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SUNUŞ 

A nay a.mmtu n 2 nci Maddesi Cumlturiyetimizin niteliklerini "in .wm ltaklarma say{:tlt , 

dem okratik , laik ve .w .\yal ltukuk devleti" şeklinde ta111mlanuşttr. A naya.wmuzm 81 inci 

Maddesi ise milletvekili andt ile milletvekilliğini bu ilkelere bağlt!tkla koşullandtrnuşttr. 

TBMM İn .wm Hakiartlll İnceleme Komi.\)'OIIumuzwt kuruluşu11u dii ze11leye11 3686 sr~) 'tft 

Ya.mmtz da bu amaç ve ilk eler doğrultusunda Türkiye'nin terciltinin bir yansmwstdtr. Bu 

ba[.:lamda demokrasinin, in.•wn ltakfartnllt ı •e ltukuk devletinili gereğ i ve ~:eliştirilmesi için 

çaltşnwk , biz Komisyo11 üye.\·i milletvekilleriilin temel t::ii reı•i olduğu kadar milletvekilliğinin de 

vazgeçilmez şartu!tr. 

Komh,yollumuz Soruşturma-Kovuşturma, Yar~:t!ama, Ceza ve İ1~(au Sistemleri üzerindeki bu 

bir dizi çaftşma.Hnt iizı •erili bir biçimde siirdürmiiş ve lwu rlanan raporlarla sonuçlandtrnuşttr. 

"Soruşturma ve Kovuşturma, Yar~:t!ama , Ceza ve İnfau Tun celi Raportl 1998 ve 2000" bu 

bir dizi çaftşnwntn ba.nfall altlltCt raporudur. Yapttğtmız incelem eler/e, ltukuk devleti bifi11ci 

içinde ya.•wlardan alman yetki kullamlarak demokratik rejimin en tem el wHuru olan 

Parlamentomuzun denetim işlevi yerine getirilmeye ça!tşt!nuşttr. Ça!tşma yönteminde ve 

raporlarda nesnel ölçüt/ere bağft kalmay a, izleme sürecini uzun tutarak ~:elişmeleri de değer

lendirme kap!utmllw almay a, devletimizin y tpratt!mamast yönünde titiz da vranmay a ancak 

yaşadtğtmtz sorunfartil da bil~:iye dayalt olarak ortaya kollu/masinda aç1k ve diirüst olmaya 

ijzen ;.:ö .\· t erilmiştir. 

Meclis Başkanmuz Saym Ytftflrtm A KB UL UT, ça!tşmalarllmza ve raporfartmıza Meclisimizin 

en üst Makamı olarak saltip çtkmışlar, ~:ereğ i ltusu.HIIufa lt er türlü destek için emir ve 

mii.wwdelerini esir~:ememişler ve bizleri onurlanrflrnuşlartflr. Komi!>)'O IIumuz ad11w zat/ alile

rine saygt!artmfa şükranlarllmZt arz ederim. 

Soruşturma ve Kovuşturma, Yargt!ama, Ceza ı ıe İnfau Tu11 celi (1998 ve 2000) Raporunun 

lwZtrlannw.HJu/a biiy ük em ekleri geçen, /9 9R y tft A lt Komisyon üyelerimizden Malatya 

Milletvekili Say111 Yaşar CANBA Y ile İstanbul Millet vekili Saym Osman KILIÇ'a, Hacettepe 

Ünivenitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Say111 fonlfa K UÇURA D1:)'e, 2000 y lf1 ça!tşmalarmuzda 

A lt Komi.\yonumuzrla yer alan, çaftşmalar11ulan k11•an ç duyduğum Manisa Milletvekili Say m 

Hii .\·eyin A KG ÜL ile Malatya M illet vekili Say111 Yaşar CANBA Y'a ve A lt Komisyon 

Heyetlerimizin diğer uzman ve teknik elemanlari/w minnetimi (fade ederim. 

Raporu; insan ltaklarma .myg111111 getirdiği özen ve iislup çerçeı•esinde, toplantlfartnuza 

katlfarak partiler üstü bir anlaytşla in celeyen , uy umlu ve öz ı •eri/i ça!tşan, sonucu oybirliğ iyle 

kabul eden Komi.\:vonımruzun tüm üyelerin e. rapora emeğ i {:eçen Komi.\)'011 sekretery anuza ve 

Ba.Hmevi Miidiirlüğiimiize şükrrmlarmuzt sunanm. 
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Raporumuz ile ilg ili çaftşma/ar kap.mmmda ziyaret etti{: imiz tiim kurumfartmtZtll yetkilileri ile 
çaftşanlarma, incelem elerimiz stra.HJulaki y arlitmlart ile .m f: ladtklart katkt ve J.:iisterdik/eri iiJ.:i 
için Komi!.yonumuz aduw teşekkür ederim. Ayrtca Tu11celi Cezaeviilde ;.:iiriiştüf:ümiiz tüm 
lıükümlü ve tutuklu/ara - hiziere ~:elenehe/ kolluhever/ikleri ile ikram ettikleri çay larmt 

içerken bizlerle acliarmt, kay;.:J!aruu, umut ve umutsuzluk/artlll lıiç çeki11mede11 pay/aşttk/art 
için- esenlik dileklerimizi ve teşekküriimüz ü suJutrtm. 

Bu süreçte hizieri arayarak katktlartnt esirgem eye11 , konulara duy arlt olan ve duy arlt olmaya 

da vet eden pek çok değerli katkt salıibi ile raporu11 kamuoy una mal edilmesille özen J.:ÖStere/1 
tüm hasm ve medy a kuruluş/artila Komi.\)IOIWmuz adma teşekkür ederim. 

Raporumuzun yaytmlalldt{:t tariltieii itihare11 ~:ere{:i11i11 ve iyileştirmelerili y aplfahilmesi için 
çözüme yö 11elik çabalar hususunda katkt .w f: layacak/ar/lldall emi11 olduf:umuz y a.wmw, 
y ürütme ve y argt orJ.:alllarmuza, .\'ivil kişi ve kuruluşlam şinu/iden şükflllllartmtzt sti/Utrtm. 

Belirtilen amaç ve ilkeler kapsonunda ltaztrlannuuuw çaba t.:ii.\·terdi{:imiz "Soruşturma ve 
Kovuşturma, Yar;.:tfama , Ceza ve İ11jaZ1 Tu11 ce/i Raporu 1998 ve 2000" isimli Raporumuzu 

Türkiye'nin tanmı/anan ko11ufardaki terc i/ıle riili ve kararllft{:tllt y aJHttahilmes i iliallCI ve 
umut/ara y ol o/ma.'ll tem enni.\·i ile .w y;.:lfartmfa .HIIU/rtm. Mayt.\· 2000 

ŞKİNSÜT 
n me Komisyonu Başkanı 

n Milletvekili 
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I. RAPORUN HAZlRLANIŞI 

A. AMAÇ 

İnsan Haklarını İnce l eme Komisyonunun amac ı , 5.12. 1990 tar ihinde kabul edil en 3686 

say ılı Yasanın 1 inci maddesinde " Dünyada ve ülkemizde insan hak l arına saygı ve bu konuda

ki ge li şme l e ri izlemek suretiy le uygul amal arı n bu ge li şme l ere uyumunu sağlamak ve başvuru

l a rı ince lemek biçiminde tanımlanmı ştır. 

İnsan Haklarını İnce l eme Komisyonu , bu an1aç doğrultusunda ve kendisine tanınan yetki kap

samında, 20. Dönem içinde 1 O Şubat 1998 tarihinde yaptı ğ ı top l antıda ; ceza infaz kurumların

da alan çalışması yapılmas ı konusunda Komisyon Başkanlık Divan ına yetki verilmesine, 

İnce l eme Heyetinin Komisyon ve Heyet Başkanı Aydın Milletvekili Dr. Sema TUTAR 

PİŞKİNSÜT, İ stanbul Milletvekili Osman KILIÇ, Malatya Milletvekili Yaşar CANBAY ve 

Diyarbakır Milletvekili Seyyit H aşim HAŞİMİ ' den oluşmasına karar vermi ştir (Ek 1, Ek 2). 

Komisyon ve Heyet Başkanı Aydın Milletvekili Dr. Sema TUTAR PİŞKİNSÜT, Heyet Üyeleri 

İ stanbul Milletvekili Osman KILIÇ ve Malatya Milletvekili Yaşar CANBAY 3-4 May ı s 

1998 ' de Tunceli'de Cezaevi, Em niyet Müdürlüğü , Jandarma Alay Komutanlığı , Adiiye ve 

Dev let Hastanes i' nde inceleme lerde bulunmuşlardır. Ça lı şmaya Diyarbakır Milletvekili Seyyit 

Haşim HAŞİMİ katıl amamış tır. 

Komisyon, 2 1. Dönem içinde 22 Şubat 2000 tarihinde yaptı ğ ı toplantıda ceza infaz kurum

larında çalışmalar yapmak, daha önce yapılmı ş olan Alt Komisyon incelemelerini de rapor 

içinde değerlendirmek üzere Alt Komisyonlar kurulmasına karar vermi ştir (EK 3) . Bu karar 

doğrultu sunda Komi syon ve Heye t Başka nı Aydın Mill etvekili Dr. Sema TUTAR 

PİŞKİNSÜT, Heyet üyeleri Mani sa Mill etvekili Hüsey in AKGÜL ve Malatya Milletvekili 

Yaşar CAN BAY ile uzman ve teknik e lemanlardan oluşan bir Heyet Tunceli ' de ikinci kez I -2 

Nisan 2000 tarihl erinde soruşturma- kovuşturma, yargılama, ceza ve infaz sistemleri ile ilgili 

incelemelerde bulunmuş l ardır (EK 4) . 

Tunceli ilindeki Soruşturma-Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve infazı il e ilgili her iki dönemi 

kapsayan inceleme ve değerlendirme çalışmaları, karş ıl aştırmalı olarak Komisyonun kuruluş 

ve Heyeti erin gönderili ş amaç l arına uygun şekilde yapıl arak sonuçlandırılmış ve bu rapor 

hazırl anmı ştır . 

B. YÖNTEM 

Tunceli ilinde Cezaevine g idilerek önce görevlil erl e, daha sonra cezaevindeki koğuşlar gezi

lerek hükümlü ve tutuklularla görüşülmüştür. Cezaevindeki tüm birimler ve koğuşlar gezilerek 

yerinde gözlemler yapılmıştır. 



cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklul a rın , cezaevlerine ge lmeden önce soru şturma ve 
kovuşturma s ıras ında yaşad ıkl arı muameleler ilc soruşturm a ve kovuşturma uygulamalarını 

ince lemek ve değerlendirmek için 1 Icyctimiz Tunceli İl Emni yet Müdürlüğünü ve Tunceli İl 

Jandarma Alay Komutanlığı'nı ziya ret etmiştir. 

Yarg ı sürec inin i ş l ey i şini, hükümlü ve tutuklul arın bu süreç te ka rş ıl aşt ı k l a rı so runl a rı saptamak 
için Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı ilc görüş meler yapılmı ştır. 

Heyetimi z hükümlü ve tutuklul arın sağ lık so runl arının çözümünde ka rş ılaşılan sorunları sap
tamak için Tunce li Devlet 1 lastanes i"nde incclcmclcrdc bulunmuştur. 

Çalışmaların tümü. TBMM'nin yeminli stenogra O a rı ve ses kay ıt tekni syenleri tarafından 

Heyetin tüm üye lerinin ve inceleme s ı ras ında haz ı r bulunan gö re vlilerin huzurunda kayda 
geçirilmi ş ve resim l e nmi ş tir. Daha sonra da Mec li s Tutanak Müdürlüğü ' nce çözümleri yap
tırıl arak inceleme tutanak larında ye r alma l a rı sağ l a nmı ştır . 

Rapor i çeriğinde (• ) i şa re ti il e sunulanlar konu il c ilgili ikinci şa hı s l a rın beyanlarıdır. 

( ~ ) i şa ret i il e belirtilenl er ise 1 Ieyetimi zin tespitleridir. 

Görüşü l en hükümlü ve tutuklul arı n tutanaklarda yer alan ad ve soyadları kapatılmış olup, ad 
ve soyadiara s ıra numaras ı ve rilmi ş, sorgu tarihleri il c hükümlü ve tutuklul arın kimliklerine 
i li şkin bi lgil erin o lduğ u ye rl er rapo r içi nde boş b ırakılmı ştır. Komi syonda tutulan ve Meclis 
Arşivine gönderil en nüshalarda bu bilgil er aç ı k halde ye r a lmı ş tır. 

1998 ve 2000 y ıll arındaki Alt Konıi syonl a rınıı z ın ça lı şmal a rını içeren , aradan geçen iki y ıllı k 

süreci de değe rl e ndiren ve ka r ş ıl aştırmalı bir rapor olan bu Rapor hazırl anmı ş tır. 

Komisyonumuzun 1 1.05.2000 tarihli top l a ntı s ınd a, topl antı ya ka tıl an tüm üye lerin katkıları ve 
oybir l iği ile kabul edi lerek Komi syon Raporu haline ge len "Soruşturma, Kovuşturma, 
Yargılama, Ceza ve infazı Tunceli Raporu 1998 ve 2000" gereğ i için bas ıl arak yay ınıl an
mı ş tır (Ek 8, Ek 9). 

Alt Komisyon ça lı şmalarına ai t olan 1998 y ılı TBMM Tu ta n ak l arı Ek 6'da, 2000 y ılı TBMM 
Tutanakl arı ise Ek 7'de sunulmuştur. 

Heyetimizin incelemeleri s ırasındaki ilk gözlemi , 1998 y ılına göre 2000 y ılında Tunceli il 
merkezinin son derece hareket li ve aktif yaşama dönmen in ha re ketlili ğ i içinde o lduğudur. 

H- CEZAEViNDEKi İNCELEMELER 

A- CEZAEVLERiNDE iLGiLiLER iLE YAPILAN GÖRÜŞMELER 

1- PÜLÜMÜR CEZAEVi (1998) 

Pülümür Cezaevinde bir tutuklu ve bir bekçi il e görüşen Heyetimiz şunl arı saptamı ştır : 

Pülümür Cezaevi 1992 y ılında yapılmış ancak cezaevi olarak kullanı lmamı ştır (Tunceli 
Tutanak 1998, Sayfa no . 1 ). 
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• Cezaevinde bir mahkum ve onu bekl eyen bir görev lilerden başka kimsenin olmad ı ğ ı 

görülmüştür (Tunce li Tutanak 1998, Sayfa no. l). 

• Çoğu zaman boş o l d uğu söylenen b inanın askeri birlikl er tarafından kullanıld ı ğ ı ifade 
ed ilmi ştir (Tunce li Tutanak 1998, Sayfa no. 1 ). 

• Binada yapıl acak tadil at için Bakanlıktan ödenek is tenmi ş. ancak o ana kadar ödenek ç ı k 

mamı ştır (Tunceli Tutanak 1998, Sayfa no. !). 

Yaptı ğ ı incelemeler sonucunda 1-I eyetimi z; 

~~ Pülümür Cezaevine ait Binanın tadilattan sonra eğitim , kültür vs. faaliyetleri için çok 
amaçlı olarak kullanılabileceği kanısına varmıştır. 

~~ 2000 yılındaki incelemelerde Pülümür Cezaevinin kapanmış olduğu görülmüştür. 
Bina halen boş olarak durmaktadır. 

2- TUNCELİ CEZAEVi (1998) 

Tunce li Cezaevinde Cumhuriye t Başsavc ı s ı ve Cezaevi Müdürü ile yapıl an görüşme l erde 

1-I eyetimize ifade edilenler il e Heyetimizin saptad ı k l a rı ; 

~~ Mahkum say ı s ı biri bayan. to pl anı 17 ki ş idir. 

~ Adliyede 7 hakim ve 3 savc ı görev yapmaktad ır (Tunceli Tutanak 1998. Say fa no. 1) 

• Başsavc ı tara fından ilin doktorl ar aç ı sından "cazip'' o l d uğunu ancak yine de gelmekte 

isteksiz oldukl arını ifade edilmi ştir (Tunceli Tutanak 1998, Sayfa no.3). 

• Terör nedeniyle birçok yerde, özellikle ilçelerde keş i f yapıl amadı ğı için kanıul aştırma 

dava l a rı sonuç l andırılamamaktadır (Tunce li Tutanak 1998, Sayfa no. 1 4) . 

• Başsavc ı ilde çok fazla adli vaka olmadı ğ ını. adliyeye ge len y ıllık ortalama 700-750 hazır

lık evrakının 450-500 ' ünün siyasi nitelikli olduğunu söy l emi ştir (Tunceli Tutanak 1998, 

Sayfa no. 1 ). 

• Tunceli , Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) aç ı s ından Malatya DGM'ye bağlı olduğun

dan, evraklar ve sanıkla r buraya gönderilmektedir (Tunceli Tutanak ı 998 , Say fa no. ı ) 

• Tunceli ' de Baro o lmadı ğ ı için avukatl ar E laz ı ğ Barosuna bağ lı olarak ça lı şmaktadırlar 

(Tunce li Tutanak ı 998, Sayfa no. l ). 

~ Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (C MUK) sağ lıklı i ş l e til ememekted ir (Örneğ in CMUK 

avuka tl arının li stesi yok) (Tunce li Tutanak ı 998. Sayfa no.2-3). 

• Kriminal incelemeler Malatya 'ya, bal istik incelemeler Diyarbakır veya Ankara 'ya gön

derilmektedir (Tunceli Tutanak 1988 Say fa no.2). 
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• Terör tutuklul a rı y l a ad li tutu k lul arın ev rak l arının ad li t ıpta ineelenme süres i değ i şme ktedir. 

Terör t u t uk l u l arı iç in bu süren in uzun o l mas ına gerekçe olarak da " 15 y ıldır süren bir 
zaman dil imi nde bu suç eşya l arı değ i ş i k bölge lerde ele geç iyor" denilmi ştir (Tunce li 
Tutanak 1998. Sayfa no.2). 

• Ankara Jandarma Krim ina l Labo ra tuarına hiç tctkik gönderil medi ğ i söy l enmi ştir (Tunce li 
Tutanak 1998. Sayfa no.2-3 ). 

~~ Ad li t ı p rapo rl arı hastane, savc ılı k ve po li s için üç surct olarak düze nl eım1ektedir (Tunce li 
Tutanak 1998 Sayfa no.3) . 

3- TUNC ELi CEZAEVi (2000) 

1/eyetimi:: Tu11 ce/i Ce::ae ı ·imle 

~ Tunce li Cezaevinde 1 Nisan 2000 tarihi itibariyle mahkum say ı s ı biri bayan 25 ki ş idir. 

~ 30 erkek, 5 bayan 35 infaz koruma memuru, 6 infaz koruma başınemuru ve di ğe r görevli
ler olmak üzere, toplam eczaevi çalı şanı say ı s ı 52' dir. 

~ Cezaevinde kadrosu bulunmasına rağmen doktor, sağlık memuru, psikolog, öğretmen ve 
sosya l ça lı şmac ı yoktu r. 

~~ Cezaevi d ı ş duva rl arının tama nıl anmas ı hem d ı ş g ü venli ğ i daha iyi sağ l anmı ş hem de 
mahall enin içinde ka lan eczaevinin daha az farkedilmesine yo l açm ı ş tır. 

~~ Ça lı şan personel ise yemek konusunda problem o lduğunu , Bakanlı ğ ın kendil eri için tahsis 
e tti ği günlük i aşe bedelinin ye terli o lmadı ğ ını be lirtmi ş tir. 
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B. KOGUŞLAROA YAPILAN GÖRÜŞMELER 

1- 4. KOGUŞ (1998) 

ll cyctimiz ta ra fından koğuş taki hükümlü ve tutuklul arl a yapıl an görüşme l erde Heyelimi ze 
il etilen konular: 

• Bu koğuş ta bulunan üç ki ş inin üçü de hükümlüdiir (Tunce li Tutanak 1998. Sayfa no.4). 

• Bir hükümlü tutuklu olduğu dönemde Emniyetteki 13 günlük sorgusu s ırasında kendi sine 
''elektrik, su. dayak. .. ne varsa" uygul a nd ı ğ ını iddi a etmi ş tir (Tunceli Tutanak 1998, Sayfa 
no.4). 

• i ş k ence izlerinin merhemle tedav i edildi ğ i ve "Darp, cebir yoktur'' raporu verildi ğ i iddia 
edilmi ş tir (Tunce li Tutanak 1998, Sayfa no.S). 

• Bir hükümlü tutuklu olduğu dönemde TEM (Terörl e Mücadele)' deki so rgusu s ıras ında 

yüzünde sigara söndürüldüğünü söy l e mi ş, Heyet başka nı Dr. Sema Pİ Ş Kİ SÜT de hekim 
olarak aşağ ıdaki sa ptanı ay ı yapmı ş tır: " Yüzün sağ tarqfinda burun yan kısmmda yanakta, 
1.5-2 cm çapmda skatris doku. Alm, hurun hizasmda 1 cm çapmda yanık iz i var "(Tunceli 
Tutanak 1998, Sayfa no.S). 

• Bir mahkum TEM orgu odas ında cl ve ayak parma kl a rı il e idrar yo ll arına ince bir kab lo 
bağ l ana rak kendi sine elektrik ve rildi ğ ini , a rdında n askıya a lınd ı ğ ını , sorgu s ıras ında yoğun 

bir sözlü hakarete uğradı ğını . bazen de vücuduna s ı cak su damlatıldı ğını iddia etmi ştir. 

Ay nı ki ş i su veril en yeri "Bu tuva/etle ta:::yikli su odası yanyanadn: Tuva/ete giderken iki 
kap1 var; sağ kap1 tuva/ete, sol kap1 da su verilen yere g idiyor'' şeklinde tari f etmi ştir 

(Tunceli Tutanak 1998, Sayfa no.S). 

• Bir hükümlü, yeğeni kırsalda diye ''a ilesinin hütün üyelerinin yardim ve yataklık suçundan 
a/mdığ1nı " söy l e mi ş tir (Tunce li Tutanak Sayfa no.S). 

• Eş i şeke r has tas ı olan bir hükümlü i ğnes i için Vali ye g itti ğini , Sosyal Dayanı şma Fonunda 
ça lı şa n Ç .......... di ye biri sinin kendi sine "s i::: PKK 'ya yardım yatakliktan içeriye 
düşmüşsünüz, veremeyi:::" dedi ğini iddia etmi ştir (Tunce li Tutanak 1998, Sayfa no.S) 

• Bir ki ş i 1996'da tutukl andığında TEM'deki sorgusunda kendisine elektrik verildi ğini , 

Komiser Muavininin di ş ini kırdı ğını iddia etmi ş tir (Tunce li Tutanak 1998 , Sayfa no.4-5). 

• Başka bir mahkum "koltuk altianna pamuk g ibi bir şey bağlanarak askıya a/mdığmı ve kendi
sineelektrik verildiğini " iddia etmi ştir (Tunceli Tutanak 1998, Say fa no.S). 

• Hükümlülerden biri de cezaevinde kötü muamele görmedi ğ ini söy l emi ştir (Tunce li 
Tutanak 1998, Say fa no.6). 
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2-3. KOGUŞ (1998) 

Koğuşta yap ılan görüşmeler s ırasında tutuklu ve hükümlüler ş u husus ları Heyetimizin dikka
tine sunmuştur : 

• Askerin. ziyaretçilcre kötü davrandığından, serbest olan şey lerin dahi içeri a lınmasına izin 
verilmedi ğ inden ş ik aye t edilmi ş tir (Tunceli Tutanak 1998, Sayfa no.6) 

• İ zmir Bornova' da yak a l and ı ğ ını söy leyen bir hi.iki.imlü " nıfus cii::damnda Tunceli 

ya::t!dıftı " için kendi ine daha kötü davranıldı ğ ını iddia e tmi ş tir (Tunceli Tutanak 1998, 
Sayfa no.7). 

• Bazı hi.ikümlüler "Kürt oldukları gerekç·esiy le" hak etmedikleri cczalara çarptırıldıkları nı 
düşünmektedir (Tunceli Tutanak 1998, Sayfa no. 7). 

• Bir hükümlü E l azı ğ Cezaevinde hücrelerdeki siyasi suçluların "ziyaretçin var, avukatın 

var" di ye alınıp dövüldüğünü iddia etmiştir (Tunceli Tutanak 1998, Sayfa no.7-8 ). 

• Bir mahkumun ''.)imdi hi:: im yediğimiz işkence leri geri veremezsiniz, yallığımız güzel gün

leri geri getiremezsiniz. Önemli olan hundan sonra hu insanların derdine merhem olun, 
akan kanı durdurun" şeklindeki sözleri Heyetin dikkatini çekmiştir (Tunceli Tutanak 1998, 
Sayfa no.9). 

• Koğuşta bulunan tutuklu ve hükümlüler aramalarda çoğu zaman eşya l arın dağıtılmas ından 

şikayet etmiştir. 

• Bazı mahkumların cezaev ine dı şarıdan daha güvenli gördüğü saptanmıştır. .......... " burası 

da güvenlik yeri, en azmdan rahat olurum, herhangi hir işkence görmem. Çünkü, çıktı

ğımda mutlaka asker olsun, polis olsun, emniyet teşkilatı olsun sen Tunceli/i 's in, bize bilg i 

vereceksin, kim söylemişti!~ kim bilmem şudw~ odw~ "(Tunceli Tutanak 1998, Sayfa no.lO) . 

3- 2., 3. ,4. ve S. KOGUŞLAR (2000) 

• 3. koğuştaki tutuklu ve hükümlüler, bu koğuşta 12 ki ş i kaldıklarını, 1998 ziya retinden kalan 
3 ya da 4 kişi olduğunu , fazla bir problemlerinin olmad ığını , cezaevi koşullarının ni speten 
iyi o lduğunu , banyo yapabildiklerini , 700.000T.L. 'lik iaşenin yeterli gelmed i ğ ini , çoğu 

şah si ihtiyaçlarını kendilerinin karşıladığını belirtmişlerdir. 

• J.koğuştan bir tutuklu , Ovacık karakolundan dört gün nezarette kaldığını , orada dayak 
yedi ğini (Tunceli Tutanak 2000 Sayfa 5), bir başkası ise ay nı yerde yed i ğ i dayaktan ötürü 
hala belinin ağrıdı ğını , kendi sinin doktora muayeneye götürüldüğünü ama daktorun 
muayene etmeden sağ lam raporu verdiğini (Tunce li Tutanak 2000 ayfa 6) belirtmiştir 
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• 3. koğuş tan bir başka hükünılü ise, buraya E l az ı ğ Cezaevi' nden gönderildi ğini , E l az ığ 

Cezaevi' nde kötü muameleye maruz kaldığın ı , bahçede fa lakaya yatırıldı ğını , üzerine 
soğuk su döküldüğünü (Tunce li Tutanak 2000 Sayfa 8) be lirtmi ş tir. 

• 2. koğuşta kalan bayan siyas i tutukulu ise hiçb ir probleminin olmad ı ğ ını , çocuğunun kreşe 

gönderildi ğ ini belirtmi ştir (Tunceli Tutanak 2000 Sayfa ı ı ) . 

C- HEYETİMİZiN CEZAEVi KOŞULLARINA İLİŞK İN SAPTAMALARI (1998-2000) 

~~ 1998 ziyaretinde cezaevinin doktor, diş doktoru , öğretmen , sosyal çalışmacı ve 

psikolog kadrolarının boş olduğundan bu yönde herhangi bir çalışmanın olmadığı 
saptanmış tı. Bu konuda geçen iki yıllık zaman zarfında hiçbir gelişme olmamıştır. 

» 1998 ziyaretinde Tunceli E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan en eski tutuklunun tutuk

luluk süresi ya klaşık 1.5 (5.1.1997) y ıldır. 

~~ 2000 yılındaki ziyarette, genelde tutuklu ve hükümlülcrin Tunceli'den alınmadığı için 

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ve karakolları hakkında pek bir fikirl erinin olmadığı 
görüldü. Ancak bazı tutuklu ve hükümlülcrin geldikleri yerlere ilişkin işkence ve kötü 

muamele iddialarına rastlandı. 

~~ Kütüphane koşullarının iyi olmadığı, kitapların çok eski olduğu, tüm mahkumların 

okur yazar olmasına rağmen kimsenin kitaplardan ya rarlanmadığı saptandı 

(Tunceli Tutanak 2000 Sayfa 14). 

III- TUNCELİ GÜVENLİK BİRİMLERİNDE YAPILAN İNCELEMELER 

1- EMNiYET MÜDÜRLÜGÜ (1998) 

Emniyet Müdürlüğündeki incelemeler s ırasında Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri , Sorgu Büro 
Anıiri ve sorguda görevli personelle yapılan gö rüşme l erde şu hususlar Heyetimizin bilgisine 
sunulmuştur : 

• Şehrin g iri ş i , çıkışı ve il merkezi olmak üzere üç noktadaki bilgisayarlarla arananlar takip 
edilmektedir (Tunceli Tutanak 1998 , Sayfa no. lO) . 

• 1.1.1998 itibariyle arananl arın say ı s ı 2.235' tir. Terör suçlusu olarak aranan 1.072 kişinin ne 
kadarının g ıyabi tutuklama kararı olduğuna dair istenen bilgi, "verebiliriz" denilmesine 
rağmen veri lmemi ştir (Tunceli Tutanak 1998, Sayfa no.lO). 
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• Sorgu personelinin sadeec bir kı smı kurs görd üğünü söy l e mi ş tir. Bu kurslar da birkaç haf
ta lık k ı sa süreli ktırs l a rd ır. 

• Sorgu personelinin ifades ine gö re, suçluya kendil erinin de devlet gö rev li si o lduğunu , ken
di sine sahip ç ıkab il ccc kl c rini . ya rd ımc ı olab ilecekl erini söy ledikl erinde suçlu ikna olup 
raha tlıkl a ifade vermek ted ir ! (Tunceli Tutanak 1998. ay fa no.l2). 

2- EMN iY ET MÜDÜRLÜGÜ (2000) 

Yakl aşık iki y ıl sonra Tunce li Emniye t Müdürlüğü ' ne yapıl a n bu ziyarette aşağ ıdaki hususlar 
saptan m ı ş tır : 

~~ Emni yet Müdürlüğü ve personelinde aktif bir ça lı şm a ve olum lu pekçok i y ileşme mevcut 
o lduğu görülmüştür. 

~~ Ziyaret tarihi itibari il e Emniyet Müdürlüğü nezarethanes i kadın ve erkek olmak üzere 
standarti ara uygun iki ay rı nezarcthanc olarak düzcnlcnmckte idi . (Tunce li Tutanak 2000 
s ~l\ · fa 32). 

Jimce/i Emniyet Mutltirlıi{;üniin .\l ım da rtlara uyr:un tlu :.enlemeleri y a pt/an ne:.aretlwneleri 
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~~ Daha önce Terörl e Mücadele Şubes i'nde kull a nıl a n nezarethanelerin küçük olmas ı sebe
biyle artık depo olarak kull anıldı ğ ı . di ğe r nezarethanelerin ise aradaki duvarl ar y ıkıl a rak 

geni ş l etildi ğ i ve standart ölçülere getirildi ğ i tespit edildi (Tunce li Tutanak 2000, Sayfa 36). 

~ İki y ıl önceki ziyaret s ırasında fi ş bürosunda bil gisayara girilmeye ça lı ş ıl an bil gilerin hala 
kull a nıl amadığ ı , hala tam olarak otomasyana geç il emedi ğ i , bu konudaki bilgilerin 
GBT'den sağ l andı ğ ı tespit edildi (Tunce li Tutanak 2000. Sayfa 33) . 

~~ Tunceli il merkez nufusunun 2 1.000, il nufusunun 85.000 olduğu , Emniyet Müdürlüğü fi ş 
kı smında ise 32.000 ki şinin fi ş i bulunduğu tespit edildi . F i ş l e rin renkleri hususunda 
görevliler ye terince aydınl a tı c ı o l am adıl a r. 

Tunceli Emniyet J\1üdürliiğiiniiu sorgu otlast olarak lw/lautftm mekanlaruulau birisi 

Toplam sekiz olan sorgu personelinden sadece ikisinin üç ay lık terör ve sorgu kursu aldık
ları tespit edi ldi (Tunceli Tutanak 2000 Sayfa 37). 

~~ Sorgu personeli arasında hiç bayan görevli olmamas ı ise gö revli personel tara fından "bu 

psikolojiy i çözmek biraz da erkek iş i ·· olarak açıkl andı (Tunce li Tutanak 2000. ayfa 39). 

~ 02 .04 .2000 tarihi itibari yle a rananl arın say ı s ı 1663 ' tür. 

~~ Emniyet Müdürlüğü TEM sorgu mekanl arında 1998 y ılına göre tadil at ve düzenlemeler 
yapılm ı ş olduğu , baz ı sorgu mekanl arının bölünerek aynalı odalar haline getirildi ğ i , sorgu
ların kamera ile i z l enebildi ğ i görüldü. 
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3- ŞEHiT NAHİT BULUT POLiS KARAKOLU (2000) 

Tunceli şehi r merkezindeki iki karakoldan biri olan bu karako lun Heyetimizce incelen
mesinde; 

~~ Nezarethanelerin standarda uygun olduğu. 

~~ 20. 11 .1998 genelgesinden sonra nezarethane delterindeki kay ıtl arın düzgün tutulduğu. 

1.04.2000 tarihine kadar 69 vakan ın kay ıtlı olduğu görü ldü. 

~~ Avukat li stesinin Elaz ı ğ Barosu'ndan gönderilm i ş o lduğu , 

~~ Elazığ Barosu ' na kayıt lı avukatların Tunce li ' de ikamet ettikleri saptandı. 

~~ Karakol kayıtlarındaki suç konusunda , karş ılıklı icrai rezalet çıkartmak ilc gö revli 
polis memuruna hakaret konularının ya kalama nedeni olarak önemli ölçüde yer 
aldığı tespit edilmiş tir. 

~ Doktor raporlarının sağlık ocağından alındıktan sonra kendilerine kapalı zarf içinde 
verildiğini ve bu raporların emniyet mensuplarınca açılmadan kapalı zarf içerisinde 
savcılığa polisimiz tarafından teslim edildiği karakoldaki görevli polisler tarafından 
anlatılmıştır. 

~~ Bu uygulamanın yanlı ş lı ğı karakol yetk ililerine Heyetimizce an l a tıldı. 

~ Doktor raporlarının 1998 yılındaki dosyalarda mevcut olmadığı tespit edildi. 1999 
yılından itibaren de devlet hastanesinden verilen raporların fotokopilerinin dosyaya 
konulmuş olduğu görüldü. 

4- İL JANDARMA ALAY KOMUTANLIGI (1998) 

İl Jandarma Alay Komutanlığındaki incelemelerde Alay Komutanı il e görüşülmüş ve 
Heyetimizce aşağıdak i tespitler yapılmı şt ı r. 

~ Nezarethanenin " pırıl pırıl" bir durumda olduğu görülmüştür (Tunceli Tutanak 1998 , Sayfa 
no. ı 5). (Bi r gün önce Erzincan İl Jandarma Alay Komutanlı ğ ı , Heyetimizce de tay lı bir şe
kilde ince l enmi şti). 

~ İki katlı ranza, temiz pembe çarşaflar, yen i terlikler, yan odada uzun bir masa ve e trafında 
sandalyeler, masal arın üzerinde çiçekleriy le Jandarma Alay Konwtanlı ğının nezarethanes i, 
gezi len ı ı il içerisinde en " lüks'' nezarethane olarak saptanmı ştır (Tunce li Tutanak ı 998, 
Sayfa no.\5) 

~ Ayrılırken ilk defa Heyetimize karanfi ll erden o luşan bir buket verilmi şt ir (Tunceli Tutanak 
ı 998, Sayfa no. ı 5). 
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5- iL JAN DARMA ALAY KOMUTAN LJ GI (2000) 

~~ Olayların ve terörün azaldı ğ ı ve kontrol altında o lduğu ifade edi lmişt ir. 

~ İl Jandarma Alay Komutanlı ğına ait nezarethane ve sorgu mekanlarının standartiara uygun 
olduğu görüldü (Tunce li Tutanak 2000, sayfa 52-53) 

~ Pi şmanlık yasas ından yararlanan bir bayanın komutanlıkta kaldığı , önemli operasyanlara 
götürülerek bilgisinden istifade edildi ği tespit ed ildi (Tunceli Tutanak 2000, sayfa 54-55) . 

~ Heyetimiz ilden ayrılırken il sınırında Jandarma Karakol görevlilerince karşılandı ve çiçek 
verilerek uğurlandı 

Heyetimiz Tunceli-EiaZtğ il smmndaki jandarma kumko/un ila 

IV- TUNCELİ ADLİYESiNDEKi İNCELEMELER 

A. 1998 YILI NDA 

Cumhuriyet Başsavc ı s ı il e yapılan görüşme l erde Heyetİnıi ze ifade edilenler : 

• Şeh ir merkezindeki davalar çok kı sa sürede sonuçlandırılırken güvenlik nedeniyle keşfe 
gidi lemediğinden ilçelerdeki davalar uzamakladır (Tunceli Tutanak 1998, Sayfa no.l4). 
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• Başsavcı bir yandan cezaevi ndeki şikayet kutularını kendisinin açtığını söy lerken, di ğer 

yandan da ş ikayet olursa kendisine bildirileceğini ifade etmi şt ir (Tunceli Tutanak 1998, 
Sayfa no .14). 

• Şehirde bulunan Özel Tim il çevresinde koruma görevi yapmakta, ay rıca E l az ı ğ yolunda üst 

düzey memurların gidiş geliş l er ine refakat etmektedir. Di ğer yolcular jandarma konvayuna 

tabidirler (Tunceli Tutanak I 998, Sayfa no . 1 4). 

B. 2000 YILINDA 

2000 y ılında Tunceli Ad liyes inde Heyetimizce tespit edil enler : 

~ Ad iiye binasının değiştiği görüldü . 1 940' lardan kalma esk i binanın yerine yeni taşınılan 

modern bina ve bilinçli , konulara objektif yak l aşan yeni İl Cumhuriyet Başsavcı s ı 
Heyetimizce takdirle karşılandı. 

Heyetimiz Tunceli Adiiye binasmdaki kütüplıwıe ve toplantı sıılonunda 

~ Tunceli ilinde 6 savc ı ve 5 hakimin çalıştığı tespit edi ldi (Tunce li Tutanak 2000 Sayfa 27). 

~ Tunce li ' de geçen yı l a kadar 9 avukatın görev yaptı ğ ı , bir ara bu sayının 14 'e çıkt ı ğ ı , ancak 

baro kurulabilmesi iç in en az 15 avukata gereksinim olduğu , bu yüzden avukat l arın El az ı ğ 

Barosu' na bağlı olarak çalı ştıkl arı tespit edi ldi . 
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• Tunceli Başsavcı s ı tarafından bütün diğer hakim ve savc ıl ar ile tüm emniyet mensupl arının 

katıldığ ı bir konfe rans düzenlenerek emniyetçe ifadesi alınan san ıkların tümünün tutuklan

mayacağını , bir kı smının salıverilebileceğinin an l atıldı ğ ı beli rti ldi 

V- TUNCELİ DEVLET HASTANESiNDEKi İNCELEMELER 

A. 1998 YILINDA 

Heyetimizin hastanedeki bir uzman doktorla yaptı ğ ı görüşmede şunlar ifade edilmiştir : 

• Hastanede uzman doktor s ıkıntı s ı o lduğundan acil vaka larda E lazı ğ'a sevk yapılmakta 

ancak güvenlik nedeniyle gidi ş ge l iş l er sorun olmaktadır (Tunce li Tutanak 1998, Sayfa 
no.2). 

• Adli tıp raporlarını gündüz sağlık ocak ları , gece acil servisler vermektedir (Tunce li Tutanak 
1998, Sayfa no . I 3). 

~ Hastanede Patoloji l aboratuarı yoktur. Otopsiler genelde Malatya 'ya gönderilmektedir 
(Tunceli Tutanak 1998, Sayfa no.1 3). 

~ Üçüncü katta pencere koşulları da dahil olmak üzere güvenli ği olmayan normal bir oda 

mahkum koğuşu olarak kullanılmaktadır (Tunceli Tutanak I 998 , Sayfa no. I 3) . 

• Doktor, 1. 5 y ıldır hastaneye hiç mal1kum hastanın gelmediğini ifade etmi ştir. 

~ Kayıt defterine "darp, cebir vardır/yoktur" yerine sadece rapor yazdıklarına dair 
not i ş lenın ektedir (Tunceli Tutanak 1998, Sayfa no.13). 

• Raporun bir suretinin hastanede kaldı ğ ı , di ğer iki suretin birisinin savcılı ğa gönderildiği , 

diğerinin de sanı ğ ı getiren polis veya jandarmaya verildiğ i ifade edilmi ş tir (Tunceli 
Tutanak 1998, Sayfa no .1 3). 

Heyetimizin saptamasma göre; 

~ Hastane inşaatı 1991 yılında bittiği halde eski görünümlü olup müteahhitlik hizmet
leri kötüdür. 

B. 2000 YILINDA 

Heyetin Hastane Başhekim Vekili ile yaptı ğ ı görüşmede şunlar ifade edilm iştir : 

• Acil serviste 7 prati syen hekimin görevli olduğu (Tunceli Tutanak 2000 Sayfa16), 
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~ Adli ra porl a konusunda Devle t 
Hastanes i' nin kendisine öze l rapor 
kağ ıdı bastırdı ğ ı. standart olan kendin
den karbonlu pembe forml arın kull a nıl 

madı ğ ı , 

~ Son üç içinde I 77 ad li vakaya ras t
l a nd ı ğ ı , ancak kaç tane "darp-cebir 
vard ır" raporu o lduğunun bilinmedi ğ i 

~ Adli rapo rl arın üç nüsha olarak düzen
l endi ğ i , ancak as ıl nüshanın kapa lı zarf 
il e baş tabiplik tara fında n savc ılı ğa gön
derilmesi gerekirken bu kurala uyulup 
uyulmadı ğ ının a ni aş ıl amad ı ğ ı tespit 
edildi . 

• zman doktor kadro l arının boş o lduğu , 

hekimler açı sından ça lı şma koşullarının 

çok rahat olduğu ,ancak malzeme sıkın
tı s ı çekildi ğ i ifade edildi. 

~ Büyük ve çoğu a l anı boş olan temiz bir 
hastane gö rüldü . Çocuk servisindeki 
oyun odas ı çok güzel döşenmi ş ti . Tunceli Devletliastanesi çocuk servisimieki uyun udast 

VI- ONUÇ VE DEGERLENDİRME 

f I eyetl erimiz I 998-2000 y ıll a rını kapsayan zaman a ra lı ğ ınd a Soruşturma-Kovuşturma, Ceza 
ve infazı sistemlerine ili şkin pek çok ilde incelemelerde bulunmuş l a rdır. Bu incelemeler 
s ı rasında ça lı şma kapsamındaki konulara yönelik en faz la ge li şme , i y il eştirme ve düze tmenin 
getirdiğ i farklılıkl arın il halkına yan sımas ını tespit etmi ş o lduğumuz ilimiz Tunce li olmuştur. 

Yakl aşık son on sene içinde terör nedeni il e büyük s ıkıntıl a r, bas kıl ar, insan hakları ihlall eri , 
yaşama hakkı ve yaşam koşull a rı aç ı s ından da olumsuzluklarl a karş ıl aş ılan Tunce li ilinde hala 
O lağanüstü hal uygul amas ı ve şehre g iri ş ç ıkı ş l a rda jandarma kontrolü o lmas ına rağmen özel
likle il merkezinde yaşamın normale dönmeye baş l adı ğ ı göz l enmi ş tir. 

Sadece 1998 y ılı ile 2000 y ılı a ras ı süreci karş ıl aş tırdı ğ ımı zda bile şehir merkezinde çok büyük 
değ i ş iklikler mevcuttur. Elbette henüz s ıkıntıl ar, geçirilen ac ıl a rın izleri tam olarak kapan
mamı ştır. Ancak şehir merkezi canlı , günlük yaşama ait akti viteler mevcut ve esnaf, memur, 
sokaktaki halk huzuru oldukça yaka l amı ş görünmektedir. 
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Güvenlik birimleri halkla ili şkil e r konusunda geni ş aç ılımlı ça lı şma l ar içindedir. Gelir kay
na kl arının kıt o lmas ına, üretime yönelik yeterli ça lı şmanın henüz olmamasına rağmen halkın 

ve gençlerin y urtd ı ş ı bağ lan tı l arı ile Tuncel i ha lkının özdeki çağdaş düşünce ve insan öğes i 

yüksek kültürü, madd i o l anaks ı zlıki anna rağmen sokaktaki insanın görünümünü oldukça 
düzgün kılmaktadır. Göç, i şs i zlik özellikle genç nü fusun erozyonu Tunceli il çelerinde hali
hazırda maddi o l anaks ı zlıkl arın ve canlanamayan yaşamın sebepleridir. 

A. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA 

Mahkum, tutuklu ve sade ha lkın ifadelerinde, nüfus c üzdani arında Tunce li yazıldı ğ ı için ön 
şa rtl a kötü muan1ele uygul andığ ına ve cezaevi dı şında Tuncelili olma l arı nedeni il e her ne 
nedenle olursa olsun güvenlik birimleriy le karş ıl aş tıkl arında olumsuz fa rklı muamele gördük
lerine ait inancın hala yerl eşik o lduğu görüldü. 

Emniyet Müdürlüğü binas ının gerek tadil at gerekse donanımı il e yenil enmi ş olduğu , 

nezarethane ve sorgu mekanlarının standart ölçülere kavuşturulduğu saptandı. 

1998 y ılınd aki incelemelerimizde gördüğümüz Emniyet Müdürlüğü Terörl e Mücadele 
Bölümünün onl arca hücrey i içeren nezarethaneleri (e lliden fazla) 2000 y ılınd aki 

gözlemimi zde y ıkılmı ş, dörder dörder birl eştirilmek suretiy le standart ölçülere uygun hale 
getirilmi ştir. Sorgu mekanlarının da düzenl enmi ş o lduğu kamera il e izleme o l anaklarının 

bulunduğu görülmüştür. 

Muamele sorunl arı konusunda ha lkın , görevlilerin , tutuklu ve mahkumların sözleri ve anlatım
l a rı a rtık eskiyi ha tıri ama yönünde değ il , yeni yapıl an l a r ve yapılacakl ar konusunda umutla 
ileriye doğru bakma yönündedir. "Çok sorun/m: çok ac ı/m~ çok vahşe t oldu .... şimdi daha iy i .... 
dahafazla sosyal f aaliyet, kültür evleri, sanat ve uğraş1 aktiviteleri, gelir getirici iş sahaları 

istiyoruz" denilmektedir. 

Sorgu personelinin Heyetimizin 1998 y ılı gözlemleri il e karş ıl aştırıldı ğında çoğunun değ i şmiş 

olduğu , 2000 y ılında daha eğitimli ve terördeki azalma ile birlikte daha nötr davranı ş içinde 
bulundukları izlenimi edinilmiş tir. 

Yakalama ve gözaltına alma ile ilgili- GMH (Görevli memura hakaret) ve icrai reza let suçl arı
Heyetimizce dikkat çekici bulunmuş ve subj ektifli ği yönünde endi şe uyandı rmı ştır . 

İl Emniyet Müdürü il e İl Jandarma Alay Komutanının , eski uygulamalardan farklı üslup ve 
icraatları , insan hakl arına sayg ı ve güven ortamının yaratılmasında son birkaç senenin 
başarı s ını sağ l arlı ğ ına ait bir di ğer gözlemimi zdir. 

Emniyet Müdürlüğü fı ş bürosundaki tutulan fı ş l e re ait incelenen kay ıtlarda ve GBT (Genel 
Bilgi Toplama)'ye verilme koşullarında yenileşmeye yönelik çok yeterli olmasa da bir çaba 
gözl enmiştir. Bu konuda Ankara Kaçakçılık , istihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Daire 
Başkanlı ğının eğitim süreci tüm Türkiye' de devam etmektedir. 
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Tunceli ili merkez nüfusu 21.000, ilin tüm nüfusu 85 .000 ' dir (tahm ini 2000 y ılı ) . Emniyet 
Müdürlüğü fış bürosunda ile ait açılm ı ş fış say ı s ı ise 32.000 'dir. Fiş açma yönetme liğinin 
koşulları ve uygulamadaki yanlı ş lıkl ar insan hakları özünde nesnelolarak gözden geçirilme
lidir. Heyetimiz bu yönde de düzelme o l acağına ilişkin umut taşımaktadır ve en kısa sürede 
olmalıdır. 

Karakol defterlerinin 20. 11 .1998 Gene lges inden itibaren düzgün tutulmaya başland ı ğ ı , tüm 
vakalara "darp-cebir yoktur" raporu ile "avukat istemedi " ibare lerinin yazılmı ş olduğu 
görüldüğü ve bu konudaki sorunların devam etti ğ i saptandı. Karakol nezarethane kayıtlarında 
görevli memura hakaret ve icrayi rezalet suçlarının yoğun olarak yer aldı ğ ı dikkat çekmiştir. 

B. YARGlLAMA 

Adiiye binası son derece güzel, temiz, donanımlı ve bilinçli hizmet yürütmeye yönelik 
görünümde bulunmuştur. 

Adil ve zamanında yarg ıl ama ile savunma hakkının objektif kullanımı vb. g ibi hukuk destek
leri yanında, tarihsel gerçekiere dayalı sosyo loj ik yap ı dikkate alınarak bilinçli ve nesnel çalı ş
malarla yürütülecek siyasal, sosyal ve ekonomik düzenlemelerin , bu olumlu dönemde hızla 
devreye soku lmasının çok yararlı o lacağ ı kes indir. 

C. CEZA VE iNFAZI 

Cezaevi eski küçük bir yap ıdır. Cezaevi standartlarına ve koşullarına uygun değildir. 

Az sayıda mahkumun bulunduğu cezaevi nde, mahkum ve tutuklularda, en çok infazl arının 
yanma koşullarının önlenebi lmesine ilişkin ve cezaevinden çıktıktan sonra ayakta duracak ve 
yaşayabi lecek sosyal güvence ortam l arının o luşturulmasına ait endi şe l erinin ve af beklenti
lerinin mevcut olduğu görüldü. 

Kapatılmış olan cezaevi binalannın (örneğin Pülümür) kültürel aktivite merkezleri haline 
getirilmesi ile il gi li proj e çalışmaları günlük yaşamdaki canlılığı ve umudu daha da artıracak
tır. 

D. SONSÖZ 

Eksiklikler konusunda; devlet hastanesi ve eğitim kadrolarının tamamlanabilmesi, halkla iliş
kiler ve sosyal çalışmacı desteği verilmes i, okulların tümünün açılabilmesi, yeni iş ve çalışma 
koşullarının yaratılabilmes i , köye dönüş projelerinin i ş l e til ebilmes i , yay laların açı l abilmesi, fiş 
ve fiş açma yönündeki eğitim ve yenileşme çabalarının artırılması, adli tıp ve doktor rapor
l arının baskılardan arınmış daha bilinçli uygulamalarla yürütülmesi, Tunceli Barosunun oluş
turulması husus l arının önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Yasama, yürütme ve yargı organ l arımızın bu konulardaki etkin destekleri Tunce li ilimiz için 

insan hakları ve hukuk devleti gereğ i elzemdir. Okuma- yazma oranı % 85 ' in üzerinde olan 

Tunceli ili ge leceğin önemli bir kültür ve turi zm merkezi olmalıdır. 

Tunceli ilindeki tüm olumlu gelişmelerin oluşumunda yöneten, denetleyen, katkı ve emek 
sahibi olan değerli kişi ve kurumların çalışmalarını kutluyor ve devamını diliyoruz. 
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VII. EKLER 





Ek 1 
. . . 

10 ŞUBAT 1998 TARIHLI KOMISYON KARARI 





T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYON BASKANLIGI 

Es:ıs No: [ 
K.ır:ır No: 1 

KARAR: 

Türkiye Büyi.lk Millet Meclisi İnsaiı Haklanru İnceleme Komisyonunun 10. Dönem 3. 
Yasama Yılının !C Şubat 1998 tarihli 6. toplantısında aşağıdaki kararlar aluunıştır: 

1- .Yunanistan 'da Batı Trakya TUrk azınlığına karşı açılan davanın 1 7 . .:! .1 998 tarihindeki 
duruşmasını izlemek amacıyla bir gözlemci heyetin gönderilmesi ve bu tarihten sonraki 
duruşmalara gönderilecek heyetierin tespiti ve programlanması hususunda Başkanlık Divanına 
yetki verilmesine oybirliğiyle • 

.:!- Cezaevleri konusunda yapılacak alan çalışmasının planlanması hususunda Başkanlık 
Divanına yetki verilmesine oybirliğiyle, 

3- Komisyonumuzun 19.1.1997 tarihli 4. toplantısında alınan karar uyannca, Batman İli 
Sason İlç~si'nde meydana gelen olaylarla ilgili olarak .kamuoyuna yansıyan iddialar konusWlda 
yerinde incelemelerde bulunmak amacıyla Batman· a gönderilen Alt Komisyon tarafından 

hazırlanan raporun kabul edilmesine oyçoklu~yla karar verildi. 
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Aydın Millervekili 
Komisyon Başk:ını 



T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU 
Toplantı no : 6 10.2.1998 
Konu :Cezaevleri konusunda yapılacak alan çalışmasının planJanması 

hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hakkında . 

Başkan 

Dr. Sema PiŞKINSOT 
Aydın Mi tvekili 

Sözeti 
Sabri ERGÜL 

lzmir )JJv~llil' 
.- --iÇ~ 

Üye 
Musa OKÇU 

Batm etvekili 

Üye 
Osman KILIÇ 

istanbul Milletvekili 

c§L-~ 
Üye 

CaferGÜNEŞ 
Kırşehir Milletvekili 

Üye 
İbrahim Halil ÇELİK 
Şanlıurfa Milletvekili 

Başkanvekili 

Suha TANIK 
!zmir Milletvekili 

Üye 
MehmetEmin 
AYDINBAŞ 

/çel Milletvekili 

Üye 
Yılmaz 

KARAKOYUNLU 
!stanbul Milletvekili 

Muğla Milletvekili 

Üye 
BayarÖKTEN 

Şırnak Milletvekili 
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Başkanvekili 

Ümran AKKAN 
Edirne Milletvekili 

Üye 
Fatih ATAY 

Aydın Milletvekili 

Üye 
FeritBORA 

Diyarbakır Milletvekili 

Üye 
Bahri ZENGİN 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
Metin ÖNEY 

l::Jf 

Üye 
Yaşar CANBAY 

Malatya Milletvekili 

Üye 
İbrahim ÇEBİ 

Trabzon Milletvekili 



Ek 2 

22 NİSAN 1998 TARİHLİ BAŞKANLIK DİVANI KARARI 





T.C. 
TÜRKIYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi 

iNSAN HAKLARINIINCELEME KOMiSYON BAŞKANLIGI 

KARAR NO : 5 22.4.1998 

BAŞKANLIK DİV ANI KARARI 

Komisyonwnuzun 1 O Şubat 1998 tarihli 6. toplantısında Başkanlık Divanınuza 

verilen yetki uyannca cezaevleri konuswıda başlatılan çalışmalara Elazı~. Erzurum, Tunceli 
ve Erzincan cezaevleri ile devarn edilmesine, Komisyon ve Heyet Başkanı Aydın Mv. Dr. 
Sema Pişkinsüt, Malatya Mv. Yaşar Canbay, İstanbul Mv. Osman Kılıç ve Diyarbakır Mv. 
Haşim Haşimi ' den oluşan bir heyetin anılan cezaevlerinde incelemelerde bulwımasına karar 
verilmiştir. 

·"' . ...... , .; . . . / . 1 
' ", 1 ;,~/ . 
~ T •ı);-r- . 
· v · ~ ' 

aşkan \.._.. Başkanvekili 'Başkanvekili 
Dr. Sema PİŞKİNSÜT Suha TANIK Ümran AKKAN 
Aydın Mv. İzmir Mv. Edirne Mv 
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Sözcü 
Sabri ERGÜL 
İzmirMv. 

K . \ 
atip 1 . 

M.B~dri İNQ:ET AHT ACI 
Gaziantep Mv . 

. ' \ 
( 1 

\. \ 
\ 





Ek 3 

04 MAYIS 1998 TARiHLi BAŞKANLIK OLURU 





T.C. 
TüRKiYE BüYüK MiLLET MECUSt 

!NSAN HAKLARINI !NCELEME KOM!SYONU BAŞKANLIGI 
S :ıyı : A .O l .! .tHK/599 
Konu: Elazığ , Tunceli, Erzincan ve Erzurum Cezaevlerine gidecek heyet lık . 30/4/1998 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Komisyonumuzun 10.2.1998 tarihli 6. toplantısında, katılan üyelerin oy birliğ i ile 
alınan karar ilişikte sunulmaktadır . 

Komisyon karannın incelenmesinden de görillecegi Uzere, cezaevleri konusunda 
yapılacak alan çalışmasının planlanması hususunda Başkanlık Divaruna yetki verilmesine 
karar verilmiştir . Komisyon Başkanlık Divarumız 22. 4. 1998 tarihli toplantısında, 
Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Mardiri 
cezaevleriyle başlatılan cezaevleri konusundaki çalışmalara, Elazı~ Tunceli, Erzincan ve 
Erzun.ım cezaevleriyle devam edilmesine, Komisyon ve Heyet Başkanı Aydın Mv. Dr. 
Sema PişkinsUt, Diyarbakır Mv. Haşim Haşimi, Malatya Mv. Yaşar Canbay ve İstanbul 
Mv. Osman Kılıç'tan oluşan bir heyetin 2-8 Mayıs 1998 tarihlerinde anılan cezaevlerinde 
ince leınelerde bulurımasını kararla~tınnıştır. Aynca Heyete, çalışmalarında yardırncı 
olmak üzere. H:ıcettepe Üniversitesi İnsan Haklan ve Felsefesi Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Iorına Kuçuradi ve Komisyon Uzmanı İrfan Neziroğlu ile 
Tutanak :,[üdürlüğü Stenografları Sabiha Demir, Aysel Gillo~lu ve Sulhi Şahin ile İşletme 
ve Yapım :Vfiidürlüğti S<!slendirme Teknisyenleri Bülent Karadeniz ve A.bdullah Başrilrk 
de görevli olarak eşlik edeceklerdir. 

Heyetimiz 2 May ıs \998 tarihinde 9: 15 uçağıyla Erzurum · a hareket edecek. 8 
Mayıs 1998 tarihinde 14:45 uçağıyla Diyarbakır ' dan Ankara ' ya dönecektir. Heyetimizin 
Ankara-Erzurum. Oi y :ırbakır- :\n.k:ır:ı arası uçak biletleri ile günlük yurtiçi harcırahJanrun 
mahsubu bilnh:ıre ynpılmnk üzere avans olarak tahakkuku hususu tensip ve 
ın llsaad<!kr i niu nrzolunur. 

Ek : Hc:. ct List<!Si 
l(onı i s~ on K :ır:ırı 

Ba~brı lıh: Di o. : ı ıt ı K.ır:ı rı 

O ll "R 
. .. ... ı ')Q3 

~~L-~ 
fiirl\ı yc Bii.' iik .\/iller .\lt'ı:l i.s i B:ı ş k:ını \.' d.; ili 

\Jr~.··. ı · d •.: \l rn .... ı n H .J l l .J rıllı l nı....J ı.· :r. ~...· " ·· ı :ı ı , · .. . n ; 

i\ . ,~.ın lı " .. 1 :" \ '-)\. • i<\ 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi GENEL SEKRETERLiG İ 

PERSONEL VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIGI 

PER.ÖZLÜK MD. 
SA YI : A.Ol.O.GNS.O.l2.00.02/3686 
KONU: Yurtic i Geçic i Görev Yo lluğu . 

~ ./~./ 19~ 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

ILGI : !.nsan Haklarını Inceleme Komisyonu Başkanlığı ' nın , 30/04/1998 tarih ve 599 sayılı 
yaz ı s ı. 

Komisyonun 22/04/1998 tarihinde yaptığı toplantısında ; cezaevleri konusundaki 
çalışmalara Elazığ , Tunceli, Erzincan ve Erzurum cezaevleriyle devam edilmesine karar 
verildiği ve sözkonusu incelemelerin 2-8 Mayıs 1998 tarihleri arasında yapılacağı ilgi yazıda 
bildirilerek gereğinin yapılması istenmektedir. 

Uygun görüldüğü takdirde ilgi yazı eki listede adıgeçen Üyelerin, anılan tarihlerde 
sözkonusu ltıere görevli olarak gönderilmelerini ve gidiş-dönüş uçak bileti ücretleri ile 
müstehak olduğu harcırahlarının, TBMM 1998 Mali yılı Bütçesinin 111.01 .1.001 .200 harcama 
kaleminden ödenmesini ve 210 ayrıntı koduna gider kaydedilmesini ofurlarınıza arz ederim. 

~ 
Orhan DULGERLER 

Genel Sekreter V. 
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Ek 4 
. . . 

22 ŞUBAT 2000 TARIHLI KOMISYON KARARI 





T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLI GI 

KARARN0:5 Ankara, 22 .02.2000 

KARAR 

Tilikiye BUyük Millet Meclisi İnsan Haklannı İnceleme Komisyonu 'nun 21 nci Dönem 2 
nci Yasama Yılının 22.02.2000 tarihli 13 ncU toplantısında, Komisyonun görev alanına giren 
konularda çalışma gruplannın oluşturulması, konulann irdelenmesi için gilildemin saptanması 
hususunda Komisyon Başkanına yetki verilmiştir. 

ema AR PİŞKİNSÜT 
omisyon Başkanı 

Aydın Milletvekili 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU BAŞKANLI GI 
Toplan h No : 13 22.02.2000 
Konu : Komisyonun görev alanına giren konularda çalışma gruplarnun oluşturulması . konulann 
irdelenmesi i in uündemin sa tanması hususunda 1\.omisvon Ba kanına vetki verilmesi hk. 

Başkan Başkanvekili Başkanvekili 

Dr. Sema TUT Sebğatullah SEYDAOGLU Metin ERGUN 
PİŞKİNS .. Diyarbakır Milletvekili MuglaMilletvekili 

Aydın Mill 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
Ali KESKİN 

Üye~ 

Mehmet Nuri TARHAN 
Hatay Milletvekili 

-Ll 

Üye 
KemalKÖSE 

Ko~ 
Üye 

Mehmet BEKAROGLU 
Rize Milletvekili 

Ka tip 
Mustafa-EREN 

Karabük M 

Üye 
Hasan MA 

Burdur Mill 

Üye 
MehmetGÖZLÜKAYA 

'fletvekili 

Üye'· 
A.Emre KOCAOGLU 

ls bul Milletvekili 
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Ek 5 

29 MART 2000 TARIHLI BAŞKANLIK OLURU 





T.C. 
TORKiYE BOYOK MiLLET MECUSt 

İNSAN HAKLARINI !NCELEME KOM!SYONU BAŞKANLIG-I 

SAYI : A.Ol.l.İHKJ 3 b b 
KONU :Tunceli. Elazı~. Erzurum ve Erzincan 

illerine gidecek heyet hk. Ankara.. 29 Mart 2000 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Komisyonumuzun 22.02.2000 tarihli 13 ncü toplanusında alınan ve elcte sunulan 
karann incelenmesinden de anla.şılaca~ı i.lzere, Komisyonun görev alaruna giren konularda 
çalışma gruplannın oluşrurulması ve konulann irdelenmesi için gündemin saptanması 
hususunda Komisyon Başkanına yetki verilmiştir . Bu yetki uyannca.. kovuşturma. 
soruşturma. yargılama. cez:ı ve i nfazı ile ilgili konularda incelemelerde bulunmak ilzere; 
Tunceli. Elazığ, Erzurum ve Erzincan illerine Komisyon ve Heyet Başkanı Aydın Mv. Dr. 
Sema TUTAR PIŞKİNSÜT. Manisa Mv. Hüseyin AKGÜL ve Malatya Mv. Yaşar 
CANBAY'dan oluşan bir heyet gidecektir. Heyete ayrıca Komisyon Uzmanı Ercan 
DURDULAR. Tutanak Müdürlüğü stenogratları Mehmet ŞAHİN. Aysel GÜLOCLU, 
Tuğba KASIM. Seslendinnı: Teknisyenleri Bülent KARADENiZ. Mustafa ZENGiN ve 
Komisyon Başkanının yakın koruması Yücel A YDOCDU'da eşlik edecektir. 

30 Mart 2000 tarihinde Ankara 'dan Erzurum 'a giderek, 3 Nisan 2000 tarihinde 
Malatya 'dan Ankara 'ya dönecek olan Heyetimizin Ankara-Erzurum. Malatya-Ankara arası 
uçak biletleri ile gOnlilk yurtiçi harcırahlan mahsubu bilahare yapılmak i.lzere avans olarak 
tahakkuku hususunu tensİp ve müsaadelerinize arz ederim. 

Ek 
Komisyon Kararı 

Adres : TBMM ın,an Haklarını ln.:tlcmc Komısyonu 

Bık:ınlıklar tANKARA 
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Dr. Se~T-OT AR PiŞKiNSÜT 
,--- Komisyon Başkanı 

(_ · · Aydın Milletvekili 

Tel. : -l20 54 33 

-l20 54 34 
F:u : -l20 Sl ~ 



T.C. 
TtRKİYE 13L'YÜK :\1İLLET MECLiSi GE:'-l"EL SEKRETERLi(;i 

PERSONEL VE YluHASEBE DAİRE SASI<Ai\"LI(;I 

l'ER.ÜZ:LCK ı\10 . 
SA YI : /\.Ol.O.(;i'(S.O.l2. 1Hl.02 / 3763 
KO .IVI ! : . Yıı.-ııı:ı v:: ..:ıci Gnrc'· Y\ıllukl ;ırı 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

. ... .' ... ./2000 

Insan Hakları ı nceleme Komisyonu Başkanlığı ' nın. 29/03/2000 tarih ve 966 sayılı 
yazısında: 22/02/2000 tarihli 13 ncü toplantısında alınan karar gereğince ilişik listede sunulan 
Komisyon Uyeleri ile Komisyon görevlilerinın. 30/3/2000 tarihinde Erı:urum 'a giderek, 
3/4/2000 tarihinde Malatya'dan Ankara'ya dönecekleri bildirilmektedir. 

Uygun görüldüğü takdirde. ilişık listede adıgeçen Komisyon Üyeleri ile Komisyon 
görevlilerinın 6245 sayrlı Harcırah Kanununa göre müstehak oldukları harcırahları ile 
Ankara-Erzurum-Malatya-Ankara arası ucak bileti ücretlerinin TBMM 2000 Mali Yılı 

Bütçesinın 111 .011 .001 .200 ve 101.01 .1.001 .200 harcama kalemlerinden ödenmesini ve 
210 ayrıntı ~oduna gider kaydedilmesıni olurlarınıza arz ederrm . 

OLUR 
. ../. . ./2000 

Yıldırı AKBULUT 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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Ek 6 
1998 YILI TUNCELİ SORU~TURMA, KOVU~TURMA, YARGlLAMA, CEZA VE 
iNFAZI SİSTEMLERiNE İLİ~KİN ALT KOMiSYON HEYETİNİN ÇALI~MASI 

İLE İLGİLİ TBMM TUTANAKLARI 



iN AN HAKLARINI iNCELEME KOMi SYONUN N TUNCELi iLi CEZAEVi iLE SORUŞTURMA 

VE KOVUŞT RMA MEKANLARlNDA ı998 YILINDA YAPTIGI iNCELEME 
TUTANACI 

BAŞKAN: Or. Sema T UTAR Pi ŞKiNSÜT (Aydın Milletvekili) 
ÜYE LER: Yaşa r CANBAY (Malatya Milletvekili) OSMA KILIÇ ( istanbul Milletvekili) 

iÇiNDEKiLER Sayfa No 

P .. LÜMÜR CEZAEVi ... ....... ... . ... .... .... ... ..... .. . . . .... .... ............... .... ı 

TUNCELi VALiLiGİ ........ . . .. . .... .. ... .... .... . ........ ... .... .. .. . ..... . . ........ 1 

E TİPİ KAPALl CEZAEV i .................... . .... .. . ...... ... ............ ........ .... 4 
4. KOCUŞ ....... . ............... ......... .... .... .... ..... . . . .... ........ . .......... .4 
3. KOCUŞ . .. ... . . ................ .. ... .. ..... . ....... .. ....... . ........ . .... . ........ 6 

EMNiYET MÜDÜRLÜGÜ ..................... .. .. . . ..... ... .... ........ . ... ... . .... .. ıo 

DEVLET HASTANESi ............................. . ..... . ...... .... .. ... .. . ..... ..... ı3 

ADLİYESi ...... ......... . .... ...... ...... ........ ..... .... .... ....... . ... ........ .. ı4 

iL JANDARMA KOMUTANLIGI .. ... ........... .. ....... . .. .. ......... . ........ . ... ... ıs 



İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYON NUN TUNCELI ILI CEZAEVI ILE ORUŞTURMA 
VE KOVUŞTURMA MEKANLARlNDA 1998 YILINDA YAPTIGI İNCELEME 

TUTANACI 

BAŞKAN: Dr. Sema TUTAR PİŞKİNSÜT (Aydın Milletvekili) 

ÜYELER: YaşarCANBAY (Malatya Milletvekili) OSMAN KILIÇ (İstanbul Milletvekili) 

PÜLÜMÜR CEZAEVi 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİN ÜT- Böy lece boş duruyor. 
- Askerler kull andığ ı için , biraz da ke nd ilerine uygun şek l e geti rm i ş ler. 1992 y ıl ında yapı l mış burası ; ama, ceza
evi olarak kullanılm amı ş . 

( IS'er ki ş ilik 4 adet boş koğu ş, 2 oda, mühimmat deposu olarak kullanıl an alanlar, av lu, hücreler, banyolar 
görüldü) 

- Bura l arın tadil a tı için bakanlıktan ödenek istiyoruz; ama, böy le bir ödenek ver i lm ediği için buralarda başka 
tasarru tl arda bu lu nam ı yoru z. 

TUNCELİ VALİLİGİ 

CUMHURİYET BAŞSAVC I 1 Özer TA RH AN-Öncelik le hoş geldin iz. 
Bizim Tunce li olarak çok fazla !adli vakamız yok. Tutuk lu say ım ı z da, cezaevimiz mevcudu da nü fus it ibarıy l e , 

di ğer yerlere nazaran daha az. Bize, y ıllık olarak tahm ini 700-750 c i varında hazırlık evrak ı geliyor. O da, nüfus 
itibarıy l e , normalde bir il çeye ge len i ş kadar bir yoğunluk var. 
Bunların , 450-500 c i varında ki kı smı siyasi nitelikteki suçlar; yard ım yataklık veya örgütle bağ l a ntılı suçlar. yak
l aş ık dörtte biri de adi nitelikteki suç l ardır ki, onlar da ciddi nitelikte bir suç vasfında değ il. Daha ziyade, hakaret, 
darp, arlıoş luk falan gibi bas it s uçl ardır . Şöy l e bir örnek verebilirim : Bizim ağ ır ceza mahkememizde ş u anda 30 
c ivarında dosyaını z var. Bunların bir kısmı da eski y ıll ardan gelen dosya la rdır. İl çe l erimi zde de öyle ağ ır cezalık 
suç pek yok. 
DGM kapsaınında suçlar va r; DGM aç ı s ından Malatya DGM'ye bağ lıy ı z . Bu yüzden evrak ve sanıkl ar bizde faz la 
beklemiyor, en kı sa sürede Malatya'ya gönderiyoruz. Sanıkl ar tutuklu ise, bakanlı k tan izin a lmı ş l arsa , gec ik
tirmeksizin Malatya ya da Elbistan, nereye sevk edilmi şse oraya gönderiyoruz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Kaç tane savcımı z, hakimimiz var? 
CUMHURİYETBAŞSAVC I S I ÖzerTARHAN-Şu anda 7 tane hakim, benimle beraber de 3 tane savcımız var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Bayan var mı? 

CUMHURİYET BAŞSAVCISI Özer TARHAN- Evet; bir tanes i benim eş im , as liye hukuk hakimi . Sulh hukuk 
hakimimiz bayan. Ağır cezada iki üyemiz bayan; toplanı 4 tane bayan hakimimiz var. avc ı olarak benim 

haricimde iki erkek savc ımı z var. Hakim olarak da 3 hakimimiz var. Bayanlar hakim ! .. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- CMUK uygulama larında, hakim , savcı , avukat bulundurma gibi kurallara 
uyulup uyulmamas ı konularını yeterince denetl eyebiliyor musunuz? 
CUMHURİYET BAŞSAVC I I Özer TARHA - Tabii, burada o usule ri ayet ediyoruz. Avukat bakımından da 
s ıkıntımız yok . Merkezde 7 tane avukat var. bunun hari cinden E l az ığ yak ın o lduğu için oradan ge len, Pertek'te 

avukatlık yapan arkadaş l arım ız da ge lebiliyorlar . 
İlçe l erde zaman zaman sıkıntı oluyor; oralarda avukat olmadı ğ ı için -Pertek'i hari ç tutarsak- bize bağ lı a ltı ilçe 
var. Yarg ı açı s ından bize bağlı. Bu ilçelere de merkezden gidiyor. Baro olarak, Tunce li 'de baro olmadığ ı için, 
avukatl arıını z E l azığ barosuna bağlı. Bir tane de hazine avukatımız var. 
BA ŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Bugüne kadar cezaev ine ve diğer adalet sistemini ilg il endiren konulara ait 
olarak gelen bakanlık genelge leri varsa, bunl arın bir takım halinde fo tokopilerini alabilir miyiz? 
"İiim izde baro yok " dediniz ama, gene de CMUK çerçevesinde, avukat a rkadaş larımı zın görevlendirilmelerinin 

yapıldığ ı listeleri istiyoruz. 
CUMHURİYETBAŞSAVC I I Özer TA RHAN- Bakanlı ğ ımı zdan , cezaevleriyle ilgili olarak ge len genelge leri 



temin edebiliriz; kolay . zaten o genclge ler. malumunuz, tüm iliere gönderi ldi ği için , Erzincan'a, Erzu rum'a ge len 
genelgelerin ayn ı s ı ; ama. olsun. hemen on lardan bir takım yapabi liri z. 
Ancak. barolardan görcv l cndi rın c yazıları. her dosyanın ilgisi üzerine. içine konu luyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKINSÜT- Avukatların CMUK çerçevesi nde, sorgu safhasında bulunması ı çın 

yapacak l a rı görev ler konusunda bir istek olursa? 
CUM II UR İY ET BAŞSAVCISI Özer TARI IAN- Böyle bir li ste ancak E l azığ Barosundan ... 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Oradan a ldık ; sizin böyle bir li steni z yok mu ? 
CUM H UR İY ET BAŞSAVCISI Özer TA RHAN- Bizde öyle bir li ste yok. Bizdeki uygulam a, mahkeme veya 
savc ılık münferİt bir olayda. avukat gereki yorsa. Elaz ı ğ Barosu Başkanlığına tcl graf çekiyor, onların 

görev l endi rın e yazıları dosyaya giriyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Yani , bu görcv lcndirmc yazıs ı , E l az ı ğ Barosundan ını yap ılı yor. 
C MI-IURİYET BAŞSAVC I S I Özer TARilA N- Doğrudur; E l azığ 13arosu bu avukat görcv lcndirmesini yap ı yor. 

Dolayısıyla, eğer katıyiarı orada va rsa. bunları almak mümkün . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ NSÜT- Olur da, fethi kabir yap ılırsa, veya otops i yap ılacak olursa, savc ımızın 
yan ında iki tane doktor, adli tabip olarak bulunabiliyor mu ; patolog herhalde yok san ı yorum . 

CUM HURiY ET BAŞSAVC I S I ÖzerTARI lA - Pato log maalesef yok. bölgede yok sa nıyorum . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ NSÜT- Erzi ncan Devlet llastancs inc bir tane gelmi ş. Erzurum'da bir tane var. 
CUM HU RİY ETBAŞSAVC I S I Özer TA RHA N- Hastanedeki doktorlar arac ılığ ı ilc bu hi zmeti gö rm eye çalışıy
oru z. Güzel bir hastanemiz var; gerek donanım, gerekse mefruşa t olarak çok güze l bir hastane. Yaklaş ık 80- 100 
ya tak lı. Ancak, uzman doktor s ıkıntımı z var. Rotasyon ia ge lip gid iyor o da. Kadrolu olarak da kadın doğumcu , 

çocuk doktoru var. Bir tane opcratörümüz va r kadrolLL Bir de dahiliyeci var. Ana branşlarda doktorumuz var, 
on un haricinde yok. Gelenler birer ay lık rotasyonia ge liyo rlar. Devietin de bu konuda zara rı söz konusu; burada
ki en küçük bir vakada ister istemez, yak ın diye E l azı ğ' a sevl-. edili yor, ya g idi ş ge li ş problem olu ya r, yo lda 
güvenlik sorunu var, bu gib i sağ lık konulardında s ıkıntıl ar yaş ı yo ru z. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN SÜT- Doktor öğretm eni gönderiyor, savc ı s ını gönderi yo r .. 
CUMHURİY ET BAŞSAVCIS I Özer TARI-lA -Evet; ama, sağlık konusunda maaicscfsıkıntım ı z var. 
BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Savcı beyler herhangi bir şeki lde kriminal bir inceleme isteyecek olurlarsa, 
Erzu rum'a ın ı gid iyor? 
CUMHURİYET BAŞSAVCISI ÖzerTA RI-lA - Hay ır; Malatya'ya gönderiliyor. Orada adlitıp şube müdürlüğü var. 

BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Baiistik de oraya mı gidiyor. 
CU MHURiYET BAŞSAVC ISI Özer TARI-IAN- Balistik, h azırlık aşam as ında , polis ya da jandarma tarafından 
zaten raporu yapılmış ge li yor. Diyarbakır'da jandarma ve polisin kriıninalistik l abo ra tuvarı var; oraya gönderiy
oruz. En nihayetinde , yargılama aşamasında gerek irse. Ankara'ya gönderiyoru z; ağ ır cezada, terörde falan böyle 
husu larda gerekirse gönderiyo ruz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Adil tıbba gitme vakaları çok oluyor ınu ? 
CUMHURİYET BAŞSAVCISI Özer TA RHAN - Hay ır ; bizde çok fazla bir olay olmad ı ğ ı için, dediğim gibi , 
asliye cezada 100-1 50 dosya. ağır cezada 30 dosya, sulh cezada keza öy le, bir s ıkıntımız olmuyor. 
Adli yönden i ş i çok olan bölüm, sadeec as li ye hukuk . eş imin baktığı mahkeme . Bir de kadastro var. Buradaki 
s ıkıntı , keşitlere gidileınemes i ; köy dava larında ki keş itle re maalesef şu anda gidiiem iyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKİNSÜT- Adli tıptan gönderil en ineeieıneler ne kadar sürede dönüyor? 
CUMHURİYET BAŞSAVCISI Özer TARI-IAN- Onlar ivcdilik dereces ine göre s ınıfl andırılıyor ; tutuklu evrak
lar daha çabuk dönüyor, öncel ik veriyorlar. Tutuksuz olursa da 9 ay, bir y ıl civarında dönüyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Terör tutukiuları y l a adli tutuklul a rının evrakları ara ında da süre farkı çok 
fazla oluyor. Belki incelemenin konularına göre değe rl e ndirilmelerinde n olabi lir. 
CUMHURİYET BAŞ AVCIS I Özer TARI-IAN- Olay yerinde -öze lli kle terör s uçlarında- elde ed ilen suç 
ınazleınelerini n ; boş kovan, ınermi çekirdeği, silahlar gibi karş ılaştırılmalı yapılmas ı , biliyorsunuz 15 y ıldır sü ren 
bir zaman diliminde bu suç eşyaları değ i ş ik bölge lerde ele geç iyor. Yine biliyorsunuz, kriminali stik laboratuvar

larında bu n lar ele geçenierin hepsi tarif edilen olay lara göre grupiandırılmı ş, başka bir olayda ku Il a nı !ıp kullanıl
madığ ı zaman , ister istemez tüm eşya l arın kayıtlarıy l a tah lil yapı lmak zorunda kalıyor . Bu da zaman alıc ı bir olay. 
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O raporl ar biraz gec ikiyor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ ÜT- Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarına hiç tetkik gönderildi mi ? 
CUMHURİYET BAŞSA YCISI Özer TARHA N- H ay ır , gönde rilmedi . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- İl e ri bir teknolojisi var: Kanada sistemiyle, kendileri Tübitak ara cılıg ı il e 
yapmı ş l a r , bil gisayardan da kontrol edip, kendileri de gözden geçirebilecekleri bir yapı kurmuş l a r. Aynı 

mürekkeple fa rklı zamanlarda atılmı ş im za l a rı bile tespit edebiliyo rl ar: ama, adli tıp kurumu bir müessese ama, 

çok s ıkıntıl a rı olan, içi boş bir müessese neredeyse. Mesela, Diyarbakır'da adı var l aboratuvarın ama, e l emanı 

yok. Orada sordum: size jandarın adan , dı şarıdan gelir mi dedim , ge lm ez efend im veya çok az ge lir di yorlar. 
Zaman zaman, kendi hakim ve a vc ı ark adaş l a rın ı z l a , çünkü ill erde sadece gördükl eriıni z l e degil de, aynı zaman

da da öneri paketleri halinde düşünce l e r de bi ze ge li yor. iz böy le bir şey i dü şündünüz mü; yani , bilim 
adamla rının degerl endirmeleriyle, daha hı z lı , güvenilir ortamlarda; herkes in içinde bir güven duygusu yaşata rak 

gidebilecegi bir sistemi değerl endiriyo r musunuz? 

CUMHURİY ET BAŞSA YCISI Özer TARHA -Böyle bir yapının var olmas ı , daha çok güven veri ci bir kurumun 
varlığ ı demektir. Adli tıbbın da yapı s ı -d eğe rli h oca l arı m ı z orada görev yapıyorla r- eskiden polis ve jandarma lab
o ra tuva r l a rının yayg ı n o lm a rn as ı nedeniyle, kökleşmi ş kurum olarak adl i tıp bulunuyordu . Ş imdiki h azırlık aşa 

mas ınd a , bu poli s ve jandarma krim i nal l a boratu va rl arınında nisbeten yaygmlaşmı ş olm as ı , hazırlık soruşturmas ını 

hı z l andırdı diye dü şünüyorum . En azmdan, yarg ı aşamas ına geçmeden hazırlık aşam asmda dahi bu laboratuvar
larda sağ lıklı bilgi temin edilebiliyor. 
BA ŞKA Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Jandarma ve polis, kendi görev a l a nl a rı içinde kriminal timlerini kuruyor 

ve delil to pl amay ı gerçe kl eş tiri yor. 

Daha özerk . daha bilimse l, daha teknik; herkese parça parça bölerek değ il de, herkese aynı yapıy ı o lu şturabil e

cek delil t o play ı c ı timlerl e, sorgu yapabilecek k iş il e rin o lu şm as ı. .. 
CUMHU RİY ET BAŞSA YCISl Özer TA RHAN- Olmas ı gereken bir husus olarak elbette çok iyi olur; ama, adli 

tıbbı bile tam olarak ça lı ş tıram ıyoruz; raporl ar geç ge liyor. O bakımda n yetersiz hale ge lmeye başladı. En azın
dan o kuruma destek veril erek o hüviyete kavu şturulm as ınd a fayda vardır diye dü şünüyorum . 

BA Ş KAN Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- Poli s arkad aş l a rı a lıp o ı o ps iye gitme durumunuz o luyor mu ve de kaç saat
te otopsi aç ı l ı yor? 

CUMHURİYET BAŞSA YCISl Özer TARI-lA -Bizim buradaki polis arkadaş larımı zın bilgi ve tecrübeleri az. 
Karnıaş ık olay larda burada aç ınıyoru z; a rkadaş l a r , mütalaa olarak, "adli t ı p uzmanının bulunmas ı gereken yerde 

aç ılın as ı gerekir" diye rapor veri yorlar. Bu şekilde bir kaç vaka oldu. Ben üç y ıldır burada görev yapıyorum . bun

l a rı Malatya'ya gönderdik. Diğer terör o l ay l arında zaten. arkadaş l arımız kl as ik otopsi yapmıyorl a r : çünkü, olay 
belli o lduğu için . 
BAŞKAN Dr. Sema T. P İ ŞK İNSÜT- Darp cebir vardır-yoktur o lay l arında vatandaş tarafı ndan ş ikayet geliyor mu? 
CUMHUR İ Y ET BAŞSA YClSl Özer TARHA -Bu konuda ağlık Bak anlı g ı , bizim bakanlıgımı z ve hatta İçi ş

leri Bakanlı ğ ının genelge leri yay ınlandı ; ne şekilde ya pılın as ı gerekti ğ i konusunda ve o raporların birer örneğ i 

bize gönderiliyo r, bir örn eğ i sağ lık müdürlüğünde muhafaza ed iliyor. Bu konuda ş imdiye kadar bir ş ikayet vuku 
bulmadı. Bu tür raporlar -malumunuz- üç suret düze nl eniyo r; bir sureti hastanede muhafaza ediliyor, bir sureti 

zarf içinde bize gönderili yor, bir sureti de hazırlık tahkika tı için getiren poli sin amirine il etilmek üzere ona ve
rili yor. 

Şu ana kadar bizde, o anlamda bir ş ik aye t vukubulm adı. Malumunuz TCK 243, 245'ten herhangi bir soruşturma 

yürütülmüyor. Zaten ay lık olarak da biz bunu bakanlı g ımıza bildiriyo ru z. 

CUMHURİ Y ET BAŞSA YClSl Özer TA RHAN- Hay ı r, burada ikinci müdürümUz vardı. Müdür Bey, Bingö l 

ezaevi ikinci müdür l ü ğünden bize, birinci müdür olarak ge ldi . Yeni baş l adı ; doğrudur. 

Ş u anda mahkum say ı mız 15 ki ş idir. Biri bayan. İ ki tane de bugün ge ldi . 

BAŞKAN Dr. Sema T. P İ ŞKİN ÜT-Doktor lar neden isteksizler ge lm ekte? 

CUMHURİ YET BAŞSAVC I S I Özer TARI-lA - As lında doktorlar açıs ından buras ı cazip bir yer; muayene
haneleri olan uzmanlar var, bayag ı da iyi i ş yapı yorl ar . A s lınd a önceden görse l ve yazılı bas ında ilimi z hep terör 
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olaylarıyla anıldığı için buray ı ge lmey in , buralar teröri st dolu , hiçbi r yere ç ıkıl anıaz, yaşannıaz di ye bir önyarg ı 

var. Gelen , burada yaşayan beğeni yor. Gün geçtikçe de olay lar bayağ ı yaza lı yor. Benim ge ldi ğim üç sene önce
siyle bugün çok farklı. 
Doktorlarını ız sa nıyorum bu yüzden ge lıni yorlar ; ama, onl arın ge l e nı eyiş i bayağ ı bir s ıkıntı tabii 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Hakim lerimiz korkınuyorlar mı ? 
CUMHURİYETBAŞSAVCISI Özer TA RHAN - Keşitl e re g idil enı enıe dı ş ında bir sık ıntı , bir korku yok. Son 
dönemde bu kanıulaştırma davaları çok aç ıldı ; 98 y ılından şu ana kadar 425 tane kamulaştırnıa davası aç ılmış . 

Geçen y ıldan kalan evraklar da var, bunları eritmek için ister istemez belirli ye re kadar, örn eği n baraj gö lü a ltın 

da kalacak olan yerdeki inşaatların o lduğu ye rlerde kanıulaştırma yap ıl acağ ı için , oralara keşitlere eşim gide
biliyor. O konuda bir hayli karar da verileb ildi şu ana kadar. Vatandaş da bundan memnun tabii. 

TUNCELİ E TİPİ KAPALl CEZAEVi 

DÖRDÜNCÜ KOG UŞ : 

HÜKÜMLÜ 1- Hepimi z hükümlüyüz. 
BAŞKAN Or. Sema T. PİŞKİNSÜT- Daha önce ne i ş yapardınız? 

HÜKÜML Ü 1- Esnaftım . 8 aya yak ın bir süre Malatya DGM'de yarg ıl andım . Herhangi bir siyas i yön olm adığ ın 

dan dolay ı , si lahtan ceza a ldım . şu anda onun cezas ını çeknıektey inı . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Tahsiliniz ned ir? 
HÜKÜMLÜ 1- Lise mezunuyunı , aç ık öğretim e de kay ıtlıyıın . 

OSMAN KILI Ç ( İ stanbul )- Nerelisiniz? 
HÜKÜMLÜ 1- Tunce li , Mazgirt'tenim . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Sorgu safa lı atını z nerede geçti ? 
HÜKÜMLÜ 1- Tunceli 'de geçti . 1995 süreciydi . He rşey ortada. An l atm anın da gereğ i yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Kötü nıu aın e l eye maruz kaldınız ını ? 
HÜKÜMLÜ 1- Efendim , söy lesek ne olacak, bi liyorsunuz ki .. . 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Bak ın , size yapıl anlar, başka zamanlarda başkaların a yapılnı as ın diye bir 

a raştırm anın içe ri sindey iz. Bu bilgilerin bizde kalacağ ını da söy lem i ştim ... 
HÜKÜ MLÜ 1- O konuda rahatı z biz; başkasına söylenip söylenmemesi sorun değil ; bu sorun , bilinen bir sorundur. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Evet, ama her ildek i uyg ulamalarda farklılık l a r ortaya çık ıyor ; mese la jan
darmanın sorgu oda larını geziyoruz, orada tespit ettikl er inıi z , e nıni yene tespit ettiklerimiz hususlar farklılık l ar da 

göstereb i 1 iyor. 
Siz nerede sorgulandınız? 

HÜKÜMLÜ 1- Emniyet 3 üncü katta o lm as ı l az ım . Sorgu od a l arının o ldu ğu yer. 1995 Nisan ay ıydı. ifade 
a lındıktan sonra aynı kattaki hücreye konu ldum . Terörle mücadeledeydi . S il ahın dı ş ınd a , örgüt üyesi iddias ı y l a 

yakalandım . Sorgulama sürec i sonunda böyle bir şeyi n o lmadı ğ ı n etl eş ince, sadece eldeki somut delil olan silah

tan ceza aldım . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar süre sonra böy le bir şey olmadığ ı anlaş ıldı ? 

HÜKÜMLÜ 1- Mahkeme sürec inden sonra anlaşı ldı. Orada 13 gün fal an kaldım. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ ŞKİNSÜT- Duvarları ses geç irmez bir bölüm ınüydü? 

HÜKÜMLÜ 1- Gözlerimiz bağ lıydı. Ne söy lesek doğru olmayabilir. 
BAŞKAN Or. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ne tür bir muamele yapıldı ; örneğ in elektrik verildi mi? 

HÜKÜ MLÜ 1- Efendim, ne varsa yapıldı. Bunlar herkes tarafından biliniyor. Elek trik , su, dayak ... ne varsa. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Hepsini aynı odada mı yapıyorl ar? 

HÜKÜMLÜ 1- Diye lim ki sa lon var; önce odada yapıyorla r i ş kencey i , sonra da odaya al ı yorlar. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Diye lim ki üçüncü kata alındın ı z,sonras ında g itti ğ ini z oda .. 
HÜKÜMLÜ 1- Üçüncü kata a lındıktan sonra zaten gözlerimiz bağ l and ı efendim . 

OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Üçüncü kata alındıktan sonra hangi odalara fa lan alındığınız ı da hatır l am ıyor 
musunuz? 
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HÜKÜMLÜ 1- Hatırlamıyorum efendim. üç sene de geçmiş durunıda zaten. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Suyu ne ile döküyorlar? 
HÜKÜMLÜ 1- Hortumla s ıkıyor l ar efendim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Askı var nııydı 0 

HÜK ÜMLÜ 1- Askıya a lı yorl a r , y ukarı as ı yarlar efendim. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Kollarınıza bir şey bağ lıyorlar mı ? 

HÜK ÜMLÜ 1- Keçe gibi bir şey bağlıyorlardı. Biz aslında bu maruz kaldığımız işlenı l eri mahkemede söy ledik 
efendim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- "Darp cebir yoktur" diye mi rapor alındı yine? 
HÜKÜMLÜ 1- Tabii öyle a lındı. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Var mıydı izler vücudunda? 
HÜKÜMLÜ 1- Var dı da, ııı erh enıl e falan tedavi etm eye çalıştılar. 
O MAN KILIÇ (İstanbul)- Elektrik var mıyd ı ? 
HÜKÜMLÜ 1- Verildi. Kes ik kesik bir şek ilde veriyorlardı. Kaba dayak çoktu. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Si zi t a nı yab ilir miyiz? 
HÜKÜMLÜ 2- i s ıııinı E Y. 27 yaşınday ım . Şu anda 5 aydır buradayım. 1994'te gözaltına a lındını . 7 ay 
Erzurum'da yattım , sonra bıraktılar beni . Avukatı m yok tu . Erzurum 'da 1 O uncu koğuşta yanını. 1 994'te tutuk
l a ndığımda dişimi kırmışlardı. Beni TEM'de sorgulad ıl a r . Burada, Tunceli'de, aynı yerde, üçüncü katta. Bu 
yüzümde sigara söndürdüler. Bu izi, onun izidir. Savcının karşısında ifade veremedim . Zaten buraya ge ldikten 
üç-dört gün sonra beni hastaneye götürdüler. Dişimin kırık o lduğuna dair rapor da vardı. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Yüzü n sağ tarafında burun yan kısmında yanak ta, 1.5-2 cm çapında st.. ... 
doku . Alın, burun hİ zas ında 1 cm çapında yanık izi var. 
I-I ÜKÜMLÜ 2- Orada, 3 1 aralık 1993 tarihinde tutuklandını . 7.1. 1 994'de mahkemeye getiri ldim. 
Ben çıktıktan sonra, 1996 y ılında tekrar merkeze a ldıl a r, sebeps iz yere ald ıl ar. 26. 1. 1996 tarihinde a ldıkl arında 
da on gün hücrede kaldım. Yardım ve yatak lıktan a ldıl ar. Daha doğrusu yeğeninı kırsalda diye ailemin hepsini 
a ldılar . Bir kardeşim ş u anda Karakoçan'da yatıyor . Bir ağabeyi m iki kere düştü, 12 gün askeriyede kaldı. TEM'de 
kaldı. Bıraktılar . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Nerelisin sen? 
1-IÜKÜMLÜ 2- Ben buralıyım. İnönü Mahalles inden. Bizi tehdit ettiler ~ yardım ya tak lık ediyorsun, buradan 
çıkacaks ın dediler. Eşim şeker h astas ıdır . Bakacak kimsemiz yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Adı ne eşini n ; nerede oturuyor? 
HÜKÜMLÜ 2- .......... Mahalles i, .... nurnarada oturuyor. Annem babanı yaşl ıl ar, köydeler on lar. M. Köyündeler. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Eş in şeker hasta s ıysa nas ıl bakılıyor? 

HÜKÜMLÜ 2- Bazen kendi annes i köyden geliyor h asta l andığ ında. Geçenlerde hastalannıış, battaniyenin içine 
koyup hastaneye yetiştirıııişler. Bu hafta ziyaretime ge lmeyince araştırdım , 4 günden beri hasta yat ı yormuş. Şu 

anda bakacak kimsesi de yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Vali Beyin haberi var mı? 

HÜKÜMLÜ 2- Ben defalarca iğnesi için gittim. İ ğney i verdiler. Sosyal Dayanışma Fonundan verdiler. Diğer 
yard ımi ara da, orada Ç. diye birisi var, "siz PKK'ye yardım yataklıktan içeri düşmüşsünüz, vermeyiz" demişler. 

şu anda durumu kötüdür . Sevkim Karakoçan'a çıkmış durumda. 3-4 ay önce Ağrı'ya çıkmıştı, üç-dört gündür de 

Karakoçan'a değişmiş du rumda. Burada terör s uçlul arı kalmıyor, seni göndermek zorunday ı z dediler; ama, gider
sem deailenıle haberleşme şansını kalmıyor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- İkinci sefer. 26. 1. 1996'da seni on gün içeride tuttukları zaman aynı yerde 
mi sorgu l andın? 

HÜKÜMLÜ 2- İlk g irdiğ imi zde , "girmek yasaktır" yazılı odada gözlerimizi bağ lıyo rlar . 15-20 adını sonra sağ 
tarafa götürüyorlar. Duvarın önüne dikiyorlar. Zaten kapıda üst aramas ı yapıyorlar. Çırılçıplak duvarın önüne 
dikiyorlar. Ayaklarınıızın ucuna bas ıp, parıııaklarınıızı duvara day ıyoruz . Yandak i odada askı vardı. Önce elek

trik verdiler bana oturduğu m yerde, daha sonrabetona benzer bir yere oturttular, ellerimize battaniye bağlıyorlar, 

havaya kaldırıyorlar. 
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BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Orada ne kadar kal ı y ors un ? 

HÜKÜ MLÜ 2- Ben üç defa al ın dım oraya. sadece kendimden gcçti ği ıııi hatırlıyorum. En son ıazyikli su il c 
ay ıltıklarını hatırlı yorum . Karşı tarafta bir yer var. Koınisc r Muavi ni diş imi orada kırdı. 
BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- E l ektriği n as ıl veriyorlar. 
HÜKÜMLÜ 2-Sorgu odasında kablo bağ lı yorlar parnıaklarımıza . İn ce bir kablo. El ayak parmaklarımıza. idrar 
yo ll arı ını za ay nı şeki ld e bağ lı yo rlar. Gözlerim kapalı o l duğu için nereden a l d ıkl arını bilmiyorum . Sonradan 
ask ı ya a ldıl a r . ask ıd a kendimden geçtikten sonra tazyikli su ile ayı ltııl ar. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Askıda elek trik veriyorlar mı ? 

1-l ÜKÜ MLÜ 2- A skıdayken de aynı şek ilde veri yorl ard ı. 

Koyuyorlar duvarın önüne, ge len geçen tekıne , tokat, küflir ... bazen birisi s ı cak su d a nıl a tı yor üstüne. sonra 
ıazy ikli soğuk suyu tutuyor. Bu tu vale ıle tazyikli su odası yanyanadır.Tuva l e ı c giderken iki kapı var; sağ kap ı 

tuvalcte. so l kapı da su veri Ic n ye re gidiyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Sizi t an ı yalım . 
HÜKÜMLÜ 3.-2 1 yaşındayını . Lise 3'ten terkim . 3 Haziran 1995'tc a ldıl ar beni . Mersin'de yaka l andını . Suçum 

örgüt üye l iği. 6 y ıl ceza a ldım . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN SÜT- Kötü muameleye maruz kaldın mı ? 

HÜKÜMLÜ 3.-Bana da ask ı uygul adıl a r. elek trik ve rdil er. Koltuk a ltl arım a bez bağladılar, pamuk gibi bir şey 
ye rl eşt irdil e r , sonra havaya kaldırdılar ve orada elek trik verd iler. O zaman 18 yaş ındaydını . 

BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Sen buraya girdikten sonra ai lcnle il gili bir bask ı , tac iz oldu mu ? 

HÜKÜMLÜ 3.- H ay ır . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Kaç gü n ka l dın. 

HÜKÜMLÜ 3.- 9 gün kaldım . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- Seni de hücreye mi a l d ıl ar? 

I-I ÜKÜMLÜ 3.- Bazen hücreye a tı yor l ard ı . oradan ç ı ka rıp tek rar i ş kence ediyorl a rdı. Hortum la ı azy ikli su veriy

or l ardı. 

6 y ıl a ldım , 19 ay sonra ç ık acağ ını . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN SÜT- Daha önce ne yapı yordun ? 

HÜKÜML Ü 3.- Öğrenciydim , okula deva nı ediyordum . Tunceli Cumhuriyet li sesinde öğrcn ciydim. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ ŞK İN SÜT- En son 96'da ge ldim dediniz. Aradan iki sene de geçti , gelenlere aynı yerde 

yine kötü muamele yap ılı yor mu, duyuyor musunuz? 
HÜKÜ MLÜ 3.- Gelenl ere ay nı şey l e r yapılı yor. Anlatıyorlar. Genelde de ay nı yerde sorgul an ıyorl a r . TEM, 

üçüncü kat. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Cezaev inde bir kötü muamele görüyor musunuz? 
HÜKÜML Ü 2- Yok ; burada öy le bir kötü muamele yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİN SÜT- Mektupl arın ı z ul aş ı yor mu , bir de bu ş ikaye t ku tul arını kim açıyor? 
1-l ÜKÜ MLÜ 2- Mektuplar ul aş ı yor. Arama s ıras ında da savc ı ge lip kutuları aç ı yo r. 

ÜÇÜNCÜ KOCUŞ: 

HÜKÜMLÜ 4- Ben E l azı g,' lı y ını . Hüküııılüyüm . İ znıir'de, Van'da, E l azı ğ'da, burada da yattım . Burada özellikle 

aske riyede çok bas kı var efendim . Suç yerim de E l az ı ğ merkez. Orada yaka l andım . Merkezde 
sorgul andıııı .Sorgud a i şken ce görmedi m. Buradaki baskı konusu da şöy l e oluyor: Ziyaretçilerimi z ge ldi ğ i zaman, 

askeriye onlara baskı yap ıyor . Yağm urda o nl a rı içeri a lınıyor . Köprüdeki kimlik kontrolünde terörsuçlusu gibi 
muamele yapıyorl ar. Halbuki ben yaralamadan yatı yorum . 22 ay cezanı kaldı zaten. Buranın askeri yes inden 
ş ik ayetçiyim efendim. M. as ıs ubaydan öze llikle ş ik aye tçiy im efendim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Elaz ı ğ'da sorgul andığ ın tarihi hatırlıyor musun? 
HÜKÜMLÜ 4- 1994 y ılının 5 inci ay ında , Kurban Bayramında sorgulandıın . Tahs iliın orta terk efendim . Ben 

burada kanıine istek olarak kaset yaz ıyoruz, dev letimizin yay ınl adı ğ ı kasetl er bunlar, dı ş kanıine yazdığımızda , 

asker "bu yasak" di ye vermiyor efendim . Müdürü ayak l arın a çağırıyor l a r . Ona da öy le söy lüyo rl ar efendim . 
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Mese la süt se rbest; bakaniıkça serbest edilmiş bir şey. Süt. yoğun gibi g ıda maddelerini ziya retçilerimiz getiriy
or. "Bunu getirın eyeceksiniz" diyorlar. Kurban Bayranıında ziyaretçimin getirdi ğ i s i garay ı almadılar. Yengem ler, 
annem ler ge ldi 4 saat kapıda kaldılar, içeri alınmadılar. Tutuyorlar efendim. Bu askeriye sorununu halletseniz çok 
iyi o lur efendim. 

HÜKÜMLÜ 5.- 1995 y ılında 3 1 Temmu zda yakalandı nı , İ zmir Bornova'da. Ci nayet ekibi aldı beni . in sanlık dışı 
işkenceler yapıldı bana. Osıııan gazi'de . Gerek irse tck tek hepsini t anırım. a niatırım efendim. uçluyum, kabul 
ediyorum. Hüviyetime bakıyor, Tunceli . Adam bana di yo r ki affeder ini z, "orada ne boklar karı ş tırdııı . " Çırılçı

plak soymak, fili stin askısı, elektrik verme. orada 9 uncu katta . cinayet masas ında. Bana yapılan işkencelerde göz
lerim sürekli olarak kapalıydı. Konak't a. 9 uncu katta bu muameleleri gördüm efendim . i şkenceden bacağımı 

kaybcdiyo rdum . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Anlatır mı s ını z, neler ya pıyorlardı ? 

I-IÜKÜMLÜ 5.- Anadan doğma soydular. Cereyanı, söy leye miyorum, birini de e liın e bağ lı yo rl a rdı. Kaldırdıktan 
sonra aşağı bırakıyor , tekrar çekiyorlar. Bu arada kollarını tabii kopacak gibi oluyor. kay ıyoruııı , düşüyorum . 

Tekmelerle dövüyorlar, "Tunce li 'de ne ler ya ptı ğ ını öğre neceğ i z ... " gibi tehditler. Kolunı arkadan bağ lı. 6 gü n 

boyunca bunları sürek li ya ptılar efendim. Karanlık bir odaya atıyor, oradan çıkarıp tekrar aynı İşkencey i yapıyor

lar. Şunu demek isti yorum : Bi z de bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaş ı y ı z. Yarg ı bağım s ı zdır di yoruz, ama yarg ı 

da onl a rın uygulaması nın aynı s ını bize reva görüyor. öy leyeceklerim bu kadar. Ben azi lli 'de de kaldım. 

Manisa'ya, oradan Alaşehir'c . oradan da buraya geldim. izi tanıyorum. 

I-I ÜKÜMLÜ 8- " ....... .... ... .''' lı y ıın . 35 yaşındayım ." ................. tarihinde yakal andım . 
BAŞKAN Dr. eına T. PİŞKİ S·· T- erede yakalandını z? 
HÜKÜ MLÜ 8- Beni Özkanlar Karakoluna götürdüler. Bornova Özkanlar Karakolunda her türlü işkenceye ben 
maruz kaldım . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Kaç gün kaldın orada? 
I-IÜKÜMLÜ 8- Ben iki gün kaldım. Yemediğim işkence kalmadı. 
BAŞKAN Dr. eıııa T. PİŞKİ ÜT- eler yaptılar? 

Filistin ask ı s ı , elektrik verme, her türlü işkenceye ben maruz kaldım. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- ereye as ı yeriardı Fili tin ask ı s ını ? 

II ÜKÜ MLÜ 8- Tavana . 
BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİ ÜT- Burgu mu vardı? 
II ÜKÜMLÜ 8- Bizim gözlerimiz kapa lıy dı. B aktı ğımda sigara izleri ba tılar . tarif edebilirim . Ayaklarıma sigara 
bas tı lar. Her türlü i şkence izleri bende var: size gösterebiliriııı . Eğer em niyet t eşkilatında çalışan bir polisin göre
vi can ve ıııalııııızı korumak mı yoksa naıııussuzluk yapmak mı? Tamam , ben suçumukabul ediyorum ; ama, ben 

hak etm ediğim cezayı aldım ." ............... " y ıl " ...... ......... ·· ay ceza ald ım ben . Bizim bu devlete güvenimizi sarstı. 
Bir de cezaevine ge li yoruz, cezaevinde de aynı. Askeri ye baskıs ı. Beni ·· ........ ...... .' ' cezaevinden bu sabah buraya 

getirdiler. 10 saat geçti, ha la daha kelepçe izleri ellerimde. Neden Tunceli'ye gidiyo rsun ? Tek suçumuz Kürt 
olmak mı bizim? Biz, insanca yaşamak isti yoru z. Yani, haketmediğimiz cezalara çarptırılıyoruz . Tek suçumuz 
Kürt olmak; başka bir şey yok . 

HÜKÜMLÜ 4- Ben E l az ı ğ lı y ım . Ben, gözümdenh ra hat s ı z o lduğum için burada 21.7.1997'de hastaneye ginim. 
Kurban Bayramından önce ge ldim . l azığ ülkücü bir yer olduğu için. eczaevi çatı s ında kardeş gibi , Kürdü , Lazı , 

Çerkez' i vardır , üç hilal nama lar, kuı11ar, kurt resim leri , bayraklar as ıl ıdır. i s ı e rseniz gidebilirsin iz, 9-1 O siyasi 
koğuştur, terör suçlusudur. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- en en son ne zaman E l az ı ğ'daydın ? 

HÜKÜMLÜ 4- Ben en son Kurban Bayramından önce ge ldim buraya. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Peki orada da hücre var ını ? 
HÜKÜMLÜ 4 - Hücre var: sağ lı so llu hücreler vardır. Ben hücrelerde kendim de yattım , bir vukuaı işledim; 

arkadaşlar ara s ında döğüştüm, bir hafta yaııık . Orada gözünıle şah it olduk , bu insanlık dışı . adam siyaslden, terör 
suçundan, yardım yataklıktan gel m iş , adama ziyaretç in var, avukat ın var di ye götürüyor/ar. dövüp getiriyorlar. 
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Özel harekat bile cezaevine gırıyor. En bas itini size verebiliriın . Keban'da İm am Taş diye birisi vardır, 

TİKKO'dan yatmıştır kendisi ; ona 3 ay öze l harekat işkence yapmı şt ır . Ş imdi de kendisi Keban Cezaev inde. 
Oradak i siyasi ler sorabilirsiniz. Babas ı da Yıldızbağ l ar' ın mahalle muhta rıdır. Orada çok siyasi baskı var. 
Gözünüzle şa hit olabi lirsiniz, sağ lı so llu 80-100 hücre vard ı r. Adam atıyor . Bizi m bir arkadaş va rdı . Hıdır Kan; 
üzüın l e şarap yapmış . Tamam şarap yapmak yasak; ama, bu arkadaş ımı z sadece 72 gün hücrede kaldı. Anadan 
doğına soydular. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ne zaman? 
HÜK ÜMLÜ 4 - Ben oradayken efendim, 1998'de Kurban Bayramından önce. Sadece kül olla ka ldı. 200 tane 
gardi yan o çoc uğun üzerinden geçerek sopay ı s ırtın da k ırdıl a r . Kendisi an l a tı yo r . Bir tane de di siplin cezası tak

mış lar. 
13A~KAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- ll iç kimse giremiyor nıu oraya? Bunu ga rdi yan lar ını yap ı yor? 

II ÜKÜMLÜ 4- Gi renıiyor. Gardiyanlar yapı yor efendim. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Gardiyanlar yaparken müdürün haberi olmuyor mu ? 
HÜKÜMLÜ 4 - Müdürün haberi oluyor; ne yapabiirsin efendim. Orada resmen -tövbe tövbe- "A llah yok, 
peygamber izne gi tti" yaz ı yor, çoğ u karakollarda da yazıyor. Orada resmen söy lü yorlar. Benim a il em E l az ı ğ'da 

ikanıet ediyor. istemem mi ben memleketimde yatnı ay ı , her hafta ziyaretçim ge lmes ini . Menıl eketim Elazı ğ, ben 
burada huzurluyum di ye ben burada yatmak istiyorum. Bunu ge rçek söy lüyo rum ben . Başga rdiya nlar vardır, 

ziyaretçilere, siyasi lere ne türlü baskı ya pıldığını bir görün. Yarın gidecekseni z, Perşembe günleri siyasi lerin 
görüşü vardır. Orada resmen s iyasi ge ldi ğ i zaman kapıda böyle değnek l e rl e vuruyorlar. Kendi gözünıle gördüm 
ben. Diyarbakır'dan , güneydoğudan terör s uçl arı çok ge li yor; adama senin suçun ne di yor; ben siyasi diyor. Siyasi 
Ankara'da olur, burada olmaz, sen terör suçlususun diyor vuruyor. ATakımı vardır orada. Orada i şkence yapı l a n 

Diyarbak ır! ı ben çok gördüm . Diyarbakıriliara yapı l an i şkence orada hiçb ir yerde ya pıl a mıyor , d oğu güneydoğu

da. Ülkücülerin yeri. Cezaev lerinde bu çok baskı; yani, bir doğulu gördüğü zaman insanı kınıyorlar. Ben bunu 
söy 1 ü yorum. 

II ÜKÜMLÜ 5.- Bir hafta o luyo r. Malatya'da . Ben kendim demokrat bir in sa nım. Adam kalkıp da bana zorla slo
gan attırı yor ; yapmasanı beni öldürecek. Sigara izleri hfıla ayağı nıda var, doktor bile bunu çıkarabil ir. Siz büyük
Ierimize ses leniyoruz. Büyüklerimiz bazen kalkıp da Başbakanlarınıız Türkiye'de "i şkence yoktur. .. " As lında 

Türkiye i şkence tezgahıdır . 

OSMAN KILIÇ (istanbul)- Mahkumla rın bulunduğu koğ u ş t a mahkCınılar mı m alıkum a ya pıyor. ga rdiyanlar nı ı 
yaptı nıahkunıa? 

1-J ÜKÜM LÜ 5.- Ülkücüler yapıyor , nı ahkCını yaptı. 

OSMAN KILIÇ ( İ s t anbul ) - Solcu nı ahkünı a mı yapıyor? 
HÜKÜMLÜ 5.- Solcu değil , bu adam gaze tec i. So lcu olup olm ad ı ğ ını ben bilmiyorum . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Malatya cezaevi ni biraz an l atır mı s ını z? 

II ÜKÜ ML Ü 5.- Malatya cezaevinden ben ge ldim. Öze l sevkimi yazd ım , Al aşehir'den Malaya cezaev ine ge ldim . 
İki ay orada kaldım . Can güve nli ği yok diye beni buraya get irın edil e r. O arkadaş Adıyaman'dan oraya ge ldi , 
Mustafa ad ı , soy ismini bilmiyorum , kendisi gazeteci . Bir de Siverek li ge ldi . Bu çocuk normal kendi demokratik 
talebini savun uyor. Bu suç değil. Ben bugün mahküınunı, kendi talebimi elbette savunurum, haklı temelde savu n
abil irim ; ama, ben kalkıp da idareye karş ı isyan edersem yahut da ka lkı p da bir şey yaparsam o zaman ben suçlu 
duruınundayım . İçtü züğe göre adam bildiriyor; ş u şu haksızlıklar bana ya pılıyor ve süres iz aç lık grevine gidiyo
rum diyor, tek başına , bir kişi . Ş imdi , bu arkadaş ı merdiven yerinde dövdü ler. Gid ip idareye desenı ki , bunlar 
dövdüler, adam lar beni öldürecek ler. Korkumdan görmedim ben dedim. Affedersiniz, ben de orada ya lan söy led
im ; çünkü, ben orada tek bir in sanım , orada bir şey söy lesem bana da aynısını yapacaklar. Çocuk ın erdivenden 
düştüm dedi . Halbuki , yanıında dövdüler çocuğu . Yani , bu sorunl arını ı z, Türkiye' nin bu durumu düze lmez. Sade 
kendinin iktidara gelmesi için yanımı za ge liyorlar, bir boy göster i ş i yapıyorl a r, ondan sonra başa geçtikleri zaman 
iş bitti . 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Seni ta nıya lım . 
HÜKÜ MLÜ 10- 3 senedir buradayım. Tunceliliyiın . Suçum gasp. 
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BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş Kİ ÜT - e kadar ceza a ldın ? 
HÜKÜMLÜ 10 - ll y ıl 1 ay 10 gün ceza aldım . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Seni nerede sorguladılar? 

HÜKÜMLÜ 10 - Beni E l az ı ğ'd a sorgul adıl a r. Emniyet Müdü rlüğünde . 
BA ŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Emniyet Müdürlüğünd e kaç ın c ı kana? 
HÜKÜML Ü 10 - Meydan Karakolunda. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİN SÜT- e yaptılar? 

HÜKÜMLÜ 10 - Orada nü fus cU zdanım a baktıl ar. Ben postanede geziyordum . Eve telefon ettim . Poli sler ge ldi , 
kimfiğimi sordular, kimfiğimi verdim . Kimlikte Tunce li yaz ıyordu . Sen buraya niçin ge ldin, kimi getird in, kimin
le ge ldin dediler. 3 ki ş iydik , sonra bizi karakola götü rdüler. Orada 4 gün hücrede bize vurdular. Bize gaspı kabul 
ettirdiler. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT - Sadece vurdular mı , elektrik verdiler mi , askıya a ldıl a r mı ? 

HÜKÜMLÜ 10- Elektrik vermediler, sopay la dövdüler, i.l stüme soğuk su döktüler. Elimi kolumu bağ ladıl ar , 
gözlinıli bağ l adılar . 

HÜKÜMLÜ 10- Gardiya nlar bana sabahley in 5'te beni temi zlik var diye kaldırıyorl ardı , götürüp beni tuva lette 
dövüyorl ardı . 

BA ŞKA Dr. Sema T. Pİ Ş KİN ÜT- Tunceli 'de sorgulanan var mı? 
HÜKÜML Ü 7- Var efendim . Ben tutukluyum ş u anda, davanı devam ediyor. Keş itlere gitti bilirk iş i , normal 
k eş fin i yapmı ş . Ş imdi , karş ı taraf orada lar. Burada adam kaçırm adan falan bahsediyor. Olay yeri 20-25 metre tah
nıin i var veya yok. Orada ç ıkarmı ş l a r 500 veya 600 metre. Ş imdi . buras ı o lağanü stü bölge olduğu için ne 
avukatını gidebildi ne de benim oraya gitme imkanım olabildi . Şu anda adam kaçırm adan orada yarg ıl anıyorum . 

Bunu artık ka nıti ayacak herhangi bir delil de yok benim elimde. Artı , delillerin tümü benim aleyhime. Burada 
yapabi l eceğim hiçbir şey yoktur. Yani , gUınüzde öy le enteresan ol ay lar oluyor ki , bir i ş i yapsan ı z da yapmasanı z 

da tamam sen bu i ş i yaptın ını , yaptım . e poli s gider ilgilenir ne ya rg ı ç ilgilenir. Önemli olan dosyanın kapan
mas ı , öyle bir olay gündemde. Ş imdi , ben bu durumda ne yapabilirim veyahut ne yapm am l azım . 

BA Ş KAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- e zaman senin duru şman ? 

HÜKÜMLÜ 7- Bu ay ın 20's inde. 
BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Avukatında yok? .. 
HÜKÜML Ü 7 - Avukatım var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- O ne diyor? 
HÜKÜMLÜ 7- A vukatıın bir şey demiyor, ben keş i f için oraya gönderdim . Yol güve nli ğ i yok diyerek, adamı , 
Kırmı zıköprü'den geri göndermi ş l er. 

HÜKÜMLÜ 11. - Tunce li doğuınluyum , Hozat'ta oturuyorum . 32 yaşındayım . 

BA ŞKAN Dr. Sema T. PİŞK İN ÜT - Ne zamandır buradas ın ? 

HÜKÜMLÜ 1 1. -Ben, 1996 il e 1 997'nin bağ l andığ ı gün, daha doğuru su y ılbaş ı günü kazara cinayetten düştUm 
içeri . 1,5 senedir içeridey im . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Ne kadar ceza aldın? 
HÜKÜMLÜ l l . - Ben 24 y ıl ceza a ld ım . Ama, ben şöy l e söyleyey im . Günümüzde Türkiye'de baktığ ımızda bir 
süril o lay ları , faili meçhul , çete o l ay l a rını görüyoru z. Adam onlarca, binlerce in sanı katlediyor, elini kolunu sal
lay ı p geziyor, bizim gib i kendini savunmas ı z insanlar, burada kaza da olsa bile adam ka fas ına göre cezay ı veriy
or. Bunun bell i bir yan ı var. Bizim burada Tunceli li veyahut da Kürt o lu şumuzdan herhalde kaynakl anı yor . 

O MAN KILIÇ ( İ s t anbul ) - Burada ını yarg ı l andın ? 

HÜKÜML Ü ll . - Evet, burada ya rg ıl andıın . Yani , ya rgının bağım s ı z lı ğ ı falan hiç söz konusu olmuyor. 

HÜKÜML Ü 8 - Şimdi , bizim yediğimi z i ş k ence l e ri geri veremezsiniz, ya ttığ ıını z güzel gi.l nl erimizi geri getire
mezs ini z; önemli olan bundan sonra bu in sanl arın derdine merhem olun , akan kanı durdurun. Artık insanlar 
ölmes in . Ölen de biz, ezilen de bi z. Yeter artık ; bu an a l a rın gözyaş ını dind irin artık . Yeter yani . 
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BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- Sen de mi Tuncelilisin? 
1-IÜK ·· ML Ü 12- Evet, Tunceli doğumluyunı. 
Bir ay içerisinde bana olmayan hakaretl er yaptı , i ş ke nce oda l a rın a götürdü, tehdit etti , seni asacağ ını , keseğim , 

sen Tuncelilisin , terö ri sts in , kim ne i ş yapıyo r bize bilgi va r ... 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş K İ NSÜT- Emniyet 4 üncü kata mı götürüldün ? 
HÜKÜMLÜ 12- En üst kat. 
Kim ne i ş yapıyor, kim ney le uğraş ı yo rs un di ye bilgi vereceksin , pasaport vermiyoruz. 70 yaş ındaki babanıla git
tiğ imi z halde, babama siktir çekiyariard ı , sen g it biz bırakacağ ı z çocuğunu . Her gün g idiyorduın aynı hakaretler. 
O MAN KILIÇ ( İ stanbul)- Hangi emniyet, istanbul mu , Ankara mı ? 

HÜKÜMLÜ 12- Tunceli . Pasaport dairesinde pasaportu a lıyordum , bayan polis çalışıyordu , bekle diyordu , bek
li yordum , sivil i sıihba ratın adamları ge liyorl a rdı , beni yuk a rı çıkarıyariard ı , teknı e atıyorlardı. llatta bir keresinde 
söy lemes i ay ıptır, Anıerikan tipi ucu sivri ayakkabılar var, bununla çok affedersiniz kıçım a vurdu, bir hafta doğru 
dürüst oturanııyordunı. Tehditler ya ptı. Bir de şöy l e demek istiyorum . Ben ya rın tahilcy o l acağım ; benim için 
buras ı da güvenlik yeri , en azından rahat olurum , herhangi bir i şkence görmem. Çünkü , çıkt ı ğımda mutlaka, asker 
olsun, polis olsun, emniyet te ş kilatı olsun sen Tuncelilisin , bi ze bilgi vereceksin, kim söy l e miştir, kim bilmem 
şudur, kim odur. .. 
O MA KILIÇ ( İ s tanbul )- Ama, Tunceli'de herkes Tuncelilidir; ni ye öyle diyorlar? 
HÜKÜMLÜ 1 1.- Herkese aynı gözüyle, teröri st gözüyle bakıyorlar. İçeride olduğumuz halde. 
O MA KILIÇ (İ stanbul )- İhbarcılık ını yapın diyor? 
HÜKÜMLÜ 12- Evet, kim ne i ş ya pıyor, kim terörl e uğraş ı yo r. 

OSMA KILIÇ (İstanbul)- Kim onlar? 
HÜKÜMLÜ 12- Sivil istihbarattan adamlar. 
OSMA KILIÇ (İ stanbul )- Yetkisi , oradaki görev i ne acaba? 
HÜKÜMLÜ 12- Ben pasaport a lnıaya g itti ğimdc bayan polis bekle di yordu , iki s ivil adam ge liyordu, ç ı karıyor

lardı , i ş kence odalarını gösteri ya riardı bana . Yarın bir yandan çıknıama seviniyorum , bir yandan ... 

HÜKÜMLÜ 1 1.- Sayın Vali protokol yarı ş ında burada ge li yo r, bir sürü vaat veriyor, istekleriniz sorun l arınız var 

mı ? Biz de diyoruz mahkunıun bu sorunu var. Tamam, gönde receğim diyor; g idi ş o g idi ş. Her protokolde böyle 
oluyor. Devlet büyüklerimiz ge liyor, vali yardını c ı s ı y l a beraber heps i ge li yor; ama, hiçbiri de yerine ge lmiyor. 

T UNCELi EMNiYET M ÜDÜRLÜGÜ 

H. Ş.- Hay ır , buras ı terörün bilg i saya rı . GBT ay rı bir büro. Köprü noktay la vesa irey le irıibat. 
POLiS MEMURU - Şehir giriş , Ovacık çıkış ve il merkezinin giri ş indeki köprü noktada bilgi ayar koyduk . Gerek 
vatandaşın gerekse bizim kolay lığ ımı z için . Arananlar listes ini takip ediyoruz, günlük rutin i ş lerimizi takip ediy
oruz, skanner cihazımız var, fotoğrafların çoğaltı lmas ı , küçültülrnes i gibi . Günlük yazışmalarımız buradan çıkıyor. 

POLİ MEMURU- 1.1. 1998 itibariyle 80 tane ilimi zi haz ırl adık gönderdik ; onların aynısı da burada. Gerek terör 
suçlusu olarak gerek asayiş suçlardan ge rek adi yan suçlardan ş u an emniyet müdürlüğü olarak aradıgınıız bütün 
kişiler burada yüklü. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Mesela ikişer senelik atianıayla bir bilgi alabilir miyiz? 199 1 yılında terör
le ilgili olarak arananların kay ıtı. 

POLiS MEMURU - Bunlar sadece 1.1.1998 itibariyle 2 235 kiş i y i ş u an arıyoruz . Ondan öncekiler arşive 
kaldırılm ı ş . Bunun içinde rutin olarak aramaya alınanlarınki var; araınaları devam ediyor. 1.1.1998 sonu itibariyle 
yapılanlarınki düşmüş. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ölmüş, hapse girmiş onlar ayık l anıyor. 
POLiS MEMURU - Evet. Günlüktür. 
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BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş Kİ NSÜT - Peki bu 2 kilsur bin ki ş inin ne kad arının g ıyab i tevki fi veya yakalama emri 
va r. 
PO Li S M EM URU - I 072 tanes i terör suçlusu olarak a rad ı k l a rtın ı z . 254 tanes i askeri suçtan aranıyor. D iğe rl er i 

de adi yan suçlardan ve örgütü be lli o lm ayan suçlardan. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiN SÜT - O 1072 ki ş inin ne kada rı savc ılık k a ra rı y l a g ıyabi tutukl ama ka ra rı çıkmı ş 

olanlar? 
POLi S MEMURU- Kes in bir raka nı veremem. Birçoğu DGM'lerden bize teleksler ve fa kslar a rac ılığ ı y l a ul aş ıp 

gelen ki ş il e r. Gerek mahkemeler so nras ınd a veya gerekse fez lekeler sonras ında di ğer ill erden, dava aç ılmış veya 
aç ılm amı ş , ifadelerde ele geçmi ş veya diğer ifadelerde mahkemelerde söy l enm iş ki şi l e ri o nl a rı asay i ş şube olarak 
takip ediyo ru z. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş Ki SÜT - A listes ini ç ıka ra lım , bilgisine bak a lım . 

G ıya bi tevkine a rıyo r . Bilgisini dökmüş bunun zaten. Ele geçen dok Umanda adı var. il çes inde i k a ın et eden 
Ankara doğumlu , g ı yabi tevkif olarak a ra nıyor . Buradan bunun as lında g ı yabi tevkif olarak a ran anl arını ay ırıp 

ka l a nl a rı dökm es i l azım . Bunu yapabiliyor musunuz? 
POLi S MEMURU- Y aparım ; bunu programın içerisinde ayari amam l azım . 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT - A ile aranan 33 8 ki ş inin g ıya bi tevkini o l a nı kaç tanedir? 
POLi S MEMURU - Onu veremem. Ona özel program yazın am l azım . 

POLi S MEMURU - Onlar a rş i vde . Sadece a ran anla rı , g iri ş -çıkı ş ve orta nok tada arama yaptı ğımı z ki ş il e rin 
arananlar li stes ini tutuyoru z. 
BAŞKA Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT - Aranan li stes i çok faz la olunca emniyetin içeri sindeki i ş l eme de çok fazla 

oluyor. 2 kil sur ki ş inin arand ı ğ ı bir ortamda nezarethanelerin ça lı ş ın amas ı diye bir şey söz konusu olamaz. Mese la 
-is im leri istemiyoruz, isimler size aittir- bir ay içerisinde ara nanl arın ne kadarı Tunceli Emniyetince veya Tunceli 

İli içinde yaka l anmı ş, ne k ad arı dı şarıdan bilgi gelerek yaka l anmı ş , ne kada rı mahkemeye verilmi ş, ne k adarı 
enıniyetçe bırak ı lmı ş; böy le bir li ste verebilir misiniz? 
POLi S MEMURU - Arş i vde ki li stemizden verebiliriz. Bu , 20 günlük bir li ste: ya ni , Emniyet Genel 

Müdürlüğümüz bizden her üç ayda bir istiyor, periyodik olarak üç ayda bir bildirin diyor; ancak, sayımız 2 235 

kiş i olduğu için 20 günlük peri yodlar halinde gönderiliyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT- Buradan yeni aranan 19 numara lı o l anın bilgisini a l a lım. Diye lim ş ununla 

il gili daha fazla bilgi almak istiyoruz. 

POLiS MEMURU - Arş ivde var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. P i ŞKiNSÜT- Yeni olmas ı n a rağm en a rş i vde. Arş ivdeki kartında şöy le bir şey yaz ı l mı ş; 

ama, diye lim ki , iki ki ş i sorgula ndı , o sorgusunda "Hasan da vardı" dedi. İki ki ş inin so rgul anmasından sonra, o 

iki ki ş inin ne olduğuna ait, yani , sorgu sonras ında tevki f mi oldu, savc ılı ğa ını gitti , ona ait bilgi; bir de bu sorgu

dan sonra bu şahsa ait isim verdiklerinde o ismin bu şahı s l ar t a ra fından verildi ğin e ait bilgi ç ıka rtmı ş o lduğunuz 

kartta var nı ı ? 

POLi S MEMURU - Yar. 

BAŞKAN Dr. ema T. PiŞKiNSÜT - Onu yerinde göre lim . 

F i ş Büro Amirliğ i 

BA ŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Diya rbakır'da 500-650 tane. Tunce li 'de 2200! .. Ama mecbur; ona 

ka tıl ı yorum. 

H. Ş . - Burada 1 May ı s o lay l a rı oldu. Kendi aramızda , il eri ge lenlerl e konuş uyoru z . Dedim ki "bakın , bugün ı 

May ı s, göreceksin iz, Ankara, istanbul , İ zmir'de en az 30 ki ş i bizim nüfusa kay ıt l ı gözalt ı na alın an olacak." I 1 ki ş i 

bir yerden a l ındı , 6 ki ş i bir yerden a lındı ; ama, Türk solu, Kürt so lu hepsi beraber. 

POLiS MEMURU- Şu şah s ın şu örgüt le olan bağ l a ntıl a rı şu ki ş il e rin alınan ifadelerini hep geçmi ş ; yani , sizin 

bahse tti ğini z Hasan da var, Hüsey in de var, birlikte faa liyet gösterdik gibi ifadeler de geçmi ş . En son a lınan kiş i 
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demiş ki, sonbahar operasyonunda bi rl iktcydik , şu tarihte öldü demiş . Ondan sonra işlemini bitinn iş. 

BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- Belki doğru değil. 

POLiS MEMURU- Birden fazla kişi öyle diyor. Bölge kötü bir bölge. Helikopterl e de gidi lıni yor , ceset bazen 

u l aşınayabi 1 iyor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Soyad ı s ırasına göre olan şey firar ad ı a ltınd a değil mi? 

POLİ MEMURU- Tamamı burada; örgüt lü de var, firarı da var. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ ÜT- Bizim merak etti ğ imiz şey , diye lim ki , şunlar şu müzckkerelerde şura l ar

da adı geçmiş. Bu Şamil olmaz da , kod ad lı olmaz da -mesela sorguda denildi ki "Ahmet de var"- Ahmet şu ra l a r

da ad ı geçince buraya firari sanık diye giriyor. Ahmet ke ndisinin suçlu olduğunu bilmiyor; çünkü , kendisine her

hangi bir teb ligat yapı lmamış , yargılanınam ı ş ve san ık oluyor. Mesela, biri dese ki, Sema da vard ı , ben kaçak 
nasıl olurum . 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT - Bana bunların ne kadarı g ıyab i tutuklu ; li steyi n as ıl vereceksiniz? 

Mahkeme kararı o l a nl arı n ne kadar o lduğunu n as ıl dökebilcceğiz? Bugün itibariyle 2 bin küsur aranan varsa, 1 

700'ü terörle aranıyorsa , bu 1 700'ünün ne kadarı mahkeme kararı , ya ni g ıyab i veya ınüzckk eres i ç ıkmı ş olan? 

POLiS MEMURU- Bizde sadeec terör suç larından dolayı arananlar var. Gıyab i tevfikler asay i ş şubece aranıyor . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ben şimdi sadece bir şeyi istiyorum : Bu 1 700 kişinin kaç tanes inin g ıyabi 

tutuklama emri var? 
İ. K. - Buradan çıkarabiliriz. Gıyabi tevkiner terör şube l erine ge lmiyor. Adli organlar, terör ş ube l e rin e değ il , 

g ıyab i tevki neri asayiş ş ube müdürlüğün e gönder ir. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Onu anlıyorum; ama, demin bilgisayarda dökümü gösterirken g ıyabi tutuk

lama kararı var di ye bilgisayarda gördük. Bilgisayara girm i ş olan bir karar buraya ge liyor ge lmiyor diye bir 
konuyu konuşmamak gereki r. Bilgisayarda olduğun a göre, bunun sonunda hemen tık tık basınamız lazım ve diye
ceğ i z ki -a rşivde var, denilen o- g ı yab i tutuklama kararı olan lar, aranan lar, bugün itibariyle, şunl ardır . Arşivde 

program var denildiği için soruyorum . 
İ. K.- Ayrıca böyle bi r şey yok. iki türlü aramaya alınır, birisi yakalanıyar diyelim ki, ben falan ey lemi falan 

falanlarla yaptım diyor. Bu, bizim için, yaka l anm adıkça, fczleke firari olarak bizim tarafımızdan ara nıyor . Ama, 
diyelim ki, adı soyad ı aç ık kimliğiyle belliysc dosya ad li organiara gid ip g ıyab i tevkif kcsebiliyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKİN SÜT- Ben say ı istiyorum . Bana diyeceksiniz ki, Sema Hanım , 1 700 tane terör
le aranan şu tarih itibariyle arananların 300 tanesi g ıyab i olarak a ranıyor, kalanl ar da istihbari birimlerimizin 
top ladı ğ ı bilgilere göre aranıyor . 

İ. K. - Verebiliriz. 
Benim as ıl kadrom istihbarat; ama, vekil olarak buraya bakıyoruın. 1996 senesini n ey lülünde ge ldim. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş Ki SÜT- Nas ıl sorgu yap ı yorsunuz? 

Ş. A.- Ön bilgi, ön mülakatın yanı s ıra şah s ın konumu as lo l a ndır . Suçu n durumuna göre, ifadede geç iyorsa, ifad
ede geçen bölümlerin doğru olup olmad ığ ı konusunda görü ş l e rini a lıyoruz ya da bizim istihbar i bir çalışmam ı za 

dayanıyorsa, o bilgiyi doğrul ayacak yönde sorular sorarak suçu n o luşup o luşmad ı ğ ı ya da herhangi bir ifadenin 
doğru olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Hemen söy lüyorl ar ını ; biz ş unu yaptık falan di ye? 
Ş . A.- uçlu psikolojisidir efendim ; tab iiki önce "ben yaptım " d eın cyecektir ; ama, öyle in sanlanın ı z da var, duru

mu izah ediyoruz. Devletin , vatandaşınasahip çıkmaya çalıştığını, bizim de devlet görevlisi o lduğumuzdan ken
disine sahip çıkabileceğim izi, yardımc ı o lab il eceğ imi z i söy leyerek yum uşak bir yak l aşımdan sonra vatandaş ikna 
olup çok rah atlıkl a itiraf da edebi li yor yani . 

orgu Bürosunda Görevli Memurlar ile Özel Görüşme 
Ş. A., Kendi ad ım a değil de, bazı a rkadaş l a rda bunun örneğ ini yaş ı yoru z. ifade et ti ğ ini z gibi , burada meslek icabı 
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sorguda bulunuyoruz. Belki bazı insanl a rı ömür boyu malı lım edecek yazıl a r yazıp adliyeye gönderiyoruz. İ s im

lerimiz öğrenilm eye ça lı ş ılı yo r. Bunu yaşamadım ama, mese la bir arkadaş ımı z İ s t anbul'dan geldi , orada y ıll a rca 

terörl e mücadelede ça l ışm ı ş . Bir başka yere atanı as ı yapıldı ğında terörl e mücadelede ça lı şmayabili yor. Bu insan
da bir ted irginlik yara tıyor . Bunu yaşayan ark adaş l arını ı z var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Yani , Terörl e mücadelede göreve baş l ayanl arın hep terörle mücadelede mi 
o lm as ı l azım . 

Ş . A.- Bu hem mes lek aç ı s ından , u zm aniaşma aç ı s ından hem de .. 
B /\ ŞKAN Dr. Sema T. P İ Ş KİNSÜT- Biz her ne kadar müdürlerini zi dı şarıya çıkarttıksa da, kapının üstündeki 
kamera ça lı ş ıyor mu? 
( B aşkan Sema Pi şk in süt'ün uyarı s ı üzerine, TBMM teknisyeni ta rafından kapının üstündeki kameranın ça lı ş

makta olduğu tespit edildi ve k am eranın bağ l a ntı soket i ç ı ka rıl d ı ) 

Kamera ça lı ş ıyor , siz de konu şuyorsun uz arkadaş l ar ; siz kendi kend inize güvenmiyorsunuz. Hay Allah! .. Benim 
için fark etm ez arkadaş l a r, bizim amac ımı z bu sistemi, bütün içinde görev alan, hizmet eden k iş il erl e beraber ird
c l e nı ek , aksaklıkl ara çözilm aramak. 

Ş . /\.- Ben 12 y ıllık menıu rum . terör i ş ini öğrendim . Başka bir birime geçsem, o i ş i öğren ene kadar zorl anırım . 

Bence terörl e baş l ay ıp terörl e bitinnek isterim şah sen . 

TUNCELi DEVLET HASTANE i 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Öze ll ikle ac il serviste, ad li tıp ile ilgili raporl arın a lınm as ınd a bir sorun var 
mı ? 

DOKTOR- Gündüz sağ lık ocakl arı gece de acil se rvisler bu hizmeti gö rebiliyor. Bazen uzmanlarla ilgili durum
lar olunca bizi çağ ırıyorl a r . Ben kadın doğum uzmanıy ım zaten, öy le bir sorun pek yaşanmıyor. 

B A Ş KAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Defter tutuluyor mu? 
DOKTOR- Evet, tutuluyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT-Pato loji l aboratu varı veya doktoru yok herhalde? 
DOKTOR- Yok, E l az ı ğ'a veya Malatya'daki adl i t a bipliğe yolluyoruz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi KİN SÜT- Gece otopsi gerekirse veya fethikabir için? 
DOKTO R- Burada yapılmıyor, genelde Mal atya'ya yo lluyoruz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Mahkum koğu şu va r ını ? 
DOKTOR- Şu anda tadi lana, ben zaten 1.5 senedir buraday ım , hiç mahkum hasta gömıedim , herhalde dı şarıya 
gönderiliyor. Hastanede geçici olarak kullandığım ı z oda var, orada yatırıyoruz gelirse; ama, esas od amız ş u anda 
tadilatta. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- O tadilatta olan mahkum koğuşunu bir görelim bir de acil servisteki 
ark adaş l arın kay ıt defterini görelim. 
DOKTOR- Buyurun . 
Mahku m Koğu ş u 

BA ŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ ÜT- Üçüncü katta, pencelerinde güvenliğ i olmayan, normal , kl as ik bir oda. 
Acil Servis 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- Merhaba, kolay ge lsin . Bizler, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan 

H ak l arın ı İn ce l eme Komisyonu olarak burada bulunuyoruz. Darp cebir vardır-yoktur şeklind eki dosyalarla ilgili 
olarak tuttuğunuz defteriniz varsa görmek istiyo ru z. 
DR.S.K.P.- Deft erimiz var, fakat deft ere sadece rapor yazdığ ınıı z ı belirtiyoruz. Toplu olarak dosyada bulun
duruyoruz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- Kaç tane prati syen arkadaş ımı z va r? 
DOKTOR S. K.P. 5 tane. 
BAŞKA Dr. Sema T. Pİ Ş Kİ SÜT- Nöbet nas ıl ? 
DOKTOR S. K. P. - Günlük, 24 saat. Aınbülans nöbetimiz var. 
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BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- 24 saat tutunca , e ı1es i gün mü boş oluyorsunuz? 
DOKTOR S.K.P. - 24 saat tutuyoruz. 24 saat tutmadan önce ambülans nöbetçisiyiz, bu şeki lde gidiyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Sonrak i gün de izinlisiniz. 
Bu raporlar s ırasında jandarma, polis, klasik olarak içeride duracak deniyor ama, s ıkıntını z olu yor mu? 
DOKTOR S.K.P. - Hay ır , sık ıntıını z olm uyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Mese la şu tarih, 1997 y ılın da 56 1 tane rapor veri lmi ş. Bu say ıd a ac il 
se rvis te veri 1 iyor. 
DOKTOR S.K.P .- 97'nin sonuna doğru bizde verilmeye baş l and ı. Daha önceden sağ lık ocağında veri li yordu. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- O zaman ş uraya bakalım : 6 ay lı k olan k ı s ım 561 tane. 98 yı lında da bugün 
itibarıyle 168 tane . 96'da hastane olarak adli tabiplik görevimiz o lm ad ığ ı için kaydııııız yok. 
Bunları ayrı ca dosya lıyorsunuz deği 1 nı i? 
DOKTOR S.K.P. - Verdiğimiz her raporun bir suretini getiren jandarma ya da polistc kalıyor , birisini savc ılı ğa 

gönder iyoru z, birisi de bizde kalıyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- S ıkıntı ya dü ştüğünüz noktalar oluyor mu bazen? 
DOKTOR S.K.P. -Şu anda yok. Ben daha önce sağ lı k ocağınd a ça lı ş tım , o zaman s ı kı ntı ya dü ş tüğümüz anlar 
oldu ama, şimdi rahatız . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Peki , hoşçakalın . 

DOKTOR- Aci lde orta lama 100 hasta civarında bakıyor a rkadaşl a rımı z. klinikler orta lama 30 hasta dersek, ş u 

anda 6 poliklinik hizmet veriyor. 

TUNCELİ ADLİYES i 

CUM HURiY ET BAŞSAVCISI Özer TA RHAN- Şu anda merkezimizde huzur içi ndey iz; gece gündüz rah atlıkl a 
çıkabi l iyoruz. ilçelere g idi ş l erde sıkı ntım ı z va r. Güvenliksiz olarak gidemiyoru z. 
Adiiye aç ı s ından bizim tek s ıkıntınıı z keş itlcrc g ideınenıek. Bu sadeec buranın değil , bölgenin sorunu . 
Yeni binaınıza taş ınırsak büyük bir rahatlık sağ l a n acak. Ödenek s ıkıntıınız sürüyor. 180 milyar sanıyorum , 
ödenek sorunumuz var. 
CUM HURiY ET BAŞSAVCISI Özer T/\R HA N- Bizim önümüze ge len evrak larda, sa nıkl arı n hem göz a ltın a 
al ının a l arında hem sonras ındaki tüm evrak l arı incel iyoruz. Orada bir darp cebir o l ay ı varsa, bunun sebebini ifade 
sıras ında arkadaş l a rııııı z soruyorlar; "sen in raporunda belirti var .. " 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi ŞK iNSÜT- Raporda belirti olmuyor da , şah s ın kendisinde belini oluyor. Şahıs yam uk, 
ama raporu düz ı .. 
CUMHURiYETBAŞSAVC I S I Özer TA RH AN- Bunun sebebi de soruluyor tabii ve yasa l olarak gereğ i yapılı y
or. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Kaç tane yapılmı ş vaka var? 
CUMHU RİYET BAŞSAVC I S I Özer TARHAN- Ş u ana kadar intikal eden o lm adı. Bizim ge rçekten buradak i 
uygulamam ı z; vali liğ in , emni yetin , jandarm an ın uygulanıası bence gayet iyi koşullarda . 

CU MH URiY ET BAŞSAVCISI Özer TAR HAN- Ben sohbet babında ke ndilerine her fırsatta bunları soruyorum . 
İda reden kimseyi a lmıyorum . Şikayet intikal etmedi. Şikayet kutularıınızın normal olarak -kontrolü bendedir- ben 
açarını , ş imdiye kadar tek bir dilekçe dahi ç ıkm adı. Olursa zaten bana bildirecekler. Adalet Bakanlı ğın a da 
bildirebilirler elbette ama ş u ana kadar, üç y ıldır buradayım , beş koğuşunıuzdan bir şey çıkmadı. 

PROF. İOANNA KUÇURADİ- Öze l tim sorgulama yap ı yor ımı ? 
CU MH URiY ET BAŞSAVCISI Özer TARHAN- Hay ır , o nl arın adli görev leri yok. Onlar kendi görevleri olarak 
operasyondalar. Özel timiıı as lında kuruluşuna ayk ırı ; buradaki operasyo nlar kırsal kesimde o lduğu için bu 
operasyonl a rı jandarma ve askeri birlikler yil rütüyorlar, çok nadir olarak da öze l tim i çağırıyorlar. Bunun dı ş ın

da öze l tim burada il çevresinde koruma görev i yap ı yor.Be lirli noktalar var, oralarda, il e s ı zma olmas ın şek linde 

bir koruma yap ı yor, yol güvenli ğ ini temin ediyor. E l az ı ğ yoluna üst mem url a rın g idi ş ge li ş l e rin e refakat ediyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Ötek iler nas ıl gidip ge liyor? 
CU MH URiY ET BAŞSAVC I S I Özer TARHAN-Jandarmanın konvayuna tab i ler. Acil durunıda tabiiki emniyet-
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leri bakımında n yardım c ı olunuyor. ;\ c il bir has ta olsa, jandarmanın saati de değ il. o durumda emniyete haber 
ve rildiğ inde yardım c ı oluyo r. hemen ç ıkı yorl a r. Y a kl aş ık 40 kilometre mesafedeki E lma lı Karakoluna kadar 
götürüyor. 

TUNCELİ İL JANDARMA KOM UTAN LIGI 

ALAY KOM UTAN I Yrb. Yavuz ÇiÇEK.- H oş geldiniz. 
Bizim nczarethane ilg ili konumuz, son y ıll a rd a daha iyiye g itti . Önceden de, as k e rliğ in verdiğ i bir dis iplin ve 
düzenden do l ay ı gene çok iyi idi , ş imdi de çok daha iyi durumda. Bunu öncelikle söy lemek isti yorum . Tüm jan
ctannada da böyledir. Ş urad a . mülakat ya pma esn as ında t eş hi s için bir ayn amız var. 
Burada. ge len örgüt men supl arının banyo ve tu va let ihti yac ı k a rş ıl anıyor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş Ki SÜT- Bu bina kaç y ıllık ? 

Yrb. Yavuz ÇİÇEK .- 25 y ıllık bir bina. Alttaki bölümlerin yeniden bakım ve on a rımı yapılmı ş daha önceden, 
yoksa bu bina çok esk i bir bina. 
Yeni bir jandarm a komutanlı ğ ı bin as ı yapılı yor . Yeni projeye göre şe hrin dı ş ında bir ye rde, in şaatı da halen 
devam ediyor. 

(Arşiv , ncza rethanclcr, so rgu odaları görüldü ) 
Burada 8 yatağ ı m ı z var. 
BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKi ÜT- ehrin de tam ona ın das ını z. 

Yrb. Yavuz ÇiÇEK.- Evet; zamanında şehir dı ş ındaymı ş ama. şehir ge li ştikçe içeride k a lmı ş. Muhtemelen kas ını 
ay ında yeni binam ı zda olacağ ı z . 

BA Ş KAN Dr. Sema T. PİŞKi SÜT- Çok t eşekkür ediyoru z. 
Yrb. Yavuz Çi ÇEK.- Efendim. bi z çok t eşekkür ederi z. 
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Ek 7 
2000 YILI TUNCELİ SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA, YARGlLAMA, CEZA VE 

iNFAZI SİSTEMLERiNE İLİŞKİN ALT KOMiSYON HEYETININ ÇALIŞMASI 
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İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiS YON UNUN TUNCE Lİ İLİ CEZAEVi İLE ORUŞTURMA 
VE KOVUŞT RMA MEKANLARlNDA 2000 YILINDA YAPTIGI İNCELEME 

TUTANAG I 

BAŞKAN: Dr. Sema TUTAR Pİ ŞKİNSÜT (Aydın Mille tvekili) 

ÜYELER: Hüseyin AKGÜL (Manisa Milletve kili ) Yaşa rCANBAY (Malatya Milletvekili) 

TUNCELİKAPALICEZAEVi 
02.04.2000 aat: 09.15 

BAŞKA Dr. Sema T. PİŞK İ ÜT- Biz, Türkiye Büyük millet Meclisi insan Haklarını İnceleme Komisyonu 
üye leri ve teknik heyet imizle birlikte yeniden buradayız. 
Geçen ge li ş imi zde, burada yaş lı birisi ve başında da üç vardiya personel bekliyordu . 
CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNU ŞE ER - Ovacık ve Hozat da aynı durumda. Onların da birinde üç birinde dört ki ş i 

var; onl arın da kapatılmas ı söz kon usu. Mahkemelerine getirip götümı e l e ri hem mesafe olarak hem de güvenlik 
problemi nedeniyle zor oluyor. Belki Mazgirt ' i kapatır l a r da , Pülümürle beraber; ama, ikisi için biraz zor oluyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKiNSÜT- Geçen seferki kadronuzda değişiklik oldu mu? 

EZAEV i MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- iki tane ikiı~ci müdür arkadaşımı z geldi ; say ımı z aşağı yukarı ayn ı ; 5 1 
kişiyiz . Bir tane de geçici görev le ça lı şan var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. P İ ŞKiNSÜT- Bilgisayara geçebi ldiniz mi ? 
CEZAEV i MÜDÜRÜ YU U ŞE ER- Tam geçtik diyemem ; Vakıflar Bankası bize yeni bir bilgisayar hediye 
edecek, resmi i ş l eml e ri daha gerçek l eş tiremed ik . Dı şarıdaki büro kıs ı mların yap ıını bitince o da hazır olacak. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- ezaevinde bürokratik olarak ça lı şanl arın listesini ve münhal olan kadro
l a rın listes ini birlikte, boş o l anl a rın karşısında " boş" ibareleriyle birlikte istiyoruz. 
CEZAEVi MÜDÜ RÜ YUN US ŞE ER- Personel listes ini vere lim de münhal kadro l a rı. .. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT- Hay ır , hayı r ; o lmay ıp da karşısında "münhal" olarak yazılanl arın li stesini 
istiyorum . 

Koğuş l ardaki kişil erin is im listesi ni , cezaevine son iki senedi r gelen ve size ul aşan genelgelerin örneklerini , infaz 
memuru arkadaş l a rın veya sizlerin bize söy lemek isted ikleri nizi yazılı veya sözlü olarak istiyoruz. 
Çok acil olarak ihtiyacın ı z olup da temin ed il em eın i ş veya Ankara 'dan ge lecek olan lara dair bir şey varsa, mesela 
"bilgisayar bekliyoruz, ge lecek" gibi yaz ışına l a rı istiyoruz. 
CEZAEV i MÜDÜRÜ YUNU ŞENER- Şu anda bütçeyi beklediğimiz için hiçbir şeyin yaz ı şmas ını yapmad ık . 

İd ari binamızın keşfıni h azırl att ık , B a kanlığa daha sunmadık; çünkü, hala rakamlar be lli değ il. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Öğretmen , sosya l çat ı ş macı... 

CEZAEVi MÜDÜ RÜ YUNUS ŞENER- Hiçbir şeyimiz yok . Hiçbir değiş ikliğ imi z yok; sadece ikinci müdür o 

zaman iki tane idi , şimdi üç tane. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKi ÜT- Gerekiyor muydu? 
CEZAEVi MÜDÜ RÜ YU US ŞENER- Vardiyas istemi için gerek iyor; ama, mevcu t olarak , mahkum say ı s ı az 

o l duğu içi n o kadar da aciliyeti yoktu . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞK İNSÜT- Üç tane ikinci müdür o l acağına bir tane de öğretmen kadrosu olsa ... 
CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNU ŞENER- On l arın yaptıkl a rı i ş tamamen farkl ı ; vardiya olarak çal ı şacakları için 
her an burada bir nöbetçi müdürün k almas ı gerekiyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KİN ÜT- Cezaevi nde şu anda kaç ki ş i va r? 
CEZAEVi MÜDÜ RÜ YUNUS ŞENER- 25 kişi . 1 kadın , 24 erkek var. 
Toplam 30 erkek, 5 bayan olarak 35 memur, 6 tane de infaz koruma baş memuru var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Baş memurlardan bayan var mı? 

CEZAEVi MÜDÜ RÜ YUNUS ŞENER- Yok efendim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi ŞK i SÜT- Neden? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Say ı yen i 5 oldu . Mahkum koğuşu büyük o lmad ı ğ ı için kadro aç ılmad ı. 



BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Terör, ad li olarak oranlama nas ıl ? 

CEZAEVi MÜDÜRÜ YUN US ŞENER- I kadın, 1 erkek olarak 2 terör hükümlümüz var. Adli olarak 19 tane adli 

hükümlü, 3 tane de tutuklumuz var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Bize il e teceğ ini z bir sorununuz var mı ? I s ınma bakımından ne yapıyors unuz? 
CEZAE Vi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Soba il e ı s ını yoruz . İ aşeıni z 700 bin lira , yetmiyor. Dışarıdan destek le 
ancak çözeb iliyoruz; yani , mahkum yakınlarının getirdiğ ini kontralle içeri alıyoruz. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ziyaret günleri ? 
CEZAEVi MÜDÜR Ü YUNUS ŞENER- Her hafta perşembe günleri kapalı ziyaretlerimiz var. Her ay ın ilk sa lı 

günü de eş ve çocuklara açık görüşüınüz var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Dı ş güvenlikte bir sorun var mı ; g iri ş t e, çıkışta , istek ler olarak? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Duvarın yapılınas ı sorunu çözdü. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ ŞK İNSÜT- Etrafta çok mahalle var; mahallenin içerisinde kalmıştı sanki değ il mi? .. 

Şimdi daha iyi olmuş elbette. 
CEZAEVi MÜDÜ RÜ YUNUS ŞENER- Fark etmi şsi ni zdir ; o zaman tel örgülerin içerisindeydi , çocukların 
dikkatini çekiyordu , merak ed iliyordu . Bitişiğimizde ilköğret im okulu var; tenefus olunca çocuklar diziliyor, 
burayı gözetliyor; oyun oynaınıyor. Duvar yapılınca kimse buray ı görmüyor artık . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Duvar, aydınlatma , su ve odun depola rı yapıldı. 

CEZAEV i MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Ek idari bin anın keşfı yapıldı. Duvar yap ıldı , üstünün keşfı hazır . 

Tamamen cezaevinin idari büroları olarak kullanılacak . Buradan boşalacak olan iki küçük odamız var; yukarıda 
küçücük bir revi rimiz vardı , yatacak ye rimiz yoktu, orayı revirin yatakhanes i olarak .. . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Doktorunuz? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ YUN US ŞENER- Haftada iki gün geliyor; iki saat muayenes ini yapıyor ve gidiyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- 25 kişi var, ac il bir şey olunca hastaneye gönderiyorsunuz zaten , iyi s ayılır. 
İ çeride hastanı z var mı ? 
CEZAEV i MÜDÜRÜ YUNU S ŞENER- Yok efendim . 
Bayan malıkGrnun gün lük i ğn es i var 7-8 tane, ya pılıyor ; ama, öy le tak ibi gerektiren bir hastamız yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- İki sene önceden kalan ın ahkGmunuz var mı? 

CEZAEV i MÜDÜR Ü YUN US ŞENER- Çoğunluğu değ i şti efendim . Ceza l a rı bitenler oldu, sevk olanlar oldu, 
zaten o zaman 14 kişi vardı , ş imdi 24 ki şiy iz . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- I tanesi bayan olmak üzere 17 kişi varmış ... Su sorununuz var mı ? 
CEZAEVi MÜDÜ RÜ YUNUS ŞENER- Depo yap ılınca rahatl adık efendim . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Dı ş güvenliğ in bulunacağı , ba rın acağ ı yerde sorun var mı ? 
DIŞ GÜVEN LİK SORUMLUSU BAŞÇA VUŞ- Sorun yok efendim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- İki senedir açlık grevi falan gibi ... 
CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Yok öyle bir şey. İçeri s i sakin . 
Bizim s ıkıntımı z affın çıkmaması ; her gün ge lip, gün say ıyorlar. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Onu soracaktım ; Cumhurbaşkanının veto etti ğ i af, kı smen size de ge lmiştir, 
o taslak metne göre çıkmış olsaydı içeridekilerin ne kadarı çıkıyordu ? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ YUN US ŞENER- I 0-12 kişi çıkıyordu . O zaman mevcut daha fazla idi , 34 kişi idi , 12 kişi 
çıkmış oluyordu ilk etapta. 20 kişi de bir-iki ay içinde çıkacağını hesaplıyordu. V al izlerini , eşya larını hazır l adı l ar, 

bekliyorlar, o zamandan beri de televizyondan bir şey duyarlarsa, "doğru mu ?" diye ge lip bize soruyorlar. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- İçeride bekleyenlerden çok dışarıdaki ailelerin s ı kıntı s ı daha çok değ il mi? 

CEZAEV i MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Evet efendim , öyle. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Suç olarak çoğunluk nedir? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Adam öldürme ... Gasptan vardı , gitti . Hırs ı zlık bir tane var, o da başka 
bir yerden ge ldi . Sevk olarak ge ldi . Adam öldürme, kavga, yaralama veya çek var. Mal beyanından , kı sa süreli 
olarak yatan birisi var. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Arama, ne kadar sürede bir yap ı lıyor? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Haftada bir bizim kendi kısmi aramamız var, zamanı belli olmayan da 
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15 günde bir genel arama, jandarma ile birlikte yapılı yor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Bir sorun var mı; yani içeride olmaması gereken bir şey çıkıyor mu? 
CEZAEV i MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Hay ır , yok efendim. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- En eski tutukluluk süresi ne kadar? .. Geçen sefer 1.5 sene demişiz; 97'den 
itibaren. 
CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Hükmen tutuklu. kanun karşısında tam tutuklu değ il ; hüküm verildi. En 
uzun, 7-8 ay. O da hükınen tutuklu . Tutuklu yok zaten. Karar kesinleşınedi , Yargıtay' da. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Bize söy lemek istedi ğiniz bir şey var mı ? 

CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Af. .. Zaten onlar içeride size söyleyecekler. İdari bürolarımızın yapıl
ınası için yardımınız ı isteyeceğiz. Keşiflerimiz hazır zaten. Hatırlarsanız. önceki gelişinizde ben 4 günlük göreve 

başlamıştırn . Uğraş ı yoruz yani, elirnizden geldikçe cezaevine bir düzen verıneye çalışıyoruz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Burası hangi tip cezaevine giriyor? 

CEZAEV i MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- A2 diyorlar da , artık Bakanlık bunlara "Tipsiz" diye nitelendiriyor. 

(Gülüşmeler) Bunları gözden çıkardığ ı için. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Daha doğrusu , tip dışı. 
2000 y ılında içeriye giren var mı? 

CEZAEV i MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Bir kaç kişi var efendim, onları da, listeyi size verirken li steye dahil 
edeceğiz zaten. Burada terör hükümili ya da tutukluları barındırmıyoruz ; bir kaç gün tutup Malatya DGM'ye 

gidiyor. Onları da yazacaksak liste 8-1 O kişi olur. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Bütün bunlara rağmen iki senenin içinde en fazla 34 ki ş iye mi ulaşmış oldu? 
CEZAEV i MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- 48 'e çık tı efendim. Kapasiterniz 60 kişi . Şu anda bir koğuşumuz boş . 

Biri de bayan koğuşu oldu . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Genel durum nasıl ? 

CEZAEV i MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER-Terörün azalmasıyla birlikte bir düzelrne var tabii. Aşağı yukarı sizin 

ge ldi ği ni z dönemde biz göreve ge ldik. O zamanlar şehirde 2 tane taptancı vard ı , şimdi 7-8 tane gıda toptancısı var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Dükkaniarda bayanlar da çalışıyor, aktifbir şehir olmuş. 
CEZAEV i MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Ünlü markaların hepsi geliyor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Sa tı ş oluyor mu ? 
CEZAEV i MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Alıyor efendim . yani çarşıdaki hayat , yaz mevsiminde hele, istanbul'un 

lüks semtlerini aratmıyor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- içeridekilerin maddi durumlarından şikayeti var mı? 

CEZAEV i MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Bir-iki kişi hariç hemen hemen tamamı fakir. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Sosyal çalışmacınız olmad ı ğ ı için , bütün yük sizin üstünüzde oluyor. 
İ çeridekilerin çocukları, ai leleri zor koşullarda ını , bir problemleri var mı , vilayete bildirilen konu var ını? 

CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- O durumda olan iki kişi vardı, vi layete yazd ık . birisi Elazığ'da, "Elazığ 
ilgilenecek" dedi Sayın Valimiz; "oraya yazarız, on lar ilgilenir. Bir tanesine de maddi yardım yaptılar. Bir de bu 

bayan var, ona da ara s ıra g ıda yardımı yap ılı yor. Yanında küçük çocuğu var, 5 yaş ında. Kreşe gönderi liyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Sabah gidiyor akşam ge liyor mu ? 

CEZAEVi MÜDÜ RÜ YUNUS ŞENER- Evet. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Tunceli 'deki okullarda ana sınıfı var mı? 
CEZAEVi MÜDÜ RÜ YUNUS ŞENER- Yar. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Mesela bu yandaki okulun var mı ? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Var efendim ; ama, çocuk 5 yaşına daha yeni girdi; 4 yaşını bitirdi . Belki 

seneye efendim. Çünkü 5 yaş ını bilirmiş olma şa rtı var anaokulu için. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Kreşe nereye gidiyor? 

CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Bakanlığın öze l kreşi var, oraya kontenjandan , parasız olarak gön
deriyoruz. Kendi aracı m ı zla gönderip getiriyoruz. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ailesi yok mu? 
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EZAEV i MÜDÜRÜ YU US ŞE ER- Ai lesi dışlanıış, bir bağ l a ntı s ı yok. İtirafç ı olm uş. 

BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Terör suçlusu o ldu ğ u içi n mi ai le dışlanı ı ş? 

CEZAEV i MÜDÜRÜ YU US ŞENER- Çocuğun babas ı b ilinın ediği iç in ai le dışlanı ı ş efendim. Öy le açıkladı. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Yatılı bölge oku lu olarak, mutlaka oku l çağındak i çocuklar içi n mi yatılı 

bölge'l Sosyal çalışmanın burada yeri var nıı 'l 

CEZAEV i MÜDÜRÜ YU US ŞENER- Burada çocuk yuvas ı da var, orada sosya l hi zmetlerden ge ldil er: ama. 

çocuğunu verm eyi istemedi , "ölürünı de çocuğunıu vermem" di yor. Yatılı olarak vermek istemed i. Biz de bu 
çözümü bu lduk; kontenjan a lırsak , çocuğu götürür getir iriz dedik. 
BAŞKA Dr. Sema T. Pİ ŞK İN SÜT- Çok güze l dü şünnıü şsünü z, fevkalade. 
İKİNC İ MÜDÜR- Anne. çocuk sorumlu lu ğunu ta ş ıyacak yapıda değ il , konuştuğunuzda da göreceks iniz, 

çocuğun ge li şmesini biz burada üs lenıniş duruınday ız . 

BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Kaç yaşında bayan'l 
CEZAEV i MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER - 24 yaş ında efendim ... Çocukla pek faz la ilg ilenınediğ i için biz de kendi 

çoc u ğumuz gibi , personel olarak her birimiz elimizden ge leni yapı yoruz. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ ŞK i SÜT- Cezas ı ne zaman bitiyor'l 
CEZAEV i MÜDÜ RÜ YU US ŞENER- 9 ay sonra ç ıkacak efendim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar ya ıt ı? 

CEZA Vi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Top l anı 2.5 y ıl yatacaktı , birazını önceden tutuklu olarak yatmış . Bize 
ge ldi ğinde 17 ay ı vardı, birazını ya ttı , 12' nci ayda çıkacak. it irafçı lık Yasas ından yarar l a nnıı ş. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pi ŞK i SÜT- Dışarıda ne yapacak peki? 
CEZAEV i MÜDÜRÜ YU US ŞE ER- Belediye küçük bir baraka vermiş, orada yatıp ka l kıyor. Poli s, asker, 
on lardan dilencilik gibi bir şey; onla rın yardımıy l a geçiniyar ya ni . Ça lı şmaya da ni yeti yok; bedava hayata a lı ş mı ş 

gi bi bir şey. Kendi yatağını bile zorl a teınizlettiriyoruz. Memurlar söy leyi nce de bağ ırıp çağırı yo r . 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT- Teşekkür ederi z. 
(Mahkumların Banyosu görüldü) 

ÜÇ .. NC .. KOCUŞ: 

( 12 Kişi) 
BAŞKA Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT- Merhaba. 
idareden kimse kalmasın içeride, sizi nle ya lnı z görüşeceğ i z. 

Nas ıl s ını z? .. ("Sağ olun" ses leri) 
Geçen sefer, bizim ge ldi ğ imizde burada olan var mı içinizde? .. Hatırl ad ım , siz vardınız, bir de siz .. . Ş urada otu
ruyordunuz ... (G ülü şnı e l e r) 

HÜKÜMLÜ 1- Nasıl hatırl ad ını z? 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Evet, h a tırlı yoru z tabii. 
Geçen ge li şimizden kalan 3-4 kişi varsınız. Burası küçük bir cezaev i. Zaten cezaev i s tandardında olan bir yer de 
değ il. 

Cezas ı en uzun olan kim? 
HÜKÜML Ü 1- Benim efendim . 5 senedi r yatıyorunı , ll se neın daha var. infazımı ya ktıl a r ; 1 O sene infazım va rdı , 
yaktılar. 

BAŞKA Dr. Sema T. PiŞ KiNSÜT- Cum hurbaşkan ının veto e ttiğ i af, tas lak olarak ge ldiğ inde veya duyul-
duğunda, mesela sizin bu odadan kaç kişi ç ıkı yordu? 

("8-9 ki ş i çıkıyordu" ses leri ) 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN SÜT- Bu sene, 2000 y ılında buraya ge lenler kimler? .. Nereden ge ldiniz? 
("Tunceli 'den" ses leri ) 

Cezaev inde rahat olunnıaz da, burada ne kadar raha ts ını z; suyun uz, tuva l eı l e ri ni z, kötü muam ele yönünden olsun , 
infaz memurlarıy l a olan ili ş kilerini z yönünden olsun, kötü bir sorun var ını ; önce likle de banyo sorununuz var 
mı ? 

HÜKÜMLÜ 2- Banyo ı s ı ımalı o lduğu için odun aza lınca, bundan sonra sorun olur. Odunun bir an evve l ge lme-
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si lazım; ama, bugüne kadar bir s ıkıntı çekmedik bu yönden . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- I s ınma konusu? 
HÜKÜMLÜ 1- Odunumuz bitti , ge lecek. Akşam bir se fer ya yakıyoruz ya da ya krıııyoruz şi mdilik . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ailelerini zle görüşleriniz nas ıl ? 

HÜKÜMLÜ 3- Yakın olan ge li yor, uzak olan da ayda bir. iki-üç ayda bir ge liyor. Maddi durumu olmayan hiç 
ge lmiyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT. Dış güvenlikte bir sorun var ını ; geçen sefer aranmada s ıkıntı oluyor 
d enilmi şıi . Son iki sened ir durum nas ıl ? 

HÜKÜMLÜ 1- Genelde bazı zorluklar oluyor da, pek rahatsız edici değildir . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNS ÜT- Dışarıdan ge len yenıekle rini z i alab iliyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 1- Ziyaretçinin get irdi ğ ini a lı yoru z. 

HÜKÜMLÜ 3- Birtak ım şey l er alınmıyor ; mese la durumu iyi olmayan arkadaş l a r var, çay-şeke r , sigara a l anıayan 

arkadaş lar var, onlar kı s ıtlanı yor, kola a lınmıyor . Dı şarıd an getirse de bazı şey l er a lınmıyor, seç iliyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Neye göre seç iliyo r? 
REMZİ ŞA VUR- Kanıinde var diye a lınmıyor. K a nıinde kilosu 25 milyon . Bir sigara bile a lanııyorsak , kanlinden 
25 milyon kilosu çayı nas ıl alacağız? 

HÜKÜMLÜ 3- Ben bir senedir buradayı m, hiç görüşüm ge lmem i ş; n as ıl çayı 25 milyona alabil irim ? Görüşüm 
ge lse. alırıın . 

HÜKÜMLÜ 1- En son şeyde düze lıildi, normal s tandardın a. normal 2 milyona düştü de, gene de durumu iyi 
olmayan, ziyareti ge lmeyen arkadaş lar var; daha doğru su uzarma ge len arkadaş l ar da var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Çay ve şekerden baş ka neler var. içeri a lıınında s ıkıntı olan? 
HÜKÜMLÜ 1- Sigara bazen alınıyor, bazen a lınmıyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Yemek? 
HÜKÜMLÜ 1- As lında kendi ihtiyaç larımı zı kendimiz karş ılıyoru z say ılır . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- iaşe olarak verilen yemek ler doyurınuyor mu? 
HÜKÜMLÜ 1- iaşe yeterli değ il. 
HÜKÜMLÜ 3- Zaten adam baş ı ufak bir kepçe düşüyor ; şu kadar. Kim doyar? .. Şu kadar. 
HÜKÜMLÜ 4- Şu anda iaşe bedeli 700 bin lira . 3 öğün yem eğİ n çıkması zor yani . Kendi imkani arım ı z da olmasa 
acıınızdan ölürüz. 
HÜKÜMLÜ 1- Bu ziyaret konusunda çok büyük şey l er oluyor; ya ni , aç ık görüş oluyor, ablaın gelemiyor. Niye; 
soyadı tutmuyor! .. Çok büyük skandal yani ... Anne ve baba ge lebiliyor. Açık görü şt e de nonnal görüşte de durum 
aynı efendim . 60 kilometre, 100 kilometre yo ldan ge lenler var. "savcılı ğa gideceksin , ş uraya gideceksin , buraya 
gideceksin ... " Zaten buraya gelecek olan akrabamdır, düşm anını gelecek değ il herhalde; annem gelir, kardeşim 

gelir ... 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- Belki dü şmanın da ge lebilir. 

HÜKÜMLÜ 1- ihtimal olarak düşünsen bile olmaz yani . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Yeni gelen arkadaşlardan ... 
HÜKÜMLÜ 5- " .. ...... ..... . " yaş ınday ıın . " .... ... ...... . "ta oturuyordum . Geleli.., ay oldu. Mahkenı em devam ediyor, 

tutukluyu ın . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Aranıyor muyd un? 

A YDlN KOÇAK-Bir kaza olayı oldu, ateş edilmiş , biri si yaralanmış , "bu ya ptı '' d emi ş l e r. 

HÜKÜMLÜ 1- Adam da sağ . Kimin ateş ettiği de belli değ il. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Sonra ne oldu? 
HÜKÜMLÜ 5- Polisler beni Ovacık Karakoluna götürdüler. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Orada kötü muamele gördün mü? 
HÜKÜMLÜ 5- Evet; orada dört gün kaldım . Nezarette ka ldım . Alt kana. Nezareıhaneye girdikten sonra , polisler 

ge liyor, bir jandarmalar geliyor, bir timler ge liyor ... 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Elektriğe verdiler mi? 
HÜKÜMLÜ 5- Hay ır; ama, baskı yapıyorlardı efendim. "Söyle" diye bas kı da yaptılar, dayak da attıl ar efendim. 
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onra orada n savc ılı ğa götürüldünı, mahkemeye ç ıktıın . Tutuklandıın , buraya getirildiın. 

BAŞKA Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT- c ilc geçiniyordun') 
II ÜKÜMLÜ 5- Çiftçilik le. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Siz? 
HÜKÜMLÜ 6- " ............. . " yaş ındayıın. Burada yaka l and ıın . Babanı yaralanını ş tı. Hastaneye getirdik , beni orada, 
acildc tutukl adı l ar. Kaza o lmuştu . Enın iyetin g iri ş katına götürdül er. Bir gü n ka ldım orada. 
BAŞKA Dr. Sema T. PiŞKi ÜT- Kötü muamele gördün mü? 
II ÜKÜMLÜ 6- Hay ır gömıediın. Ben ceza a ldını 13.5 sene. Ş8 aydır içerideyinı . Mahkenı eın t c ıny izde . 
HÜKÜMLÜ 7- Bir şey söy lemek isti yorum ; benim suçum askeri. Kaza yaptı ğını için GBT'ye takıldı. Ameliyat 
olmanı lazınıdı. Gün ve rdiler fakültede. Hastaneye g idecek tinı , yo ldan a lındını . Tecil ettirnıek istedim cezaını ; 

ame li yat olmam l azım , gözümde sürekli problem va r. Trafik kazasından sonra oldu . "Gerekeni yaparız" dediler, 
buraya ge ldim . Şimdi bu i htiyacı karşılanııyorlar. Gözümde sürek li yaşarnı a, batına ve ağ rı var. 
BAŞKA Dr. Sema T. PiŞKi SÜT- Kaç yaşındas ın ') 

II ÜKÜMLÜ 7- 25 yaş ındayını. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiN SÜT- Cczan ne kadar? 
II ÜKÜ MLÜ 7- 8 ay hüküınlüyünı . A şağ ı yuka rı 3.5 ay falan kaldı. 4.5 aydan beri bu ağrı y ı sürekli çek iyorum . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKi SÜT- Daha önce ne iş yap ı yordunuz? 
HÜKÜMLÜ 7- Kuaförünı ben . 
BAŞKA Dr. Sema T. Pi Ş Ki SÜT- Dükkanın mı var, birisiy le mi çalışıyorsun ? 
HÜKÜ MLÜ 7- Ça lı ş ı yorum ; ınes l cğiın kuaför. 
BAŞKA Dr. Sema T. Pi Ş Ki ÜT- Ailen ne yap ı yor? 
HÜKÜMLÜ 7- Ailenı çiftçi efendim . 
BAŞKA Dr. Sema T. PiŞKi SÜT- Çal ı ş ırken sigort an falan var mıydı ? 
IIÜKÜMLÜ 7- Yoktu efendim . Kaza yaptı ğ ıında yüzümden ameliyat gcçirdinı . Yeşi l kart ç ıka rmı ş, oradan 
ödeme yapını ş l ardı. Burada böyle bir o l an ağım var ını yok mu bilmiyo rum . Cezaev inde geçerli mi bilmiyorum . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Cezaevinde geçer li olmaz, cezaevinden çıktıktan sonra maddi olanaksı
z lığ ını bi ldirip, yeş il kart için vi layete müracaat edersen vi laye t yeşi l kartı verir, o zaman ame liyatını ol ursun. 
ll ÜK ·· MLÜ 7- Benim korkum ş u : Zaman geçerse yüzümde bir problem olur diye korkuyorum ; gözünı yaşarıy
or, yoruluyor ... Savc ı beyc söy l ediğimde " tedav i ede ri z" gib i bir ümit verdil er; ama, tec il ettirınek istiyordum, 
gün de a lnıı ş tını , yakalanınaınış o l sayd ım iki gün sonra ame liyat o l acaktını , bunu söy led im , "gerekeni yaparız" 
dediler, şimdi de Adalet Bakan lı ğ ı plastik cerrahi müdahaley i ödenıi yo rnıuş .. . 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi ŞK iN ÜT- Evet, doğru ; ama, plastik cerrahinin dı ş ında çok ac il bir durum olacak olur
sa o zaman ödenebi liyor. Burada haft ada bir-iki defa doktor ge liyornıu ş, o doktor kendisi sevk edebilir; ameliy
at olmak amac ıy l a değil, bu ame li yatın süres inin gec ikip gcc iknıenıes i durumunda nelerin o l acağının sana söy len
nıes i için yardım c ı olab ilir. 3.5 ay süren kaldığ ı için ; yani , daha uzun sü recek olsa, başka bir şey yapılabilir . 

HÜKÜMLÜ 7- Bu saatten sonra olm ak da istemiyorum zaten. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞK iN ÜT- Buraya ge lm eden önce kötü muamele gören var mı ; emniye tt e? 
HÜKÜMLÜ 1- Burada, i şke n ce tezgahından geçmeyen kimse yok ki! .. 
BAŞKA Dr. Sema T. Pi Ş Ki ÜT- Yeni gelen lerden birisi "bir şey görmedim " dedi , diğeri de dayak olarak 
söyledi. 

HÜKÜMLÜ 1- Efend im , a rkadaş bir çok şey i , adamı vurduğunu da kabul etmiş. Bir sürü i ş kence görmüş . Burada 
neden ani atm adı bilmiyorum ; çekindi mi ne oldu bilmiyorum . 
HÜKÜMLÜ 4- Gözlerinin bağlandığını, i ş kence gördüğünü söy lemedi . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT- Bakın , burada idareden kim se yok. Türkiye' de i ş ke ncenin, in sanlık suçu 
o lduğu için, silinmes ine çalışıyoruz; ya doğruyu söy leyin ya da "söy l e nıiyonız" deyin . 
II ÜKÜMLÜ 5- Efendim , orada tutukl a ndığ ıın zaman , " .............. "ta, "kimi vu rdu ysan söyle" veya "sen söy leye-
ceks in" veya "örgüt ad ın a mı ça lı ş ı yo rs un " gi bilerinden baskı ya pı yo rlardı , ben korkunıdan , bu bas kıdan dolay ı 

söy lemek zorunda kaldım . Sürekli olarak "kabul etmek zorundas ın " diyorlardı efendim . Kabul ettim . Dayak 
ko rkusuyla kabul ettim. i şkence yaptıla r. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş Ki SÜT- O zaman söyle tam olarak; ne yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 5- Dövüyorl ardı efendim ; kaba dayak. Yumruk. Hala beliın ağrıyor. B e liın sa rılı. Di zierime vuruy-
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orl ardı. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ ŞKİN SÜT- Doktora durumunu söylemedin mi; morlu k ların varsa, onla rı göstermedin 
mi ? 
HÜKÜMLÜ 5- Beni doktora götUrdüklerinde doktor muayene etmedi ki ; Ovacık Devlet Hastanes ine götürdüler, 
baktı şöy le .. . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Peki , siz nerede yaka l andınız? 

HÜKÜMLÜ 8- Ben 1995' te İ stanbul , Beyoğlu Tarl abaş ı Emniyet Müdürlüğünde yakalandı m. 9 aydır buradayım . 

Tevkif yerim oras ı. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Kaç yaşındas ın , anl atır mı s ın ? 

HÜKÜMLÜ 8- 26 yaşınday ım . Gasp suçundan yaka l a ndım , Bayrampaşa'ya sevk edildim . Baş komise r 

Cemalettin bana i ş ken ce yaptı. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ne yaptılar sana? 
HÜKÜMLÜ 8- Efendim , affedersini z, en bas itinden, benim erkeklik organıını arkadaş ıının kıç ına sürtüyordu . 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Kaç ki ş i yak a l andını z? 

HÜKÜMLÜ 8- Dört kiş i yaka l andık biz. 5 gün orada ka ldı k , iddianamemize "Bir gün" diye yazdılar. Bize ateş 

açarken, birbirlerini vurdular, bu sefer de 4 gün boyunca "polis i kim vurdu" diye bizi her türlü i şkenceden geçirdil
er. Bizde silah olm adığ ı halde, bir poli s yara l andı , bize ateş açtı lar, tesadü f, Allah i ş t e , birbirlerin i vurdular. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Siz kaçmaya mı ka lktını z? 
HÜKÜMLÜ 8- Biz zaten bodrunıda , zemin kattaydık . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN SÜT- Sizin doğum yeriniz neres i? 
HÜKÜMLÜ 8- Diyarbakır merkezdenim ; " ........ ...... "den. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Sonra? 
HÜKÜMLÜ 8- Emniyet Müdürlüğüne götürdüler, biz zemin ka ttaydık , pa tırtıl a r oldu, a teş aç tı lar, "vuruldu" di ye 
ses ler ge ldi , polis vurulmu ş, bizi oradan a ldıl a r , dört gün boyunca "polisi kim vurdu, silah nerede" diye bize her 
türlü eziyeti yaptılar. Daha sonra onların kurşunlarından birisi sekmi ş ve vurmuş , anl aş ıldı. Sonra buraya ge ldik. 
İçimi zde bir de " .... .......... " li arkadaş vardı , ben doğuluyum diye beni attıl a r içeri . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Tesadüf olmuş olamaz mı? 

HÜKÜMLÜ 8- Olmas ı mümkün değ il efendim ; o sabıkalıydı , benimle birlikte ge len arkadaş ım sabık a lıydı , suça 
meyilli birisi varsa, o daha çok mey illiydi , onu ezınedil e r , bizi ezdiler; iki tane de " .............. " lı vardı , bizi ezdil -
er. Birinin üstünden bir fotoğraf çıktı , "bu kimdir; PKK ' lı ını , DHKPC' Ii midir?" diye ç ırıl ç ıpl ak soydular, üç 
dört gün onu dövdüler. "Siz bölücilsilnüz, buraya ni ye ge ldiniz" diye, dedi ğim gibi , organıını z ı arkadaş ımı zın 

kıçın a sürtüyorl ardı , hakaretl er yapıyorlardı. i şk ence sadece orada değ il ; hapishanelerde de var efendim . Ben 
Ordu cezaevinde de kaldım , Sinop ' ta da kaldım , il aç vermiyorlar, hakaret ediyorl ar, "bunlar PKK' lidir" diyorl ar 
gardiyanlar bize. Biz savcılığa suç duyurusunda bulunduk, takipsizlik kararı verildi . Müdürler ge liyor, cezaevin
de, "kafanızı kopartırım" diyorlar bize. Paranı ı z olm adığ ı için bize ilaç vermiyorlar. Bugün o sistemi uygulayan 

müdür ş imdi Ulucanlar Cezaevinde. Geçen isyan ı izlerken TV ' de, orada gördüm . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Burada nas ıl s ınız? 
HÜKÜMLÜ 8- Burada iyi efendim . Zaten ben bölgem buras ı olduğu için buraya ge ldim. Bu 6 ' nc ı y ılım . 2 sene 
cezaın ka ldı. 17 sene 6 ay aldım. Y atarım 7 sene. 5' ini bitirdim, 2 y ılını ka ldı. 

Burada zaten 30 kiş i y i z , idare il e bir sorunumuz yok; ama, Karadeniz ve İ ç Anadolu Bölges inde bi zi potansiyel 

suçlu olarak görüyorlar, her türlü hakaret görüyoruz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN SÜT- Daha önce bir suçun var mıydı ? 

HÜKÜMLÜ 8- 14 yaş ındayken bir yaralamarn var, başka bir suçum yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Meslek? 
TUTUKLU 8- inşaaıçılık yapı yordum . istanbul 'da da inşaatt a çalı ş ıyordum . 

Hakaret, kötülük bütün hapishanelerde var; burada bir kötülük yok da, burada ş imdi siz ge ldiniz, bir haftadır sizin 

ge leceğinizi bi liyoruz .. . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Nereden biliyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 8- Gelip haber veri yorl ar. 
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BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Tam olarak bir söy ler misiniz ne zaman öğre ndini z? 
HÜKÜMLÜ 8- Efendim, gelen kişilerin a ras ındaA AP ' lı milletvekili olm ad ı ğını bi le bi liyorduk . Şimdi siz ge le
ceks ini z diye yo lda 50 tane araba varsa , hepsini ka ldırdıl ar. Sizin için buraları paspas l ad ık , y ı kad ık ... 

(Gü lüşme l er) 

HÜKÜMLÜ 7- Karakala gideceks ini z diye karakolları boşalttılar . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Siz, bizim ge l eceğimi z i ilk olarak ne zaman haber a ldını z? 
HÜKÜMLÜ 5- Üç önce görüş l e r ge ldi ğ inde "Erzurum'dalar" dedi ler. Buraya ge l eceğini z i de idareden öğren dik ; 

"ge lecek ler, h azırlıklı olun" dediler. 
HÜKÜMLÜ 8- Gelenlerden birisinin Fazilet Parti sinden, di ğerinin de Milliyetçi Hareket Partisinden o lduğunu , 
ANAP ' tan kimsen in bulunmad ı ğ ını söyled iler. Biz, "ANAP ' tan yok mu ; belki Seydaoğ lu gelir" dedik , "yok" 
dedi ler. Diyeceğimiz şudur ki , s iz ge lm eden bütün önl em ler a lını yo r . Burada hastane olmadı ğ ı için 
arkadaş l arım ı z E l az ı ğ'a sevk ed iliyo rl ar, orada hücrede yatı yorl a r , ekmek vermiyorlar. Bu a rkadaş ımı z gitti dört 
gün neredeyse yemek vermem i ş l er. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ NSÜT- Sevk edi ldiği için müşalıede, tek kişi li k hücrelerde ka lıyo r. Oraya muayen
eyemi gitmiştin? 
HÜKÜMLÜ 5- Oraya aci l o larak gönderdiler beni , üç gü n ka ldım , battan iye vermedi ler, yemek vermedi ler. 
Müşahedede kaldım . 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Müşa lı edede ba~ka ka lan var mıydı ? 
HÜKÜMLÜ 5- Doluydu efendim . 
HÜKÜMLÜ 4- Ben de gittim E l az ı ğ'a, 6 y ıl önce. Bende, cezaevinde dayaktan dolay ı bel fıtı ğ ı oldu. Mudyat ' ta 
dayak yedim . Hi ç suçum günahım yoktu. Buradan E l az ı ğ'a gittim; ne yemek ne su ne de battan iye. Tek suçum uz, 
Tunceli Cezaevi malıkumu olm ak. Arkadaş ımı z E l az ı ğ'a gidecekti , korkusundan gitmiyor efendim. 
HÜKÜMLÜ 8- Ben iki ay önce sevk ettirdim , gidemiyorum . Adalet Bakan lı ğından haber ge lecek, oradaki 
memurlar bize izin verecek .. . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ne için gideceks in? 
HÜKÜMLÜ 8- Bende sinüzit var; hastaneden kaptım. Burada tedav i etmiyorlar. E l az ı ğ'a gideceğim , gidemiyo
rum , bekliyorum. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Neden burada muayene olmuyorsun? 
HÜKÜMLÜ 8- Doktor yok efendim ; röntgen de çekem iyorlar. Ayıptır söy lemes i, boncuk i ş i iyoru z, gözlerimi z
den rahatsızlan ıyoruz, göz için bile E lazı ğ'a gitmemiz gereki yor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Tunce li Dev let Hastanes inde, Kulak Burun Boğaz yok mu? 
(" Yok efendim ; göz de yok" ses leri ) 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Peki , röntgen de mi çekenıiyorl a r? 

HÜKÜMLÜ 1- Normal röntgen var da efendim , tomografi yok. Ben top aynarken parm ağımı sakatladım , kemik 
dı şarıda , röntgen çeki ldi , "hiçbi r şey in yok" dedil er efendim . Bakar mı s ını z parnıağ ıma? 

HÜKÜMLÜ 7- efendim , bir şey arz edebilir miyim ? .. Geçen gün doktora gittim , muayene yapıldı , idrar testi yap
tıktan sonra doktoru yerinde bulam adık , yuka rı ç ıktık baştabipliğ in e, baş ta bip oturuyor, gardiyan diyor ki "tutuk
lu hasta var, bakar mı s ınız?" diye, adam hiç umursamıyor yani . İ ki üç kere gitti diye gardiyana fırça atıyor ; "bek
leyin ka rdeşim , i ş ini z ne!" diye ilg il enmedi . Gidip ge lm emiz bir oldu yani. Has ta lı ğ ını ı bile bilmiyorum . 
HÜKÜMLÜ 2- Ben gece lı asta l andım , ac ile gi ttim , bir şey anl am ay ınca , sabaha bıraktılar , "cerrah gelecek" dedil 
er. Sabah o da ge lm edi , muayene bile o l amadını. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Bu iki sene içinde başka kötü muamele, i şkence falan gören var mı? 

HÜKÜMLÜ 9- Ben, E l az ı ğ Cezaev inde gördüm . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Kaç yaşınd as ın , ne kadar zamandır yatıyorsun? 

HÜKÜMLÜ 9- " .. ............ " yaş ındayım . 6 senedir yatıyorum . 29 sene 4 ay ceza aldını cinayetten. 
Elazığ' da tutuklandım . " .............. " lıy ını . Kendim tes lim oldum , orada kötü muamele görmedim. 1997 y ılında, 

cezaevinde al t-üst koğu ş l ar vard ı. ll inci koğuş tayd ını , 12' nci koğuş ta kum ar oyn anıyor ; ama, bana da idarenin 
öze llikle başgardi yanın g ıcığ ı var. Bana tavır takınnıı ş l a rdı. Yukarı koğuş kumar oynuyor, bana da oynuyonnu ş 

gibi , beni de a ldıl ar . 12 ki ş i y i , idarenin büyük bahçesi var, orada fa lakaya yatırdıl ar bizi, kaba dayak att ıl a r, 

üstümüze su döktüler, yarım saat i ş kence gördük efendim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Fa l akay ı n as ıl yapı yorl a r . 
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HÜKÜ MLÜ 9- Ayakl arımı zı ka ldırı yorl ar, vuruyo rl ar, birbi rinden sopay ı alan "biraz da ben vu ray ım " diyor, 
vuruyor. E l az ı ğ' da devamlı işken ce ve psiko loj ik baskı var yani . Ay rı ca, "Sen MHP' Ii sin , sen Refahlı s ın " gibi de 
siyas i baskıl ar var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Burada, Tunce li Emn iyet Müdürlüğünde kötü muamele gören var mı ? 
(" Hepimiz dı şarıdan geldi k" ses leri ) 
HÜKÜMLÜ 3- Ben de 1996 y ılında E laz ı ğ' d a kötü muamele gördü m. Bi r iki a rkadaş ın ü n akaşa yapmı ş l ar. Ben 
koğu ş soruınlus uydum , beni de götürdüler, bir hafta hücreye a tt ıl a r . 50 yaşınday ım . Bir hafta hücrede kaldım , 

roın a ti zın adan bel fıtı ğ ına kadar her türlü h as t a lığa yaka l a n d ım . Her şey i de yapt ıl ar yani. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİN SÜT- Başka söy leyecek lerini z var ın ı ? ("Af ne oldu?" ses ler i) 
İ çeride yatanlar için , dı şa rıda siyas ilerin k on uştuğu af ke limes i ağza a lın d ı ğ ı andan iti baren çok büy ük bir bek
lenti oluyor ve neredeyse hak haline ge liyor. Ka l d ı ki bu bir kaç ke re tek ra rl an d ı : hem Başbakan söyledi hem de 
ondan evve l söy lendi ; ama, şu andaki durgunluk devresi çok da moral in izi bozmas ın . Biz de size "A f yakında 
ç ıkıyor" vesa ire diyerek tekrar haya l kırıklığına uğramanı z ı istemiyoru z; ama, af konusu tamamen kapanmış 

değ il ; "biz a rtık af görm eyeceğ i z" diye de umutsu z luğa kapılmay ın . Cumhurbaşkanl ığ ı seçiminden sonraki 
zamanda yani May ı s ay ının sonuna kadar olan devrede bu konu bi r şekilde sonuçlanacak. En azından ne o lduğunu 
anlayacak s ını z; çünkü, ş u anda ne o lduğu pek anl aş ılmıyor. 

Şunu söylemek isterim : Türkiye Cumhuriyeti bu kez, bi r kez daha af çıkartm ak durumunda. Bunun da sebebi , 
cezaevleri zaten çok dolu , bir miktarının boşa lm as ı , ceza ada leti ve ceza kanununda yapıl acak değ i ş iklikl e r de 
yerine konul arak yeni bir sisteme bağ l an acak baz ı ge l işme l erin olmas ı l az ım . Onun içi n de bu gerekli . Gerekli 
o lduğu için de a ffın ç ıkarılm as ı gerek iyor. 77 bin tane mahkum var, her sene de 6 bin k işi olarak artı yor . Onun 
için de bir s ıfır n oktas ı konulma ı laz ım . Bu ne kadarın ı kapsar ne kadarın ı k apsaın az; burada bir tedirg inlik var, 
ama şu anda Cumhurbaşkanı makamı affı on ay layacağ ı için seçi minin de yapılın as ı gerekiyor. Bir ay daha sabret
meniz gerekiyor. Bu bir ay ın sonunda, en faz la Haziran ay ının ortas ın a kadar olan sürede öyle veya böy le bu i ş 

bir sonuca bağ l anacak . 

Af ile zaten çok büyük bir kı s ınını z ç ıkıyor ; yakl aş ık 30-40 bin ki ş i ilk etapta ç ık aca k . Sonra birinci ve ikinci 
y ılında olmak üzere böy le sürecek. En çok üzücü o l a nı da af ile d ı şarı ç ıkı yor , çok kı sa bir süre sonra da geri 
dönüyor. Bu ge ri ge lme i ş l e rinin çares ine bakmamız l azım ; çün kü, i ş ini z olmuyor, ne de olsa sab ıka lı oluyor
sunuz, insanlar sizin üstünüze fark lı ge liyor gibi durumlar yaşanıyor . Bu yüzden daha demokratik bazı çözümleri 
için ça lı ş ıl acak . 

infaz yanma konusunda bazı adaletsizlikler var veya aç ığa seçi lme koşull arı konusunda bazı rahats ı zlıkl ar var. 
in fazın 4-5 sene takip edilmes inin de hem toplu aç ı s ında n hem de buradan dı şa rı ç ıkan k iş inin de takibi açı s ın 
dan önemi var. 1 ?' nci maddenin tamamen k a lk acağına dair bir i şa ret yok, bunu aç ık söyleyeyim. Yani in faz 
yanma konusu kalkacak diye bir şey yok; ama, infazın ya nın am as ı için dı şa rıda hem aile hem de mahkum olarak 
sahiplenip sosyal bir ortamda korunmas ı için ça lı şma l ar var. 
infaz ı yanmı ş o lanların af kapsamına ne kadar girip girmeyeceğ i konusunda Adalet Bakanlı ğ ında ça lı şma l a r var; 
onun nas ıl sonuca bağ l an acağını bilmiyorum . 
HÜKÜML Ü 3- Posta Gazetes inde Yazgülü Hanım yazmı ş tı ; 9 1 'den evve l 87' de suç i ş l enmi ş diye lim , 89' da yine 
bir suç i ş l enmiş, bu iki suç Çanakkale Cezaev inde in faz l a rını geri alan mahkumlar va r, peki diye lim ki 83, 87 ve 
89'da bu suç i ş l enmi ş bu üç suçtan infaz lar geri ve riliyor da, ben 83' te bir de 92' de suç i ş l emiş im , bu n as ıl katlıy 

or? 
Geçen hafta Posta Gazetes inde yazdı. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Bunun cevabını bilmiyorum ; ama, senin ı ç ın a raştıra lım , Adalet 
Bakanlı ğına sora lım . Mehmet Ş im şek di ye mi buradan Adalet Baka nlı ğına mektup yazdın ? 
HÜKÜMLÜ 3- Bir arkadaş kendisine yazmış tı , o da gazetede yazmı ş tı. 
(Mart ay ı içinde yay ınl an an Posta Gazetes ine ilgili yaz ıya bakıl acağın a ili şkin not alındı ) 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Eğe r mantıklı bir şey ise ve size yara rı o l acağ ın a düşünürsek cezaevi idare
sine bildiriri z. Geç nı i ş olsun . 
HÜKÜMLÜ 1- Geçen ge li ş in izde avukat içi n bir dil ekçe yazmı ş tım , hala bir şey çıkmad ı. Beni bir sürü cezaya 
maruz bıraktı , üstelik Adalet Bakanlığın a da yazmı ştım ... 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ge l baka lım , k o nu şa lım . 
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DÖRDÜNCÜ KOGUŞ : 
(8 kişi) 
Saat: 10.30 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Merhaba. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Haklarını inceleme 
Komisyonu olarak buradayız. 

En son gelen kim? 
HÜKÜMLÜ 1 O- Mal beyanından dolay ı geldim, 5 günlük cezanı var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Enıniyette kötü muamele gördün mü? 
HÜKÜMLÜ 1 O- Görmedim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Emniyet Müdürlüg,ünde asayişe mi aldılar? 
HÜKÜMLÜ 10- Asayişte aldılar, sonra savcılığa verdiler, oradan cezaevine getirdiler. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT - içinizde Tunceli Emniyet Müdürlüğünde yakalanıp da kötü muamele 
göreniniz var mı ? 

Biz, özellikle cezaevinden kimseyi alnııyoruz ki , kendimiz kötü muamele olan yerleri tek tek dolaşıyoruz. 

Gördünüz mü? Gördünüzse gördük deyin . Yan koğuş güzelce anlattı. 
HÜKÜMLÜ ll -Eskiden gördük . Ben 1997'de içerideydinı . Siyasi tutuklu olarak yakalanmıştını . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Nerede yakalandın , jandarma ını , polis mi? 
HÜKÜMLÜ ll -Tunceli Jandarnıada . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT - Peki, s ize göre 1997'den veya 1998 'den bu tarafa kötü muamele konusun
da iyileşme var mı ? 

HÜKÜMLÜ ll -Var diyebilirim ; ama bu sözde oluyor; özde değ il , özde yine yanlış. Suç oranına göre işkence 
olur. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Suçun şekline göre mi olur diyorsun? 
HÜKÜMLÜ ll -Tabii, tabii. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Olmaması için ne gerekir? 
HÜKÜMLÜ 1 1 -Siz artık bunu da biliyorsunuz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT - Elazığ Cezaevinden gelenlere soruyorum, Elazığ Cezaevi kötü mü? 
(" Evet. kötü muamele de var" sesleri) 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Siz nereden geldiniz? 
HÜKÜMLÜ 12- Tunceli Merkezden geldim . Siyasi değil , adllyiz. Merkezde adliyede yakaland ını . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT - Siz nereden? 
HÜKÜMLÜ 13 - Ben Tunceli 'de oturuyorunı . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Sizin cezanız nedir? 
HÜKÜMLÜ 14- Benim askeri ceza, 63 gün 1 ay yattıın . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Bizim geleceg, iınizi ne zaman haber a ldını z? 
HÜKÜMLÜ 12- Sabah öğrendik. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Siz nereden geldiniz? 
HÜKÜMLÜ 15 - Ben Elaz ı ğ ' dan geldim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Elazı ğ 'da emniyet mi yaka l adı? 

HÜKÜMLÜ 15- istanbul 'dan Elazığ ' a göndernıişlerdi. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- İstanbul'da nereden yakalandın ? 
HÜKÜMLÜ 15- Gedikpaşa ' da yakalandım . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT -Orada kötü muamele yaptılar mı? 
HÜKÜMLÜ 15 - Yapnıadılar. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKiNSÜT- Neydi suç? 
HÜKÜMLÜ 15 -Gasp. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Gasptı ve kötü muamele görmed in . Suçunu mu itiraf ettin? 
HÜKÜMLÜ 15 - Evet. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKİNSÜT- Biz tanıyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 15 - Hayır . 
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BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Sayın Hüseyin Akgül Manisa Milletvekili , Sayın Yaşar Canbay Malatya 
Milletvekili . 
Eger af çıkmış olsaydı ne kadarını z çıkıyordu? 
HÜKÜMLÜ 15 - Çogu arkadaşımı z çıkıyordu. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Senin ne kadar kaldı ? 
HÜKÜMLÜ 15 - Benim çok: daha 8 y ılını var. Cinayetti : 3,5 senes ini yattını . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Bize söylemek i s te di ğ ini z bir şey var mı? 

HÜKÜMLÜ 15 - Efendim , bize fazla işkence çektirmesinler, ya çıksın ya çıkmasın. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Sizin tanıyacağ ını z süre, ınalıklımlar olarak, mahkum aileleri olarak dışarı
da, Cumhurbaşkanlığı seçimi bitineeye kadar -o süre may ı s sonudur- sakin beklemeniz. Çünkü, geçen sefer af 
veto edildigi zaman çogunuz çantasını gitmek üzereydiler. O psikolojiye girmeyin ; ama, affın da rafa kaldırıl
madıg ını da bilin, yani hükümet affı tamamen bıraktı , artık bir daha görüşülmeyece k gibi bir durum yok. Ayrıca , 

ülkenin affa da ihti yac ı var; çünkü, cezaevleri çok dolu , çünkü bundan sonra yapılacak olan daha demokratik 
çalışmalar için de bu gerekiyor. Sen ne kadardır? 
HÜKÜMLÜ 16- Ben kavgadan girdim, 3,5 ayını kaldı. 9 aydır yatıyorum . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Nerede yakalandın ? 
HÜKÜMLÜ 16- Burada Tunceli ' de yaka landım . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- Burada kötü muamele yaptıl ar ını ? 

HÜKÜMLÜ 16- Yapmadılar . Kavgada ben yoktum , iftira var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- İ smini söylediler, i s ıninden a ldıl ar öyle mi? 
HÜKÜMLÜ 16- Evet. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Hepinize geçmi ş olsun. 

iK iNCi KOGUŞ: 

( itira fçı bayan-) 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Merhaba. 
Çocuk kaç yaş ında? 
BİR HÜKÜMLÜ- 4 yaş ında . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Beraber mi ka lı yorsunuz? 
BİR HÜKÜMLÜ - Evet. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Çocuk gündüzleri kreşe gidiyor, sen rahat oluyor musun ? 
BİR HÜKÜMLÜ- Evet. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Nasıl buras ı ? 
BİR HÜKÜMLÜ- Tuvalet, banyo, mutfak var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Toplam ne kadar yattın ? 
BİR HÜK ÜMLÜ- 4 ay Erzurum Cezaevinde yattım . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Buras ı mı iyi, oras ı mı iyi? 
BİR HÜKÜMLÜ- Çocuk için olsun, benim için olsun buras ı çok iy i. Erzurum Cezaevinde siyasilerin içindeydim, 
s ıkıntı çekiyordum . Zaten ge lenim gidenim yok. Ailem beni reddetmiş . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Bizden bir istedigin var mı ? 
BİR HÜKÜMLÜ- Hiçbir isteg iın yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞK İ NSÜT- Peki , geçmiş olsun . 

BEŞ İNCi KOGUŞ : 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Merhaba. 
Ne kadar zamandır buradasınız? 

HÜKÜMLÜ 17- 6-7 aydır. 
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BAŞKAN Or. Sema T. PiŞKi SÜT- erede sorgun yap ıl dı? 

HÜKÜMLÜ 17- Elazığ'da. Ben Elazı ğ lıyım. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKi SÜT- Elaz ı ğ'da polistekötü muame le gördün mü? 
HÜKÜMLÜ 17- Poliste değ il, cezaevi nde gördüm . 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiN SÜT- Yaka l andığın zaman sorguda gördün mü? 
HÜKÜMLÜ 17- Hayır. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKi SÜT- Suçun neydi? 

HÜKÜMLÜ 17 - Yaralama . 
BAŞKA Dr. Sema T. PiŞKi ÜT- E l azığ'da nerede a ldıl ar; nereye götürdüler? 

HÜKÜMLÜ 17 - Evden a ldıl ar, Elaz ı ğ Emniyet Müdürlüğü A ğ ır Suç lar masas ın a götürdül er, orada ifadeın 
al ındı. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Alt kat mı , üst kat ını, neresi? 

HÜKÜMLÜ 17- Em niyet Müdürlüğü biriminin dışında ağır l ar suçlar masas ı var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- 1800 Ev ler mi ? 

HÜKÜMLÜ 17 - Hayır, 1800 Ev ler orası değ il. Buğday meydanının alt t arafında. Orada ifademi a ldıl ar . 
Savcılığa çıkardılar, savc ılıktan sonra tutukl andım . 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT- Avukatın var ınıyJı ? 
HÜKÜ MLÜ 17 - Hayır. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Sen kendin mi istemedin? 

HÜKÜMLÜ 17- Kendim istemedim, kendi savunmamı kendim yaptım . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Doktor raporu alındı mı? 

HÜKÜMLÜ 17- Evet. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pi ŞK i SÜT- Kaç gün nezarethanede kaldın ? 
HÜK ÜMLÜ 17 - 1 gü n kaldım . 
BAŞKAN Or. Sema T. Pi ŞK i SÜT- Sonra Elaz ı ğ Cezaevinde mi kötü muamele gördü n? 

HÜKÜMLÜ 17 - Orada 7 ay yattıın , tahliye oldum . 1997' nin son ay l a rında istanbul 'da yaka l andım . Cezaın 
kesinleşmişti . Oradan Vezirköprü'ye gittim . Vezirköprü'den E laz ı ğ' a kendi meınleketim diye sevk istedim , oraya 

ge ldim . E laz ı ğ' da baskı , işkence her türlü , hatta geçen y ıl E laz ı ğ'da bir ci nayet, bir yaralama olayı oldu . O olay
da ben de yara aldım . idare bilinçli olarak , savc ılığ ı vermiş o lduğum dil ekçeleri n hiçbiri i ş lem görmed i. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Size ni ye baskı yap ı yorl ar? 

HÜKÜMLÜ 17 - Efendim , Alevi kökenli olduğumdan dolayı. 

BAŞKA Or. Sema T. PiŞKiNSÜT- Cezaevindek i infaz memurları mı tara flı ? 

HÜKÜMLÜ 17- infaz memurları olsun , müdür olsun ta ra flı. 
BAŞKAN Or. Sema T. Pi Ş KiNSÜT- Hangi taraftan onlar? 

HÜKÜML Ü 17- Kendilerine milliyetçi akım diyorlar. Hesapta milliye tçiler. Milliyetçilik yerine, ben Hıri s tiya n 
olayım , Ermen i o layım daha iyi . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT - Ne ya pıyorl a r, dövüyorlar ını ? 

HÜKÜMLÜ 17 - fendiın , adamı fa lakaya yatırdıkl a rı zaman bağırtı sesi ta hücreye ge liyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi ŞKiNSÜT - Hala daha olduğunu biliyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 17 - Evet. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Sen ne zaman ge ldin E l az ığ ' dan ? 

HÜKÜMLÜ 17- Ben buraya ge leli 7 ay oldu . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Yani, 7 ay önce böyleydi diyorsun . 

HÜKÜMLÜ 17- Efendim , orada açlık grevi dilekçesi verdik . Artı , ben, insan H ak ları Derneğinde dil ekçeın var, 
yazılı ifadeın de var, baş ıma gelecek herhangi bir olaydan sorumlu kişileri de verdim . Bundan savc ılığ ın da haberi 
oldu ; gazetelerde de yay ıml a ndı. Artı , ben bu olayda yara a ldım . Can güvenli ğim o lm ad ı ğ ı için , orada bir türlü 

ifade vereıniyoruın. Duruşınalara katılmak istiyorum diye mahkemelere o kadar dilekçe verdim . Norma lde ben 
mağduruın , katılın am lazım ; ama, tutukluyuın . Hüküınlü o lduğumdan dolayı mahkemeye gideıni yoruın . 
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BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Pek i, E laz ı ğ Cezaevinde bütün ın ah kCıml ara mı öy le davranıyorlar, yoksa 
farklı farklı davranı ş var mı ? 

HÜKÜMLÜ I 7 - E l az ı ğ Cezaev inde şu anda Hizbu llah, a rtı tarafs ı z l ar , ad il mahkum. Bir de normal siyasi 
yaka lanıp ge ldiğ i zaman, PKK taraftarı o l a nl a rı Elbistan 'a gönderiyorl ar. On lara her türlü işkence uygulanıyor. 
Ben bunları kendi gözü ınl e görüyorum. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Hizbullalı'a mı ? 

HÜKÜMLÜ 17- Hizbull ahlı olsun , PKK ' lı olsu n, art ı diğer siyasi suç lular olsun. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN SÜT - Cezaev inde ne i şkence uyg ulanı yor; yani , koğuştan a lınıp götürülüp 
dövülüyor mu? 

HÜKÜMLÜ 17- Evet efendim. Bizim arkadaş ımız sürgünü gid iyordu , kendisini parçaladı , Maraş ' a gönderdiler. 
Kalbine bir tane daha vuruyor, o şeki lde sürgüne gönderdiler. Bir arkadaşımız geçenlerde tahliye oldu . Aynı 
mahallenin çocuğuyuz. Hanımım ge ldi , dedi ki : " Kafay ı yemi ş, deli o lmuş." Çocuk daha 2 I -22 yaş ında bir insan. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Burada nas ıl s ın ? 

HÜKÜMLÜ 17- Burada iyiyim efendim. Hiçbir ş ikayetimi z yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Sen kaç yaş ındas ın , nerede yaka landın ? 

HÜKÜMLÜ 18 -23 yaş ınday ım . Ben tahliye o l a lı bir hafta oldu . Daha önce burada yatı yordum . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar yatmı ştın ? 

HÜKÜMLÜ 18-9 ay yatmı ştım . 4 ayını burada yanını , 4 ay sonra buradan Erzincan'a sevke gittim. Geçen hafta 
tahliye oldum . Tekrar Erzincan'dan buraya ge ldim . Askere teslim oldum . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Niye, başka bir suçun mu vardı ? 

HÜK ÜMLÜ I 8 - Askerinı . Firar suçundan Yargıtay'a dosyaını gönderıni ş tinı . Yargıtay ' da bundan üç ay önce 
dosyanı onaylanıp geri ge lmi ş ti . Geldim, burada ayın 3 1 'inde tekrar tutukland ım . Ş imdi , cezaın 8 ay . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Sen kötü muamele gördün mü ? 
HÜKÜMLÜ 18 - Hay ır. Kendim tes lim oldum . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Buradan herhangi bir ş ikayet ini z var mı? 

HÜKÜMLÜ 18- Herhangi bir ş ikayetiıni z yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Sen kaç yaşındas ın ; tutuklu musun , hükümlü müsün? 
HÜKÜMLÜ 19- 23. Hüküınlüyüm. Suçum soygun . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Tuncelili misin? Burada ını yaka l andın? 

HÜKÜMLÜ 19- Hay ır, Rize liyim . Daha önce istanbul 'da suç i ş lemiş tiın. Orada Bay rampaşa' da yatt ım . Tahliye 
olduktan sonra askere ge ldim , Ovacık'taydıın. Oradan Yargıtay'da tekrar kes ilmiş ceza vardı. O suçtan dolay ı 

buradayım. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Sen ilk yak a l andığın zaman nereye götürüldün? 
HÜK ÜMLÜ 19- İ s tanbul 'da İ s tin ye Karakoluna götürüldüın . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Orada kötü muamele gördün mü ; dövdüler mi ? 
HÜKÜMLÜ 19- Yok, normal ifadenıi a ldıl a r . Biraz dövdüler. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Elektrik verdiler mi , askıya a ldıl a r mı ? 

HÜKÜMLÜ 19- Yok, ellerime birkaç cop vurdular, o kadar. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Yanında arkadaş l a rın var mıydı ? 
HÜKÜMLÜ 19- Kimse yoktu . 
HÜKÜMLÜ 17- Efendim , 1985 y ılından beri cezaevine girip çıkıyorum. Önceki suçum hırs ızlık . 1991 yasas ın
da beşte 1 ' den faydalannııştım. istanbul ' dan 1992-1993 y ılında a lındım . O zaman asker fırarıydım. Bir hırs ızlık 

o l ayından dolay ı , Bahçeliev ler Polis Karakolu ş üph e li şahı s olarak a ldı. Beni Tozkoparan araştımıaya a ldılar . 

Tozkoparan araştırmada elektrik var, ask ı var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Sene kaçtı ? 

HÜKÜMLÜ I 7 - 1993 . Kes ilmi ş cezaın da var. E l az ı ğ Cumhuriyet Savc ılı ğ ında onun il am ı da var. Çünkü, o 

cezaevi tekrar ge ldi , beni Babaeski 'de buldu . Orada yatt ıın . O yüzden benim sağ böbreğim halen daha rahatsız . 

1992 yıl ı ndan beri ben sağ böbreğ iınden çekiyorum . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ama, mesela en son 1998' de mi geldin? 
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HÜKÜMLÜ I 7- Evet. 
Efendim, karakollarda n ası Idır : Cinayet, yara lama, bu n ları kenara ay ırırlar. Hırs ızlık, gasp, artı ırz, namus mevzu

ları , icrai rezalet, bunlar dergi'ıhtan güzel bir geçer l erı Hangi memur derse ki "ben vunnamışım" ya lan söyler. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- O kadar çok diyorsun. 
HÜKÜMLÜ I 7- Ne diyorum; iki tane suçu ay ırırl ar; cinayet bir, yara lama iki . 

HÜSEY iN AKGÜL (Manisa)- On lar itibarlı suç mu oluyor? 
HÜKÜMLÜ I 7 - Efendim , bizim dogu bölgesinde, daha dogrusu Türk ge leneginde at, avrat , si lah mevzuu var, 

başka bir şey yok . Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz, bütün kamuoyu biliyor. Siz geçenlerde Küçükköy 
Polis Karakolunda askı yakalamı şs ını z; bunu biz gazetede okuduk. Diyor ki: "Bunun burada ne işi var?" Onun 
orada ne i şi mi var kardeşim. Ben İ stanbul 'da Gazi 'de oturuyorum . Gazi beni alsa nereye verecek ; Küçükköy 'e 

verecek, araştınna Küçükköy infaz. Benim sorgumu orada yapacak; karakolda yapamaz ki . Bölge karakolunda 
işkence yoktur. Araştınna vardır, infaz şubesi vardır, sorgu lar orada yap ılır. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Allah kurtarsın . 

iDARi ODALAR, KÜTÜPHANE 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Koridorun üzerinde 4 tane küçük hücre olarak yapılm ı ş oda var; 2 tanesi 

idari olarak kullanılıyor, 2 tanesi de ambar olarak kullanılıyor . 

CEZAEV i MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER - Kütüphanemiz, Fotoğraf atölyemiz de dahil olarak burasını kul

lanıyoruz. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Kitaplar çok eski . Bunlardan mahkumlar yararlanı lıyor mu? 

CEZAEV i MÜDÜRÜ YUNU ŞENER - Maalesef, istedi ğ imiz doğrultuda olmuyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Kitapları istemiyorlar, okumuyorlar. 

CEZAEV i MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- İstenı iyorlar. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- İçeridek il e rin ne kadarı okuryazar? 

CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER - Tamamı ok uryazar. Koğuşlarına kitap a lmıyor l ar. Kendi evlerinden 
getirdikleri oluyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Gazete, kitap verınede bir sorun var mı? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER - Herhangi bir sorun yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- 24 saat orada ne yaparlar? Mesela bazısı boncuk diziyor. 

CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNU ŞENER- Fazla çalışan yok. 4-5 mahkum um uz iş y urtlarında , çay ocağında , genel 
temizlik i ş l erinde çalıştırılıyor, 4-5 kişi el işleriyle u ğraş ıyo r. Diğerleri voleybol oynuyor. 

REViR 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Doktor muayenesinde h astanın başucu ters tarafta . 

Hasta muayene defterine bakabilir miyiz? 

(Hasta muayene defteri görüldü) 
CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Tek tek herkes in ismi yazılı. Doktora çıkmayanın hanesi boş duruyor, 

çıkanınki yazı lı yor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKiNSÜT- Pratisyen hekim oluyor. Sağlık Müdürlüğü arac ılı ğ ı y l a hastaneden mi 

ge liyor? 
KOMUTAN- Uzman çogu zaman bulunmuyor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Kulak , burun boğaz hekim i yokmuş ga liba? .. 
KOMUTAN- Yeni ge ldiler, onların da kalacaklarını zannetmiyorum . Birkaç ay önce ge lenler de gitti. 

CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER - Hastanede uzman doktor olmadığı için E laz ı ğ ' a sevk ed iyo rlar; "biz, 
bununla ilgilenemeyiz" diyorlar. Tabii Elazığ'a bir hükümlünün, tutuklunun hemen sevk olması gece gündüz 

bayağ ı bir s ıkıntı yaratıyor. 

KOMUTAN -Gece terörden dolay ı , ulaşım konvoyla olduğu için ister istemez zor. 

14 



CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Personel iki senedir bölündü , çalışan personele bir öğün yemek ver

iliyor. O bir öğün için i aşe öğleyin 200 000 lira, akşam 200 000 lira, 300 000 lira da öğle yemeğ i kalı yor. İçinde 

ekmek dahil olduğu için yetmiyor. Personele yetmiyor. En azından birleştiril s in . Personele de 700 000 lira olarak, 

mahkum ayrımı yapılmaksızın birleştirilerek verilsin diyoruz. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Yani , gündüz birl eşt iril s in ist iyorsunuz. 

iNFAZ KORUMA MEMURU- Daha önceden ınahkumlarla aynı şekildeydi ; yalnız, geçen sene değişti . Şimdi 

personel için bir öğle yemeğ i veriliyor, o da 200-230 bin liraya tekabül ed iyor. Bunun içinde ekmek de var. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Siz üç vardiya mı çalışıyorsunuz? 

iNFAZ KORUMA MEMURU- Evet. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Genelde birinci gündüz vardiyas ında daha çok e l eınan oluyor, tabii idare 

de olduğu için. GündUz vardiyas ı kaç kişi olur? 

iNFAZ KORUMA MEMURU - 20 kişi civarında. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Gece 12'ye kadar olan vardiyada kaç kişi ? 

iNFAZ KORUMA MEMURU- Bi z o vardiyalan birleştirdi k. Akşam 6'da geliyor, sabah 8' de çıkıyor. O vardiya

da da 7-8 kişi oluyor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Tabii dış güvenliğin ayrı. 

CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Akşam ge len vardiya için , 200 000 liraya karşılık sadece akşam yemeği 

veriliyor; gece gelen vardiyaya sadece kalıva ltı veriliyor; gündüz gelen vardiyaya da 300 000 lira karşılığında 

öğle yemeği veriliyor. Yiyecek olarak yetmiyor. Görev arasında bırakıp gidip yemek imkanları zaten yok. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKiNSÜT- Ayrıca da aynı mahkum gibi kapalı ortamdan dışarıya çıkamıyor. Tabii dış 

gUvenlik birimleri dış ortamda, ayrıca da daha aktif olarak çalışıyor ; ama, içeridekilerin daha fazla kalsiyuma 

ihtiyacı var, kapalı ortaında olduğu için daha çok demire ihtiyacı var. 

CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER- Evet. 

KOMUTAN - Asker iaşesi aylık olarak tespit edilen fıyat 41 milyon ; ama, her ay değişiyor efendim, 42 milyon 

olabiliyor, 43 milyon olabiliyor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Bu yılbaşında tespit edilen fıyat 41 milyon, aylık olarak enflasyon bede

line göre para artıyor, yıl sonuna kadar böyle gidiyor. Ama, infaz memuru ve ınahkı1ınlarınki şu anda 21 milyon 

ve ilk artışı yıllık tespit ediliyor. 

CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER - Sene sonuna doğru asker iaşesi 50 milyonu geçecek, biziınki ayda 21 

milyanda kalacak. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Anladım . 

Yukarıdaki, kantİndeki fıyatları kim belirliyor? 

CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER - Kantin yönetim kurulumuz belirliyor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Mahkum dışarıdan getirirse, kanıinde varsa vermiyorsunuz. 

CEZAEVi MÜDÜRÜ YUNUS ŞENER - Kantinde zaten pek yiyecek satmıyoruz. Sadece sigara, çay, vesaire. 

Onların da çarşıdaki fıyatlardan aşağ ı olmasına dikkat ediliyor. En az kar ınarjından daha aşağıdaki , esnaftan daha 

aşağıda satınaya çalışıyoruz . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - O zaman listenizi ilan edin. Dış güvenlik biriminin görUşe gelenlerin 

olduğu yere ilan edin. O zaman yanlış anlaşılına olmasın ; çUnkü , dışarıdan gelen yiyeceğimiz engelleniyor dediği 
takdirde sizin kendinizin de savunma hakkı olsun. Savunabilmek için de bir liste asın ; gelenler görsUn orada, kan
linde ne satılıyorsa getirınesin, parasını versin . Bunu böyle yapmakta yarar var. Aksi takdirde şaibe olur. 
Buradakiler Uç ay evvel şu fıyattan söylendi denildiği zaman onun ispatı sadece elinizdeki kağıtta kalır, elinizde
ki kağıt da bir işe yaramaz, tek taraflı olur. Dışarıda bir tane gUvenlik biriıniınizde bulunsun . Yani , insanlar kan
ıinde satılan fiyatı öğrensin . Nasıl olsa herhangi bir sıkıntınız olmadığına ve de dışarıyla daha eşdeğer tutmaya 
çalıştığın ıza göre onu ilan etmekte yarar olabilir. 
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TUNCELİ DEVLET HASTANESi 
2.4.2000 Saat: ı ı .03 

BAŞKA Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT - Merhaba. 
Biz Tü rkiye Büyük Millet Mec li si insan H ak l a rı Komisyonu heyeti olarak buraday ı z . Ben Aydın Milletvekili 
eın a P iş kin süt , Say ın Hüseyin Akgül Mani sa Milletvekili , Say ın Yaşar Canbay da Malatya Mill etvekilimiz. 
Aynı zamanda heyetimi zle uzman arkadaş l a rım ı z görev li . 

izden adi l tı p l a ilgil i olan, darp cebi r raporl a rıy l a il gili kay ıt y a ptı ğ ını z deft erini zi gö rebilir miyiz? Bir de 
mahkum koğu şunu z va r ını ? İ k i sene önce ge ldi ğ i mizde yap ılı yor de n i l m i ş ti . 

DO KTOR MUSTAFA Kl ZlL TAŞ- Ş u anda mahkum koğu şumuz yok . 
BAŞ KAN Dr. Sema T. Pİ Ş Kİ SÜT- Bu hastanemiz kaç ya ta klı ? 

DOKTOR MUSTA FA Kl ZlL TAŞ- Yatak say ı s ını kesin olarak bilemiyorum. Başhek im ve yardımc ı s ını çağ ırır

sak kendi leri bilgi verirler. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş Kİ SÜT- 5.1.2000 tarihinden baş l am ak üzere 2 Nisan 2000 tarihine kadar 177 vaka 
görmüş l e r . Bunların tümü adi l tıp raporu olarak değ il mi ? 
DOKTO R MUSTAFA Kl ZlL TAŞ- Eve t. Ya lnı z , bir de hasta olarak gelenl er va r. Hasta olarak ge lip adil vaka 
olarak girenleri normal po li klinik de rterimize kay ıtlı a lı yoru z, onlar adil vaka diye belirtiliyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ ŞKİ ÜT- Bunlar sadece güvenl ik birimleriy le gelen, darp cebir yönünden veril en 
raporl ar, değ il mi? 
DOKTO R MUSTAFA Kl Z lLTAŞ- Evet. 
BAŞKAN Dr. Sema T. P İ Ş Kİ SÜT- Aci l serviste görev li kaç tane pra ti syen hek im var? 
DOKTO R MUSTAFA KlZ l LTAŞ- Şu anda 7 ki ş i ça lı ş ı yoru z . 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KİNSÜT- Rotasyonla ça lı ş ıyorsunuz, do l ay ı s ı y l a kime ge lirse o veri yor. 
DOKTOR MUSTAFA KlZ l LTAŞ- Evet. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KİNSÜT - " Kati rapor verildi" diye yazılmı ş ; ama, açık rapor şekli burada ifade 
edilmiyor. Onl a rı kaç nüsha düzenliyorsunuz? 
DOKTOR MUSTAFA KlZ lLTAŞ - 3 nüsha düzenliyoruz. Bir tanes i bi zde ka lı yor, bir tanes i savc ılı ğa gidiyor, 
bir tanes ini de getiril en güvenlik birimlerine veriyoruz. 
BAŞKAN Or. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT - Savc ılığa gönderm e i ş l emini kim ya pıyo r . 
DOKTO R MUSTAFA Kl ZlL TAŞ- Burada bi zim öze l yaz ı memurumuz var, o takip ediyor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş Ki ÜT- Saat 16.00'ya kadar ını ? 
DOKTOR MUSTAFA Kl ZI L TAŞ - Evet. Üç nüsha düze ni iyoruz; orta nü shay ı getiren güvenlik birimlerine 
veri yoru z, bir nüsha savc ılı ğa gidiyor, bir nüsha da bizde k a lı yo r. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiN SÜT- Niye böy le Doktor bey? Diğer ill erde bunun bir nü slı as ı beyaz oluyor, onun 
arkas ındakil e r fotokopiyi karbon koymadan, ke ndili ğinden ç ıka ran pembe nü s lı a l a r oluyor. Do lay ı s ı y l a siz bir de 
karbon i ş i y l e uğraşmıyorsunuz; yazdını z mı üç nüs lı aya ç ıkmı ş oluyor. Bir de sizinki böy le öze l bas ılmı ş. A s lında 

bu genel olarak bas ılm a lı. Bir tane örnek a l a lım . 

Hastanede kaç h emşi re hanım var? 
H EMŞ iRE EC LA ALKIŞ - 95 hemş ire var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KiNSÜT - Kaç doktor va r? 
DOKTOR MUSTAFA KlZlLTAŞ- 9 pratisyeniz. EKG uzmanımız var, radyoloji uzmanımız var, rotasyonla 

ge lmi ş kadın doğum uzmanımız var, genel cerra lııını z , bey in cerrah var. Ş u anda rotasyonla ge len sadece kadın 
doğuın cu var. 

HEMŞiRE NEC LA ALK IŞ - Ş u anda çocuk, ortopedi , ve kulak, burun , boğaz doktorumuz yok . 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiN SÜT- Beyin cerrah rotasyonla mı? 
H EMŞ iRE NEC LA ALKI Ş - 2 senelik kadro lu. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKİ ÜT- Niye doktorunuz çok az, ge lmiyorlar mı? 
H EMŞ iRE NEC LA ALKI Ş- Rotasyonla ge ldikleri için ge lıni yorlar. Genellikle çocuk doktoru hiç ge lmiyor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş Kİ ÜT- Tay in olarak da mı gelmiyor? 
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H EMŞ iR E NECLA ALKI Ş-Tay i n olarak ge lenler de iki sene sonra tekrar gidiyorlar. 
BAŞKAN Dr. Sema T. P İ Ş KİNSÜT- Peki, şu andaki aci l serv is defterinizde 2000 y ılında kaç ınc ı s ıradas ınız? 

DOKTOR MUSTAFA KlZ l LTAŞ - ll 990. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT - Yani, ac il serviste üç ayı n içe ris inde 1 1 990 kişi gördünüz. Geçen seneki 
defteriniz tahm ini olarak ne kadardı , son tarihin i ha tıri ayab il iyo r musunuz? 
H EMŞiRE NEC LA ALKI Ş- Dah a faz l a dır. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT - Dı şarıdan gelen hek im a rkadaş l a r nerede ka lı yor, ev tutarak mı ka lıyorl a r? 

DOKTOR MUSTAFA Kl ZlL TAŞ- Loj manlar var, orada ka lı yor l ar. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Başhekim bey ne uzmanı ? 

DOKTOR MUSTAFA Kl ZlL TAŞ- Başhekim bey pratisyen. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Başhekim bey muavinleri kaç tane, onlar uzman mı ? 

DOKTOR MUSTAFA KlZlL TAŞ - Bir muavin var. o da prati syen. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Röntgen teknisyenini z, tomografi veya MR var mı? 

DOKTOR MUSTAFA KlZlL TAŞ -Röntgen var, tomografi ve MR yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT- Biyokiınya u zmanınız var mı? 

H EMŞ iR E NEC LA ALKI Ş- Yok. Say ın Bakanım , onlar buras ı iç in çok lüks olur. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT- Neden? 
H EMŞ iRE NECLA ALK I Ş- Ge lmiyor, uzman hekimler pek tercih etmiyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KiNSÜT- Bence lüks olm az. C umh urbaşkanlı~ın a mi lletvekili aday ını z bile var. 
HÜSEYiN AKGÜ L (Manisa)- Bütün matbu evrakl a rı kendileri basmış l ar. 

BAŞH EKiM YARDIM CISI SiNA DENİZ- Merhaba, hoş geldiniz. 
BAŞ KAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT - H oş bulduk . 
Tunce li ' de adli tabip raporl a rı a lımına bakm ak istedik . E~er mümkün olursa birkaç tanes i görelim . Bunlar adli 
evrakta olabi 1 ir m i? 
BA ŞH EKiM YARDIMCISI SiNAN DENİZ- Biz, bunl a rı hafta lık gönderiyoruz. Di~er rapo rl arımı z hasta ka
bulde. Biri bizde k a lıyor , biri savc ılı ~a gidiyor, birini de adli vakay ı getiren emniyet mensubuna veriyoruz. Bu 
sabah bir ki ş i ge ldi . 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Adli raporlardan soru mlu olan bir müddet bir başh ekim muavin iniz var
mı ş galiba? 
BAŞHEKiM Y ARDlM ClSI iNAN DENiZ - Başhekim yardımc ı s ı bir kiş i ben varım zaten. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Peki , siz geçen seneki raporl arın içerisinde veya buradaki pratisyen arkadaş 
ve h em ş ire arkadaş l arımı zın içeris inde hiç darp cebir şeklinde bir rapor düzenl endi~ini biliyor musunuz. 
BAŞ H EKiM YARDIM CISI SiNAN DENİZ - Tabii düzenleniyor; yani , ne görölüyorsa yazılı yor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ ŞKİNSÜT - Onu anlıyorum . Yani "darp cebir vardır" diye verilen rapor say ı s ı kaç tane 
oldu ha tırl anıyor mu, böy le bir şey kay ıtla var mı? 

BAŞH EKiM Y ARDlMClSI S İNA N DEN İ Z - Hasta kabul kay ıtl arımı zda var. Çok fazla yok ve onl ara ait ista
tis tik tutmuyoruz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ ŞKİNSÜT- Bakını z, buradan bakıldıg ı zaman sizin ilinizde de " rapor verildi" şeklinde 
yazılıyor. Raporun i çeri ~inin ne oldu~una bakabilmek için ... 
BAŞHEKiM YARDIMCISI SiNAN DENİZ - Sadece müdahale esnas ında bir şey yapıldıysa, örnegin buraya 
nitrat verilmi ş , yüksek tansiyon varsa, o yazılır ; ama, "darp vardır" veya "yoktur" şeklinde defterimize yazmı
yoruz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKİN SÜT - Tamam. " Rapor verildi" deniliyor. Biz, buna defterden bakıp , o adli raporu 
istedigimiz zaman çık ara biliri z; ama, say ı sa l bir istati stik mutlaka sene sonunda düzenl enmi ş o lmas ı l azım . 

Bakını z, sadece şurada üç ay ın içeri sinde 177 tane adli vaka gelmi ş . Bunl arın içeri sinde bu kadar rapor düzen
l enmi ş. Bu raporl ar içeri sinde "darp cebir var mı , şu bulgular tespit edilmi ştir veya darp cebir yoktur, alkol vardır 
şeklind e kaç tane vardır dedigimiz zaman bu kadar vakanın hepsini böyle kağ ıttan ta ramamız mı gerekecek, 
yoksa bunun dökümü var mı? 

BAŞH EKiM Y ARDlM ClSI İNAN DENİZ- Ş imdiye kadar dökümünü çıkarın adık . Bundan sonra ç ıkarırı z. 
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BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Peki , ben yabancı olarak başka bir yerden ge liyorum ve diyorum ki , böyle 
bir dökilm var mı? Bu işin içinde yaşayan ve hakemlik yapan bir milesseseyiz biz hekim olarak. Ben de hekim im . 
BAŞHEKiM OSMAN ŞAHİN - Merhaba, hoş geldiniz. Ben hastanemizin başhekimiyim . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Hoş bulduk. Adil evrakları konuşuyoruz Başhekim bey. 
Tarafs ı z bir şekilde hakemlik yaptıg ımı z için , mesela buraya sadece "rapor verildi" diye yazılıyo r. Bizim bu 
raporun içeriginin ne olduguna bakm amız için, içerideki , adli memurluktaki dosyay ı taramam ız veya bunları tek 
tek ç ıkarmam ı z lazım . Ben şöy l e bir şey ist iyorum : Geçen sene bir y ılın içeri sinde kaç tane darp cebir vardır? 
Şekli önemli degil, yani ş urasında şu var buras ında ek imos var, önemli değ il. Kaç tane darp cebir vardır diye 
rapor verdiniz, bunu çıkarabilir miyiz, bulabilir miyiz veya var mı ; hafızanı zda verildiğine ait hiç örnek var mı? 

BAŞHEKiM OSMAN ŞAHİN - Mutlaka vardır. Onu dosyadan çıkartalım. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Dosyadan çıkarmak için onun tümünil taramak mı gerekecek? 
BAŞHEKiM OSMAN ŞAHİN- Evet. Ne yazık ki istatistiki bilgi olarak yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- O zaman, biz, sizden isterseniz yazılı olarak rica edelim . 1998 ve 1999 y ıl 

l arı içerisinde hastaneniz acil servisten darp cebirle ilg ili olarak verilmiş olan raporlardan kaç tanes inde "vardır" 
şek linde rapor düzenl enmi ştir? Hazırlatabilirseniz hafta içeri sinde faksla gönderebilirsiniz. 
Eğe r mümkün olursa, biraz vaktiniz varsa hastaneyi çok hı z lı bir şekilde bize dolaş tırabilir misiniz? 
Bir de mahkum koğuşunuz var mı? 

BAŞHEKiM OSMAN ŞAHİN- Mahkum koğuşumuz yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Herhangi bir vaka ge lecek olursa servi slerde bakıyorsunuz . 

Bir de hastanedeki mevcut personel ve hekim arkadaş larımı zın döküm listesini istiyoruz. Kaç tane münhal olup 
da boş olan kadro var, kaç tanesi hiç gelmemiş? 

BAŞHEKiM OSMAN ŞAHİN- Acil poliklinigimiz yoktu , ac il polikliniğ i yaptık . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Çok yoğun ama. 
BAŞHEKiM Y ARDlMClSI SiNAN DENİZ- Tunceli'nin bütün yükünü çekiyoruz efendim. SSK da çalışmıyor. 
Tek hastane buras ı. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- SSK ni ye çalışmıyor? 
BAŞHEKiM YARDIMCISI SiNAN DEN İZ - Uzmanı gelmiyor, pratisyen sayı ları bile yetersiz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Kaç yataklı bir hastane? 
BAŞHEKiM OSMAN ŞAHİN- SSK'nın yatak sayısını bilmiyorum . Bizim buras ı 100 yataklı; ama aktif olarak 
75 yatağımız var. Uzman hekimlerimiz yeni yeni geldi . Hekim olmaması Tunceli 'nin büyük s ıkıntıs ıydı. Son bir 
ay içeri sinde geldiler. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Son bir aya kadar hiç hekim yok muydu? 
BAŞHEKiM OSMAN ŞAHİN - Sadece dahiliye uzmanımız vardı. Eylül ayı içerisinde genel cerrahım ı z geldi. 
Akabinde radyoloji uzmanımız ge ldi . Üroloji , beyin cerrahı son bir ay içerisinde ge ldiler. Kadın doğum 
uzmanımız rotasyonla ge ldi . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Doğum servisi kaç yataklı ? 
BAŞHEKiM OSMAN ŞAHİN- 15 yataklı. Ama, i s teğ imiz halinde artırabileceğiz . durumday ız . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Biyokimyac ınız yok. Laboratuarlarda eksik olarak ne var? 
BAŞHEKiM OSMAN ŞAHİN- Teknisyenlerimiz bakıyor . Cihaz eksiğimiz yok, temin edebiliyoruz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- 12 testi yapabiliyor musunuz? 
BAŞHEKiM OSMAN ŞAHİN- Tabii. MR ' ımız, BT'miz yok. 
(Röntgen servisi görüldü) 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Kaç tane röntgen cihazınız var? 
BAŞHEKiM OSMAN ŞAHİN- Şu an 2 tane cihazımız var. Bir cihazıınızı yeni aldık, 6-7 ay oldu . Oldukça güzel, 
son model bir cihazımız . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKİNSÜT- Oldukça düzgün bir hastane; ancak, eleman yetersizliğ i var. 
Çocuk doktorunuz var mı? 

BAŞHEKiM OSMAN ŞAHİN- Çocuk doktorunuz yok. 
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BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Çocuk hastanı z var ını ? 
BAŞHEKiM Y ARDlMClSI SİNA N DENİZ - Yok, yatıramıyoruz. Acilde ilk müdahale yapıldıktan sonra 
Elazığ'a gönderiyoruz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Tertemiz hastane. 
BAŞHEKiM OSMAN DENİZ- İlk kez ihaleye verdik ve bir aydır özel bir fırın aya temizliyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Çocuk servisiniz var ını ? 
HEMŞiRE NECLA ALKIŞ-Çocuk servisi odalarında şu anda dahiliye yatıyor. 
(Çocuk oyun odası görü ldü) 

BAŞHEKiM ODASI : 
Saat: 1 1.45 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- İki şey öğrenmek istiyoruz. Geçen sefer ge ldi ği miz zaman darp cebir hep 
yok yazı lı yordu . İki sene önce defteriniz böyle de değ ildi ; deftere "darp cebir vardır. yoktur" diye yazılıyordu. Şu 
kağıdınız başlıksız olarak, Tunceli özel düzenlenmiş bir kağıt. Bu diğer yerlerde matbu; üstte beyaz, alttaki iki 
nü shas ı pembe olarak basılmış , araya karbon da konulınuyor. 

BAŞHEKiM OSMAN DENİZ- Döner serınayeınizde onlardan kullanıyoruz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKİNSÜT- Bunda niye kullanmıyorsunuz? Orada şangur şungur aralara karbon kağıdı 

kon uluyor. 
BAŞHEKiM OSMAN DEN İZ- Matbu olarak sürekli bunlar kullanıldığı için , öyle bir değişiklik yok hiç aklımıza 
gelmedi . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Bu pembe iki nlishalar normalde biri savcılığa başhekimlik aracılığıyla 
gönderiliyor; ama, genelde savc ılık dosyalarında o olmuyor. Polise ver il en kağıt güvenlik biriminde kalıyor, 

kişinin kendisi ne verilmiyor, dolayısıyla avukatına ulaşmıyor veya haberi bile olmuyor. Üçüncü nüsha, ancak bir 
araştırma soruşturma olursa -ki kişinin haberi o lmadığından öyle olmuyor, o da binde bir- o zaman hastaneden 
veya savc ılıktan bunun evrakı var ınıdır diye tekrar sorulma durumu oluyor. Tabii, sizi zor duruma sokmak değil. 
Bizim yaptığımız bütün çalışınalarımızda herkes in vekili düşüncesiyle , yani , herkes kendi konumundakileri 
değerlendirsin diye. Ben de hekimim, Aydın Devlet Hastanesinde başhekimlikte yaptım. Bu türdeki darp cebir 
raporlarında biz hekim olarak çok kullanı lıyoruz. Kullanılına şu : Bir defa hakem pozisyonu bize veriliyor. Hakem 
pozisyonunun çalışması gereken objektif şartlar sağlanınıyor , küçük bir ilin içerisinde de göz göze geldiğiniz 
zaman, tutup gaspçıdan , hırsızdan yana mı olacaksın , sen bana her zaman muhtaç olabi lirsin veya ınuayenehanen 
vardır, iki gün sonra ge lirim veya bir başka türlü ne savc ılıkl a ne güven lik birimleriyle yan yana gelme olmuyor. 
Siz, bu işin içinde olanlar "Başkanım , böyle bir şey yoktur, biz ne görüyorsak yazıyoruz diyebilirsiniz, ama ben 
böyle bir şey istemiyorum. Yani, yaz ıyoruz yazmıyoruz, o sorun değil. Burada sıkınııyı nasıl çözebiliriz sorun. 
Çünkü, biz bütün defterlere , nezarethanelerdeki , emniyet müdürlüklerindeki, jandarmadaki defterlerin tümüne 
bakıyoruz. İki sene önce bunlarda düzensizlikler vardı. Şimdi , insan hakları eğitimiyle defterlerin düzgün turulup 
saklanmas ı gerektiği öğretiimiş ve çok net olarak o doktor raporlarının karşısına "darp cebir yoktur", avukatın 
karşısına " istemedi", nezarethanede ka ldı ğ ı süreyi de 4 bile olmuş olsa" 1 gün" veya karşısına mesela saat 10.00 
mutlaka defterlere yazılıyor. Ama, içeriye baktığımız zaman , insanlarla konuştuğumuz zaman herkes de, hala 
daha darp cebir var -Tunceli için değilse bile- diğer bölgeler için bunu söy lüyo rlar. Şimdi , o zaman yalanc ı 

pozisyonuna dUşUrlilen veya sahte rapor verilmek zorunda bırakılan veya "rapor ben doğru vereceğim , ben doğru
cu hekimiın" diye kalktı ğ ı takdirde de işte savcılıklarda sil rilnen yine hekim oluyor. Bu konuda nasıl bir sistem 
kurulmal ı ki biz bundan kurtulalım ? Hiç bunu hekimler olarak kendi aranı zda dilşündünliz mü? Yani , belki üç 
seneden daha önceki zamanlarda, 1990, 1991 , 1992 yı ll arı ndakiler daha ıstıraplıydı. Buradaki bir iki hekim 
arkadaşla geçen giln ge ldiğimizde birebir konuştum ve gözleri dolu dolu nas ıl kötü durumda olduğunu bize his
settirdi . Ama, bir biçimde bundan bizim hekim olarak kurtulmamız lazım . Ne yapabili ri z? 
BAŞHEKiM Y ARDlMClSI SİNA N DENİZ - Siz Meclistensiniz, daha çok yetkiniz var. Adli tıp kurumu kuru
luyor. O adli tıp kurumundaki doktor arkadaşlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda özel bir statüye sahip 
olursa bu sorunlar aşılabilir. Adli yargı bağımsız bir şekilde adli tıp kurumu özerk bir kurum şeklinde çalışırsa bu 
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sorunl arın hiçbiri yaşanm az. 

BAŞ KA Dr. Sema T. Pi ŞKi NSÜT - Ama. dev let hastanesinin içinde olduğu sürece. insanlar, birebir toplumun 
ve de gü ve nli ğ in içeri si nde oluyor. 
BAŞH EKiM OS MAN ŞA Hi N- Tab ii. inan bey söy ledi . Ya rg ı gibi adl i t a bipli ğ inden bağım s ı z o lm as ı l azım . 
Bu şe kilde daha rahat ça lı ş ılır. 

BA ŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT- Peki , bunu , içinde yaşay ıp da s ıkıntı ya girilmes ine rağmen niye doktorl ar 
bağ ıra rak söylemiyor? Tabip Oda l a rı bağıra ra k söy lemiyor. dok torl ar bağ ıra rak söy lcmiyo rl ar. Böy le ge lmi ş, 

böy le gider nı i? 
BAŞH EKiM OSMA Ş AI ı i -Efendim , sadeec o konu değ il ki, Tab ipler Odas ı dok to rl a rın hiçbir özlük hak
l a rı konusunda ses lerini ç ık a ra mı yorl a r ki. 
BAŞKA Dr. Sema T. Pi Ş Ki SÜT- O zaman, işe ya ramıyor l a rsa tab ip oda l a rını k a l d ıra lım . 

BA Ş H EKiM OS MA N ŞAı liN - Ş u an, bizim bugünlerde de en çok ta ı1ı ş tı ğ ııııı z Tab ipler Odas ı. ı !içbir fonksiy
onu yok, hiçbir getiri si yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiN SÜT- Tunce li Tabip Odas ı va r mı ? 

BAŞH EKiM OS MAN ŞAHiN - Yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş Ki SÜT- Genel a nl a mı y l a merkezi t a rtı ş ı yo rsunuz siz, değ ilm i, onu demek istiyor
sunuz? 
BAŞ H EKiM OSMA N ŞA Hi - Evet. Am a, ben !996 i sanından beri Tunce li ' d cy iııı . Biraz il çede ça lı ştım , 

1997'de burada ça lı ş tım . sağ lı k ocağ ın da adli tabipl ik de yaptım . Y aptı ğını dönemlerde bu çeş it s ıkıntıl a rl a bi z
zat kendim karş ıl aşmadım. hiç olm ad ı. Genelde hep mahküm içeri ye a lınm adan önce bize getirilip muayene etti 
ril iyordu . Zaten, bu tür s ıkıntıl a rı , -m edyada olsun- o tarihlerde daha yoğun bir şekilde görüyorduk ; ş u anda o 
kadar yoğun görmüyo ru z. ı lasta ki ş i ilk bize getir i l d i ğ i zaman, daha içeri ye a lınm ada n önce tam te fcrrua tlı 

muayenes ini zaten o zaman ya pıyoru z. O muayene bizim için çok çok önemli o luyordu : çünkü, ondan sonra 
ge lebilecek olan şey l erde n , mahkumlar da kendileri hck imi yanlı ş yö nlendirmeye gidebiliyorl ar. Önces inde 
a tl a dı ğ ınıı z en ufa k bir sırakıri ze dokuyu, mahkum geri ge ldi ğ i zaman, onlar ya ptı diycbiliyordu . O yüzden bizim 
için önemli olan en baş ta ki ıııu aye neydi . Çok net olarak ya pıyorduk . Herhalde hekim arkad aş l a rım hala ona 
dikkatl e, itinay la riayet edi yorlar di ye düşünüyorum . Ben o dönemde hiç ras tl a ııı adım , o lm adı. 

BAŞKA Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT- içeride güvenlik bi rimi bulunuyor mu? 

BAŞHEKiM OSMA ŞAH i -Hay ır , o tarihlerde bulunuyordu . Ya lnı z. son ay larda bu konuda zann ed e rse nı bir 
kargaşa yaşanmı ş, bununla ilg ili bir genelge var dendi. Ben genelgey i de görmedim , va r mı bilmiyorum . Bir 
genelge ge ldi , güvenlik görevlisi isterse yanında bulunabilir gibi bir genelge var mı bilmiyorum . 
BAŞKAN Dr. ema T. Pi Ş Ki SÜT- Kim söyledi? 
BAŞH EKiM OSMAN ŞAHiN - Böy le bir şey yay ıldı. Am a, ben gö rmedim , ortaya da çıkmadı. ı lerhalde yan lı ş 

diye düşünüyorum. Am a, güvenlik görev lileri hii lii bulunmuyor, g irnıiyor. 

BAŞH EKiM YARDIM CISI iNAN DEN iZ - Acil po liklini ğin k apı s ının dı ş ında bekliyorl ar, biz içeride 

muayenem izi yapıyoruz. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKi SÜT- Peki , sizin güvenli ğini z i kim sağ lıyor? 

BAŞH EKiM YARDIM CISI SiNA DE iz - Bizim gü venliğ imiz i kimse sağ l amıyor. 
BAŞKA Dr. Sema T. PiŞKiN SÜT- Ama, neden? Mahkumun ne o lduğunu bilemiyoruz ki . 
BAŞH EKiM YARDlMCI 1 SiNAN DENi Z - Herhangi bir şey yaşamadık . 

BAŞH EKiM OSMAN ŞAH i - Burada bir s ıkıntı var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT - Bunun içerisinde Gaspç ı s ı var, teröri sti var. içeridekinin güvenli ğ inin 

sağlanmas ı l az ım ; ama, getiren le göz göze görerek değ il. Çünkü , getiren taraf. Nezarethanedc a lıyor, niye getiri 
yor buraya; "ben bir şey yapm adım" ın i spa tl anm as ı için getiri yor ve içeride, dektorun gözüne ba kıyo r , ötekinin 
gözüne bakıyor . Dı şa rıya çıkardığ ını z zaman da o kiş i y l e ya lnı z ka lı yors unu z, onun problemi var. 
BAŞ H EKiM YARDIM CISI iNAN DENi Z - Gelen mahkumları , mahkumdan daha ziyade hep hasta olarak 

gördüğümüz için öyle bir tedirg infiğ imi z olmuyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKiNSÜT- Peki . Çok teşekkür ederi z. 
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ŞEHiT NAHiT B L T POLiS KARAKOLU 
aat : 12.05 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT- Merhaba. 
Tunce li merkezde üç ka rakol mu va r? 
KA R/\KOL AMiRi BAŞKOMi ER MEHM ET BAGC I - iki karakol var. 
Göza ltı odas ı : 

BAŞ KA Dr. ema T. Pi Ş KiNSÜT- H a lın eks l e döşenm iş. oturma yeri bulunan büyü kl ük bakımında standarda 
uygun . 
KARAKOL AMiRi BA ŞKOMi SER MEHM ET BAGC I - Penceremi zi yapacağ ı z. standarti ara uygun olarak 
yapacağı z. 

B AŞKA Dr. Sema T. Pi Ş Ki ÜT- Nezareıh a n e defıerinizi görebili r miyiz? 
B uras ı kaç kat. 
KARAKOL AMiRi BAŞ KOMi ER MEHM ET BAG 1- 4 ka t. Üst kat loj man. 
B/\ Ş K AN Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT- /\lt kat? .. 
KARAKOL AMiRi BA Ş KOMi SER MEHM ET BAGC I- adece kalori fe r da ires i va r. Bir de bekçimiz ka lıyor 

orada. 
( ezarethane defteri görüldü) 
BAŞ KA Dr. Sema T. Pi Ş Ki ÜT- ezarethane kay ıt de ft eri bu senenin baş ından mı ? 

K/\ RA KOL AMiRi BA ŞKOMi ER MEHM ET BAGC I -Talimat baş l ad ı ğ ı anda n itibaren biz baş l adık efendim . 
BAŞKA Dr. ema T. Pi Ş Ki SÜT- 20. 11 .1998. yani t a t i m atın ç ı k tığ ı günden itibaren 1 isan 2000 tarihine 
kadar 69 vaka var. 69 vak anın içeri sinde darp cebir yönünden dok tor raporu ve av ukat yönünden in ce l ediğ imi zde, 

baş t a n sona kadar sadece bir vakada avukat talebi va r: onun dı ş ında hiçbir tanes inde av ukat i s t eğ i yok: hepsi 
Tunceli Devlet Hastanes inden darp cebir raporu a lınmı ş. 3 tane "darp cebi r izine ras tl anmı ştır" k aydı var. üçün ün 
de dosyas ını istedik ." .............. ", burada 12 Nisan 1999 "darp ceb ir izi yoktur" diyo r; öbür taraft a " ra tl a nıldı " 

diyor," .............. " , tarihi 29. 1.1999: bir taraft a "alkollü" yaz ıyor ." .............. ", tarih i 13. 12. 1998, zaten darp di ye 
ge liyor. 
1\vukat li ste i var mı ? Baronuz olm adı ğ ından yoktur belk i. 

KARAKOL AMiRi BAŞKOMiSER MEHM ETBAGC I - Liste E l az ı ğ barosundan ge liyo r efendim . 
EMNiY ET MÜDÜR Y ARDlM ISI DOG A öz i AL - Ge lmek mecburiyetindeler. başka çareleri yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş Ki ÜT - Ama. hiç çağırm amı şs ını z. 

EM iY ET MÜDÜR YARDIMCISI DOG A ÖZ i AL- isteyen olursa çağ ırı yoru z . 

BA Ş KAN Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT - Bunlar nereye bağ lı ? 

KARl\ KOL AMiRi BAŞKOMiSER M EHM ETBAGC I -E l az ı ğ baros un a. 
BAŞKAN Dr. eın a T. PiŞKiN SÜT - Ama, telefon numara l a rı Tunce li ' nin . 
KARAKOL AMiRi BAŞKOMiSER MEHM ET BAGC I- Bürol a rı Tunce li ' de efendim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiNS .. T - Bu kadar avukat varsa. ni ye o zaman Tunce li ' de baro yok. 
EMNiY ET MÜDÜR YARDIMCISI ATiLLA ÇAG LI - Bilemiyorum efendim . E l az ığ Barosuna kay ıtlı , ama 
Tunceli ' de ikamet ediyorlar. 

BAŞKA Dr. ema T. Pi Ş Ki ÜT - E l az ı ğ Baro Baş ka nı G ı yasettin Erdal Bey göndenni ş. 
Defterdeki avukatl ara bak a lım : Kamu malın a zarar vermekten gelmi ş, av ukat Özgür U l aş Kaptan, 5.2.2000. 
" ....... .. ..... ", kamu malına zarar ve rm ekten ge lmi ş, tarih 1.3.2000 çarşamba nöbetçi avukat Nazik Di zd a roğ lu . 

Demek ki kendi avukatını getirmi ş. Çünkü , o gün nöbetçi değ il , 3.3.2000' de nöbetçi. Avukat Nazik Dizdaroğlu 

nöbetçi , onun yerine Özgür U laş Kaptan ge lmi ş . 

" .............. "' un dosyas ı : Görevlilerl e bir ça tı şm a o l ay ı ını : k a rş ılıklı mı ? 

KARAKOL AMiRi BAŞKOMi ER MEHM ET BAG 1- vet. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT - Bunun sonucu ne oldu? 
KARAKOL AMiRi BAŞKOMiSER MEHM ET BAGC I - Orada bir memur arkadaş ımı zın boyun kemiğ i 

kırılmış tı. Kendisinde de darp va rdı. 
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BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- İki tarafta darp var zaten. 
KARAKOL AMiRi BAŞKOMİSER MEHM ET BAGCI - " ......... ... .. " birkaç ay cezaevinde yatt ı , daha sonra 

tahli ye oldu. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Peki , bu karş ılıklı darbın sonucu ne oldu? 
KARAKOL AMiR i BAŞKOMİS ER MEHM ET BAGC I -Savc ılığa intikal ettirdik . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Bunun yakalanına nedeni , icrai rezalet çıkarmak , görev li polis memuruna 

hakaret. İki tarafta da karşılıklı darp var . 
KARAKOL AMiRi BAŞKOMİSER MEHMET BAGCI - Evet. 
BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Peki . onun karakola alınış nedeni nedir? 
KARAKOL AMiRi BAŞKOMİS ER MEHMET BAGCI - İcray i reza let. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- '' .............. "' in dosyas ı :" ... ..... ...... "," .. ............ "," .......... .... ' ', bu deminki 
o l ay ın devam ı. 29.0 1. 1999. Karş ılıklı i cra yi rezalet çıkarma , mütecaviz, sarhoşluk , karşılıklı da rp. 
Bir dosya ka ldı. " .. ............ ". 28. 12. 1998, dışarıda darp olarak yapılmı ş, serbest bırakılmış. 
" .............. " ve " ........ .. .... ", iki de fa aynı suç var. Restoranda rezalet çıkarıyor, alkollü vaziyette alınıyor, iki polise 

de karşılık veriyor. 
KARAKOL AMiRi BAŞKOMİS ER MEHMET BAGCI - 12 Nisan 1999'da aynı şah s ın , aynı suçu var, tekerrürü 

var. 
BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİ SÜ T - Bu sefer de Muhabbet Restoran önünde . Yine ayn ı şekilde polis meınu

ruyla . 
Polis memurlarının isimleri nedi r? 
KARAKOL AMiRi BAŞKOMİSER MEHM ET BAGCI- Fark lı. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Bayağ ı büyük bir olay herhalde, 14 polis memurumuzun imzası tutulmuş. 

Başkoıniser Yardımcı s ı Mehmet Bağc ı , Yalçın Dinçer, Emin Tufan. Bu ikincide müdahale edi lmi ş . Çünkü, kişi 
birinciden sanık olan kişi. Birincisinde? .. 
POLiS MEMURU - Ergun Yazıcı. Sabri polis memuru arkadaşlarımız, " ... .. ....... .. " ve " ...... ... .. .. . ", yakalanıp 
karako 1 u nı uza getiri le n arkadaş 1 arı m ı z. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Peki , darpta kendileri de yaralanan polis arkadaş l arım ı z ın isi mlerini bula
bilir mi yiz? 
POLiS MEMURU - Tabii, ifadelerinden ya da doktor raporundan buluruz. Burada polis arkadaşların ifadeleri 
yok. Burada darp edilen polis arkadaşım ı z yok; sadece icrayi rezalet çıkarıp karakolumuza getirilmiş . 

BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Rapordaki kişi rezalet çıkaran kişi , öy le mi ? 

POLiS MEMURU- Evet. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Peki , raporu nerede? Yakalandıktan sonra ceza yatmad ı mı? 

KARAKOL AMiRi BAŞKOMİSER MEHMET BAGCI- Yatmadı. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Peki , o polis memurları neyle darp edildi , si lah la mı? 

KARAKOL AMiRi BAŞKOMiSER MEHMET BAGCI - Efendim , bunlar suç işleıneyi ihtiyat haline getir
miş l e r. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ama, 12 polis memuru var, 12'sini böyle kaldırırs a. 
EMNiY ET MÜDÜR Y ARDlM ClSI ATiLLA ÇAGLI - Özellik le ikinci olayda Başkoıniserim bizzat kendisi 

müdahale etmiş . 

POLiS MEMURU - A s ıllarını direkt adiiye gönderdi ğimiz için doktor raporlarının fotokopi si çeki lmemiş 
efendim. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - " ... ........... ", sayfa no 1 O, 29. 1.1999, Tunceli Devlet Hastanesi , darp ve 
cebir izine rastlanıldı ğ ı yazıyor. Yan taraftaki ifadede "darp ve ceb ir izi yoktur" yaz ı yor. Dosy as ı çıkarı ldı , 

dosyas ının içerisinde doktor raporu mevcut değ il. 

EMNiY ET MÜDÜR Y ARDlMClSI DOGAN ÖZİNAL- Doktora sevk edi ldiğin e dair belgelerimiz mevcuttur. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKiNSÜT- Evet, burada da yazıyor zaten. 
EM İYET MÜDÜR Y ARDlMClSI DOGAN ÖZİNAL- Şahıslar doktora sevk edilm işler , doktor raporlarının 

as ılları tek nüsha halinde tanzim edi lip, herhalde cum huriyet savcılığ ına asıl evrakla birlikte gönderilmiş . Doktor 
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raporunun aslı adl'i makamlara intikal ettiriliyor, bizde de sevk yazıs ının sureti kalıyor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ama, diğer bütün dosyalarınızın içerisinde doktor raporu var, bir tek bu 
darp cebirli olduğu için dosyada bulunmadı di ye ters düşünebiliri z. 

EMNiYET MÜDÜR Y ARDlMClSI A TİLLA ÇAGLI - Şöy le arz edeyim : Bu şurada bahsedilm iş . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Ama, yinede dosyada raporu yok . ifadede bah sedildiğ i kadarıy la 

"29. 1.1999 tarihinde kendisine geldi ğ i anlaşıldığından ifadesi alınmış , mahkemeye sevk edilmek üzere gözaltı 
altından çıkarılarak, alınan doktor raporunda ise hayati tehlikesinin bulunmadı ğ ı , 5 gün mutat i ş ti ga line engel 
teşkil edeceği tespit edilmiştir. " ..... ...... ... "' in kim tarafından darp edildiğ i sorusunda ise kimsenin kendisini darp 
etmediği , ancak tartışma sırasında görmediğ i bir şahıs tarafından itildi ğ i ve yere düştüğünü beyan etmiştir. Olayla 
ilgili olarak işyerinde işçi olarak çalışan " .............. " ve " ... .... ... .... '"ün t anık olarak ifadeleri alınmış ; hazırlanan 

tahkikat evrakı gereği için mevcut olarak memura teslimen gönderilmiştir." 

29.1. 1999 tarih , numarası nezarethane defterinde kayıtlı. Zaten defterde bir tarafta darp izi var, bir tarafta yok . 
KARAKOL AMiRi BAŞKOMiSER MEHMET BAGCI - Efendim , ilk etapta gönderildiğinde darp edildi ğ ine 
dair rapor veriliyor; ancak, ikinci kez adiiye giderken tekrar rapor alı yoruz. Onun için, ikinci kez darp olmadığı

na dair yazıyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT - Öbür ikinci dosyada iki tarafın da doktor raporları var, değ il mi? 5 tane 
rapor var denildi ; onlar burada mı? 

POLiS MEMURU - Raporlar adliyeye gönderilmiştir efendim. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Tunceli Devlet Hastanesinin adl'i tıp raporunu veren hekimler 3 tane rapor 
düzenliyor; bir tanesi güvenlik birimiyle birlikte getirildiği takdirde güvenlik biriminin kendisine veriliyor, 1 
tanesi adl'i memurluk vasıtasıyla savcılığa veriliyor, bir tanesi de hastanede kalıyor. 
EMNiYET MÜDÜR Y ARDlMClSI DOGAN ÖZiNAL - Bizde kalan sureti biz buraya kaydımızı alıp aslı 

olduğu için savcılığa intikal ettiriyoruz. Mahkeme başka türlü kabul etmiyor. 
EMNiYET MÜDÜR Y ARDlMClSI ATiLLA ÇAGLI- Yani , hastanenin göndermiş olduğu tahkikat evrakımızın 
içinde gidiyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Ama, diğer tahkikat evrakların ız içinde doktor raporları var. 
EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI DOGAN ÖZiNAL - Fotokopi onlar, as lı değ il. A s ılları savcılıkta zaten 
evrakın karşılığı var, oradan rahatlıkla bulunabilir. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT - 12 Nisan 1999'da olan ikinci olayda 12 polis memurunun ifadesini imza-
ladığı vakanın yine aynı şahıs," .. ... .. ... .... " ve " ......... ... .. ". Onların doktor raporunun fotokopisi, serbest bırakılma 

tutanağı var. Savcılığa sevk edilmiş . 

Bir de sizin yazınız var burada: Mehmet Bağcı , Başkomiser imzalı. "Devlet Hastanesi Baştabipliğine , Darp 
edildiği iddiasıyla karakolumuza getirilen aşağıda kimliği açık yazılı şahıs alkol ve darp raporunun tarafıımza 

verilmesi ." Raporu istemişsiniz. 

Peki , raporların cevapları? .. 
KARAKOL AMiRi BAŞKOMiSER MEHMET BAGCI - Raporları almışızdır, hepsini evrakı ikmalen 
cumhuriyet savcılığına intikal ettirmişiz efendim. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT - Tunceli Devlet Hastanesi polikliniğine 12 Nisan olayında Başkomiser 
Karakol Amiri tarafından , hem polis memurlarının hem de olaya karışan 3 kişinin, " ........ ...... ", " ....... ....... ", 
" .......... .... '" in darp cebir edilip edilmediğine ait istek yazısı mevcut. Ancak, oradan gelen doktor raporlarının 
nüshaları karakoldaki dosyada mevcut değil. 
KARAKOL AMiRi BAŞKOMiSER MEHMETBAGCI-Daha doğrusu şöyle oluyor: Diyelim ki şu evrakımız 
doktora sevk evrakımız. Arkasına iki suret yapıyoruz, doktorumuz yazıyor: " iş ve gücüne m ani değ ildir" diye tas
dik ediyor. Biz, bunu, aslı olduğu için aslı tahkikat evrakımızia birlikte adliyeye intikal ettiriyoruz. Bizde yazılan 
yazının sureti kalmış oluyor. Yazının aslının arkasına doktorumuz yazıyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Artık öyle yapmıyor , üç nüsha düzenliyor. 
KARAKOL AMiRi BAŞKOMiSER MEHMET BAGCI - Şimdi üç nüsha düzenliyor; ancak, aslıyla birlikte git
miştir. Kayıtlarımıza alıp aslıyla birlikte gönderiyoruz. 
EMNiYET MÜDÜR Y ARD lMClSI DOGAN ÖZİNAL- Savcılıkta protokol numaraları da mevcut. 

23 



BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- " .... ...... .. .. " 25.6. 1999, " .. .. .. .. ...... " 13.1. 1999. 
1 1.1. 1 999 'da da cumhuriyet savc ı s ı ge lmi ş , ev rakla rı görmüş. Ocak ayından itibaren başlıyor. 
9 avukat var. 

Hastanenin size fotokopi olarak vermesi l azım. 

POLiS MEMURU - Efendim , sağ lık ocağından a lmı ş o ldukl arımı z kapalı zarf içeri sinde. Savc ılı ğa , biz, hiç 
açmadan o şeki lde yolluyorsunu z. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ ŞK i NSÜT- Niye siz yo lluyorsunuz, niye polis sistemimi z yo lluyor? Bu işte madem 
hakem olarak hastanedeki hekim camias ı tay in ediliyor -çünkü, her taraf, taraf- direkt olarak hastanedeki görev li 
olan doktorun göndermesi lazım. 
EM iY ET MÜDÜR YARDlMCI I DOGA ÖZi AL - Say ın milletvekilim ben bir şey arz edeyi m: Şimdi , 

doktorun göndermi ş o lduğu rapor il e arkadaş l arımı zın 24 saat içerisinde hazırlamı ş o lduğu tahkikat evrakı aynı 

sürelerde bitmiyor. Biz, çabuk gönderiyoru z, onlar toplu olarak belki gönderiyorl ar. Onun için bizden savc ılık 

as lını istiyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKiN ÜT - Habersiz göndenn elerini istemiyorum . Siz de gönderin , ama, siz, 
fotokopisini gönderini z. 
KARAKOL AMiRi BAŞKOMiSER MEHMETBAGCI-Fotokopi imkanım ı z da her zaman olmuyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Heki min size fotokopi sini vermesi l azım , yani alttaki nü shay ı verecek, üst
teki nüshanın as lı kapalı zarf içeri sinde, madem hek imlik hangisi olursa olsun hakem o lduğuna göre, onun 
tarafından savc ılığa gönderilmesi l azım . 

EMNiY ET MÜDÜR YARDIMCISI DOGAN ÖZ İ AL - Efendim, ayn ı anda gi tm ed i ği içi n savc ılık bizden 
evrakın tanıanı olması açısından sağ lık raporunu soruyor. Biz de hastanenin bize vermi ş o lduğunu arz ediyoruz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKİN SÜT- Pek i, anl adım. 
2.3 .2000 tarihindeki bir evrakta " .. .......... .. "," ............ .. ", " .. ...... ...... " isimli sanık ve tanık , mU ş te kil erin dosyasın-

da darp cebir izine rastlanm adı ğını bildiren rapor, fotokopi olarak, hem sağlık ocağından hem de Tunceli Devlet 
Hastanesinden önce alınmış; arkadan da raporun as lı , kesin rapor da sağ lık ocağından verilmiş ve her ikisi de 
fo tokopi olarak dosyada mevcut. 
Bir sene öncekine bakalım : 26 Ek im 1999 tari hinde Tunceli Devlet Hastanes i tabip liğ inin vermiş o lduğu raporun 
fotokopisi dosyada mevcut; olaya karışan l a rın her biri için mevcut. 
1998 y ılının ceraim defterine de bakalım : 1 6.2 .1998, yine aynı başkomiserimiz görevli. Rapor yok. 
Nezarethanede kalmış mı? 

KARAKOL AMiRi BAŞKOMi ER MEHM ETBAGC I -Genellikle kalmıyorlar efendim . 
Yine de her ihtimale karş ı say ın milletveki lim , herhangi bir suçtan do l ay ı tüm gi ren kişilerin raporlarını alıyoruz. 
Adliyeye evrakı tekamül ettirdiğimiz zaman gönderi yoruz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKiNSÜT - Tunceli Dev let Hastanes inden rapor. Demek ki raporlar veriliyor. 
Olay, 4.2. 1998 tarihinde bıçakl a kendini yaralama," .. .. .. ...... .. " bıçakla yara l amanın yarattı ğ ı adli tahribatı tespit 

etmek üzere alınmış olan rapor dosyaya konmuş . 

1998 yılındaki raporlar pek dosyaya girnıenıi ş , sadece i fadelerde yer al m ı ş . 1999 y ılından itibaren Devlet 
Hastanesinden verilen raporların fotokopileri mevcut olan dosya l arın içeris ine konulmuş . Belki o yıllarda üç 
nüsha halinde düzenlenmeyip arkasına yazılmı ştır. 1998' de ge ldi ğimi zde Sağlık Ocağındaydı ve küçük kağıtlara 

yazılıyordu. 

EMNiY ET MÜDÜR Y ARDlM I I DOGAN ÖZİNAL- Evet, siz geldi ğ ini zde o şek ildeydi . Daha sonra form 
hal ine çevri Idi . 
BAŞKAN Dr. ema T. PİŞKİNSÜT- Çünkü, 1998 y ılındaki dosyalarda rapor mevcut değ il. Bizim baktı ğımız 
vakalar da 1998'e aitti . 1999 y ılından itibaren Devlet Hastanes inden verilen raporların fotokopil eri dosyaya 
konulmuş . 

Çok teşekkür ederiz. 
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TUNCELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIGI 
Saat: 13.00 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Say ın Başsavc ım . daha önce ge l diğimizde bu rası böy le değildi ve siz yok
tunuz 
TUNCELİ BAŞSAVCISI İBRAHiM ETHEM KU RİŞ- Binamız değişti Say ın Başkan ım . 1940 y ılından ka lan 
binadan 1999 y ılında biten binaya geç ince arada bir fark oldu. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Çok güzel o lmuş . 

Say ın Başsavc ım , pazar günü sizi rahatsı z ett ik, ama, her ilde hem emniyet müdürlükleri hem de tüm ad iiye ler ve 
başsavc ılık larla görüş üyoru z. 

Birkaç tane tespitimiz var. Bunlardan bir tanesi. av ukat şu anda çok az, 9 avukat. Burada kay ıtlı olarak yaşayan 
avukatl ar, E laz ı ğ Barosuna bağ lı. CMUK gereğ i avukat bulundunııa i s teğ in e bağ lı li ste düzenlenmiş . Mese la bir 
karakolumuzdan a ldı ğımı z li ste de bizde mevcut. Ancak. bütün nezarethane defterleri ne baktığımı zda hemen 
hemen hepsinde, i s ti s nas ı z "avukat istemedi" kaydı var. i s t em emiş olab ilir gayet tabii. Ama, bu, bu iki yer için 
söz konusu değil. Erzurum 'da bakt ı k; hiç istisnasız boydan boya defte rl er son derece düzgün tutuluyor, "da rp 
cebir yok tur" di ye yazılıyor , hiç darp cebi r olan yok, "av ukat istemedi" yazılı yor, hiç isteyen yok . Son derece 
nadir, bir veya iki tane. O nad ir olanlar da CMUK li stesinden bakıldığ ı zaman o günkü nöbetç iler değ il , büyük 
bir ihtim alle kendi avukatını getiriyor. 
H atırl ayacağınız üzere CMUK çıkmadan önce avukatl ar, barolar. " ın ahklımun yanında , sanığ ın yanında mutlaka 
avukat bulundurulmas ı gerekir" diye hepsi ayağa ka lktıl a r , ı sra rl a avukat istediler. Ş imdi , iki senelik dosya lara 
bakıyorsunuz, hepsinde " istemedi" diye yaz ıyor ve bir tek barodan "neden acaba bu avukat istenmiyor" diye bir 
şey yok. Avukatlar da çağınldı ğ ı zaman karşı tarafta olmuyor, bazen buluncaya kadar arıyoruz, bazen böyle lis
tenin ortasına kadar ge liyoruz diyorl ar. Böyle bir tablo söz konusuyken , ya avukat bulundunııayı ka ldıra lım , ya 
ka ldıramıyorsak bunu i ş l e te lim . Cumhuriyet savcılıklarımı z bu konuda ne düşünüyor? 

TUNCELİ BAŞSAVC I S I İBRAHiM ETHEM KU Rİ Ş - Şimdi, i ş in ree l yönünü konuşmak gerek irse, mesela 
Tunceli bazında, eğer dağd an getirilmiş olan bir teröri st o lm ad ı ğ ı takd irde vatandaşa nezarethane sonras ında da 
doktor arkadaş ların baktıkl arını gördük. Benim burada bulunduğum sürede öy le avukat isteyip de taleplerin 
karş ılarım adı ğ ı bir insan söz konusu değil. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- istemiyor, hiç isteyen yok. 
TUNCELİ BAŞSAVCISI İBRAHiM ETH EM KU RİŞ - Zaten şu da var: Vatandaş da bilincinde. Normalde 
poliste veya za bıtada , genel olarakjandarm adaki ifadelerinin geçersiz olduğunu düşünüyorl a r . Belki o düşüncey l e 

i s tememi ş olabilirler. Onun haricinde de ş imdi terör o l ay l arının biraz daha aza lmas ı , burada, anl ad ığını kadarıy

la şu anda asker ve polis, paşa lar yatırımcı bakanlık gibi çalışıyorlar. Şu anlamda: Köy Hizmetlerinin görevlileri
ni getiriyorl ar, yol i ş ini yapıyorla r , di ğer şey l erini yapıyorl ar ve do l ay ı s ıy l a da mümkün olduğu kadar da nokta
l a rı aza ltınaya belli bir s ıcak yaklaş ımları var. Böyle topl antıla rda halka Gaziantep ' ten ge tirdikleri, başka yerden 
getirdikleri şey l e ri dağıtıyorl ar. Yani, hava biraz daha değ i şti . 

Ben 1996-1997 Lice savcı s ıy ım. Hatta, 1995' te orada baş l a ını ştım . O günden bugüne belli şey l e ri değerl endirm e 

durumundayız. Burada da, mesela eğer organize suç örgütleriyle bağl antılı kiş il e rse zaten onların avukat l arı olu
yor, onlar nezarethaneye de gidiyorlar, buraya da ge liyorl ar, mutlaka bulunuyorlar. Varandaşta da ş u bilinç o lu ş

tu . Zaten Adalet Bakanlığının da genelge leri var. Buradaki yerli vatandaşın biraz daha adiiye karşısında güvence
si var. Herhangi bir şekilde en ufak bir rapor da o lduğunda hemen bir dava konusu oluyor. Bir de tabii doğunun 
bir te s limiyeıçi yapısı var. Dolay ı s ı y la , asker ve polisin nezarethanes inde bulunduğu sürede bir şey talep etme 
durumu olm ad ı ğ ını dü şünüyorla r. Önceden ge len bir endişe l e ri var. Ondan kaynaklanıyor. Bu, bir genel süreç 
meseles i diye dü şünüyorum . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN SÜT- Pek i, doktorla ilgili raporların a lınm as ında , her yerde, mese la 1998 y ılın
daki -şimdi bir karakala da uğradı ğ ımı z için biraz gec ikm e de oldu- karakoldaki cerai m defterl eri incelendiğinde 
a lınmı ş olan raporların bir nü shas ının bulunmadığ ı , özellikle darp cebire ili şkin doktor rapo rl arının olmadı ğ ıııı 

gördük. Ama, deftere i ş l em ede, o tarihten itibaren yeni defter gereğ i , o nl arın heps i "darp cebir yoktur" diye i ş l e n

miş. 1999 y ılıııdan bugüne kadar olan süre için , Tunceli Dev let Hastanes inin kendisinin bastınnı ş olduğu adli 

rapor formunun da dosyada fotokopilerini gördük . Ancak, oradaki başkomiserini z in izah etmesinde kendilerinin 
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fotokopi makinesinin bulunmadıgından dolay ı , devlet hastanes inden a lın an darp cebirle ilg ili raporun as lının 

savc ılıktaki dosyas ına girmesinin gerektiğ i ve aldıklar ı as ıl raporu savc ılığa verdik lerini , bazen fırsat buldukları 
takd irde de dosyaya fotokopi koyduklarını söy lediler. Ama, bizim incelememizde 1998 y ılında hiç yok, fotokopi 
de konuimam ış . 1999 yıl ından itibaren fotokopi nüs haları konu luyor. Eğer mümkün olursa bir dosyaya bakabilir 
miyiz? Deniyor ki " Devlet Hastanes inden ge len raporun as lı konulmak zorunda." Ama, bunu mantıklı düşün 

memiz gerekirse -ben de hekim oldugum için öyle söy lemek istiyorum- böyle bir olayda hekimler hakem tayin 
edildiklerine göre -Tunceli ' de de çok eskiden baz ı s ıkıntılar oldu- bir, hekimin güvenligini sag layacak olan, o 
kişi l erle beraber güvenlik ge ldiğ inde ayrı bir güvenlik birim inin hekimin yanında olması , taraf olan kısmın dışarı
da beklemesi ; alınan raporun elbette ki karakala fotokopi olarak verilmesi ; aslının , bizzat hek imin bulundugu 
müessese tarafından savc ılığa gönderilmesi gerekir. Evrakın ı tanzim edip bize gönderirken, adli evraka gön
derirken onlara da suret veri yorlar, ayrıca postayla bize aslını gönderiyorl ar zimmetle. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- O zaman karakolda söylenenler yanlış oluyor. Biz zaten hep fotokopi ... 
TUNCELİ BAŞSA YCISI İBRAHiM ETHEM KU RİŞ- Şimdi, ya lnı z, suret derken, on lar birkaç suret düzen! i
yorlar. As ıl birinci sayfa dedigirniz sayfay ı ; yani , ad li .. . Bazıları karbon kağ ıdı y l a oluyor. Karakol vasıtasıyla nor
mal ge len evrak içerisinde karbonianmış suret oluyor. Onun haricinde de, ayrı ca postay la bize gönderiyorl ar; 
yani , posta derken zimmetle. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞK İNSÜT- Kim gönderiyor? 
TUNCELİ BAŞSA YCISI İBRAHiM ETHEM KU Rİ Ş - Devlet hastanes i; yani , bu konuda herhangi bir s ıkıntı 
yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Devlet hastanesi, o zaman direkt olarak asl ını size gönderiyor. 
TUNCELİ BAŞSA YCISI İBRAHiM ETHEM KURİŞ-A s lını bize gönderiyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Karakol, asl ını biz elden a lı yoru z; çünkü , savc ılık bunun fotokopisini kabul 
etmiyor, biz onu elden gönderiyoruz diyor. 
TUNCELİ BAŞSA YCISI İBRAHiM ETHEM KURİŞ- As lı dedik leri , yine o suret; yani , bir şek ilde asl ı bize 
ge liyor. 
Şimdi , terörde ciddi bir rahatlama var, özellikle son bir sene içerisinde. Doktor arkadaşlarla görüştüğümüzde, 

polislerin veyajandarma mensubu görevlilerin , tabii, farklı mülahaza larla, yani doktorla şey in yanında bulunmak 
istedigi, sonuçta bir sanıktır, kaçacak düşünces i olabi lir; yani , onl arın mülahaza larını bilemiyorum . Bazı ufak 
tefek şey l er olduğunu biliyorum; ama, bunlar hiçbir adli olaya yan s ımadı , sonuçta da rapor verildi , öyle her~an
gi bir s ıkıntı olmadı yani . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Sizin, belki bilinemeyebi lin ir; ama, son iki sene içerisinde savcılığınıza 
gelen evrak l arın içerisinde nezarethane s ıras ında oluşmuş "darp, cebir izi vardır" şeklinde hiç rapor oldu mu? 
TUNCELİ BAŞSA YCISI İBRAHiM ETHEM KURİŞ- H atırlamıyorum . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Olsa hatırlars ını z. 

TUNCELİ BAŞSA YCISI İBRAHiM ETHEM KURİŞ-Hem hatırlarız hem de Ceza İ ş l e ri Genel Müdürlüğüne , 
her ayın başında yazışma yapıyouz. Pek uygul amas ı olmuyor, genelde olmuyor diyebilirim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Kaç savc ınız var? 
TUNCELİ BAŞSA YCISI İBRAHiM ETHEM KURİŞ-Bir başsavc ı , beş savcı arkadaş ımız var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Bayan savc ı var mı ? 
TUNCELİ BAŞSA YCJSI İBRAHiM ETHEM KUR İŞ - Bayan savcı arkadaş ımız yok; ama, iki bayan hakim 
arkadaşı mız var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Kaç hakim var? 
TUNCELİ BAŞSA YCISI İBRAHiM ETHEM KU RİŞ - Hakim olarak bir ağ ır ceza mahkemesi başkanı 
arkadaş ımız var, onun haricinde de askere giden, raporlu olan arkadaşlarla beraber değerlendirirsek S hakim 
arkadaş var, ikisi bayan . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ağ ır ceza ile 6 oluyor. 
Geçen se fer ge lindiğ inde , yine teröre bağ lı olarak ilçelerdeki güvenlik nedeniyle, bazı yerlerdeki keşiflere hakim 
arkadaşların gidemediğ i söy lenmi şti , şi mdi nas ıl ? 

TUNCELİ BAŞSA YCISI İBRAHiM ETHEM KURİŞ - Şu an için şöy l e bir durum var. Malum, burada baraj 
mıntıkaları ve çevresi istimlak davlarına konu oluyor, vatandaş, daha çok onların peşinde , takipçisi oluyor, adli
yeye ge liyor gidiyor. Yol güzergahlarında bulunan ve baraj suyu altında kalma tehlikesi olan, şu anda Elazığ yo-
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lundan ge ldi ğiniz barajın bir sene sonra su tutulması söz konusu . Yani , bu bölgelere polis ve jandarmayla 
görüşülerek , iç bölgeler olmamak kaydıy la , onlara cesaret edemiyorlar, heyet gidiyor, keşfini yapıyor, bilirkişiyi 

götürebiliyor. Zaten, kıymetli olan yerlerde bu yerler. Eskiye nazaran biraz daha azald ığını söyleyebilirim; yani, 
yüzde 60-70 daha olumlu bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Burada 9 avukat tespit ettik, bu kadar mı avukat? 
TUNCELİBAŞSAVC I S I İBRAHiM ETHEM KUR İŞ- Zannedersem 9 avukat, CMUK'dan sonra 14 oldu o say ı , 
başlayan genç arkadaş l ar var. ayı 15 olduktan sonra ancak baro kurulabiliyor. Avukat arkadaşların da, baro 
kurma konusunda bir talepleri olacak, öyle bir çalışmaları vardı. Ancak, malum, baro kurmayla beraber, 15 
avukatın baronun giderleri , binas ı , bir kısım masratları da olduğu için, artık, onları kendileri takdir edecekler. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Siz de dahil olmak üzere, 6 savcı , 5 hakim arkadaş , koskocaman bir bina ... 
TUNCELİ BAŞSAVCISI İBRAHiM ETHEM KU RİŞ - Biz de normal de 5-6 savcı olur veya bir yazı işleri 
müdürü olur. Diye lim, İ s tanbul , Ankara gibi muadil yerlerde dört beş personel olur, bir mahkeme teşekkül eder. 
Dolay ı s ı y la . Adalet Bakanlığının yeni hakim , savc ı alması nedeni yle, kıdenılerine göre alt bölge lerde daha fazla 
hakim , savc ı şu anda. Yeni başlayan bir hakim, savc ı ile direkt İ s tanbul , Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere ver
meleri kıdem itibariyle mümkün değ il , verdikleri takdirde de zorlanma durumu söz konusu. Mesela bir 
Kadıköy'de bir savc ı , 15 bin hazırlığa bakar. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Burada ne kadar? 
TUNCELİ BAŞSA YCISI İBRAHiM ETHEM KURİŞ-Şu anda bir savc ının 300 hazırlık evrakı vardır ve savcı 
arkadaşlar ifadeleri kendileri alıyorlar, soruşturma olduğu zaman biz de ifadeleri alıyoruz; yani, burada normalde 
büyük şehirlerde olduğu gibi , evraklar polisin veya askerin , jandarmanın inisiyatifinde değil ; tamamen adiiyenin 
inisiyatifinde diyebilirim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar zamandır? 
TUNCELİ BAŞSA YCISI İBRAHiM ETHEM KUR İŞ - Hakim, savc ı say ı s ına göre, bir şey kastetnıedim . Çünkü. 
evrak ın ı z az olduğu zaman, ifadeleri, özellikle siz de iyi sic il almak, müfettişler nazarında işine hakim , işine sahip 
savc ı intibakı uyand ırmak açısından bunlara dikkat ediliyor. 
Tabii, pazar günü gelmeniz nedeniyle, bizim 5 savcı arkadaşımız var, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğünün bize göndermiş olduğu genelgeler çerçevesinde, her bir savcı arkadaşımız bir nezarethaneyi, 
işbölümü olarak yaptık . Burada da 2 karakol var, onun dışında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün 

nezarethanesi var, bir de jandarmanın nezarethanes i var. Bunların fiilen , bizzat arkadaşlar tarafından habersiz 
olarak bilinip, zannedersenı bir y ıl veya bir yılı biraz daha aşkın zamandan beri ayrı ayrı denetlenmesi söz 
konusu. Normal herhangi bir şey bulunduğunda , önce, tabii, şu şu eksikliklerinizi tamamlayın , sonra ... 
Diğer tarafı da şu : Burada terör ön planda olduğu için ... Fakat bu, yavaş yavaş daha normale dönüyor. Önceki 
tarihlerdeLice'de çalıştı ğ ını dönemlerde biliyorum, mesela operasyon oluyor veya ... 1996 'da Lice'yi bastılar, 
artık , insanların , hiçbir şekilde başka, can güvenliğ i açısından düşünebilecek leri bir şey olmadığ ı için, diğer işleri 
ikinci tarafa bırakıyorlar. Mesela biz Adiiye lojmanlarında kalıyorduk , l ojmanı bastı lar. Lojnıanı bastıktan sonra, 
Adliyede uzun süre, in sanların birinci gündem maddesi o oldu ister istemez. Ama, şimdi , belli şeyler normale 
dönüyor diyebilirim. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Dönecek tabii . İki taraf içinde; ama, on larda da daha sakin bir dönem yaşıy
orlar, yani cezaevinde de .. . Tabii, PKK için, diğerleri için ... 
TUNCELİ BAŞSA YCISI İBRAHiM ETHEM KU RİŞ - Bizim cezaevim iz, Bakanlık tarafından tutukevi 
niteliğinde değerlendiriliyor. Son zaman larda tutuklananların say ı s ı azalmakla beraber, ilçelerdeki tutuklular da 
burada toplanarak Malatya veya Elbistan ' a gönderiliyor. Yani , önceki dönemde de olsun, böyle bir s ıkıntı arz 
eden bir durum olmadı. Çünkü , bizde tutuklanan insanlar, ya birinci tutuktanmasıdır yahut da yataklıktan gene lde 
tutukl an ır veyahut da en fazla bilemediniz ikinci ıutuklanmasıdır , dolayısıyla uzun süre cezaevinde kalmadığı 
için, kemikleşmiş , direnç kazanan bir mahkum görüntüsü arz etnıemekte. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Aranan şah ı slar, şüpheliler, tirari sanıklar, o kavrarnda geçen sefer çok 
büyük rahatsızlıklar vardı , özellikle emniyetin fiş bürosunda, 30 bin nüfusu olan merkezde yaklaşık 5 bin kişiye 
yak ınıııın fişi vardı. İnsanların dört beş kişi olduğu düşünülecek olunursa tümünün fışli olduğu ortaya çıkıyordu . 
Fiş kavramındaki de " firari sanık" adı altında ifade alındığı zaman, ifade sırasındaki söylediklerinden bir 
başkasıııın ismini de geçirdiğinde , o kişinin açık adı , adresi vesairesi olmadığı takdirde bile adından , soyadından 
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ke ndisine " fıra ri san ı k" diyerek. o norm al fişe k ayded ilİ yor ve GBT'ye ve riliyo r. GBT' de kendisinin haberi 
o lmadı ğ ı halde, a randığ ını b ilm edi ğ i halde, adı " fıra ri sanık" o l d u ğu için takipte; ama, kendi bilm edi ğ i için de 
normal i ş inde gücü nde, baş k a şehirl e rde o lm as ına rağm e n , öğre n c i be lges i ç ı karm ak , pasaport ç ıkarma k veya 
ufak bir i ş için veya i şe gimıe için , bir hak için g itti ğ ind e ya ka l a nıp a lınm a , firari sanık yönünden de sorgusunun 
veya ifadesin in a lınm a durumu oluyor. Bu nedenle de, devletin birçok im ka nını bile kaç ıranl a r oluyo r. Bu kavram 
n as ıl burada? 
TUNCELİ BAŞSAVC I S I İBRAHiM ETH EM K U Ri Ş - Say ın B aş kanım . malum , o adli çerçevenin dı ş ında 

ge li şe n olay lar. Mese la bi zde, di ye lim bir şah s ın ifades inde bir d i ğer şa h s ın da herhangi bir suç i ş l e di ğ in e veya 
bi r organize örgütl e irtiba tı o lduğuna dair bir kay ıt o l du ğu takdirde, eğe r o şah s ın yaka l anmam as ı durumu söz 
konusu ise, evrak tetkik edil iyor, tetkik edil en evrak üzerinden resmi yaz ı y l a ayrıl a ra k , yani , hukukta hala tetkik 
yazılır "ayırm a k a rarı " di ye ... 
Ay ı rma ka ra rını bildiriyor. Bu ay ırm a k a ra rı çerçeves inde ilgil i şa hı s h a kkında eınniye ıe yaz ı yaz ı lıyo r. Eğe r şah -

s ın i ş l emi ş o lduğu suçun nite li ğ i sübut arz eden bir özellik ; ya ni , i ş l e di ğ in e dair ...... karineler va rsa, belli bir süre 
yazılı yo r , emniyetten getirilm es i isteniyo r. Belli yerl erde bulun am a dı ğ ı takdirde, h a kkınd a, mahkemeden. 
hakimin takdiri yle g ı yab i tevki f k a ra rı a lınır . Yani , g ıyabi tevkif k a ra rl a rı da, ifade a lınıp . s a lı ve rilm ek şa rtı y l a : 

yani , mahkemeye ge lecek, hak ime ifade ve recek. ifade a lın am ad ı ğ ından do l ay ı CMUK 223 maddes i k apsa ının 

da g ıyabi tevk ifkara rı ç ıka rılıyo r. Bi zde i ş l eml e r bu şe kild e devam edi yo r; ama, emniyet in yapmı ş o lduğu i ş l em 

lerin , tabii... 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT- istih barat birim i gibi oluyo r. 
TUNCELİ BAŞSAVC I S I İBRAHiM ETH EM KU Ri Ş - Biz im yazıını z olm adan birisini göza ltın a a lm a l a rı , 

bulundurın a l a rı , haber verın em e l e ri durumunda, biz burada be lli personel h a kkında da dava a çtı ğım ı z söz konusu 
oldu . Yani. hak im ve savc ı olarak say ı m ı z az o lduğu için kontrol edebiliyoru z. Gece saat OJ. OO ' te de nezarete 
a ldı k l a rı şah s ı bildiriyorl ar. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT- Yanlı ş ını anl adım , say ımı z hakim , savc ı olarak az o lduğu için .. . 
TU NCE Li BA Ş A VCISI İBRAHiM ETHEM KUR i Ş - Az derken, pardon, ya nlı ş oldu o. Vaka say ımı z az 
o lduğu için , kontro l edebiliyo ruz. Ancak, bunu istanbul ' da bir nöbetçi savc ı ya, her bir o l ay ı bildirme durunı 

l arında nöbetçi sa vc ının telefonunun s usm amas ı hatta be lli o l ay l a rın b i ldiril e nı eın es i durumu söz konusu olur. 
Ama, burada, mesela burada bir zehirl e nın e o l ay ı olur veya bir darp, cebir o l ay ı olur, olay , telefonda savc ı ya 

anla tılır, n as ıl oldu , kim kim e vurdu, ceza i ınüeyy idey i gerektiren veya c ürıni ın eş hut kabul edilen nitelik arz 
etıni yorsa, yarın mevcut olarak vatandaş ı bırakın , nezarette tutın ay ın , mevcut olarak getirin denilir. 
BA ŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT- Her nezareth aneye a lın a nl a rın cumhuriyet sa vc ı s ın a bildirildiğ inden tam 
emin olabilir miyiz? 
TUNCELİ BA ŞSAVC I S I iBRAI-IiM ETI-I EM KUR i Ş- Evet, evet. .. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT- Bu tam emin olma i ş l emini ne kadar zaman için net söy leyebilirsiniz? 
Yani , iki senedir mi , bir senedir mi .. . 
TUNCELİ BA ŞSAVC I S I İBRAHiM ETH EM KU Ri Ş - Ş imdi , i ş in fiiliyatını k onuşm ak gereki yorsa, biraz da 
savc ının enın iyetle olan ili ş kilerinden kayn akl an a rı bir öze llik arz edi yor. Yani ,nöbetçi savc ı a rkadaş ımı z, bana, 
her o l ay ı gecenin ş u vaktinde aray ıp bildirın ey in , baz ı öze llik arz eden o l ay l a rı bildirin . kanundaki hususlar bel
lidir, bu konuda siz takdirini zi kullanabilirsiniz di ye eınniye te veya jandarm aya bu konuda takdir devri d edi ğimi z 
ini s iyatifbırakm a gibi bir ya kl aş ım olursa, emniyet ona göre davranıyor ; ama, büyük şehirl erde fiil en bu mümkün 
değ il , şehrin öze lli ğine göre, ne olursa olsun bana her şey i bildireceksiniz. beni bil gim olacak şe klinde bir yak
l aş ım o lduğunda , e ınniyetin veya jandarmanın bildirın eın es i söz konusu olamaz. Savc ı arkadaş ımı z, bu konuda 
dirayetli veya ı s rarlı davranırsa , onlar h akkında dava açm aya h akkı da var, takdiri de var, evrakı o boyuta getire
bilir. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi ŞKiNSÜT- Emniyet teşkilatı , kendi bildi ğ i şekilde i stihba ratını tabii ki o düşürüy or , 

tabii ki yakalama a lın a , getirme şeklinde onu kuruyor; j andarma, kendi i s tihba ratını ve de ki ş i ler a ras ındaki il e ti ş i

mini , terörün dağdan aşağ ı ya , şehirden oraya gidi ş ini hangi kaynakla, hangi taş ın a ltından ney i ka ldırırsa n e reye 

ulaşa bil eceğ irı e dair bilgiyi topluyor. Çok net, ilk defa bu kadar açık anl a ta rı bir tirari sanık ka vramı ile birlikte, 
o kavramın nas ıl i ş l ediğini anlatan bir emniyet ınüdürüınüz oldu bu ça lı şmamız s ıras ınd a ve bi zde bir evrak 
açıldı ğ ı zaman ölümüne kadar kapanmaz ... 
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TUNCELİ BAŞSAVCISI İBRAHiM ETHEM KURiŞ-ifadesini mi kullandı ? 
BAŞKA Dr. Sema T. PiŞKi SÜT- Gayet net olarak ... Gayet net olarak ve firari san ı ğ ın , a rananın , şüphe le 
nenin dosyada ne olduğunu , ne kadar olduğunu ve polisin onların aras ındaki o şey i as la kaybetnıeyecek şek ilde 

bunu yerl eştirdiğ ini gayet net a nl a ttı. 

TUNCELİ BAŞSAVC I S I İBRAHiM ETHEM KURiŞ-Kendi takdiri .. . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT - Bunu Erzincan ' da da anlatıyor ; yani , genelde emniyet müdürlerinin kendi 
takdiri öy le olur. Jandarma da, elbette. yani takdi ri , bir yandan da. tabii, yaka lanı ay l a cebren ili şk il e ri oldugu için, 
kendi personelini korumak için de bunu yap ıyor. Ama, savc ı ve savcı lık müessesesi, h aki nıl e birlikte adaletin 
delillerine dayalı olarak ortaya konulmasından sorumlu bir sistem ve ad ii yeden de pek dışarı çıkmıyor. Çıkıyor; 
ama. yani , ötek ilerin içerisinde her an orada degil ve şimdiye kadar ... Tabii ki , burası çok farklı bir yer. Sizin de, 
Lice ' lerde de olay oldugu için , tabii ki, ayrı olarak tutuyorum; ama, gezdiginıiz tüm illerde, vali ve başsavcılar, 
nezarethanelerin hiçbirine gitmemi ş l e r . görmemi ş l er. Samimi konuşulduğu takd irde de, savc ıl ar "biz gi denıey iz 

oraya" diyorlar ve bu kadar da aç ık konuşuyorlar. 

TUNCELİBAŞSAVC I S I İBRAHiM ETHEM KURiŞ- Eğer vaktiniz varsa, savc ı beyleri akşam yemeğe davet 
ederiz, hep beraber olu ru z; biz çok aç ı k , rahat ı z , o konuda şeyi mi z yok . 
Şu da var: Nezarethanelere bizzat gi tm eleri g ibi ... 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Şimdi baş l adı ... 
TUNCELİBAŞSAVC I S I İ BRAHiM ETHEM KURiŞ- Biz, kendi konumumuzdan. durumumuzdan sorum luyuz. 
Arkadaşlarımız, n ezare tlı an e l e re bizzat gidiyorlar, bizzat bakıyor l ar. Arkadaşlara yak laş ımımız şu oluyor: Siz 
nezaretlıaneye gittiğ ini zde. bilgisizlikten kaynaklanan. usulsüz kayıt tutmamadan kaynaklanan husus lar varsa, 
o nl a rı bizzat şey yapı n . Mese la burada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü. benden önceki dönemde, başsavcı bey 
arkadaş ımı z döneminde başlamış ve yine, o Terörle Mücadele Şube Müdürünü, hukukçuya karşı veya işte, 

kanunun uygu l anmas ın a gös t eri lmi ş olan hassasiyetten kaynaklanan bir olgu da diyebiliriz, şahı s yakalanır, 

hemen bir bi lgi forınu ge lir. 
Mesela ş u şekilde bir bilgi forımı ge lebilir. Bu, o şah s ın yaka landı ğ ı aynı gün ge li r. Mesela bu, başsavc ının 

takdiriyle ya başsavcıya , kendisine ge lir, ya kendisine bizzat ge lir ya nöbetçi savc ıya ge lir. Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü , genelde gece saat 24.00 ' 1ere kadar çalışıyorlar, orada bulunuyorlar. Herhangi birisini göza ltına 

a ldıkla rı zaman. ek ip olarak da orada bulunduklarından dolayı hemen bunu yazıp , gönderiyorlar. Bu şekildeki 
uygulama, benden önce burada başlamış . Daha sonra jandamıada uygulama oturdu, onlar da devam ettiriyorlar. 
Zaten, ev rakın içeri ğinden , bir kısım örgütse l faaliyetlere katılmış , katılmamış benzer husus larda, evrakada yan
s ıdı ğı için, ona göre gözetim sUresi talep ed iyorlar. Savcılığın belli bir takdiri var. Savcılık onu veriyor veya ver
miyor. Eğer daha faz la eksüre söz konusu olduğunda da mahkemeden karar aldın lı yor. Kararlar da burada var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT - Savcılık, ilin içerisindeki olayların bütününe birden hangi metotla baka
biliyo r? Şunu kastetmek istiyorum : Emniyet teş kil atları kendi alfabetik li stelerine göre bir olaya baktı ğ ı zaman 
tüm ünU n bağ l antıları bir anda, kendi düş üncelerine göre çıkarıyor. Savcılık. tek tek ge lmiş olan, aç ılmı ş olan 
dosyalardan sonra bazı vakaları sa lmak, bazı vakaları tutmak konusunda, terörün yoğun olduğu bir bölgede nasıl 

bir .. . 
TUNCELİ BAŞSAVCISI İBRAH iM ETHEM KURİŞ-Metot uyguluyor ... 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- istihbarat birimi deği l de, en azından deliller aras ındaki bağ lantıların 
zaman içerisinde anlaşı l abilir tutulm as ı için nas ıl bir metot uyguluyor? 
TUNCELİ BAŞSAVC I S I İBRAHiM ETHEM KURi Ş- i şte bu şah s ı , mesela emniyet bilgi veriyor. Diyor ki ... 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Dosyas ı ge liyo r. 
TUNCELİ BAŞSAVCISI İBRAHiM ETHEM KU Ri Ş - Mese la ilk planda dosyası önümüze ge lmemekle 
beraber, bu şah ı sla ilg ili ne var diyorsunuz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT- Nereye diyorsunuz, emniyete mi? 
TUNCELİ BAŞSAVCISI İBRAHiM ETHEM KURİŞ- Eınniye t e diyoruz, terörlü mücadele şube müdürlüğüne 
veya jandarmaya şifahi belge veriyorlar. Diyor ki, mese la 1996 yı lında falanca tarihte yakalanan fılanca şahsın 
ifadesinde şu şu olaylara katıldığ ına dair beyan var deniliyar veya bu şekilde, daha sonra da bunu dosya lara geçti 
mi bize gönderiyor lar. Zaten, en son aşamada da, mahkemeye gerek tutuklanıaya sevk önces inde gerek savc ılık 

ifadesinden önce dosyalar genelde şöy l e ge lir: Klasörl erl e a lınmı ş ifadeler vardır. O ifadeler içerisinde iki , üç, 
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dört, artık , şahsın ayrı ayrı beyanlarında , ilg ili şahs ın örgütü yardım , yataklık yaptığı veya bir organize suç 
içerisinde olduğu çok ayrıntılı özgeçmişi alınır, bunlar bize ge lir. Art ık , bundan sonraki aşamada, genelde bu 
şahıslar, emniyette verdikleri ifadelerini reddederler. Orada, artık, cumhuriyet savcıs ının veya hakimin içinde 
bulunmuş olduğu şartlar itibariyle, şahs ın söy l emi ş oldukları şey lerin. hayatın olağan akış ı içerisinde makul olup 
olmadığını değerlendirerek bir kanaat sahibi olm as ı gerekir. Malum , olağanüstü halin ihdas ı , buradaki şartların, 
gerek tanık bulmada zorlukları, delil bulmadaki zorluklar nedeniyle adeta buradaki hakim yahut savcı , devlet 
güvenlik mahkemesinin yapmış olduğu görevini ihdas ettiğinden dolayı , o, biraz da şahsi kanaatiyle, hukuki 
tecrübesiyle karar verir. Zaten, verilen kararların en ağın tutuklama kararıdır veya savcılık asl ında tutuklamaya 
sevk kararıdır. Buradaki tutuklanan şahı s lar ve genellikle de tutuklanmayan şahıslar ... Çünkü, art ık , eskisi gibi 
adliyeye çok fazla -mesela Tunceli için diyorum- terör açısından çok fazla evrak getirilmediğ i gibi , önceki yıllara 
oranla çok fazla tutuklama oranı da söz konusu değ il , hatta bazı evraklarda, işte bir şekilde bu şahsın ismi bir ifa
dede geçmiş , biz bunu, yarın mevcut olarak adliyeye götümı ek istiyoruz diyorlar, nezarete aldınnadan bile bu şe
kilde getirdikleri birçok şahıs da oluyor. Yani , kendi kay ıtlarındaki o tirari sanık dediğimiz işlemin karşılığını ka
patmak için de, bu şeki lde rutin işl emler de oluyor. Tabii, sizin bakış açınızı bilemiyorum da, her şey o kadar da ... 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Kötü değil ... 
Hay ır , savc ılık olarak hukukun dışında ge lişmediğ ini çok rahat hi ssediyoruz. Mese la, hafif, biraz bizim bazı şey
leri sorduk . Yakalanıyor , işte soruyor, bunun sonucu ne oldu? Gerçekten savc ılıktan sa lındı ya da biz götürü
yoruz savcılıktan sa lınıyor gibi. 
TUNCELİ BAŞSA VCISl İBRAHiM ETHEM KURİŞ -Tabii, o bizim problemimiz deği l. Sonuçta Türk Ceza 
Kanunu var, Türk Ceza Kanununun bir de uygulama kanunu var; yani , bu kanunu , Ceza Muhakenıeleri Usulü 
Kanunu, yani şu iki kanun ; ş u Türk Ceza Kanunu , bu da Ceza Muhakenıeleri Uygulama Kanunu. Bu her iki 
kanunun , malum , Mecliste çıkarılıyor kanun lar. Meclis, Ceza Yargılamaları Usulü Hakkındaki Kanunda da diyor 
ki , bu kanunu uygularken şunu uygulayacaksınız. 

Ötesinde de şu var: Yargıtay'ın içtihatları var. Yargıtay, usulde, Ceza Kanunu uygulamas ında , Yarg ıtay' ın kendi 
ifadesiyle, mOstakar durum ; yani, oturmuş , istikrar kazanmış uygulanıaları var. On un haricinde, Adalet Bakanlığı 
mensupları , hakim ve savcılar için de Adalet müfettişlerinin denetlemiş oldukları bir kanun var; yani , hangi suç 
veya hangi nitelikteki suçlar tutuklamaya sevk edilir, sevk edilmez, bu tür şeylerde hakinıin, savcının veya sUb
jektif inisiyatifler devreye girip girmediğ i zaten tecrübcli bir müfetti ş tarafından rahatlıkla anlaşılabi lir. Çünkü, 
yapılan işler alenidir. Dosyada yaz ılan şahsın vermiş olduğu ifadeler, emniyet ve jandarmadan getirilmiş olan 
şeyler ... Biz, bu tür terör olaylarında daha çok yan deliliere daha az itibar ediyoruz; yani, malum her zaman 
bahsedilen konu şu : Örgüte isteyerek mi , istemeyerek mi girmiş. Ama, emniyetten ge len şeylerinde daha önce üç 
dört defa, aynı şahsın, tekrar adliyeye getirildi ğ i ; yine bir kı s ım örgüt mensuplarının değ işik ifadelerinde, orada 
tek kaldık, ınekap ayakkabı aldı , pil aldı, noktalardan geç irdi , hangi bakkaldan aldığı falan ... Bu evrak lar bu kadar 
da basit değil. Yani , en azından eski dönemdeki kadar basit değ il , biraz da işini öğrenmenin vermiş olduğu bir 
şeydi r , bu kadar basit değil. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Teşekkür ederiz. 
avcılık müessesesi , bazı konuları uzun vadeli geriye döndüğü zaman, siz bile Lice 'dekileri gördükten sonra, 

daha farklı olarak özüınsüyor , akla ge lmeyecek olayları da insan daha fark lı değerlendirebiliyor. Ama, mesela 
kesin olarak, bizim bu şey "darp, cebir yoktur" çok ilg inç. O da , kesinlikle, yurt dış ına da olacak şekilde , bir insan 
hakları eğitim bilinci yerleştirmeye çalışıyor. Bu, özellikle akadeınisyen polislere yerleştirilın eye çalışılıyor. 
Tunceli'deki icraatlarda çok fark ettik; ama, diğer yerlerde ifade alına icraatlarında çok büyük değişiklik olmasa 
bile , icraatın insan haklarına uygulu olduğunun net olarak delilleriyle i spatının yapılacağı dosya, evrak vesaire 
düzeninde de çok bilinçli bir düzenleme var. Bunun dışında , çok net olarak, bütün yine savcı lıklar ve haki mler 
de çok iyi biliyor ki , hemen hemen yüzde 90 ' nın üzerinde ilk ifade reddediliyor. Bunun içer isinde tabii, karşı 
tarafın , sanığ ında suiistima li var; ama, öteki türlü de bir suii st imal var. Buna rağmen , ifadenin devamlı olarak 
polis tarafından alınıyor olmas ı , her ne kadar savcıya ait görev yaptıklarını ifade ederek almış olmaları o zaman 
akla şu soruyu getiriyor -ki , geriye bakıldığında bu da böyle devanı etmiş- istihbari bilgilerini kayda ve bu bilgi
leri yeri geldiği zaman kişiler üzerindeki kolay lı ğını da sağladığ ı için, o evrakın savc ılık tarafından dikkate alın
maması, ifadelerin dikkate alınmaması , onları kırmayın ; yani , canım bizim evrak ımı z, mesela insan, üç defa aynı 
şeyi yapsa, eğer haklı olarak çok emek sarf ederek bir işlem yapıyorsanız isyan edersiniz, yani, o zaman ben bunu 
yapmayayım dersiniz. 
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TUNCELİ BAŞSAVC I S I İBRAHiM ETHEM KU RİŞ - Kırılmadıkların ı söy leyemem; yani , onu siz söylüyor
sunuz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞ KİNSÜT- Ben söy lüyorum ; ama, kırılm a l arının nedeni , icraata ... 
TUNCELİ BAŞSAVC I S I İBRAHiM ETHEM KU Rİ Ş-Tepk i vermiyorlar diyorsunuz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ ŞKİNSÜT - Yani şöy l e : Kırılma larının karş ılığında , tamam, bundan sonra siz almay ın , 

artık bir başka sistem a l s ın denili r de istemediklerini fark edi yoruz; çünkü, bir istihbarat sistemini o ifadey le 
kuruyorlar. 
TUNCELİ BAŞSA YCISI İBRAHiM ETH EM KURİ Ş - Size şöy l e arz edeyim: Her şey in bir zorluğu var. Her 
mes l eğin bir ince li ğ i var. Mesela, emniyetin a lmı ş o lduğu veya jandannan ın a lmı ş o lduğu ifadelerde, belki a l tyapı 

olarak, önbilgi olarak istihbari bilgileri değerl endiriyor olabilirler ki , değerlendirme leri çok normaldir; çünkü, 
onların hem idari görevleri var hem adli görevleri var. Zaten, herhangi bir bilgi olmadan bir in sanı sorguya 
a lmanız, bir hazırlığ ını z olmadan, bir kı s ım materya lleri derley ip toplamadan a lnı anı z mümkün değ il. Ancak, 
bütün bunlardan sonra ... Bizim zaten, burada emniyet nı en supl arına , bütün hakim , savc ı arkadaş ların katılmı ş 

o lduğu , aşağ ıda konferans sa lonunda, bir kursumuz oldu . İ ş te , biz getiriyoruz, neden bırakılıyor şeklinde onl arın 
bir yakl aş ımı oldu . Onlara deniliya r ki , bakın , savc ının a lmı ş o lduğu ifadey i bile, ilgili şahı s, sanık veya fa il , 
mahkemede reddedebilir ve savcının a lını ş o lduğu ifade bile itibar edilmediğ i takdirde, siz bu konuda gocun
may ın , biraz da onl arı psikolojik olarak rahatlatmak açı s ından bunu söylüyoruz. As ıl , olan hakimin huzurunda 
olan ifadedir ve bundan da, yani biz savc ı olarak gocunmuyoruz. Genelde, savc ının huzurunda venni ş olduğu 

ifadeyle hakim huzurunda venni ş olduğu ifade aynı olur; ikrar ediyorsa, söylüyorsa söy ler. 
Onlarda, biraz da böyle sanık açı s ından baktığ ımı zda , mesela burada terör o lay ı değ il , bir de fın e olay ı gibi bir şey 
vardı ; işte , bir altın bulundu, edildi fil an falan .. . Nezarethanede bulunan bir şahıs , bir bankanın orta düzeyde bir 
yetkilisi, avukat huzurunda, yani yerli avukat huzurunda -bakın , burada onlar da önemlidir- venn iş olduğu ifadeyi 
mahkemede yine reddetti . Şimdi , ben kendi kiş i se l t ecrübeınl e söy lüyorum . Mesela ben Taşköprü savcı s ıydım . 

Taş köprü ' de herkes adam vurur, ikinci gün gider, bir gün bekler; ail es ini de boşa ltır. Ne olur; ilk anda ciddi bir 
tepkiyi alnıanıak , yani bir infıall e evinin bas ılın amas ı açı s ından bir gün saklanır, ikinci gün jandarmaya veya 
polise gider tes lim olur. Der ki , bizim kan davamız vardır, i şte o bana şunu dedi , işte şu oldu, bu oldu, ben onu 
şöy le vurdum . En fazla ş unu der, en fazla diyeceğ i şudur : O beni tahrik etti ; yani , kanunun lehine olan hüküm
lerin uygulanmas ı için bir çalı şma , yani bir beyan kullanır. Ama, dikkat ederseniz, adli olay ların di ğerlerinde de; 
yani , terör kapsaınında olmayan olaylar da bile, doğu ve güneydoğuda ... Diyarbakır ' da bir adam vurulur, mahal
lenin ortas ında vurulur, hiç kimse görmedim der. Urfa'da bir adam vurulur, kan davas ıdır . Kim gördüm der; vuru
l a nın yakınları gördüm der. Şimdi , buradaki olay sadece terör o l ay ı değ il ; yani, insan unsurundan kaynaklanan da 
bir husus var. Belki, onun sosyolojik incelemelerine gidilebilinir. Bu insanlar acaba, yani , gerçekten o şekilde 
beyanda bu lunabilirler mi . Şimdi , doğu ve güneydoğuda çok farklı etkenler var; aşiret yapı s ı var, Tunceli için 
hemen hemen bütün illegal örgütlerin bağ l antı s ı o lduğu bir yön var. Bir açıdan , Tunceli açı s ından 

düşündüğünüzde, mesela bir Tuncelili insan , normal üniversiteyi kazandıktan sonra büyük şehre gittiğ i zaman, 
iyi niyetli bir insan dahi olsa, bir kı s ım illegal örgütlerden kendini kurtannakta çok zorlanır . Sen nas ıl bir 
Tuncelilisin , nasıl böyle yapıyors un , nasıl bir örgütle irtibatın olmaz, i ş birlikçi veya pasif insan muamelesi 
görür .. . Yani , şimdi , olay sadece adli boyutu , i ş in sonuç kı smı.. . Burada yapılacak çok şey var; yani , bu coğrafya 
zor bir coğrafya . Dolay ı s ıy la , yine Taşköprü ' misaline ge ley im . Bir araştırma yapmışlar, bakın çok enteresandır . 

Kan davas ı olan, vurulan şahs ın çocuğu , eğer karş ı taraftan hasmını vurmadığ ı takdirde, kimse çay söylemiyor 
ona, kahveye geldi ğ i zaman s ırtını dönüyorlar. Şimdi , burada da i ş in diğe r bir boyutunu düşünün ; yani , tarihsel 
gerçekler var, 1939-1940 ' 1ı y ı l l arda devlete isyan sonucunda çok ciddi kan aknıış , Munzur kan revan olmuş . 

Şimdi , 300 y ıldan beri , burada Osmanlı döneminden kaynaklanan hiçbir otoriteye bağlı kalnıama , mesela aşiretler 
hakim olmuş ve her bir aşiretin gücü de, işte şu kadar adam çıkarır , bu kadar yeni sil ah, ş u kadarı vitralyos olarak 
değerl endirilmiş ; yani , bu coğra fyanın zorluğunun zor olmas ından ; hem arazi şartl arından hem de tarihten gelen 
birçok etken var. 
BAŞKAN Dr. Sema T . PİŞKİN SÜT - Ama, çok güzel coğrafya. 

TUNCELİ BAŞSA YCISI İBRAHiM ETHEM KURİŞ - Evet, güzel coğra fya . 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz. 

31 



TUNCEL İ İ L EMN i YET M .. OÜRL .. G .. 
A ayiş ube Müdürl üğü 

Saa t: 15. 15 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Geçen sefer buras ı yok tu? 
KOMİSER HÜSEY iN A VNi ÖZCA - Bayan, erkek olarak düşünüyoruz . Karş ı tarafta tuvaleti ve duşu var. 
Sıcak suyumuz var. 
BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Emniyet Müdürlüğü ncza rethanesi. kadın ve erkek olmak üzere, usulüne 

uygun 2 nezarethane olarak , ı slak hacinıli saha olarak yeniden düzenleniyor. 
Bundan evvel ge l m iş olan vakalar nerede? 
EM İY ET MÜDÜRÜ HABİB ŞAH i - Karako llarda. Buras ı bittikten sonra. karakolların da malzemeleri alındı ; 

oradakiler de standartiara uygun hale getiril ecek. 

Asay iş fiş odas ı : 

BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- A sayiş sorguda kaç ki ş i var? 
KOMİSER HÜS EYiN A VNi ÖZCAN- orguda sadeec sivi l ekibimiz var, 2 kişi var. Aynı zamanda ekipte de 

çalışıyor . 

EMNiY ET MÜDÜRÜ HA BİB ŞAHİN- Personel az olduğ ıı için sadece sorguda oturmuyor. 
BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- ornıalde asay i şin kaç elemanı var? 
EMN iYET MÜDÜRÜ 1-IABİB ŞAHİN- 54 olması laz ım. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ ÜT- Peki , hem bu sivil tarafı hem ekiple çalışan o 2 kişi kolej mezunu mu? 
EM İYET MÜDÜ RÜ HABİB ŞAHİN- Değil efendim. A sayiş ekibi 12.00- 12.00 çalış ıyo rlar. 1 koıni ser , 2 

konıiser yardımcı s ı var. Konıise r yardımcı s ı daha önce tekti. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Hepsi polis memuru olarak ın ı ? 

EMNiYET MÜDÜRÜ HAB İ B ŞAHİN- Ekiptekilerin diğe rleri pol is memuru . 

BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Akademi mezunu? 
KOMİSER HÜ EYiN AV i ÖZCAN- Akademi mezunu ben varını . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ ÜT- Sizin yanınızdaki diğer arkadaş? .. 

KOMİSER HÜSEYiN AV i ÖZCAN- Diğer arkadaşların bir tanesi de akademi mezunu . 
BAŞKA Dr. Sema T. PiŞKİ SÜT- Sorgu yönünden herkes üçer aylık kurs gömıüş mü? 

K OM İ SER HÜSEYİ AV i ÖZCAN- Kurslu personelimiz çok az. Asayişte yok. 

BAŞKAN Dr. enıa T. PİŞK İNSÜT- A sayişte yok, terörün kadrosu ayrı. 

KOMİSER HÜSEYiN AYNİ ÖZCAN- Evet. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞK i NSÜT- Asay işte 54 kiş i var; !akademi mezun u var. 
EMNiYET MÜDÜRÜ HAB İ B ŞAHİN - 1 vardı , Osman arkadaşımız yeni askerden ge ldi , onun la 2 akadem i 

mezunu . 
LOJ . ŞUBE MÜDÜRÜ ADEM OLAK-Müdürleri de akademi mezunu . 

BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Müdürle beraber 3 ki ş i akademi mezunu . Ama, toplanı 54'ün içine dahil. 

EMNiYET MÜDÜRÜ HABİB ŞAHİ -Tabii. 

Ş ube müdürünün odas ı: 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Eski den olan emniyet müdürlüğü binas ı böyle düze lt ilerck yap ılı yor değ il 

mi, yeni bina olarak değ il ? 

EMNiYET MÜDÜRÜ HABİB ŞAHİN- Yok , buras ı eski zaten ; badana boya yen i. 

Fiş büro: 

BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Fiş büroda kaç kişi çalışıyor? 

KOMİSER HÜSEYiN AYNİ ÖZCA - Bir arkadaşımız çalışıyor. Aynı zamanda fişle rimiz var burada. Ama, 

depomuz, dolabımız ilk baştaki odada. 
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BAŞKA Dr. ema T. Pi Ş KiNSÜT- Bilgisayar kayd ını z yok mu? 
KO Mi SER HÜSEYiN AV i ÖZCA - Henüz otomasyana bag l anaınad ı k efendi m. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT- Geçen sefer biz gezerken şahıs l a r h akk ındaki bilgi ler otoın asyona giriyor
du. 
KOMi SER HÜSEYiN AVNi ÖZCAN - Evet efendim , giriyordu . Ş imdi , henüz bağ l a ntıl a rıını z tam olarak yapıl

madı. O i ş l erimi zi sadece yukarıda bilgi i ş l em bürosundan hallediyoruz. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞ KiNSÜT- GBT'den mi ? 
KOMi SER HÜSEYi N AVN i ÖZCA -Evet, GBT' den. 
LOJ. ŞU BE MÜDÜRÜ ADEM SO LAK - Ana merkez orası. 

BA Ş KAN Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT- iz dosya olarak mı sak lıyors unuz? F i ş olarak tabii ki sakl ı yorsunuz? 

KOMi SER HÜSEYiN AV i ÖZCA -Fiş olarak da sak lı yoru z. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KİNSÜT- Ayrı ca da fi ş in i dosya lı olarak da mı saklıyors unu z, yoksa onlar savc ılık

lara gidenlerin nUsha l a rı mı oluyor? 
KOMi SE R HÜSEYiN AVNİ ÖZCAN- Tabii ki saklı yoru z . adece savc ılı k l a ra n üsh a l a rı gidiyor. Biz de fi ş l eri 

k a lıyor . 

BA ŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT - Asay i ş için bir şey arayacak o l sanı z mutlaka GBT' den mi bakıyors unuz? 

KOMİSER HÜSEYiN A VNi ÖZCAN- Evet efendim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş Ki SÜT- Ama, buradan GBT'ye girebilirsini z. 
KOMİ ER HÜSEYİ AVN i ÖZCA - Henüz daha yeni oturtulın aya baş land ı. 

BAŞ KA Dr. ema T. Pİ Ş KİNSÜT- Yani , asayiş şubes inin fiş l eri n i n kay ıtl a rı fiş olarak bi r baş ka odada kar
toteks d o l abında duruyor, GBT'de de onl a rın tümünün birden kay ıtl arı va r, öy le mi? 
KOMi SER HÜSEYiN AVNİ ÖZCAN- Evet efendim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Peki , kartateksin içerisinde olup da GBT' de olmayan var mı? 

POLi S MEMURU SEZAİ ADA - Hay ır , yok efendim. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKİNSÜT - Neden? 
POLi S MEMURU SEZAi ADA- F i ş l e ri biz aç ıyoru z, GBT'ye gönderiyoruz. GBT de bir nü sh as ını Kİl-IBi Daire 
Başkanlı gın a gönderiyor. Bizde olan hem GBT'de oluyo r hem Kİl-IBi ' de oluyor. 
BAŞKAN Dr. ema T. PİŞKİNSÜT - Yani , otomatik olarak asay i ş şubes inde bir nedenle bir fi ş aç ıldığ ı zaman 
mutlaka aynı fi ş i GBT'ye veriyorsunuz, öy le mi? 
POLİ MEMURU SEZAi ADA - Tabi i. 2 tane gönderiyoru z. Bir tanes i burada GBT' de ka lıyor, bir tanes i 
Kil-IBi , Ankara'ya gidiyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT - Yani , biz yukarıda GBT'yi do l aş tığ ımız zamanki fi ş o l a nl arın tümü burada
ki kartateksin içeri sinde de var mı diyorsunuz? 

POLiS MEMURU SEZAİ ADA- Evet efendim . Bir tek asay i ş in yok. TEM' in de var. Biz de gönderiyoruz, TEM 
de gönderiyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Teşekkür ederiz. 
S EZA İ Bey, siz aynı zamanda hem burada ça lı ş ıyorsunuz hem de fiş l er in yukarıdaki GBT' deki takibini mi yapı
yorsunuz? 
POLİ MEMURU SEZAİ ADA - Evet efendim. 
BAŞKAN Dr. ema T. Pİ ŞKİN ÜT - O zaman biz GBT'ye giderken, isterseniz beraber gidelim , orada da 

yardımc ı olursunuz. 
(Adli infaz kay ıt defteri incelendi) 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Burada şu do l a bın içerisindekilerin ayrıca bütünüyle kaydedildiğ i bir defter 
var ını? 
POLiS MEMURU SEZAİ ADA - Var tabi i. Adli infaz kay ıt deft erimiz var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ona bakabilir miyiz? 

POLiS MEMURU SEZAİ ADA - İl , il y ılına göre, şahı s l arı deft ere kaydediyoruz. Yaka lananları kırmızı kalem
le "yaka landı veya " iade edi ldi" şeklinde deft erde görünüyor. 
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BAŞKAN Dr. Sema T. P İ Ş Kİ NSÜT- Ad li infaz kay ıt de fteri olarak 5. 1. 1996' dan 29 Man 2000 tarihine kadar 
94 tane mi? 
POLiS MEMU RU SEZA İ ADA- Her y ıl değ i ş i yor . 2000 y ılı içe risi nde ge len 94 şahs ın a ranı as ı. Bu defter her 
y ıl kapanıp aç ılıyor . 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT - 5. 1.1 996'dan birinci y ılın bitimine kadar 144 ki ş i . 1997 y ılında 

22. 12.1 997'de 18 1 ki ş i . 

KOMİ SER HÜSEYi N A VNi ÖZCAN- Ya l nı z, bunlar her sene gidip ge len şahı s l a rın ev rakl a rı. Ayrı ay rı şahı s

lar değ i l. Sene sonu it ibariyle evrakın tarihinin değ i ş ın esi içi n. Yakalananlar her y ıl savc ı beye iade ediliyor, 
tekrar geri ge liyor. Genelde aynı isimler. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- 1998 yı lınd a 189, 1999 y ılın da 198, 2000 y ılında da bugüne kadar 94. 
Hepsini to plad ığınıı z zaman 400-500 civarında. 
KOMİSER HÜSE Yi N A VNi ÖZCAN- Hepsi aynı şahı s l ar . Yeni y ılın kayd ını a lnı as ı için , y ıl sonu itibariyle 
evrak ı gönderiyoruz; savc ılık tekrar bize iade edi yo r, tekrar kaydcd iyoru z. 
POLiS MEMURU SEZA İ ADA- Genelde aynı şa hı s l a r o ldu ğu iç in , t opl aını 200 c i varında oluyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Pek i, buradaki fi ş l e rini z 200 tane mi ? 
KOMİSER HÜSE YiN A VNi ÖZCAN - Yuka rıd ak i fi ş l erimi z de bundan farklı. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT - Bu, sizin ad li infaz kay ıt defterini z. in faz ı o lmuş olup da buraya ge lip tes

lim olmuş olanlar. Oradakilerin içeris inde istihbarat olarak a ldığ ını z bilg iler, ifadelerin içeri sinde geçen isiml er 
dahil olmak üzere olaya k a rı ş mı ş olan isimler, birkaç defa gelmi ş, g itmi ş olanlar. 
EMNiY ET MÜDÜRÜ HABİB ŞA HİN- İ stihba ri nitelikte fi ş yok biliyorsunuz. Eskiden va rdı. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- İ stihba ri nitelikli derken, evrak ı n içe ri s indeki ifadede diğer ad ı geçenlerl e 
ilgil i olan? .. 
EMNiY ET MÜDÜRÜ HA BİB ŞAHİN - Onlar a lınıp adliyeye gönderil en, yakalama o l ay l a rı var. Ancak, duyum 
a lınmı ş, fi ş aç, öyle bir şey yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Hay ır , açam azs ını z zaten. Eskiden aç ıl ıyordu. 

Kaç tane fi ş var ş imdi ? 
POLi S MEMURU SEZAİ ADA - 400 küsur efendim . 
KOMİ SER HÜSEYiN AVNİ ÖZCAN - Bizdeki fi ş l er mahkeme kara rı y l a aç ılmı ş fi ş l e r. Di ğe r bir şah s ın 

ifades inde geçmişse ona bilgi fi ş i aç ıyoruz. Bilgi mahiyetinde bizde ka lı yor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. P İ Ş KİN SÜT - Tunce li asay i ş şubes inin yakl aş ık 400-500 c iv arında aç ılmı ş olan, eskiden 
beri ge len takipte olanlar var. 
POLi S MEMURU EZAİ ADA- Bunun içeri s inde yakalananlar var, halen arananlar var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - G ı yabi tutuklu olanlar va r. 
EMN iY ET MÜDÜRÜ HA BİB ŞAHİN - Bilgisayara girince Türkiye genelinde görü lüyor. Memur bizzat kendisi, 
her önüne ge len açanı az onu . 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT - Gayet tabi i. 
Geçen sefer ge ldi ğimi zde biz asay i ş teki da lapiara da baknıı ş tık . 

EMN iY ET MÜDÜRÜ HABİB ŞAHİN - Yine bakabilirsiniz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT - Yok. Ama, ş imdi , o nl arın GBT' den dökümünü görebiliri z. 
EMN iY ET MÜDÜRÜ HABİB ŞAHİN- Yukarıda geneli vardır . 

Terö rle Mücadele Şube Müdürlüğü: 

Üst kat: 
(Arş i v kı smı , bilgisayar odas ı , bomba imha uzmanl arın a ait oda görüldü) 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Bi lgisayar oda nı z hem a rş ivin hem fi ş t e ki bi lgilerin dökümünün o ld u ğu 
yer mi? 

KOMİSER FAD lL GÜÇ LÜ - Doğrudur efendim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Bombalama o lay ı var ını ? Mesela 2000 y ı lında hiç olay var ın ı ? 

MiTHAT DEMiRCAN- Bir o lay ınıı z var efendim . 
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BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKi SÜT- Bomba mıydı .., 

MiTHAT DEMIRCA -Bir antitank ınayını vardı. Onu arkadaş l arımı zla birlikte imha ettik. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Eski y ıll ara göre sayılarda düşme var nı ı ? 

MiTHAT DEMİRCA -Yar. kı smi düşme var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT- Me ela 1998 'de ne kadardı. 1999'da ne kadardı ? 

MiTHAT DEMiRCAN- 1998'de 6 taneydi. 1999 'da 3 taneydi. Ş imdi , üç ay lık zaman içinde I tane var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiN ÜT- Büroda kaç kişi ça lı ş ı yor? 

MiTHAT DEMiRCAN- 3 kişi . Bir arkadaş ımı z tayinci, 2 kişi kalıyoruz . Tekrar bir kişi gelecek . 
BAŞKAN Dr. ema T. PİŞKİNSÜT- Üçü de uzman ını.., 

MiTHAT DEMiRCA -Doğrudur efendim. 
BAŞKA Dr. Sema T. PiŞKi ÜT- Elbiseniz var ını ? 

M iTHAT DEM i RCA N - Bütün rn a l zern e l eri ın iz tamarn dır. merkez gönde riyor. Herhangi bir isteğimi z olursa. 
Müdürlüğüınüz vasıtasıyla Ankara ' dan temin edebi li yoruz. Herhangi bir şüphe li paket durumda, o gibi ihbarlar

da kı yafe tl eriıniz i giyip gerek li müdahaleyi yap ı yoru z. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiN SÜT- Bu 3 kişi olmadığ ı zaman? 
MiTHAT DEMİRCAN- 24 saa t ça lı ş ı yoru z. 

BAŞKAN Dr. ema T. PiŞKiNSÜT- Başka görev var ını ? 
MiTHAT DEMİRCAN-Başka görev yok efendim. 

BAŞKA Dr. Sema T. Pi ŞK i N ÜT- Bomba olmasa da 24 saat büroda çalışıyorsunuz. 

MiTHAT DEMiRCA -Doğrudur, hazır bekliyoruz efendim . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT- Bütün Tunceli'nin içerisinde, diğe r il çeler de dahil o lmak üzere 3 uzman 
olarak ça lı ş ıyorsunu z. 

MiTHAT DEMiRCAN-Doğrudur efend im . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT- Teşekkür ederi z. 

TEM ifade a lm a od as ı : 

BAŞKAN Dr. enı a T. PiŞKiNSÜT- Ses, kamera kaydınız var nı ı , yapabi liyor musunuz? 
KOMiSER FAD lL GÜÇLÜ- Yar efendim. Öbür taraftan kayıt yap ıyo ruz. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ T- Geçen sefer ge ldi ğimizde bu odalar aynı mıyd ı , yoksa şu ara yoktu da ikisi 
tck oda nı ı ydı 'l 

KOMiS ER FADlL GÜÇLÜ- Aynı olması l azım . 

MUSTAFA ERB EST- Geçen sene tek odaydı. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKiN ÜT- ikisinin arası kapat ı l a rak tek oda haline getiri l mi ş. 

K OM i SER FADlL GÜÇLÜ- Aynı zamanda t eş hi s odas ı efendim. Teşhis camını ı z ka pa lı , görmen iz aç ı s ından ş u 

an açtık. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKi ÜT- Şimdi , burada bir ı ş ık yanan yerini z var. alt zemini tahta ve üzeri naylon 

kaplannıış . Duvarları ses geç irrncz. Ortaya bir du var il avesi yap ıl a rak iki oda haline getirilmiş . 

Orada kalorifer yoktu , oras ı n as ıl ı s ını yor? 

MUSTAFA SERBEST- Bina genelde kalariferli olduğu için buralarının soğunıas ı pek olmaz. Bin anın her ta rafı 

koınple ı s ınır. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKi ÜT- Geçen sefer tek oda halinde ve siyah olarak görüp değerl endirdiği nıiz oda 
iki oda haline getirilmiş . 

MUSTAFA SER BE T- Klirn aını z var, görü ntü almak için kaın c raını z var. Sorguyu seyretmek isteyenler için yer 
var. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Bunlar nedir? 

KOMi ER FADlL GÜÇLÜ- Kaın era edasıyla bağlanııyı sağ lıyor. 
BAŞKA Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT- Bugü n sorgu var mıydı ? 

KOMi ER FADlL GÜÇLÜ- Bugün yoktu efendim . 
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BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKi SÜT- Ama, havas ı çok ağır. Aspiratörünüz var, orada da bir vantilatörünüz var. 
K OM i SER HÜSEYiN A VNi ÖZCAN- O aspiratö r efendim. Burada klima var. 
KOMiSER FADlL GÜÇLÜ- Yılbaşından önce burada ifade alındı. 2000 yıl ı içerisinde herhangi bir kimse bura
da ifade alınnıadı. 
BAŞKA Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT- Alınabilirdi. 

KOMiSER FADlL GÜÇLÜ- Kullanılmadığ ı için , bu klima çalıştırılnııyor . 

BAŞKA Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- içerideki ni buradan izleme olanağını z oluyor. 
KOMiSER FADlL GÜÇLÜ-Kamera odasından oluyor efendim. Dışarıdan takip etmek isteyenler buradan izliy
or. 
BAŞKA Dr. ema T. PiŞKi SÜT- Aslında, normaldekamera odas ında n bunu izleyebilir; yani , buradan direkt 
görmese de olur. 
KOMiSER FADlL GÜÇLÜ- izleyebilir. 
MU TAFA SERBEST- Sorulacak sorul arı yöneltmek açısmdan izleyiciye avantaj sağ lı yo r. 

Neza rcthaneler: 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKi ÜT- Kamera odasının karşısında erkek tuvaJetleri var. 
KOMiSER FADlL GÜÇL - Diğer tarafta da duş ve tuvaJetler var. Sıcak suyumuz var; termosifon sürekli 
çalışıyor. 

BAŞKA Dr. Sema T. PiŞKi SÜT- Bunlardan başka bir mekan daha var mı ? 

MUSTAFA SERBEST- ezarethanelerimiz var efendim. 
BAŞKA Dr. Sema T. PiŞKi SÜT- O arada iki tane de küçük oda mevcut. 
Burası kaçıncı kat oluyor'l 
MUSTAFA ERBEST- Zeminle beraber dördüncü kat oluyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- O zaman tadilatı yap ılıyordu. Daha önce ge ldi ğimizde her bir nezarethane 
değişik boyutlardayd ı , yani bunlar çok ufaklı, değil mi 'l 
MUSTAFA SERBEST- Evet. Genişletilmiş. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKi S ·· T- Geçen sefer ge ldiğimizde böyle ufak olarak kaç tane oda vardı? 
MU TAFA ERBEST- Tam bilemiyorum efendim. 
BAŞKA Dr. Sema T. PiŞKi SÜT- Peki . mesela, bu oda geniş l etilmiş bir oda mı , tek oda mı ? 

MUSTAFA SERBEST- Genişletilmiş . Burası ölçüye göre yapılmış . Hatta daha önce ufak bulunan erkekler 
nezarethanesine, küçük olduğu için, şu anda depo olarak kınasiyelerimizi koyuyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT - Türkiye 'de en küçük nezarethane odası bulunan emniyet müdürlüğü 
burasıydı. 

Zaten büti.ln bakınca onlar ufak ufak belli oluyor. Mese la 4 tanenin yerine tek yapılmış, 6 tanenin yerine tek 
yapılmış. 

Ölçüye göre yapılmış , altları plastik kaplanmış. 

orgu Bü ro Ami r li~ i: 

ZiYA ALİ ÇEŞME- Buradan konuşup cevap alıp sorguyu yönlendirebiliyoruz. 
KOMiSER FADlL GÜÇLÜ- Herhangi bir çelişkide buradan soru yönlendirme veya soruyu sormak şeklinde ola
biliyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT- Sadece bu odayı mı görebiliyorsunuz? 
ZiYA ALİ ÇEŞME- Sadece odayı görebiliyorum . Artı, karş ıda büyük odam ı z var. Artı biraz önce ginniş olduğu
muz teşhis odalarımız var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKi SÜT- Onlar da görülüyor mu? 
ZiYA ALİ ÇEŞME- Oraları da izleyebi liriz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Şimdi görebilir miyiz? 
ZiYA ALİ ÇEŞME- Yalnız, cihaz ayrı , onun tekrar kablolarını söküp takmanı lazım . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Peki, nezarethanelerin koridorunu takip edebiliyor musunuz? 
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MUSTAFA SE RB EST- 24 saat orada nöbetçi oturduğunda o koridor devamlı izlenebiliyor. 
BAŞKAN Dr. ema T. PİŞKİNS .. T- Ama. odalar izlenmiyor. 
MU TAFA SERB EST- Oda lar izlenm iyor. Koridora ç ıkarıld ı ğında koridor devam lı izleniyor. 

Odaları birleştirilerek tek nezarethaneye dönüştüriilen bölüm: 

ZiYA ALİ ÇEŞME- Sorgu personeli dinlenme odası , sorgu idari büroınuz . 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş Kİ ÜT- Aslında burada da kapı varm ı ş . 

ZiYA ALİ ÇEŞM E- Evet, burası nezarethane odas ıyd ı. Ancak , standan lara uynıadığı için depo haline getirdik. 
ezarethane olarak ku ll anmıyoruz. 

BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- Peki . Evvela burası iki odayd ı , ondan sonra tekini kaldırdınız, tek oda 
halinde yaptını z, yine de standarda uygun olmadığ ı için tamamen iptal mi oldu? 
ZiYA ALİ ÇEŞME - O tamamen iptal oldu efendim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi ŞKİN ÜT- Yani , ikisi birleştirildi ğ i halde bile standarda uygun olmad ı , dön tanes ini 
birl eş tire rek yaptını z . 

ZiY A ALİ ÇEŞME- Buraya bi z kendi malzemelerimi zi koyduk efendim . 

TEM orgu Personeli ile görüşme: 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKi N ÜT - Merhaba. 
Geçen sefer ge ldiğ imizde siz vard ın ı z, sizinle görüşınüştük . Hatta, ben ize çocukl arı nı z var ını diye sormuştum . 

KOMi SER FADlL GÜÇLÜ- Evet. 
BAŞKA Dr. Sema T. PiŞKi SÜT- Diğer arkadaş l a r yen i mi? Kaç arkadaş ımı z ça lı ş ı yor? 
KOMİSER FAD lL GÜÇLÜ -Şu an PKK masasına 4 arkadaş ımı z var. TİKKO masas ında 2 arkadaş ımı z var; 
ancak, bunun I kişi s i nöbetten ç ıktı , nöbet istirahatinde; ş u anda I arkadaşımız burada. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKiNSÜT - Masa lar kendi a ranı zd a da çalışıyorsunuzdur, o masa bu masa değil , 

toplamda ça lışılıyordur. 

KOMİSER FAD lL GÜÇLÜ- Tabii. doğrudur efendim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Terörle mücadelede sorgu olarak kaç ki ş i var? 
KOMİ ER FADlL GÜÇLÜ- Şu anda 6 kişi var. orgu idari bürosuyla bi rlikte sorguda ça lı şan toplam 8 kişi var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Peki , kaç tanes i akadem i mezunu? 
KOMİSER FADlL GÜÇLÜ- Rütbeli olan bir tek ben varım , diğer arkadaş l arımız polis memuru . 
BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- O üç ay lık sorgu ve terör kursunu a lını ş vaziyette mi ? 
KOMİSER FAD lL GÜÇLÜ - Hay ır efendim , tamamı a lmı ş değil. Şu anda 2 ark adaş ımı z kurslu . Bir Mustafa 
ark adaşımı z, bir de Fatih Bey kurslu. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Peki , eleınanlar daha önce nerede ça lı ştılar ; yani , Tunceli'ye ilk ge linıni
yar herhalde, başka illerde görev yapmı ş lardır. 

KOMİ ER FADlL GÜÇLÜ- Doğrudur efendim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞK İN ·· T- Daha öncek i çalışmak la. beceri, denemeyle olabiliyor. 
5 arkadaş burada, sizinle 6, şu anda 2 ki ş i yok diyorsunuz; toplam 8 kişi . Hepsinin çocuğu var ını ? 
FATiH .. . - Var efendim . 2 çocuğum var. 
BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Bütün aileler Tunceli ' nin içindeler mi ? 
FATİH ... - Tunceli ' deler efendim . 
BAŞKAN Dr. eına T. PİŞKİ SÜT- Lojınandalar herhalde? .. 
FATİl-I ... -Evet. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Son zamanlarda terör oldukça aza ldı. Gelen vaka say ı s ı da eskiye göre daha 
az. 
FATİH ... . - Evet, esk iye göre, 1997'ye göre biraz daha az; daha öncek i y ıllara göre daha da az. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Geçen sefer sordum , bir kez daha soracağ ı z ; çünkü. iki senenin içeri sinde 
baz ı değ i ş iklikler ne safhada di ye sonn ak için . Geçen sefer ge ldiği mizde de çok fazla dinlenme imkanı veya özel 
tatil yapabilme, enede bir veya iki kez ailesiyle birlikte bir başka yerde dinlenme imkanı yoktu . Özellikle terör 
sorgu s urıda çalışanlar için böy le bir imkan var mı şu anda? 
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KOMİSER FAD lL GÜÇLÜ- Efendim. o biraz da maddi konularla ilgili bir problem . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Sizlerin kendi durumunuzla il gili değ il de. teşkilat olarak sağ l anan böyle 

bir imkan var mı? 

KOMİS ER FADlL GÜÇLÜ- Hay ır, yok efendim . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Peki . senede bir veya iki defa veya takdir edildiğ i kadar. sizin kendi 

şikayetini z hiç olmaksızın tanı bir check-up kontrolünden geçme imkanını z var ını ? Sizin şikayetiniz olmadan. 

terör sorgu surıda çalıştıkları için çok fa rklı , çok ri skli , sinir s isteminin çok hassas olunduğu bir yapıda olunduğu 

için tam bir check-up'tan geç ilip ve bunun da defter halinde kaydedildiğ i bir şey ini z var mı ? 

KOMİSER FAD lL GÜÇLÜ- Defter halinde kaydcdilmiyor; ancak, en ufak bir rahats ı z lık hi sscttiğimizdc hemen 

çıkabiliyoruz . Doktora gitme inıkanımız her zaman mümkün. Emniyet hekimliğimiz var. Sevk alabi li yor 

a rkadaş ları m ı z. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Tabii, bizim kastetmek i s tedi ğimi z kendisinin hi sse tti ğ i değ il ; yani , bi z 

doktor olarak bile bazı hastalı ğ ımı z ı hisscdemcyebi liri z. Önemli olan onu erken yakalayab ilmek ve hem moral 

hem de beden değerleri bakımından da güçlü kılabilm ek . 

Sorguda çalışan arkadaşların , di ğer büro hi zmeti yapan polis memur arkadaşların ?zlük haklarından farklı bir bir 

konumları var ın ı ? 

MÜRSEL GENÇ- Var, arkadaşlar terör l azminatı alı yor . Di ğer birim lerde ça lı şanlardan , asayişten veya karakol

I a rım ızdan farklı olarak, kanunun ve rm iş olduğu . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ne kadardır o terör tazminatı ? 

FATİH ... - 30 milyon . Bunu, sorgu memuru olarak değ il , Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak a lıyoru z. 

MÜRSEL GENÇ- Terörle mücadelenin komple personeline geçen bu . 

BAŞKAN Dr. ema T. PİŞKİNSÜT- Öze l bir ıazminat desteğ i var ını ? 

MÜRSEL GENÇ- Yok efendim . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Ama. hayati ri ski çok daha fa zla; dı şa rıda uğraştıkları insanlar terörün 

in sanları. aileleri , çocukları tanıdıkları takdirde çok daha ri sk altında kalabilecek ler. Böyle bir şey yok değ il mi? 

MÜRS EL GENÇ- Doğrudur efendim . Ayrıca. terörle mücadele toplu ola rak yapılan bir mücadele . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Gayet tabii. 

Peki , asayiş so rgu s urıda ça lı şan arkadaşların büro memurlarından farklı bir t aznıina tl arı var mı? 

MÜRSEL GENÇ- Yok . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Fatih Bey, sizden başlaya lım . Kaç senedir bu gö revde çalışıyors unuz, daha 

önce neredeydiniz? 

FATİH ... - 13 y ıldır polis nıenıuruyunı , 9 yıldır terörle mücadele şubesinde çalış ıyorum. Bunun 6 yı lında istan

bul Terörle Mücadelede ça lı ş tım . 1997'den itibaren de buraday ım . 

GÜRBÜZ KALENDER - 6 y ıllık polis nıenıuruy unı . 2 y ıl Kırıkkale ' de karakolda gö rev yaptım . 4 y ıldır da 

Tunceli'de terörle mücadelede görev yapıyorum . 

AYHAN PEHLiVAN- 1993 yı lında girdim . 1995 'e kadar Çevik Kuvvette çal ı ştım. 1998'e kadar istanbul'da 

terör şubesinde yine sorguda çalıştım. 1998'den beri de yine Tunceli 'de sorguda devanı ed iyorum. 

MUSTAFA ÖZCAN AMASYA- 8 yı llık polis menıuruyum . 7 y ıl istanbul terörde çalıştım . 1 sened ir de burada 

ça lı şıyorum. 

SADlK ALACA- 8 y ıllık polis nıenıuruyum. 4,5 sene Antalya'da, 3.5 senede burada terördc çalıştım . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Sorgu personeline veri len klasik kurstan almad ını z değil mi ? 

SADlK ALACA- Almadım . 

KOMİSER FADlL GÜÇLÜ- Sadece 2 arkadaş aldı efendim . Mustafa Bey ile Fatih Beyin var. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKİNSÜT- Bütün ça lı şınanız boyunca, mese la terör sorgusuna geçtikten sonra artık 

bir daha geri dönüşünıünüz olmuyor. Kendi isteğinizle ayrılma hiç oldu mu, yoksa hep kendi i s t eğ ini z le bu konu

da devam mı etm ek istiyorsunuz? 

SAD lK ALACA- Terörle başladık . aynı şe kilde gidiyoruz. Herhangi bir i s t eğ imi z olmadı. 
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BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Yetkili olarak size şunu sonııak istiyorum. Genelde teröre başladıktan 

sonra -bütün iller için de söz konusu- artık hem koruma bakımından hem o i ş in içeris inde olmak bakımından 
emek lilik süreleri ge linceye kadar pek bir daha kolay kolay ayrılm ak istem iyorlar, o şeyde kalmak istiyorlar. İstis
na l a rı var m ı ? 
MÜRSEL GENÇ- Var tab ii efend im. Arkadaşımızın biri dilekçe verdi ; ben psikolojik yönden rahats ız o luyoruın , 

evde huzuru m yok, terörden ç ıkm ak istiyorum . Biz onu ç ıkardık, şu anda başka bir karako lumuzda istihdam ed iy
oruz. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Çok nadi r ga liba? .. 
MÜRSEL GENÇ- Tabii, nad iren oluyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Çünkü, geçen se fer biz arkadaş l arla görüştü gümüzde hiç yoktu . 
MÜRSEL GENÇ - Ben iki senedir burada görev yapıyorum. ilk defa bu tür olay la karşılaştıın ; ama, genelde 
görevin yürüınesi nde, özellikle polis t eşk il atına , devielimize zarar verıneyecek nitelikte bir suç unsuru yoksa 
arkadaş larımızın bu görev lerine devam ed iyorl ar. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Terörün en yoğun olduğu y ıll ardan itibaren sorgu personelinin içerisinde 
şehit verdiğ ini z oldu mu, hiç var ını ? 
MÜRS EL GENÇ- Yok efendim. 
BAŞKAN Dr. Sema T. P İ ŞKİNSÜT- Aynı zamanda operasyona da gidiyorlar değ il mi? 
MÜRS EL GENÇ - Bizim burası iki senelik olduğu için , çok kısa bir süre . İki senelik süre zarfında 

arkadaş la rıını z ı burada biz tak ip edebi i iyoruz. Ama, buradan dışarıya gittikten sonra arkadaş larım ız hakkında her
hangi bir şey olup olm adı ğ ını tak ip etmemiz mümkün değ il. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Hay ır. ben Tunceli ' nin içinde, gö rev s ıra s ında var mı so ruyorum? 
MÜRSEL G NÇ- Hay ır . yok. 
EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI ATiLLA ÇAG LI- Şimdi , bir şey söylemek istiyorum . Bu 5 arkadaşımızın 
bütün terör hizmetlerini tek baş ına yürüttüğünü lütfen sanmayın ı z. Hizmeti hep birlikte, diğer birimlerde şubede 
ça lı şan ek ipleri yle, terörle mücadele ekipleri yle, yakalama ek ipleriyle. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞK İNSÜT- Gayet tabii: öyle şey zaten mümkün değ il. 

Ama, buraya nezarethaneye a lınanl arın ifadelerinin alınmas ında ve nezarethaneye getirilip götürülın e s ıra larında , 

yani o ilk ifade tutanak l arının tutulma ında. o odalarda birebir o kişilerle beraber olan bu arkadaş l ar. 

EMNiY ET MÜDÜR YARD IMCISI ATiLLA ÇAGLI- Evet. 
BAŞKA - Teşekkür ederi z. 

Fiş Büro Amirliği: 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Hem terör sorgu personeli olarak çalışan içeride gördügümüz arkadaş l ar 

hem de asay i ş şubes inde sorgu persone li olarak çalışanların içerisinde hiç bayan yok. Geçen dönemde yoktu, bu 
dönem de yok, değ il mi? 
MÜRSEL GENÇ- Bayan var; fakat , istirahatte. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞK İNSÜT- Sorgudalar mı? 

MÜRS EL GENÇ - Sorguda yok. Bayanlar ge ldi ğ i zaman sakıntımız olmas ın diye 2 bayan personel a ldık . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Geçen sefer de bir bayan vardı. 
MÜRS EL GENÇ- Hay ı r. Ama. o psikolojiyi çözmek, biraz da erkek işi . Ama, ş ube içerisinde var. 
EMNiY ET MÜDÜRÜ HABİB ŞAHİN- Sorgu kurslu bayan memur yok. sorgucu yok: ama, karakoldan, şube
lerden a lınıyor ; üst aramas ıy la , tuvalet, nezarete, sorguya götür getir bayan var. Sorgucu yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Sorgu aslında son derece zeka ve aklın da i ş l etildi ğ i , çapraz soru 
teknikleriyle insanl arın aklındakini karı ştırarak a lınm as ını gerektiren bir iş . Dolayısıyla. düşünülenin aksine, 
zekanın çok, pratikli ğ in çok işlediğ i bir şey . Bayanlar yetersiz kaldıkları için herhalde, akıl yönünden de! .. 
Diyarbak ır Emniyet MüdürümUz de aynen bu şek ilde izah ettiler. 

EMNiY ET MÜDÜRÜ HABİB ŞAHİN- Yok . Sorgu tekn iğ ini bilen biri olm azsa olmaz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ben onu özellikle kayda geç iriyoruın : Bir, bayan var mı ; iki , çocukları var 

mı diye. 
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Fiş olarak kaç tane o layınız var? 1998 başında gelmi ştik biz. 1997, 1998, 1999 y ıllarınd a nczarethaneye giren
Ierin toplam say ı olarak verebi lir misi ni z? 
POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLA -Onu sorgu idari bürodan almam ı z l azım; çünkü , kay ıtl a rı orada tutu
luyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT- Sizin terörle ilgili açmı ş oldufbunuz fi ş l e rin tümünün kaydı aynı zamanda 
GBT' de var değ il mi? 
POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLA -Tabii, hepsi var. Çünkü, biz, GBT ile ortak l aşa ça lı ş ıyoruz. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT- Şunu söy lemek istiyorum : Burada ifadesi al ındı , nezarethane defterine 
kaydedildi . Ondan sonra fiş açı lmas ı veya savc ılıktan gelen düşüncelere göre fiş aç ılm as ı gerekti . Fişi açt ığını z 

zaman hem buradaki kartoteks dolabına, hem elinizdek i bilgisayara, hem de ay nı kanalla da alttaki GBT'ya 
bildiriyorsunuz. O GBT de zaten bütün Türkiye'ye bağ lı o lduğu için Türk iye'de görünüyor. 
O zaman, kartoteksten rasgele birkaç tane isim a lalım. 

Önce şunu sormak istiyorum : Fiş açı lm as ın a karar verilip fi ş i aç ıl anla rın tümünün ev rak ı burada mı? 

POLiS MEMURU TEVFiK ÖZA LAN- Burada. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Kaç tane fiş var burada? 
16 408 fi ş 2000' in başından bugüne kadar ge len m i? 
POLİ MEMURU TEVF iK ÖZASLAN - Kuruluştan bugüne kadar ge len hepsi. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT- Kuruluştan itibaren 16 408 fişin içerisinde daha önceden ilavesi olup da 
herhangi bir nedenle suçsuz olduğu , sabıkasının olm ad ığ ı , dü ş üldüğü , vesaire, mahkemes i olup düşü l en var mı ? 

POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLAN- Yar. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKi SÜT- Kaç tane on lar? 
POLiS MEMURU TEVF iK ÖZASLAN - Onlar ş u anda 13 000 civarınd a düşümü yapılan , sadece bizim 
aradığ ımı z 1 603 kişi vardır. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT- Yani , burada 16 000 kU sur fiş var. 
POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLAN- Evet; bunların 1 600 kusurunu biz şu anda arama ya pıyoru z, yani ülke 
genelinde aranıyor. Diğerl e rini düşünıli yapılmı ş, yakalanmış , savc ılığa sevk edilmi ş, bilgi almak açısından ola
bilir. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Onlar da tabii bu 16 OOO'in içeri sinde. 
POLİ MEMURU TEVFiK ÖZASLAN- Hepsi burada. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKi SÜT- Siz bilg isayarı aç tığ ınız zaman, biz hangilerinin a randığ ını , hangilerinin 
aramadan ç ıkarıldığ ını , hangilerinin de dava kazandığını veya o şek ilde kaybolduğunu bulabilir miyiz? 
POLİS MEMURU TEVFiK ÖZASLAN- Tabii, bulursunuz. 
MÜR EL GENÇ- "Kaydı var, aranmıyor" şeklinde "bilgisi var veya şu , ş u kaydı var, aranıyor," "şundan , şun

dan kaydı var, aranmıyor" şek linde olabilir. 
FADlL GÜÇLÜ- Ülke genelinde bizim aranıl anları bulabilirsiniz; ama, düşüml e ri , ülke genelinde bizim gön
derdi ğimi z li steye göre bulunuyor. 
BAŞKA Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Mesela, şurada n bir tane bakıyorum: " illegal yo llardan yurtdı ş ına geçmek ." 
Aranıyor mu bu şahıs? 

POLi MEMURU TEVFiK ÖZASLAN- Hay ır. Şu anda üzerinde kırmızıyla numaras ı olan şahıs l a r a ranıyor . Bu 
şahı s y urtdış ına kaçak yo llardan gitmi ş; Yunanistan'da, geçmek üzereyken yaka l anmı ş, h akk ınd a i ş l em yapılmış . 

Onun bu şekilde bi zde bilgi fi şi var, şah s ın bilgi fi ş i var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT- Bu bilgi fi ş i olduğunu nereden anladınız? 
POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLAN - Çünkü , örgüt yok. Örgütü olanda örgüt yaz ı yor , PKK örgütü , diğer 
örgütler. Alttakiler dosya numara l a rı oluyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KİN ÜT- Pek i, bu tekrar yurtiçi ne döndü, kapıdan girdi veya kaçak olarak girdi diye
lim . Herhangi bir nedenle de bir devlet işi nedeniyle bir kağıt alm ak için başvurdu ; GBT'den ç ıkacak mı ? 

POLi S MEMURU TEVFiK ÖZASLAN- Bu bil gisi çıkar. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT - Yani , denir ki: İll ega l yo llardan yurtdı ş ın a gitm ek üzereyken 
Yunanistan 'da yaka l andı. 
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POLiS MEMURU TEVF iK ÖZASLAN - " Yurtdı ş ın a çıkmak üzereyken Yunanistan'da yakalandı ' ' şe klinde 
kayd ı vard ır ; a ranın ıyorsa kaşes i vuru lu r. Yani. şahı s bu suçtan herhangi bir işlem görmüşse. bundan sonra bir 
daha aynı şekilde olmaz efendim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Bu " .......... .... " hep aynı sülale mi ? 
POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLAN- Soyadı " .... .......... " olan Tunceli ler. Kartotekstek iler alfabetik soy isıne 
göre. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT- Soyad ı " ...... ....... . " olan Tunceliler. " .............. "; infaz kırsal. .. " edir o? 
POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLAN -" ........... ... "' ın ya ka landığ ında , ilimiz kırsa lında olduğuna dair vermiş 
olduğu bir ifade. ifadede bu şah s ın şu anda Tunceli kırsa lın da " .............. " kod ismiyle faa liyet yürüttüğü . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKi SÜT - Ama, benim şu elimde baktı ğ ıın fış . " .... .. ..... .. . " isimli bir insan." .. ... ..... .... " 
demiş ki : " Bu kırsalda bu var." Bu GBT'de var mı? 

POLiS MEMURU TEVFiK ÖZA LAN- Vard ır , şu anda GBT'de mevcuttur. Türkiye' nin her yerinde, şu anda, 
soyadını gi rdi ğ ini z zaman arama kay ıtl arında bu şahı s "Tunceli Emniyet Müdürlüğünce aranıyor" şek linde 

görülür. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT- Peki, bu şahs ın ne yapınas ı l azım ? Belki bilmiyor. 
POLiS MEMURU TEVFiK ÖZA LAN - Bilmiyorsa, yakalandığ ı zaman biz mahkemeye sevk ediyoruz. Eğer 
üzerine isnat ed ilen suçu ispat edemiyorsa tamam : ama, edebiliyorsa, ben burada değilim , ben bu tarihler arasın

da fa lanca yerdey im ; zaten onun gereğ ini mahkemeler yapar. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKi SÜT- Siz, bunu ş imdi a rıyor musunuz, aram ıyor musunuz? 
POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLA -Şu anda, bu şahı s bizde aranıyor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT- Nereden belli ; TİKKO örgütü yaz ı yo r , ondan ını ? 
POLiS MEMURU TEVFiK ÖZA LAN- Evet , bizim vermiş olduğumuz şu tahdit numaras ından aran ıyor 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKİNSÜT- Deıninkinde , o birincisinde? .. 
POLiS MEMUR U TEVFiK ÖZA LAN- O numara yok tabii. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKiNSÜT- Peki , bunu niye aram ı yorsunuz, yurtdı ş ın a kaçmışsa? 

POLiS MEMURU TEVFiK ÖZA LAN- Kaçmı ş , ge lmi ş . 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pi ŞKİ ÜT- Gelmi ş, cezas ını a lını ş ; dolay ı s ı y la da savcılık bunun a raınasıyla ilgili bir 
rezleke düzenlemiş değ il. 

POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLAN- Hay ır. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ama, burada bilgi mahiyetinde var. 
POLi S MEMURU TEVFiK ÖZA LAN- Bilgi mahiyetinde bizde duruyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞ KİNSÜT- GBT'ye g irildiğ i zaman bu çıkacak tabii. 
POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLAN- Çıkacak, ama kayd ı o lm ad ığı şek linde çıkacak. "Aranmıyor" şeklinde 

kaydı var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT- Peki. 
Birkaç tane isim bakalım :" .............. ", si l a hlı çatışma , firar ; " .............. ", PKK, yaka l andı ; v, 1987 y ılında , zi ın -

ın et , " ............ .. "; " .. ............ " Hozat, Ds. " ..... ... .... .. ", öğretm en , bilgi mahiyetinde; " ..... ... ...... ", Şı rnak , ihaleden 
örgüte pay vermek. 
Pembe, yeşi l fiş olmalarının bir anl amı var ını sizi n için? 
POLiS MEMURU TEVFiK ÖZA LAN - Şu anda bizim için yok. Daha evvel örgütlerde hakkında aç ıl an fişler. 

GBT'de genelde arananlar var. Tunceli GBT'ye so rulduğu zaman bu şahs ın metni bulur. 
MÜRS EL GENÇ- Efendim, adam yakalandı ysa, eğer aranmaya a lınmad ı y sa , biz fi ş ini kendimiz açtı ğıını z an 
onun GBT'de kaydı çıkmaz. Tüm Türkiye genelinde aranınası için daha evvelden aramaya a lınmas ı gerekir o şah
s ın . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Biraz önce söylediniz, 16 408 tane var. 
POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLAN - 1 663 tanes i Tunceli nilfusuna kayıtlı. Tunceli nüfusuna kayıtlı olup 
İ s tanbul ' un aradığı şahs ı da biz a rı yoruz. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pi ŞKiNSÜT - Kadrolu olup da o tilrde bir uzmanlık alanı olmu ş olan var ını 

arkadaş ların ı z arasında? 
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POLIS MEMURU TEVFIK ÖZASLA - Sadeec bilgisayar kursu görmüş personelimiz var . 
BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- Acaba ye ni programlar ürcteb ilın e k aç ı s ından böyle bir kadro olmaz mı? 

Örneğin. Emniyet Genel Müdürlüğünde var. 
EMNiYET MÜDÜRÜ HABİB ŞA Hİ N- Büyük vilayet ler bunları kadrolarında tutuyorlar. Kendi zaruret lerindcn 
dolayı şark görevini yaptırnı ı yorl ar. Genel Müdürlüğüıııü zün politikas ı bu yönde . 
BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- Sayın Müdürüm , biraz evvel biz Başsavc ıını z ia da görü ştük. Mese la evrak 
düzenleniyor, bütün yakalama, getirip götürıne . ilk andaki ifadelerini alma güvenlik birimi olduğu için polis 
memuru arkadaşların üstünden geç iyo r. onlar al ıyo r. l fadelerin içerisinde de irtibat sağlanabildikleri veya ilişki 

kurdukları veya delil olabilecek kişil erin de adlarını veriyor, di ğer isimler de geç iyor; ama. hazırlık evrakı 
savc ılı ğa gidi yor; örneğin savc ılı ktan salınıyor. iz, bilahare karşılaşırs ını z. i ş te karakolla rıınızda da gördük, 
dosyaları olduğu için orada belli bir miktarda kay ıtlı var. siz kendiniz bunu bulabilirsiniz. Ama. sa vcılık. o tür 
evrakların tümünü , bütün Türkiye genelinde bir şekilde arşivlemc veya bilgisayar sistemine geçme gibi bir şeyde 
tutmuyor. Bir baş ka nedenle birisini aldınız. diğer olaylarla da ili ş ki s i var şcklindcykcn tekrar savc ılığa veriyor
sunuz. savc ılık elinde arşivlernesi olmadığı için , eğer aklında kalmışsaveya deneyimiyle o bağiantı y ı kurabili
yo rsa, belki o ge lecek o l anı tutuklattıracak ; ama, öyle bir şey olmad ı ğ ında güvenlik birimlerine soruyor. Zaten 
yaza rken siz di yorsunuz ki "ş u zamanda a lınanın ş uras ındakindc n . buras ındakinden var, ş u nedenle." 

Gönderiliyor; bazıları yine sa lı yor . Acaba, GBT'ye ulaşabi lm c ve nerede, ne aranıyor şeklindeki yaklaşımda 
savcılık ne derece bu nıüc scscyi kullanab ili yor'l 
EM İY ET MÜDÜRÜ HABİB ŞA li İ - Savcılıkların biliyorsunuz bağ ım s ı z lıkları var. 
BAŞKA Dr. eına T. PİŞKİ SÜT- Bağım s ızlık demek , bilgi alınamak değil ki . 
EM iY ET MÜDÜRÜ HABİB ŞAIIi - ll ayır. şöy le : Giden fc zlckcde sa nık olarak gös terilen dışında ad ii ye 
ilgilenmez. Varsa, sanık gös tcriyorsa onu da arar. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Ötekisinde sa nık olarak göstcrilmcyip de ad l arı geçiyor; o tekrar yine 
polisin görevi . 
EMN iY ET MÜDÜRÜ HABİB ŞAliİN-Bizim için burada ifadelerde geçenler, bir kişi yakaland ı ğ ı an olayla ir
tibatlandırılıp o şekilde hazırlanıp gider. 
BAŞKA Dr. cına T. PiŞKi SÜT - Ama. ge rek konfcranslarda. gerek anlatımlarda. gerek yurtiçi y urtdış ı 

savcılık müessescsiy le. yani İ çişleri Bakanlığ ıy la Adalet Bakanlığ ını yan yana getirdiğimiz zaman. on lar da diy
orlar ki , bizim bil gimiz dışında hiç kim se aranaınaz, hiç kimse kayda geç irilemez. Peki , ama. o bilginin 
depolandığı bir merkeze, aynı işi beraberce savc ı adına yürüten ekipse. yap ı yorsa, ikisinin ortak olarak, en azın 

dan nasıl çözümleyeceklcrse. böyle bir konscnsüse varmaları gerekmez ıni ? 
EMN iY ET MÜDÜRÜ 1-IABİB ŞAH İ N- As lında ifade olarak, herhangi bir konuda sorsalar biz de istenilen bil

gileri veririz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT- i s tendi ğ i an bilgi veriliyor. ama o bilgiye daha önceden de zihinse l an lam
da yatkın olmadıkları için. o bilgiyi çoğu kez sa lı verme şeklinde de oluyor. Bakıyoruz : Sa lıverdi. sa lıverdi. 

EMNiYET MÜDÜRÜ HABİB ŞA liİ N-Adliyeye giden olaylar bizdeki alınan ifadede geçenlerin bilgi fişlerine 
göre baş ka zaman başka olayla şahıs alındığı an zaten evvcliyatıyla beraber biz gönderiyoruz. 
BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- iz göndcri yorsunuz. ama on ların elinde yok. 

Teşekkür ederiz. 
Bilgisayarı nasıl öğrendiniz? 

POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLAN - Kendimiz, bir önceki arkadaşlarım ı z ın yan ında bir y ıl falan kalıp 

onlardan gördüklcr imi z. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Yani, bilgisayar opcratörü olarak da bir kurs a lmadınız. 

POLiS MEMURU TEVFiK ÖZA LAN- Bilgisayarla buradaki arkadaş il gileniyor, ben kayıtlara, fişlere bakı
yorum . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Siz bilgisayar kursu a ldını z mı ? 

POLİ MEMURU ÖZGÜL DOGRULUK - Ben, mes lcğe girmeden önce almıştıııı. Artı , meslekteyken Genel 

Müdürlükle aldım, artı eşim de kullanıyor, ondan destek a lıyoru z . 

BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- Siz mes lc ğc nas ıl girdiniz? 
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POLi S MEMURU ÖZGÜL DOG RULU K - Ben de po lis akademisi s ın av i a rın a k a t ı l a ra k gi rdim . oku l 
mezun uyum. 
BAŞKA Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT - Sizin 'l .. 
POLi S MEMURU iSMAi L OTLUTE PE- Polis okulu mezunuyum , bilgisayar se rtifik as ını kursa giderek a ldım 
ve ş u anda kull anmakt ay ım . 

BA ŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş Ki NSÜT- Teşekkür ede ri z. 
B il g i saya rını zda GBT kayd ı . aynı zamanda Tü rkiye' deki a ran a nl arı da bir nokt ada gösteri yor. 
Kaç tane birden bul ab il iyorsunuz'l 
POLi S MEMURU iSMAiL OTLUTE PE- En az dört . 
Bi z. ş imdi bi rkaç tane isim ve receğ i z. oradan soyad ın a göre bize ne durumda o l d uğunu söy ler misiniz: 
"' .............. ". Anne adı " .......... .... " 1959. 
GBT' den mi bak ıyoru z ş imdi ? 

POLiS MEMURU iSMAiL OTLUTEPE- Evet. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT- Bu dolapta ne va r'l 
POLi MEMURU ÖZGÜL DOG RULU K - Kartoteks. Bütün di ğer birimlerden ve bize bağ lı birimlerden suç 
i ş l edikl e ri tespit edilen şahı s l a rın fi ş l e rini sa kl adığ ımı karta teks do l abımız. 

BA ŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş Ki SÜT- Bunun içeri sinde asay i ş , terör. bütün ge len bilginin içeri indekilerin hepsi 
va r. Peki . onlar d i ğer gelenlerin bilgisayarda var. 
POLi S MEMURU ÖZGÜ L DOG RULUK - Ama. biz kont ro l etm ek durunıunday ı z. Bilgisayardan ç ıka n ve riyle 
bizim kendi açtı ğ ımı z fi ş l e ri kartateksden de karş ıl aş tırı p ona göre . 
BAŞ KA N Dr. Sema T. Pi Ş Ki SÜT- Sizin bu açmı ş o ld uğunuz fiş l e rini z. yuk arıda ki terörl e mü cadelenin ken
disine göre fi ş dosyas ı var, omın o l d uğu gibi bütün dosyas ı burada mı? 

POLi S MEMURU ÖZGÜ L DOG RULUK - Tabi i. Bir nüsh as ı kendis inde. bir n üshas ı bizde. aynı zamanda bir 
nüsh as ını bi z de kendi daire başk anlığ ıım za gönderi yoru z. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT- Karakollarda olanlar va r. il çe lerdeki karakollardaki fi ş l e rin de bir nü s h as ı 

orada. bir nü s lı as ı sizde oluyor, öy le mi 'l 
POL iS MEMURU ÖZGÜ L DOG RULUK- Evet. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş Ki NSÜT- Pek i. genel bi lgi top l anıada bü tün fiş l e r in . Tunce li il i için veya dı şarıdan 
karaka la ge li p karakolda bir n üs has ı aç ıl d ı ğ ı zaman tekrar buraya ge lenlerin . Bunun içinde to pl anı kaç tane fi ş 

va r bunun içi nde? 
POL iS MEMURU ÖZGÜL DOG RULU K - Bugüne kadar ge len giden. d üşüm ü yap ıl an , iptal edilen, hepsi 

75578. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiN SÜT- Nas ıl oluyor: aşağıd a 500 c i varında asay i ş t e vard ı , yukarıda 16 küsur, 

ara n a nı 1 600 'dü . 
POLi S MEMURU TEVFiK ÖZASLAN - izah edebilir miyim . Bizim burada açmı ş o lduklarımı zın , izah etti ğimi 

gibi, bilgi amaç lı olanlar burada olm az. Bizde aranan şahı s l a rın bütün hepsi burada vardır. 

BA ŞKA Dr. enı a T. Pi Ş KiNSÜT- Do l ay ı s ı y l a. sizde bunun içe ri sinde 1 600 tane vardır. Yakl aş ık o kadar 
dedi niz. Yuka rıd aki kendi yakalama ve bilg in iz çerçeves indekiler ayrı , ama 1 600 tanes inin kaydı burada 

bulunuyor. " Aranıyor" diyor görünüyor. 
POLi S MEMURU TEVFiK ÖZASLAN- Tabi i. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş Ki SÜT - Yine ay nı şekilde asay i ş t c de 400-500 tane aç ılmı ş va r. Elini zdeki li steden 

bana yuk arıdaki terörden burada kaç tane fi ş var. söy leyebilir misini z'l 
POLiS MEMUR U ÖZGÜ L DOG RULUK- Terörden bizde şu an toplam, örnek bir, 3 006 tane var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiN SÜT- Niye 3 006; di ğer ill er de dahil mi ? 
POLi S MEMURU TEVFiK ÖZASLAN - Efendim. t o pl anı fi ş say ı s ı 3 006. bunlardan 2 169 tanes i yaka l a nmı ş . 

Ş u an 837 tanesi a ranıyor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiNSÜT - erenin bu 'l 
POLi MEM RU TEVFiK ÖZASLA -Tunce li Emn iyet Müdürlüğü Bilgi Toplama Kı sım Anıirli ğin in Terör 

Ş ubes inin fi ş çize lges i bu . 
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BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Yukarıdaki terör şu ben ize bakt ı ğ ımı z zaman " 1 600 tane a ra n a nımız var. 
16 408 tane de genel fiş kartımı z var" dediler. Sizde de bir üçüncü rakam çıkıyor, 3 000 diye. Bu ned ir; o arada
ki fark nedir? 
POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLAN - Şi mdi , o arkadaş ırı bağlı o lduğu fişler burayla bağlı. Bilgi Toplam 
İ şlem Kı smının açmış olduğu fiş . Aynı olay içerisinde bağ l a ntılı ça lı ş ı yoru z zaten. 
BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Anladım; ama, sizdeki fiş daha az, buradaki fiş daha çok . 
POLiS MEMURU TEVF iK ÖZASLA - H ayır , say ı ay nı. 

BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- İ şte, buyurun bakalım . 

POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLAN- Efendim , asayişi nki y l e bu arkadaş ınki farklı. İkimizde yukarı da aynı 

yerde ça lı ş ı yoruz; ama, bu arkadaş BİTİK kısmına bakıyor. Benim baktığım norm al bilgi fi ş i yönünden, yani 
diğer illerin aradı ğ ı. İ sta nbul Em niyet Müdürlüğünün aradığ ı bir şahs ı bu arkadaş a ramıyor. onu ben kendim a rıy

orum. Onunla benim aramda o yüzden çok büyük fark var. istanbul da a rı yor, Ankara da a rı yor, E laz ı ğ da arıy
or, onları bize gönderiyor, Tunceli Em ni yet Müdürlüğüne " falanca şa hı s aranacak" diyorl ar, onl arın kendi 
ifadelerinde veya herhangi bir yaka lama müzekkeres inde ad ı geç ti ği nde bize gönderi yorl ar; biz de o nları aramaya 
a lı yoruz. Bizimle bu arkadaş ırı a ras ındak i fark orada. 
BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİ ÜT- Biz, BİTİK dediğ iniL gruba kaç tane fi ş gönderdini z? 
POLİ MEMURU TEVFiK ÖZASLA -Bende aç ılan bütün fişleri gönderdik ; yani , şubemi zi ilgilendiren fi ş

leri gönderiyorum . Diğer illerden ge lenler ayrı . 

POLiS MEMURU SEZA İ ADA- Efendim, ş ubeye gelip de cumhuriyet savc ılığın a sevk edi lip, ad liyeye çıkıp 
mahkemesi son uçlanan şahı s l a ra fiş açıyorum ya da Say ın Miidiiriimüzün ded i ğ i gibi , fezlekede sanık durumun
da olan lara. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ ŞK İNSÜT- Kaç tane? 
POLİ MEMURU SEZAİ ADA- Komiserimizin dediği gibi , 3 006 tane. Toplam say ı o kadardır, yani bağlant ı lı 

o lduğumuz için eş ittir . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN SÜT- Asayiş şubes inin 184 tane. 
POLİ MEMURU SEZAİ ADA- 54 tanes i yaka l a nmı ş, dilşümü yap ılmı ş , 130 tanesi ş u anda a ranı yor , g ı yab i 

tevkine , yaka lama milzekkereleri yle aranıyor . 

BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- iz asay i ş bürosundaki fiş konusuyla ilgi leniyo rsu nu z. 
POLiS MEMURU SEZAİ ADA - Evet. 
BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT - Seza i Bey, burada I 84 tane var, I 30 tanes ini a ranıyor , 54 tanes i yakalan
mış . izde 400-500 civarında bir say ı verdiniz. 
POLİ MEM URU SEZAİ ADA - Ben tahmini bir rakam söy ledim , ama bilgi fişleri hepsi beraber. Bunlar 
mahkeme kararıyla aranan şahı s l arın açı lmı ş olan fi ş l e ri . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Yani , burada söy lenen ş u 137 tane fişi siz asayişten yazdını z ve buraya 
bilgi verdiniz, öyle mi? 
POLİ MEMURU SEZAİ ADA- Tabii. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Burada gUvenlik , hepsi dahil olmak üzere il çe lerden gelenlerin tümüyle 
birlikte toplamanı z 7 578. 
EMN iY ET MÜDÜR YARDIMCISI DOGA ÖZ İ AL- Evet efendim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- " .... .......... ",kayd ı ç ıktı mı? 

PO LİS MEMURU S EZA İ ADA - Evet, ş u an iki tane yaka l andı kaydı var; yakalananlara girdim , henüz çıkmadı , 

bekliyoruz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN SÜT- Pek i. 
Bunu beklerken aynı anda bir başka is im versek, onu da g ire bilİ yor musunuz? 
POLiS MEMURU SEZAİ ADA- Yok, giremiyoruz efendim . Biltün illerden yoğunluk olduğu için telefon gibi 
kilitleniyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- Ne olmuş bu ş imdi ? 
POLİ MEMURU SEZAİ ADA - Devlet a rş ı ulusa l şahs i yetin e cürümlerden 1987 y ılında üç say ıy l a, iki fi ş 

numaras ıy la yakalanmış. Ayrıca , devletin arşı ulusal şah siyetin e karşı cürümlerden Tunceli Emniyetince 
" .... ....... ... " say ı y la tekrar yakal anmı ş . Bu Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğünce. 
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BAŞKAN Dr. ema T. PİŞKİNSÜT- Aranıyor mu bu? 
POLİ MEMURU TEVFiK ÖZA LA - Aranmıyor. Yakalandı ş u anda, düşümü yapılmış . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ iye GBT'de var? 
POLİ MEMURU TEVFiK ÖZA LA -Terör suçlularında yaka l anan l arın düşümü yapı lı yor , iptali yapılmıyor 
yönergemiz gereğ i . Bilgi olarak kalıyor. Mahkeme kararı olursa o zaman iptal edi liyo r. 
BAŞKAN Dr. ema T. PİŞKİNSÜT- Şimdi, GBT'de adı çıkmış olan " ......... .... . " , baba adı " ... ... .... .... ", şu anda 
a ranmıyor, ancak, suçlu olduğu için GBT'de de eski ye ait mazisi kayıtlı. 
POLİ MEMU RU TEVFiK ÖZASLA -Evet efendim . 
BAŞKA Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- izin şu defterinizde tutmuş olduğunuz kayıtta 3 600 ki şin in bir tanesi mi 
bu? 
POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLAN- Top lam fişin, 3 600 kişinin bir tanes i bu. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- Pek i. 
Sizin li stenizde bu insan aranmıyor. Do lay ı s ı y la aranmadı ğ ı ve sizde bilgi mahiyetinde kaldığ ı için yanınızdaki 
BİTİK grubuna bu ismi vermediniz. 
POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLAN- H ay ır . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Yerilmediği halde burada çıkıyor. 
POLİ MEMURU TEVFiK ÖZASLA -M uhakkak kaydı vardır ki bu arkadaş buraya gönderiyor. 
BAŞKA Dr. ema T. PİŞKİNSÜT- Ben de size onu diyorum . İ ş t e, sizde aranmadığ ı halde kayd ı olan ı 6 408 
tane fiş var. Bir tanes ini çekiyoruz, aranmad ığ ı halde, yaka l anmış o lduğu halde yine burada çıkıyor . Halbuki 
burada ı 600 tane mi acaba verdiniz di yo rum . ı 600 tane de değ il , 3 006 tane verdik diyorsunuz. Başka bir krit
er mi var? 
POLi S M MURU ÖZGÜL DOGR ULU K- Ta geçen senelerden bu zamana aktarılan miktar 3 006. 
POLİ MEMURU TEVFiK ÖZASLA - Buras ı yönergeye göre. Yani , bendeki bilgi amaçlı fişl e r burada yok
tur veya yanındaki ark adaşt a yoktur . 
MÜRS EL GENÇ- Ben izah edeyim : Bizinıki resmi fi ş ler , yani savc ılığa çıkan fi ş l er. Arkadaşımızınki , dağda 

mese la cebinden bir tanes inin ismi çıkmış , " ... ... .. .. .... ". Tutmuş arkadaşlarımız o cebindeki isim için fi ş açmış. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- Peki , ismi çıkan bir tanes ine baka lım :" ... ...... ..... ", " .. .... .. ... ... ",21.7.1993. 
POLi S MEMURU S ZA İ ADA- üfusa kay ıtlı olduğu yer Tunceli olarak girdik. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKiNSÜT- Bilgisayar çok modem bir bilgisayar değ il , yani hem hızı konusunda hem 
doküm antasyonu konusunda. Elde de çok eski ye ait fi ş var. Tunceli'de çok hızlı ve farklı bir yapı l anma var, çok 
da güze l bir yapıl anma var. İl e ride baş ka türlü bir inceleme olacak olursa, işt e zamanında şu kadardı , işte şu 

kadarı sonuçlandı , ş unlar bu kadar oldu gibi daha geni ş bir program la bu tür bir programı. 
EMNiY ET MÜDÜR Y ARDlMCI I DOGA ÖZi AL - Şimdi, POL ET projesi içinde bu uygulanacak; ya l
nız, ş u anda altyap ı , malum ödenek yeters i zliğ inden yürütüleıniyor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Diyarbakır ' da kurmuşlar. 

EM iY ET MÜDÜR Y ARD lM ClSI DOGA ÖZİ AL- Kı smen , yavaş yavaş yapılıyor . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- Bu , çok güçlü , bu konuyu iyi bilen bir teknik eleman, enıniyetin sistemini 
bilen bir e leınan la ve ş una alt tarafı 200 milyon lira il avey le yapıl a bil ecek bir hı z lı bilgisayar sistemiyle bunları 
tek tek elden geçirebilirsiniz. 
EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI DOGA ÖZiNAL - Hay ır efendim , bilg isayarım ı z o i ş için yeterli . Ancak, 
hatlar yetersiz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Hatları kurun . 
EMNiY ET MÜDÜR YARDIMCISI DOGAN ÖZiNAL- Hatlar genel müdürlüğün ağı. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Biz öneri verirken, güçlü bir teknik eleınan desteğ i, bazı belki ufak tefek 
progranıları direkt olarak Ankara ile kurabilecek. Operatörle bazı şey l eri yürütmek zor olabi liyor. O arkadaşlar 
sadece girmek ve takip etmeyi yapabilın e li . Karışıklığ ın olmaması mümkün değ il ; çünkü, geçmişte çok ge len var, 
şimdi aranan var, aranmayan var, beş sene sonra ne o lacağını kestirın ek mümkün değ il veya iki sene sonra insan
l arın sakin durup durmayacağını kestirınek mümkün değ il. Dolay ı s ıy la tamamen iptal etmek de söz konusu 
olmaz. 
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Şimdi, ilçelerden ge lenlerin tümü buradaki 7 SOO'ün içinde. Dolayı s ıyla sizi n fişlerinizin içerisinde bizim çek
tiklerimizde ilçelerden insan da var; yani, buradaki 3 006 al tı sadeec sizin değil, Mazgirt ' tcn ge lende de sizin 
yukarıda kaydını z var. Dolayısıyla bu 7 578'in tümü sizi n yuk a rıda n geçmi ş vaziyette as lınd a. Yani , aradak i fark 

oradan kapat ı lı yo r. 

EMNiY ET MÜDÜR YARDIMCISI DOGAN ÖZ i AL- Evet. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKi NSÜT- Bir de fıra r dosyasına bakalım: Sadık Yardımcı. 

Mese la, siz buradaki tuş l ara bastınız; ben size sorsam, kaç tane fırar var çıkarabilir misini z'> 
POLi S MEMURU TEVFiK ÖZASLAN- Çıkmaz efendim . Ya lnı z, bu progranı Gene l Müdürlüktc h azırl a nıyor ; 

biz o programları kullanıyoruz . Genel Müdürlükle uyumlu olmak zo runda; çünkü , a ray la bağ l an tılıy ı z. 

Dolayısıyla , tüm Türkiye'deki hazırlanan progranıların o sorguya cevap verecek programlar olması gerek iyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKi SÜT- Deği l. Sizinki böyle olabi lir de, başka emniyet müdürlüklerinde g irdi ğ imi z 

zaman, me efa kaç tane fırar var dökebi 1 iyor. 
POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLA -O kendisi yapmı ştır , exee li programı yapmı ştır , word yapmı ştır. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KiN SÜT- ;\ma, o iyi bir şey. Çünkü , buradan bilgiyi alıyorsun, gizli bilgi değ il. iste
di ği ni z soyaddan giriniz, birer birer a lın acak. 

POLi S MEMURU TEVFiK ÖZASLAN - Zaten onu biz çıkarıyoruz, y uk arıda bizim kendimize a it yapmı ş 

o lduğumuz projemi z var. 
BAŞKA Dr. Sema T. PiŞKiN S .. T- iz yuk arıda yapmı ş olduğunuz kartateks do i ab ının içerisinde kaç tane fıra r 

var söyleyebilir misiniz? 
POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLA -Şu anda 1 663 tane fırarımız va r, yani aranan, fırari , heps i. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş Ki SÜT- Gıyabi tutuklu olarak kaç kişi va r? 
POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLAN- Onlar dahil içine. Gıyabi tutuklu , daimi aramal ı , yaka lama müzekkereli. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKi ÜT- Peki , fırar adı altında tutukl arını zın , 1 663 kişi dedikl erini zin içeri inde kaç 

kategori var? 
POLi MEMURU TEVFiK ÖZASLAN - Daimi aramalar, yakalamalar var. g ı yab i tevk if müzekkcreleri var, 
di ğer ill erin aramış oldukları şahı s lar var . Şu anda bizde dört grup var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT - Onları tek tek verebiliyor musunu z? 
POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLA -Tabii, hepsini li ste halinde hemen çıkarıyoruz. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Hay ır şöy l e: Gıyabi tutuklanmayacak, g ı ya bi s i yok, yakalama ı yok, sizin 
aradığınız fırar olarak kaç ki ş i var? 
EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI DOGAN ÖZiNAL- Yani , fczleke fıra ri si, olay la bağlantısı olan tarzında 
soruyorsun uz. 
POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLAN- Tanı bir say ı söy lemem şu anda mümkün değ il , bakmanı l azım . Onu. 
şimdi, iliere göre araya nları ayırmamız lazım , yakalanıaları , g ıyabi tevkifl eri. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Ama, çıkarabiliyorsunuz. 

POLiS MEMURU TEVFiK ÖZASLAN- Sonuçta çık a rırı z efendim . 
SEZAi A YDlN- " .............. ", kaydı yok çıktı; bilgi mahiyetinde olan. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKiNSÜT- Tamam, bilgi nıahiyetindeki GBT'ye vernıemişler. 
Bir de en son fırari sanık var, bir de ona bakın . 

EMNiYET MÜDÜR Y ARDlMClSI DOGAN ÖZİNAL- Bu Jandarma Genel Komutanlığ ının bilgisayarıyla ana 
bilgisayar aynıdır. Jandamıada aynı ana bilgisayara bağlı , bizinıki de. Yönerge gereğ i ortak çalışıyoruz efendim. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Nerede bu? 

EMNiYET MÜDÜR Y ARDlMC lSI DOGAN ÖZİNAL - Ankara ' da . Bizim bu bilgisayarla Jandarmadaki bil
gisayar ana bilgisayara bağ lı. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKiNSÜT- Tabii, herkes bilgiye e ri şs in di ye. 
Ankara 'dakiler kendilerine göre daha farklı program yapıyor ; bunlar, onlar için done sadece. 

Firariye bakalım :" .............. ", baba adı" .............. ", anne adı " .... .... ...... ", Tunceli. 

Şimdi, bu fırar , fezleke fırarı ını yoksa yakalamayla ilgili fırar mı buradan çıkması lazım . Firar olduğuna göre 
mutlaka vermiş olmanız lazını değ il nıi ? 
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POLi S MEMURU SEZA İ ADA - Efendim , bu beş ay rı suçtan a ranıyo r . Bir tane suçtan yaka l anmı ş; numaray ı 

girip suçun özünü öğrenebiliriz . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Beş suçtan ara ndığ ın a ait savc ılık mü zekkeres i var mı ? 

POLiS MEMURU SEZAİ ADA- Var efendim , savc ılığa ç ıkmış . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Fezleke tirariarı dışındaki bütün fırarlar kendisinin neden dolay ı a ra ndığın ı 

bilir. 

EMNiYET MÜDÜR YARDIM CISI DOGAN ÖZ İNAL- Tabii efendim . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ama, belki g ıya bi tutu klama emri olanlar da bilir. 

EMNiY ET MÜD ÜR YARDIM CISI DOGAN ÖZİNAL - On lar da bilirler; çünk ü, sonuçta bir defa mahkem eye 

ç ıkmı ş tır , serbest ka lmı ş tır. 

POLi S MEMURU SEZA İ ADA- Terör amaçlı öldürmeden Nazımiye İl çesi J andarmasınca. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Savcılık ka ra rı var mı? 

POLiS MEMURU SEZA İ ADA- " ............. . '' say ılı savcı lı k ka rar ı. Bilgi mahiyetinde yok. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- Ne kadar vaktin izi a l ıyor'~ 

POLiS MEMURU SEZA İ ADA -Gece daha seri çalış ı yor , gündüz bütün hatlar yoğun o lduğu için biraz geç 

ça lı ş ıyo r. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİ SÜT- Teşekkür ederiz. 

Emniyet Müdürünün Makamı: 

Saat: 16.42 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Sayı n Müdürüm , şi mdi, hastaneden alınan doktor raporları üç nüsha olarak 

düzenleniyor ve biri kişiy i getiren güvenlik görevli sine veriliyo r. 

EMNiY ET MÜDÜ RÜ HA BİB ŞAH İN - Daha önce bir suret veriyorlardı, o da ad li yeye gidiyordu. 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Ş imdi , orada karı ş ık olan şey ş u : Karakoldaki arkadaş l a r ya nlı ş izah etti l

er diye düşünüyorum . Orada yanlış lık olmuş olab ilir. "Doktor raporu as lını bi z alıyoru z ve onu em niyet t eşki l atı 

olarak dosyasının içerisinde savcılı ğa gönderi yoruz'' dediler. Bir baş ka yerde de "kapalı zarfın içine koyup gön
deriyoru z" dedi ler. 

EMNiY ET MÜDÜRÜ HABİB ŞA HİN - O kapa lı zarf o l ay ı suret ge ldikten sonra. Daha önce tek suret o luyor

du , onu diyorum . Fakat, yönetm el ikten sonra sağ lık müdürünü de çağ ırdık " bakın , burada dört suret deniyor. biri 

karakolda kalacak, biri adliyeye gidecek. ona göre verin" ded ik. O günden sonra, yani 1998' in herhalde IO' uncu 

ayında başladı bu . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ama, hala öy le değ il. çünk ü, Devlet Hastanes indeki hekim arkadaş l arımı 

zla görüştük, oradak i dosya l a rı ç ık ardıl a r, adli tabip rapor l a rını ç ık ard ıl ar, üç nüsha halinde düzenliyorlar. 

dördüncüsü yok. Dördüncüsü terör için düzenleniyor. Terör için o l anı veriyorlar. Üç nüsh anın bir tanes ini getiren 

güvenlik birimine veriyorlar, iki tane nüs h as ını kendi adllmemurluklarına gönderiyorlar. Adli memurluk nüshalı 

as lını -aslı o lm as ı gerekir- sa vcılı ğa gönderiyor; yani , hiçbir zaman güvenlik biriminin eline raporu n as lı ver

ilmemes i l azım . Bir tane alttak i nüshadan verilecek. Buradaki di ğer ill erden farklı , Tunceli , Devlet Hastanes i 

olarak kendisi bas tırmı ş. Tabii orada bir y ı ğın dosyanın içeri sinde karbon kağ ıtl a rını çıkardılar . O ya nlı ş. Altı 

kendi karbon lu pembe nü sh a l arı oluyor. O türdeki nüsha olacak. Bir tanesini polise verecek . Polis dosyasın a koy

acak, öteki as lını kapa lı zar içeris inde ad li evrak mem uru direkt olarak dosyas ın a götürecek . 
EMNiY ET MÜDÜ RÜ HABİB ŞAHİN- Bizim bir de bu adli tab ipieri c sorunumuz var. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ne yapıyorl a r? 

EMNiY ET MÜDÜRÜ HABİB ŞAHİN- Şöy l e: Adam suç işliyor , gözaltın a a lı yorsunuz, raporunu a lıyorsunuz . 

Geçen y ıl en son '' iki öğren ci ç ıkarke n TİKKO yazılı kitap gördüm" diye bir ihbar oldu . Çocukları a ldırdım . 

Nezarete falan gönderilm edi . " Kitab ı ş urada n a ldık , bulduk" dedi ; bakıldı , sa vcı beye haber verildi , adliyeye de 

çıkarınadan bırakı yorlar. Adli tabi bin norm alde, cebir darp izi var mı yok mu , o şekilde tespit etmesi l azım . Yok 

böbrekten rahats ı z, idrar yo ll a rından rahats ı z. Adli vaka: tedav i müesseses i değ il buras ı , rahats ı z olabi lir. Ama, 
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emniyete al ındı ğ ı andan itibaren cebir darp izi veri lm elik bir şey var mı ? E l az ı ğ'a sevk ed iyorlar. Neymiş ; kalbi 

varmış. e yapayım ben kalbi varsa, tedavi ettirecek halim yok. Benim sorguda görev im . Adliyeye sevk edile

cekse, sevk edi ldi ği için oraya gidiyor. Yani , bunların da "cebir darp izi var mı yok mu" onu bilmeleri l azım . 

Sağl ık olarak problemi varsa benim tedavi ett irecek halim yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN ÜT- Fakat, hek im olduğum için, onun neden olduğunu anlamak zor değil. Bir, 
arkadaş lar , daha önce ad li tıp görevi nde bulunmamışlar. İki , bir heyecanla doğru i ş yapma içindeler. Üçüncüsü, 
bir cümlenin içerisinde kapalı olarak geçti , siz aç tığını z için söy l eyeceğim : Daha önceki, yani güvenlik birim
lerini de koruma, kendilerini de görev li olarak korumak için, mesela şöy l e geçti : Onlar da ge lenin do yas ını yap
ınaya başlamışlar. "Sağında solunda skatri s izi var. iki gün sonra bir başka nedenle ge ldi ğinde o skatri s pa liste 
oldu , şunda oldu denildiğ i takd irde ben dosyaından bakıp bunun daha önce olduğunu da söy l eyebilın e liy iın veya 
herhangi bir yerinde kes i izi var ise, skatris haline gelmiş ise ben onu söy leyebi lın e liy im " diyor. Ayırt edemedik
leri konu: Hangisi eskidir, hang isi tazedir? Yani, darp cebir konusunda ad li görev olarak getiril en olay, ya bir gün
lüktür ya üç günlüktür verecekleri rapor; onun için eskisi onl a rı ilgil endinnez. O nedenle eğ itim verilmesi lazım. 
Onu dosyaya aldık . 

EMNiY ET MÜDÜRÜ HABiB ŞAHİN- O bize iyi olur; çü nkü , bizi çok uğraştırıyorlar; kalbi, böbreği rahats ı z 

diye. Dışarıda bir şey yapılırsa böbrekte bir şey olur. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiN ÜT - Henüz daha adli tabip raporunun ne kadar çerçeveyi kapsayacağının bil 
incinde değiller ; onu fark ettik. Ama. şevk l e rini de kırmamak l azım ; çünkü, toptan kayda girmek istekleri var. 
Böbreğindeki taş ı bağ l amaz; yani , tutukevine de gitm esi bağ l amaz. Ama, şöy l e demek isti yorl ar. Tutuklandığı 
anda onun a ltın a yazacak mese la: esi var; kalbinde roınati zına kapak bozukluğu var, bilmem neres inde şu ska
tri s var, burasında bu skatri s var. ilk anda konulduğunda, cezaev ine gi ttiğ i zaman cezaev inde yatarkenki süre 
içerisinde "bunlar benim başıma cezaevi şart l arından dolayı geldi" diyemeyecek. Bunu yapına l a rı çok zor ve sizin 
işiniz konusunda da, o yapmı ş olduklarının sizin i ş inizl e alakası yok. Onun için, bir adli tab iplik eğ itimi getir
ilmes i gerekiyor. Zaten bütün Türkiye ' de adli tıp müesseses inin baştan elden geç irilerek bağım s ı z bir kurul haline 
getirilm es i lazım ; dev let hastanelerinden bu i şi n alınınası l az ım ; bu i şi yapan hekimlerin de uzmaniaşmas ı lazım . 

Sıradan pratisyen hekim iki gün ka lıyor , iki ay çalışıyor, üç ay çalışıyor, gidiyor, yerine yenisi ge liyor, haydi 
bakalım onunla. Hiçbir tanes i de pratisyen hek imliğin üzerine bir adli tıp formasyonunu almış değiller . 

EMN iY ET MÜDÜRÜ HABiB ŞAHi - Hepsi değil ama, baz ıl a rı i şte birilerinin insanları olmas ı açısından, 

ad liyeye g ittiği zaman "ben bas kı a ltında söyled im ." Adam demiş olmak için yapan var, ona bir itiraz ediliyor; 
ama, olmuyor. Gerçek, hakkaniyetli olan neyse, sorguda olan bir şey polisin ya da askerin elindeyse yazs ın ; ama, 

bazen başka şeyler de oluyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- İlk defa tersinden bir ş ik ayet duyduk. Memnun oldum . Genelde biz hekim
lerden çok ş ikayetçi oluyoruz. Özellikle, ben çok üzülüyorum . Ya bu hakemlik müesseses ini yapmas ınlar ya 
adam gibi yaps ınlar yahut da buna başka bir çare bulunsun . Objektif rapor yok. Tunceli için söy lemiyorum . 
Tunceli'nin mazisi değil. Zaten doktor da pek yok. Ama, diğer iller için tablo h oş değil. Bunu bir biçimde hep 
birlikte düze ltm eıni z lazım . İki üç dev let müessesesinin birbirini kontrol etmek amacıyla böy le koınik bir şey ola
maz. Dışarıda da öy le konuşuluyor , dı şarıda da öy le konuşuluyor, hekimin kendi çoluk çocuğu için de öyle. 
Diye lim ki gaspçı , hırs ınız teki veya tecavüzcü rezalet bir adam , ama üstünde darp cebir var, dövülmüş , dayak 
atılmış, her tarafı ınosmor. Hekim onu, hakem olduğu için , yazmak durumunda. Ama, baktığ ı zaman "ya ben 

küçük bir vilayetteyim, savc ı y la , polisle iyi geç inmek zorunday ıın , onlar da görev ya pı yor, şu adaının reza leti 
yüzünden de kalkıp ben bunu veremem" diyor, yaz ıyor . 

EMNiYET MÜDÜR Ü HABİB ŞAHİN- Valiahi tam tersi. Eğer benim personelim yüzünden kaynaklanan bir şey 
varsa yazs ınlar. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Hastane çok büyük bir hastane. Bomboş, kocaınan kocaınan ye rl eri var. 9 
pratisyen hekim , 2 asli uzman, ka l a nı hiç. 
Teşekkür ederiz. 
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TUNCELİ İL JANDARMA KOMUTANLIG I 
Saat: 17.1 O 

iL JANDARMA KOMUTANI KUR. ALB. OSMAN EKER- Hoş geldiniz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Merhaba. 
İL JANDA RMA KOMUTAN I KUR. ALB. OSMAN EKER- Tunceli 8 ilçe, bu 8 ilçenin 1 jandarma komando 
taburu , Il jandarma asayiş komando bölügü, 976 subay, astsubay ve uzman çavuş , 6 500 erbaş , er olmak üzere 
yaklaş ık 7 500 mevcutla çal ı ş ıyoru z. Yine, bu normal hiyerarşi içerisinde 72 tane karakolumuz var. 72 karakolu
muzun sadece 3 tanesinde geçen y ıl a kadar yolu açı lmı ş , fakat daha sonra kapatıldıgından dolay ı tekrar açıla

mamıştı. Onu da Muzaffer Bey sağ olsun , Köy Hizmet lerimizle hallettik . Şu anda, kış şartlarında normal yol açıl
mama dışında herhangi bir sorunumuz yok. Karako ll arımı zın da şu anda ikmal konusunda herhangi bir sorunu 

yok. 
Özellikle, bizim olaylar yönünden sıkıntım ı z, Ovacık ve Mazgirt. Ovacık ' ta özellikle TİKKO terör örgütü ağır
lıklı faali yet ler var. Bu arada PKK faaliyetleri de var. Mazgirt'e ge lince; Mazgirt ' te PKK faa liyetl eri ağırlıklı ; 

fakat, Mazgirt'i n öze lli ğ i , özellikle E l azığ' dan ve diğer illerden Tunceli ' ye ge lip, Tunceli ' de gerek TİKKO'ya, 

gerek PKK 'ya katılm ak isteyenlerin ağırlıklı olarak tercih ett ikleri bir yer. Öyle olunca Mazgirt ' in de böyle bir 
sık ıntı s ı var. 
Diğer yönden, örgütün fın an s kaynağını sağ l ayan , özellikle E l az ığ'dan da geçiş l e ri kolaylıkla temin eden yer 
oras ı olduğu için bu kabil faaliyetlerimiz hep Mazgi rt ağırlıklı. Şimdi , bizim bir şanss ı z lıgımı z daha var. Özel
likle \992 yılından bu tarafa, Tunceli ' de, hep Tunceli bölgesindeki terör olaylarının baş ında, maalesef yine 
Tunceli 'den çıkan örgüt liderleri var. Onların kendi ifadelerine göre, buraya biliyorsunuz sözde Dersim diyorlar. 
Burada hep örgüt liderleri maalesef Tunceli' de. İ şte bir dönemlerde Doktor Baran vardı , ondan sonra İlhami 
Yıldırım geldi , arkasından Orhan İlbay ge ldi , ş imdi Süleyman Şahin gibi gruplar var. Bizim en büyük şanssı
zlığımı z bu . Bir de bununla beraber sözde vergilendirme adı altında haraç topladıkları insanlar da yine Tunce li li 
insanlar. Dolay ı s ı y l a , hem haracı topluyor, hem bu topl adığ ı h arac ı bölgeye sarf edeceğim diye topluyor. Ama, 
i ş in enteresan ta rafı , bu parayı hem kendi örgütüne harcam ı yor , hem de akrabas ı , ailesi yurtdışında, oralara para 
göndererek böy le bir haks ı z kazanç sağ lıyor . Bunun böy le örgütle herhangi bir ilgisi yok. 
Şimdi , efendim, bu örgütsel faali yetl erin, terör faaliyetlerinin dışında -Say ın Emniyet Müdürilm de mutlaka size 
arz etmiştir- özellikle adi olaylar yönünden Türkiye ' nin en rahat illerinden biri . Pek fazla olay yönünden bizim 
bir sıkıntımız yok. Dikkatinizi çekmiştir. Cezaevinde de şu anda toplam 25 tutuklu vardı. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Bu kabil faaliyetler dışında, adi suçlara baktığımızda, adi suçlar da bizim 
bildiğimiz manada suçlar değil ; dün akşam size tarif ettiğim suçlardan genelde. Bunu biraz şuna yoruyorum ben: 
Halk son derece bilinçli ve güzel bir tarafı da hangi ortamda olursa olsun çok medeni cesaret sahibiler, rahatlık

la ge lip size, Sayın Valime, bana, Emniyet Müdürüne dertlerini anlatabiliyorlar ve hatta hatta, olay olduktan çok 
kısa bir süre sonra, bir saat içinde bu olay mutlaka Sayın Bek ir Gündogan ' a, Kamer Genç 'e mutlaka ulaşıyor ve 
yurtdış ından , özellikle Alnıanya' dan bize sürekli olarak telkinlerde bulunuluyor. Böyle çok enteresan bir yapısı 
var. 
Daha doğrusu , buradaki olay, basma intikal etmeden, bizim yazışnıalarınıı za, rapor sistemimize girmeden önce 
mutlaka buranın ileri ge lenleri tarafından duyulup birtakım savunma mekanizmalarıy la olayın böy le bir entere
san tarafı var. 

YAŞAR CANBAY (Malatya)- Terörle ilg ili olaylarda da bu tavassutlar oluyor mu? 
İL JANDARMA KOMUTANI KUR. ALB. OSMAN EKER- Maalesef. Daha doğrusu bu şöyle oluyor Sayın 

Milletvekilim: Burada gözlem altına bir şahsı a lıyorsunuz. Aldığınız şahsın kesinlikle -ama direkt, ama dolayiı
o olayla irtibatı var. Benim telefonum hiç susmaz. Ben geldiğimde şunu söy lemiştim : Beni , buradaki insanlar, 
normal kamu görevlileri ve sade vatandaşlar ne zaman olursa olsun , beni mutlaka telefonla aray ın . Benim kapım 
24 saat açık . Bana geldiginiz zaman, "komutanı görmek istiyorum" dediklerinde, " Hay ır, komutanım meşgul" 

gibi bir tabirle karşılaşırsan , "onu bana söyleyeni de bana getirin" derim . Böyle olunca da insanlarla çok rahat 

görüşme imkanımız oluyor. 
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Böyle olmasına rağmen , zaman zaman -isim vermeyeceğim- buranın il eri ge lenleri , göza ltına a ldı ğımız andan 
itibaren "komutanım , böyle bir konu var, göza ltına a lmı şs ını z" diye daha başlangıçta bizi kanalize etmeye yöne
lik birtakım tavassutlar oluyor; ama, o konuda bizim herhangi bir s ıkıntım ı z yok. 
Burada bir konuyu daha arz etmek istiyorum: Burada, Tunceli ' de, normal askeri yap ıl anma içinde 8.Kolordu 
Komutan Yardımcılığı adı altında bir komutanlık var. 8.Kolordu Komutanı Tümgeneral Dursun Bak. 
Tümgeneralim şu anda Tunceli ' de görev yap ı yor. Komutanıma bağlı olarak Tunceli Bölgesinde iki tane 
tugayımız var; birisi Dördüncü Komando Tugay ı , hemen va lilik binas ının arkasında konuşlanmış durumda, di ğeri 
Hozat ' ta 51 inci Güven lik Tugay ı. Bu tugayımız da Çemişgezek-Pertek-Hozat ' tan sorumlu. Bir güvenlik 
tugayımız yeni gelecek ; Ovacık ' t a konuşlanacak . Bir de 28 Alay Komutanlığımız var; Nazimiye-Pülümür 'den 
sorumlu . Bir de Jandarma Bölge Komutanlığı var, Tunceli Merkezde. Bu dört komutanlık olarak hepimiz 
Güvenlik Komutanlığına bağlıyız. Bütün terör faaliyetleriyle ilgili planlama, icra, rapor sistemi bu komutanlık 
üzerinden aktarılıyor . 

Bunun dışında , burada özellikle arazide çalışma esnasında mutlaka bize teslim o lacağım diye ge lip veya arazide 
yakalad ığımızda , sorgu lama konusunda , ilk muharebe i s tihba rat ında bize güzel şey ler söy lüyorlar; ancak, rahat 
ortama gelip, hem buradaki sorgulama esnasında hem savc ılı ğa çıkarılıp tutuklandıktan sonra cezaevine gittik
lerinde maalesef daha önceki yaka lanan teröri sl ierin bir kısmı tarafından üzerlerinde kurulan baskılar nedeniyle 
tam itirafçı konumuna geçmeyip, zaman zaman değişik yo llara saparak siyasi suçlu kapsamında pek yardımc ı 

olmuyorlar. Zannediyorum, kolay kolay da geçmiyorl ar; ama, bunun a ltında en büyük etken, özellikle dağda grup 
içindeyken kendilerine yapı lan çok yan lı ş telkin ler; yakal anırsanız "vururlar, kötü muameleye maruz kalırsınız ... " 
gibi telkinler de var. Bu konuda, l ay ı ğ ı veçhiyle bu işi başarı yoruz diyemeyeceğim ; elimizden ge len gayreti 
gös terınem ize rağmen . Tabiri caizse, i ğn e ile kuyu kazıyoruz. 
Aşağıda bir kızım ız var; personel için özellikle onu getirmişt ik , size arz edeceğim . O da bazı şeyler söyleyecek ... 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Örgüt e l emanı mı ? 

iL JANDARMA KOMUTANI KUR. ALB. OSMAN EKE R- Mazgirtli . Daha önce dağda, grupta iken bir vesile 
ile çatışmada ele geçti . Daha sonra itirafç ı konumuna geçti . Ceza aldı. Ceza a ldıktan sonra " Pi şmanlık Yasas ından 

istifade etmek istiyorum" dedi . Kabu l edildi . Şu anda çok küçük bir cezası kaldı , bunu çekiyor ve Malatya ' da 
kalıyor. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ne gibi faydası oldu da Pi şmanlık Yasasından yararlanma hakkını aldı. 

İL JANDARMA KOMUTANI KUR. ALB. OSMAN EKER- Vermiş olduğu beyanatlarda birtakını espriler var 
biliyorsunuz, örgüttekalmasına rağmen çatışmaya girm emiştir ... 
BAŞKAN Or. Sema T. PİŞKİNSÜT- İçi ş l eri Bakanlığ ı "evet" dedi yani ? 
İL JANDARMA KOMUTANI KUR. ALB. OSMAN EKER- Evet. 

Sonra buraya ge ldiğinde, dün akşam da size bahsetnıiştinı, operasyonlarınıızda, pl anlanıada mutlaka istifade 
ediyoruz; aramıza alıyoruz, asker elbisesini giydiriyoruz, araziye çıkarıyoruz. Bizimle beraber araziye gidiyor, 
çatışma yerlerini , s ı ğ ınaklarını , barınaklarını gösteri yor, "bu köylerden yardım ve yataklık alıyoruz" gibi bilgiler 
veriyor, değerlendiriyoruz ve hakikaten de istifade ediyoruz. 

Bizim böyle 4-5 tane kı ymetli itirafçımı z var efendim. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Jandarma olarak ne kadar kanuni süreniz var? 
İL JANDARMA KOMUTANI KUR . ALB. OSMAN EKER - OnargUn efendim; on gUn sonra, sekiz veya 
dokuzuncu gUn tekrar talepte bulunuyoruz. 40 gUne kadar kullanıyoruz. Gidiyorlar, bir süre kalıyorlar, sonra 
tekrar a lıyoruz ve Tunceli bölges i tamamen bu tür isteklerle, Devlet Güvenlik Mahkemesiyle bu görevi sürdürU
yor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- 22 bin merkez nüfus var. ilin tam amı 85 bin civarında. Son derece canlan
mış bu iki sene içinde. İnsanlar son derece rahat; gece bile daha farklı bir ortanı var. Yeni binaların yapılmasıy

la birlikte, bayanlar da çok aktif, i ş lerde çalışabiliyorlar ; ama, iki-üç grup aras ında , yani o köklerinden gelen 
s ıkıntıları yaşatmak isteyenlerin ev inde kalmamaları ve bu karş ılıklı güven ortamının, devletin kendisine ait olan 
büyük binalar yapı s ı içinde değ il de, topluma hep birlikte ekonomik yönden fayda sağlayacak şekle getir
ilebilmesi için Tunceli'de, sizin gördüğünUz kadarıyla ne planlanabilir; yani , özel sektör gelmez, özel sektörle 
çalışmak hoş olmayabilir, ama devlet fabrika, işye ri , imkan olarak ne sağ l ayabilir de bu insanlar burada para alıp 
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çalışabilirler? .. "Turi zm ... Turizm" deniliyor; Ankara'da da bu konuşuluyor; ama, Tunceli'de önce likle güvenlik 
olduğu için, onlara bir ekmek ve ayakta kalacak, dışarıda okuyan çocuk ları na para gönderebi lecek, aynı zaman
da da artık birlikte demokratik yaşamayı kazanmakla; doğru, terör bastırıldı. aynı zamanda da buradaki insanlar 
güçlü olan gruplara karşı duraınıyorlar ve büyük olarak devleti görmesi lazım . devletin binaları da böyle iken; 
ama, kısmen de olsa o dengeyi sağ l amak lazım . Onlar hep böyle dışarıda otururken, Emniyet Müdürlüğü güzel 
oluyor, Valilik müthiş bir bina, o binalara ekonomik olarak bir de güven kazanarak gelebilıneli, bu anlamlarda ne 
yapı l abi lir ; yani , "Tunceli ' de vatandaş aç, Tunceli 'de insanlar ekmek bulamıyor, okuyam ı yor, gel emiyor" 
deniliyar kürsülerden . Tunceli turizm yönünden son derece uygun da deniliyor. Turizm buraya nasıl gelecek? 
Gelirse de yurtdı ş ı turizm daha çok ge lmeye kalkar, o da sık ıntı getirir. Evvela kendi kendimize para kazanabilen, 
toplum olarak birbirini aniay ıp idare eden bir yapı o lu şturınamız l azım . Trilyonluk binaları görünce, acaba bu 
para ile üç tane fabrika çalışır ını diye insan elinde olmadan düşünüyor. 
İL JANDARMA KOMUTANI KUR. ALB. OSMAN EKER - Belki bu sözüm biraz iddialı olabilir; ama, 
sözüınün de arkasındayıın. 1.5 y ıldır buradayım. Tunceli halkında biraz tembel bir ruh var. Her şeyi devletten 
bekleme gibi bir düşü nce l eri var. Bunu bana iki olay öze llikle dikte ettirdi ; bunlardan birisi , tanı 2.5 yıldır, 

Munzur ve PUlümür Çayları burada iken, n aınüten ahi ye ra ltı kaynakları varken ve bu zengi nli ğe rağmen şehir 2.5 
y ıldır susuzluktan kırılıyorken , Tunceli'de içme suyu projesini Tunce li dışından bir ınüteahhidin alınası ve bu 
hana 2.5 y ıldır Tunceli dışındaki in sanl arın çalışması, asgari ücretle bile olsa, kahve köşelerinde otururken 
Tuncelililer, Tunceli dı ş ındaki in sanların ge lip ça lı şması , hele hele tören esnas ınd a, çok ilg inç bir ifade ile "su 
akar göz bakar" denilmesi, açıkçası biraz beni üzüntüye sevk ediyor. 
Aydın ' da , benim köyüme böy le bir su ge leceğ ini bilsem, her evden imece usulü ile bırakın bunu başka birisine 
yaptırrnayı , kendim kazma kürekle arkını açar veya büzünü taş ının , hatta ta ş ıyana ekmeğini götürürüın , onlarla 
beraber bu işi yaparım . Böyle y ıllardan beri bir tembellik ve biraz tembellik ve her şeyi devletten bekleme konusu 
biraz atalete yönlendirmiş , böyle bir s ıkıntı var. 
İkinci konu, bir ay kadar önce merkeze yak ın bir köyde bir uygul anıaya gittiğimizde, 6 çocuğu olan 45-50 
yaşlarında birisiyle konuştum , "derdin , bir sıkın tın var ını ?" diye sordum, "efendim , benim 6 çocuğum var, bun
lara devletin yardım etmesini , üstünü-baş ını alm as ını , kırtasiye vermesini istiyorum, bir de bunlar evimde kalsın
lar, sabah toplu taşıın ac ılıkl a okula götürsün, getirs in" gibi bir tekiifte bulundu ; yani , böyle bir teklifi yaparken 
biraz in sa flı olmak lazım . 

O noktadan şuraya ge leceğim Sema Hanım. Ben, en kuzeyden, PUlümür 'den başlayayım . PUlümür 'de çok müsai t 
meralar, otlaklar var. Göçer faali yetlere çok uygun bir yer ve her y ıl yak l aş ık 50 bin hayvan c ivarı nda Çeınişkezek 
ve Pertek ' ten buraya ge lirler, Hazirandan Eylül sonuna kadar dört ay PUlümür 'de kalırl ar ve bu 40-50 bin hay
vanın yöreye büyük bir ekonomik canlılık getirir. Pülünıür'de bal üretimi son derece uygun ve eğer böyle bir 
konu teşvik edilirse, üretim merkezleri kurularak , ama özel sektöre ama iç piyasaya bu rah at lıkl a pazarlanabilir. 
Diğer yandan, yeraltı kaynaklarından özellikle maden işletm ec iliğ i , PUlümür tarafından son derece zengi n ve 
kanaatimce buna da bir an önce bir el atmak lazım . Özellikle kronı gibi yeraltı zenginlikleri var. 
Nazİmiye 'ye gelince, bu ilçe özellikle bal konusu ve orman ürünleri konusunda bütün Tunceli'yi besieyecek güce 
sahip. Rahatlıkla bu imkan hem Tunceli içine hem de dışına sağlanab ilir . Tabii Kamer Genç de Nazımiye'den ... 
Bir üçüncü konu, son derece zengin ceviz ağaçları var. Ceviz üretimi Nazımiye'nin ana üretim kaynaklarınd a n 

birisi. 
Mazgirt 'e ge lince, burası biraz tarım a daya lı ; çünkü, Keban Barajına da yak ın . Tarıma dayalı bir konu; ama. 
bununla beraber hayvancılık yapılabilecek alanları var. Burada da bu yapılabilir. 

Pertek, özellikle Tunceli 'nin t arım ambarı. Burada her türlü sebze meyve yeti ş tiril ebi lir ; ama, Pertek ve 
Çemişgezek'in en büyük özelliği , akşam da be lirttiğim gibi , bu kabil ihtiyaçların üretiminin tamamen Tunceli 
yerine Elazığ'dan pazarlanıas ı. Her iki ilçeye feribot ulaş ımı olduğu için de maa lesef Çemişkezek' ten de 
Pertek' ten de Tunceli'ye pek ge lip g iden yok ; yani , bugün bir plebisit yapsan ı z, herhalde 
Pertekli l er ,Çemişkezekliler " E i az ığ'a bağlanalım" diye bir tek lifle gelebilirler. 

Çemişkezek'te özellikle el sanatla rı , arkas ından dut ve peynir ve küçük atölyeler-hatıa atölye fabrikamız kurul
du , şu anda çalışıyor- bir de av turizmi. Özellikle Malatya' dan ve Elazı ğ'dan gelip avcılık bu bölgeye hayatiyet 

kazandıracak en önemli olaylardan biri . 

51 



Hozat'a geçiyorum ; orada el san a tl arı kapsamında öze llikle k ilim . h a lı ve yörenin en büyük öze lliğ i cicim kilim
leri denilen konular. 
Ovacık için turi zm çok uzak bir mesafe, Sema Hanım , çünkü bunun içi n önce likl e a ltyapı , oteller, kayak merkezi. 
onlara uygun işl etmec ilik . personel yetiştirilm es i bana göre haya l; ama, bunl ardan önceki en önemli konu. bana 
göre, Ovacık'ta tarını birinci planda. Ovacık ' ın en önemli öze lli ğ i , Türkiye'nin en güze l kuru fasulyes i ve sarını
sak burada ye ti ş ir . Ovacık sadece fasulye ve sarnı asa k üretsi n, onun yanında dünyanın en meşhur alabalığı , bunu 
üretsin , çiftlikler kurulsun , bunları pazarlasınlar , en azından E laz ı ğ'a kadar bu sistemi çalıştırabilelim ; ama, 

frigofrik kanıyonları il e olsun başka sistemle olsun . Ovac ık için çok önemli bir konu ; çünkü ş u anda 70'e yakın 
köyden 50 tanesi şu anda boşaldı Ovac ık ' ta. Ovacık ' ın bütün varoşlarında k a lı yorl a r , kalanlar ve durumları 

gerçekten yürekl er acısı. O nedenle Ovac ık ' ı bu yö nden desteklemek ve imkan varsa destek leme projel erini 
yatırıma geçirmek gerekir diyorum. 

il merkeze ge lince, hizm et ağ ırlıklı olabilir, t arım ağ ırlıklı , organize sanay i konusu olabilir, el sanatları konusu 

olabilir. .. İl merkezi olarak söy leyeceklerim bunlar. 

Bunun dı ş ında bir önemli proje daha var Sema Hanım , ondan da bahsetmeden geçeın eyeccğim . Vali Vekilimiz 

İlh an Bey ile birlikte çalıştığımız " Köye Dönü ş Projes i". 

Köye dönü ş projesinde üç önem li etken var; bunlardan birincisi , Tunceli ' de terörün aşağılara çekilmesi ve 

konunun yaşam a geç irilm esi. Böy le olunca terör amaç lı olnrak Tun ce li dı ş ına göç etmiş in sa nla rın bu tehlikenin 

aza ldı ğ ını görerek geriye dönm eleri konusu . 

İkinc i konu, öze llikle y urtdı ş ında ça lı şan. e nı e klili ğ i ge len ve a rtık tekrar vatani arın a dönmek istediklerinde ge lip 

yerl eşebil ece kleri yerl erden birisi olan Tunceli ve Tuncelilcrin yerl eşme arzusu. 

Üçüncü konu da. özellikle insanların köylerinde. nı ezra l arınd a, kornlarında bıraktıkları , nı ezarları , bağları , 

bahçeleri , meyvelikleri ve tekrar geri dönüp, bunl a rı hayata geç irm e a rzuları . Buradan hareketle Başbakanlığ ın 

verdiği talimat gereğ ince Tunceli bölgesinde zannedi yorum 50 civarında cazibe alanı belirledik . Gelen vatan

daşlarımıza di yo ru z ki , siz eğer dev letten hiçbir şey istemeden tekrar köy ünüze dönmek i s tiyorsanız 

dönebilirsiniz, bunun bir s ıkıntıs ı yok; ama, bir şa rtl a sizi. köy altı olan mezra ve komlara gönderemeyiz, yani 

iki şer üçerli ev lere sizleri tekrar gönderip emniyetinizi sağ layamay ı z . Eğer dönecekseniz, nıezra ve komların 

bağ lı olduğu köy lere ge lin ; ama, bu konuda bizden bir talepte bulunmay ın diyo ruz. Eğe r hem bunu kabul etmiy

or hem de illa döneceğim di yorsanız, size, bizim önerdi ğimi z 50 tane cazibe merkezi var; bu merkezler, mümkün 

olduğu kadar jandarma karakolları bölge lerine yakın , emniyeti sağlanabi lecek, yo l, su, elektrik , sağ lık ocağ ı gibi 

yerleri hazır , dükkaniarı hazır yerlere ge lmeniz halinde size devletin mevcut imkanları içerisinde, ama düşük 

kredi vermek suretiyle, ama evinizin kurulmas ına yardım ederek, belli oranda iş bularak böyle bir imkan sağlaya

biliriz diye tespit ettiğimiz merkezlerimiz var. 

OHAL bölges inde hangi projeye baş layay ını denildiğ i zaman kanaatinıce ilk önce baş layacak olan projelerin bir 

tanesi de Tunceli olacaktır. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKİNSÜT- Halkın kendisi nas ıl bakıyor bu konuya? 

iL JA DARMA KOMUTA 1 KUR . ALB. OSMAN EKER- Sıcak bakıyorlar efendim. 

Bunun çalışmas ını yaptığ ımı zda, bizdeki kay ıtlara göre , 1994 y ılından , ya ni terörün doruk noktas ına ulaştığ ı tar

ihten itibaren yaklaşık Tunceli dışına göç eden insan say ı s ı I 3 bin ki ş i . Dilekçeleric ge riye doğru müracaat eden 

miktar da -ilçeler ve il makamına- yaklaş ık 12 bin ki ş i. Böyle olunca, gidenin geri ge lmesi g ibi bir düşünce var. 

Şunu da hemen be lirtnıeliyim : Geriye dönen nüfusa baktığ ımı zda , tamamen yaşlı insanlar; çünkü, artık çocuk

ların ve gençlerin -bana göre- Tunceli 'ye dönmesi bcklen enı ez; ama, özellikle ortaokul ve li se çağındakiler için 

şu anda 9 tane yatılı bölge okulumuz var; üç tane daha devam ediyor, artık köylerde okul açmak hem ekonomik 

değil hem oraya altyapının götürilimesi bakımından ekonomik değ il ; ama, yatılı bölge okulu en uygun hareket 

tarzıdır ve bu da kanaariınce başanya ulaşmış bir projedir. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Yatılı böl ge okullarında okuyanlar Tunceliler mi , dışarıdan gelenler de var 

mı ? 
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iL JANDARMA KOMUTANI KUR. ALB. OSMAN EKER- Heps i Tuncelili ; ama. mese la Geyiksuyu 'nda bir 

yatılı bölge oku lumuz var, o çocuklar a rasında Kocakoç ' tan ge len var, Nazımiye ' den gelen var; ama, nihayette 

yatılı bö lge oku ll arın ın t amamı Tunce li 'ye yönelik ve şu anda Tunce li-Akdoruk'ta var devam eden, Ovacık

Yeşilyazı'da var ve Pülümür' de var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKİNSÜT- 7 500 civarında eleman. hepsi dahil olmak üzere , asker! cam iada, 
Tunceli'de görev yapanlar ... 
iL JANDARMA KOMUTANI KUR. ALB. OSMAN EKER - Bunlar sadece İl Jandarma Komutanlığında . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKiNSÜT- Ne kadarı eş li ? 

İL JANDARMA KOMUTANI KUR. ALB. OSMAN EKER - Her üç personelden birisi burada ; di ğerlerinin 
eş l eri yok. Kendi eşim de olmak üzere. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Tunce li'de mevcut bü tün asker! camianın ne kadarının eş l eri Tunceli ' de 
devlet kadrolarında ; eğ itim c i o l abilir.öğretmen, hemşire , doktor vesaire? 
iL JANDARMA KOMUTANI KUR. ALB. OSMAN EKER- Üçte iki si ni eş l e ri geti rme olarak düşünürseniz, 

üçte bir. 900 personeli ifade ettim ; 300 personelin eşi burada, bunun da hemen hemen yarısı , yani 150 civarında 
öğretme n , hem ş ire, ebe, bankacı ve di ğer görev lerde olmak kaydıy l a değerlendirebi li riz. En az 50 tanesi eğ itim
cidir. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Bu çok iyi , bunu desteklemek lazım; bu, kaymakam için, doktor için ... 
İL JANDARMA KOMUTANI KUR . ALB . OSMAN EKER- Bir örnek vereyim , Mazgirt Bulgurcular Karakol 
Komutanının eşi ebe. Ben ona ' 'Fiorance Nightinga le' ', yani hemş ire timsa li diyorum . O kadıncağız evde bulun
duğu sürece kapısı 24 saat aç ık. Eşi köylere gitti ği zaman eşiyle gider, bütün hanını ları , çocukl arı , yaş lıl arı karın

ca kararınca ebe lik ve hemş irel i k kariyeriy le rahatlıkl a yapar: ama, zaman zaman da "biz çok nıenınunuz keşke 
bunun yerine de tayi n ç ıktıktan sonra, komutanını ne olur, eşi ebe veya hemşire olan komutan verin'' diye tale
plerle de sık s ık karşılaştığımiZ olu yor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Teşekkür ediyoru z, çok sağ olun . 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Çok teşekkür ed iyoruz; yeteri kadar değ il , yeterinden faz l asını da aydınlattığın ız 
için sağ olun . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- i çiş l eri Bakanlığında veya Başbakanlık bünyes inde, Tunce li 'de, 1990 y ılın 

dan iti baren görev yapmı ş olan tüm vali ler, akt if ve gitmi ş olanlar, tüm komutanlarını ı z , sağ lık m üdürleri , milli 
eğitim müdürleri gib i üç beş tane, toplumun sosyo lojik yapı s ını tartabilecek, bunlar konusunda proje ge li ş tire

bilecek veya en azından gördüklerini anlatabi lecek üst düzey yönetici leri top l ayıp, örneği n Tunceli konuşuluyor
sa, DPT bir plan yapıyor , milletvekilleri kendilerine göre Plan ve Bütçe Komisyonunda cüm le sarf ediyor, İçi ş
leri Bakanlığ ı veya Başbakanlık kendisine göre yap ı yor , böyle bir yayınlam ak üzere değ il ; ama, "Ne ol uyor?"u 
değerlendirmek üze re hiç top l a ntı yap ıldı mı? 

İL JAN DARMA KOMUTANI KUR . ALB. OSMAN EKER- Olmadı efendim. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ ŞKİNSÜT- En büyük eks iğimiz bu: yani , sizin bu bilgileriniz son derece kıymetli bil

gi ler, çünkü i ş in içindesiniz. Bilgileri Gene lkumıaya ak t arıyor olab ilirsiniz ... 
İ L JANDARMA KOMUTANI KUR . ALB. OSMAN EKER- Tabii, kendi kanallanınıza ak tarıyoruz . 

BAŞKAN Dr. Sema T. Pi Ş KİNSÜT- Evet, va lilik kendi kanallarına , biz ke ndi kanallarımıza ... Ondan sonra 
a raştırdı ğ ıını z zaman hiçbir yerde, askeri yey i ay ırıyorunı. şuradan gelen bilgi şöy l e dokümante edi lmi ş tir de, şu 
safhalardan geçmi ştir şek linde bir bilgi yok . Bunu yapmam ı z l azım . 

(A lt kata inildi , Arşiv Bölümü görüldü) 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞK İNSÜT- Kaç senelik bir bina buras ı ? 

İL JANDARMA KOM UTAN I KUR. ALB. OSMAN EKER - 25 senelik ; ama, burası son 5-6 y ılda bu hale 
ge l m i ş durumda ... 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ ŞKİNSÜT- 5 seneden önce buradan alt kata g iri ş i var mıydı? 

İL JANDARMA KOMUTANI KUR. ALB. OS MAN EKER- Hay ır ; ama, bu bölümde kapalı yerler vardı , küçük 
nezarethane gibi yerler vardı. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Alt kat ı yok; ama, küçük küçük nezarethane ler, tek tek ... Şimdi depo olarak 
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kullanılıyor . 

İL JANDARMA KOM UTANI KUR. ALB . OSMAN EKER- Evet. 
(9 kişiden oluşan sorgu personeli ve nezarethaneler görüldü) 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİN SÜT- Geçen sefer de buras ı böyleydi ; kuşları var, her şey leri var ... 
(Misa firhan e olarak kullanılan mekan görüldü) 
İL JANDARMA KOMUTANI KUR . ALB. OSMAN EKER- '' ı s ım 1", kızım ge l bakayım . Kusura bakmayın 
ben " ı s ı m I "'e " kı zım " di yorum , çünkü benim kı zım da bu yaşta. 

" ı s ıın 1" " .... .... .. "Hakikaten nedamet duymuş. Arkasından güvenlik güçlerine teslim oldu . Şu anda cezaevinde. 
" ı s ım I '" i arada s ırada buraya çıkarıyoruz, hem özgürlüğü teneffüs ediyor hem bize yardım ediyor. Sağlık prob
lemi vardı ; guatr ameliyatı olm ası gerekiyordu , onu yaptırdık . Şimdi "" ı s ı m 1" bizden biri; en ufak bir ay ırımıınız 

yok. 
Kı zım , çekinıneden bunları söy leyeb ilirs in . 
İSİM 1- Meınnunuın burada. 
İL JANDARMA KOMUTANI KUR . ALB. OSMAN EKER- Sema Han ım , di ğe r ınilletvekillerimiz, hiç çekin
meden, aklına ne ge liyo rsa ... 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Kaç yaş ındas ın ? 

İSiM 1- 1973 doğuınluyum . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Annen, baban , kardeşlerin neredeler? 

iSiM 1- Buradalar, Mazgirt ' te oturuyorlar. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ziyaretine ge liyorlar ını ? 

İSiM 1- Geliyorlar. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Bunun dı ş ında bir başka şehir gördün mü ; yani Tunceli dışında bir il gördün 

mü? 
İ S iM 1- istanbul ' u gördüm , Mersin ' i gö rdüm , Ankara'y ı gördüm. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKiNSÜT- Kardeş lerin var mı? 

iSiM 1- Yar, onlar İ s tanbul ' dalar . 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Peki , dağda olan veya dışarıda veya hala terörde olan akraba ların var mı? 
İSiM 1- Uzaktan akraba l arımda var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar süren var ceza için ? 
iSiM 1-4.5 y ıl ceza aldım . 3.5 y ılını var. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Okul okudun mu? 
İSiM 1- İlkokulu Alpazarında okudum. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKiN ÜT- Genelde Tunceli ' de as lında pek çok ki ş i doğru y u bulup da terörün iyi bir 

şey olmadığını anladıkları zaman tabii ki normal ve sosya l bir yaşantının içine girmek istiyor; ama, gerek dı şarı

daki tanıdıklarının gerekse terör örgütü içinde olan e l emanların normal yaşama dönmek isteyenleri bile 
enge llediklerini bile biliyoruz. On lara ihanet e tmiş gözüyle baktıklarını da biliyoruz. Sen bu kararı verirken ne 

etkili oldu? 
iSiM 1- ........ 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Söylemek istemiyorsan söy l e ın eyebi lirsi n . 

iSiM 1- ......... 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ama, memnunsun öyle mi? 

İSiM 1- Meınnunuın . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Peki , herhangi bir ri sk alt ında o lduğunu veya ileride sana bir şey olabi le
ceğini düşünebiliyor musun, yoksa beni bu şekilde kucaklayanlar beni zaten korurlar diye mi düşünüyorsun? 
iSiM 1- Evet. Bunu düşündüğüm için bu kararı verdim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKiNSÜT- Sen in yüzünden ailenin hiç s ıkıştırıldı ğ ı oldu mu? 

İSiM 1- Hay ır olmadı. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PiŞKiNSÜT- Veya öy le bir teşebbüs te bulunup, güvenlik güçleri aileni korudu mu? 

iSiM I- Herhangi bir şey olmadığı için ... 
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BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- en hiç tehdit a ldın ını ? 
iSiM I- Almadım . 

İL JANDARMA KOMUTANI KUR. ALB. OSMAN EKER- Bu konuya duyarlıy ı z efend im, sürek li kendil eriyle 
temas halindey iz, herhangi bir şey o lduğunda bize il etecekleri vaki. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- insan hayata bir de fa ge liyor; hep birlikte güze l güze l yaşamak varken, 
değ il mi? 
İ S iM 1- Evet. 
İL JA NDARMA KOM UTA NI KUR. ALB. OS MAN EKER - Dağda çocukl a rı bulunan anne ba ba l a rı çağ ırdık : 
şehirde, ilçe merkezlerinde, köylerde bulunan anne baba l a rı çağırdı k. Anne baba ları çağ ı rdı ğını ı z zaman bunların 
karş ı s ına "" ı s ı m 1 '" i, bizimle beraber ça lı şan diğer arkadaş l arım ı z ı a ldık ; ama, tüm sami m iyetim le itiraf ediyo
rum ; onlara tek bir kelime, yani siz bu ailelerin karş ı s ına geçtiğiniz zaman şunu söy leyeceksiniz, bunu söyleye
ceksiniz di ye en ufak bir konuyu dikte etmedik. Onlar, içlerinden ge ldiğ i gibi konuştul a r , söy lediler, gördük ki 
bizim bir an önce onlarla kucakl aş nıamı z l azım . Anneler babalar, kendilerini anl ayaın aın aktan , dertl erini anlata
nıarn aktan son derece muzdarip oldukl a rı halde, böyle bir t o pl antı yapıldı ğ ı zaman da ne kadar içten ve samimi 
o ldukl arını gösterdiler. Hatta bir yemekte de birlikte olduk. Devletin karş ı s ına geçmi ş yakınların devletl e bi rlik
te olma l a rı çok anl amlı bir mesajd ı ve bu mesaj da en azından dağdakil e re mutlaka ulaştı. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Teşekkür ediyoruz. 
Sorguda ça lı şan e l emanlarını z kaç ki ş i ? 

İ L JANDARMA KOM UTA NI KUR. ALB. OS MAN EKER - 9 k iş i . A s ı subay ve uzman çavuş l ardan o lu ş uyor. 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ ŞKİNSÜT- Terörl e mücadelede bile olsa, sorgu ve teknikleri konusunda üç ay lı k bi r 
kurs ... 
İL JANDARMA KOM UTANI KUR. ALB. OSMAN EKER - Efendim , Genel Komutanlı ğ ın iç kurs l arı var, bun
l a rın hepsinden geçtiler. Bir de mümkün o lduğu kadar, sorgudaki arkadaş l a rıınız yine Batıda sorguda ça lı şan 

arkadaş larınıı z veya buradan Batıya gidip orada sorguda ça lı şan arkadaş l a r. Böyle de bir birikimleri var. Hemen 
ş unu da belirtey im , arkadaş l a rınıı zın tamamı bütün Tunce li bölges ine, il çe lereve Tunce li ' de konuş l anmı ş askeri 
birliklerin tamamına, Emniyet Müdürlüğü dahil , sorgu konusunda her türlü des teğ i yapıyorl a r . 

BA ŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- 9 ki ş il er? 

İL JANDARMA KOM UTAN I KUR. ALB. OS MAN EKER - Evet, biraz canl arını di ş l e rine tak ıyo rl a r efendim ; 
mesai nıe fhuınu pek yok. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Diğe r birimlerin içinde ça lı şanl arın da ... 
İL JANDARMA KOMUTAN I KUR. ALB . OSMAN EKER - Yine tabii karş ılıkları var; i stihba ratç ı e l emanları 
var efendim . 
BAŞKAN Dr. Sema T. Pİ Ş KİNSÜT- Çok teşekkür ediyoruz. 
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Ek B 

2000 YILI ALT KOMiSYON HEYETİNİN RAPORU SUNUM YAZISI 



TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIGINA 

Komisyonumuzun 22.02.2000 tarihli kararı ile çalışma yapmak üzere oluşturulan Alt Komisyon 
Heyetimiz, Erzurum'da Soruşturma-Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve İnfaz sistemi üzerinde 1998 ve 
2000 yıllarını karşılaştırmalı olarak kapsayan inceleme, de~erlendirme çalışmalarını kuruluş amacına 
ve yetkilerine uygun doğrultuda tamamlamıştır. 

Çalışmamız sonucunda hazırladı~ımız "Soruşturma-Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve 
infazı Erzurum Raporu 1998 ve 2000" Alt Komisyon Heyetimizin tüm üyeleri tarafından oybirli~i 
ile kabul edilmiştir. 

Saygılanmızla arz ederiz. ı ı .05 .2000 

Hüseyin AKGÜL 
Manisa Milletvekili 

v.Utv 
Malatya Milletvekili 



Ek 9 

KOMiSYON RAPORUNUN BASlM ONAYI 



T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU BAŞKANLIGI 

Toplantı No : 24 ı ı .05 .2000 
Konu : "Soruştunna-Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve tnfazı Erzurum Raporu 1998 ve 2000" Komisyon 

Raporunun, TBMM Basımevinde basılmasınakatılan Uyelerin oybirligi ile karar verildi . 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
Faruk DEMİR 

Ardahan Milletvekili 

Üye 
Mehmet BEKAROGLU 

Rize Milletve!Oii 

Üye 
Niban İLGÜN 

Tekirdag Milletvekili 

Başkanvekili 

Sebğatullah SEYDAOGLU 
Diyarbakır Milletve!Oli 

Üye 
MehmetGÖZLÜKAYA 

Denizli Milletvekili 

Üye 
A.Emre KOCAOGLU 
İstanbul Milletve!Oli 

Başkanve!O 1 i 
Metin ERGUN 

Mugla Milletve!Oli 

Üye 
Mustafa BAŞ 

İstanbul Milletve!Oii 

Üye 
Kemal KÖSE 

Kocaeli Milletvekili 






