bu
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yapılırken

resine

onlara ne

yapılmaz?

bakmamız lazım

Çözüm
efendim .

değil.

Onun için , özerk

kuruluş nasıl

yapabiliriz. Yani, bunun ça-

Yine ingiltere 'de, Almanya 'da, niçin ihtisas dalı olarak cezaevi hekimliği kurdunuz diye sordum . Cezaevi hekimliği çok farklı bir branş . Yani , işte güneydoğudaki çocukları görünce insanın aklı gidiyor. lslah evinde olsun , öteki taraflardaki bütün kesitierin içerisinde ayrı bir psikoloji , ayrı bir dünya, ayrı bir yapı. Yani , hijyen deseniz leş gibi . O mutfaklar, falan , yani onlar hiç gözden geçirilmiyor. Erzurum cezevinde bütün hastalar tüberküloz. Felaket derecede tüberküloz . Ayaklarından yaralar akıyor, kokuyor,
içeride var insanlar, geçmiyor. Buna "bu ayrı bir branş . Hayır, insan haklar:na aykırı, eşitliğe aykırı , cezaevi hekimliği diye bir şey olmaz" dediler. ingiltere böyle. ingiltere 'nin bu cezaevleriyle ilgiili üniversite
politikasını öğreten profesörlerin kitaplarında "cezaevi hekimliği insan haklarına aykırıdır. Hekimleri birbirinden kişilere göre sınıflamamak lazım " diyor. Bu çok özel bir dal. Tamam , sınıflamayalım, ayırmaya
lım , ama rotasyonla eğitebileceğimiz özerk bir kurum oluşturalım , adli tıbbı böyle bir kurumun içerisine
alalım ve polisin, jandarman ın , adli tıbbın kriminallaboratuvarlarındaki teknolojik desteği birleştirmek lazım . Bunun için gidiyorum söylüyorum , benim karşıma hemen "Aaa Sema hanım, öyle şey söylenir mi,
hangi dünyada yaşıyoruz Allah aşkı na, rekabet ortamı var, daha biz özel sektörün adli tıblarını açmaya
kalkıyoruz " diyorlar. Özel sektörün adli tıblarını açınca o laboratuvar olmadı , öbürüne gönderecekler.
Dedim ki , siz bunu yapabilirsiniz ; çünkü , sizin gayri safi milli hasılanız bilmem kaç bin dolar, ama bizim
insanımız 50 milyon liraya DNA testi yaptırnıaya para bulamıyor. Yani , bunu götüremiyor. Belki Trabzon 'da da vardı, Aydın'da da vardı ; ki , batının göbeğidir, en çok Urfa 'da var. Urfa'da korkunç cinayet var,
korkunç namus cinayeti var, büyük bir şekilde de DNA tahlillerine ihtiyaç var, buna rağmen , o insanlar
parasızlıktan dolayı hep yargılarında , yani o 2 testi yapıverseler sonuç belli olacak ve geriye dönüşü
yok . Yargıtayca onanan bir kararın geriye dönüşü yok . Bizde bu kadar dosyalar birikiyor, hepsi doğru
dur, yanlıştır demiyorum , ama delilleriyle koyuyor iş işten geçtikten sonra. Yani, mutlaka bir özerk bu tür
bir bilimsel yapıya ihtiyaç var. Bunun koşulunu , yani Parlamento olarak biz, şunu yapın , şuraya müracat edin diye kimseyi rahatsız etmeden, içişleri Bakanlığını da rahatsız etmeyelim, Adalet Bakanlığını da
rahatsız etmeyelim , ama önce oluşturalım . Üniversitelerle de olmuyor. Öyle üniversitelerden birkaç tane insan alıp gelin gidelim içeriye denilmiyor, girmiyorlar.
ORHAN ARIOGLU- Buradaki en doğru adres, bana sorarsanız yine meslek örgütleridir.
Siz burada denetim yapıyorsunuz . Bundan evvel 1998 yılında yapmıştınız zannediyorum istanbul
için . Tabii Türkiye geneli için de lazım.
bir şey öneriyorum : Mesala, Parlamento komisyonu olarak daha organik, daha rahatçave daha sık , içinde meslek örgütleri, mesala bugün veya bugünlerde yaptığımız şeyde
hekimlere ait pek çok olumsuz bulguya rastladık . Hekimlerin olumsuz rapor verdiği için, işkence izlerini gizlediği kanaatine şey ediliyor. Bunları hemen orada işleme koyacak bir tabip odası gözlemci grubuyla beraber çalışılamaz mı , size yardımcı olamaz mı burada?
Ben

şöyle

lışabileceğimiz

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Geçen sefer, doğu ve güneydoğuya gittiğimizde Diyarbakır'da

tabip

odasından

bir temsilcimiz

vardı.

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ben şöyle devam edebilir miyim? .. Aynı şeyi barolara da yapalım .
Bakın , avukat temini konusunda da problem çekilen yerler var. Bu bize, en azından, istanbul'da yaptı
ğımız incelemeler sonucunda, buranın ilgili meslek örgütüne de "ne oluyor?" deme fırsatını meşru olarak kazandırmamız lazım .
ORHAN ARIOGLU- Bunlar sık ve periyodik olarak yapılırsa bir yararı olmaz mı efendim?
Özerk kurum tabii ki ideali , ama özerk kurumu kuruncaya kadar, anlıyorum ki, bir zaman geçecek
herhalde değil mi? Bunu kurmak, kabul ettirmek kolay değil.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Çünkü, özerk kuruluşlar oluşturulması için bir de anayasa değişikli
ği gerekiyor. Yani , her özer kuruluş için anayasa değişikliği gerekiyor.

118

ORHAN ARIOGLU- Bence burada, gerçekten meslek örgütleriyle organik bir bütünlük içinde ve y ı l
içindeki takvimi belli bir kontrol mekanizması konulamaz mı sizin bu kez yaptığınız gibi? Yoğun bir kontrol mekanizması kullandınız şimdi diyelim bugünlerde. Bunu periyodik olarak , mesala 1998 yılında yaptınız , 1998'den sonra buradaki gözlemlerinizde ben şunu anlıyorum : işte , psikolog konmuş , birtakım hekimler konmuş. diş hekimi konmuş , öğretmen konmuş geçen sefer görmediğimiz. Yani . demek ki o
kontroldan sonra bu tarz değişiklikler yapılabilmiş i niz diye düşünüyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hayır. çocuklar gittiği için efendim . Aynı tipteki çocuklar olsa şu
anda içeride ayrı şey olur. Şu anda, bana göre en küçük bir değişiklik olmamış . Yönetimdekilerin biri
gitmiş öbürünün ben zeri gelmiş .

ORHAN ARIOGLU- Yani , siz bu kontrolü yapt ıktan sonra oradaki olayların gid i şini daha organik olarak izleyecek. bir yerde sizin yetkinizle veya işte ortak olarak izleyecek , sizleri enforme edecek ondan
sonra da orada gerekli düzeltmeleri yapmanızı temin edecek sürekli bir gözlem mekan i zması. bu problemler, hiç olmazsa bir optimal şeye gelinceye kadar yapılamaz mı? Ortak bir çalışma grubu ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki , böyle bir ortak çalışma grubu için illerin kendisi , mesala
sadece istanbul değil sorun . daha önceden çalışma yaptığımız illerde görmüş olduklarımızın. şu anda
aradan bu kadar süre geçtikten sonra ne duruma geldiğini , çünkü onunla ilgili dosya 1,5-2 seneden önce bitmiyor. Biz buraya geldik dosyası bittiğ i için . Bir kısmı derdest olmuş , bir kısmı değişmiş . Öbür tarafa gittiniz dosyası bittiği için . Yan i. o zaman çok kolay şey yapabiliyorlar. "Efendim , bu konuda konuşamayız ; çünkü , olay yargıda" deniyor. Kaç senedir yargıda? "3 senedir yargıda " deniyor. 3 sene sen
konuşma o da orada öyle kalsın . Olmuyor; ama. bu şeyde , mesala bir Elazığ 'a giderken. bir Diyarbakır'a giderken , Erzurum'a , Erzincan 'a giderken oraların tabip odasından alma gibi böyle bir şey düşü
nülemez. Merkezi yerden aldığınızda lafı çıkar.

bir

ORHAN ARIOGLU - Hayır, buradaki problemlere iyi-kötü arkadaşlarımız hakim. Yani , burada belirli
ve birtakım şeylerin düzelmesi için bir şey olabilir.

baskı oluşturalabilir

iSTANBUL TABiP ODASI iNSAN HAKLARI KOMiSYON ÜYESi ELiF KIRTEKE- Yani , belgelemek
ve oradan üzerine gitmek gibi bir yönteminiz var sizin herhalde. Yani , o bilgiler, belgeler bir araya getirilebilir. Yani , siz milletvekili olarak her tarafa ulaşamayabilirsiniz , ama böyle bizim gibi yerel örgütlerle
bilgi akışı sağlanabilir aslında . Yani , istanbul olabilir, diğer büyük odalarda da bunların gerçekleşeceği
ne inanıyorum ben .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , sizin , bugünkü akış içerisinde, örneğin şu istanbul 'da. yani açık olarak konuşuyoruz , biz şimdi bu çocukları girdik gezdik ; ki , hekimimizin bilmesi lazım . yani bilmesi lazım derken hep çocuklarla karşı karşıya olunduğu için o tür bir şeyi sorduğu takdirde kendisine.
sen ne yapıyorsun veya bunları nasıl soruyorsun gibi bir yaklaşım da gelir, ama içerideki çocukların. biz ,
söylenen yerlerden şu anda istanbul 'da hangileri, hangi merkezlerin korkunç işkencehaneler olduğunu
öğreniverdik bir gecede. iç planiarına kadar öğrendik ve iç planlarını da çizerek ellerindeki malzemeleri de alarak çıktık. O kadar net söylüyorlar ki " kafası kel, gözü çakır olan" diye tarif ediyor, tak diye karşımıza çıkıyor. Gecenin saat 03.00'ünde de çıkıyor, sabahın köründe de çıkıyor o insan sizin karşınıza .
Yani, bu kadar net olarak söylüyor ve lakaplarıyla söylüyorlar. "Hortumcu Süleyman" diyor. Neden? ..
Hortumla ıslıyormuş , vesaire vesaire, ama , mesala siz meslek odası olarak bilebiliyor musunuz , (a) karakolu , (b) karakolu , (c) karakolu , oradan çıkanlar mutlaka bu vaziyette çıkabiliyor ve oradaki çıkanların
da, aslında hekimler var. Yani, en çok işkencenin , darp, cebirin geldiği yerlerin , mesala Haydarpaşa 'da
birisi var. isim veriyor çocuk , ama hep "darp, cebir yoktur" diyor raporlar.

ELiF KIRTEKE- Haydarpaşa zaten çok kötü örnekler veriyor. Biz bunu biliyoruz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Size o karakolların isimlerini verelim , o karakollarda "darp , cebir yoktur" raporunu veren hekim arkadaşlarla diyaloğa geçin .

ORHAN ARIOGLU- Gayet tabii efendim. Yani, şimdi , lütfen yani , şu görüşmeden sonra , yani bir
sonraki görüşme turuna geçecek miyiz bilmiyorum , ama bir kere şu gözlediğimiz hekimlerin kimler olduğunu öğrenmek isteriz. Bunlar bizim telare ettiğiniz insanlar değil.
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iSTANBUL TABiP ODASI GENEL SEKRETERi KÜRŞAT YILDIZ- Verilen raporlar kimler olduğunu
ortaya çıkarıyor .
ELiF KIRTEKE- Biz bu durumu hergün yaşıyoruz . Ben adli tıp uzmanıyım aynı zamanda. Cumartesi günü bir yerde nöbetçiydim , bir hastahanede muayene edilmişler, son anda savcı karar verdi "tıp uzmanı da görsün" dedi , adli tıp uzmanı gördü ve muayeseni yazmış 3 kişiye : "Darp ve cebir izi yoktur."
Klasik bunlar, adli vaka , gasp vakası. O k i şilerde bütün yöntemler uygulanmış . Ben de bu konulara duyarlı bir hekim olarak ayrıntılı bir şekilde yazdım . Bakalım ne olacak , arkasından nasıl bir tehdit gelecek ,
ne olacak , falan . Yani , her gün yaşıyoruz , her gün görüyoruz bunu , örneği çok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tek tek olmamalı değil mi? .. Sistemi oluşturmamız lazım . Kırı
lıyor

o demetler.

KÜRŞAT YILDIZ- Siz şu mesaj ı biraz veriyorsunuz , ama "bizi bile kaale almayan bir sistem var" gi-

bi

algılıyoruz .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bizi bile demiyorum , bizi kaale almamış vaziyetteler. Gidiyoruz , kaç dakika beklettiler bizi . Zile basıyorsun "bir dakika" diyor. içeriyi temizleyecekya. Kapının önünde bekledik , içeriyi temizlediler, yine bulduk ve bir kapıyı açmadılar ve gayet rahat bir şekilde "efendim ,
bu kapı apartmanın öbür tarafına ç ıkıyor, ap a rım a n ar a sı " dediler.

Bir başka karakolda indik aşağıya , aç kaıdeşim dedik açmadı ondan sonra kırdık . Üstünü kırdık koskocaman bir sorgu odası. Süngerlerle kaplamışlar, özel yapmışlar, tutukluların tarif ettiği oda. Hemen
yanındaki odadan aldık koskocaman , dalapiarın üzerine koyduğu Filistin askısı. Bu filistin askısı diyorum "ama efendim , bunun bir mantığı olması gerekir" diyor. Koşum dedim ben onlara, üzerindeki kayış
lara. " Bunları üretmenin bir mantığı olması lazım " diyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Felsefe yapmaya başlıyor.
KÜRŞAT YILDIZ- Şöyle yapalım . Bizim elimizde bu işlerle ilgili dosyalar var, hekim arkadaşlarımı
zın

raporu var, ama biz öyle karakolları kontrol edebilecek durumda değiliz , ama, şöyle yapalım. Biz
kendi açımızdan, bu işte bizden beklenen neyse onu yerine getirmeye hazırız . Bunu en azından söyleyelim birincisi olarak .
ikincisi , tabipler birliği aracılığıyla diğer tabip odalarının da bu konuya eğilmesini sağlayabiliriz , ama
benim gördüğüm bir kopukluk var. Siz özerk bir kuruluş oluşturulmasını istiyorsunuz, ama oraya giden
yol hakikaten çok zahmetli olacaktır. Biz başka alanlarda bunları sağlamaya çalışıyoruz , ama en masum yerlerde bile bir otorite kaybı endişesi var yönetimde, ülke yöneticilerinde. Yani, dolayısıyla, o bakımdan çok karamsar olmayalım , ama pratik yapabileceğimiz şeyleri yapalım . Onlar da bir adım olur.
Bakın , sizin böyle bir şeyi yaptığınız şu anda istanbul 'da duyulmuştur. Siz bu gözlemlerinizi mutlaka içişleri Bakanıyla da paylaşacaksınız .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Parlamenterlerimle paylaşacağım .
KÜRŞAT YILDIZ- Yani , Parlamentoda sizin yapacağınız işlem muhakkak var, ama biz kendi açımız
dan istanbul 'da ve tabipler birliği camiası içinde, mesala biz, önümüzdeki ay sonunda onur kurullarımız

bir ortak

toplantı

yapacak . Geçen ay cezaevleriyle ilgili ortak bir toplantı yapıldı Adana 'da. Yani, bu gibi
tahmin ediyorum, farklı kanallarda yürüyen işler yoluna girebilir.

şeyler birleştirilirse,

ama bir çocuk kurultayı yapıp onu konuşmayı düşünüyorlar mı? Bu güçler birkaramsar olmamak lazım . Çünkü , bu ülke bizim . Başkaları kendilerine daha çok ait olduğunu düşünüyor olabilirler. Yani, bu ülkenin menfati açısından yapıyorlar o işleri. Bunu yapan adam ülke menfati , suç patlamasını önlemek için bunu yapması gerektiğini ve başka bir yolun olmadığını düşü
nüyor olmasıdır, ama bizim açımızdan ve biz de mesleğimizi olduğu gibi yapmak ve bu tür arkadaşları
mızın da doğal kabul etmeleri , onlar da bu raporu doğal kabul ediyorlar. Düşününüz, hekim de o raporu verirken başka türlü nasıl verilebileceğini düşünmediği için böyle veriyor. Birincisi bu. ikincisi, korktuğu için veriyor.
Belki çok

düşünüldü ,

leştirilebilirse
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ORHAN ARIOGLU- Sizin gözleminize göre kaç hekim var böyle, bu nitelikte? Yani , bu tip rapor verebilen? istanbul 'u gezdiniz , yani üç aşağı beş yukarı kaç hekim olabilir?
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hepsi, parmağımla sayabileceğim kadar "darp, cebir yoktur"

diye rapor veren doktor var. Orada söylemiş olan çocukların tümünün tek tek tarif ettikleri yerleri gidip
bulmamıza rağmen hepsinin "darp, cebir yoktur" diyor.
Biz güneydoğu 'yu gezdik , dağuyu gezdik, özellikle bütün hepsinin ve cezaevindeki hekim arkadaş
lar da dahil olmak üzere hepsinin "darp,cebir yoktur" diye gayet güzel katalogianmış listeleri var.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Çok açık örnekleri var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - 5 veya 6 tane sayarsınız . Elimizdeki listelerle beraber gidelim
karakolları

gezelim . Dosyalardaki hekim

raporlarının

tümünde "darp, cebir yoktur" diyor.

KADiR BOZKURT (Sinop)- Daha doğrusu tutukluyu içeri almamış hiçbir doktor. Polis içeriye elden
adiiye doktoru da imzalamış , polis almış , nereye götürecekse, cezaevine mi , başka bir yere mi ,
nereye götürecekse götürmüş vermiş .

getirmiş

ELiF KIRTEKE-Şimdi Haseki Devlet Hastahanesine gidin nasıl , ne koşullarda muayene yapılıyor,
zaten görürsek , orada herhalde darp, cebir izi zaten görülmez. Camlı bir bölmede muayene yapılıyor,
küçücük bir yer, o küçücük yere polis, herkes birl ikte giriyor. Her hekim bunu yapmaz tabii ki. Yani , yapılmaması lazım . Bunu , savunmak için söylemiyorum . Yani, işkenceye bir olgu olarak bakılmıyor. Yani,
bunu hekimleri suçlamak için de söylemiyorum .
ORHAN ARIOGLU - Yani , burada hekim desteğinde işkenceden bahsediliyor. Bu konuşmadan ben
onu

anlıyorum .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Aynen efendim.

ORHAN ARIOGLU- Bize gelen hekimlere çok ağır tepki gösterdik , tek tek şeylerde, belgeleri elde
edilenlere , ama bu söylediğiniz kadar yaygın , çok sayıda hekim.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Hocam, her nezarete girişin bir dosyası var ve her dosyada bir hekim raporu var ; yalnız , bir şey dikkatimizi çekti. Mecidiyeköy civarından gelen bir kaç kişiye sorduk , doktor nerede diye , çocuk nereden bilsin yemiş sapayı zaten "Mecidiyeköy civarında bir yerdeydi" diyor.
Yani, belli ki böyle abone olunan yerler de var. Böyle bir düzen var. Belki bu düzenin haritasını tespit
edebiliriz bir şekilde .
ELiF KIRTEKE- işkenceyi en üst boyutlarda saklamayı bilen , saklayan hekimlere odanın verdiği cezalar bellidir. istanbulda çok . Bu uygulanmıyor. Bir defa buradan üzerine gidilmesi lazım hocam.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ayrıca, onlar Adalet Bakanlıkları ve diğer içişleri Bakanlıkları
tarafından

korunan, kolianan ve

ayrıcalığı

olan hekimler.

ORHAN ARIOGLU- O ayrı . Diyelim ki teorik olarak, bu hekimlerden biz 30 tanesini tespit ettik ve
meslekte bizim uygulayabileceğimiz en büyük ceza 6 ay meslekten mendir. Tekrarı halinde bir daha,
tekrarı halinde bir daha ondan sonra da bu bölgede hekimlik yapamaz. Böyle bir ceza sistemimiz var.
Bu hekimleri deşifre ettik ve bu cezayı verdik, sonrası? ..
ELiF KIRTEKE- Sonrası, aynen devam. (Karşılıklı aniaşılmayan konuşmalar)
TUKUKEVi DOKTORU LEVENT AYDEMiR- Sizin o söylediğiniz, vurguladığınız özerk yapılanma
yapısı üzerinde durmak gerekiyor gibi geliyor bana.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Acaba, Adalet Bakanlığı ve içişleri Bakanlığının denetiminde
böyle bir kuruluş kurulabilir mi ikisi de sicil amiri olması hasebiyle?
KÜRŞAT YILDIZ- Biz şöyle bir şey yaptık : Bu son üçlük protokoldan önce Adalet Bakanlığı , Sağlık
ve şey protokolundan önce Adalet Bakanlığı bir genelge yayınladı. Benzer hükümleri içeriyordu ve onlardan bir tanesi de ev ve üst aramaları falanla ilgili. Biz o konuda arkadaşlarımızla , hakikatan
kendi kişiliklerini ve şey olarak algıladılar, yani hekimler cezaevine girerken , dedektörden geçmenin yaBakanlığı

121

nı sıra belirlenecek bir görevli tarafından üstü de elle aranacak. Böyle bir genelge yayınladılar. Biz dedik ki, yani bir hekim , orada çalışan bir insan ve üst düzeydeki çalışan görevlilerden bir tanesi , böyle bir
şey bizim için son derece onur kırıcı diye döşündük, ama bunu geri aldıramadık . Tersine bu sefer bakanlıklarda hazırlanan protakala onu koydurdular.
Şuraya

getirmek istiyorum. Yani, cezaevi hekiminin oradaki herhangi bir görevliye üstünü elle bile
bir kişiye , istediğiniz yere tayin yapabildiğiniz , siciliyle filan oynayabildiğiniz bir kişiye de istediğiniz raporu verdirirsiniz. Bırakın özerkliği filan, özerklik konseyi kurulmasını, buradaki cezaevi hekimlerinin ve adli tıp uzmanlarının belli atanmaları ve görevlendirilmeleri konusunda bir yargı denetimi
olsa, yani idari mekanizma onları çok fazla örseleyemeyeceği bir noktaya gelse bile bence onları cesaretlendirir. Yani , verdikleri raporlar daha düzenli hale gelebilir. Bu raporlar üçlü , beşli olur hiç önemli değil , ama hiç değilse daha vicdaniarına göre verirler, yani o baskı azalır.
arattırdığınız

kişi

DR . LEVENT AYDEMiR- O işkence raporunu vermedi diye baskı yok, ama size göstermiyor. 300
var veya 500 kişi var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Nasıl baskı yok. Böyle bir şey görülmüş gibi değil. Karakolda

elimdeki kağıtta kimin ismi var onu takip ediyor, defterden kimi takip ediyor diye
yani defterde ben kimin adına bakacağım diye bakıyor. Bu korkunç bir biçimde , hepsi aynı vaziyette , defteri aldım en sonunda kimse gelmesin dedim kapıyı kapattım oradan tek tek karşılıklarını çı
kardım . Bırakın siz bir de "darp , cebir yoktur·· diye rapor vermemezlik , nasıl cesaret edersiniz, mümkün
benim

başıma dikilmiş

bakıyor,

değil.

DR . LEVENT AYDEMiR- Ben dışarısı için demedim , cezaevi içi için dedim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- işte , uyumlu çalışıldığı takdirde baskıyı hissetmek mümkün deNe zaman ki " hayır , böyle değil " demeye başlandığı anda baskı ortaya çıkar. Ben sizin yerinize mesala cezaevinde hekim olsam , kimseyi şey etmek değil , yani asla böyle bir sey söz konusu değil, ama ,
ben , mümkün değil oradaki çocukları gördüğüm takdirde eski anemnezlerini almadan duramam. Anemnezlerini aldığım takdirde , hatıralarını aldığım takdirde tek tek işkenceyi anlatıyorlar. Bunu alabilirsiniz,
sizde kalabilir ve Türkiye'nin , oraya giren çocukların üzerinden bir video şeridini çıkartırsınız . Çünkü,
Türkiye 'ninkini çıkarttık biz böyle 15 tane . O korkunç bir şey. Oradan çıkartabilirsiniz . O zaman süreciyle , işte mekan boyutuyla, kişi boyutuyla hepsiyle birlikte gider, ama bunu aktaramazsınız. Bir tanesini
söylemeye başladığınııda veya o çocuklardan bir tanesi "doktor bana işte şurada şunların yapıldığını
anlattırdı" diye anlatmaya başladığı takdirde sizin üzerinizde baskı olur. Bırakınız, prikoloğun üzerinde
başlamaya başlamış zaten hafiften , hissettiğim kadarıyla.
ğil.

DR . LEVENT AYDEMiR- Ben onu söylemiyorum . Ben 10 yıllık cezaevi hekimiyim. Ben başka cezaevlerinde de çalıştım, Bayrampaşa cezaevinde de çalıştım . Yani, bu süre içinde, yani Bayrampaşa 'dan Bakırköy 'e o sayede geçtim. Yani , hocamızın anlattığı gibi iyi hekimlik yaptığımız için oraya ödüllendiri/erek geçtim daha az çalışalım diye, ama çocuklarda bir güvensizlik var. Korkuyorlar, işkenceden
geldiği için sorduğunuzda hiçbir şey söyleyemiyorlar zaten . Size hastayı getirip götüren gardiyan olduğu için gidip gelirken bile tembih/eniyor çocuktan cevap çıkmıyor. Çocuk yanmış, yani arkadaşı yakıyor,
nasıl yandığını soruyoruz, kazağınız varken çaydanlık dökülünce yanmazsınız . Yani, en azından gösterilen yerinden yanmaz . Birkaç gün sonra tedaviye geldiğinde biraz üzerine gittiğimizde "bu yaptı" diyor
ondan sonra adli vakaya dönüştürebiliyorsunuz. Yani , çocuklar bir de içeriden baskı görüyor.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Doktor bey, dün orada şahit oldum. Sizin yanınızda , Sayın Başkanımız
soru sordu size , siz daha doktor olarak cevabınızı vermeden müdür bey "yalan konuşuyor" dedi. Bunu
nasıl söyleyebiliyor? Hastayım diyenler nasıl yalan konuşur? Bunları bizim yanımızda yapanlar siz onlarla başbaşa kaldığınııda nasıl davranırlar acaba. (Karşılıklı aniaşılmayan konuşmalar)
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bakın , bir şey daha dikkatimizi çekti . O iBDA-C'Ii çocukların özel
olarak sağlıksız koşullarda , soğuk koşullarda tutulduklarını gözlerimizle gördük. Tamam , iBDA-C'Ii , ama
iBDA- C'li diye bunları donduracak mıyız? Onlar size katiyen ulaşamazlar. Onların koğuşlarına bir bakın .
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Hatta bir

başka koğuşta

bir tanesi

ciğer kustuğunu

söyledi . O çocukta bir

şey

var, hasta o çocuk .

Bakın , o iBDA-C 'Iilerin de şartlarına bakın göreceksiniz.

KADiR BOZKURT (Sinop)- Hastahanede hiç kalmadan omuzu kırık olarak gelmiş bir tanesi de.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - O 3 kişil i k çocuklardan bir tanesi , şu kadar yatağın darlığı , iki-

si beraber

yatıyorlar.

Dünya kadar yatak var orada, ikisi beraber

yatıyor.

DR . LEVENT AYDEMiR - Doğrudur, ama yaptırım gücü olmayınca bir şey söyleyemiyorsunuz. Defalarca söyledik onlara, ama " koğuşa gidince hayat tehlikesi var" diyor idare .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- O iBDA-C 'Iilere bir bakabilir misiniz? Çocuk ayakta titriyor.
DR . LEVENT AYDEMiR- Daha önceleri, yani havalar soğukken daha da soğuktu , elektrikli ısıtıcı
onlara .

vermiştik

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bir de o yeni girenierin kaldığı yer de çok soğuktu . (Karşılıklı
aniaşılmayan konuşmalar)

Ben bir şey söylemek istiyorum. Yani. çok samimi tartıştığımız için kimsenin
yorum ve de hiç kimseyi de savunmak amacıyla söylemiyorum .

kırılmayacağına inanı

Adalet Bakanlığının o genelgesi çıktığı zaman. yani kendim birebir düşündüğümde böyle bir şey
duydum , ne baronun avukatlarının ne de tabip odasının hekimlerinin veya cezaevinde görevli olan hekimlerin böyle bir konuya itiraz edecekleri aklıma gelmedi. Gelmemesinin iki nedeni vardı. Bir tanesi ,
yani halka uygulanan , içerideki suçlunun kızkardeşinin içeriye alınırken uygulanan ve de içeriye eğer
silah ve diğer konular giriyor ve devlat buna hakim olamıyorsa prosedürün hekime ve avukatlara uygulanmasının hiçbir mahzuru olmayacağını düşündüm . Neden? .. Çünkü, hekim ve avukat kendilerine layık gördükleri ne tür bir uygulama varsa o kıza da aynısını layık görürler ve bunun eşlenmesi lazım. Yani , ileriye dönük olarak iyileştirerek eşlenmesi lazım diye düşündüm , ama şunu bekledim doğrusu ; çünkü , insanların arasını , burasının elletmesi kadar çirkin bir şey yok. Ayrıca da o arama konularında da en
çok itiraz edip bağıran bendim. Kalkıp böyle nerelerine kadar bakıp arıyorlar, bunun şeyi yok mu , devlet şunu bulsun , bunu bulsun veya içeriye geçişleri bulunsun diye , ama orada alternatif getirilebilinirdi .
O alternatif neden getirilebilir? .. Adalet Bakanlığı , müessese belli. Yani , oradaki yapı belli . Ayrıca , Bakan beyin de o konulara eğilmesi de olmayabilir, aklına da gelmeyebilir veya öyle de düşünmüş olabilir, ama onun da önüne alternatif konması gerekirdi diye düşü:ıdüm . Alternatif şuydu : Kim olursa olsun ,
bizim alnımız açık elbette ki beni arayacaksın . bana güvenmek zorunda değilsin . Yani , şu güven ve etik
konusunu atmalıyız bir defa . Bana güvenlek zorunda değilsin , beni de araman lazım , ama bunu kuralı
na göre ara. Sokaktaki insanı ararken de böyle elleyerek değil , oradaki gardiyanla da bunu yaptırarak
değil , ama ben buradan geçiyorsam bu geçme işlemi en şekilde yapmalısın . Bu bir.
ikincisi , herkes buradan geçtikten sonra hala daha güvensizlik ortamı varsa bunu arayan belli bir
ekibin olması lazım . Bu polis olmayabilir, bu gardiyan olbayabilir, ama böyle bir arama tarzı olması gerekir. Bunu da sadece bana avukat olarak . hekim olarak değil sokaktaki insana da yapmak lazım diye
düşünmek lazım . Yani , niçin insanların ağzına, işte "Cilinton bile girerken aranır. " işte , ne bileyim ben .
ingiltere'dekiler, Almanya 'dakiler öyle söylüyor. Almanya 'da biz cezaevine giriyoruz , yanımda Alman bakanı var, ama Alman bakanın üzerini şakır şakır aradılar. Yani , bu bir alicenaplık da değeldir, bunu rütin
sıradan bir işlem gibi kabul etmek gerekir diye düşünüyorum ben bunu . ama gardiyanın da ne şekilde
arayacağını . nasıl asap bozacağını da biliyorum . ama buna bir alternatif konması lazım . Biz aranmaktan şey değiliz , ama onların bu ihlali yaptıklarından dolayı sıradan vatandaşa da yaptığını kabul etmiyoruz, onun için istemiyoruz gibi . Onu o tür bir çözüme bağlamak mümkün olamaz mı hala daha?
DR. LEVENT AYDEMiR- Cezaevi birinci müdürü , savcısı aranmıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Aranacaklar ; ama , o da konacak . Ortaya bir teklif koymak lazım .

ORHAN ARIOGLU - Baro , aşağ ı yukarı bunu koydu . Dediklerinize benzer şekilde koydu .
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BAŞKAN Or. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Ama, yansımadı.

KÜRSAT YILDIZ-Genelgedeaslında modern yöntemler tarif edilmiş . Dedektörler, vesaire, falan, filan gibi şeyler tarif edilmiş . Burada bizim aslında yadırgadığımız nokta şu : Adalet Bakanlığı , bir defa biz
yurttaş olarak da konu olarak da ve cezaevlerindeki güvenlik meselesinden çok rahatsızız , yani, cezaevlerinde cep telefonları , silahlar, mühimmat, vesaire, falan her şey girebiliyor, ama bunun bu aramalarla önlenenebileceğini ya da sorunun burada olduğu noktasında , bilmiyorum teşhisleri doğru mudur?
Bu da bir yöntem olabilir. Orada da bazı modern yöntemler zaten tarif edilmiş . Buna ek olarak da diyor
ki " şu kademedekiler dışındakiler belirlenecek bir görevli tarafından aranacaktır." Yani , o ayrıcalık bizi
rahatsız etti.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ama , basına yansıyan şu nokta oldu : Cezaevi hekimleri ve

akukatlar

onurlarının k ırıl dığını

ayırım yapılmaksızın ,

ifade ettiler. Hayır, biz mutlu olduk , bizim de amacımız budur, ama hiç
Ecevit de girse, Cumhurbaşkanı da girse bu ülkede veya kim varsa hepsi arana-

cak .
ORHAN ARIOGLU- istanbul Barosu Başkanı bu dediğinize benzer şekilde yansıttı.
OR . LEVENT AYOEMiR - Girişdeki o aletlerin bir ayarı var, kendilerine göre ayarlıyorlar. Gerekirse
silaha ötmüyor bu alet, ama ufacık bir düğmeye ötüyor. Yani , bazen ziyaretçilere şey oluyor. Problem
çıktığı zaman askerle idare arasında asker onunla oynuyor, altta nizarniye girişinde var, ziyaretçilerin
ufacık bir şeyine ötüyor. Neredeyse insanlar soyunup girecek içeriye. Çok teknoloj ik aletlerle aransın
dendi de onun için söylüyorum . Elle aranmasın . Bazen, gel kardeşim elle ara diyorsunuz , yok bir şey,
neyi çıkartacağım diyorlar, o hale geliyorsunuz yani.
ORHAN ARIOGLU- Alet bazen daha beter bir aranma şekline yönlendiriyor icabında .
DR . LEVENT AYDEMiR- Bir de şu var. Cezaevlerine kontörlü telefon konamaz mı , böyle bir şey olamaz mı?
Mesala, Bayrampaşa cezaevinde dünya kadar telefon var, bizim cezaevimizde yok. Çocuklar niye
o telefon hakkından yararlanmasınlar? (Karşılıklı aniaşılmayan konuşmalar)
KÜRŞAT YILDIZ- Onu şöyle yapalım isterseniz. Biz, bir defa, buradaki , şu andaki çalışmalarımızı,
bizim cezaevleri dosyamız hayli kabarıktır, o dosyalardaki bilgileri biz size düzenli olarak iletebileceği
miz , yani bunun yasal mevzuat değişiklikleri de dahil olmak üzere birtakım düzenlemeler gerektiren konuları sizlere dönem dönem bildirelim. Bunu konsey aracılığıyla da bildirebiliriz . Sizin gözlemlerinizi
odalara bir şekilde anlatalım . Odalardan böyle bir rol beklediğinizi söyleyelim .

Hekim raporları konusunda da bence bu konunun arkasını bırakmayalım . Yani , hekimlerin daha geruygun rapor vermeleri konusunda biz oda olarak, birincisi eğitim, ikincisi denetleme, üçüncüsü de
ödüllendirme ve cezadır yani . Bunu yapmak zorundayız . Bizim bazı yetkilerimiz var. Bu yetkilerimizi olabildiği kadarıyla da kullanırız . Yani , şu ana kadar bu konuda bir çekince göstermedik bize ulaşan olaylarda, ama gidip de bir arama şeyine girdemik biz . Çünkü , böyle bir denetim rolümüz yok.
çeğe

Bakın , arkadaşlarımız Ümraniye Cezaevinde tarama yapıyor. O da, orada birtakım ölümler, vesaireler oldu ve savcılığa önce biz başvurduk onlar bize "biz kendi sağlık sorunumuzu çözüyoruz" dediler.
Sonra dedik ki, bakın , birtakım şeyler çıkarsa ve daha sonra bizi acilen çağırırsanız biz gelmeyiz dedik ve
sorumluluğunuzu da kabul etmiş olursunuz dedik. Onun üzerine, bize bir heyet oluşturup cezaevinden ...

ELiF KIRTEKE- Bu da 7 aylık bir yazışma sonunda oldu .

KÜRŞAT YILDIZ- Evet, bu da 7 aylık bir yazışma sonucunda oldu . Yani, bu konuları takip edebiliriz
elimizden geldiği kadar ve sizlerle bu konuda bir rezonas sağlayabilirsek, tahmin ediyorum olumlu şey
ler çıkacaktır. Yani, insanlara bir nefes aldırmak ve daha medeni şartlarda yaşamalarını sağlamak hepimizin ortak sorunudur.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bu kadar iç karartıcı şeyin içinde bir de ilginç bir başka hususa rastMesala, Esenler Karakolundan , dünya kadar adam orada sorgulanmış, hiç işkence şikayeti yok.

ladık .
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Yani, demek ki böyle , hani ödüllendirme ve cezayı birlikte
vurulabilinir.

saydığımız

için bu

şekilde

bir yönteme de

baş

ORHAN ARIOGLU- Bilgilere erişilse tabii çok önemli. Ne bileyim , insan Hakları Komisyonumuz giorayı ödüllendirir. Yani , böyle sembolik bir, iyi bir karakolun nasıl olması gerektiğini falan de şey etmiş oluruz.

der

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bir defadaki izlenimle olmaz bu . işte , bizim o öbür 14 ildeki iz-

lenimlerimizi de 2 senenin içinde pişirdik . Yani, Bakırköy için de bu böyledir. Dolayısıyla , şimdi Esenler
hakkında olumlu şeyler duyduk, ama bir süre izlemeye almak lazım . Bekletip, soğutup, takip edip on dan sonra eğer farklılık varsa diye. Birden bire , yani 2 kişinin , 3 kişinin , 5 kişinin , 1O kişinin söylemesiyle değil , ama koğuşlara gidiyorsunuz nerede sorgulandın diye sorduğumuzda Esenler 'de sorgulananlar birbirinden habersiz olarak çocuklar işkence görmediklerini söylüyorlar. Yan i, o zaman birikiyor. Öteki taraftakiler küt küt aynı şeyleri söylüyor, yani öteki 3 karakolu . Zaten Türkiye 'nin neresine bakarsanız
bakın, örneğin , istanbul Gayrettepe, Ankara Etbalık , Elazığ Yüzbir Evler, yani böyle dillerde.
Yeni

işkence

yöntemleri

geliştiriliyor.

Biz en uç

kısmındayız

bu meselenin .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O idrar yollarının eldiven giyilerek sıkıldığı her yerde söylendi
veya kısırlaştırlaştırıyor şu bu diye. Kendi kendime düşündüm , o acıyla insan ne yapar, hiç aklıma getirmemiştim bunu. ilk yaptığı hareket kendisini kasmak olur, şiddetle kasmak ve o kasmada da soluğu
na rahatlık vermesi için de trakeasını , özellikle de laringial bölgesini kasar. Dün anlattılar, o zaman
uyandım . Aynı anda bir yandan aşağıda sıkma işlemini yaparken gırtlakta da şu iki parmağının arasın
daademelması diye anlattıkları yeri sıkıyorlarmış ve askıda, aynı anda, hem o kısmı hem o kısmı. Kendilerine göre bunu geliştiriyorlar.

DR . ELiF KIRTEKE - Bunu rapor eden hekimler hakkında dava açılamadı. En son örneği, davaya
maruz kalan arkadaşımız da valiyi dava etti .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Çok kötü bir şey var. Bir Sabah, bir Hürriyet, bir bilmem ne çı
karmıyor. Özgür Politika çıkarıyor, Özgür Basın çıkarıyor. O zaman ne oluyor; konunu üzerine fazla gi-

dilmiyor. Benim

çocuğum

öyle olabilir, olabilecek herkes tepki

koymalı.

PROF. DR . ORHAN ARIOGLU- Onun bir insanlık sorunu olduğunu açık seçik herkes ifade etmeden problem çözülmez .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Teşekkür ediyorum .
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VI. BAKlRKÖY KADlN VE ÇOCUK TUTUKEVi (3.3.2000)
A. DOKUZUNCU KOGU Ş (Ç OCUK KO G U Ş LARI)
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - isminiz ne?

TUTUKLU -Tutuklu 101 .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Orayı , hatırladığın yeri bir anlatır mısın? Kaçıncı kat, hangi binada, hangi tarihte , tarif edebilir misin?
TUTUKLU 101 - 1998 yılı , 10 uncu ayın 3'ünde.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne yaptılar? Gözlerin kapalı mıydı?
TUTUKLU 101- Götürdükleri gibi , kalerifere kelepçelediler, kalariferin şurasına kelepçelediler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kaçıncı kat?
TUTUKLU 101- En üst kata çıktık . Kalariferin şurasına kelepçelediler, sonra kovayla su getirdiler,
kovayla su döktüler üstümüze.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Koridor mu orası?
TUTUKLU 101- Koridor. Sonra odaya aldılar, normal bir odaydı , oraya kalarifere bağladılar dördümüzü , su döktüler üzerimize, ondan sonra pervane tuttular, hani yazın evlerde pervane olur ya .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Nereden geldi o pervane?
TUTUKLU 101- Vardı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Odada değ i lsiniz , koridordasınız hala öyle mi?
TUTUKLU 101- Biz odadayız ama , komiserin odası herhalde.
Sonra sandalyeyle vurmaya çalıştılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne söylüyorlardı size ?
TUTUKLU 101- Küfrediyo rlardı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne söyl emenizi istiyorlar?
TUTUKLU 101- Bilmem , i şte diyorlar kaç tane cinayet var, söyle ... Bir şeyler diyorlardı , anlamıyor 
dum ki ... O an zaten bir şey anlayamıyorsun , katana vuruyor. Sonra kaldırdılar bizi " kalkın " dediler, kalktık , nezarete götürdüler, orada bir şeyler fısıldadılar, konuştular.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Nezaret de mi aynı katta?
TUTUKLU 101- Aynı katta. Zaten , işkence yaptıkları oda nezaretin yanında , tuvalelin karşısındaki
oda.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -O odada bir şeyler var mı? Duvarları nasıl?
TUTUKLU 101- Duvarları sünger.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Tuvalette ne var?
TUTUKLU 101- Kırmızı hortum var, ıslatıyorlar. Isiattıktan sonra zaten götürüyari ar. Bir tane tahta
sandalye var. Arkadan böyle askıya alıyorlar, Filıstin Askısı ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kolundan bir şey takıyorlar mı , sapa , vesaire?
TUTUKLU 101- Sapa tak ı yorlar bezle s ı kı sıkı sarıyorlar. Artık buralarım ... Tam göremediğim için bilmiyorum . Asıyarlar sonra.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Nereye astılar?
TUTUKLU 101- Böyle bir tane oraya çakılı mı artık , çakılı değil mi emin değilim ; ama, bir şey çakı lıydı oraya gördüm .
BAŞK A N Dr. SEM A T. PiŞKiNSÜT - Demir mi o?
TUTUKLU 101- Demir. Çengelli üstü. Oraya asıyorlar. Altına sandalye ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Süngerli olan odada mı oluyor bu?
TUTUKLU 101 - Al etleri getiriyorlar böyle, getirdiklerini gördüm .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Demiri mi getirdiklerin i gördün?
TUTUKLU 101- Hı , h ı. Bir de o bezleri falan .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Gayrettepe Karakolunda mı , Emniyet Müdürlüğünde mi?
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TUTUKLU 101- Karakol , asayiş , gasp, cinayet ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Kaç katlı bu bina hatırlıyor musun? Çok büyük bir bina mı, yoksa
yol üstünde ...
TUTUKLU 101 - Girişte polis kulübesi var.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Anayol üstünde mi?
TUTUKLU 101- Hayır, böyle tepeye çıkıyorsun , içeri giriyorsun .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Binaya girdiğin zaman . ilk evvela 5 inci kat dedin , o kadar büyük mü bina?
TUTUKLU 101- Böyle çıkıyorsun, en alt kata giriyorsun, normal yine caddeyi görüyorsun , en üst kata çıkıyorsun , yine en üst kattan caddeyi görüyorsun , sanki hiç çıkmamışsın gibi , bina yerin dibinde sanki .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gayrettepe Polis karakolu bu? ..
TUTUKLU 101- Polis karakolu değil, asayiş ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Gayrettepe Asayiş .
TUTUKLU 101- Herkes bilir orayı, çok kötü bir yerdir.
Sonra, askıya alıyorlar, askıya alırken ayağının altına sandalye koyuyorlar ikide bir zaten . Ondan
sonra , askı işkencesi bittiği zaman ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yerler ne?
TUTUKLU 101- Tahta .
O işkence bittikten sonra sandalyeyi biraz ıslatıyorlar, seni de ıslatıyorlar, elektrik veriyorlar. Ondan
sonra ne bileyim , tekerlek falan ... Onu bize yapmadılar ; ama, orada bir - iki kişiye yaptılar.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ne yapıyorlar tekerlekle?
TUTUKLU 101 - Geçiriyorlar buradan , kımıldayamıyor ya , yerde vuruyorlar duvardan tuvara, kemik ler sanki dağılıyormuş hepsi . Bize sadece askıyla elektrik yaptılar, vurdular.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Askıdayken mi elektrik verdiler?
TUTUKLU 101- Hayır, askıdayken elektrik vermediler, askıdayken sadece hayalarını çekiyorlar, arkadan böyle daha çok kastırıyorlar ağrısın diye. Baldıriarımdan tutup aşağı doğru kastırıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , bu arada su döküyorlar mı?
TUTUKLU 101- Suyun acısını hissedemezsin ki o acıyla .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yerle tahta diyorsun da, ondan soruyorum .
iSMAiL AYVACIOGLU- ilk önce suyu döküyorlar, askıya aldıktan sonra bırakıyorlar, insan o şekilde oluyor, terliyor, soğuktan sıcağa giriyor.
EMRE -KOCAOGLU (istanbul)- Sen de gördün mü aynı işkenceyi?
iSMAiL AYVACIOGLU- Aynı işkenceyi ben de gördüm.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Aynı yerde mi?
iS MAiL AYVACIOGLU- Ayrı ayrı , teker teker alıyorlar. Gözlerimiz bağlı. ilk önce ıslatıyorlar, ısiattık
tan sonra askıya alıyorlar, askıda terliyorsun , terledikten sonra bırakıyorlar, ondan sonra yine ıslatıyor
lar, üzerine atıyorlar.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Siz, aynı olaydan mı girdiniz? Neydi olay?
TUTUKLU 101- Ümraniye olayı .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Nedir Ümraniye olayı?
TUTUKLU 101- Serpil öğretmen falan ... O yüzden yatıyoruz .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Ne kadar yediniz?
TUTUKLU 101- 15 sene yatacağız herhalde, bilemiyoruz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Daha devam ediyor mu mahkemeler?
TUTUKLU 101- Mahkememiz bitti , temyiz mahkemesi var bir tek .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hüküm özlü oldunuz.
TUTUKLU 101- Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç kişiydiniz orada, dört kişi mi?
TUTUKLU 101- Dört kişi ... Ayrıyeten başka insanlar da vardı orada .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Onlar da yakalandı mı?
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TUTUKLU 101- Onlar yakalanmışlardı ; ama, tutuklanmadılar. Teki memurlara para verdi, çıktı gitti ,
hap falan yuttu bir de, biraz caz yaptı, kendini duvarlara falan vurdu , çıktı gitti .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Siz de daha önceden hap kullanıyor muydunuz?
TUTUKLU 101- Hapla alakamız yok .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- işiniz var mıydı çocuklar Ümraniye'de?
TUTUKLU 101- Evlerimiz orada, çalışıyorduk . Ben otobüs muaviniyim, bu arkadaş da minibüs muavini.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Nerelisiniz?
TUTUKLU 101- Ben ... li , bu arkadaş buralı , ..... .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Kaç kardeşsiniz?
TUTUKLU 101- Biz 9 kardeş .
iSMAiL AYVACIOGLU- Ben 7 kardeş .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki , o işkenceden sonra kağıt mı imzaladınız? Kaç gün kaldınız orada?
TUTUKLU 101- Orada, 18 güne yakın kaldık .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Olayı , daha önceden itiraf etmiş miydiniz?
TUTUKLU 101- Zaten teslim olduk , vicdan azabı çektiğimizden. Dedik , iş te , böyle bir arkadaşı n aklına uyduk , iki arkadaş , öyle deyince zaten hepsi üstümüze çullandı. Daha bir şeye gerek kalmadı zaten .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Allah kurtarsın .

B. ONUNCU KOGUŞ
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - isminiz ne?
TUTUKLULAR- Tutuklu 85, Tutuklu 84.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Siz nerede sorgulanmıştınız daha önce?
TUTUKLU 85- Güngören 'de.
TUTUKLU 84- Kartal 'da.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Bir daha söyleyebilir misiniz , ne olmuştu orada?
Güngören .. . Nerede bu?
TUTUKLU 85- Polis karakolu.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bahçelievler 'de mi?
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bahçelievler...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Evet.
TUTUKLU 85- Oradan , merkez gibi bir yere götürdüler, orada bize işkence yaptılar, alt katta .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Konu neydi , davan neydi?
TUTUKLU 85- Biz , gündüz , sabah ezanı okunmuştu , iki arkadaştık , arkadaşım da burada . Biz bakkala girdik eşya almaya , bakkaldakimse yoktu , biz de sigara aldık , bizi yakaladılar. Bize , burayı siz soydunuz, siz kırdınız dediler.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Kim yakaladı?
TUTUKLU 85- Polisler.
EMRE KOCAOGLU (istanbul ) - Kaç kişiydiniz?
TUTUKLU 85- iki kişi . Sonra polisler bizi yakaladı , siz kırdınız, siz yaptınız diye bizi döve döve ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Daha önce böyle bir olay gelmiş miydi başınıza?
TUTUKLU 85- Hayır, hayır, ilk defa.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Nerelisiniz?
TUTUKLU 85- Ben liyim , arkadaşım da ..... li .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Ne iş yapardınız?
TUTUKLU 85- Ben konfeksiyoncuyum , arkadaşım da aynı .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ne zaman oldu bu olay?
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TUTUKLU 85- 3 üncü ayın 2'si.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Daha hüküm yemediniz değil mi?
TUTUKLU 85- Hayır.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 3 üncü ayın 2'si , 2000 mi?
TUTUKLU 85- 2 nci ayın 3'ü .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Avukatınız var mı?
TUTUKLU 85- Hayır.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bir tarif eder misin şu Güngören 'i. Girdiniz karakola , kaçıncı
kat, iniyor musun , çıkıyor musun ; onu tam anlatır mısın .
TUTUKLU 85- Güngören, tam girdiğin zaman direkt karşıda nezarethane , oradan götürdüğü karakol var, oradan başka bir yere sevk ediyorlar.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Nereye gönderdiler biliyor musun?
TUTUKLU 85- O da ona yakın bir karakol.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Sana kötü muamele nerede yapıldı?
TUTUKLU 85- işte o Güngören'den sonraki karakolda .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - ikinci karakolda ...
TUTUKLU 85- Evet.
Orası , araştırma gibi bir şey, orada yapıldı.
TUTUKLU 84- Şubeye göndermişler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki , şubedene vardı? Kaçıncı katta?
TUTUKLU 85- Bir üst kattaydı , sonra en üst kata götürdüler, önce vurdular, yüzümü gözümü bağladılar, en alta indirdiler, soydular, orada buz gibi su vardı, suyun üstüne .. .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede su vardı?
TUTUKLU 85- En alt katta.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Neresinde, tuvalette mi, neresinde? ..
TUTUKLU 85- Gözüm kapalıydı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Görmedin . Hortum muydu?
TUTUKLU 85- Hortumdu. Köşedeydim ben ... Ondan sonra beni yere yatırdılar, ne kadar iş yaptıy
san hepsini söyleyeceksin dedi. Ben yapmadım dedim, yok yaptın , illa söyleyeceksin dedi . Buraya 5, 6
tane yazmadan buradan çıkamazsın dedi. Ben yapmadım ki dedim, zorla yaptın diye ... Bana daha sonra elektrik verdiler parmaklarımdan .
EMRE .KOCAOGLU (istanbul)- Yerdeyken mi verdiler elektriği, havaya mı kaldıdılar?
TUTUKLU 85- Ben şimdi böyleyim ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Çıplak mısın , hemen soydular mı seni?
TUTUKLU 85- Evet, çıplağım. Suyu verdiler, sonra bir buraya kablo, bir buraya kablo taktılar. Ben
bir şey yapmadım dedim. Bir açtılar zaten, ne olduğunu bilmiyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- idrar yoluna filan da verdiler mi?
TUTUKLU 85- Evet, verdiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , nereden çeviriyorlar, nereden geliyor elektrik?
TUTUKLU 85-Görmüyorum , gözlerimiz iki katlı şeyle bağlanmış , siyah bezlerle bağlanmış, nereye
indiğimizi bilmiyoruz.
TUTUKLU 84- Zaten maşrapa gibi bir şeydir, şöyle bastırdın mı elektrik şey yapar, eline aldın mı
elektrik kesilir.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Maşa gibi mi?
TUTUKLU 84- Evet, siyaha bir şeydir. Yüzük şeklinde takarlar, ondan sonra basarlar şeye ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kartal 'da , kaçıncı katta seni sorguladılar?
TUTUKLU 84- En alt katta.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Evet. Çünkü bizim bir daha önce ufak bir mevzumuz daha olmuş
tu . Kavga falan olmuştu yine parkta, götürdüler bizi , indik aşağı. O zaman gördüm ben .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne zaman gittin?
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TUTUKLU 84- 1998'e girdiğimiz yılbaşı olmu ştu . Sonra , 1998'in 5 inci ayın 5'inde de olayımız oldu .
bizim olay değil de ... Biz üç kişiyiz , üç kişi var işten eve giderken .
EMRE KOCAOGLU (istanbul ) - Ne iş yapıyo rsun?
TUTUKLU 84- Konfeksiyon.
işten gel iyoruz , evin kapısından girerken kaldırırnın orada cinayet işlenm i ş, haberimiz yok . Biz eve
gi riyoruz , bizim altımızdaki normal ticari taksinin plakasını falan alıyorlar, bizim görüş şeklimizi ... o saatte polis var, hatta kimlik kontrolü bile yaptılar, nezarethaneye aldılar. Siz öldürdünüz , yok yok .. . Altı
gün hiç durmadan işkence yaptılar bize. Ne yemek , ne su ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 31 Aralık gecesi , 31 Aralık 1998 'e bağlayan gece mi , yoksa
1997'nin 31 Aralığı mı?
TUTUKLU 84- 1998 efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 1998'in 31 Aralığı , ertesi gün 1999 oluyor öyle mi?
TUTUKLU 84- 1998'in olayında ilk alındım , gözüm falan bağlı değil , normal indirdiler, tekme tokat
girdiler bana .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen en son kötü muamele gördüğün tarihi söyle burada .
TUTUKLU 84- 1998'in 5 inci ayın 5'i. Yani 1 Mayıs olayım oldu , 5 inci ayın 5 inde karakolda işk e n 
celer başladı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Girdin , karakolun neresinde yaptılar , alt katta mı? ..
TUTUKLU 84- Alt kata iniyorsun . Alt höyle iki li aralar var, bir bu şekil , bir bu şekil , bir böyle gidiyor,
bir böyle gidiyor, ondan sonra tepesi aşağı , aşağı indiğimde orada .. .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Yerler ne, ta ş mı?
TUTUKLU 84- Beton , beton ş eklinde , ama, çok acaip bir şey, falakaya tutacağız , joplar falan .. .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede saklıyorlar bunları?
TUTUKLU 84- Dolap gibi şey var böyle asılı , hepsinin ipi var, oraya takmışlar. Gelen bir tane alıyor
geliyor üzerine.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Dolabın içine mi asmı ş lar?
TUTUKLU 84- Dolabın kapağı açık .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Dolap nerede?
TUTUKLU 84- Dolap , kapıdan girişte . Bu ara dediklerim yerlerde ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Bir daha tarif et, şimdi karakoldan girdin ...
Karta! Karakolu , merkezdeki karakol mu bu?
TUTUKLU 84- Efendim , şeylerin etrafındaki jandarma şeyi yok mu ... Jandarma karakolu aldı beni .
Aşağı iniyorsun , ilk merdivenden , yemekhane gibi bir şey var, tuvaletlerin ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Tamam , şimdi anlaşıldı o şeyler... Jandarmada onlardan var.
Biz gittikten sonra size kötü muamele yapıldı mı burada?
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Soru soran oldu mu, ne konuştunuz , ne söylediniz diyen oldu mu?
TUTUKLU 85- Hayır.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Allah kurtarsın .
Olayımız ,

C. ONÜÇÜNCÜ KOGUŞ
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nereden geldiniz .
Ben Bağcılar,
Ben Gebze ,
Ben Küçükköy Karakolundan.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bağcılar'ı bize anlatabilir misiniz?
Sen Küçükköy 'de ne zaman sorgulanmıştın?
TUTUKLU 87- iki sene önce . Daha önce de girmiştim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- iki sene önce gittiğinde de mavi varil var mıydı?
TUTUKLU 87- Vardı.
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EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sen , üst katta mı sorgulandın , alt katta mı?
TUTUKLU 87- Alt katta.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Üst kata çıktın mı?
TUTUKLU 87- Hayır.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki, sen bize Bağcılar'ı anlatır mısın? Ne zaman gittin oraya?
TUTUKLU 88- 6 ıncı ayın 8'inde, 1999.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gece mi gittin oraya?
TUTUKLU 88- Gündüz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- içeriye giriyorsun Bağcılar karakoluna , nereye aldılar seni , üst
kata mı , alt kata mı?
TUTUKLU 88- Yan odaya aldılar, salon ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kapıdan girince salonda yan odaya.
TUTUKLU 88- Ellerim kelepçeliydi. Suçumu zaten söyledim ben . Çırılçıplak yapıp , aşağı nezarete
indirdiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Girdiğin salonda soydular seni , ondan sonra aşağıya çıplak
olarak indirdiler.
TUTUKLU 88- Sadece üzerimde külot vardı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Alt katta ne vardı?
TUTUKLU 88- Nezaret vardı , iki üç tane sırayla nezaret vardı .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neler yaptılar sana? Başkaları var mıydı yanında?
TUTUKLU 88- Benim olduğum nezarette kimse yoktu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne yaptılar sana nezarette? Gözlerin kapalı mıydı?
TUTUKLU 88- Açık ... Bıraktılar oraya . Üzerimde bir külot. Akşam oldu , geldiler... Bir kere geldi öyle vurdular, söyle suç ortağın falan dediler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sonra, elektrik verdiler mi , askıya aldılar mı?
TUTUKLU 88- Askıya aldılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Askı nerede?
TUTUKLU 88- Askıya aldıkları vakit, Bağcıların polisi geldi, dedi ya suç ortağını söylersin, yoksa
şimdi Gayrettepe 'nin memurları gelir seni Gayrettepe'ye götürür.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gayrettepe'nin neresine götürüyorlar?
TUTUKLU 88- işte Gayrettepe'ye götürüyorlar, orada kısım var ya, yankesiciler kısmı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gittin mi oraya sen?
TUTUKLU 88- Yok . Nezaretten çıktım , gözlerimi bağladıkları gibi 15 - 20 adım yürüdükten sonra astılar askıya .

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Aynı katta mı yürüdün? Nezaret kaçıncı kattaydı karakoldu?
UGUR AKSVUAR- Alt katta .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Oradan seni nezaretten çıkardılar ...
TUTUKLU 88- Nezaretten çıktım , sağda 15- 20 metre yürüdüm , astılar beni.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Aynı katta bir yere götürdüler seni öyle mi?
TUTUKLU 88- Hı , hı.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bulunduğun yerde odanın duvarlarına falan elini değdin mi , yumu şak mıydı , sünger gibi miydi?
TUTUKLU 88- Nezaretten çıktığım gibi gözümü bağladılar.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Askıya aldıkları yerde elin falan değdi mi duvarlara?
TUTUKLU 88- Zaten , 15 - 20 adım yürüdükten sonra bir odadan içeri girdik. Gözlerim bağlı şekilde
götürdüler. Orada beni yere oturttular, kollarımı falan bağladılar, askıya aldılar.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Yer, tahta mıydı , taş mıydı hatırlıyor musun?
TUTUKLU 88- Beton .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O askıya aldıkları şey, çengel gibi bir yere mi asılı , farkında mı
sın , yoksa demirler var mıydı yanlarında?
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TUTUKLU 88- Kollarımı bağladılar ... Zannettiğim kadar, onun da elinde bir şey vardı ; çünkü o çektikçe benimkolum yukarıya kalkıyordu . Ayaklarım yerdeydi , sonradan kaldırdılar. Yavaş yavaş çekiyordu , ayaklarım yavaş yavaş yerden kesildi . Oeynek mi artık jop mu bilmiyorum , dirsekierime falan vuruyordu , şeylerimi falan sıktılar biraz .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Elektrik falan verdiler mi?
TUTUKLU 88- Evet. Zaten ben kabul ediyordum , yankesicilik yaptığımızı kabul ediyordum , suç ortağımın yeri nerede, onu öğrenmek istediler.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Onu söyleyince ne yaptılar?
TUTUKLU 88- Ben orayı bilmediğim için ezdiler beni . Ben suçu kabul ediyorum yani .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sonra suç ortağın yakalandı mı?
TUTUKLU 88- Yok , yerini bilmiyorduk ki. Biz yankesicilik yaptık, şimdi gasptan yargılanıyoruz .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Onu mu yıktılar üstüne , gasp yıktılar üstüne öyle mi?
TUTUKLU 88- Şimdi gaspa girmiş .
BAŞKAN Or. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Allah kurtarsın .

D. SEKiZiNCi KOGUŞ (KADlNLAR KOGUŞU)
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Koğuşta çocuk var mı?
TUTUKLU 102- Yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Hüküm özlü var mı? Var.
Tutuklu olarak gittiğiniz davalarda , davayı kaçırdığınız veya cezaevi müdürlüğü sebebiyle veya baş 
ka bir nedenle oluyor mu?
TUTUKLU 103- Bizim olma d ı ; ama , zaman zaman oluyor diye duyuyoruz. Yetişmediğ inden dolayı
olabiliyor. Maalesef, gidemeyenler oluyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Geçen sefer, 2 ring aracı vardı, şimdi 7 tane olmuş. Yine de
gidemeyen oluyor ...
TUTUKLU 103- Hatta, arkadaş gidemedi, Kartal ' daydı galiba mahkemesi. Son gittiğinde de beraat etti. Belki , iki duruşma önce gitseydi, yine aynı sonucu alacaktı.
BAŞKAN Or. SEMA T. PiŞ K iNSÜT- Geçen gün geldiğimizde görüşelim diye söylemiştiniz . Hem sizi dinleyelim .. . Bir de sıcak su sorununuz devam ediyor değil mi? ..
TUTUKLU 103- Genel sorunları söylemek istiyorum . Şu cezaevinin birinci konusu sağlık konusu.
Hastalanıyoruz , gecenin 2'sinde olabiliyor böyle şeyler . Asla ve asla hastaneye götürülemiyoruz , asker
götürmüyor veya götüremiyor veya ring yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , cezaevi idaresince gitmesi gerekir denildiğinde veya cezaevi doktoru gördüğünde , hastaneye gitmesi gerekir dediği halde asker götürmüyor mu?
TUTUKLU 103- Ama, cezaevi doktoruna da ulaşamıyoruz ki ...
TUTUKLU 104 - Gündüz herhangi bir problemimiz olduğu zaman ulaşabiliyoruz ; ama, geceyarısı
herhangi bir problemle karşılaştığımız zaman mümkün değil böyle bir şey. Mesela , burası bir kadın tutuk evi , bir kadın dağumcu yok burada . Mesela ben hamileyim şu anda , birtakım problemler yaş ı yorum
ve korkularım var. istemiyorum buradan ringlere binip de haldır haldır devlet hastanesine gitmek istemiyorum . Bu benim özel sorunum değil , burada herkesin başına gelebilecek bir problem . Ya da ne bileyim, herhangi bir virüs, herhangi bir hastalıktan oluşabilecek bir sürü kadın hastalığı var. Mümkün değil yani burada böyle bir şey yapmak .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Başka , genel olarak ...
TUTUKLU 103- Defal arca idareye bildirdik , doktordan daha ziyade sağlıkçı olsun, ona da razıyız
dedik.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Doktor var ...
TUTUKLU 103- Doktor var; ama, gündüz 1O'la 5 arası bakabiliyorsa bakıyor ; ama, gece veya cumartesi pazar. ..
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TUTUKLU 104- Herhalde siz de buna ikna olacaksınız ; telefon .. . Burada , idari binada ya da gardiyan arkadaşların olduğu yerde bir kontorlü , karti ı telefon ... Ne bileyim, dinlenmeye alınabilir, paraleli olabilir. Mesela burada birtakım cezaevi kuralları var, işte kantine bugün ikinci kısım çıkıyor, ertesi gün
üçüncü kısım çıkıyor. Telefon aynı şekilde kullanılabilir. Üçüncü kısım pazartesi cuma çarşamba kullansın , falanca kısım şu şu günler kullansın . Belli bir kota konur, mesela haftada 2 milyonluk veya 3 milyonluk. Herkesin çocukları var, çok zaman haber alamıyoruz . Yani , birçok sorunlarımız bu habersizlikten kaynaklanıyor aslında . Yani , psikolojik bozukluğumuzun asıl nedeni özlem , haber alamamak. Yani ,
bu telefon konusunda ben, eğer siz gelmemiş olsaydınız , dışarıda mutlaka bir şekilde irtibat kurmayı düşünüyordum sizlerle .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Hakları inceleme Komisyonu diye yazarsanız ...
TUTUKLU 104- Hatta, bire bir ulaşma ya çalışacaktım bilhassa size.
BAŞKAN Or. SEMA T. PiŞKiNSÜT - O gün , geleceğiz dedim size.
TUTUKLU 104- Evet, dediniz , sağ olun.
Bu telefon konusu ... Bizler gideriz , ba şk aları gelecektir mutlaka , burası devletin bir kapısı , açık bir
kapı, sürekli devirdaim halinde. Bu telefon , gerçekten buradaki insanlar için çok önemli.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Onu not aldım . Bir görüşelim . Hem de böylece içeride cep telefonuydu , şuydu buydu gibi şeylerden de kurtulmuş olursunuz. insanlar, cep telefonunu yasaklıyorlar.
TUTUKLU 104- Yasaklar hep cazip olmuştur, hepimizin hayatında , belli devrelerde. Hepimiz birden
zan altında kalıyoruz . Burada kaç kişi varsa , herkes zan altında .
BAŞKAN Or. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Başka ... Buraya gelmeden evvel insanlar hayatında birtakım
sıkıntılar geçirebilir. Ama , gerek kovuşturma aşamasında polise gidildiği zaman ...
TUTUKLU 104- Benim öyle bir problemim var.
Benim suçum, dolandırıcılık olarak adlandırılıyor. Fakat, bir fiil yok benim suçumda. Ben , elden almış olduğum bir para yüzünden buradayım .
TUTUKLU 103- Ben , uyuşturucudan bulunuyorum .
TUTUKLU 104- Ben , tamam ödeyeceği m dedim , geciktim , 17 gün ödeyernedim borcumu.
BAŞKAN Or. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senetli miydi?
TUTUKLU 104- Hayır, hayır, senet çek , hiçbir şey yok. Sadece söz var. Ben diyorum ki , ödüyorum
diyorum. iddanarnem burada. Ödeyeceğim dedim ; fakat , asayiş şubede ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede?
TUTUKLU 104- Gayrettepe.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Gayrettepe asayiş şubesi kaç katlı bir bina?
TUTUKLU 104- inanın , hiçbir şey söyleyemeyeceğim şu anda. Sadece 2 nci kata çıktım ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Gayrettepe'de, bildiğimiz mahalle karakolu vardır, bir de merkez ...
TUTUKLU 104- Hayır, şubede . Şu hani büyük ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Böyle , park yerleri bilmem neler, kocaman bir bina ... Esas yer,
merkez ...
TUTUKLU 104- Evet evet.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Nerelisiniz?
TUTUKLU 104- ... luyum .... 'te doğdum büyüdüm ..... Bey 'le dört sene çalıştım , patronumdur kendisi .........
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Ne zaman çalıştın?
TUTUKLU 104- 1993 - 1996.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Nerede?
TUTUKLU 104- .... 'da ..... Bey'in ; ama , aslında .... Bey de politikaya girince , .... Bey aldı bütün şe
yi ... Tabii , ben burada hiç kimseye, hiçbir şey söyleyemeden paşa paşa geldim .
Sonra Başkanım , modorlulardan bir tanıdıkları varmış . Beni , önce, palisim diye kandırıldım. işte ,
boşverin atalım, vuralım , kıralım dendi. Panik yaptı , tamam çağırın, polis kimse gelsin, beni götürsün .
Çünkü, o kadar eminim ki bana hiçbir şey olmayacağından . Velhasıl , beni apar topar direkt şubeye götürdüler ve dolandırıcı sıfatı aldım 28 senelik bir hayattan sonra .
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yani , çalıştığınız yerden aldılar götürdüler?.
TUTUKLU 104- Hayır, hayır. Olay Maltepe 'de oluyor. Maltepe 'de yürürken , borç aldığım kişiyle karşılaşıyorum . Aramızdaki bir münakaşadan sonra dükkanına gidiyoruz , orada polis arkadaşları geliyor ve
beni hemen şubeye götürüyorlar. Ben, pek fazla üstünde durmadım ; çünkü , inkar ettiğim bir olay yok,
kabul ediyorum ve hemen ödeyeceğim diyorum . Nöbetçi mahkeme beni tutukladı. Bana bir şans verin ,
hemen ödeyeyim dedim , yarın ödemek istiyorum dedim, bir şans verin dedim , 17 günlük bir gecikme
dedim . Nöbetçi mahkeme beni tutukladı. Artı , şubede, sen üzülme, biz sana güzel ifade yazacağız , dolandırdın yok, borç aldın , ödeyeceksin denildi. Karşılığında cep telefonum alındı . Fakat, dolandırdın yazıldı .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Siz okumadınız mı?
TUTUKLU 104- Hayır, okumadım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kötü muamele, vesaire ...
TUTUKLU 104- Hayır , hiçbirşey yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaçıncı katta bu?
TUTUKLU 104- Asayiş , hırsızlık, dolandırıcılık ve yankesicilik masasında .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Eğitiminiz nedir?
TUTUKLU 104- Üniversite mezunuyum , işletme .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yani , üniversite mezunu , işletme mezunu olmanıza rağmen ,
Türkiye 'de hakikaten .. .
TUTUKLU 104- Üniversite mezunuyum dediğim zaman , sus, konuşma dediler bana .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ama, okumamışsınız ...
Avukatınız da yoktu?
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yani kağıdı okumadınız mı?
TUTUKLU 104- Hayır, hayır, okumadım ; çünkü gerek görmedim . Avukatı m yoktu , avukat istemedim ; çünkü , dediğim gibi ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Hakime ne dediniz?
TUTUKLU 104- Hakime dedim ki ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Davaya esas olan beyan , hakim huzurunda ...
TUTUKLU 104- Nöbetçi mahkemeydi zaten çıktığım , bir hayli gecikmiştik. Hakim çok fazla geç kalmıştı. Zaten dışarıda bekliyordu bizi , adiiyenin dışında bekliyordu bizi . Yoldan telefon falan edildi hakime gitmemesi için . Çünkü , beni götüren polis arkadaşlar, gerçekten çok çok iyi insanlardı, üzülme mutlaka gideceksin denildi, bana çocuklarımı arattılar, konuş, söyle, birkaç sa::.ıt sonra geleceksin diye bildir denildi. Gittik , hakim adiiyenin dışındaydı , merdivenlerindeydi . Geldiler falan denildi, apar tapar gittik , önce savcıya girdi , ben savcıya hiç girmedim, beni direk hakim nöbetçi mahkemeye aldı. Ne yaptın
dedi , efendim borç almıştım , ödeyemedim , ödeyeceğim, bana bir şans verin dedim. Bir şans verin diyor dedi , şimdi git, bir hafta içinde itiraz et, çıkarsın , şu anda bakamayacağım işim çok, zaten benim
işim değil dedi ve geldim .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ne zaman geldin?
TUTUKLU 104- Şubatın 1'inde .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Şubattan bu yana ... hala yok mu bir avukatın?
TUTUKLU 104- Şimdi var. Ayın 13 üncü mahkemem var. Zaten para ödendi, şikayet geri alındı ;
ama , bu değil Emre Bey. Benim 16 sene tahsil hayatım var. 12 sene bilfiil iş hayatım var. Ben artık dolandırıcıy ı m , bana dolandırıcısın denildi . 7 yaşında bir kızım var, 12 yaşında bir oğlum var. ikiz bebek
bekliyorum şu anda . Bunlara rağmen ve çocukların hiç kimsesi yok dışarıda . Bunlara rağmen buradayım .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - O şekilde bir dolandırıcı demekle hemen insanlar ... Önemli
olan sizin kendinizi bilmeniz . Çok üzücü şeyler oluyor. Hukuk da yavaş yavaş gelişiyor. iyi şeyler de
olacak. Şuradan çıkar ve unutursunuz, çocuklarınızla güzel günler geçirirsiniz.
TUTUKLU 104- ... hanım, tam bir senedir, hiç alakası olmadığı bir olayla ilgili burada ve takipsizlik
sonucu bu kadar uzadığına inanıyorum.
TUTUKLU 103- 1992'de yurt dışında bir uyuşturucu yakalanmış . 1992'de benim ismimi vermişler,
buradan organize olarak ben yapıyormuşum .
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EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Niye sizin isminizi vermişler?
TUTUKLU 103- Kardeşimin sevgilisi yakalanıyar ve kardeşim de dahil oluyor bu olaya hiç olmadı
ğı halde, ... .'da çalışıyor kardeşim . 1992'de narkotik şube beni aldı , ifademi verdim .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Nasıl davrandılar narkotikte, sert davrandılar mı?
TUTUKLU 103- Psikolojik olarak biraz oldu ; ama, şey olarak değildi, hiçbir şey olmadı. ifademi aldılar, interpol geldi tekrar ifademi aldılar ve beni bıraktılar, suçsuz olduğumu anladılar orada bıraktılar.
Aradan 7 sene geçti , ... 'a tatile gidiyordum ... Bu olayı, inanın kardeşimden bile duymamıştım ben. Yani , böyle bir olay oldu , bundan dolayı sorun olacak falan ... Kesinlikle, aileden kimse de duymamıştı.
Ben , emniyete alındığımzaman duydum sadece, bir ay sonra almışlardı beni . Aradan 7 sene geçti, .... 'a
tatile gidiyorum , benim de üç çocuğum var, üçü de üniversiteyi bitirdi . Şu anda çalışıyorlar, bir tanesi
yurt dışında yüksek yapıyor. Eşim , 18 sene önce öldü . Buna rağmen çocuklarımı yetiştirdim . Kırk yılda
bir tatile gidelim dedim , havaalanından pat diye beni aldılar, kırmızı bültenle aranıyormuşum .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Pasaport kontrolünde mi anladılar?
TUTUKLU 103- Hayır, kimlik verdim, ... gidiyordum çünkü .... gitmek için kimliğimi verdim , şaşırdı
adam , tekrar baktı , doğru dedi. Sizin aranmanız var, siz çıkamazsınız dedi . Ay, nasıl olur, benim vergi
borcum falan da yok dedim. Hiç ama hiç aklıma gelmedi , yani o 92'de olan olayla bağdaştırılacağı. Bekledim ben , gitti polis tekrar baktı geldi , ben orada bekliyorum , aslında biraz korkum olsaydı , ben oradan
çok rahat dönerdim. Sonra geldi , geçer misiniz dedi , geçtim , polis tutanak yaptı , üzerimdeki parayı filan . Ondan sonra emniyete götürdüler, tekrar ifademi aldılar. Ben , o zaman uyuşturucu olduğunu anladım . Eski ifadem var dedim , tarih aşağı yukarı belli dedim , çıkardılar. Hayret, şimdi niye alıyorlar dedi.
GBT'de filan kaydım yok benim . Hiçbir şekilde , bana ne mahkeme davetiyesi geldi. .. Meğer, 1993'ten
beri ben yargılanıyormuşum DGM 'de. Aynı yerde oturuyorum , bu seneyle 12 nci senedir aynı yerde oturuyorum , hiçbir yere gitmedim . Mahkemede bunları söyledim zaten . Kaçmak gibi bir amacım yok. Böyle bir işle ilgim olsa zaten , bir şekilde , bir şey yapardım . 1992'de bırakıldım ve öyle kaldım . Ondan sonra mahkemeye götürdüler. Meğer mahkeme 1993'te açılmış , tutuklama kararım filan yok DGM'de , fakat sadece duruşmaya getirilmesi diye belirtilmiş .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Sizden başka kimse var mı o davada?
TUTUKLU 103- Türkiye 'de yok ..... 'da yargılanmışlar ; fakat , orada , kardeşimin sevgilisi benim ismini vermiş , bir tek benim ismimi biliyormuş veya birilerini korumak için benim ismi mi. .. Hatta, ... diye bir
isim vermişler de , onu , benim takma adım olarak düzelttiler artık nasıl olduysa. Yani, bir şeyler olmuş
ne olmuşsa . Yakalanmış ; ama, yakalanan bir şey var ; fakat, olayın tamamen dışındayım .
Arkadan , o tarihlerde -mahkemede de söylemiştim , ifademde de söyledim- o tarihte ben istanbul 'da
yoktum . Her sene ... 'ya giderim yazın , çocukların tatili filan olunca hep giderim . Yine Malatya 'daydım .
Şimdi , sekiz sene geçmiş bir şeyi benim ispatlarnam çok zor. Benim haberim yoktu , davetiye gelmedi ,
mahkemeden haberim yok, böyle bir olaydan haberim yok . Hakim, git, bir hafta sonra itiraz edersin dedi . O geliş ve bir daha da .. .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ne kadar oldu?
TUTUKLU 103- Tam bir sene oldu .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Kaç duruşman oldu?
TUTUKLU 103- Üç ayda bir oluyor, sanıyorum 5 duruşma oldu. Fakat, tabii dosyaya göre gerçekten çok kötü . Şu anda ben otuz seneyle mi yargılanıyorum , kırk seneyle mi ... Dosyaya göre çok kötü .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Avukatınız var mı?
TUTUKLU 103- Var.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ne diyor?
TUTUKLU 103- Daha önce ben avukat tutmamıştım , emi nd im, nasıl olsa beni anlayacaklar bıraka
caklar diyordum. Ail e dostumuz vardı avukat, o giriyordu . Sonra kızım , oğlum paniğe kapıldılar , dediler
bu böyle olmayacak , başka bir avukat tutalım. Avuk atım da, dosya çok kötü diyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne delil var?
TUTUKLU 103- Oteldekalmışlar burada. Hiç kimse beni tanımamış , hiç kimse bir şey söylememiş ,
oradan bir otoparkçı. .. interpolden gelmişler araştırma yapmışlar ve emniyette filan hiçbir tutanak yok o
konuda . ... mahkemelerine göre karar verecekler herhalde. Benim resmimi teşhis etmiş. Akşam 9'da
ben gitmişim insanları yerleştirmişim . Yani , hiç kimse tanımıyor, bir tek o tanıyor ; bir.
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ikincisi , kardeşim tabii , sevgilisi ... 'da yakalandığı için , onu kurtarmak için. oradan ne yazı giderse
tamam diyor. Tekrar konsolosluk aracılığıyla gönderdiler oradakiler ifade , mahkeme yazı yazdı , tekrar
ifadelerinin alınması diye .. ...'dakilerin , hala , şu ana kadar yazının cevabı gelmedi . Ama , bu arada dosyanın tümü geldi . ifadelerini vermişler kardeşim . sevgilisi ve hiç tanımadığım bir kadın. Üçü de biz görmedik demişler. Konsolosluk vasıtasıyla gelen yazıda da aynı şey söyleniyor. Fakat. şu anda böyle ... 1
Mayısta gireceğim duruşmaya . Üç ayda bir duruşma . Çocuklarım rezil . ziyan oldu bu arada.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen ne kadar zamandır buradasın?
TUTUKLU 102- Bir sene oldu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Mahkemeye gidiş geliş veya olayın gelişmesinde bir sıkıntı. ..
Tutuklu olarak mı gidiyorsun?
TUTUKLU 102- Cinayet suçundan ... Mahkeme devam ediyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede sorgulandın . seni nerede aldılar?
TUTUKLU 102- Bağcılar Emniyetinde ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nasıl oldu , kötü muamele yaptılar mı?
TUTUKLU 102- Hayır, hiçbir kötü muamele yoktu . Kendim teslim oldum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Çocuk var mı?
TUTUKLU 102- 2 tane oğlum var.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Allah bağışlasın. Kaç yaşında?
TUTUKLU 102- Biri 1O yaşında , birı 8 yaşında.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Babası mı bakıyor?
TUTUKLU 102- Babasıyla boşandı m.
Namus cinayeti ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ne kadar istiyorlar?
TUTUKLU 102- Mütalaam 15 seneden okundu , hafif tahrikten okundu .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Avukatın var mı?
TUTUKLU 102- Var.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- iyi bir avukat mı?
TUTUKLU 102- Bütçemizin elverdiği ölçüde bir avukatı m ız var; ama, iyi olup olmadığını son mahkemede göreceğim, savunma yaptığı zaman.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ne diyor avukat sizin için?
TUTUKLU 102- iyi bir savunma yaparsak ağır tahrike girer diyor; ama bilemiyorum hakimin kanaati ne olur. Önümüzdeki mahkeme zaten son mahkeme, karar mahkemem olacak.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ziyaretine gelen var mı?
TUTUKLU 102- Ailem geliyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yani senin tarafın. Boşandığın eşinden hiçbir şey yok öyle mi ...
Çocuklar iyi bakılıyor mu?
TUTUKLU 102- Çocuklarımla mektuplaşıyoruz , haberlerini alıyorum.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O evlendi mi?
TUTUKLU 102- Evlendi.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Eğitiminiz ne?
TUTUKLU 102- Lise.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hep istanbul'da mıydın?
TUTUKLU 102- Hayır, benim babam memur olduğu için , devamlı başka şehirlerde dolaştı k. Elazığ 'da kaldık bir sene ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Ne iş yapardı baban?
TUTUKLU 102- .. .. ..
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Epey dolaştınız? ..
TUTUKLU 102- Evet ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Esas nereli baban?
TUTUKLU 102- .. ..
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Siz nerelisiniz?
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TUTUKLU 103- .....
EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Siz nerelisiniz?
TUTUKLU 104- Ben .. .... . Dedem ...... 'tan gelmiş .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki, aranızda gelmeden ewel kötü muamele gören var mr
sorguda? Yok.
Herkes istanbul 'da mr , karakolda veya şubede sorgulandr , yoksa başka ilden olan var mr? Hepiniz
hemen hemen aynı ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Sizin gittiğiniz karakolda, sizle ilgili olmasa bile , mesela Bağcılar
Karakolunda, kötü bir muamele duymuş muydun başkası için.
TUTUKLU 102- Orada değil de burada duydum . Yeni geldiğimde arkadaşlar bana da sordular, işkence gördün mü, kötü muamele yaptılar mr diye.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Karakollarda olduğunu duydunuz mu?
TUTUKLU 102- Burada duydum.
TUTUKLU 103- .... diye bir arkadaş vardı , .... bir bayandr , ayaklarının parmak aralarını böyle kesmişlerdi . Sahte altından dolayı gelmişti. Birlikte karantinada kaldık çünkü .. . 2 tane de yabancı vardı yanında , kızın parmaklarını krrmrşlardr , sargrlr gelmişti. Tecavüz olayına filan kalkrşmrşlar, ben hamileyim
filan diye yaygara yapmış ... Birlikte olanlar da anlattı.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Nerede olmuş bu olay?
TUTUKLU 103- Gayrettepe'de olmuş.
TUTUKLU 105- Karakollarda ... psikolojik olarak Gayrettepe'ye göndeririz diye tehdit ediyorlar. Yani , orası sanki işkence odası gibi .
TUTUKLU 104- Ben görmedim, belki de hamile olmasaydı m, çok daha değişik muamele görebilecektim ; ama, ben çok duydum Gayrettepe 'de yapılanları. En büyük şey, bu filistin askısı denilen olay,
dün de konuşulduğu gibi. Orada , çok geçerli bir yöntem .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Peki, burada ne durum?
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Cezaevinde sorun var mr, yani kötü muamele var mr gardiyanlardan?
TUTUKLU 103- Burada maalesef yok ... Çocuk tarafından bir hayli olduğunu duyuyoruz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nereden duyuyorsunuz?
TUTUKLU 103- Ben atölyeyi işletiyorum . Arka pencerem karantina tarafına , yani insanların gelip
gittiği yöne bakıyor. Bazen , elinde kocaman demir çubuk veya demir olmasa bile sopa, döverek götürdüklerini çok kez gördüm. O arada da isyan çıkarıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bu senenin içerisinde de gördünüz mü?
TUTUKLU 103- Üç, dört aydır görmedim; ama, ondan önce görüyordum . Hatta, ondan sonra isyanlar çıktı, gaz bombası filan attılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Çocuklar mr attı?
TUTUKLU 103- Hayır, gardiyanlar.
Mesela, doktor isyorlar, doktor gitmiyor, tekrar istiyorlar yine gitmiyor, bu sefer isyan çıkarıyorlar ; yani, o gibi durumlarda.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Peki , döverek götürenler asker miydi , sivil miydi?
TUTUKLU 103- Erkek gardiyanlar. Askerler, son durumda giriyor biliyorsunuz , daha önce girmiyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen ne kadar oldu geleli.
TUTUKLU 106- 15 gün filan oldu. Gasptan değil ama ... Telefonla beni taciz ediyordu . Ben de onu
korkutmak için patronlarıma söyledim konuşmak amacıyla, onlar da ne yaptıiarsa beni koydular buraya.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Mahkeme devam ediyor .. .
Bize herhangi bir isteğiniz olur da yazarsanrz, Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Haklarını inceleme Komisyonu diye yazabilirsiniz . Size kartımdan da vereyim .
TUTUKLU 103- Afla ilgili Adalet Bakanlığına isimlerimiz ... 60 kişi falan yazmıştık , 18 kişiye cevap
geldi inceleniyor diye. Ben aslında af istemiyordum, çünkü suçum yok ... Ama , şimdi, istiyorum .
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Benim konuda avukatlarımın söylediği , kanaatini o şekilde kullanırsa 30 sene alırsın diyor. Ben , haniye diyorum , ne biçim avukatsınız diyorum , ben hiçbir şey yapmadan burada bir sene duruyorum ...
Hakimin kanaali diyorlar. Kanaatini ne şekilde kullanırsa ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Haftada iki gün mü su veriliyor? Veriliyor mu sıcak su? ..
TUTUKLU 104- Maalesef ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hamama mı gidiyorsunuz?
TUTUKLU 104- Aramızda para toplayarak şofben taktırdık , 3 koğuş sırayla yıkanıyoruz , herkes
kendi tüpünü takıyor ve yıkanıyor, yıkanmak zorundayız bir şekilde .
TUTUKLU 103- Ben üniversitede iki çocuk okuttum , ben onları yönetmekten acizim , kocaman ...
Çocuğumun birisi mimar, birisi işletme mühendisi, teknik üniversiteyi bitirdi , bir tanesi de maden mühendisi , yüksek okuyor.
Ben idare konusunda bir şey söyleyeceğim . insan olarak hepsi çok iyi insanlar ; ama, idare şekli çok
ş e y... Yani , 5 tane mi müdür var, 6 tane mi müdür var. Birisinin evet dediği şeye, ertesin gün diğeri hayır diyebiliyor, ondan sonuç alamıyorsunuz. Bir dilekçe olsun veya herhangi bir şey olsun . Çok karmaş ı k bir daire ... Anlatabildim mi bilmiyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Çok iyi anlattınız .
TUTUKLU 103- Benim sorunum yok idareyle.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Parası olan daha mı iyi , ekonomik durumu , geleni gideni kesilmeyen ...
TUTUKLU 107- Benim şu akrabam geliyor, benim bu akrabam ve ona göre de muamele ... Açıkça
sı bu. Arkanız var diye, güçlüyüm diye söyleniyor, görevlilerin yanında da söyleniyor, mahkumlar konuyır

şuyor.

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Güçlü olmanın tarifi nedir?
TUTUKLU 107- Güçlü olmanın tarifi , onlara göre para ve bir milletvekili akrabam , belediye başka
nım tanıdığım , onları devreye sokmaya çalışıyorlar. işte , savcılık benim babamın arkadaşı. .. Böyle şey
ler var.
TUTUKLU 103- Duyuyoruz bunları , arkadaşları , akrabaları olduğunu ; ama, ne derece doğru bilem ı yoruz . Ama, gerçekten dediklerini yapıyorlar üç - beş kişi ve çifte standart uygulanıyor. Ki, benim sorunum olmamasına rağmen .
TUTUKLU 108 - Bir de , bayram ziyaretlerimiz çok az oluyor. Geliyorlar, sabah aslında 1O'da baş
layacak , 12'de bitecek diyerek. Bizi 11 'de alıyorlar, bir saat bile görüşemiyoruz . Çoğunu almıyorlar şey
diye.
TUTUKLU 104- Ben geçen gün duydum , eş ve çocuk ziyareti varmış . Ben çok huzursuz oldum, 7
yaşındaydı ... Zaten 1O yaşına kadar olan çocuklar alınıyor bu ziyarete. 7 yaşındaki çocuğun kolunun
damgalanıp buraya alınması çok mu güzel bir şey. Bu gerçekten gerekli mi? Çok kötü. Mesela benim
kızım 7 yaşında , arkadaşımın oğlu 7 yaşında , daha minikler var, 4 yaşında olanlar var, küçücük kucakta gelenler var, koluna bir mühür.
EMRE KOCAOGLU {istanbul)- Gördünüz mü onları?
TUTUKLU 104- Tabii , tabii ... Ben görmedim ama, çocukları ... Ben dün öğrendim, benim de yarın
çocuğumun gelmesi söz konusu . Şu an pişmanlık duyuyorum , keşke çocuğumu o bunalıma sakmasaydım diyorum. Buradan çocuk kılığına girip çıkmamızı falan mı düşünüyorlar acaba?
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Çabuk geçiyor mu?
TUTUKLU 103- Heralde iki üç günde siliniyor.
TUTUKLU 104- Geçmesi problem değil , bir saat sonra da geçebilir. Fakat, minicik bir beyin ...
TUTUKLU 107- Görüşe gidiyorum ... Hemen kolunu aç diyor, şuraya bir numara koskoca. Ne kadar aşağılayıcı bir şey. Ki , ilk günlerde çok tepki gösteriyordum kendimce. Avucumun içine yazın yahu,
şuraya neden ... Umursamıyorum şimdi , alıştım herhalde.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Sen nerelisin ?
TUTUKLU 107- .....
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- .... var mı?
TUTUKLU 107- .... , Azerbaycan Karabağ ' dan geldim . Soyismimiz de öyle .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Benim eşim Azeri. Ben sizin damadınız sayılırım . Ona göre ... (Gülüşmeler )
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E. DOKUZUNCU KOGUŞ
BAŞKAN Dr. SEMA

T. PiŞKiNSÜT- Bu , önce hem burası için bir denetim mekanizması , ne oluyor,

ne gidiyor diye ; onun için de, zaten , tutukevinden kimse almıyoruz hem de buraya gelmeden önce, poliste veya diğer sorgu sırasında , karakolda veya başka yerde veya burada ... Hem burası için konuşa
cağız , hem de daha öncesi için. Kötü bir muameleyle karşılaştınız mı? Özellikle bayan olarak herhang i
bir kötü mumamele ilave olarak yapıldı mı? ifade tutanaklarını imzalarken herhangi bir zorlama oldu
mu?
TUTUKLU 109- Mesela, benim suçum ... Beyim uyuşturucu içiyor; ama , mecburiyet
demek zorunda kalıyorsun . Cereyana veriyorlar ...

karşısında

ben

salıyorum

BAŞKAN Dr. SEMA

T. PiŞKiNSÜT- Nerede sorgulandın sen?

TUTUKLU 109- Vatan Caddesinde.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bize bir anlatır mısınız?

TUTUKLU 109- 12'den sonra, 1'de, 2'de

alıyorlar aşağıya .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Cennet Hanım , sen gitliğin zamanı söyle. Saat kaç gibi kara-

kola girdin?
TUTUKLU 109gittim.

Akşam

saat 9'du ,

aldılar,

üç

çocuğum vardı ,

onlar

yalnız

evde

kaldı ,

ben

şubeye

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Eşin içerde miydi?
TUTUKLU 109- Evet, eşi m içerde. Bir arkadaşı yakalanıyor, aldığı insanı bulamıyor, arkadaşım içiyor, onun hanımında muhakkak bulunur diyor. O da yeni alınmıştı o zaman . Evi araştırıyorlar. Birazcık
içecek bulunuyor bizim evde. Ben ne kadar beyimin dediysem de, ikna olmadılar, kabul etmediler, hayır dediler, içiyorsunuz da, satıyorsunuz da .. .. Ben, sigara bile içmem .
Beni

aldılar,

götürdüler,

beşinci

kata

çıkıyorsun,

ondan sonra alta indiriyorlar.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- En üst kata çıkıp , ondan sonra el alta mı indiriyorlar?

TUTUKLU 109-

Beşinci

BAŞKAN Dr. SEMA

katta da var, en altta da var, nezaretin orada, bir de tuvalet yeri var.

T. PiŞKiNSÜT- Alt katı mı söylüyorsunuz?

TUTUKLU 109- Evet.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Vatan caddesindeki o büyük bina galiba , en büyük bina.
TUTUKLU 109- Evet, narkotik ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Narkotik bölümüne gidiyorsun.
TUTUKLU 109- Orada cereyan veriyorlar, gece veriyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Alt katta, nezarethanede mi?

TUTUKLU 109- Nezarethanenin hemen tuvalelin

yanında .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Boş oda mı var orada?

TUTUKLU 109- Evet, boş oda. Cereyana veriyorlar. Bir de ıslatıyorlar. Hortum var, oraları yıkıyor
lar. 12'den sonra alıyorlar. Bu suçu muhakkak kabul edeceksin , sattığın olarak kabul edeceksin . Yoksa ,
burada dört gün , beş gün, yoksa savcılıktan gider ek izin alırız, bunu kabul edene kadar hem dayat atı
yorlar, bayılana kadar dövüyorlar, ne zaman bayılıyorsun , o zaman bırakıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede dövüyorlar?

TUTUKLU 109- Tuvaletin orada, ufak bir odada.
BAŞKAN Dr. SEMA

T. PiŞKiNSÜT- Isiatıyorlar mı?

TUTUKLU 109- Evet.
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yer ne, taş mı?

TUTUKLU 109- Beton .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Başka bir şey var mı odada?

TUTUKLU 109- Askı var böyle, askıya koyuyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neye bağlı o askı?

TUTUKLU 109-

Yukarıda ...

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Yukarıda zincirleri mi var?

TUTUKLU 109- Evet. ..

Yukarıya bağlıyorlar,

sonra cereyan veriyorlar.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Seni askıya aldılar mı?

TUTUKLU 109- Beni almadı ; ama, jopla vurdu, sonra da hortum tuttu , soyun dedi , ben dedim , tamam kardeşim neyse suçum hepsini kabul ederim , imzalarım , soyunamam dedim . O zaman imzala dedi. Mecburiyet karşısında imzaladım .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Odanın duvarları sünger mi kaplı?
girişte

TUTUKLU 109- Valiahi bilmiyorum: çünkü, hemen

gözüme siyah bir

şey bağladılar.

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Askıya nasıl aldılar?
TUTUKLU 109- Hissediyorum çünkü , koliarımdan

astılar.

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Yani , sana yaptılar o şeyi.
TUTUKLU 109- Evet, evet.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Kollarını böyle bir tahtanın üzerine mi koydular?
TUTUKLU 109- Evet, evet.
Ben, ne olursa olsun , tamam, kabul

edeceğim

dedim.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Askıya koydukları zaman böyle yukarı mı bağladılar, dolaplar

var

mıydı

odada?

TUTUKLU 109-

Onları

göremedim .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç gün kaldınız nezarette?

TUTUKLU 109- 4 gün

kaldım.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi tarih, söyleyebilir misin?

TUTUKLU 109- 1998'in Eylül ün 12'sinde

tutuklandı m.

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Suyla ısiattıiar mı?
TUTUKLU 109- Evet.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Elektrik verdiler mi?
TUTUKLU 109- Elektrik vermediler. Jopla dayat

attılar.

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Gelişigüzel mi vuruyorlardı?
TUTUKLU 109- Nerene olursa olsun , böyle

sallıyor.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Karakolda başka kötü muamele gören var mı?

TUTUKLU 11 o- Evet, ben birkaç gün önce geldim. Şubatın B'inde geldim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Hangi nezarethanedeydin?

TUTUKLU 110- Dudullu Karakolu beni aldı sabah ?'de. Ben zaten altı ay evvel babam trafik kazababam için memlekete gittim. Memleketim .... Oradan, emlak nedeniyle, tanıdığım bir arkadaş beni aradı , daha evvelden beyaz eşyadan falan söz etmiştik, bir arkadaşıma beyaz eşya lazım
dedim. Memlekette olduğum için , ben şu an babam kaza geçirmiş gelemiyorum, bu konuda da size yarsı geçirmişti,
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dımcı

olamam . Peki , aldığınız yerin telefonunu falan verin. Ben bilmiyorum, ancak arkadaşlar beni arayapabiliyorum dedim. O zaman , biz telefon bırakalım dediler. Kardeşim , arkadaşlar benim burada olduğumu bilmiyorlar, acaba ararlar mı, aramazlar mı? .. Üç gün , dört gün defalarca arayıp ısrarla
şey yaptılar, bana telefonlarını bıraktılar. Sonradan , o beyaz eşya satan kişiler benim evi arıyorlar, kendileri ..... Evi arıyorlar, köyde olduğumu söylüyorlar, arayıp geçmiş olsun dileklerinde bulundular, ben
de o arkadaşların telefonunu verdim , falan insanlar sizden beyaz eşya ... Toptancılığı çünkü arkadaşlar
yapıyorlardı. Daha uygun fiyata almak için şey yaptılar. Ben bu yüzden telefonlarını veriyorum altı ay evveli nden. Geçen gün , ben tekrardan ... Burada annerne kanser teşhisi konuluyor, ben , annemle babamı almaya gidiyorum. Babam öyle, halen yatıyordu. 15 gün kaldım köyde, kar falan yağdı gelemiyordum. Gelir gelmez, geldiğim günün gece saat 12'ye kadar babamlarda kalmışım , o gün evime 12'de
dönmüşüm ve ertesi gün de tekrardan kayınvalidemin kızkardeşi vefat etmişti , kayınvalidem falan da
köyde gelmişti , ölü için gidiyoruz, ondan sonra misafirlerimiz geliyor, babam için gidiyorum , gece benim
misafirler geliyor, kızımı isternek için filan gelenler oldu. Ben evime dönüyorum , o gece, sabah erken
saatte bir de bakıyorum kapı çalınıyor, kapıyı açıyorum bir grup polis ve hayal meyal tanıdığım bir insan.
Dediler, çabuk çoluk çocuğunu da kaldır. Sanki ben çete gibi , bir sürü insanlar öldürmüşüm , çoluk çocuğumla sabahın köründe bizi yataktan kaldırıp bizi karakala aldılar.
yınca şey

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Evin nerede?
TUTUKLU 110- Evim .... 'nde ....... inde oturuyorum . Beni ve
resmi polis aldı. Orada bir - iki saat. ..

çocuklarım ı ,

apar to par bizi ka rakola al-

dılar,

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Çakmak karakolu mu , Dudullu Karakolu mu?
TUTUKLU 110- Dudullu Karakoluna alındık . Orada , bana ve çocuklarıma baskı yapıldı. Yalnız , dayak atmadılar, biz baskı yaptılar . Benimle büyük oğlumu kaldırdılar hastaneye. Alkol ve işkence görmüş
müyüz görmemiş miyiz diye bizi götürdüler, rapor aldılar. Rapor alıp karakala getirdikten sonra ...
BAŞKAN Dr. SEMA

T. PiŞKiNSÜT- Bu ?'sinde mi oluyor, 8 Şubatta mı?

TUTUKLU 11 O- 8 Şubat 2000. Bizi , şeyin beşinci katı mıydı neydi, beşinci kat olmalı. .. Beşini kata,
karakolun, Dudullu'nun beşinci katına çıkardılar ve orada beni içeri atar atmaz hemen dediler,
" ... ..... ..." Bey sana bir şey getirdik, bu sana emanet dediler.
aynı

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Nasıl bir adam bu "........... "
TUTUKLU 11 O-

Kısa

boylu, tombul yüzlü, göbekli bir adam .

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Resmi üniformalı mı?
TUTUKLU 11 O- Hayır, sivil polisler. Üst kat sivil polis. Çok afedersiniz , hepiniz babam ve kardeşle
rimin yerindesiniz, kusuruma bakmayın, hemen bana küfretmeye başladı, ben seni ne yaparım dedi ve
hemen beni köşeye aldı, destekli olarak nasıl benim şurama bir tane vurduysa, ben sanki beynim çalkalandı sandım . Ondan sonra hemen oğlumu kaldırdılar bir odaya, afedersiniz şu fahişenin oğlunu diğer odaya kaldırın , onun işini orada halledin dedi. Dedi, senin oğlunun bilmem nelerini sıkarım , ömür
boyu çocuğun anam avradım olmaz dedi. Ondan sonra , orada yerinden kalkan bütün polisler küfretmeye başladı bana. Her kelime başı , bilmem seni ne yaparız ... Kardeşim dedim, sizin ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Oğlun o sırada başka yerde mi?
TUTUKLU 110- Oğlumu

başka

yere

aldılar.

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sana vurduklarını falan gördü mü oğlun?
TUTUKLU 110- Bana, ilk, böyle destekli vurduklarında oğlum gördü. Oğlan ı işkence odasına alın
dedi. Artık , oğlanı nereye götürdüyseler, beni orada ayakta beklettiler, ondan sonra çocuğun yanına gittiler. Ne yaptıysalar bilmiyorum ...
BAŞKAN Dr. SEMA

T.

PiŞKiNSÜT- Bir şey söylemedi mi?

TUTUKLU 110- Bilmiyorum ki , bizi

karşılaştırmıyorlardı.
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Bizi bir araya getirmediler.

BAŞKAN Dr. SEMA

T. PiŞKiNSÜT- Hala görmediniz mi?

TUTUKLU 11 O- Sonradan ben evime gittim , giysilerimi aldım; ama , çocuğum korkusundan eve gelmiyordu . Çünkü , çocuğuma 1 milyar da rüşvet kestiler, dediler ki , sen 1 miyar para vermezsen, 8 gün
annen burada kalacak, 8 günü insanlıktan çıkaracağız demişler. Çocuk , meğersem 1 milyar teklifinde
bulunmuş , demiş , ne olursunuz size 1 milyar vereyim , anneme ne yapacaksanız yapın, mahkemeye mi
göndereceksin iz ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Kaç yaşında çocuğunuz?
TUTUKLU 11 O- 22

yaşında .. .........

üzerine

çalışıyor.

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bürosu nerede?
TUTUKLU 110- Bürosu yok.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Adı ne?

TUTUKLU 110- .... Sonradan
ya koydular.

artık çocuğu

nereye götürdüler bilmiyorum , beni götürdüler bir oda-

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Çocuk verdi mi o parayı?
TUTUKLU 110-

Hayır vermemiş ;

çünkü , evden

kaçtı, artık

eve gitmedi.

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Nererle olduğu bilinmiyar mu?
TUTUKLU 110- Biliniyor, biliniyor; ama , çocuk korkusundan eve gitmiyormuş . Çünkü , görüşüme
geldiler kızkadeşim , onlar, eve gittiğimde de kardeşiniz nerede diye çocuklara sordum , şu an para araş
tırıyor dediler. Kızkardeşim görüşüme geldiğinde , sakın öyle bir şey yapmaya kalkışmasın . Çünkü , bir
yıldır ben daha evimin kirasını ödeyemedim. 5 çocuğum vardır.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Beyiniz yok mu?

TUTUKLU 11 O- Hayır, ... yıldır eşim yok.
yok, evim yok, bir şeyim yok.

Eşi m

trafik

kazasında

vefat etti . Benim, yerim yok, yurdum

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Siz , eşyalarınızı almaya gittikten sonra tekrar karakala geri mi

döndünüz?
TUTUKLU 11 O- Polisler benimle birlikte geldi, giysilerimi

alıp

buraya geldim.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ama, oğlan ı bir daha görmediniz öyle mi?

TUTUKLU 110-

Oğlan ı

bir daha görmedim.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ziyarete gelenlerden oğlunuz hakkında bir bilgi aldınız mı?

TUTUKLU 110- Kızkardeşimden bilgi aldım , .... nerededir dedim, abla, .... korkusundan eve gitmiBen karakolu aramışım , demişim ki, hem ablama, çoluk çocuğa bu kadar eziyet verdiniz, ablama işkence yaptınız , artı siz para talebinde bulunuyorsunuz , bu bir suçtur, böyle bir şey yaparsanız.
ben size Arena'ya verdireceğim . Kızkardeşim söylemiş ...
yormuş.

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- O da ... .'da mı oturuyor?
TUTUKLU 110- Hayır, .... 'de oturuyor. Telefon açmış karakola, bunu söyleyince, Karakol amiri hangi polis demiş , o da bilmiyorum deyince, durum böyleyken böyle, şu an yeğenim korkusundan eve gidemiyor, annesini içeri attırdınız, bu çoluk çocuk hepsi perişan, ne olacak bunların hali; en ufak bir şe
kilde , bir daha bu çocuklara bir baskı olursa veya para talebinde bulunursanız, sizi Arena'ya verdireceğim . Ondan sonra , tamam hanımefendi , ben gereken şeyi hallederim demiş .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Para isteyen" .. ... .. .. ... " mı?

TUTUKLU 110- Evet. "..... ."la

aynı ,

o sivil ka rakolun amiri .

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Kızkardeşim bizimle konuşur mu?
TUTUKLU 110- Bilmiyorum
mem .

konuşur

mu? Ama,

çocuğu
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bulabilir misiniz, bulamaz

mısınız

onu bile-

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Çocuk tutuklanmadı mı?

TUTUKLU 110- Çocuğun bir suçu yoktu ki. ..
gelmişler, orada karakolda anlatıyor.

Altı

ay evvel benim

verdiğim

bir telefonla, sonradan ,

EMRE KOCAOGLU (istanbul )- Kızkadeşin nerede?
TUTUKLU 11ü- ... ... 'de.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Telefonu var mı? Arayabilirsiniz . - - - - - . ismi , ............ .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Beni içeri aldılar. Odanın tavanı , dört duvarı -cam falan da yok-

tu- her

tarafı halıfleksle kaplıydı

ve benim gözlerimi ...

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Üst kattaki öyle mi?
TUTUKLU 110- Evet, tabii üst kattaki.
Benim gözlerimi bağladılar, bana çabuk soyun dediler, seni ne yapacağız, şimdi biz kaç tane polis
senin üzerinden geçeceğiz dediler. Ben, kardeşim benim bir suçum yok, sizin aileniz , çoluk çocuğunuz
yok mu diye ısrar ettim . Bana -konuşmama zaten fırsat vermiyorlar- destekli bir şekilde yumruklarla,
şeylerle .. . Biliyorsunuz , polisler de eğitimli zaten , onların bir yumruğu ... Bir kurşunu insana sıksalar ondan iyi .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)-" .......... " yine orada mıydı?
TUTUKLU 11 O- Tabii , zaten o ekseri bana işkence yapıyordu . Kapıyı açıp kapattıkça , güya dışarı
insanlar geliyor gibi , ben hissediyordum , ses değiştiriyordu , tekrar gelip başka adamın
şeyiyle baskı yapıyordu bana .

çıkıyor, başka

EMRE KOCAOGLU {istanbul)- "....... " ı tarif edebilir misin bize?
TUTUKLU 11 O- Orta boylu ,

kısa

boylu diyebilirim , suratı tombul , böyle göbekli bir

adamdı.

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Saçı , sarı mı , esmer mi?
TUTUKLU 110- Onu hatırlayarnam yani , sarı mı falan . Ama , uzun boylu bir insan da vardı onunla
beraber. Bir de esmer, başka bir polis vardı. Beni çırılçıplak ... Ne kadar etiyseler ben soyunmadım , zorla böyle giysilerimi tutup üzerimden çekerek çıkardılar, çırılçıplak soydular ve göğüs uçlarıma çakmağı
yakıp veriyordu , vücudumun değişik bölümlerine falan .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Kimin yaptığını görmedin sen? ..
TUTUKLU 11 O-

Hayır,

gözlerimi

bağladılar ;

ama, ben eminim ".......... "

yapıyordu .

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Ne istiyorlardı senden?
TUTUKLU 11 O- işte diyorum ya, ben öyle sadece bir telefon verdim , bu telefonu beyaz eşya nedeniyle ben verdim , bunlar altı ay sonra sahte para üzerine bir alışveriş yapmışlar. Adam da demiş ... Bunlar beş- altı ay birlikte gidip geldikleri halde , güya ben adamın telefonunu ve adresini biliyormuşum . Ben
de adamın telefonunu .. .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Yani kalpazanlık ... Sana onu mu yıkmak istiyorlar? ..
TUTUKLU 11 O- Evet, evet. Yani , zaten ben adamın telefonunu, adresini verseydim, o insan beni
arar aramaz verirdim ben adresi telefonu . Ben ona söylemiştim, kardeşim ben adresini , telefonunu bilmiyorum . Eğer bu insan beni ararsa, ben senin telefonunu veririm, bu insan seni arar.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Sonra işkenceye devam ettiler mi?
TUTUKLU 11 O- Sabah ?'de beni aldılar, gecenin 12'sine kadar bana işkence yaptılar, gecenin
12'sine kadar. Arada bir beni çıkarıyorlardı. Artık diğer çocukları mı sorguya çekiyorlardı , ne yapıyorlar
dıysa bilmiyorum . 12'ye kadar benim çocuklarım da karakolda kaldı. Tabii, o arada baktım , oğlum kapı
nın önünden geçti, bana göz etti. Ben , neyin ne olduğunu anlayamadım . Sonradan , öyle ki, beni eve
götüdüler, çocuklar dediler ki, anne, polisler 1 milyar istemişler, 1 milyar için şu an kardeşim ... Yani , para temin etmeye g i tmiş.
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O arada, tabii , evimi aramak istediler. Ben , evimin
evimi de aramışlar. Yani , orada alabildiklerini bana .. .

aranmasını

istemedim . Benden habersiz gidip

Bir de, cereyan veriyoruz dediler; ama, cereyan mıydı, neydi bilmiyorum. Göğüslerimin uçlarına bir
böyle takıp çekiyariardı ve göğüslerimi böyle sıkıp , büküp çekiyorlardı , hem uçlarını, hem dipten
şey yapıyorlardı. Ondan sonra saçlarımdan ... Zaten , ben geldiğimde , arkadaşlarım ... Halen de şu an bir
bulaşık yıkayamıyorum , bir iş yaparnıyorum belimin ağrısından, belimde çıkıp mı oldu, ne olduysa bilmiyorum . Hem, şu kolum çok kötü ağrıyordu, halen de bazen kaldıramıyorum .
şeyler,

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Herhangi bir yerin morarmadı mı? Ondan sonra bir daha dok-

tora gidildi mi?
TUTUKLU 110- Hayır, hayır, ondan sonra doktora gidilmedi . ilk evvela doktor raporu aldılar, ondan
sonra götürüp ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Şurada burada morarma olmadı mı, o kadar şeyden sonra?

TUTUKLU 11 O- Buralarımda morarma olmuştu hafiften, tabii onlar
Çenelerimden , zaten bir hafta, on gün yemek yiyemiyordum.

atıyorlar.

taktiği

biliyorlar, ona göre dayak
morarma vardı.

Şuralarımda

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Askıya aldılar mı?

TUTUKLU 110- Hayır,
böyle yukarıya doğru .

askıya almadılar ; yalnız,

öyle

çırılçıplak so yundurmuşlardı,

sürekli

koliarım

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bir yere bağlamadılar, sana söylüyorlardı kollarını yukarı kaldır di ye , bir yandanda vuruyorlardı , dövüyorlardı öyle mi?
TUTUKLU 110- Evet.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Joplar, yumruklar ...
TUTUKLU 11 O- Jopla
çekiyariard ı.

vurmadılar,

yumruklarla vurdular da,

göğüslerime

bir

şeyler tutuyorlardı ,

bir

şeylerle

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Elektriğe çarpılmış gibi sarsılma falan hissettin mi?
TUTUKLU 110- Artık , o kadara suçsuz olduğum halde ... Zaten bana söylediler, illa da
Ben , kardeşim, beni öldüreceksenizde öldürün ... Çünkü ...

şunu şunu

yapacaksın ...

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sonunda ne oldu , imzalattılar mı?
TUTUKLU 110- Mecburen, yazdılar, o anda sen bilmem şunu yapmazsan, bunu yapmazsan ... Afedersiniz, o masa başında oturan şey de , memur, bana diyordu , kalkacağım, anam avradım olsun bil mem neyi sana sokacağım , şu telsizi , bilmem neyi, çabuk imzalayacaksın diyordu. Ben de , bakmadan ,
okumadan, ne yazdılar, ne yaptıysalar bilmiyorum ona göre imzaladım . Zaten, gereken şeyleri buraya
da yazdım . Yani , bir telefon vermeyle insan suçlanıyorsa , bu kadar şe yl ere maruz kalıyorsa, bütün insanlar o zaman ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Avukatınız var mı?
TUTUKLU 110- Avukat

vardır ;

ama, onun

parasını nasıl ödeyeceği m

onu da bilmiyorum .

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - ilgileniyor mu avukat?
TUTUKLU 110- Evet, geçen gün bir sefer geldi, ben geldim geleli bir sefer geldi.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- iyi bir avukat mı?
TUTUKLU 110- iyidir avukatı m, evet.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sen mi buldun?
TUTUKLU 110-

Hayır, dışarıda kızkardeşim şey yapmıştı.

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Ne diyor avukat?
TUTUKLU 110- Bir dilekçe yazmış vermiş , bu kadar süre içinde, bu kadar m ağdur bir insanı içerde tutamaısınız bir telefon için diye. Diyor, ben gitmişim dosyaları bana hakim vermedi , demiş ki daha
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biz inceleyemedik . Diyor dosyaları bana göstermediler. Yani , dosyayı falan daha
kata . Demişler, asliyede biz şeye girdik , ağırda yargılanacakmışız .

göstermemişler

avu-

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ne istiyorlar biliyor musun?
TUTUKLU 110- Bilmiyorum.
Benim 5

çocuğum , şu

an

perişan .

Bir

yıldır

ben ev

kirarnı

bile ödeyemedim .

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ne yerler, ne içerler, bir gelir var mı?
TUTUKLU 110- Bilmiyorum . Bir gelir, mesela yükleme boşaltma işlerinden bir para kazanırlarsa kazanırlar, kazanamazlarsa ... Zaten bakkaldan borç alıyorduk . Bir yıla yakındır ev kiramızı ödeyemiyoruz .
Hatta ev sahibi mahkemeye falan vermişti .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Daha önce ne iş yapardın?
TUTUKLU 110- Ben emlakçılık falan yapıyordum, kömür satışları yapdım, kazak sattı m, ayakkabı
albüm sattım ; yani , böylelikle çoluk çocuğumu geçindirmeye çalıştım . Petrol bağlantıları yapıyor
dum. Mesela büyük firmaları geziyordum , petrol bağlantıları falan yapıyordum , komisyonculuk yapıyor
dum .
sattı m,

Ama , şu anda , zaten , kalp
rahatsız olduğum için ...

romatizması

var,

astım

var, böbreklerimden

rahatsızım ,

birçok yerimden

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Doktora çıkıyor musun?
TUTUKLU 11 O- Evet

çıkıyorum , ilaçlarımı alıyorum ,

Allah

razı

olsun .

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Başka , doktora ihtiyacı olup da çıkabilen veya çıkamayan var mı?
BiR TUTUKLU - Doktora çıkıyoruz herhangi bir rahatsızlığımız olduğunda . ilaçlarımız karşılanıyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Dişçiye giden oldu mu hiç aranızda? Burada birdişçi var biliyor
musunuz?
BiR TUTUKLU- Evet.
EMRE KOCAOGLU (istanbul ) - istediğ i niz zaman gidebiliyor musunuz?
BiR TUTUKLU - Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Karakolda kötü muamele gören başka var mı? Çekinmeden
söyleyebilirsiniz . Çünkü , biz, bu söylediklerinizden sonra isimleri zaten gizli. ..

TUTUKLU 11 O- Çok

teşekkür

ederiz .

Sabahlara kadar uyumuyorum , yatağıma
suçsuzken şeye maruz kaldım ...

girdiğim

zaman onlar katama

takılıyor,

ben

nasıl

bu kadar

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- inşallah , hiç bunları görmemişe döneceksiniz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Böyle bir kötü muameleyi görüldüğü yerde söylemediğiniz takdirde , başkaları da ...

TUTUKLU 11 O- Aslında , bütün arkadaşlar hepsi de kötü muamele görmüştür ; ama , söylemek istemiyorlar, bilmiyorum ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- isim vermeden , isimlerinizi söylemeden , karakol olarak , hangi karakolda gördüğünüzü , o karakoldaki ne mekanı olduğunu söyleyebilir misiniz?

BiR TUTUKLU - Ben , Tavşantepe Karakolunda gördüm . Alt Kaynarca, Pendik, Kaymakamlığa yakın .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne zaman aldılar sizi?

BiR TUTUKLU - 12 nci ayın 20'sinde .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Gece mi aldılar?
BiR TUTUKLU - Evet.
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EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Neden aldılar?
BiR TUTUKLU - Silahla yaralama.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne yaptılar? Mekan nasıl bir yerdi? Aşağı iniliyor mu , üst kat
mı ,

orta kat

m ı ? ..

BiR TUTUKLU - Orada odaya soktular beni , küfretmeye başladılar, taciz edeceğiz falan diye. Olay
benim mahallemde oluyor, kardeşimle yeğenim geliyor olay yerine, tanık oldukları için onları da sivil polis alıyor . Onlar mı yaptılar diye bu sefer dayak atmaya başladılar bana. Ben, hayır, kesinlikle onlar vurmadılar dedim , olay benimle ilgili bir şeydi dedim , ben kaçınlmaya kalkıldım falan dedim. Küfretmeye
falan başladılar. O sırada karşı tarafın ailesi mi gelmiş tam bilmiyorum , ertesi gün kişi ifadesini veriyor,
yeğenlerimi katıyor. Karakol amiri , polisler gidip yeğenlerimi evden alıyor. Suçsuz yere bir kişi düştü içeriye . ilk mahkemede çıktı zaten . Dayak yedim , küfürlere maruz kaldım . Yeğenierin yaptı diye ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Teşkilat var mıdı , böyle askılar, elektrik tertibatı. ..

BiR TUTUKLU- Onları görmedim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Gözlerin kapalı mıydı?

BiR TUTUKLU - Kapalı değildi , görmedim . Sadece şube amirinden çok kötü şekilde dayaklar yedim, yeğenierin yaptı diye ifade ver dediler bana . Küfürlere maruz kaldım, sayarız seni, şöyle yaparız,
rezil olursun diye.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Elle mi vuruyordu , jopla filan mı?
BiR TUTUKLU - Kapı ilE: duvarın arasına koyuyordu , kapıyı vurup vurup sıkıştırıyordu duvarın arasında beni , yumruk da vuruyordu, yumrukla kapının arasına sıkıştırıyordu .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Ne kadar kaldın karakolda?
BiR TUTUKLU- iki gece kaldım .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Devamlı dövdüler mi?
BiR TUTUKLU -ilk akşamı vurdular. Bir de ikinci gecesi, karşı tarafın ifadesi alındıktan sonra vurmaya başladı , söyle yeğenierin yaptı diye. Yani , zorlu bir ifade vermemi istediler.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Verdin mi?
BiR TUTUKLU- ifadede , yine ben kendim yaptım dedim. O sırada yeğenlerim olay yerine geldiğinde ... Yeğenierin nasıl geldi dediler. Tesadüfen dedim.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Yolda seni taciz ettiler ve yaralama oldu öyle mi?
BiR TUTUKLU- Evet.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sen üstlendin? ..
BiR TUTUKLU - Evet.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Şu anda yeğenierin dışarıda mı?
BiR TUTUKLU - Bir tanesi çıktı , bir tanesi kaldı.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Onlara eziyet ettiler mi?
BiR TUTUKLU - Bilmiyorum işte, herhalde Orhan 'a yapmışlar. içeride kalan ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Yaralanan kişi , o polisler nazarında nüfuzlu bir kişi miydi?
BiR TUTUKLU - Bilmiyorum . Ben bizim dükkaniarın soyulduğunu falan söyledim, evlerinin adreslerini falan verdim , kişilerin isimlerini verdim , beni tehdit eden kişilerin isimlerini verdim . Bana , sen yalan söylüyorsun , şu ana kadar söylerdi seni tehdit etseydiler falan diye, böyle ifade verme dediler. Yine
ben aynı ifademi devam ettirdim, ne kadar dayak attılarsa ...
BiR TUTUKLU - Birinin suçu üstlenmesi hiç önemli değil. Ona mutlaka isimlerle falan, yani daha
fazla kimse ...
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BiR TUTUKLU - Karşı taraf, yeğenierimin hepsinin ismini verdiler. Kardeşimle beraber 3 kişi beraat ettiler ilk mahkemede . Karşı taraf hepimizin girmesini istiyordu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , sizin kendi sorununuz nedeniyle , yakınlarınızın kötü mu-

ameleye,

işkenceye

şinize, çocuklarınıza

şöyle yapın

maruz kaldığı oldu mu? Yani siz, anne olarak veya kardeş olarak alınıp da, kardegözünüzün önünde herhangi bir kötü muamele yapıldı mı? Yani, şuraları araştırın ,

diye ...

BiR TUTUKLU - Ben söylemek istiyorum. Gayrettepe ikinci Şube ... Orası çok berbat. Dört beş sene önce bir olay... Cezaevine girdiğimde hırsızlık masasına düştüm. Ya ikinci kat , ya üçüncü kat olması lazım . Küçük nezaretler var, büyük nezaretin yanında bir oda , odanın içinde kocaman araba lastikleri , upuzun bir askı , benim arkadaşımı gözümün önünde ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O askı tahtadan mı?

BiR TUTUKLU - Evet, tahtadan . Böyle, plastik , lastik gibi bir şeyle , şu kadar genişliğinde , sarıyorlar, sandalyenin üzerindesiniz , bir anda çekiyor, bu şekilde kalıyorsunuz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nereye asıyorlar?

BiR TUTUKLU - Hemen odanın içinde zaten, böyle köşede.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Kalas var öyle mi?
BiR TUTUKLU- Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Dalapiarın üstünde mi , yoksa zincirle falan mı asılı?

BiR TUTUKLU -O kadar dikkat etmedim de böyle kocaman , upuzun , duvardan duvara ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sen gördün mü bunun yapıldığını?
BiR TUTUKLU- Tabii canım, benim arkadaşım asıldı oraya.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Gözlerin açık mıydı?
BiR TUTUKLU - Benimki açıktı , onunki bağlı bir şekilde asılıydı.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Peki , sen nasıl girdin de gördün?
BiR TUTUKLU - Ona işkence yapıyorlar, arkasından beni de aldılar, dediler ki , sana da böyle yaparız .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Çıplak mıydı ?

BiR TUTUKLU- Sadece iç çamaşırı vardı. Erkekti arkadaşım .
Ve elektrik ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Elektrik veriyorlar mıydı?
BiR TUTUKLU- Bana verdiler, işte şu parmağımdan. Hatta tırnağım düştü . Fenerler vardır bilirsiniz şöyle, onlardan, onun içine monte edilmiş bir şey. Onunla veriyorlar elektriği.
TUTUKLU 110- Kusura bakmayın , siz ne kadar araştırıyorsanız da, biz de isteriz bizim polisimizin ,
bizim devletimizin bizi koruması çok önemli; ama, televizyonda mesela siz açık vermiyorsunuz , açık
vermek istemiyorsunuz . Bu kadar insanlar maruz kalıyor bu şeylere , hiç bir şey açıklanmıyor. Her şey
kapalı kalıyor. Kapalı kalınca , zaten, polis, insanları daha kötü ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Açıklanınca yine sonuç alınamaz . Onu bize bırakın .
TUTUKLU 110- inan ki bunu gerçek söylüyorum ve Kuran 'a da yemin ederim, ekmeğe de yemin
ederim . Hemen bana girişir girişmez ne dedi, siz biliyor musunuz bizim faşist olduğumuzu , o "... .... .... "
denilen adam söyledi . Faşistler işte insana böyle , bilmem ne şekilde dayatatar dedi insana. O kelimeyi niçin kullandı , ben onu da anlayamadım.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O elektrik verilen yerde , yer, zemin ne , beton mu? Böyle delikler falan var mı, demirlerin geçtiği ... Hiç böyle bir şey yok ...
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BiR TUTUKLU- Tuvalete gitmek istedim, o arkadaşımı öyle gördükten sonra .. .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Seni ıs i attıiar mı?

BiR TUTUKLU - Tabii , ben de işkence gördüm , yere yatırdılar, ayağıma sandalye , öyle bir şekilde
sokuyorlar ki , kıpırdatmanıza imkan yok , yere yatıyorsunuz , bir kişi buralarınıza , kollarınıza basıyor, ince sopalarla vuruyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Otomobil lastiği geçirdiler mi senin üstüne?
BiR TUTUKLU- Askıya alınmadım , benim arkadaşım alındı.
Tuvalete gitmek istedim ben , tamam dediler, götürdüler, tuvaJetten çıktım , dön arkanı dediler, döndüm arkamı , gözümü bağladılar. Neden bağlıyorsunuz dedim , uzat elini dedi bana , elimi uzattım , böyle
tel gibi bir şey, böyle sardı sardı , bir anda elektrik .. . Ama, yerler ıslak , ayakkabımı da çıkarttırdılar bana ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neyle ısiatıyoriar yeri?

BiR TUTUKLU - Yer, normalinde ıslak zaten , su döküyorlar herhalde , bilmiyorum .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Yer, taş değil mi?
se

BiR TUTUKLU- Evet, taş , beton ve ıslak . Ondan sonra, bayağı sallandım , çığlık attım o anda , neyelimden , aldılar beni nezarete attılar.

çıkardılar

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Onun , el feneri olduğunu nereden anladınız , yani el fenerinin içindeki alet olduğunu .. .
BiR TUTUKLU - Bağlısınız , ama görüyorsunuz , yani altından görüyorsunuz.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Bir el feneri öyle mi?
BiR TUTUKLU - Evet, araştırırsanız zaten ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Araştırabilmek için bilgi topluyoruz zaten . Ona göre bir şey yapa cağız .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi tarihte sorgulandın sen orada?

da

BiR TUTUKLU- 1993 ya da 1994 yılı , eski yani. Buraya gelmeden de gasp masasına gittik. Oragörmedim ama ...

işkence

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yani Gayrettepe 'de ...

BiR TUTUKLU -Gasp masası. Orada ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Beraber tutuklandığınız kişi nerede şimdi?
BiR TUTUKLU- O, ilk mahkemede tahliye oldu, dışarıda.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Eşin nerede?
BiR TUTUKLU- Bayrampaşa 'da .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bu gaspla ilgili en son tutuklanışında, arkadaşının işkenceye
uğradığını

gördün mü?

BiR TUTUKLU - Evet, biz nezaretteyiz, nezaretin hemen yanında zaten , küçük bir oda, işkence
sesleri çok net geliyordu.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hırsızlık masasında mı?

BiR TUTUKLU - Hayır, gasp masasında .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Hangi tarih? ..

BiR TUTUKLU- 1998 ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- iki kere olmadı mı bu iş , bir kere mi oldu?
BiR TUTUKLU- Daha önceden olanı anlattım , o hırsızlık masası , bu gasp ...

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tarihi hatıriayabiiiyor musun?
BiR TUTUKLU - 1998, 12 nci ayın 16 'sı.
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burada kötü muamele var mı? ( " Hayır" sesleri)

Ziyaretierinize çıkabiliyorsunuz.
nuz? ("Evet" sesleri)

Sıcak

su probleminiz var galiba . Tüple mi yine o

işi

hallediyorsu-

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Gardiyanlar nasıl size karşı?
BiR TUTUKLU - Çok iyi .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Vardiyalara göre değişiyor mu gardiyanların muamelesi?
BiR TUTUKLU - Hepsinde aynı.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Kadın gardiyanlar sizlerle ilgileniyor...
BiR TUTUKLU - Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Parası olan daha mı iyi? Ayırım var mı?

BiR TUTUKLU - Odaya göre değişiyor. Mesela bizim odada yok . Ama , diğer odalarda var tabii .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Arkada kalanlardan , başka bize söylemek istediğiniz var mı?

Hepiniz tutuklu musunuz ; yoksa , hüküm özlü var
Allah

kurtarsın, inşallah

mı?

Herkes tutuklu.

af da öyle veya böyle ...

TUTUKLU 110- Biz oy veriyoruz , herkes zirveye çıkıyor , ondan sonra da bugün yarın oyalıyorlar.
Söz veriyorlarsa , direkt çıkarsınlar . Bakanlarımız , ne bileyim insanları parmaklarında aynatır gibi , ikide
bir söz verip ... Kaç yıl oldu , üç yıl mı oldu , dört yıl mı oldu , böyle söz verip tekrar erteletiyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Yok , daha yeni. Biliyorsunuz 99 Nisanında seçim oldu . 1998
Şubatta biz bunu getirdiğimiz zaman herkes af istiyordu . Bir ara bırakıldı. Bu ara yine ele alındı. inşal

lah ...
Türkiye'nin her yerinde, geçen dönemde de ... iki sene de bekledik . Sekiete beklete gidiyoruz ki,
davalar ne oluyor, ilerliyor mu, ileriemiyor mu diye. Hiç çekinmeyin , sonuna kadar, en açık biçimde, bu
gördükleriniz, delilli olduğu takdirde ... Delilli olmadığı takdirde o kabuk kırılmaz . Aksi takdirde insanlar
yine birbirine kenetlenir, derler ki işte bak bu kadar laf söylediniz , hiçbir tanesinin delili yok . O nedenle,
yavaş gidelim , fakat sağlam gidelim . Türkiye'de , işkenceye , kötü muameleye , kadınların kadın olmasın
dan dolayı bu tür muamele, insanlık ayıbı falan değil , tek kelimeyle vahşettir. Bir an ewel de bitirilmesi
gerektiğini düşünüyorum .

Şuradaki · ıstıraplarınız

gün gelir geçer. Hepiniz tutuklusunuz

değil

mi .

Bizlere anlatmak istediğiniz bir şeyiz olursa , insan Haklarını inceleme Komisyonuna yazmanızı istiyorum.
TUTUKLU 11 O- Bu konuda bana yardımcı olmanızı da sizden rica ediyorum . Bir telefon vermek
eğer suçsa, o zaman bütün insanlar suçludur. Altı ay evvelinden ben bir telefon vermişim beyaz eşya
nedeniyle , şimdi ise beni tutukluyorlar, çoluk çocuğumla birlikte perişan ettiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki, Allah kurtarsın .

F. SEKiZiNCi KOGUŞ

BiR TUTUKLU - Sizden sonra yeni arkadaşlar geldi.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hoşgeldiniz . Karakoldan mı geldiniz?
BiR TUTUKLU - Ben nöbetçi adiiyeden geldim .
BiR TUTUKLU- Asayişten geldim .
BAŞK A N Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kötü bir muamele gördün mü asayişte?
BiR TUTUKLU- Yok, görmedim .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Hangi karakoldan geldin , hangi gün?
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BiR TUTUKLU- Küçükköy'de ... Çarşambadan bu yana kaldım , hücrede kaldım .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Yukarıdaki nezarethanede mi, aşağıda mı?
BiR TUTUKLU- Aşağıda, hücrede kaldım.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki, oradaki etrafı açık sarı süngerle kaplı olan yerde sana
herhangi bir sorgu yaptılar mı? Yok .
Nereye aldılar seni? Sadece orada mı oturdun?
BiR TUTUKLU- Evet, hücrede oturdum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Su , vesaire hiçbir şey yapmadılar mı?
BiR TUTUKLU- Hayır.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Konu neydi?
BiR TUTUKLU- Patronumu vurdum .
TUTUKLU 111- Ben hırsızlıktan dolayı şu anda buradayım . Yalnız, benim 9 yıl önceki olaydan cezam kesilmiş , tekrar geldim . Olay olduğunda ben annemlerde misafirdim, eşimle bir arkadaşı hırsızlığa
yapıyorlar, bana da söylediler, ben içeri girersem dışarıda size bakan hiç kimse olmaz, suçu sen al diye . Ben de aldım . Eşimi karakala götürdüler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi karakol?
TUTUKLU 111- Burası , Bahçelievler Karakoluydu . Ben oraya gittim, sadece ben yaptım diyerek suçu üstüme aldım. Ama , karakolda beni direkt ikinci Şubeye, Gayrettepe 'ye götürdüler, işkence yaptılar
orada .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gayrettepe ikinci Şubeye aldılar seni, hırsızlık masasına . Kaçıncı kat?
TUTUKLU 111- Bilemeyeceğim , herhalde ikinci kat .. . Çünkü, 9 yıl önceydi.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Şimdi nereden geldin sen? O ceza kesildi, direkt geldin .. .
TUTUKLU 111- Evet ... Evden geldim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 9 sene önce gittiğin zamanki o mekanı tarif edebilir misin? Koridor muydu kaldığın yer, nezarethane miydi?
TUTUKLU 111- Oralara koymadılar, işkence odasına soktular.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Neresi işkence odası?
TUTUKLU 111- Gayrettepe 'de, ikinci katta.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Koridorun sonunda, tuvalelin yanında mı?
TUTUKLU 111 - Tuvalet olduğunu bilemeyeceğim de, sondaydı yalnız , sonda bir yerdeydi .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Yanında nezarethane gibi bir yer var mıydı? Geçerken gördün mü
oral arı?
TUTUKLU 111- işkence odası vardı ; çünkü, oradan sesler geliyordu .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Seni de oraya mı koydular, başka yere mi?
TUTUKLU 111- Başka yere .. . ama, başka yerlerden sesler geliyordu .
TUTUKLU 112- Ben, Gayrettepe'de ifade verdim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yeni mi?
TUTUKLU 112- Hayır, 96 sonu, 97 başı. Koridorun sonundaki odada arama yapıyorlardı. Yan tarafta , nezaretlerde işkence yapıyorlardı insanlara . Seslerini duydum.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki, su sıkıyorlar mı , çıplak soyuyarlar mı?
TUTUKLU 112- Onu bilmiyorum.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bağırıyorlardı sadece ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Sen , o feryatları duydun ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Erkek, kadın fark etmiyordu .
TUTUKLU 112- Hiç fark etmiyor.
Benim evimden aldılar asayişe. O geeeki ekip çok iyiydi.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gayrettepe'deki mi?
TUTUKLU 112- Gayrettepe'de .. . O ekip çok iyiydi, bana çok iyi davrandılar. Ama, ondan sonra gelen ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O ekipten hiç isim biliyor musun?
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EMRE KOCAOGLU (istanbul) - iyi ekipten veya kötü ekipten ...
TUTUKLU 112- iyi ekipteki, Esat, Tarkan ve Ferit.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Hangi yıl bu?
TUTUKLU 112- Birkaç gün öncesi bu .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bu , hırsızlık masası, ikinci katta ...
TUTUKLU 112- Ben , asayişten bahsediyorum.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Yani , beşinci kattaki mi?
TUTUKLU 112- Giriş katı. Sonra , sabah bir ekip geldi.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kimle vardı? ..
TUTUKLU 112- Hikmet, yardımcısı Mehmet'le Bülent vardı , çocuklar .. . bir şey yok ; ama, Hikmet'in
çok kişiye zarar verdiğini gördüm.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne yapıyor?
TUTUKLU 112- Jopla vuruyor, tokat atıyor.. .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Nasıl biri, tarif edebilir misin?
TUTUKLU 112- Uzun boylu , bıyıklı ... Beni buraya getiren ekip arkadaşlar da onu söylüyorlardı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Polis nasıl bıyıklı oluyor?
EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Sivil mi?
TUTUKLU 112- Sivil. Ama çok zarar veriyor insanlara.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Peki, o iyi dediğin Tarkan ' ı tarif et mesela .
TUTUKLU 112- Tarkan , kısa boylu ve güleryüzlü , sevimli bir çocuk .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- O da sivil .. .
TUTUKLU 112- Hepsi sivil. Ama onlar, çok çok iyi; sabahkiler kötü .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki, onlar sana kötü muamele yaptı mı?
TUTUKLU 112- Hayır.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ama, etrafındakilere yaptıklarını görüyorsun .. .
TUTUKLU 112- Çocuklu kadın vardı mesela nezarette .. . Kadın tuvalete götürecekti çocuğunu, tersliyorlar, vuruyorlar ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Çocuğa mı vuruyorlar?
TUTUKLU 112- Kadına .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi tarihti?
TUTUKLU 112- Dün .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Seni boş odaya aldılar...
TUTUKLU 111- işkence yaptılar. Gözümü bağladılar, üzerime biraz önce söylediğiniz gibi su sıkıp
elektriğe bağladılar.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Astılar mı?
TUTUKLU 111- Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nasıldı askı , demirleri mi var?
TUTUKLU 111- Büyük kalıplık şeklinde bir ağaçtı, dalapiarın üzerine koyuyorlar, kollarından bağlı
yorlar, asılıyorsun . Ayak parmaklarından , el parmaklarından elektrik bağlıyorlar .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nereden veriyorlar elektriği , nasıl bir şeyle? ..
TUTUKLU 111- Tel herhalde .. . Elektrik kablosu . Parmaklarıma bağladıklarında onu duyuyorum ;
ama, nereden açıyorlar, nasıl veriyorlar, gözüm kapalı, onları görmedim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sonra , odada gözünü açtığın zaman ne gördün?
TUTUKLU 111- Tekrar, orada, işte daha fazla işkence yapacağız , doğruyu söyle falan dedikleri zaman bana, ifademi aldılar. Orada, şeyi kapat diye ... O elektrik herhalde bize verirken. Onu kapat diye ...
Elektrik kablolarını gördüm, joplar vardı onları gördüm.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Başka, yukarıda böyle zincir falan asılı .. .
TUTUKLU 111- Var, zincirler var, artı halkalar takılı yukarılarda, kalın ipler, halat gibi .. .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi yılı tarif ediyorsun sen, 1993'ü mü?
TUTUKLU 111- 1989 veya 1990 .. . Pek emin değilim tarih olarak . Tekrar beni işkenceden indirdiler,
ifade aldılar. içeriden bir komiser mi artık bilemeyeceğim, çayınız hazır çaya gelin dediler, beni boş ko-
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ridorda bıraktılar. Koridorda ben tek kaldım; ama , içeride tekrar işkence yapılıyordu başka bir odada .
Onlar içeriye girdiklerinde ben koridordaaçık bir cam gördüm , koridorun sonunda, koştum oradan kendimi attım . Ama, ölüme diye, intihar diye attım, yüksek bir yer sanıyordum. Fakat, ayaklarım, belim kı
rıldı. Tekrar hastaneye geldiğimde benden ifade aldılar orada polisler. Ben demişim ki onlara ifade verirken, kaçmak için kendimi attım . Onu da bana imzalattılar, okumak istedim, okutmadılardı o zaman bana onu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bu gittiğinde evden aldılar.
TUTUKLU 111- Karakala götürdüler ; ama ... Cevizli karakoluydu. Herhangi bir ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O zaman çocuğun falan var mıydı?
TUTUKLU 111- O zaman vardı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Başka türlü kötü muamele yapacağız diye tehdit ettiler mi?
TUTUKLU 111- Yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sadece dayak attılar, elektrik verdiler...
TUTUKLU 111- Evet, elektrik verdiler; ama, feci bir şekilde , çok kötü bir şekilde ... işte , daha kötü
şeyler, aledersiniz soyup havuza alacağız diye ... Yani , yapanı gösterdiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Havuz nerede?
TUTUKLU 111- Daha aşağıda, badrum kat oluyor herhalde . Orada bir havuz var, içi su dolu. Yani ,
bir bayana yaptılar orada, onu gördüm. Bana da öyle yapacaklarını söylediler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki, onu nereden gördün, en alt kata indin mi sen?
TUTUKLU 111 - indirdiler beni , doğruyu söyleyeceksin yoksa sana da böyle yapacağız dediler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Orada kadın çıplak mıydı?
TUTUKLU 111- Evet, soyuyorlar, havuzun içine atmışlar, o şekilde gördüm ben bayanı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sonra havuzdan çıkarıp ne yapıyorlar?
TUTUKLU 111- Onu görmedim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nasıl bir yerdi orası?
TUTUKLU 111- Hiç havasız , küçük bir yerdi .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Karanlık mı?
TUTUKLU 111- Evet. Havasız bir yerdi . Tekrar havuzdan çıkarıp da, ıslak halde elektrik vereceklerini söylediler. Maalesef, işte intihara kalkıştım , onları görmedim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tekrar yukarı mı çıkardılar ondan sonra?
TUTUKLU 111 - Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen, ikinci kattan atladın? ..
TUTUKLU 111 - Evet, ikinci kattı. Çünkü, bir merdiven çıktık biz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Badrum daha da mı altta?
TUTUKLU 111- Tabii , girişten daha altta oluyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Girişin altında. Orada nezarethaneler var mı başka?
TUTUKLU 111- Vardır herhalde. Ben bir oraya girdim, ama kapılar var, nezarethanedir aralar da ;
çünkü, kapı açılıp görmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , Allah kurtarsın . Ne kadar ceza aldın?
TUTUKLU 111- 24 Nisana kadar cezam kesilmiş .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- iyi, pek bir şey yok.
TUTUKLU 112- Ama , Başkanım şu var: Benimki zamanaşımı. .. Şimdiki gittiğim karakolda herkes
hayret etti, dediler zamanaşımına uğramış olur, neden tutuklandı falan diye söylendiler. Dışarıdan , eşim,
ağabeyim falan ilgileniyorlar. Sonuç bekliyorum.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Allah yardım etsin.
Bizden is tediğin iz bir şey var mı?
BiR TUTUKLU- Bir an önce affın çıkmasını rica ediyoruz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin mahkemen devam edecek değil mi?
TUTUKLU 112- Evet, çünkü dava açıldı. Bugün avukatın gelmesi lazım .
TUTUKLU 103- Zaten , yedi gün içinde itiraz hakkı da var yeni gelenlerin . Belki bu arada çıkabilir.
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G. ONUNCU KO G U Ş (ARABACILAR )
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Şöyle toptan soralım .

iki şey soracağım : Birincisi , burada kaldığınız yer hakkında , yani bu tutukevi hakkında herhangi bir
var mı? Kötü muamele yapılıyor mu?
Bu konuştuklarımız ... Bakın , biz cezaevi idaresinden almıyoruz . Sadece biz , o şekilde görüşüyoruz .
Sıcak su probleminizi biliyoruz.
Bir de ring araçlarıyla gidip gelmede bazı eksikleriniz var.
Sağlık sorununuz var.
Kötü muamele görüyor musunuz gardiyanlardan? ("Görmüyoruz" sesleri)
Onun dışındakileri zaten biz tespit ediyoruz . Şuranın da durumu belli.
Buraya gelmeden evvel , yani , karakolda ... (" işkence var" sesleri)
Birer birer, karakolların adlarıyla . Yani , kadın olduğunuz için ayrıca kötü muamele , onun dışında bir
de ayrıca dayak , dövme vesaire var...
TUTUKLU 113- Var var .. .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Hatize Hanım , sen hangi karakala gittin?
TUTUKLU 113- Ateşalan Karakolu . Esenler...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Esenler karakolu değ i l , Ateşalan Karakolu .
TUTUKLU 113- Atışalanı karakolu , evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne zaman , tarih söyleyebilir misin?
TUTUKLU 113- Bir ay oluyor biz tutuklandığımız zaman , yani , işkence yapıyorlar, dövüyorlar, mesela diyorlar ki cereyan yok, cereyana ellerimizden takıyorlar, çıplak soyuyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Yerini bir tarif eder misin? Karakala girdin , alt kat mı , üst kat
şikayetiniz

mı?

TUTUKLU 113- Alt kata indiriyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Alt katta ne var?
TUTUKLU 113- Orada cereyan şeyleri var böyle, kollarını bağlıyorlar, anadan doğma soyunduruyorlar.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Gece mi , gündüz mü?
TUTUKLU 113- Gece yapıyorlar, gündüz yapmıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gereyan nasıl bir şey?
TUTUKLU 113- Böyle bir şey işte takıyorlar, mikrofon gibi bir şey var böyle, gözlerini bağlıyorlar, 78 kişi oluyorlar bunlar, bir kişi yapmıyor .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Peki, bu cereyan aleti orada mı , dışarıdan mı getiriyorlar?
TUTUKLU 113- Valiaha bilmiyorum, herhalde oradan getiriyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Esenler, neresi ...
TUTUKLU 113- Ateşalan karakolu .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Atışalanı. ..
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , başka şey var mı ; askı gibi , zincir gibi , halat gibi bazı şey
ler var mı?
TUTUKLU 113- Tabii, tabii var. Hani diyorlar ki işkence yok ; ama, bunlar var karakollarda .
EMRE KOC AOGLU (istanbul)- Ne gördün sen , neye şahit oldun, senin başına neler geldi onu anlat.
TUTUKLU 113- Biz pazarda gittik , kadının cüzdanı alınmış . Biz dediysek de bu iş olmadı , almadık ,
hayır siz illaki bunu çıkaracaksınız, söyleyeceksiniz ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Daha önceden karakala düştüğünüz var mı?
TUTU KLU 113- Düştüm , bir - iki kere var.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Senin var mı?
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BiR TUTUKLU- Yok .
TUTUKLU 113- işte, işk en ce yap ı yorlar. illa ki söyleyeceksin. Kabul etmediğin şeyi ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Daha evvel işkence görmüş müydün?
TUTUKLU 113- Tabii, tabii.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Aynı yerde mi?
TUTUKLU 113- Aynı yer değil ,
rakolda da var, burada da var.

başka ... Yeşilalan

var ya, orada da var

aynısı , işkence

oradaki ka-

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Buradaki olayı anlat.
TUTUKLU 113-

Aynısını

orada da

yapıyorlar.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ç ı plak soyuyorlar, dövüyorlar...

TUTUKLU 113- Anadan doğma soyunduruyorlar, 7 - 8 kişi oluyorlar, elektrik veriyolar. Ben , bu iş
kenceleri kendin gördüğüm için söylüyorum . Benim gözlerimi bağladılar, hepten soyundurdular, anadan
doğma soyundurdular, gözlerimi de bağlayınca , 7 - 8 kişi oldu böyle, yatırıyorlar masanın üstüne, kay ış tan böyle bir şey var, onun üstüne bağlıyorlar, ver ediyorlar cereyana. Rica ediyoruz sizden , bu iş
kenceler kalksın .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin çocukların filan var mıydı?

TUTUKLU 113- Var, üç tane .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Onları tehd it ettiler mi? Yanında getirdiler mi?

TUTUKLU 113- Onlar
aynısını yapabilirlerd i.

yanımda değildi .

Çünkü ben evimi göstermedim. Gösterseydim , onlara da

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bilmiyorlar mıydı senin evini?
TUTUKLU 113-

Hayır.

EMRE KOCAOGLU (istanbul )- Daha önce de gittim diyorsun karakola , niye bilmiyorlar?
TUTUKLU 113- Biz kirada

olduğumuz

için, değiştiriyoruz.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Başka karakol? ..

TUTUKLU 114- Sarıyer, Ümraniye, Dudullu .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sarıyer mi , Ümraniye mi?
çok

TUTUKLU 114- Bir Ümraniye 'de yakalandım, bir Dudullu 'da. Beni çıplak yaptılar, göğüslerimden
şey ettiler yani .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Elektrik verdiler mi, taciz mi ettiler?

TUTUKLU 114- Elektrik vermediler. Çıplak soyundurdular, göğüslerimi çok çektiler elleriyle . Bir de
Sarıyer 'de , şöyle soyundurdular üst tarafımı. ..
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Sarıyer...
TUTUKLU 114- Evet,

Sarıyer araştırma .

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Sarıyer, Bağazın bu tarafı.
TUTUKLU 114- Köprünün bu

tarafında

oluyor.

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Orada ne yaptılar?
TUTUKLU 114- Orada resmimi çektiler.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Orada ne arıyordun? Ümraniye neresi , Sarıyer neresi?
TUTUKLU 114- Ben

bohçacıyım .

Benim ikinci

yakalanışım . Satış yapıyorum çocuklarımın rızkı

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Evin nerede?
TUTUKLU 114- Kartal'da oturuyorum .
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için.

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ümraniye'de bir kere yakalandın, bir de Sarıyer'de .
Sarıyer 'de

ne oldu?

TUTUKLU 114- Soyundurdular beni , resim ... işkence yaptılar. Çok dövdüler beni , duvardan duvara ... Benim tansiyonum var, falakaya yatırmadılar beni.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sarıyer 'de , merkez karakolunda mı?
TUTUKLU 114-

Araştırmada yaptılar. Sarıyer Araştırmada .

Şimdi yakalanışım , Ümraniye Dudullu 'da yaptılar bana.

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- En son hangisi?
TUTUKLU 114- En son Sarıyer. Şimdi yakalanışım , Ümraniye Dudullu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tarih verebilir misiniz?

TUTUKLU 114- Ben , ayın 1O'unda geldim buraya .
Adamlar, çok oynuyorlar adamın şeysiyle . Tutuyorlar göğüsler i mi , hepsini gösteriyorlar, çekiyorlar
Anadan doğma yapıyorlar. Bir de geldiler, resim çektiler. Çıplak resim çektiler.

göğüslerimi.

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Neydi sana imzalatmak istedikleri?
dım

TUTUKLU 114- Kapıyı kırmışlar kaç gün önce, illa bu suçu sen mi
dedim. Onun için işkence yaptılar .

yaptın

dediler, ben de yapma-

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Avukatın var mı?
TUTUKLU 114- Var.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Kurtarabilecek mi seni?
TUTUKLU 114-

Kurtarır

herhalde, bir

şeyim

yok benim .

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sana Dudullu'da bu işkenceyi yapan nasıl birisiydi?
TUTUKLU 114-

Şöyle , şişman

birisi . Gözlerimizi

bağlıyorlar.

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Yeni mi oldu bu olay?
TUTUKLU 114- Yeni oldu , ayın 1O'unda oldu .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Dudullu ...
TUTUKLU 114- Dudullu

araştırma .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen nerede gördün? ..

TUTUKLU 115- Gayrettepe 'de gördüm. iki sene önce.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Gayrettepe 'de ne masası?
TUTUKLU 115- Üçüncü kısım. Hırsızlık masası.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yeri tarif et, nasıl girdin , koridor mu? ..

TUTUKLU 115- Girdiğim yer, şöyle bir oda, halı döşeli , şu delapiardan iki tane dolap var şöyle kar3 metre uzunluğunda bir uzun odun , o odunu böyle şu şekil kollarımızı bağlayıp askıya alındı k, bir
saat durmacasına , hatta o tarihten şurada benim izlerim var, şunlar oradan kalma , böyle kayışlarla bağ
lıyeriard ı , buradan bağlayıp, şu şekil ...
şılıklı,

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Başka , koliarına battaniye, başka bir şey koyuyorlar mı?

TUTUKLU 115- Hayır, sadece şu kalınlıktabir kayış , şu şekil yahut da şu şekil, o delapiarın üzerine koyuyorlar, anadan doğma soyup şöyle tel sarılıyor göğüslerimize , parmaklarımıza . Oradan kurtulmak için yapmadığını yaptım demeye çalıştırıyorlar. Bir saat, saat tutmacasına ...
BAŞKAN Dr. SEMA

T. PiŞKiNSÜT- Askıdayken mi elektrik verdiler?

TUTUKLU 115- Evet evet ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Su döktüler mi?
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TUTUKLU 115- Evet, evet. ..
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neyle döküyorlar suyu?

TUTUKLU 115- Göremiyorum, gözlerimde bant var.
yorum , yalnız tel bağladıklarını hissediyorum .

Şu dalapiarın

üzerinde

olduğum

için göremi-

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Böyle mi asılıydın?
TUTUKLU 115- Evet , şu

şekil.

Bir kere değil, beni bir gecede üç kere
mesine durdum.

aldılar,

birer saat

tutmacasına,

bir kere

şöyle,

iki kere söyle-

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O kocaman kalasla?

TUTUKLU 115- Evet, o kocaman kalasla , iki aylık bebeğimi düşürdüm , hastaneye bile götürmediler beni . Cumartesini beklediler, cumartesi akşama gece beni tutukladılar, cezaevine attılar.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Hamile olduğunu biliyorlar mıydı?
TUTUKLU 115- Söylüyorum . Buranın Allah ' ı yok diyorlar, çocukta düşecek ... iki sene önce tutukladılar .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yerler neyle düşeli ; taş mı , halıfleks mi?

TUTUKLU 115- Altı

taş,

üstünde de

halıfleks

var.

Aslında ben dört kere de ameliyat oldum . Ameliyatlı
dim . Onlar hiç geçerli değil.

olduğumu

söyledim, hamile

olduğumu

söyle-

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bu gelişinde sen , tarif olarak nereden geldin ; iki senedir mi yatıyorsun?

TUTUKLU 115- Ben yeni geldim, 15 - 20 gün oldu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nereden geldin?

TUTUKLU 115- Alibey'den geldim.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Alibeyköy'den mi?
TUTUKLU 115- Evet , Alibey Karakolundan .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Orada kötü muamele gördün mü?

TUTUKLU 115- O kadar

değil.

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Nedir buraya geliş sebebin?
TUTUKLU 115-

Hırsızlık

efendim .

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Nerede yakalandın?
TUTUKLU 115- Kuyumcu

dükkanında ,

Alibey kuyumcu

dükkanında .

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- itiraf ettin mi, zorladılar mı?
TUTUKLU 115- Hayır, aslında hırsızlık da değil , biz paramızla alırken, kuyumcu
den. Biz paramızla alıyorduk . Önceden parası çalınmış, mücevheratı çalınmış .

şüphelenmiş

biz-

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Peki, karakolda sana nasıl söylettiler, zorla mı söylettiler, sen kendiliğinden söyledin mi?
TUTUKLU 115- Orada biz zaten kendi paramızla bilezik aldık . Onu söyledik sadece . Zaten faturada elimizde. Ama, yine de biz suçlandık yani. Kendi paramızla suçlandık. Oradan malı aldığımıza dair elimizde faturamız da var. 63 milyona bilezik aldık .

sı

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Mahkemeye çıktın mı?
TUTUKLU 115- Evet, yine de

tutuklandık .

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Faturayı gösterdin mi?
TUTUKLU 115- Evet.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Avukatınız var mı?
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TUTUKLU 115- Var.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Avukatın ne diyor?
TUTUKLU 115- Mahkemede
oldu işte , tutuklandık.

alırım

diyor, suçsuz

olduğunu

biliyoruz ama diyor, bilmiyorum neden

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Peki , tekrar soracağım . Alibeyköy Karakolunda eziyet etmediler diyorsun .
TUTUKLU 115- Hayır.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Peki , başka bu konuda , Alibeyköy Karakoluna düşen başka kimse
var mı aranızda? Yani , Alibeyköy Karakolu diğerlerinden daha iyi diye bir sonuç çıkar mı , yoksa tesadüfen mi sana öyle davrandılar?
TUTUKLU 115- Bilemiyorum.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Esenler 'de sorgulanan var mı? Yok .
Gayrettepe'de sorgulanan var mı? Yok.
BiR TUTUKLU- Niye söylemiyorsunuz kızım, işkence yapıyorlar bu kadar ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen Gayrettepe'de mi? ..
TUTUKLU 116- Evet .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Aynı o koridorun içerisindeki o şeylerde mi?
TUTUKLU 116- Bilmiyorum ki, gözlerim bağlıydı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne zaman oldu bu?
TUTUKLU 116- Yeni , bir ay oldu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Soydular mı seni?
TUTUKLU 116- Evet, temelli soydular.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Tehdit ettiler mi? Oranın en alt katında havuza falan indirdiler
mi , var mı öyle bir şey?
TUTUKLU 116- Bir tek cereyana verdiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O cereyanı görebildin mi , nereden geliyordu?
TUTUKLU 116- Göremedim.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Parmaklarına mı verdiler?
TUTUKLU 116- Göğüslerime verdiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen o zaman imzaladın mı?
TUTUKLU 116- imzam yok , parmak bastım .
BAŞKAN_ Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Çocuğun var mı , evli misin?
TUTUKLU 116- Bir çocuğum var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yanında mıydı?
TUTUKLU 116- Hayır.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Beyin filan yanında mıydı?
TUTUKLU 116- Bir tek beni aldılar.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- ilk olarak hangi karakolda yakalandın?
TUTUKLU 116- Pendik, Esenyalı.
EMRE KOC AOGLU (istanbul)- Nerede oturuyorsun?
TUTUKLU 116- Pendik ...
BiR TUTUKLU - Kartal 'da, Vakacık 'ta oturuyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki , inşallah af çıkar.

H. ONBiRiNCi KOGUŞ (KASIMPAŞALILAR)
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Su probleminiz var, sağlıkla ilgili problem var.

Kötü muamele yok diyorlar. Siz ne dersiniz?
TUTUKLU 117- Kötü muamele ... Ben
telefon açtım , işkence konularında .. .

basınla konuşmak
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istedim , ta 1992 senesinde bile Arena 'ya

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burada, cezaevinde var mı?

TUTUKLU 117- Cezaevinde bazı haklarımız kısıtlanıyor. Örneğin ziyaret şeyi çok az oluyor, çoluk
çocuk geliyor, 5 dakika görüş . Cezaevine geldikten sonra karantina olayı var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne yapıyorlar orada?

TUTUKLU 117- Soğuk ... üç gün tutuyorlar. Yani , karantina erkeklerde olur benim bildiğim , kadın
larda karantina olayı burada oldu ilk defa, kırk senem geçti benim cezaevlerinde.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- ilk girişte kim arama yapıyor?

TUTUKLU 117- Bayan görevliler... Tabii, müdürün talimatı üzerine bunlar... Bayan görevliler kendi
hiçbir şey yapmıyorlar. Hücre olayları oluyor. Bazen yargısız infaz ... Şimdi , cezaevlerinde ana
kız dahi geçinemiyor, en ufak bir bağırışmada kapılarımız üstümüzden kilitleniyor. Bu sorunları yaşıyo
ruz . Hiç sıcak su yok . Biz bayan ız , muayyen günlerimiz oluyor, abd e st alma durumumuz ... Şu te ncerede bir su ısıtıp da , abadest kesinlikle insan alamaz . Banyo sorunumuz var. Hiç banya yapamıyoruz .
başlarına

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Aranızda Gayrettepe 'de sorgulanan var mı?

TUTUKLU 117- Var, Gayrettepe 'de
Benim buraya gelmem ,
Kendi ayağımla gittim.

asayişte ...

Kadıköy Yeldeğirmeni ... Adım

bir olaya

karıştı. Yeldeğirmeni asayişinde ...

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Tarif et evvela orayı , nasıl bir bina?

TUTUKLU 117- Giriyorsun , altta işkence yeri var. Merdivenden en alta indiriyorlar, falaka sopaları,
cereyan manyeloları var. Böyle, merdivenden indiğin zaman sola kıvrılıyorsun, tek tek hücreler var, sağa girdiğin zaman işkence odası var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- işkence odası kaç oda .

TUTUKLU 117- Bir oda.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Şimdi güzel güzel hatırlamaya çalış . Aşağıya indin merdivenden, bu taraftaki kapıda ne var açtığın zaman?

TUTUKLU 117-

Sağa girdiğin

zaman tek tek hücreler var.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tamam, onu geç. Öbür tarafa girdin , tekrar merdivenden indin iki , üç basamak ...

TUTUKLU 117- Yok yok,

aynı

katta.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki, o odada ne yapıyorlar? Su nerede sıkıyorlar? Var mı su
sıkılan

yer?

TUTUKLU 117- Tabii, su

sıkılan

yer var. Araba

lastiği

var.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Suyu nerede sıkıyorlar?

TUTUKLU 117- Holde de sıkıyorlar, tuvale! tarafı var holde de
zaten şaşal suyu şişeleriyle döküyorlar üstüne.

sıkıyorlar.

Gereyan

yaptıkları

zaman ,

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki, cereyanları nerede saklıyorlar?

TUTUKLU 117-

Onları bilemeyeceğim.

Gözünü

bağlıyorlar.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bağlı mı girdiniz siz oraya?

TUTUKLU 117- Bağlı sokuyorlar. Benim zaten şu anda Kadıköy Birinci Sulh Cezada duruşmam
var. Beni çok kötü tehdit ettiler, işkence ... Yedi günlük rapor vermişler bana . Daha çok vermesi gerekirdi doktorun . Yedi günlük rapor dosyamda yazılı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tam tarihini söyler misin?

TUTUKLU 117- 1 inci ayın 11 'inde ayağımla gittim teslim oldum . 11.1 .2000, evet. Aynı akşam iş
kenceye maruz kaldım .
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Gözün açıldığı zaman i şkence odasını gördün mü? Masa fa-

lan var

mı?

TUTUKLU 117- O odada biz çok
lerinde kağıt.

i şkence

çektik zaten . Bir masa var, polis

memurları

oturuyor, el-

BiR TUTUKLU - Teybi açıyorlar sonuna kadar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Teyp nerede?

BiR TUTUKLU - işkencenin sesi duyulmasın diye teybi açıyorlar. Teyp, masanın üstünde.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bu Kadıköy 'de Yeldeğirmeni. ..
TUTUKLU 117gittim.

Yeld eği rm e n i ... Ayağ ı mla

gittim . Silah

hakkında ,

olmayan

teşh i s yapılmış

bana. Ben

ayağımla

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Lastikler falan nerede?

TUTUKLU 117- Altta, işkence

odasında .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - O odada başka kapı var mı dışarı açılan?

TUTUKLU 117- Onu

bilemeyeceğim .

TUTUKLU 118- Teyp

yukarıda

duruyor önce , dayağa gitmeden önce . Teybi

aşağıya

indiriyorlar.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen de aynı yerde sorgulandın? ..

TUTUKLU 118- Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sen ne zaman sorgulandın?

TUTUKLU 118- 4 - 5 sene oluyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Aşağıya indirdiler, teybi açtılar. O odada başka kapı var mı?

TUTUKLU 118- O odaya giriyorsun , yanında nezaret var, lastikler var, cereyanlar var.
zünden , şu halime bakın . işkence zoruyla kestim . Çok işkence yapıyorlar.
TUTUKLU 117- Ben,

ayın

12'sinde

tutuklandığım

Onların

yü-

zaman ...

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bu yedi gün raporu sen buradan mı aldın?

TUTUKLU 117- Hayır, adli tıp verdi . Fakat, ben
orada yedi günlük raporum var.

şimdi yargılanıyorum , Kadıköy

Birinci Sulh Cezada,

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bu yedi günlük rapor verilme işlemi Yeldeğirmeni 'nde mi ol-

du?
TUTU KLU 117- Yeldeğirmeninde .. Bana, düştüm dedirttiler. Düştüm de seni tevkif ettirmeyeceğiz
dediler. Ben de düştüm dedim. Ben düşsem , elim ayağım ... Ben nasıl kendi ayağımla gidip teslim olacağım . Telefon açardım , başka zaman gel iyorum derdim. Vücudumdaki darp izlerini muayene etmedi
oranın doktoru , Numune Hastanesinin doktoru. Doktor Levent Bey, ayın 13 'ünde çıktım , kendisi gördü ,
defterine kaydetti . 12'sinde geldim , 13'ünde doktora, cezaevi doktoru gördü , defterine vücudumdaki
darp izlerini kaydetti .
1996 senesinde Ankara 'da

görmüş olduğum i şkence ,

zaten ...

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede gördün?

TUTUKLU 117-

Asayişinde ...

BAŞK A N Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Et Balık karşısında mı?

TUTUKLU 117- Yok , Emniyet

Sarayında .

BAŞKA N Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaçıncı kat?

TUTUKLU 117- Zannedersem

beşinci

kat oluyor.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Orada neler yaptılar?
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TUTUKLU 117- Orada , beni , akşamı n 10.30'undan aldılar, sabahın S,S'una kadar, bu Avrupa'ya kadar yayıldı yani . Orada, savcı Teaman Mete Bey işe el koydu . Doktor, bir de adli tıp bana gün veremedi , bu elim felç oldu cereyandan , her tarafım cereyan yanıkları. ..
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ne söyletmek istiyorlardı?
TUTUKLU 117-

Sayın

Beyefendi , Türk polisi ...

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Onların sana anlatmak istedikleri neydi?
TUTUKLU 117- Onların bana anlatmak , sormak istedikleri , gerek istanbul 'da olsun , Türkiye 'nin her
yerinde olsun , fail i meçhul i şler oluyor, biz de sabıkalı değil miyiz, bir şüphe üzerine de gitmiş olsak , emniyet müdürlerinin gözünden düşsünler diye, cerai içtimadaki şeyleri ... Hayali ihracat gibi bir şey yapı
yorlar yani .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen nerelisin?

TUTUKLU 117- Rizeliyim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen nerede sorgulandın?

TUTUKLU 119- Ben , Fatih 'te

yakalandım , ara ş tırmasına

götürdüler, orada

sorgulandım .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Orada kötü muamele gördün mü?

TUTUKLU 119- Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne yaptılar?

TUTUKLU 119- Hortumla suya tuttular.
tuttular sürüklediler.

Ufacık , altı yaşındaki çocuğu

bile suya tuttular, dövdüler,

saçlarımızdan

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Senin ço c uğun muydu?
TUTUKLU 119-

Hayır, abiamın çocuğuydu .

Şüpheli

olarak aldılar beni pazardan . Bayanın çantası çalınıyor , beni alıyorlar şüpheli olarak . Altı yadövünce , tekrardan beni aldılar dayağa , çarmıha verdiler. Böyle iki tane dolabın üstüne
koyuyorlar ş eyi , ondan sonra ellerim izi böyle gerdiriyorlar. Ben de o zaman kendimi kesmek mecburiyelinde kaldım , 30 tane dikiş attılar .
şındaki çocuğu

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kollarında çok derin kesik izleri var.

EMRE KOCAOGLU (i stanbul)- Jiletle mi kestin?
TUTUKLU 119- Jilet

değil.

Oradan bir tane bardak buldum , bardakla kestim . Mecbur

kaldım ,

yani

altı yaşındaki çocuğa nasıl işkence ...

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - ilk defa mı kesiyorsun?
TUTUKLU 119- ilk defa değil. işkence korkusundan hep kesiyordum.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Ne zaman kestin?
TUTUKLU 119- Bunu yeni kestim,

onları

çoktan kestim .

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Nerede, yine karakolda mı?
TUTUKLU 119- Şubelerde , karakollarda ... Aynısını arkadaşım Fatih 'te gördü ...
TUTUKLU 120- Süleyman Bey beni dövdü. Hortum Süleyman diyorlar. Buramda büyük bir çürük
var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Göster bakalım . 8 santim uzunluğunda, 4 santim genişliğinde
sopa izine uygun ...

TUTUKLU 120- Bir de başıma 5 tane jop vurdular. Her yerim şişti . Sakın rapora falan gitme dedi.
ilk önce rapor aldılar, hastaneye götürdüler. Ondan sonra işkence ...
BiR TUTUKLU - ilk önce alıyorlar raporları , sağlıklı götürüyorlar bizi, dövmüyoruz diyorlar, ondan
sonra işkenceye başlıyorlar.
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Fatih ne bu?

TUTUKLU 120- Yedikule

araştırması.

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Yeri nerede , Yedikule 'de mi? Karakolun yerini tarif edin.
BiR TUTUKLU - Saçımdan tuttular, sürüklediler beni , jopla katama vurdular. Bir ara, hatta, gözümün önünü göremedim , gözlerim falan ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yerini tarif edebilir misin, Yedikule araştırmayı tarif edebilir mi-

sin?
BiR TUTUKLU - Topkapıyla arasında ... Kalen in içine girdiğin zaman karakol gözüküyor, kalenin
içinde ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kapıdan girdin , ne görüyorsun?

BiR TUTUKLU - Kapıdan girdin mi , hemen nezaret görülüyor. Böyle giriyorsun , sol tarafta nezaret,
süngerli bir oda, ondan sonra , karşısı komiserin odası oluyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede dövüyorlar, kötü muamele yapıyorlar?

BiR TUTUKLU-Komiserin odasının karşısında süngerli oda var.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Kızım, Edirnekapı ' dan girince mi?
BiR TUTUKLU- Evet.
BiR TUTUKLU - Zeytinburnu ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Zeytinburnu başka ...
BiR TUTUKLU- Yedikule efendim. Oranın araştırması bir tane. Yedikule asayiş ...
TUTUKLU 117- Fatih asayişi , bir emniyet arnirliği var Fatih 'te, bir de
ma olarak geçiyordu , şimdi asayiş olarak geçiyor.

araştırması. ..

Eskiden

araştır

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Yedikula Marmara Denizindedir, Edirnekapı Haliç 'e yakındır. Hangisinden bahsediyorsunuz?
BiR TUTUKLU - Edirnekapı 'dan Topkapı istikametine giderken , bir kale var, kalenin içine giriyorsun .
BiR TUTUKLU - Yedikule asayişidedin mi , bir tane zaten .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Niye oradakinin Hortum Süleyman deniyor adına?

BiR TUTUKLU- Hortumla dövdüğü için, hortumla dövüyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Seni de hortumla mı dövdü?

BiR TUTUKLU - Beni jopla dövdü , bir de böyle kalın bir sapa vardı onunla dövdü, bir de yeşil hortumla dövdü .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O jop, o sapa, yeşil hortum nerede duruyor orada?

BiR TUTUKLU - Orada çay ocağı var, çay ocağının altında çekmeceli yer var böyle açılıyor , orada
saklı yar.
BiR TUTUKLU - Bir de bize diyor ki, hangi hortumla döveyim , ne renk beğenin diyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Nerede saklıyor, bir daha söyle.
BiR TUTUKLU - Çay ocağı var, bizi dövdüğü yerin karşısında çay ocağı var.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Giriş katında değil mi?
BiR TUTUKLU - Evet. Orada bir çay ocağı var. Çay ocağının hemen altında , yan tarafa doğru açı
lan kapak var, orada saklıyorlar sopaları . Hortumu da tuvalete falan koyuyorlar.
BiR TUTUKLU- Seçin diyor, mavi mi istersiniz, kırmızı mı , pembe mi, yeşil mi diye.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hortumu nerede saklıyor, tuvalette mi?
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BiR TUTUKLU- Tuvalette saklıyor... aşağısı var onun ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Aşağıda ne var?

BiR TUTUKLU - Aşağıda danezaret var. Erkekleri atıyor, erkekleri yapıyor orada işken ce .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Gece mi oluyor bu?
BiR TUTUKLU- Gece de oluyor, gündüz de oluyor, fark etmiyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Orada kimler sorgulandı , isim verebilir misiniz ve tarih? ..

BiR TUTUKLU BABAÇÖRS - Şubatın 19 unda geldik. 18 inde oradaydık.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen ...

TUTUKLU 120- Ben geleli üç hafta oluyor.
TUTUKLU 118- Ben de

aynı ...

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen de mi Yedikule araştırmada , üçünüz de aynı mı?

TUTUKLU 118- Yok , ikimiz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Aynı yerleri beraber gördünüz . Yanınızda erkekleriniz var mıy
dı? Hayır.

Altta sorgulanan yoktu.

TUTUKLU 117- .. . bir çözüm getirmek istiyoruz. Yani , Türkiye 'nin neresinde olursa olsun işkence
var. Çocuk yaştan beri... Bu işleri bıraktım . Ben , 50 yaşına yakın kadınım , cezaevinde mahkumiyet bitirdim , hüküm bitirdim , yeni çıktım daha cezaevinden . Hasta kızım var.
ğa

TUTUKLU 119- Peki , tamam , bize
da işkence olursa artık ...

yapıyorlar

büyük olarak ; ama

altı yaşında

yedi

yaşındaki

çocu-

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen onu gördün değil mi?

TUTUKLU 119- Evet.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Ne yaptılar?
TUTUKLU 119- Resmen gözümün önünde
dedirtiyorlar.

aldılar çocuğu , işkence yaptılar, çalmadığın şeye çaldın

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - 6 yaşındaki yeğenine ne yaptılar? Yeğenindi değil mi senin?

TUTUKLU 119- Evet,

abiamın çocuğu ,

sopayla vuruyorlar, söyle

çaldın mı

diye ...

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Yedikule'de mi?
TUTUKLU 119- Evet. Çalmadığımız şeye biz nasıl çaldık diyelim. Okumamız olmadığından imza atbize, cezaevlerine attırıyorlar bizi . Hamilemiz de olsa dayak yiyor, sakatımız da olsa dayak yi-

tırıyorlar

yor.
BiR TUTUKLU- Hamileyim dediğiniz zaman , karnınıza vuruyorlar sopayla .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Yedikule'de yapıyorlar mı?
BiR TUTUKLU- Her yerde yapıyorlar.
TUTUKLU 117-

Yapıyorlar ... Kırk

senem

geçmiş

benim .

TUTUKLU 121 - Vatan Narkotik'ten geldim . ... daha önceden eve geldiler, beyimi aldılar, beni de
getirdiler. Seni eve bırakacağız dediler. Getirdiler, bir tezleke yapmış, okurnam yazmam olmadığı için ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tarih .. .

TUTUKLU 121 -Geçen sene Kasım ayıydı , onbeş ay oluyor. Kocam daha önce suç işlediği için ceçekiyor. Bir ihbar üzerine evime geldiler, evde arama falan yaptılar, tutanak tuttular. Bu ne diye
sordum , evinde bir şey bulunmadığına dair dedi. Ama , göreceksiniz, afedersiniz , ben sizi .. . bilirim dedi. Beyim Diyarbakırlı olduğu için , o daha önce uyuşturucudan , kendisi şu anda yatıyor, kullanıyor bunu , onun şeyiyle yine evi basıyor! ar, ben de aynısını devam ettiriyormuşum ... Evi aradılar, evde bir şey
bulamayınca , ben niye imzalayacağım yani bunu? Dedi , evde bir şey olmadığına dair. Evden çıktılar, 25
zasını

162

dakika sonra geldiler, kapıyı açtım , telefonumuzu unuttuk dediler. Yalan tabii , kapının açılması için . Evi
çok aradılar, pirinçler falan, yatak yorgana kadar hepsini söktüler, arama yaptılar. Ben de onları düzeltmeyle uğraşıyorum. Kapıyı açtım tabii telefonum var deyince , elinde bir siyah poşetle geldi. Bu senin
dedi. Siz benim evimde bir şey bulamadınız , arama falan yapılmış , benim kocam böyle bir şey yapmış,
cezasını çekiyor, tekrardan ben yapacağım diye bir kaide falan yok dedim. Yalnız , Diyarbakırlı olması ,
daha doğrusu Kürt olması ... Kendisi içiyordu, kullanıyordu. Cezasını çekiyor zaten .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sen tutuklu musun?

TUTUKLU 121 -Mahkemeye daha

çıkmadım,

TUTUKLU 117- Bir de , bunlara çok

gıcıkmışlar

tutukluyum.
gibi

şahsi

hareket

yapıyorlar.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neye gıcık oluyorlar?

TUTUKLU 117- Urfaltiara falan ... Apo davasından falan .. . Bizim ne işimiz var. Saklamıyorum ben ,
7 yaşından beri yan kesiciyim . Ama , şimdi cezamı bitirdim , ıslahı nefs ettim . ismin bu olaya karışmış .
Ben kendi ayağımla gittim ve bu işkenceye maruz kaldım . 47 yaşında bir hanımım ben .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Senin de aynı mı?

TUTUKLU 122- Benim uyuşturucu. Vatan Narkotik 'te işkence gördüm . Evimde , mal , hiçbir şey bulunmadı, dışarıda bulundu, onu benim üstüme yaptılar. Ben içiyorum, içtiğim için , kullandığım için ... Beyim de öldü . 6 çocuğum da dışarıda kaldı şu anda. Hükümlüyüm ben, ceza yedim; ama, haksız yere
yedim . Dört sene beş ay verdiler.
TUTUKLU 123- Ben orada oturuyorum . Yaz
içine sokup çıkarıyorlar.

olduğu

için bütün sesleri ... Gece,

tutukluları

havuzun

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bahçede mi?

TUTUKLU 123 - Bahçede . Bahçede havuzları var. Gece, suçluları alıp havuza sokup çıkarıyorlar.
Afedersiniz , bokunuzu yiyeyim ağabey diye bağırıyor, yapma kurban olayın diye ... Er-kekleri şahsen gözümle gördüm .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Açıkhavada yapıyorlardı ...
TUTUKLU 123- Evet. Gece .. .
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VII. iNFAZ KORUMA MEMURLARI
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Biz , her gittiğimiz cezaevinde, diğer yerleri gezdikten sonra ,
bir de infaz koruma memuru arkadaşlarla görüşüyoruz .
Genelde sorunlar belli. Geçen sefer geldiğimizde de sizinle görüşmüştük. Şimdi de, bir kez daha ,
özet olarak ne sıkıntılarınız var, ne istekleriniz var bunları alalım.
Onu söylemeden önce , son bir sene içerisinde gelen var mı? 2 kişi var.
Giden kaç kişi var?
MUSTAFA ÖNÜT - Geçici görevde olan arkadaşlarım ız var. Zorunlu olarak giden üç görevlimiz var.
Onun dışında yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Soruşturma sonucu giden üç kişi mi var?
MUSTAFA ÖNÜT - Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - isim olarak sizleri tanıyalım önce.
(infaz koruma memurları kendilerini tanıttılar)
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bize söyleyeceğiniz neler var, sizi dinleyelim . Sıkıntı olarak ,
Meclisten istek olarak, çalışma koşullarınız olarak . Nasıl herkese tek tek soruyorsak ... Tabii ki, daha evvelden de her gittiğimiz yerde, koruma memurları için verilen bazı istekler var. Ama , sizin burada özel
bir isteğiniz ...
MUSTAFA ÖNÜT- Bakırköy çalışanları olarak, isteklerimizi şu dilekçeye yazdık , zaten size sunacağız ; ama , ben , okumak istiyorum huzurunuzda.
ilk önce madde olarak döktük biz sorunlarımızı.
Birinci madde olarak yıpranma payı verilmesini istiyoruz biz , özellikle büyüklerimizden .
ikincisi , özlük haklarımızın yeniden düzenlenmesi. Gerçekten , şu andaki haklarımız çok yetersiz,
çok zorluklar çekmekteyiz.
.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ne kastediyorsunuz özlük haklarınızdan?
MUSTAFA ÖNÜT - Maaştan tut, sosyal şeyimizde tut, her şey...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Daha somut, daha net olarak ...
ZEKi AYDIN - Şöyle : Biz , 170 milyon lira maaş alıyoruz .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Maaşı konuştuk .
ZEKi AYDIN - Şimdi , sosyal haklara geleceğim .
Bunların içerisinde sadece kuru , yani sadece maaş . Bizim mesailerimiz vardı , kesildi. Bazı tazminatlarımız vardı , kesildi.
EMRE KOCAOGLU (istanbul ) - Mesailer niye kesildi?
ZEKi AYDIN - Bilemiyorum.
BiR MEMUR - Bayramlarda, yılbaşlarında mesai yapıyoruz , mesai yok bize .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ne zaman kesildi?
FATiH KARAOGLAN - Özel hizme tazminatlarımız da kaldırıldı. Burası siyasi cezaevi diyorlar, Siyasi tutuklu da geliyor buraya. Ayrıca , o yüzden 3 puan da diğer cezaevlerinden düşük alıyoruz biz taz minatımızı. Siyasi tutuklu da var, belki gezdiğinizde görmüşsünüzdür.
ZEKi AYDIN - Özellikle resmi üniformalarımız her sene değişmektedir. Birer takım elbise veriliyor ;
ama, temizlik bakımından sağlıklı şekilde temizlik yapamıyoruz ; çünkü , tek pantolon , tek bir mont veriliyor, bunlarda zorluk çekiyoruz yani . Her sene, bunlar, düzenli bir şekilde sağ l anması. .. Avrupa insan
haklarına yakışır, gerçekten standart bir üniforma istiyoruz.
Biz kimliğimizi arıyoruz . Sürekli gardiyan, sürekli aşağılanıyoruz . Halbuki, böyle değiliz , tek tek tanıdığınızda gerçekten farklı insanlar olduğumuzu göreceksiniz.
BiR MEMUR - Elbiselerin dikimi de çok kalitesiz olarak bize gönderiliyor, aykakabılarımız çok kalitesiz . Hiç giymiyoruz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bir senede eskiyar mu?
MUSTAFA ÖNÜT - Üç ay zor giyebiliyoruz. Şimdi biraz iyileşme var; ama , daha önceleri , giydiği 
miz ayakkabılar yırtılıyor ... Ne yazık ki , inzibat, polis, jandarmadan çok farklıyız , cezaevi çok ayrı bir şey.
Yıpranma , tüm bekçi, ormancı , herkes alırken biz alamıyoruz .
EMRE KOCAOGLU (istanbul} -Yüzde kaçtır o?
MUSTAFA ÖNÜT - Beş yıl efendim.
Servis araçlarımızda so runlarımız var. Biz, tutuklu olarak, ring araçlarıyla arkadaşlarımızgidip geliyor evlerine. Bu da, arkadaşlar üzerinde de psikolojik bir baskı hissediliyor.
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Geçen sefer de söylenmişti. Minibüs şeklinde bir araç gelmedi öyle mi?
MUSTAFA ÖNÜT- Geldi ama yetersiz. Bir servis, tek bir hatta çalışıyor, öbür arkadaşlarımız vardı ,
iki servisimiz var birisi cezaevi aracı olarak kullanılıyor, birisi de normal servis.
FATiH KARAOGLAN - Artı , genel olarak arkadaşların istemi , toplu taşı m araçlarından yararlanmak.
Servisten daha iyi.
ZEKi AYDIN- Bizim için en uygunu bu toplu taşım araçlarıyla gidip gelmek. Servis beni gideceğim
yere götüremiyor, diğer arkadaşımızı götüremiyor, belli bir hattı var, o hat üzerinde gidip geliyor. Ben
Dördüncü Levent'te oturuyorum , hiç ilg isi yok servisin oraya. Veyahut da, arkadaşımız karşıda oturuyor,
hiç ilgisi yok . Ulaşamıyoruz ...
MUSTAFA ÖNÜT- Sayın Başkanım , bir çalışmamız da oldu istanbul Büyükşehir Belediyesiyle , diyor ki , bakanlık bize biraz yardımcı olsun , size o hakkı tanıyalım . Bakanlıktan , bize bir müracaat veya
konuşma olsun , biz bunu düşünürüz size ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - istanbul Büyükşehir mi? ..
MUSTAFA ÖNÜT - Evet efendim .
Ba şsavcı , valilik tarafından , tüm yargısal olarak yel etmişlerdi .. . Gerçekten sıcak bakıyorlar. Polis,
bekçi bunu çok rahat uygulayabiliyor ve cezaevine çok büyük külfet getiriyor cezaevi araçları kullanılır
ken . Yeminle söylüyorum , belki daha düşebilir, devletin tüm araçlarını kullanabilirsek , masraf da düşer.
EMRE KOCAOGLU (istanbul ) - Ne istemi ştiniz belediyeden?
MUSTAFA ÖNÜT-Ücretsiz olarak toplu taşımaraçlarının kullanılması ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Peki , ama , sizin işiniz dışarıda da kend i güvenliğinizi sağlamanız
gerektiren bir şey. Üniformayla ...
MUSTAFA ÖNÜT- Biz, üniformaları dışarıda taşımıyoruz , giymiyoruz . Burada giyiniyoruz , burada
soyunuyoruz.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - O zaman , toplu taşım araçlarına binmenizde bir mahzur yok .
MUSTAFA ÖNÜT- Evet.
Bayramlar nedeniyle, hükümlü ve tutukluların açık görüşü nedeniyle, tüm ülke tatil ya da izin yaparken , bizler özel günlerde dahi çalıştınlmak zorunda kaldığımızı , bayramlarda dahi , büyüklerimiz, bayramları kutlama şansımızın olmadığı göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle , bu günler için ekstra ücret veya izin verilmesini talep ediyoruz çalışan personel olarak .
Beşinci olarak , cezaevi yönetimi ve sevk ve idaresi , tamamen , ya Adalet Bakanlığına , ya içişleri Bakanlığına .. . iki başlı yönetimden kurtarmak istiyoruz. Yani , gerçekten , bazı büyük sorunlar, ik i başlı olmasından kaynaklanıyor, o öyle diyor, bu böyle diyor. Onun tartışmasına girmek de istemiyoruz. Siz de
biliyorsunuz .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Yani , burada, hem içişleri Bakanlığı .. .
MUSTAFA ÖNÜT - Hem Adalet Bakanlığına bağlı. Dış koruma içişleri Bakanlığına .. .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Nasıl olmalı sizce?
MUSTAFA ÖNÜT - Tamamiyle bir bakanlığa devredilmesi , ya içişleri Bakanlığına devredilmesi lazım veya Adalet Bakanlığına bırakılması lazım . Siz büyüklerin bu konuda ... Bizim kafamız o kadar şey
etmiyor; ama, en sağiıkiısı da o olur. Herhangi bir olayda, bizler sorumlu değil , o diyor ki biz sorumlu
değiliz. O zaman bunun ortası , yani ikisi de sorumludur ; ama, ikisi de kabul etmiyor bazı şeyleri. Netleşmesi için ...
Altı , ceza infaz yasasının, günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi. Şu anda, gerçekten , özellikle
Ceza infaz Yasasını çocuk tutuklular üzerinde nasıl yöneteceğimizi bilemiyoruz . Bunun netleştirilmesi ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Daha açık sorar mısın? Mesela, Ceza infaz Yasasını hangi yönden? ..
MUSTAFA ÖNÜT- Her yönüyle ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Mesela ...
FATiH KARAOGLAN- Biz burada şöyle şeylere şahit oluyoruz : 12- 13 yaşındaki çocuk, iki paket
sigara almış , ondan tutuklanıp buraya geliyor. Bu gibi şeylerin , cezaeviyle değil de , maddi külfetinin velisi tarafından ödetilerek cezaevine gelmemesi lazım . Artı , bu tip şeyler, çocukları arkadaş çevresinden
soyutluyor. iki paket sigara neticesinde veya daha basit şeyler hırsızlık o!uyor, damgayı yiyor, ondan
sonra dışarıdaki arkadaşlarından soyutlanıyor. Burada başka arkadaşlar ediniyor. Yaşantısı altüst oluyor. Daha değişik suçlar da öğreniyor . Özde anlatmak istediği o.
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MUSTAFA ÖNÜT- Yani bu sağl anmalı . Duyuyorsunuz . bir sigara , bir ekmek çalıyor, burada aylarca takılıyor. Ne yazık ki , burada gerçekten suç makinesi haline gelen çocuk larım ı z var. Onları örnek alarak , o da bir özenti , kötü koşullarda çıktığı zaman tekrar geliyor. Tahliye ettiğimiz çocuklar, bir hafta içinde geri dönüyorlar. Bu da , Türkiyemiz için gerçekten acı ve düşünülmesi lazım gelen bir konu .
ZEKi AYDIN- Af yasasında şu vardı zannedersem , yedi seneye kadar olan suçların dışarıdan mahkeme görülmesi , çocuklarda ... ama , ne derece gündemdedir bilemiyoruz . Yeni tasarı da varmış ama ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Zaten çocuklarda, normal yasasının içerisinde alternatif cezalar var. Ama . dışarıda , sosyal hizmetler, onları takip edecek . muhakkik tayin edilecek insanlar vesaire
olmadığı için, yedi yılı kadar olanlarda da olan alternatif ceza hakimler tarafından verilmiyor, içeri tıkmak
daha kolay geliyor. Sorun o, çok haklılar.
·
MUSTAFA ÖNÜT- Özellikle şoför arkadaşlarımızın yaptıkları kaza masraflarının kendilerine ödetti rilmesinin kaldırılmasını istiyoruz . Mesela, arkadaşımız , dışarıda kaza yaptığı zaman , ne yazık ki arkadaşlarımızdan o para tahsil edilmeye çalışılıyor ve alınıyor devlet ve idare tarafından .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Bu, başka devlet memurlarında nasıl?
MUSTAFA ÖNÜT- Başka devlet memurlarında nasıl bilmiyorum .
Özellikle yedinci madde , cezaevi içerisinde infaz koruma memuruna-çocuk için demiyorum , bütün
cezaevleri olarak bunu algılıyorum- silah, kelepçe , jop gibi inzibat aleti verilmesini, Batılı ülkelerde olduğu gibi istiyoruz efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sizin joplarınız var zaten .
MUSTAFA ÖNÜT- Bizde yok efendim . Bizde, şu anda jopumuz beynimizdir.
Sekizinci madde, kamuoyunda çete diye adlandırılan tutuklu ya da hükümlülerden , içeride ya da dı 
şarıda sürekli tehdit altındayız. Bu yüzden bizlere sahip çıkılmasını , suç örgütlerine karşı etkin mücadel
etme yöntemleri verilmesini istiyoruz ve talep ediyoruz efendim . Özellikle sizlerden, büyüklerimizden
bunları istiyoruz. Gerçekten , zordayız , tüm cezaevleri ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Daha net olarak, ne? .. Daha netleştir onu .
ZEKi AYDIN- En azından , paliste olduğu gibi bize bir silah verilmesi lazım .
MUSTAFA ÖNÜT- Veya lojman verilmesi lazım. bir arada olmamız sağlansın .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Nerede oturuyorsunuz? ..
HAVA BOZKURT- Herkes, farklı farklı yerlerden geliyor, karşıdan, Pendik 'ten , Kartal 'dan .. .
MUSTAFA ÖNÜT - Ben Bayrampaşa 'da oturuyorum, arkadaş Arnavutköy 'de oturuyor. birisi karşıda Kartal 'da oturuyor, yani hep uzak ücre köşelerde, sosyal yapısı olmayan , şehrin en ucuz yerlerinde
oturmaya çalışıyoruz . Rutubetli, gerçekten insana yakışmaz yerlerde oturuyoruz . Ben , bizzatihi ... Ailem
de çalışıyor. Gelin , misafirim olun, görün rutubeti nasıl yaşadığımı. Ama, nedir, diyoruz ki, onurluca, kişiliğimizi korumak amacıyla böyle yerlerde ikamet etmeye mecburuz.
Ben, Bayrampaşa Altıntepside, birinci katta oturuyorum , iki oda, havasız , her taraftan su akıyor.
HAVA BOZKURT- Efendim, 200 bin lira kira yardımı ...
MUSTAFA ÖNÜT - Kira yardımı diye 200 bin lira ... Tüm memurlar için aynı , 657 olanların hepsinde aynı.
METiN BEYHAN-Biraz önce başmemurum dedi ki , iki başlı ... Ben bir örnek vereyim . Bir mahkum
yeni tutuklanmış , eşya götürüyor. Oradaki nizarniye sorumlusu komutan almam diyor veya sen diyorsun. Bu sefer çekişme oluyor, hem biz zarar görüyoruz , hem mahkumun ziyaretçisi zarar görüyor. Ne
yapacağını şaşırıyor. Oradaki yetkili ağız kim . Kanuna baktığın zaman , askeriye bir güvenliktir, başka bir
şey değildir ; ama, iş kanunda kalmıyor tabii, ister istemez bazı terslikler oluyor, o zaman bocalamalar
oluyor. Bu da çok büyük sorun yani.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Çocuklarınız için, mesela dışarıda, burada hep suçlularla, birtakım tehdit unsuru oluşturabilecek insanlarla uğraşıyorsunuz. Dışarıda okula giden veya eşlerinizle ,
çocuğunuzia ilgili tehdit var mı , çok rahatsız ediliyorlar mı?
MUSTAFA ÖNÜT - Burada etmiyorlar ; ama, büyük cezaevlerinde sürekli tehdit alıyorduk . Biz de
büyük cezaevlerinde çalıştık . Ben , Edirne Cezaevinde çalıştım . Gerçekten. tüm personelin , belki devletin bilmediği bilgileri ... Özellikle terör suçlarında bunlar mevcut çıkıyor. Özel tipte , tüm resimlerimiz bile
koğuşlarda, onların elinden topladık . Bu şeyleri yaşadık . Günlük olarak olaylar yapılıyor. ne yazık ki,
devletin, o kadar çaresiz kalmak bizi yapratıyordu. Eğer bizim emrimizde olan insanlar, bu şekilde bizim üzerimizde hükümranlık ... Artık ben nasıl düşüneyim , rejimimizden mi , bizden mi, hata kimlerde algılamakta zorluk çekiyorum. Suçlu arıyorum ; ama , ben mi suçluyum , personel mi suçlu , devlet mi suç-
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lu , yönetenler mi suçlu bilmiyorum . Herkes, birbirine topu atıyor. O zaman netleştirelim. Suçlu kimse ,
gereken cezaya çarptırılsın , bir daha girmesin oralara. Ben suçluysam beni atın. Ama bu netleşsin . Birbirimizi suçlamaktan vazgeçelim. Net olarak sorunu koyalım , gerçekten devletin gücünü hissettirmesi
lazım . Ama illa da bunlar sopayla ya da başka şeyle olmuyor. Gerçekten , devlet, her yönüyle şey etmesi lazım . Bunlar, eğitim veya ... Avrupa ülkelerinde çoğu cezaevi hep iş alanına dönüşmüştür. Tek kişi
ya tm alı ; ama , çoğu da iş hayatına .. . Bunlar da içeride gerçekten sıfatsız insanlar, bunları topluma tekrar nasıl kazandıracağız , meslek edindirerek ve içeride bile yatarken ailesini geçindirecek ücret vermek
mecburiyetindeyiz. Devlet olarak bunu yaptığımız zaman gerçekten başarmış oluruz . Onun dışında , burada ne kadar başarılı olursak olalım , Bakırköy olarak , bir personel olarak olalım , ama dışarıda onlara
yardımcı olamıyorsak, hiçbir şey yapmış olmuyoruz.
Benim arzım bu .
HAVA BOZKURT - Ben ayın 15'inda maaşımı aldım bankamatikten , eve gidiyordum , 3 kilometre
alan evime yakın bir yerde, kaldırırnda yürürken , arabayla çantamı kapkaç edip, beni de sürüyerekalıp
götürdüler. 15 gün önce .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yakalandı mı?
HAVA BOZKURT- Yok, yakalanmadı. içerisinde kimliğim , her şeyim , 200 küsur milyon para vardı ,
maaşım , hepsi gitti .
FATiH KARAOGLAN- Efendim, yakalansa bile fazla bir cezası yok ki .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ayrıca, parayı da veremiyorlar.
HAVA BOZKURT- Yakalansa bile bu insanlar, ne kadar yatacak , ilk mahkemede çıkacak ya da tekrar aynı şekilde buraya gelecek.
SE MRA TAŞKOL -Arkadaşlara ek olarak söylemek istediğimiz , burada 75 - 80 bayan görevli var.
Bir kreşimizin olmayışı. .. Hem maddi yönden sıkıntı çek iyoruz, başka kreşlere veremiyoruz ; çünkü, gücümüz yok , çünkü 80 milyon lira istiyorlar normal bir kreşe, aldığımız 150 milyon lira. Çocuklarımız , orada burada psikolojik bunalımlar içinde. Benim çocuğum annemde mesela , haftada bir kere bile zor görüyorum ve üzülüyor, ağlıyor, anne beni de işe götür diyor. Çok sıkıntılar çekiyoruz bu açıdan .
Ayrıca , şu dilekçeyi de vermek istiyorum size.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Annen nerede oturuyor, sana yakın mı?
SEMRA TAŞKOL- Bana yakın değil , karşıda oturuyor. Ben bu tarafta oturuyorum .
YASiN TÖREN - Sayın Başkanım , bir de , başmemurun ve memur arkadaşların söylediği silah alı
mı şöyle : 657'ye tabi olduğumuz için bize devlet tarafından silah veriliyor, yalnız şöyle veriliyor. Bizden ,
300 - 400 milyon toplu para alınarak veriliyor. Onu taksitle , maaşımızdan keserek, 5 - 1O milyon karşı
lığında verseler, daha güzel alırız , zoralım olarak. Ama , toplu paraya gücümüz yetmiyor, 300- 400 milyon kesinlikle çıkaramayız . Ama , maaşımızdan kesilsin , 5, 10, 15 milyon neyse o kadar, zoralım şeklin
de daha güzel alırız.
FATiH KARAOGLAN - Efendim , ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum : Ben , sizin daha önce
gelmenizde de buradaydım . Üç sene oldu ben buraya geleli. Artık , pozitif olarak bir şeyler görmek istiyoruz . Vaat, vaat. .. Genel olarak yani , sizin için değil. Örneğin , geçenki bizim gündüz nöbetimizde buradaydınız, o zaman Milletvekili arkadaş -o burada yok herhalde- diyor ki, sizin bakanlığınızın herhangi
bir çal ı şması , teşviki yok , orası bir şeyler hazırlayacak ki, biz şey yapalım , destek olalım diyor. Efendim ,
bunu gündeme getirmek lazım gerçekten , ciddi olarak . Artık fark edeceğimiz , hissedeceğimiz bir şeyler
olması lazım .

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bakın, iki sene rötarla da olsa bazı vaatler gerçekleşiyor. Şimdi , bu
pazartesi günü memur sendikacılığı yasası görüşülüyor . Daha önce hazırlanmış olan yasada, adalet
personelinin, yargı personelinin sendikalaşma hakkı alınmıştı , şimdi tekrar yargı personelinin sendika
hakkına kavuşması şeyi olacak . Tabii bu çıkar çıkmaz, gerçekleşir gerçekleşmez bilmiyoruz; ama, inşallah , bu olursa , sizin de kendi sorunlarınızın çözümü , çözümü değilse bile en azından telaffuzu, duyurulması için bir kanalınız mevcut olacak.
FATiH KARAOGLAN- Somut bir şeyler bekliyoruz .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) -Bu çok somut bir şey. Yapılabilirse , sizin kendi sözcülüğünüzü yapacak bir sendikanız ... Şimdi var; ama ...
MUSTAFA ÖNÜT- Yeterli değil. ..
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EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Çünkü yasal değil , yasada yok öyle bir şey, hiçbir şeyi yok . Devlet,
sen yoksun dese yok. Şimdi, bunlar yasaya kavuşuyor. inşallah sizin için de böyle bir güvence olur. Tabii, şu anda bu hükümetin düşüncesi, inşallah gerçekleşir.
YASiN TÖREN- Bir de , biz infaz koruma memuru olarak kapalı alanda çalıştığırndan dolayı, ya altı ayda, ya da senede bir check up yaptırmak istiyoruz. Belki hastayız. Şu an kontrol olsa, yeminle söylüyorum , yüzde 70'i hastalıklı çıkar kesinlikle .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Doktorunuza gittiğiniz zaman sevkiniz yapılıyor mu?
YASiN TÖREN- Yapılıyor; ama, bakmıyorlar, hastanelerde sıra bekliyoruz . Ama, bu zorunlu olmuş
olsa , yaparım .
MUSTAFA ÖNÜT - Ciddi muayene yok , ilgilenme yok , hele infaz koruma memuru, gardiyan dediniz mi , soğuk bakıyorlar. Toplumda biz bunu kıramadık yani . Hala o eski zihniyet, o işkenceci, o şeyler
devam ediyor. Ne yazık ki kıramadık .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Nereye gidiyorsunuz hastaneye?
MUSTAFA ÖNÜT- Devlet hastanesine gidiyoruz.
BiR MEMUR -Onlar da özele sevk ediyorlar, özel daha iyi bakar diye. Paramız olsa özele gideriz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki , eğitim olarak nasılsınız? Siz ne mezunusunuz?
ZEKi AYDIN- Ben lise mezunuyum ; fakat , aç ıköğretim fakültesi ev ekonomisi bölümünde okuyorum . ( Diğer infaz koruma memurları , lise mezunu olduklarını , birkaçı da açıköğretim fakültesinde okuduklarını beyan ettiler)
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜl - Tabii, bayramları da geçelim , sosyal tesis olarak , senede bir
defa çocuklarıyla birlikte gidebilecekleri ... Cezaevleri , hastaneler, karakollar, adliyeler, insanların hem
psikolojik anlamda hem de bedenen yıprandıkları yerler. Büyük bir moral çöküntüsü ; çünkü , hep karşı
nızda ağlayan , üzülen insanlar veya size karşı kırgınlığı , kızgınlığı olan insanlar, topluma karşı oluyor veya hastanelerse, hasta olan insanlar... Yıpranma payının dışında, senede bir veya iki defa değişimli, dönüşümlü olarak , belli sosyal tesislerden yararlanıp çoluğuyla , çocuğuyla bir moral depolamak gereki yor. O imkan olmayınca da, kötü oluyor tabii.
YASiN TÖREN - Vilayetlerin bazılarında infaz koruma memuru evi yapılmasını istiyoruz. Mesela,
bir yere gittiğimiz zaman, polisevi veya polis şeyi olarak arkadaşlar toplu olarak birbirine gidiyorlar. Mesela , ben bugün Ankara 'ya gitsem meydanda kalacağım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Adalet evi var; ama, çok yüksek fiyatları .
YASiN TÖREN - Ankara 'ya gitmiş olsam , Erzurum 'a gitmiş olsam, fark etmiyor yani.
MUSTAFA ÖNÜT- Kamu kurumlarının dinlenme tesisleri var; ama, bize gelmiyor sıra . Savcı , hakim ve müdürler dışında , bir personelin crasını kullandığın ı ben hatırlamıyorum . Ben Edirne'den geldim ,
Edirne adiiye lokali var, hiçbir infaz koruma memuru içeri sokulmuyor ve giremiyor. Aslında, ayrıcalıkla
rın kalkması daha iyi.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- iç , dış koruma arasındaki sorumluluk paylaşımı, yetki sınır paylaşımı arasındaki sıkıntılar tabii ki yansıyor dediniz. Bir kurumun çatısı altında , toplam olarak 267 , 269
civarında çocuk , yuvarlak 200 civarında bayan var. Hepsini toplamış olsak 500 yapmıyor. Böyle bir kurumda , 1 tane müdür, 4 - 5 tane ikinci müdür falan çok değil mi? Ne kadar müdür ve yetki bölüşümü
olursa , o kadar sorun çıkmıyor mu? Sizin o konudaki fikriniz nedir? Yani , müdürlerinizin şahsında söylemiyorum ; yani , bu kadar bölünmüşlük uygun mu?
MUSTAFA ÖNÜT- Her müdürün bir şeyi var. Dört müdür, zaten gece nöbetine kalıyor, vardiya olarak çalışıyorlar. Burada , bir birinci müdür, bir ikinci müdür kalıyor. Çok değil efendim . Bence , müdürler
ne kadar çok olursa, daha sağlıklı. .. Yeter ki görev dağılımı sağlıklı olduktan sonra bir mesele kalmaz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Niye müdürler müdürler diye dağılıyor. Mesela, bir tane müdür olur, müdürün yanında da, diğer bölümlerin her birinin kendisinin başı olur. Niye illa adları müdür
olacak?
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Vardiya meselesinden dolayı mı?
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Vardiya da, mesele sorumluluk yükleniyorsa, o bi rimin, o dairenin bir sorumlusu olur. Yani, bu sıkıntı yaratır. Şimdi, herkes ben müdürüm diyor. Böyle bir ortamda,
herkes, ben müdürüm deyince, herkes, her işin içerisinde olur.
FATiH KARAOGLAN - Evet, bizde de zorluk çıkıyor, bu kişilere teker teker hesap vermek zorundayız. Başımızda bir kişi olsa , bir kişiye veririz .
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ha, bir daire başkanları olur, bölüm başkanları olur, bölüm baş
kanları

da bir kişiye hesap verir. Mesela, bu gece sorumlu A kişisi müdür olarak , o tamam dedi -bizim
de başımıza geliyor. En basitinden bir fotokopi alınması mesela. O tamam diyor. Ertesi gün o gitmiş , o
sorumluluk ötekine geçmiş oluyor, hayır diyor. Sürüncemeda kalan her şey mesela ... Yani , bu , Adalet
Bakanlığının düzenlemesi gereken işlerden bir tanesi .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , size yıllık ek ödenek olarak bir şey ödeniyor mu?
MUSTAFA ÖNÜT - Hiçbir şey ödenmiyor. Bizim , ek ödenek olarak kantinler kar payı vardı , çok cüzi, 1,5 milyon 3 milyon civarında . O da kaldırıldı , Adalet Bakanı kaldırdı . Şu anda belli kişiler alıyor, iş
yurdunda çalışanarkadaşlarımız alıyor . O da şu anda 45 - 65 milyon arasında değişiyor , yüzde 15, yüzde 25 şeyinden, o şekilde kar payı. Ne yazık ki bizlede kaldırıldı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ama, şaibeli bir paranın üzerinden ek gelir elde edileceğine ,
hiç elde edilmesin . Çünkü , hangi yere , hangi cezaevine -bu sadece cezaevleri için de söz konusu değil- gidiniz jandarmalara , jandarmanın kendi kantinleri vesaireleri , okulların kendi kantinleri vesaireleri,
her yerde , dışarıdaki fiyatı 1 olan şey 10'a satılıyor, işte şu kadar kar ediliyor, o karın üstünden şunlar
alıyor diye , hemen herkes konuşur bunu , herkesin orada gözü olur. O türde bir şey olacağına , onun yerine , daha doğru işleyen , sağlıklı ve hak olan bir şey verilsin .
FATiH KARAOGLAN - Önceleri bize toplu olarak cezaevine mesai ücreti gelirdi , saat olarak gelirdi, kurumda çalışanlara o saat bölünüp, cüzi de olsa bir para alınırdı . Bu kaldırıldı. Daha önceden şöy
le bir şey vardı , 8 gün yıllık izne eklenecek diye bir yasa çıkardılar, oturmadı herhalde yerine ki , öyle bir
izin hakkımız falan olmadı bu zamana kadar. Artı , mesailer de kalkmış oldu bu arada. Her ikisi de gitmiş oldu .
HAVA BOZKURT - Ben 19 senedir bu görevdeyim , aile yardımı , çocuk parası , hepsi içerisinde 170
milyon maaş alıyorum.
SEMRA TAŞKOLU - Bizim bu emeklilik yaşının .. .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Yıpranma payıyla birlikte geçecek.
SEMRA TAŞKOLU - Bizim için çok zor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O zaten çok üzen bir konu . Böyle gitmeyeceğini zannediyorum .
SEMRA TAŞKOLU - Emekli olamayız yani , o yaşlarda mümkün değil. Çok zor şartlar altında çalışıyoruz .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bu meslekte çalışmasanız da , o yaş fazla zaten . Türkiye 'deki
kadınlar

için fazla .
FATiH KARAOGLAN - Baş memurla memur arasında maaş olarak bir farak yok , hatta belki ben
fazla bile alıyorumdur yani.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ama, sorumluluğu var.
FATiH KARAOGLAN -Sorumluluk var; ama, maaşta bir fark yok . Bu da bir dengesizlik.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Neden öyle?
FATiH KARAOGLAN- Bilemiyorum . Arkadaş maaşını söylesin, ben de söyleyeyim . Belki ben ondan fazla alıyorum yani . En azından , makam verilmişse , o makamın parası da verilmesi lazım .
HAVA BOZKURT- Başmemurun tek görevi fazla çalışmak , disiplini sağlamak , üstelik cumartesi pazar açık ziyaretlerde burada bulunmak, sabah 8'de burada bulunmak , akşam 5,5'ta gitmek ; ama, maaşa gelince herkesten az almak .
ZEKi AYDIN - Efendim, ben birkaç cezaevinde çalıştım, iki yıldır da burada çalışıyorum . Bu çocuk
cezaevi , diğer cezaevlerine oranla insanı çok yıpratıyor. Neden diyecek olursanız , karşındaki çocuk , ikna etme kabiliyetiniz olacak ; çünkü, topluca hareket oluyor burada. Öyle zaman oldu ki , 24 saat buradan gitmedim. Ayrıca, bu yıpranma benim ailemi de etkiliyor. Buradan gidiyorum, moralim bozuk , bunun hıncını da çoluk çocuğumdan çıkarıyorum . Bunlar var. Burası, başlıbaşına bir eğitim cezaevi olması lazım . Ben ilk geldiğimde , ilk sene bocaladım ; çünkü, karşınızdaki çocuk, ne kadar da anlatsan dinlemiyor, birisi kapıya şöyle vursa, hepsi birden vuruyor. Öyle bir durum ki , insanı yıpratıyor. Bu da tabii
ailelerimizi etkiliyor. Buraya başka bir gözle bakmaları lazım . Eğitim ön planda olması lazım burada .
Göstermelik şeyler yapılmaması lazım burada . Çocuk geliyor, okur yazar değil, bir şeyden anlamıyor,
uyanığın birisi çıkıyor, devamlı gitmiş gelmiş cezaevine, onları etrafına yığıyor, çeşitli işler yapıyor içeride. O yeni gelen çocuk da ona uyuyor, bu sefer o da suç makinesi olmaya başlıyor burada .
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Ayrıca , cezaevinin fiziki şartları da uygun değil. Yani , bloklar birbirine bakıyor. Birisi bır şey yaptığı
zaman , diğerleri hepsi aynı anda ... Bunu da önleyemiyoruz biz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Çok özel ihtisas gerektiren bir konu olması lazım.
ZEKi AYDIN - Bildiğim kadarıyla içtüzüğümüz de yok . Şöyle davranacaksınız, şöyle yapacaksınız,
o da yok .
MUSTAFA ÖNÜT - Özellikle , Sayın Başkanını , bizim çocuk şeylerinde ana yaşı gerçekten büyük
olan çocuklar var, ana yaşı eksik, zamansız yazıldığı için, bazıları da kimliksiz olarak geliyor; ama, yaşı
20- 25 'in üzerinde. Ne yazık ki bizde kalmak ... Kimliği olmadığı için , 83 '1ü olarak veya 82'1i olarak, yaşı doluncaya kadar bizde kalmak zorunda kalıyorlar . Bu tip çocukları küçüklerin arasına soktuğunuz zaman , fizik yapısından olsun , şeyınden olsun , oradaki çocukları etki altına sokabiliyor. Bu şeyi de var bizim cezaevimizin .
ZEKi AYDIN- Efendim , bilgisayar çağındayız, bir çocuğu örneğin GBT çekiyorlar, bir suçu var mı
diye diğer illere, ilçelere. Bir nüfusa faks çekip de, gerçek kimliğini meydana çıkaramıyorlar . Ben ona
şaşıyorum yani . Buraya geliyor çocuk, hakikaten fiziken de büyük, kendi sözlü beyanı geçerli oluyor. Bizim de yapacak bir şeyimiz yok tutuklanıp geldiği zaman , 18 yaşın altındaysa mecburen alıyoruz . Belki 25- 26 yaşında bile çıkabilecek insanlar oluyor. Bizim, kemik testi yaptırma gibi özel bir talebimiz olamaz . Ne oluyor, bu sefer diğerleri üzerinde onun hakimiyet kurması daha çabuk oluyor. Bu işin karakollarda bitirilmesi lazım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Evvela film olarak çekiliyor, film işi kolay, genellikle yüzde 60
- 70 kesin tanı koyabilirsiniz ; ama, film olmadığı takdirde , sintigrafi ve diğer metodla yaşın saptanması
lazım ve pahalı bir metod.
işi kolunuz var, orada birtakım boncuklar, şunlar bunlar diziliyor; ama, satışı planlanmadığı için, elde stok olarak kalıyor. Malzemeler de, çocuklar acemi olduklar ından çok kullanılıyor . Profesyonel bir iş
çıkmadığından da , herhangi bir yere de sürüm şeklinde satış sözleşmesi yapılmadığndan da boyuna
masraf kapısı. Evet, oyalıyor belki; ama, çok kısa süre içerisinde tıkanıyor . Çünkü, bir, para yönünden
maliyeti kalıyor ; ikincisi de, kalite yönünden çok iyi olmayanların, sürümden gelecek şekilde göz ardı
edilmesi söz konusu olmuyor; üçüncüsü de, para geriye dönmediği için , yapan kişiler de kısa bir süre
sonra bana ne diyor. Bu üç tane sistem böyle giderken , siz de oralarda gözlemliyorsunuz . Geriye dönnıeli ki , yeni bencuk alınmalı. .. illa çocuklara para verme anlamında söylemiyorum , daha değişik modeller yapabilmeli , yaratabilmeli , onların o şeyleri, yaratıcılıkları açılabilmeli . Bu yapılmadıktan sonra, üç
tane şey, orada kalıyor.
MUSTAFA ÖNÜT- Doğru efendim .
ZEKi AYDIN- Bir etken bu , bir etken de şöyle : Kısa yoldan parayı elde etme davası var. Bir etken
de odur.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tabii, kalite düşüklüğü oradan kaynaklanıyor.
Sorunlar çok , tutukevi ve bu türdeki kurumlar tek başına ayakta kalamaz . Toplumun birçok kesimiyle ve hakikaten samimi duygulala kucaklanması lazım ve bu da tamamen özel sektör olacak diye bir
şey olamaz . Devletin kontrolü altında , denetimi altında ve desteği altında gitmesi lazım . içtüzüğünüzün
doğru düzgün olmamasından, buranın tutukevi -tutukevi olmayıp da diğer yerlerde ıslahevi bile olmuş
olsa- ne anlam ifade ettiğinin tam anlaşılamamasından, dolayısıyla burada çalışan elemanların da diğer
elemanlardan bir farkının ayırdedilmeyip , öylesine sürülüvermesinden dolayı çok büyük sorunları var.
Sadece zaman kaybı oluyor. Üç tane , beş tane genel olarak yapılan soruş turmada , şunda bunda gelenin gidenin olması hiçbir şey ifade etmez . Bir tane , iki tane en üst düzeyin değişmesi de hiçbir şey ifade etmez. iki sene öncesindeki bugüne kadar olanlarda, hiçbir tadilat, hiçbir destek ... Kreş bitiyordu
yok , sosyal tesisler yapılıyordu yok , çok amaçlı salon yapılacaktı yok , dışarıdan geleceklerdi başka şey
ler yapılacaktı yok , bir girişim yok.
O zaman ne oluyor, burada işler iyi gitmiyor, çocuklar şöyle denildiği zaman, hemen en alttan bir
yere fatura çıkarılıyor ve bitiyor. Aynen bizim karakol ziyaretlerimizde, bir tane polis memurunun veya
bir tane alttaki bir eleman alındı bitti . O bulunmuş olan askı, 2,5- 3 metre boyundaki bir malzeme , eğer
bu karakolda bulunuyor ve bu karakolda herkesin anlattığ şekilde senelerdir bazı olaylar devam ediyorsa, bir tane polis memuruna çıkarılamaz bunun faturası.
Peki, teşekkür ediyoruz .
(Saat: 13.30)
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VIII. KARAKOLLAR ll (3.3.2000)
A. KADlKÖY YELDEGiRMENi KARAKOLU (3.3.2000-Saat:23.15)
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Geçen sefer geldiğimde bunlar böyle değildi, bunlara son derece düzene girmiş .
Nezarethanede 2 kişi var.
Ne zaman geldiniz siz?
BiR TUTUKLU- Gece saat 03.00'te geldim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ayakkabılarınızı çıkarır mısınız .
Kötü muamele gördünüz mü?
BiR TUTUKLU- Hayır.
TUTUKLU 124- Hayır, görmedik.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne yaptılar?
BiR TUTUKLU- Valiahi insan gibi muamele yaptılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Meclis insan Hakları Komisyonu olarak sadece biz varız ...
BiR TUTUKLU- Bu sefer, hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Daha önce buraya gelmiş miydiniz?
BiR TUTUKLU- Ben , daha önce üç dört kere geldim , böyle bir şey görmedim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne fark etti?
BiR TUTUKLU- Kötü muamele hiç yok , bir kere dayak hiç yok önemli olan .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Daha önce geldiğin zaman işkence mi vardı?
BiR TUTUKLU- Açık konuşoyurum, bu sefer şaşırdım .
KADiR BOZKURT (Sinop)- Kaçıncı gelişin? ..
BiR TUTUKLU- Nereden baksan, bu benim üçüncü gelişim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Daha önceki gelişlerinde ne oldu?
BiR TUTUKLU- Askıya astılar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Askıya nerede astılar.
BiR TUTUKLU- Kapının önünde gözümüz bağlandı.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi tarihte gelmiştin?
BiR TUTUKLU- Tarihini tam olarak hatırlayamıyorum ; ama, en son altı ay önce geldim.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Nerede askıya aldılardı o zaman seni?
BiR TUTUKLU- Bu odada .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Askılar neredeydi?
BiR TUTUKLU- Gözlerim bantlı olduğu için bilemiyorum .
TUTUKLU 124- Şurada dolaptaydı.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Nerelisin?
BiR TUTUKLU- Ben ".......... .. "
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sen nerelisin?
TUTUKLU 124- Ben" ............ "
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Suçunuz ne sizin ?
BiR TUTUKLU- ikimizin suçu da esrar.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bırakın bu saçma sapan işleri yahu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Geçen sefer elektrik vermişler miydi?
BiR TUTUKLU- Hayır, ben elektrik almadım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Size elektrik verdiler mi?
TUTUKLU 124- Bir sefer elektrik verdiler.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede, bu odada mı?
TUTUKLU 124- Ayaklarıma bağladılar.
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- idrar yollarına? ..
TUTUKLU 124- Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Suyu nereden veriyorlardı?
TUTUKLU 124- Yan taraftaki ...
BiR TUTUKLU- Yan taraftaki kazan ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Buraya gelirken korktunuz mu bu sefer?
BiR TUTUKLU- Çok korktuk ; ama, korktuğumuz gibi çıkmadı. Daha önce, ciğerlerimden darbe aldığım için anlatamam derdimi, adamlar beni ezerler. iki ay önce bıçaklanmıştım . Askıya falan alırlarsa,
içkanama falan yapar, ellerinde kalırım dedim. Daha halen tedavi görüyorum. Ama, bu sefer şaşırdım
çok iyi davrandılar. Kendi kendime, herhalde Avrupa Birliğine giriyoruz da ondan iyi davranıyorlar diye
düşündü m.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Şimdi , görmediğin başka bir şey var mı burada?
BiR TUTUKLU- iki sefer geldim, burayı hiç görmedim ... Bu odayı ilk defa yeni görüyorum.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Dolaplar vardı? ..
BiR TUTUKLU- Dolap falan olduğunu bilmiyorum, ben sesleri duyuyordum. Gözlerini bağlıyorlar,
içeri giriyorsun ; yani, görmüyorsun.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yani , şurada bir yere asıldı?
BiR TUTUKLU- Tabii efendim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Öbür zaman geldiğinde de aynı insanlar mıydı?
TUTUKLU 124- Aynı insanlardı, birkaç insan değişmiş .
BiR TUTUKLU- Falakaya yatırıyorlardı.
(Kadıköy Emniyet Müdürlüğünün kilitli olan Teknik Bürosu, çilingirciler tarafından açıldı ve Emniyet
Müdürü teknik büro hakkında Komisyon üyelerine bilgi verdi)
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - Biz de şöyle : Vatan Emniyet Müdürlüğündeki şubeye giderseniz , orada bir tane nöbetçi vardır. Burada eleman sayısı az olduğu için, önemli bir şey olursa , evinden getirtiriz , burası kapalı olur. Suranın görevlisi ayrıdır; çünkü , o, o konuda uzmandır, bir başkası onun işini yapamaz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yani, şu anda görevli evde öyle mi?
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - Evet.
Suranın 24 saat açık kalmasını gerektirecek bir şey yok . Burası , suçlu alındığı zaman parmak izi alı
nır veya fotoğrafı çekilir; burada yapılan iş bu. Onun dışında , bir yerde bir olay varsa , o olayla ilgili parmak izinin , olay yerinin araştırmasını yapacak elemanlar vardır. Bunların işi, burada fişleme ile fotoğraf
çekmektir.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Şunu öğrenmek istiyorum; yani , teknik olarak da, ileriye dönük olarak : Farz edelim ki , şu anda sizin bölgenize girecek bir yerde olay oldu .
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - O olayla ilgili görevli şu anda dışarıda, ekipte yani.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- istediğiniz zaman bulup, çağırabiliyorsunuz?
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - Hangisini? ..
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Herhangi bir olay olduğu takdirde, buranın kullanılma gerekliliği olduğu takdirde .. .
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - Suranın kullanıma gerekli olduğu an çok nadirdir, olmaz zaten , buranın işi genelde gündüz olur. Niye olmaz; çünkü, buranın görevlisi, şimdi, şu tarihte adliyeye kimse çık
maz, bu saatte evrak tanzim edip de, herhangi bir yere sevk olmaz, dolayısıyla gündüz olur bu işlem 
ler, bu adam da gündüz burada olur. Olay yerinde inceleme yapacak adam, bir yerde olay olduğunda
olay yerine intikal ; yani, adliyeye çıkmaya hazır olan insanlar buraya gelir, o da gündüzdür.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Burada çalışan kişi ...
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - Polis .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Onun da ayrı bir eğitimi var mı?
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - Var tabii.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Karakolda kaç akademi mezunu polis var?
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - Hepsi akademi mezunu.
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki, teşekkür ederiz.
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - Biz denetlerneye her zaman açığız; ama, bunun mahiyeti hakkında
hiçbir bilgimiz yok yani.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Biz insan Hakları Komisyonu olarak ...
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - Ama, biz şimdi şunu biliyoruz ki; sizin görevinizle ilgili konu tamamen
insan haklarıyla ilgili ve işkenceyi önlemeye yönelik . Şimdi, bizim teknik bürodaki personel kaçta çalışı
yor, ne zaman çalışıyor, şu anda nerededir; yani , bu, konu dahilinde mi , onları öğrenmek istiyorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Evet, konu dahilinde, her şey konu dahilinde.
Niye rahatsız oluyorsunuz ki?!
KADlKÖY EMNiYET AMiRi -Şimdi , biz cevap veriyorsak, bu soruların hangi amaçla sorulduğunu
da bilmiyoruz.
Mesela ben size soruyorum, diyorum ki ; teknik büronun hangi saatte çalıştığı, bu konunun hangi
kapsamına giriyor?
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Geçen sefer geldiğimizde orası kapalıydı, anahtarı bulunamadı.
KADlKÖY EMNiYET AMiRi- Ben Kadıköy Emniyet Müdürüyüm .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bir dakika ... Bir dakika ...
Şu anda sizin karşınızda , Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak .. .
KADlKÖY EMNiYET AMiRi- Bizim ona hiçbir itirazımız yok .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Tavrınız, Millet Meclisini kabul etmemek anlamında , böyle davranamazsınız .

KADlKÖY EMNiYET AMiRi- Öyle bir şey söylemiyoruz . Ben diyorum ki, teknik bürodaki bir personelin çalışma saati , bu sizin araştırmanın hangi kapsamına ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Hangi kapsama giriyor, biliyor musunuz ; geçen sefer geldiğimiz ....... ibra edildiği anlamına gelir, sevinmeniz lazım .
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - Doğru yani ... Ben, şimdi diyorum ki , bu soru hangi kapsam ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ben söyleyeyim . Bugün , polis teşkilatımızın çalışmasında en
büyük sıkıntı, deliliere dayalı kovuşturma sisteminin yapılamamas ı. Bunu çalışan da var, çalışmayan da
var; çalışamayanların tümü , kendi düşünceleri nedeniyle değil , aynı zamanda birtakım yetersizlikler nedeniyle oluyor. Kovuşturma aşamasında eğer delil toplamada , delili değerlendirmede sorun varsa, o zaman ifadeye dayalı sorgu sistemleri geçiyor ki, bu yanlış ; bu bir.
ikincisi, teknik büronun 24 saat çalışıp çalışmadığını öğrenmek ve ona göre üst politika geliştirmek
-sizin eksikliğiniz olarak değil , birçok yerde çalışmıyor- adli savcılık aracılığıyla mı olacak, delil toplayan
polis timleri mi oluşturulacak, kriminatiller mi oluşturulacak ; ona ait, o politikanın oluşturulması için Adalet Bakanlığı, içişleri Bakanlığı ve Parlamentonun ortak çalışması; iki.
Üçüncüsü, bu türdeki düzenlemelerde, kapalı olan odalarda kapalı gibi şeyleri yazdığımız zaman ,
üç oda kapalıydı , görülmedi, bo ş u boşuna karakol için bir soru işareti oluşturur; bunu aydınlatmış olur.
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - Ben, oranın, açık-kapalı olması olarak değerlendirmiyorum ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bir şey daha söyleyeceğim. Firari sanık kavramı , sizler tarafından bilinçli kullanılabilir ; ama, sadece vatandaş tarafından ve bu kavramı kullanan devlet bürokrasisi tarafından yanl ış kullanılır. Çünkü, tirari sanık denildiği zaman, ifadeye dayalı bir başkasının sözünde
çıkan kişinin, bir noktada aranır hale geçmesi için oluşturulur.
KADlKÖY EMNiYET AMiRi -Şim di , bu sizin anlatmış olduğunuz konu , çok apayrı bir konu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hayır. O tekn ik büroyu görme isteğimizin altında bu yatar.
Niçin gelip, işte sizin çay ocağının içerisinden ... Anlatımlar var ; içeriye giriliyor, içerideki çay ocağından kapı açılıyor, kapıdan içeriye girilen yerde daha önceden olmuş olabilir, şimdi olabilir; ama, biz istiyoruz ki, geçmiştekiler tamam bitiyor, bitmiş , çok memnun olduk geçen seterkine göre buranın tertemiz
olmasından, temizliği kirliliği de çok önemli değil, yapılan işlem önemlidir; ama, o ifadelerinde bir noktada temizlenmesi lazım. Yani , şunlar şunlar söylenmiş .. .
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - Bizim buna bir itirazımız olmaz, olması da mümkün değil ; yani, sonuçta , sizin görüşmüş olduğunuz kişisel bir şey söylemiştir, bu olay doğru mudur, değil midir, bu teyit
açısından ... Ona bir şey söylediğimiz yok ; yani, bazı şeylerin, hangi amaçla sorulduğunu da bilmek istiyoruz ; çünkü , karşımızda başka bir değişik rapor da çıkabilir.
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ama bu rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin raporudur. Burayı şu anda insan Hakları Derneği denetlemiyor...
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - Ben şimdi burada Kadıköy Emniyet Müdürü olarak cevap veriyorum .
Şimdi benim vermiş olduğum her cevap , beni ba ğ lar. Niye bağlar ; çünkü, ben emniyet müdürüne karşı
sorumluyum , burada ilin valisi var ; sizin sorduğunuz her soruya cevap veriyoruz. Yarın , bu nereden ç ık 
tı denir. Onun için , biz , her sorunun altındaki şeyi bilmek zorundayız .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bilemezsiniz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bilemezsiniz .
KADlKÖY EMNiYET AMiRi- Ama, ben ceva p veri yorum .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Anlamadım diyebilirsiniz , sorunun burada yeri yok diyebilirsiniz ...
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - Cevap vermediğimiz zaman , bu sefer de , cevap vermedi olur.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hayır efendim , birbirimize güvenelim.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Amaç şu ...
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - Amacı biz biliyoruz ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Amaç, ülkemizin her aç ıdan mükemmel olması , amacımız bu . Si zin ihtiya ç larınız var, biz onları da karş ı layacağız , en iyi şekilde görev yapıyorsunuz , onu daha iyi yapa cağ ız .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - En iyi şekilde yapılmasa dahi , fedakarane yapıldığı kesin ... Fe-

dakarca
tılmadığı

çalışılıyor,

halde,

iş

çok yük bindiriliyor, istenilenden daha fazla çalıştırılıyor,
isteniyor; yani , sorun burada . Bunu çözerken, herkesin

ayrıca

teknik yönden donaherkesi

hakkını düşünerek ,

oluşturacak politikaları düşünelim .

KADlKÖY EMNiYET AMiRi -Şimdi, size bir şey söyleyeyim . Mesela savcı geliyor bize -normalde
Adalet Bakanlığının emri doğrultusunda- teftiş yapıyor. Savcının , bürolarda, hangi işleri takip edeceği
bellidir kanunda ; yani , herkes gelip de , kafasına göre ben şuna şuna bakacağım diyemez, kanun belirlemiş . Geliyor, diyor ki , ben işte suçlularla görüşeceğim , buyurun; "burada işkence var mı" diyor, buyurun . Savcı "bana denetleme defeterini getir" diyor. Denetleme defteri bir idari defterdi r. Denetleme defterine yazı yazacak. Diyorum ki , sen buraya yazamazsın . Niye? Sen , burayı adli yönden denetlersin .
Denetleme defterine ben yazarım ve bu memurların , bu büroların üstündeki makamlar yazar, idari bir
defterdir. Adam yazmış " asayiş büro amiri, benden izin almadan burayı terketti. " Sen ona karışamazsın .
Yazarsan, sana da yazdırmayacak bir ... Çünkü , burası sahipsiz bir yer değil. Geliyorlar, herkes, işken
ce ile ilgil i araştırma yapacağım . Tamam , buyurun ... Savcılar geliyor, işkence ile ilgili ... Buyur yap, ne gerekiyorsa hallet. Denetleme defterine yazmış "karakol amiri benden izinsiz eve gitti ." Yahu , o senin görevin mi ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Görevi değilse , sonucu etkilemez sizi , niye rahatsız ediyor?
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - O zaman ne oluyor, biliyor musunuz ; o karakol amirinin adlf göreviyle ilgili kanun dışında idari amiriymiş gibi hareket ediyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sonunda sicil vermiyor ki ...
KADlKÖY EMNiYET AMiRi- Ama , bizim bu insanlarla direkt bağlantımız var.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Sa vc ı , hükümetin verdiği bir görevi yapıyor, sizin üstünüzde ...
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - işte , hükümetin vermiş olduğu görevin dışına çıkıyor ; yani, biraz daha ileriye götürmek istiyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bize de, savcılardan aynı şikayetler geliyor. "Bize verdiğiniz denetim emrini yerine getiremiyoruz" şikayeti de savcılardan geliyor bize. Bakın , bu şikayet ettiğiniz konu ,
aslında çok kolay halledilebilecek bir şey. O halledilse , o uyum sağlansa , belki bugün bizim buraya gelmemize lüzum kalmayacak. Savcının da görevi o; çünkü, savcı , özellikle sorgu aşamasındaki bütün şi 
kayetlerden sorumlu . Onu yapmadığı takdirde biz onu sorumlu tutuyoruz. O yapamadığı için biz buraya geliyoruz . Uyum içinde götürelim biz bunları , mesele kalmayacak .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKINSÜT- Hayır, alışılamamış olan nokta şu, haklılık payı şuradan geliyo r: Kendi meslek bilgileri ve meslek hiye rarşik denetim mekanizmaları içerisindeki bir araştırmaya veya onun bir denetim mekanizmasına alışıksınız, doğru . Savc ı lık , Adalet Bakanlığı çok ayrı bir müesse174

se , ikisinin birbiriyle olan il i şkisinde yanlışlık var. Bunun bile , şu sözlerinizin bile, biz politikacılar tarafından ve üstüne üstlük bir araştırma komisyonu tarafından algılanmış olması. .......... getiriyor. Ama bizden ,
sizin , kendi hiyerarşik denetim mekanizmalarınıza uyacak şekilde bir şey bekliyorlarsa ... Çünkü , bizim
bakış açımız başka ; biz bilir miyiz , bilmez miyiz, cahilane mi yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz , bu konuyu , siz kendi üst düzeye kadar, bakanlığa kadar çıkan kendi mekanizmanız içerisinde değerlendirirsi
niz. Siz de kendiniz, istanbul Emniyet Müdürüne, Bakanlığa rapor verirsiniz; geldiler, şuraları, şuraları
dağıttılar. Bizim kanımızca buna yetkileri yoktu, şöyle olsa daha iyi olurdu ... Ama, sadece ve sadece,
bütün karakollar, emniyet müdürlükleri , jandarma karakolları da dahil olmak üzere, adliyeler, kriminallaboratuvarlar kendi hiyerarşik denetimleri ; yani , bakanlığın verdiği yetkiyle olan , üst düzeyden alt düzeye kadar olan yetkinin dışında, bir tek, Parlamentonun bu komisyonu tarafından araştırılmakla yetkili .
Size , hiç kimse gelip de, bir dernek, bir başka milletvekili veya kendisine göre bir bilimsel kurul, üniversiteden bir kişi gelip de bu şekilde konuşamaz ; bunlar ayrı şey.
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - Biz de, ona kesinlikle fırsat vermeyiz yani .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Fırsat veririz, vermeyiz yapmayalım ; yani , bunlar şey değil , onlar da gelmez zaten.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Başka ülkelerde onların da hakkı var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Var da, gelmezler.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Keşke , biz de, o ülkeler gibi olabilsek .
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - Biz şuna inanıyoruz : Kanuni prosedür içerisinde her türlü işlemlere
açığız .

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Biz , güzel şeyler görmek istiyoruz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Herkes güzel şeyler görmek istiyor ; sizler de Parlamentoda
güzel şey görmek istiyorsunuz; birtakım yanlışlıklar, sıkıntılar görüyorsunuz ; ama , bunları konuşmamı
zın yararı var.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Güzel şeyler söylediniz Sayın Başkan .
KADiR BOZKURT (Sinop)- Evet , müsaade isteyelim .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Benim sizden özel ricam , eleştiriye açık olacağız. Bize yaptığınız
eleştirinin onda biri kadar kendinizi de eleştirseniz ...
KADlKÖY EMNiYET MÜDÜRÜ- Biz yapıyoruz .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Eleştiri , insanı geliştiren bir şeydir.
.
KADlKÖY EMNiYET AMiRi - Mesela, biz , son olayları bile , her gün , her hafta , istanbul Emniyet
Müdürümüzün başkanlığında toplanıp , her hafta , bir haftalık kritikler yapılır, önümüzdeki hafta neler yapılacak , hatalarımız nelerdir, televizyonlar, basın neleri işlemiş, hangi konuda hata yapmışız; biz bunların değerlendirmesini yapıyoruz . Ama , ben size şunu söyleyeyim: Her söylenenin de doğru olmadığına
sizin de inanmanız lazım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Zaten , o söylenilenlerin geçerli olmadığını. ..
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Bizler için neler söyleniyor, doğru mu onlar? ..
KADlKÖY EMNiYET AMiRi- Bir örnek vereceğim. Bir adam aldık, asayiş bürosuna geldi adam .
Onun tanıdığı bir kişiyi ben de tanıyorum. Beni aradı "lütfen , buna yardımcı olun , ezilmesin" Halk arasında "ezilmesin" denir ya. Dedim ki , hiç merak etme, hiçbir şey olmaz. Gelecek, normal yasal işlem
yapılacak , adliyeye çıkacak , hiçbir şey yapılmaz kesinlikle. Adiiye çıktı , aynı kişi beni aradı "yahu , mahvolmuş bu" dedi . Gel , beraber gidelim adamın yanına dedim. Gittik , hiçbir şey olmamış. Adam ne anlatmış ; "beni ezdiler, astılar, elektrik verdiler ... " Bütün konu ne, biliyor musunuz ; "Ben böyle bir mücadeleden bile sapasağlam çıktım ." Çünkü , o cezaevinden çıktıktan sonra o insanlar sokakta öyle gözükmek
istiyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Öylesi de var. Öbür türlüsü olmasın, biz buna razıyız.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Bizim aldığımız bilgilerin, duyumların hepsinin tutanakları var. Ben size söyleyeyim : istanbul'da öyle karakollar var ki, belki , 100 kişiyle görüştü k, o karakoldan geçmiş; ama ,
bir defa işkence görmemiş , istanbul 'da bu da mevcut. Raporumuza bunları da yazacağız . Bir aksaklık
varsa, bu aksaklıkları hep beraber düzelteceğiz .
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B. ÜSKÜDAR ÇiNiLi KARAKOLU

3.3.2000 Cumartesi
Saat : 24 .10
Çinili Karakolu tarihi bir bina . Eskiden avdan dönen sultanlar konaklama yeri olarak kullanmışlar.
Etraftaki dört karakol kapatılımış ve kapatılan karakaHarın bölgeleri buraya dahil edilmiş . Binada tadilat var, g özaltında kimse yoktur. Gelenler asayiş şubeye gönderiliyor. Binanın ikinci katı Küçükleri Koruma Şube Müdürlü ğ ü olarak kullanılıy o r .
(Bina dolaşılarak geneli ha k kında bilgi alındı )
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Çok güzel bin bina, karakol olarak kullanılması. ..
Kapatılan o dört karakol , buraya ne kadar uzaklıktaydı ve niçin kapatıldı?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - istanbul genelinde bir uygulama oldu ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bu tarihi bir yer, başka türlü değerlendirilip , kullanılabilir..

1. KÜÇÜKLERi KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Tam olarak buranın adı nedir?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - istanbul Küçükleri Koruma Şube Müdürlüğü .
Bu çocuk evden k açm ış . G e ldiğ i nde pi sti, yıkadım . Yalan söylüyorlar, genelde aile baskıları , bilmem
neler. Genelde doğu kökenli ailelerde , i şte para kazanacaksın , getireceksin , getirmezsen dövüyorlar,
ondan dolayı korkmuş çocuk . Kendisi Ağrılı.
KADiR BOZKURT (Sinop) - Ne yapacaksınız şimdi?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Biz bunun ailesine ulaşmaya çalışıyoruz ; neden dövüyor...
KADiR BOZKURT (Sinop) - Uzman var mı?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Psikologlar var.
KADiR BOZKURT (Sinop) - Bunun ailesini buldunuz , ailenin hayat şartları ve gelir seviyeleri çok
düşük , bakamayacak durumda , o zaman devlet ne yapıyor?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Kurumlar, yurtlar var.
KADiR BOZKURT (Sinop) - Alıyorlar mı?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Tabii .. . Hasan Gemici Bakanımız var, o sorumlu , yurtla ilgileniyor, okuyanları okula yolluyarlar, ihtiyaçları karşılanıyor, il , ilçe kaymakamlıklarından sosyal hizmetlerden yardım alınıyor .
KADiR BOZKURT (Sinop) - Bunun esas raporunu tutacak olan kim?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Mahkeme kararıyla koruma kararı alınıyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Burası hakkında bir bilgi edinelim .
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Ben , polis memuru Zülfü Büyük .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Burası nedir?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Burası , istanbul il Emniyet Müdürlüğüne bağlı Küçükleri Koruma Şube Müdürlüğü olarak görevimizi ifa ediyoruz efendim. Evden kaçmış çocuklar, dışarıda istismar
yapılıp , selpak satarak , araba camı sildirilerek menfaal temin edenleri , işte biz istismardan alıyoruz , getiriyoruz şubemize ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - O çocukları aileleri mi o şekilde , yani çevreleri mi o şekilde itiyor.
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Aileleri , çok nüfuslu aileler... Demin bir tane daha vardı, Mardin Savur'dan gelmişler, Bağcılar 'da kirada oturuyorlarmış, 9 kardeşleşmiş , babaları işsiz, o tip ailelerin ç ocukları .
KADiR BOZKURT (Sinop)- Bu çocuklara kaç yaşına kadar bakılıyor?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - 18 yaşına kadar bakıyoruz .
Tinerciler oluyor, sürekli geliyorlar, kayıtlarımızda mevcut. Tinercileri alıyoruz "tedavi" görmek istiyoruz" diyorlar. AMATEM 'e, Bakırköy 'e yolluyoruz .Genelde orada tedavi olmuyorlar, bir gün veya iki gün
sonra k aç ı yo rla r, tedaviye cevap verm iyorlar. Ba ğ ımlılık yapmış ...
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EMRE KOCAOGLU (istanbul) - isteyerek mi geliyorlar buraya?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Alışıyorlar, burayı evleri gibi görüyorlar. Biraz önce ,Taksim Mc
Donaids ' ın oradan bana telefon ediyor " Ağabey, ekibi yolla , beni al. .." Çünkü , burada yatak var, yemek
var.
Ben bu işi severek yapıyorum. Biraz evvel bu çocuğu yıkadım , banyo yaptırdım ; yani , benim için bir
zevk .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Kendi evladın gibi? ..
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- inanın , vallahi, çocuğumu ben böyle yere getiriyorum. Bunlara
acıyorum. Şimdi , yıkadım giydirdim bunu , iç çamaşırına bakabilirsiniz şimdi.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bu şekilde yaklaşık kaç çocuk geliyor?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Başmüdürümüz gelmişti , 15 gün içerisinde 49 çocuk almışız .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hepsi oğlan mı?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Oğlan ve kız ... Bunlar sürekli geliyorlar, gittikçe de çoğalıyor.
istanbulumuzda, işte bunları istismar yapıyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Aylık olarak gelen bu çocuklardan ne kadarı ailesine dönme
şansını yakalıyor?

POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Yüzde 50'si gidiyor diyebilirim ; ama , yine kaçıyor. Şimdi, burakendi evlerinden daha iyi hissediyorlar "Buraya geliyorum ağabey, etli yemek var yatak var, banyo
var, iyi davranılıyor" diyor. Çocuğa şurada kahvaltı yaptırdım . "Sofrada peynir göremiyorum , zeytin göremiyorum " diyor " sanayağı , ekmek , onu da döverek veriyorlar" diyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Peki , burada bu çocuklara, elbiseydi, pantolondu, ayakkabıydı bu
tür ihtiyaçlar çok oluyor mu?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Bizim Polis Yardımlaşma Vakfımız var, vakıftan ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) -O vakıftan mı karşılanıyar ihtiyaçlar?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Evet.
Şimdi , size şeyleri de gösterebilirim .
Burası 1O yataklı erkekler koğuşu . Burası mutfak ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 1O kişilik yerde, küçük-büyük çocuk karışık mı kalıyor?
POLIS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - 10 yaşın altındaki çocukları öteki tarafa alıp, tinercilerle bir tutmuyorum onları.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Sen nerelisin?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Aslen Rizeliyim; ama, Beykozluyum.
Burası da kız çocukları için, oyun şeyleri var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç polis memur arkadaş var burada, kaçı bayan?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - 3 bayan memur var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gece bayan kalıyormu?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Gece kız çocuğu alındığında şube müdür vekilimiz bayan görevlend iriyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Peki , burası için acil olarak neye ihtiyaç var?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Genelde iç çamaşıra çok ihtiyaç oluyor. Bakın , şimdi çocuğu
yıkadım , biz kendi imkanlarımızia iç çamaşırı giydirdik. Çocuk oyuncaklarına ihtiyaç oluyor, kaykaylar
oluyor. Çocuklar burada biraz kaldılar mı sıkılıyorlar, biraz da saldırgan oluyorlar.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Daha çok hangi beden çamaşıra ihtiyaç var, bir liste yapıp benim
adıma gönder, ben onları temin edip göndereyim.
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK -Şube müdürümüzü arayayım ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Lüzum yok. Bana , bir milletvekili olarak değil , bir ağabey gibi ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bütün ihtiyaçları vakıftan mı karşılanıyor? Mesela, diğer devlet bakanlıkları , örneğin Hasan Gemici. ..
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - O, il sosyal hizmetlerinde , biz onlara çocuk teslimi yapıyoruz
yurtlara efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hayır, çocuk tesliminin dışında bu türdeki ihtiyaçlar için ...
yı
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POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Bu ihtiyaçları Polis Vakfından karşılıyoruz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Mesela günlük kullanılan ihtiyaçlar var, ayakkabı, çamaşırdı ,
yiyecekti , bunların hepsi Polis Vakfından mı geliyor?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Şimdi şöyle : Yiyecek ihtiyaçlarını belediyeden , yemek ihtiyacı
nı bağış usulü ... Gidiyoruz, rica ediyoruz, veriyorlar, sürekli şey yapan yok. Giyimi de, işte bugün şube
müdürümüz gitti , aldı , içeride .. .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- istanbul Emniyet Müdürlüğünün Sokak Çocukları , sosyal bölümü gibi bir bölüme mi bağlısınız?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Biz Küçükleri Koruma Şube Müdürüyüz. istanbul geneline bakarız .. .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hangi emniyet müdür yardımcısına?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Biz, direkt il Emniyet Müdürlüğüne bağlıyız, şube müdürlüğü
burası.

KADiR BOZKURT (Sinop)- Burada kaç yıldır görev yapılıyor?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Eskiden burası , yani birim olarak Asayiş Şube Müdürlüğüne
bağlı , büro amiriii olarak görevini yapıyormuş , daha sonra 1995 yılında şube müdürlüğüne , Resmi Gazetede kanun hükmünde kararname çıkmış , şube müdürlüğüne çevirmişler efendim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Psikolog mı?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Psikolog yok bizde. Şayet çocuğu çözemezsek mülakatta falan , sosyal hizmetlerden istiyoruz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yani, burada 19 polis memuru mu var?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Ekiplerimiz var efendim , gece toplayıcı ekipler var.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Çözemediğiniz çocuklar oluyor mu?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Çok oluyor. Doğu kökenli ailelerin çoğu yalan konuşuyor, korkuyorlar ; neden kaçtıklarını , bazılarının aileleri üvey oluyor, babası evlenmiş, resmi nikahlı değil, çocu ğu sürekli sokağa itiyor, para getireceksin , nasıl getireceksen getir ... Sinyalcilik yapıyorlar, ışıklara geçiyorlar, arabaların camlarını siliyorlar, çiçek satıyorlar...
KADiR BOZKURT (Sinop) - Burada görev yapmaktasınız . Şu mevzuat veya daha başka değişik
şeyler olsun diyebileceğiniz, önereceğiniz şeyler var mı?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Bir kere,burada çalışan personelin gönüllü olması lazım, çocukları sevmesi lazım .
KADiR BOZKURT (Sinop)- Siz gönüllü olarak mı yapıyorsunuz bu görevi?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Evet. Arkadaşlarımız severek çalışıyorlar, zaten burada çalışan
polislerimiz on senenin üstünde. Ben kendim gönüllü geldim .
Ben , en çok Beykoz ' da çalıştım , bütün birimlerinde.
KADiR BOZKURT (Sinop) -Şu da olsa daha iyi olur dediğiniz bir şey yok mu?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Burada çocuk oyuncakları olsa efendim, alti ı üstlü yataklar, kayıyorlar, altına giriyorlar... Çilek Mobilyanın çıkardığı çocuk şeyler var, evleri falan var.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Çok kalıyorlar mı çocuklar?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Bir gün de kalıyor, iki gün de kalıyor; çocuk , haliyle sıkılıyor.
Şube Müdürümüz Filiz Hanım gitti, aldı , Sosyal Hizmetlerden ödenek almışlar ; yani, çamaşırları. ..
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Suranın ihtiyacının Polis Vakfınca karşılınmaması lazım. Yazık ,
Polis Vakfı , her şeyi ...
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Gelenlerin çoğunun üstü pis, yıkanmamış ... Geçen gün ilginç
bir olayla karşılaştım , inanın efendim, çocuk geldi , yıkanacak , sabunla çamaşır suyunu farkedemiyor ;
kafasına sabun yerine çamaşır suyunu döküyor. Erzurum Horasanlı çocuk . Yemek verdim, inanın 6 kase yemeği yedi .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Vah yavrum ... Yazık!. .
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - 23 gündür istanbul 'daymış , dışarılarda yatmış .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bu birimden başka nerede var?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Bütün il emniyet müdürlüklerinde var efendim.
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KADiR BOZKURT (Sinop)- Ben Sinopluyum, Sinop'ta böyle aktif bir şube yoktur.
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - istanbul metropol bir il olduğundan ... Ankara, istanbul, izmir,
Adana, Diyarbakır , göçün çok olduğu yerlerde .. . Sinop zaten ...
KADiR BOZKURT (Sinop)- Hiç göç yok.
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Dışarıya göç veren bir yer, kırsal. ..
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ama , bunların ihtiyaçlarının Polis Vakfınca karşılanması uygun
mu?
KADiR BOZKURT (Sinop) -Çocuklar üzerinde başarı oranınız yüzde kaç?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Biz islah edici değiliz ... Biz, evden kaçmış çocukları. .. Şimdi,
60 ' lı senelerde Almanya, yurtdışı dalgaları olduğundan meslek edinme kursları varmış , çocuklar, o zaman yetiştiriliyormuş , sonra da yurtdışına yollanıyormuş .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bunların tanıttiması lazım .
Yani , bütün binanın onarımı, yapımı, tadilatı falan hepsi Vakıf tarafından mı karşılanıyor?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Evet.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Suranın müdürü bayan mı?
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Evet, Filiz Hanım .
Kadıköy'de biz perişan haldeydik efendim .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Arkadaş, çok memnun oldum, valiahi çok duygulandım .
POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Çocuklar için çözüm efendim, çocuğa acımayacaksın, para
vermeyeceksin, ayakkabını çocuğa boyatma, sirnit alma çocuktan . Duygusal olarak bakıyoruz, acıyo
ruz ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tabii, dejenere olup gidiyor çocuk.
Teşekkür ederiz.
ÜSKÜDAR EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI- Bizim genelde bu şekilde çalışan ekiplerimiz var; yani , teknik verilere dayanan, parmak iziydi, olay yerinin incelenmesiydi . O şekilde, şimdi karakollarımıza
kadar oluşturmaya çalışıyoruz . Asayiş büromuz var, asayiş büroya bağlı bir teknik büro var. Mesela bir
yerde hırsızlık oldu, bize gelince, tabii sürekli çalıştıramıyoruz bu arkadaşları , gündüz veya önemli onularda evlerinden çağırıyoruz . Oiay yerine gidiyorlar, parmak izi alıyorlar veyahut da cinayet olayı varsa
şubeden ekipler geliyor, şubenin de olay yerini incelemesi var daha teferruatlı. Onlar, parmak iziydi , boş
kovan çalışması , olay yerindeki bütün delilleri toplamaya çalışıyorlar. O tür elemanlar, tabii 3 aylık kurstan geçiyor. O eğitim aldıktan sonra daha rahat çalışabiliyorlar, işlerini daha rahat yapabiliyorlar. Bizlerin işte , mevcut karakol personeli ve diğer personel, olay yerine gittiği zaman bizim emniyet kemer kuşağımız var, onu alıyoruz. Merkezin zaten bilgisi var, merkez bu arkadaşları yönlendiriyor, olay yerine
intikal ediyorlar.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Çinili Karakolunda kaç polis memuru arkadaş var?
ÜSKÜDAR EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI - 100 civarında olması lazım efendim. 12-24 sistemine göre çalışıyorlar. Yalnız şu andaki grupta 15 civarında arkadaş olur.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 100 kişiyi kendi özel dallarındaayırıyor musunuz?
ÜSKÜDAR EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI- Efendim, bir evrakçılar vardır. Evrakçılar, mahkemeden gelen veya askerlik şubelerinden gelen yoklama kaçakları , aranan şahıslar, mahkemeye intikal ettirme , onlara tebligat yaparlar. Diğerleri , işte vukuati vardır, ifadeleri alınmak için ; yani , mahkemeye ,
savcının önüne hazır evrak gider.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Onlar kaç kişidir?
ÜSKÜDAR EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI- Her grupta birer kişi , büyük karakollarda, buralarda
3'er kişi olur. Ekipler vardır, olaylara direkt müdahale edecek , karakol nöbetçisi , çevre koruma nöbetçi si olur, bir de adli evrak kısmı olur ; yani , gelen evrakları yazar, çizer.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- ifade alanlar ayrı bir eğitimden geçiyor mu?
ÜSKÜDAR EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI - Mesleki tecrübe efendim , onlar ; yana ...
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bundan iki üç sene önce üç haftalık bir eğitimden geçiyordu,
genellikle terör olan bölgelerde biraz daha yoğun; ama, normal asayiş içerisinde ifade alma özel bir eği 
tim isteyeceğ i için , sizdekiler de üç haftalık eğitimden geçti mi?
ÜSKÜDAR EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI- Efendim, karakollardaki vukaitler, o eğitimi alma şe
yi yok ;çünkü , meslek tecrübesi , o arkadaşlar genelde on yıllık hizmeti olan arkadaşlar oluyor. Zaten, polis okullarında bunların eğitimi veriliyor, daha sonrada meslekte pişiyor arkadaşlar. Zaten, sorulacak
şeyler format , soracağım ız sorular olayın akışına göre gelir. Şahıs , bir trafik kazası yapmıştır, yaralamalı trafik kazası yapmıştır, o konuyla ilgili sorarız veyahut da iki kişi , birbirini darbetmiştir, taraflar birbirinden şikayetçidir, konuyu her ikisinden de dinler arkadaşlar, soruları ona göre yöneltir. Çok fazla uzmanlık isteyen bir şey değil ; yani, bir terör şubesindeki veyahut da asayiş bürosundaki, cinayet, oto hırsız 
lık bürosu olsun ... Karakollar daha çok acil olaylardaveyahut da vatandaşların müracaatlarını, iki kişi 
nin birbiriyle kavga etmesi gibi olaylarda şeydir. O yüzden çok teferruatlı konular gelmez bize ; yani , uzmanlık isteyen şeyleri de şubelere , bu işleri genelde şubeler yürütür.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Bir hırsızlık vakası oldu; bir oldu , iki oldu, hırsızlık vakası var; ama, tespit yapılmadı, birisinde geldi vatandaş veya memur arkadaş dedi ki, hırsızlığı yapan Hasan oğlu Hüseyin Arslan , siz hemen gidip, o ifadeyi temel alır mısınız, yoksa önceden araştırıp, delil mi toplarsınız?
ÜSKÜDAR EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI- Araştırırız . Bir de, bizde GBT kayıtları falan var. Şah
sı sorarız , eğer geçmişten böyle bir konusu varsa ... Bir de bizim için önemli olan , vatandaşın söylediği
dir ; yani , biz bu adamı , o vatandaşın ifadesine göre alırsak, zaten savcının karşısına getirdiğimiz anda
savcı bırakıyor, delil istiyor bizden . Eğer parmak izi varsavayahut başka bir delil, ona göre zaten bakarız , karşılaştırırız , varsa anında intikal ettiririz ; ama, vatandaşı , kendi ikrarı da biliyorsunuz suçu kabul
etmesi anlamına gelmez, o yüzden o tür şeyler eskiden kalan şeyler, onlar yapılmıyor artık .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Diyelim ki , onlardan bir başkası , bir başkası da aynı ismi verdi; yani , baktınız GBT'den aranıyor şahıs ; aklınızda kalsın diye, bu şahsı herhangi bir yere kaydediyar
musunuz?
ÜSKÜDAR EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI -Tabii efendim . Şimdi , bürolarda, zaten asayiş bürolarındaki arkadaşlar "dedektif" tabir ettiğimiz, o şekilde kendi ajanları vardır, isimleri düşerler. Mesela,
genelde hırsızlık olaylarında benzerlik vardır, aynı şekilde çalı yordur; kimisi işte kapıyı levye ile açar, kimisi kapının anahtarının yuvasını çıkarır, çeşitli teknikleri vardır. Arkadaşlarımız , her gittiğimiz yerde o
teknikleri not eder; üstüste benzer olaylar olduğu zaman , onları, artık, o şahıs, mesela aynı şekilde, zaten şebekeler bir türde çalışırlar efendim. Aynı şekilde yapıyorsa, diğer olaylar da peşi peşine gelir. Hır
sızlık olaylarında bizim için en önemli olan şey, parmak izidir ; yani, vatandaş , sağa sola gider eller, şey
yapar, ondan sonra da gelip bize ihbarda bulunur. Sağlıklı parmak izi alınmazsa , delilden hareket edemediğimiz için , kendi ikrar etse dahi, hatta çaldığı malzemelerle yakalansa dahi mahkemede neticede
şahıs beraet edebiliyor. Mesela teybi otodan almış . Diyor ki "ben bu teybi satın aldım, bilmiyordum" diyor. Mahkeme, onu delillendiremediği için serbest bırakıyor vatandaşı; ama, aracın içinden parmak izini aldıysak, artık yapacak başka bir şeyi kalmıyor.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Parmak izlerini aldınız, malzemeyi de aldınız, ifadesinde "ben yapmadım" diyor, hala inkar ediyor, ne yapıyorsunuz?
ÜSKÜDAR EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI - Biz suçun delillerini koyarız, şahıs , sanık, zati,
CMUK 135'e göre ifade vermemekte serbesttir. Şahsın ifadesi bu şekildedir deyip, göndeririz. O şekli
de bir baskıya gitmez ; çünkü , onun kendi ikrarı da bizim için bir şey ispat etmiyor; ama, parmak izi ve
diğer deliller oturuyarsa mesele kalmıyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Size , dümdüz bir soru soracağım . Bütün bu dediklerine rağmen ,
işkenceyi hala niye önleyemiyoruz?
ÜSKÜDAR EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI - Valiahi efendim, şimdi ," sizin sorduğunuz suale , işkenceyi neden önleyemiyoruz ... Biz, buna taraf değiliz ...
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - isterseniz, bu konuşmalarınızı kayda almayalım .
BAŞKAN Dr. SEMA T PiŞKiNSÜT- Kayda almayınız .
(Bu kısımdaki konuşmalar kayda alınmamıştır)
ıs o

C. ÜMRANiYE DUDULLU KARAKOLU (4.3.2000- Saat:03.00)
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bilgisayara geçtiniz mi?

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN - Şu anda yazışmaları bilg isayarla yapıyoruz ; ama , tam geçtik sayılmaz .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç polis arkadaş var karakolda?

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN- Toplam 53 polis memuru var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- En çok hangi suçtan geliyor?

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN- Hırsızlıktan çok gel iyor ; ama , öneeye göre azalma var.
Nezarethanede,

akşam

saat 23'00'te gelen ,

şüpheli

durumdan

dolayı

toplam 9

kişi

var.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nezarethane defterinize bir bakalım .

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Diğer katlarda ne var?
POLiS MEMURU YAVUZ SERiN - Bunun üzerinde terör. onun üstün asayiş var, araştırma birimi
var.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bina kaç kat? ..

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN- Bedrum katla birlikte 5 kat.
(Hastane sorunu ile ilgili

kısım

var burada)

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Dinlenme olanağınız oluyor mu? Mesela, senede bir veya iki
defa sosyal tesislerde dinlenme imkanınız oluyor mu?

- Denize gidiyoruz, senede bir veya iki sefer

Şile ' ye

falan günü birlik olarak gidiyoruz.

EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Mesela, varsa Antalya 'da veya Alanya 'yada tatil yapma imkanınız
olmuyor mu? (Polis memurları " Hayır , maddi imkanımız olmadığı için , oralara gidemiyoruz" cevabını verdiler)
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Firari sanık için ne yapıyorsunuz?
lığa

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN- Firari sanığın yakalaması yaparız, GBT'sini gerekli yere , savcı
intikal ettiririz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nezarete aldığınız bir kişi , olayı anlatırken şunlar şunlar da var

deyip, bir

başkasının adını

verirse ne

yapıyorsunuz?

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN- Burası büro olduğu için, gerekli yerlere bilgi veririz ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Onun ismini unutmamak için kaydınız olmuyor mu?

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN- Kaydı olursa GBT'ye ... Zaten , onun ifadesinde vardır efendim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Aradan biraz daha zaman geçti; ama , ifadeler, her zaman ...

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN - Şubeye bildirilir, kayıtlara bakılır, şahıs bulunursa getirilir, ona
göre ifadesi alınır. ifadesi alındıktan sonra herhangi bir şeyi varsa, zaten, ona göre işlemi yapılır.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Buraya iki kişi aldınız . Bu kişiler dedi ki , Hasan ve Hüseyin bizim yanımızdaydı . Ertesi gün , bir başka şekilde üç kişi daha aldınız , onlar da aynı isimleri verdiler, bun lar da vardı ; ama, Hasan ile Hüseyin 'in nerede olduğunu bilmiyorsunuz, GBT'den baktınız , daha önce
sabika kaydı yok , bu Hasan ile Hüseyin için ne işlem yapıyorsunuz?

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN- Şöyle efendim : Eğer, adresleri bilinirse .. .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bilinmiyor.

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN - Gerekli şubelere bildirilir, şu şu ifadeler geçtiğinden dolayı arama kayıtlarına alınır, adres tespit edilirse kendisine tebliğ edilir, böyle böyle bir durum var diye.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Tespit edilemediğinde? ..

181

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN- Yakalana kadar arama kayıtlarında kalır.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - GBT. ..

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN - Şöyle bir olay var : Bizde bir evrak çıktığı zaman gerekli şubele 
re bilgi veril ir, faksı çekilir.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Burada ifadesinde kimlerle söylerse söylesin , o kişilerle ilgili
gerekli araştırma dediğimiz GBT'den bakıyorsunuz sanık değiller, orada isimleri yok , sanık değiller, orada isimleri yoksa. tekrar bildiriyorsunuz , oraya bu sefer tirari sanık olarak GBT'ye mi giriyor?

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN - Orası olayın gidişatına göre gerekli makamlara şey yapıyor.
Savcılık
ması

da ona göre isteyebilir, kendimize göre arama
için , yüzleştirme yapılması için .. .

şeyini alamıyoruz . Onların

ifadelerinin alan-

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gıyabında tutuklu mu oluyor?

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN- Firari olduğu için öyle istenir zaten . Savcılığın talimatı olmadığı
zaman olmuyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bunlara GBT'de yer verirler. mi?

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN- Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki, bulundu , geldi , olayla ilgisi olmadığı anlaşılınca GBT'den
düşülüyor

mu?

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN- GBT'de büro arnirliği vardır,şubesi vardır, gerekli yazıyı yazarız
Yani , bizim GBT'ye alma yetkimiz yok. Biz sadece yazısını yazarız .

orası düşer .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- GBT kayıtlarından , siz buradan bilgisayardan baktığımız za -

man ....
POLiS MEMURU YAVUZ SERiN- Bi z bilgisayardan bakamayız .
POLiS MEMURU YAVUZ SERiN - Biz , sadece faks çekiyoruz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- GBT'ye hangi kısım bakıyor?

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN- Bizim GBT Büro Arnirliği vardır, oradadır kayıtlar. Biz buradan
faks çekiyoruz, bakar, varsa "var" diye , yoksa "yok " diye faks çeker. Şu anda bilgisayardan yararlanamıyoruz .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 2000 yılının başından itibaren kaç kişi gelmiş?

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN - 15 kişi gelmiş .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kaçı tutuklandı?

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN- Tutuklama olarak değil de, savcılığa sevk ediyoruz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Savcılıktan bırakılanları geçmiyor musunuz buraya?

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN- Buraya geçmiyor efendim . Gerekli evrağa geliyor, dosyasına konuluyor. Buradan çıkan bu . Nezarethane takip defteridir bu , buradan çıktığı an buranın şeyi biter.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - ifade aldığınız yer burası mı?

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN- Yan tarafta alıyor arkadaşlar.
KADiR BOZKURT (Sinop) - Nezarethane var mı kimse? ..
POLiS MEMURU YAVUZ SERiN - Yok efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Hizbullah mı var ş imdi ?

ma

POLiS MEMURU YAVUZ SERiN- Mustafa Kemal 'de kanunsuz bir gösteri yürüyüş ü ve molotof atoldu.

olayı

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Peki, teşe kk ür ederiz.
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ASAYiŞ :
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Asayiş burada ne zamandan beri çalışıyor?

POLiS MEMURU NAZMi ŞENGÜN - Bir birbuçuk yıl oldu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Siz şu anda teksiniz , nöbetçi mi kalınıyor ; yani , kim kalıyor bu-

rada?
POLiS MEMURU NAZMi ŞENGÜN - Bizim burası tek nöbetçi oluyor. Arkadaşlarımız dışarıda , ekipte.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nezarethaneniz var mı sizin?

POLiS MEMURU NAZMi ŞENGÜN -Var efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Aylık kaç vaka geliyor?

POLiS MEMURU NAZMi ŞENGÜN- 20-25 tane geliyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Burada görev yapanların listesi var mı?
POLiS MEMURU NAZMi ŞENGÜN - Var efendim .
EMRE KOCAOGLU (istanbul) -" ........ " Bey nerede?
POLiS MEMURU NAZMi ŞENGÜN- "....... " Bey bölgede efend im.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sizin isminiz neydi?

POLiS MEMURU NAZMi ŞENGÜN - Nazmi Şengün .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- " .... ...... ." Bey? ..

POLiS MEMURU NAZMi ŞENGÜN - ".......... " Bey yarın çalışıyor.
B A Ş KAN Dr. SEM A T. PiŞKiNSÜT- Başkomiser " ......... " ? ..

POLiS MEMURUN AZMi ŞENGÜN- "...... .. .. .." Bey şu anda istirahatte. "....... ." Beyi görmek isterseniz anons edeyim , hemen gelsin .
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Gelsin.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç aydır çalışıyorsunuz burada Yaşar Bey?

POLiS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Burada 15 aydır çalışıyorum .
BAŞKAN Dr. SEM A T. PiŞKiNSÜT- Daha önce neredeydiniz?

POLiS MEMURU MUSTAFA YA ŞAR ASRLAN - 2,5 sene Şişli tarafında çalıştım , 4 sene Mardin
Midyat'ta görev yaptım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Mesela bu evraklarda rapor yok . 27.11 .1999'da alınmış ,

29 .11 'de

bırakılmış,

hiç rapor yok.

POLiS MEMURUNAZMi ŞENGÜN-Sayın Milletvekilim, mesela burada Numune Hastanesine gidiyor. Öyle zaman oluyor ki , inanın yani , memurun, başını kaşıyacak zamanı yok; başka bir görevde oluyor, zaman darlığından ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Ama, bunlardan bir tanesi, yani sizi koruma açısından , gitse

dese ki , ben

işkence

gördüm , sağı solu

morarıp

gitse , siz bizden

işkence

görmedi diye

ispatlayamazsı

nız .

POLiS MEMURU NAZMi ŞENGÜN-Siz hakiısınız Sayın Milletvekilim , insanoğlu , der ... Zaten , bir
şey görmemişse, demez sayın milletvekilim, ben öyle zannediyorum .
BA ŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - işkence görenler mi söylüyor hep? .. 2.12.1999 'da 22.00'de
3'ünde göndermişsiniz , raporu yok ; yani , tam işkence yapıldı diyebilecek insan bu , sahte evrak
düzenleyerek dolandırıcılık yapmak, 1.12.1999' da gece saat 23.00 'te alınıyor -bütün gece beni dövdüler dese- ayın 3'ünde çıkarıyorsunuz, 48 saat kalıyor ve rapor yok.
girmiş ,

Bakın , bunda da kalem oynanmış . Bu kalem oynamalar çok kötü, kimin
4.12.1999'da gece saat 21 .00'de alınıyor , iki gün tutuluyor ...
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oynadığına

ait imza yok ;

POLiS MEMURU NAZMi ŞENGÜN - Sayın Milletvekilim, mesela, cuma günü akşamları yakalanı
yor, cumartesi günü infaz büroları kapalı oluyor; yani , adliyeye çıkınca infaz bürosunda memur olmadı
ğından , savcılarımız da bize der ki " nasıl olsa bu cezasından düşecek ... " taa pazartesi sabahleyin götürmemiz gerekiyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ben sizi çok iyi anlıyorum . Böyle bile olmuş olsa, doktor raporu yok ; yani , iki gün , üç gün , cumartesi , pazar tutulan bir insan , ben hem yakalama müzekkereliyim hem
iki üç gün beni burada tuttular hem de işkence yaptılar dese, sizin ispatlayacağınız hiçbir şey yok .

POLiS MEMURUNAZMi ŞENGÜN-Sayın Milletvekilim , yakalama müzekkereleri. ..
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yakalama müzekkereli de olsa ; yani , içeride tutarsanız da rapo-

ra ihtiyaç var.
yok .

Bakın , 6'sında alıyorsunuz ,

?'sinde

çıkarıyorsunuz ,

Peki , buradan götürmenizde zorluk oluyorsa,

nasıl

yakalama müzekkeresinin

dışında

rapor

çözülebilir?

POLiS MEMURU NAZMi ŞENGÜN- Aracımızın , elemanımızı n olması lazım efendim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bakın , 10 Aralık cuma gününe denk geliyor, saat gece
20.50'de almışsınız , yakalama müzekkereli , inşaat teknikeri, 13 Aralık sabahı; yani , 3 gün sonra çıkarı
yorsunuz ve raporu yok .

POLiS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Efendim , yakalama müzekkereleri , zaten bunlar
direkt savcıya çıkacağı için, savcının emriyle yakalanan insanlar için zaten alınmıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Hakiısınız da , 3 gün nezarethanede kalıyor. Bu insan dışarıya
çıktığı

zaman, beni 3 gün dövdüler dese, nasıl

ispatlarsınız?

POLiS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN- Ama, onlara bir suç isnat etmeye veyahut da dövmek gibi herhangi bir şeyimiz yok ; yani, onları sorgulamaya dahi hakkımız yok .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yok ; ama, sorgulanan çok insan var burada .

POLiS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Hayır efendim, kesinlikle ... Bu yakalama müzekkereleri, kesinlikle bir kelime dahi edilmez , onların suçlan sabit zaten , savcılık onların cezalarını kesmiş .
POLiS MEMURU NAZMi ŞENGÜN- Aslında , 3 gün kalması da, cumartesi günü infaz bürosunun
adliyede kapalı olmasından kaynaklanıyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - ilk defa , bu kadar çok raporsuz vaka kayıtları görüyoruz ; ra-

por yok.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Burada hangi hastaneye götürüyorsunuz?
POLiS MEMURUNAZMi ŞENGÜN-Numune Hastanesine .
KADiR BOZKURT (Sinop)- Sema Hanım, bunun demek istediği şu: Yani, bu şekilde insanlar çıktı ...
POLiS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Hayır efendim, kesinlikle ...
KADiR BOZKURT (Sinop)- Bir dakika, bir dakika ... Sen , doğru , haklısın da, kötü niyetli insanlar da var.
Kafasına,

sunuz ki,

gözüne vurdu veya bir yere çarptı, ondan sonra gitti , ben
bunu kim ispat edecek?

ışkence

gördüm , siz de diyor-

hayır, olmadı ;

POLiS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Arkadaş burada daha yeni, ben 15 aydır burada
için bir şeyler anlatmak istiyorum .

çalıştığım

Bizim bu karakolların genelinde yakalanan insanlar buraya gelir ; fakat , bunlar ilk yargılandığı andan
itibaren bunların raporlarını karakoliarım ız alır. Arkadaşlar buraya işlememiş olabilirler, işlememiş ...
KADiR BOZKURT (Sinop)- işte , sen orada suçlu olursun .
POLiS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Burada 300 kişi varsa, kesinlikle 300 'ünün de raporu vardır diyorum.
BAŞKAN Dr. SEMA

T. PiŞKiNSÜT - Bakın , "... ...... ... ", 15.12.1999'da saat 01.30'da alınıyor,

17.12.1999 'da saat 01 .00 'de

çıkarılıyor,

raporu yok .
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POLiS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Benim anlatmak istediğim olay şu: Burası asayiş
şubesi olduğu için karakol gibi çalışmaz . Karakollar, bunları yakaladığı andan itibaren raporlarını alırlar. ..
KADiR BOZKURT (Sinop) - Karakol sana gönderdi, senin buraya girdi, defterine işledin , 48 saat
sonra çıktı veya neyse, burada kaldığı süreden sonrası normal olarak ...
POLiS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN- Buradan tekrar savcılığa çıkarırken eğer bu rapor ...
Ama, dosyasında muhakkak vardır efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bir dakika, şuna bakalım . "............ ",oto hırsızlığına teşebbüsten dolayı 13.12.1999 saat 01 .1O'da alınmış , karakoldan falan değil , ayın 15'i çarşamba gününe denk
geliyor "4 gün gözetim izinlidir" diye yazılmış buraya, 17.12.1999 tarihinde saat 01 .00'de bırakılıyor ve
raporu yok .
Bakın , " ...... ...... ", oto hırsızlığına teşebbüs . Yine, burada suç yeri ve tarihi 15.12.1999 çarşamba günü saat 01.30 'd alınıyor, 17.12.1999 cuma gününe kadar 4 dört gün gözetim izinlidir" diye savcılıktan
şey alınmış, saat 13.00'te bırakılıyor ; yani, 24 saati geçer şekilde sorgulanıyar bir noktada veya ifadesi
alınıyor ve rapor yok .

POLiS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN -Onların dosyasına bakayım .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -13 Eylül1999 saat 23 .30 'da alın ıyor, 13 Eylül Pazartesi ve 4
uzatılıyor,

gün

17 Eylül Cuma gününe kadar tutuluyor,

Haydarpaşa 'dan

bunun raporu var, darp izine

rastlanmamış .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Raporu olanda "darp, cebir vardır" deyip de, dava açılan var mı?

POLiS MEMURU NAZMi ŞENGÜN -Yok efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Numune Hastanesinden alınan bu raporda sağ kasık altında

diye ...
POLiS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN- Tabii, şahısların şikayetçi olup, şu an mahkemede
olan arkadaşlar var.
Yalnız

bunlar, piskopat, kendilerini kesiyorlar,

arkadaşıyla hırsızlık yapıyor,

teyp, kaset

çalıyor.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Şimdi , ba kın , burada çok büyük sorun var, öyle değil.

"............ ", kapkaç oto hırsızlığı diye tutulmuş . 13.9.1999 saat 23.30'da içeriye alınmış , ertesi gün
Numune Hastanesi Baştabipliğinden 14.9.1999 tarihinde" sağ kasık altında 0,5 santim kesik olarak" bir raporu var, almışsınız raporunu . O rapordan sonra bunu göndermeniz gerekirken 4 gün
uzatılıyor, 17.9.1999 saat 12.30'da gönderiliyor ; yani , 14.'ten 17'ye kadar üç koca tam gün daha raporun üstünden burada kalıyor, nasıl ispatlayabilirsiniz?
Bunlarda .çok hata var, açılan davalarda hiç bir şey edilemez." ..... ..... .. "e ait raporu ayın 14'ünde almışsınız; ama, bundan sonra üç gün daha burada kalmış .
Haydarpaşa

POLiS MEMURU NAZMi ŞENGÜN - Suç ortakları oluyor, onları yakalatmak için gün alınmıştır.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Anlıyorum , doğru, savcılıktan gün alabilirsiniz; ama, çıkmadan
önce , 17'sinde raporun olması lazım , o üç günün hesabı nasıl verilebilir, verilemez . Bakın, cumartesi ,
pazar da değil ; pazartesiden başlıyor, cuma kadar...

POLiS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Yani, siz , girerken almışsınız, savcılığa intikal ettirirken almadınız mı demek istiyorsunuz?
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Zaten , hemen hemen hiç rapor alınmamış da , bu vaka için ,
ayın

13'ü gecesi aldıktan sonra ayın 14'ünde gitmişsiniz " sağ kesik altında kesik var" diye rapor almış
Onun üzerine artık onu göndermeniz lazım raporun bitmesi için, siz, 3 gün daha sorguluyorsunuz
veya üç gün daha nezarethanede kalıyor.
sınız .

POLiS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN -Gözetim süresi alınmıştır efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tamam , gitmeden evvel bir daha rapor alınması lazım .
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POLiS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Üç gün bitiminde, gözetim süresinin bitiminde ,
bunlar savcılığa intikal ettirilirken rapor alınıp , intikal ettiriliyar efendim .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yok rapor.

kak

POLiS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Oraya yazılması değil de, bunların hepsi muhakşey... Musrafa Vural arkadaşımız burada olsa , bize yardımcı olurdu efendim .
KADiR BOZKURT (Sinop) -Sayın Başkan , 2000 yılından bir örnek verebilir misiniz?

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bakın , yakalama müzekkereleri . " .. ......... ", oto hırsızlığı.
15.1.2000 gece 23.30'da alınıyor, ertesi günü saat 11 .00'de bırakılıyor, raporu yok .

Biz bir tane bulup getirin, biz buradan
Bunların

karşılaştıralım ,

hepsi de karakoldan falan gelenler de

değil ;

hepsinde zaten rapor yok .
yani , buradan

alınanlar.

Bakın , bunun hiç şeyi yok ." ... ........ .", yakalama müzekkereli, 21.1.2000 'de saat 9'da alınıyor. Yakalanma müzekkeresi var, ertesi gün teslim edilmesi lazım. Aldığınız gün salı, cuma değil ; ayın 24'ünde
götürülüp teslim ediyorsunuz ve 3 günde rapor yok.

POLiS MEMURU NAZMi ŞENGÜN - Bunların şehirlerarası aranması oluyor efendim . Diyelim ki,
Diyarbakır'dan aranıyor. Polis kayıtlarında çıkıyor ; fakat, evrağı bulamıyoruz . Bu sefer savcı bey, karşı
tarafa talimat veriyor ; yazı yazılıyor, faks çekiliyor. "Bu faksın cevabı gelinceye kadar siz bunu muhafaza edin" diyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kendinizi koruyabilmeniz için raporu olması lazım . Nezarethanede 3 gün , burada olduğunu nasıl ispatlarsınız , onu demek istiyorum .

POLiS MEMURUNAZMi ŞENGÜN-Sayın Milletvekilim , zaten , yakalama müzekkere ... inanın , yani samirniyetle söylüyorum ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Biz size inanıyoruz ; ama, hukuk açısından ...
Bakın ,

de

alınmış ,

bu da öyle, ".... ... "," ... ...... ", " .... ....... ", hepsi yakalama müzekkere, 4'er gün. " .... ........ ", 21 'in24'ünde gönderilmiş, hiçbirinin raporu yok .

".......... " oto hırsızlığı , 14.2.2000 saat 3.'te alınıyor, daha doğrusu , 14.2.2000 saat 02.15'te alınıyor.
Oradan alınır alınmaz, saat 03 .00'te, buraya girmeden önce , 00 .30'da, 14.2.2000, Numune Hastanesinden "darp izi yoktur" diye rapor alınıyor. Yani, evvela gidilip rapor alınıyor, içeriye ondan sonra alını
yor, ertesi gün saat 21 .30'da gönderiliyor...
POLiS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Onlar, karakoldan bize geliyorsa rapor almışızdır.
Karakolda rapor alınmamıştır, onların girişlerini yapmışlardır. Mesela, o önce yakalanmıştır, rapor o şe
kilde olmuş olabilir.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Mesela," ........... "in dosyasını bulunuz , 20.2.200'de silahla ya-

ralama

olayı

ile ilgili olarak

Nezarethane

24 saat gözetim

altında

tutuluyor, buradaki

kaydında

raporu yok .

koşulları

nanların kaydı yapılmış ,

gun

alınmış .

uygun. Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki sürelere uyulmuş , gözaltına alı
nezarethanede bulunan yok , yönetmeliğin 12 nci maddesindeki hususlara uy-

işlem yapılmış .

30.12.1999'den önceki günlere ait doktor raporlarının olmadığını , avukatın hiç olmadığı, nezaret sürelerinin geçtiğini yakalama müzekkeresi olanların bekletildiğini , B ve D bölümlerinde özentisiz işlem
görülmüş . Ancak , 7 Nisan 1999'dan sonra verilen her aylık raporda da durum müspet ve hepsinde de
ibrahim Konuk imzası var.
KADiR BOZKURT (Sinop)- Mesela Savcı ibrahim Bey kaç karakolu denetliyor?
POLiS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Bilmiyoruz .
POLiS MEMURU NAZMi ŞENGÜN- Sarıgazi, Sultanbeyli taraflarını da ibrahim Bey denetliyor.
(Ayrılma

saati : 04.30)
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D. MALTEPE ŞEHiT SAFFET OKUMUŞ POLiS KARAKOLU (GÜLSUYU) (4.3.2000-Saat :OS. OO)

1. ARA ŞTIRMA , TERÖR :
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- iki kat alta inildikten sonraki nezarethanenin yanındaki bekleme odası şeklinde kullanılmayan nezaret önünden yanındaki odadan girildiğinde kontrplak oturma yeri
olan demir bankın ayakları çıkarıldığında , altında yaklaşık 45 santimetre derinliğinde , 1,5 metre arayla
k onulmuş iki adet beton del i ği.görüldü

iki kat aşağıya inildikten sonraki Asayiş , Terör Mücadele Nezarethanesinin girişindeki birinci bölmekarşıdaki odanın içerisinde yaklaşık 3,5X3 metrelik bir odanın içerisinde beton karetaşlarla döşen
miş oda ; ikinci bölmesinde de içerisinde tuvaleti olan , bir antre ile yine aynı büyüklükte, yerde tahtası
olan bir nezarethane odası ; yan taratta da dört hücre si olan ve kullanılmayan bir nezarethane. Birinci
kullanılan , gözaltına alınan tahtanın üstündeki oda, kamerayla yukarıdan izlenebiliyor.

den

Son zamanlarda olaylarda azalma oldu mu?
POLiS MEMURU DURSUN YAGIZ- Oldu .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Azalma , daha ziyade iBDA-C, öteki gruplardan? ..

POLiS MEMURU DURSUN YAGIZ- DHKPC ve MLK var.
Eskisine göre çok

azaldı .

(Teknik Büro çilingirlerce

Ben 1993'te buraya geldim .
açtırıldı)

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burada iki hoparlörü olan bir teyp var.

(TEM Büro

Arn i rliğinde

bir

şey

yok)

2. ASAYiŞ BÜRO
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Evraklar bilgisayara geçmiş mi?

VEYiS KIVANÇ - Evet.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bir adet hortum var, bir bidon var.

Kaç personel var.
POLiS MEMURU DURSUN YAGIZ- Karakolda 36 mevcut var; ama, 1 tane de gayrimevcut var,
çevik kuvvet hariç.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bayan polis var mı?

POLiS MEMURU DURSUN YAGIZ- 1 bayan polis var; ama, doğum izninde .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Yemeği burada mı yapıyorsunuz?

POLiS MEMURU DURSUN YAGIZ- Malzemeyi dışarıdan alıp , yemeğimizi burada yapıyoruz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burada kartateks işini mi yapıyorsunuz?
Başka s ının

ismini

verdiği

zaman? ..

POLiS MEMURU DURSUN YAGIZ- Davet ediyoruz , karakala geldiği zaman ifadesini alıyoruz ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ama, mutlaka, bir başkasının ifadesinde adı geçen insanı davet ediyorsunuz?

POLiS MEMURU DURSUN YAGIZ- Evet.
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Adresi yoksa? ..

POLiS MEMURU DURSUN YAGIZ- Temin edilememiştir şeklinde yazı yazıyoruz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Nereye yazryorsunuz?

POLiS MEMURU DURSUN YAGIZ- Savcrlrğa .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Savcılık mr GBT'ye bildiriyor?

POLiS MEMURU DURSUN YAGIZ - Kimlik tespiti yapılamazsa faili meçhul olarak geçiyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Mesela, siz, bir kişinin ifadesini alırken o olay hakkında bizler-

den

başka

bir de Hasan var dedi.

Hasan ' ın

adresi yok ; adı

soyadı

var, adresi yok .. .

POLiS MEMURU DURSUN YAGIZ- Firari sanık olarak gönderiyoruz .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , adresi varsa? ..

POLiS MEMURU DURSUN YAGIZ- Kimlik tespitini yapıp davet ediyoruz. Gelmezse savcılığa bildiriyoruz , savcılığın talimatryla geliyor.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Burada da , savcının talimatrna göre ifadesi alınıyor, salınıyar

veya ...
Peki , adresi yok , sadece

adı soyadı

var? ..

POLiS MEMURU DURSUN YAG17- Bulunarnazsa tirarını veririz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Firarinin anlamı kaçmak değil mi , kaçak değil?

POLiS MEMURU DURSUN YAGIZ - Sadece firar olarak gözüküyor; ancak , fişlenmesi için savcr Irktan yazı geliyor, bu şahıs , bu suçtan aranıyor şeklinde , bir kanrya vardıktan sonra fiş açılıyor.
EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Arandıklarını biliyorlar mr?
POLiS MEMURU DURSUN YAGIZ- Suçu varsa , bilir.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ama , kan davası oluyor, iftira olur, adresi varsa onun da kaydrnın

gitmesi

lazım .

Siz şunu demek istiyorsunuz: Genel Bilgi Toplamada, insanların, herhangi bir konuda belgeli olarak
suçlu oldukları veya daha önce yaptıkları bir olaydan dolayı sabrkalr olduklarına ait bir kayıt vardır. Bunun dışında , sabrkalr olmayıp ; ama, arandığında arandrğınr söylersiniz .
POLiS MEMURU DURSUN YAGIZ- Tabii. Şu suçtan dolayı şu şahsın karakolumuzda gözetim alherhangi bir buçtan aranrp aranmadrğrnr. ..

tına alındığını , başkaca

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gözetim altına alınmadan ; yani , arıyorsunuz ya ...

POLiS MEMURU DURSUN YAGIZ- Biz, onu bilgiişleme bildiriyoruz.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Temiz kağıdı oluyor ya ; o temiz kağıdı arandığında sadece
GBT'ye bakrlmryor; bilgiişlernde de tirarı mi, sabrkasr var mr, yok mu diye bakılıyor.
Teşekkür
Arşivdeki

ederiz .
bu lastikler ne?

POLiS MEMURU DURSUN YAGIZ- Araçların lastikleri, parçaları. ..
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Üç araba tekerleği var burada.
Şunlar

ne , cop mu onlar?

POLiS MEMURU DURSUN YAGIZ- Takım olarak ; kask, kalkan, cop ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Savunmak amacıyla kullanılan aletler.

KARAKOL AMiRi ALi BOZLU-Ben 1 Eylül 1999'da göreve başladım . Bu birbuçuk seneye yaklabir zaman içerisinde bir hayli mesafe kaydettik . Evet, sorunlarımrz , eksikliklerimiz var, özeleştirimi
zi yapıyoruz , nasıl az hata yaparız diye sürekli arkadaşlarla görüşüyoruz.
şan
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Bizim bir tazminat alma durumumuz vardı. Bunları hatta hanımlarımıza söyledik , çocuklara söyledik, hayal kırıklığına uğradık . Bütün bu sorunlar çözülürse çok ş e yleri aşarız .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Zaten polisin hakk ı. Sadece buradaki özlük hakları , tazminatlarla ilgili değil ; aynı zamanda senede bir veya iki defa hem manevi yönden hem de beden yönünden
dinlenebilecek tesislerinin olması lazım . Polisler, hastanede çalışanlar , adliyede çalışanlar toplumun çok
sıkıntılı kesimleriyle karşı karşıya görev yapıyorlar. Kaç senedir söylüyoruz , özel harekatta, çevik kuvvette çok söyledim bunu , tabii ki , bütün polislere de aynı şekilde , infaz memurlarınada aynı şekilde , bu
insanlar hastalandıklarını bilmezler, ne zaman sinir sisteminizin bozulduğunu , ne zaman bedenen sağ
lık koşullarınızının bozulduğunu öğrendiğinizde geç olmuş olabilir; onun için senede iki defa checkuptan geçmeniz lazım .
Gördüğüm kadarıyla insanlar kendilerini çok düşünmüyor ; ama, çocuklarını düşünüyo r. Mesela, biraz önce sokakta kalan çocuklarla ilgili birimi gezdik . Suranın i htiyacının tamamının Polis Vakfı tarafın
dan karşılandı ğ ını gördük. Bence çok şaçma bu . Pol is Vakfı , polise hizmet etmek için , sosyal tesisler
yapmak üzere, polisin çocuklarını, başarılı olanlarını ücretsiz akutmak üzere kullanılması gereken.bir
vakıf olmalı. Sokaktaki çocuğa sahip olmak veya sokakta suiistimale uğrayacak olan çocuğun getirilip
barındırılması , onun yedirilip dayurulması devletin asli görevidir. Polis görevlendirilebilinir ; ama , Vakfın
Geliri kullanılmamalı, Vakıf , polis şehitlerimizin ailelerine , zor koşullarda çalışan her an hayati tehlikesi
olanların birinci sırada olmak üzere, hepsinin başarılı çocuklarına burs vermeli , kurs vermeli , yetiştirme
li , tatil yerlerini yapması lazım .

Ama, bunların olup olmaması , i şte, polisin çalışmasını etkileseydi , bu zamana kadar kimse elini kolunu kıpırdatmazdı ; çok fedakarane çalışmaları var, bunu inkar etmemek lazım. Politika yaratabilmek
ve yeni birtakım yaratıcı projeksiyonlar yapabilmek için , konuya farklı gözlerle bakmamız lazım .
Bizim misyonumuz Parlamento olarak ; 1- Bürokrasi ve devlet bizim devletimizdir 2- Halkın verdiği yetkiyle, Parlamentonun gücüyle de bir denetim mekanizması vardır ; yani, o gözle bakıp , hiç birbirimize kırılmadan düzelteceğiz, sonuna kadar .. . Bozukluklarımızı da, öyle deşifre ederek , insanları hır 
palayarak veya işte geçen gün karakolda bulduğumuz askı nedeniyle en alt birimdeki polisin veya birine fatura çıkarılarak değil , böyle bir şey de istemiyoruz ; ama, bu insanlık ayıbının bitmesi lazım . Herkesin kadını, kızı , çocuğu var, çırçıplak saymanın , hortum tutmanın , işkence yapmanın bir mantığı olamaz.
de "yapma" demek çözüm değil ; o zaman bananecipolis yapısı oluşur. Onun yerine şöyle yapalım , şu teknikler sizin önünüzded ir, şu anda şuraya gidebilirsin, şu anda parmak izini alabilirsin denilmeli . Bunun polit i kasının üretilmesi , sisteminin kurulması da Meclisten geçer.
Bunu

değiştirirken

mensubu yok yanımızda , geçen sefer geldiğ i m i zde de bir tek basın mensubu yoktu .
2 küsur metre boyunda, 1Ox15 kalınlığında , ortası delik, özel yapımış , kaytanları
falan geçmiş , alınan yer belli . Ama, sorun , onun alınması değil , bu yapılmayacak şekilde sistemin kurulması. Onu kullanan bir tane polis memuru değil ki, zaten bir kişi kaldıramaz onu , en basitinden iki ki şi kaldırıp koyacak. Dolayısıyla , en alttaki bir birimdeki amirin veya oradaki polise çıkarılacak faturayla
tamam , bitti değil. Hep birlikte mücadele edeceğiz .
Bir tek

basın

Aldığımız askı doğru ;

KARAKOL AMiRi ALi BOZLU - Efendim , teşekkür ederiz .
Sizin denetlemelerinizden, ben
Karakolu

nasıl

şahsen hoşnut

oldum .

buldunu z? Eksikliklerimi görüp, öze leşti ri

yapmasını

severim .

GÜLSUYU KARAKOL AMiRi ALi BOZLU - Karşıda , Bağazın öbür yakasındaki bir Gazi Karakolu ,
zihinlerde nasıl çağrışım uyandırıyorsa , Anadolu yakasında da Gülsuyu Karakolu da aynı çağrışım , eş
değer. Örneğin , akşam bir uygulama yaptık , başta Emniyet Amirimiz , bendeniz vardı m, arkadaşlarımız
la bir ekip oluşturduk , arama yaptık . Benim sitilim şudur : Adanalıyım , köylü çocuğuyum . Burası hep köy-
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den gelmiş insanlar; ya işçi emeklisi ya memur emeklisi ya da köylü , sorunlu bölge. Kapıdan içeri giriyorum , Selamün Aleyküm, arkadaşlar, arama yapıyoruz, lütfen kimliklerinizi masanın üzerine çıkaralım,
arkadaşlarımıza yardımcı olalım , memur arkadaş geldiğinde ayağa kalkalım .. Bazısı pat ayağa kalkıyor,
oturun bakayım, oturun diyorum. Arkadaşlar dolaşıyor, aramasını yapıyor. Arama bittikten sonra, teşek
kür ederim , sizi seviyorum, haberiniz var mı? Bu sloganı aynen tekrarlıyorum "biz de, sizi seviyoruz" diyorlar ve güzel bir hava içerisinde iyi akşamlar dileyip çekip gidiyoruz . Burada, bir hayli mesafe aldık,
özellikle nerede, nasıl daha iyi hizmet verebiliriz diye bütün arkadaşlarımızla her gün toplanırız, kendi
özeleştirimizi samirniyetle yapıyoruz .
Öbür taraftan düşünüyoruz, zihnimizde şöyle bir soru var: insan hakları, insan hakları da , yahu karhiç mağdurun hakları yok mu? Sürekli sanık hakları gündeme getiriliyor, öbür taraftan vatandaşın, Büyük Millet Meclisine, Parlamentoya gitmiyor; ama, karakolda amirinin karşısına çıkıyor, yanmış,
arabasından teybi gitmiş, evinde yatak odasına girmiş , cüzdanı karıştırmış, yükte hafif, parada ağır ne
kadar şey varsa gece yürümüş, adam geliyor, ne yapacağız? ..
deşim ,

Daha yakın zamanda adamın bilgisayarı gitmiş . Adamın eşi mimar, istanbul 'da, yurtdışındaki büyük
projeleri var. Adam, bilgisayar derdinde değil, onu kırk defa alır, adam , projenin derdinde. Bu
projelerin yeniden çizimi aylar alır, sene alır diyor, bana bu proje lazım diyor. Benden yardım bekliyor
adam .
şirketlerin

Şimdi ,

biz de diyoruz ki , ben 15 senelik polisim . Hareketli yerlerde çalıştım , küçük yerlerde çalışma
8 sene çalıştım , Anatartalar Karakolu, Çankaya , kordiplomatiğin olduğu yer, Esenboğa
Hava Limanı , oralarda oluştu benim altyapım . Burada varoşa hizmet veriyorum . Buraya 1 Eylül1998'de
burada göreve başladım . Şunu anlatmaya çalışıyorum efendim: Sizin dikkatierinizi çekiyor mu acaba ,
çağdaş anlamda sanık hakları güzel , hoş da, çok arzu ediyorum , gerçekten şu Avrupa Birliğine girsek ,
sorunlarımızın çoğunu aşacağımızdan eminim.
dım , Başkentte

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ben, Avrupa Birliği meselesi olarak düşünmüyorum .. .

GÜLSUYU KARAKOL AMiRi ALi BOZLU- Mesela, adam , karşıda bir kimya fabrikasında çalışıyor ,
dönüyor, 250 milyon lira maaş almış . Kız çocuğu, daha 18-20 yaşında, maaşını almış, maaşından
hiçte harcama yapmamış . Şu karanlık sokaktan geçiyor, boynunda çantası, içerisinde para , kapkaççı
çantayı kapıp kaçıyor, maaş gitti. Kimisi yerde sürükleniyor. Mala karşı suç olayında müthiş bir artma
var, vatandaş bezmiş vaziyette. Buna yönelik caydırıcı yasal müeyyidelerin bir an önce hayata geçirilmesinde yarar var diye düşünüyorum. Şu andaki yasaları yetersiz görüyoruz ; yani, 15 günde çıkıyor, bir
ay, birbuçuk ayda içeriden çıkıyor sanık.
işten

EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Cezaların biraz artırılması ve tutuksuz yargılama yerine , tutuklu
yargılama olması lazım .

GÜLSUYU KARAKOL AMiRi ALi BOZLU- Ben , hukuk mezunu olmadığım için , teferruatlı bir şekil
de ifade edemiyorum ; yani, buna yönelik verilen cezaların biraz daha artırılmasında yarar var.
Mağdur hakları zedeleniyor diye düşünüyorum. Mağdur, benimle muhatap oluyor, benden bir şey
bekliyor. Az önce ifade ettiğim gibi , disket gitmiş , adam, bilgisayarda değil , hanımının projesinde kafası.

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sanığın hakkı falan diye değerlendirmernek lazım, sanık hakkı değil. ..

Elbetteki

mağdurun hakkı ,

sonuna kadar

yargının,

her

basamağı

ile

işlemesi lazım .

Sanık hakkı
cağım

sadece insan olmasından dolayı gelen hak ; ama, intikam almakla veya onu soruştura
diye her türlü konuda yanlış yapmakla olmaz.

Bir yandan polisin saygınlığı , toplum içerisindeki yeri, parası , çocukları , kafası ailesiyle olan ilişkile
ri düzenienirken bir yandan yargı doğru işletilmeye çalışılacak, Artık , kelimelerle anlatılamayacak kadar üzücü olan olayların olmaması lazım . Bu , her yerde oluyor diye bir şey söz konusu değil ; ne daya190

ğı

olabilir, ne soyulması olabilir, ne başka türlüsü olabilir ; artık , neticede bu olmamalı. Ama , bunu yapdiye de , aman canım , bu kadar yaptık , bir şey olmadı , yargı da salıveriyor bunları , bana ne
düşüncesi de doğru değil.
mayacağız

GÜLSUYU KARAKOL AMiRi ALi BOZLU- Efendim, izin verirseniz bir şey aktarmak istiyorum .
1980 öncesinin polisiyim . ihtilal olduğunda, hadiselerin cafeatlı zamanlarında Ankara 'daydım .
1983'te, on senelik polisken şark hizmeti çıktı , gitmedim , mesleği bıraktım , köye gittim , 11 sene köyde
yaşadım . Çiftçi çocuğuyum , çok değişik işler yaptım , mücadele ettim . On senelik birikimi olan bir insan ,
gidip de, pavyonda fedailik yapmadım , köyde babama yardım ettim . Arnelelik yaptım , muhasebe bürosunda yardımcı elemanlık yaptım , kahvede ocakçılık , ayakçılık yaptım , esnafa çay götürüp getirdim .
Adana 'da mahalli bir gazetede çalıştım ; mücadele ettim. Daha sonra idare mahkemesine dava açtım ,
kazandım , tekrar mesleğe döndüm , 6 yıldır çalışıyorum . Hayattan kazandığım birtakım kazanımlar var.
1983'ün Temmuz ayında mesleği bıraktım , 1994 Ağustos'ta tekrar mesleğime döndüm. Büyük değişim
olduğunu gördüm , büyük bir gelişme var yani. Tamamen bir köy hayatından , tekrar kent hayatına girdim , müthiş bir değişim oldu . Mutlaka eksiklik vardır, olacak .. .
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gayet tabii olacak ..

GÜLSUYU POLiS KARAKOLU AMiRi ALi BOZLU- inanın , ben kendi kendimin eleştirisini yapıyo
rum , teşkilatımın , müthiş bir değişim olduğunu , bundan gurur duyuyorum , iftihar ediyorum . Münferit birtakım şeyler olabilir. Yüreği insan sevgisiyle dolu , cıvıl cıvıl güzel insanlar ... Çok güzel şeyler olacak ...
işte buralara gazete kupürleri yapıştırdım . Mesela , burada, stesi nasıl yenebiliriz ... Benim arkadaşım
stresli , öfke dolu. Buradan eve gidiyorum , bizim hanım bir şey söylüyor, icabında bağırıyorum , ondan
sonra da aklıselim hakim oluyor ... Böyle şeyler oluyor. Bunu gazeteden kestim , bakın , kahkaha ... Çok
faydalı oluyor bu . Hatta, düşünüyorum , merkezi müzik sistemi kuracağım , hastanelerde falan çalıyar
sözsüz müzik , nezarethaneye yönel ik, arkadaşların çalışma odalarına yönelik , hatifte açayın diyorum.
Katarndaki projelerden birisi de bu. inşallah onu da gerçekleştireceğ i m . Böyle güzel şeylerimiz var.
Karakolu mu
Avrupa

nasıl

Birliğine

gördünüz , eksikliğim varsa düzelteyim .

gireceksek hep beraber

gireceğiz .

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Avrupa Birliğine girmek değil , biz , kendimiz için yapmak zorundayız.

zim

GÜLSUYU POLiS KARAKOLU AMiRi ALi BOZLU-Yabancılar gelip de , bizi denetleyeceğine biadamımız gelip , denetlesin de ...
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Denetiemek de değil , beraber çözüm bulalım .

GÜLSUYU POLiS KARAKOLU AMiRi ALi BOZLU- işte , bu bağlamda var mı eksikliğimiz?
BA ŞKAN Dr. SEMA T. P i ŞKiNSÜT- Şimdi , tabii ki , kendi bölümleriniz modernleşmeye başlamış ,
belli bölümler henüz daha çok eski yapılar içerisinde. Bu , sadece fiziksel anlamda masa, sandalye olarak değil , arşiv sisteminizin bilgisayar düzeninden -üç katı birden söylüyoruz tabii- ama, geçmişteki birtakım düşüncelerin yapıldığına ait izler var. Tabii ki , sadece sizin geldiğiniz birbuçuk seneyi değerlen 
dirmiyoruz , daha evvelden itibaren gelen ve bunun ne kadar bir süreç içerisinde hızla düzeldiğine de
bakıyoruz . Onun işareti , en alt kata inildiğinde kanepenin altındaki askı deliklerini gördük .

Mutlaka moral

değerleri

yönünden polisin elinden

tutulması lazım.

ikincisi , mutlaka ekip çalışması yapan insanların , belli koşullarda da dinlendirilmesinin sağlanması
lazım .

Üçüncüsü, karakolların daha düzenli ve teknik anlamda da çalışır hale gelebilmesi için, sadece polis memuru arkadaşlara , hem kaydını hem temizliğini hem girenin çıkanın gözetimini bırakmamak lazım .
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O yönden de , dışarıdan sivil , belki sivil
kolun da buna ihtiyacı var.

yardımcı

personel

Ayrıca, dışarıda uğraşmış oldukları m ızla, onların

leme

sosyal

oranının düşürülmesi

takım

sosyal

kurumlarıyla

desteğinin sağlanması lazım;

yani, bu kara-

yaşantısı

ve suç işlememesi , onların suç iş
Gerek belediyelerle, gerek devletin bir-

konusunda çok yeterli olamazsınız .
desteklenmesi lazım ki, ortak bir çalışma

olmalı.

Eleştirrnek çok kolaydır. Ben başhekimiikten gelen bir insanım, bunlar çok kolay işler ; ama, nasıl çözeriz zor. Bizim burada yapmak istediğimiz , çıkarmak istediğimiz, Parlamento olarak sahip olmak istediğimiz , her kesimin sorunlarına sahip çıkacak sekilde düzenlemektir.

GÜLSUYU KARAKOL AMiRi ALi BOZLU-iki komşu kavga etmiş. Birisi , vergi dairesinde memur,
öbürü öğretmen . Baktım , koskoca adamlar, mahcub oldum . Kavgalarının nedeni de çok basit bir şey.
Kavganın sebebi de , birinin çatısından diğerinin çatısına su akıyor. Yahu kardeşim , paran yoksa para
vereyim , kaç lira? .. Sana 20 milyon lirayı ben vereyim de kavga etmeyin, barışın dedim.
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Siz vermeye mecbur değilsiniz O kadar iyi niyetli olmamak
lazım ;

yani, polisin, halkın içerisinde gerektiğinde hem
hukuk düzeni içerisinde güçlü kılınması lazım
(Ayrılma

Saati : 06.15)
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tavrını , saygınlığını koruması,

hem de yasalarla

TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYO U BAŞKANLIGINA

Komisyonumuzun 22.02.2000 tarihli kararı ile çalışma yapmak üzere oluşturulan Alt Komisyon
Heyetimiz Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi ile İ s tanbul Sonışıurma ve Kovuşturma sistemi
üzerinde I 998 ve 2000 yıl larını karşılaştım1alı olarak kapsayan inceleme ve değerlendirme
çal ı şmaların ı, Alt Komisyon Heyetimizin kuruluş amacına ve yetki lerine uygun doğrultuda
tamamlamıştır.

Çalışmamız

sonucunda

hazırladığımız "Kadın

ve Çocuk Tutukevi 1998 ve 2000 Raporu" ile

"Soruşturma ve Kovuşturma İstanbul 2000 Raporu" isimli iki rapor Alt Komisyon Heyetimizin

tüm üyeleri

tarafından oy birli ği

ller iki raporu

ile kabul

saygıla rımı zla

ed ilmiştir.

arz ederi z. 03.05.2000

.ı.._v.,JJ(

TAR PİŞKİNSÜT

Komisyon Başkanı
Aydın Milletvekili

A. Emrc KOCAO LU
İstanbul Milletvekili
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T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU BAŞKANLIGI
Toplantı

Konu

No : 22
: "Bakırköy

03 .05.2000
Kadın

ve Çocuk Tutukevi 1998 ve 2000 Raporu" ilc "Soruştunna ve Kovuştunna
!stanbul 2000 Raporu" isimli iki Alt Komisyon Raporunun. TBMM Basımevınde basılmasına
katılan üyelerin oybirligi ile karar verildi .
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