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SUNUŞ 

A nayasamızrn 2. Ma ddesi Cumhuriyetimizin niteliklerini " insan !tak/anna saygılı, 

demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti" şeklinde tammlamıştır. A nayasamızrn 81 inci 

Maddesi ise milletvekili andı ile milletvekilliğini bu ilkelere bağlılıkla koşul/andırnuştır. 

TBMM İnsan Hakiarım İnceleme Komisyonumuzun kuruluşunu düzenleyen 3686 sayılı 
Yasamız da bu amaç ve ilkeler doğrultusunda Türkiye'nin tercihinin bir yansımasultr. Bu 

bağlamda demokrasinin, insan haklarımn ve hukuk devletinin gereği ve geliştirilmesi için 

çalışmak, biz Komisyon üyesi milletvekillerinin temel görevi olduğu kadar milletvekilliğinin de 

vazgeçilmez şartultr. 

Komisyonumuz Soruşturma-Kovuşturnıa, Yargılama, Ceza ve İnfazı Sistemleri üzerindeki bu 

bir dizi çalışmasım özverili bir biçimde sürdürmüş ve hazırlanan raporlarla sonuçlandırnuştır. 

"Soruşturma ve Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve İnfazı Erzurum Raporu 1998 ve 2000" 

bu bir dizi çaltşmanrn basılan beşinci raporudur. Yaptığımız incelemeler/e, hukuk devleti bi

linci içinde y asalardan a/rnan yetki kullamlarak demokratik rejimin en temel unsuru olan 
Parlamentomuzun denetim işlevi yerine getirilmeye çalışılmıştır. Çalışma yönteminde ve 

raporlarda nesnel ölçüt/ere bağlı kalmaya, izleme sürecini uzun tutarak gelişmeleri de değer

lendirme kapsanıma almaya, devletimizin yıprattlmaması yönünde titiz da vranmay a ancak 

yaşadığımız sorunlarm da bilg iye dayalt olarak ortaya konu/masmda açık ve dürüst olmay a 

özen gösterilmiştir. 

Meclis Başkammız Say m Yıldırım A KB UL UT, çaltşmalarımıza ve raporlarımıza Meclisimizin 

en üst Makamı olarak saltip çıkmış/ar, gereği hususunda lter türlü destek için emir ve 
müsaadelerini esirgememişler ve bizleri onur/andırmışlardır. Komisyonumuz adma zatı alile

rine saygılarımla şükranlarımızı arz ederim. 

Soruşturma ve Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve İnfazı Erzurum (1998 ve 2000) Raporunun 

hazır/anmasmda büy ük emekleri geçen, 1998 yılı A lt Komisyon üyelerimizden Malaty a 

Milletvekili Say m Yaşar CANBA Y ile İstanbul Milletvekili Say m Osman KILIÇ'a, Hacettepe 

Üniversitesi Öğretinı Üyesi Prof Dr. Say m l onna KUÇURADI'ye, 2000 yılı çaltşmalarımızda 

Alt Komisyonumuzda yer alan, çalışmalarmdan kı vanç duyduğum Manisa Milletvekili Say m 
Hüseyin A KG ÜL ile Malaty a Milletvekili Say rn Yaşar CANBA Y'a ve A lt Komisyon 

Heyetlerimizin diğer uzman ve teknik elemaniarına minnetimi ifade ederim. 

Raporu; insan /ıak/arma saygmın getirdiği özen ve üslup çerçevesinde, top/antılarımıza 

katılarak partiler üstü bir anlayışla inceleyen, uy umlu ve özverili çalışan, sonucu oybirliğiyle 

kabul eden Komisyonumuzun tüm üyelerin e, rapora emeğ i geçen Komisyon sekreteryamıza ve 

Basıme vi Müdürlüğümüze şükranlarımızı sunarım. 
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Raporumuz ile ilg ili ça!tşmalar kapsamında ziy aret ettiğimiz tüm kurumlammzm yetkilileri ile 
çalışaniart na, incelemelerimiz sırasmdaki yardımiart ile sağ/{1{/ik/art katkı ve gösterdikleri ilg i 

için Komisyonumuz adma teşekkür ederim. Ayrtca Erzurum Cezaevlerinde görüştüğümüz tüm 

hükümlü ve tutuklu/ara - bizlere geleneksel konukseverlikleri ile ikram ettikleri çay lartm 

içerken bizlerle act!artm, kaygılartm, umut ve umutsuz/uklartm hiç çekinmeden paylaşlik/art 

için - esenlik dilek/erimizi ve teşekkürümüzü sunarım. 

Bu süreçte bizleri aray arak katkilarım esirgemeyen, konulara duy arli olan ve duyarlı olmay a 

davet eden pek çok değerli katkı salıibi ile raporun kamuoy una mal edilmesine özen gösteren 

tüm basm ve medy a kuruluşlartna Komisyonumuz adına teşekkür ederim. 

Raporumuzun yayımlandığı tarihten itibaren gereğinin ve iyileştirme/erin y apilahilmesi için 

çözüme yönelik çabalar hususunda katkı sağlayacaklarmdan emin olduğumuz y asama, 
y ürütme ve yargı organlarımıza, sivil kişi ve kuruluşlara şimdiden şükranlarmuzı sunartm. 

Belirtilen amaç ve ilkeler kapsammda haZ!rlanmasma çaba gösterdiğimiz "Soruşturma ve 

Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve İnjaZt Erzurum Raporu 1998 ve 2000" isimli Raporumuzu 

Türkiye 'nin tamm/anan konulardaki terci/ılerini ve karar/ıliğuu yansıtahilmesi inancı ve 

umut/ara y ol olması tem ennisi ile saygılartmla sunarun. Mayıs 2000 

ŞKİNSÜT 
n me Komisyonu Başkanı 

n Milletvekili 
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I. RAPORUN HAZlRLANIŞI 

A.AMAÇ 

İnsan Haklarını İnceleme KomisyonW1un amacı; 5.1 2.1990 tarihinde kabul edilen 3686 sayılı 
Yasarnızın 1 inci maddesinde "Dünyada ve ülkemizde insan haklarına saygı ve bu konudaki 
ge li şmeleri izlemek suretiyle uygularnaların bu gelişmelere uyumunu sağlamak ve başvuruları 
incelemek" biçiminde tanımlanmıştır. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bu amaç doğrultusunda 20 nci Dönem içinde 
10.02. 1998 tarihli 6 ncı Toplantısında (Ek 1) ceza infaz kururnlarmda alan çalışması yapılması 
konusunda Komisyon Başkanlık Divanına yetki vermiştir. · 

Komisyon Başkanlık Divanı bu yetki uyarınca, 24.04.1998 tarihinde Komisyon ve Heyet 
Başkanı Aydın Milletvekili Dr. Sema TUTAR PİŞKİNŞÜT, İstanbul Milletvekili Osman 
KILIÇ, Malatya Milletvekili Yaşar CANBAY ve Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim 
HAŞİMİ'den oluşan bir Alt Komisyon Heyetinin 2-4 Mayıs 1998 günlerinde, Erzurum ilinde 
Özel Tip Kapalı Cezaevi ile E Tipi Cezaevi ve Tutukevinde, Emniyet Müdürlüğü ve birim
lerinde, Erzurum Adliyesinde, Erzurum Bölge Kriminal Laboratuar Müdürlüğünde ve 
Erzurum NumW1e Hastanesinde incelemelerde bulunmasına karar vermiştir (Ek 2) . TBMM 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Heyeti bu amaç doğrultusW1da incelemelerini tamam
lamış, çalışmaya Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim HAŞİMİ katılarnarnıştır. 

Komisyon 21 inci Dönem içinde 22 Şubat 2000 tarihinde yaptığı toplantısında ceza infaz 
kurumlarında çalışmalar yapmak, daha önce yapılmış olan Alt Komisyon incelemelerini de 
rapor içinde değerlendirmek üzere alt komisyonlar kurulmasına karar vermiştir (Ek 3). Bu 
karar doğrultusW1da Komisyon ve Heyet Başkanı Aydın Milletvekili Dr. Sema TUTAR 
PİŞKİNSÜT, Heyet üyeleri Manisa Milletvekili Hüseyin AKGÜL ve Malatya Milletvekili 
YaşarCANBAY ile uzman ve teknik elemanlardan oluşan bir Heyet Erzurum'da ikinci kez 30-
31 Mart 2000 tarihlerinde soruşturma - kovuşturma, yargılama, ceza ve infaz sistemleri ile 
ilgili incelemelerde bulW1IDuşlardır (Ek 4). 

B. YÖNTEM 

Erzurum ilinde ilk olarak Özel Tip Kapalı Cezaevi ve E Tipi Kapalı Cezaevine gidilerek önce 
görevlilerle, daha sonra cezaevlerindeki koğuşlar gezilerek hükümlü ve tutuklularla 
görüşülmüştür. Cezaevindeki tüm birimler gezilerek yerinde gözlemler yapılmıştır. 

Cezaevlerinde bulW1an hükümlü ve tutukluların , cezaevlerine gelmeden önce soruşturma ve 
kovuşturma sırasında yaşadıkları muameleler ile soruşturma ve kovuşturma uygulamalarını 

incelemek ve değerlendirmek için Heyetimiz, Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Erzurum Bölge 
Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü ve Gölbaşı KarakolW1u ziyaret etmiştir. 
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Yargı sürecinin işleyişini , hükümlü ve tutukluların bu süreçte karşılaştıkları sorunları saptamak 
için Erzurum Adliyesinde incelemeler yapılmı şt ır. 

Heyetimiz hükümlü ve tutukluların sağ lık so runl arının çözümünde karşılaşılan sorunları sap
tamak ve Adli Tıp ile ilgili konuları değerlendirmek için Erzurum Numune Hastanesinde de 
incelemelerde bulunmuştur. 

Çalışmaların tümü, TBMM' nin yeminli s tenografları ve ses kayıt teknisyenleri tarafından 
Heyetin tüm üyelerinin ve inceleme s ırasında hazı r bulunan görevlilerin huzurunda kayda 
geçiri l miş ve resimlenmiştir. Daha sonra da Meclis Tutanak Müdürlüğü'nce çözümleri yap
tırılarak inceleme tutanaklarında yer almaları sağlanmı ştır . 

Görüşülen hükümlü ve tutukluların tutanaklarda yer alan ad ve soyad ları kapatılmış olup, ad 
ve soyadiara sıra numarası verilmiş, sorgu tarihleri ilc hükümlü ve tutukluların kimliklerine 
ilişkin bilgilerin o lduğu yerler Rapor içinde boş bırakılmıştır. Komisyonda tutulan ve Meclis 
Arşivine gönderilen nüshalarda bu bilgiler açık halde yer almıştır. 

Tüm bu gözlem ve incelemeler 1998 ve 2000 y ıllarında ayrı ayrı olacak şekilde iki kez 
yapılmıştır. 2000 yılı incelemelerinde kapatılmış olan Gölbaşı karakolu'nun yerine Şehit Fatih 
Bodur Polis Merkezi ziyaret edilmiştir. 

Rapor içeriğinde ; (•) işareti ile sunulanlar konu ile ilgili ikinci şahısların beyanları, 

( ~~ ) işareti ile belirtilenler ise Heyetimizin tespitleridir. 

1998 ve 2000 yıllarındaki Alt Komisyonlarımızın çalışmalarını içeren, aradan geçen iki yıllık 
süreci de değerlendiren ve karşılaştırmalı bir rapor olan bu Rapor hazırlanmıştır. 

Komisyonumuzun 1 1.05 .2000 tarihli toplantısında, toplantıya katılan tüm üyelerin katkıları ve 
oybirliği ile kabul edilerek Komisyon Raporu haline gelen "Soruşturma, Kovuşturma, 

Yargılama, Ceza ve infazı Erzurum Raporu 1998 ve 2000" gereği için basılarak yayım l an
mıştır (Ek 8, Ek 9). 

Alt Komisyon çalışmalarına ait olan 1998 yılı TBMM Tutanakları Ek 6'da, 2000 yılı TBMM 
Tutanakları ise Ek 7'de sunulmuştur. 

II. CEZAEVLERiNDEKi İNCELEMELER 

A. CEZAEVi İLGİLİLERi İLE YAP ILAN GÖRÜŞMELER 

l. ÖZEL TİP KAPALI CEZAEVi NDE 

1.1. 1998 Yılında 

Erzurum Özel Tip Kapalı Cezaevi Mümessil Savcısının ve Müdürünün beyanlarından , 
Cezaevi hakkında aşağıdaki hususlar ve sorunlar öğrenilmiştir: 
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• Cezaevinin bina ı ı 989 yı lında yapılmış. Kapasitesi 380 kişiliktir (Erzurum tutanak 1998, 

sayfa ı). 

• Alt ve üst koğuşlar bağımsız, bahçe ise ortaktır. Ancak üst koğuşlar, emniyet nedenlerinden 

dolayı kapalı tutulmaktadır. 12 koğuştan 1 O'u kullanılmakta ve her birinde 20-25 kişi 

barındırılmaktadır (Erzurum tutanak 1998. sayfa ı) . 

• Cezaevinde 179 hükümözlü ve 7 adli olmak üzere toplam 186 hükümlü bulunmaktadır. 7 

adli mahkum, cezaevinde çalıştırılamayan iş kollarında çalıştınlmaktadır (Erzurum tutanak 

1998, sayfa 1 ). 

• Cezaevindeki mekan sıkıntısından ve eğitici personelin eksik li ğinden mahkumlar spor veya 

jimnastik yapanıamaktadır. 

• Cezaevinde sevk aracı ve ambulans bulunmaktadır. 

• PKK hükümlüleri dışında, diğer siyasi hükümlüler karışık olarak barındırılmaktadır. 

• Cezaevinde iki doktor bulunmakta, öğretmen ve diğer eğitici personel bulunmamaktadır 

(Erzurum tutanak 1998, sayfa 7). 

• Hükümlüler arasında tedavisi gerekli olan sakatlar mevcuttur. (Erzurum tutanak 1998, 
sayfa ı 3 ). 

• Cezaevine girenler, giriş sırasında doktor kontrolünden geçirilmektedir (Erzurum tutanak 
ı 998, sayfa 8-9). 

• Cezaevinde hükümlü ile hükümlü arasında sorunlar yaşandığı, hükümlülerin bireysel sıkın

tılarını Müdüre doğrudan doğruya yan ıtamadıkları , ı 994'te Cezaevi içinde (E Tipi 

Cezaevinde) 4 kişinin "infaz" edildiği belirtilmektedir. (Erzurum tutanak ı 998, sayfa 9). 

• Ziyaretçiler için yeterli altyapı bulunmamaktadır. Gelen ziyaretçilerle ilgili olarak "çıplak 

arama" yoktur. Yalnızca ayakkabıları çıkartılmaktadır (Erzurum tutanak ı 998, sayfa 8). 

• Cezaevi içi aramaları jandarmanın yapmadığı, cezaevi personelinin yaptığı ifade edilmiştir 

(Erzurum tutanak 1998, sayfa 8-9). 

• Jandarmanın "dış aramaları" yapt ı ğ ı , ancak bu aramanın da cezaevine verilmesinin uygun 

olacağı söylenmiştir. 

• Valinin cezaevine hiç gelmediği, Başsavcının sorun olduğu zamanlar geldiği; sorun 

olmadığı zamanlarda da ı 0- ı S günde bir geldiği belirtilmiştir. 

• Genel olarak cezaevlerinin yönetimi ile ilgili olarak sabit bir hukukun olmadığı, halen 

1932'de çıkarılan bir yasanın geçerli olduğu, işlerin genelgelerle yürütüldüğü; ayrıca 

Jandarmadan ve Adalet Bakanlığından ayrı ayrı gelen genelgelerin, farklı uygulanıalar dağ

masına neden olduğu ifade edilmiştir. Bunun da cezaevlerinde farklı uygulamalara yol 

açtığı, birçok sorumın kaynağının işte bu farklı uygulanıalar olduğu ifade edilmiştir. 

(Erzurum tutanak 1998, sayfa 6) 

• Personelin zor kullanma yetkisi hukukça belirlenmemiştir. 

• infaz memurlarının eğitimsiz geldiği; onlar için bir okulun olmadığı belirtilmiş, infaz 

memurlarının cezaevinin bulunduğu ilden olman1asının daha uygun olacağı söylenmiştir 

(Erzurum tutanak 1998, sayfa 2) 

• Müdürlere daha fazla yetki verilmelidir. Önemli kararlar dışında, cezaevi içi sıradan konu

larla ilgili kararlara Bakanlığa başvurmak zorunda olmamalıdır. 
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• Hükümlülerin bazı istekleri haklıdır. Bu İstekierin karşılanabilmesi için ve başka nedenler
den dolayı , hükümlü ve tutuklular bir arada kalmamalıdır. 

• Hükümlülerin ve ailelerinin can güvenliği sağlanırsa, bazı siyasi "kopma"lar olabileceği, 
bu yıl 13 kişi "kopmuş"olduğu , bunların da Ağrı'ya ve Muş'a gönderilclikleri belirtilmiştir 
(Erzurum tutanak 1998, sayfa I 0) . 

• En son 1997 yılının Ekim ayında açlık grevi yapılmıştır. 

1.2. 2000 Yılında 

Cezaevi yetkilileri tarafından ifade edilen noktalar aşağıda sunulmuştur : 
• Cezaevinde 1 müdür, beş ikinci müdür, 2 doktor olmak üzere toplam 133 personel görev 

yapmaktadır. Açık Cezaevinin kadrolu diş hekimi burada geçici görevle hizmet yapmak
tadır. 

• 380 kapasiteli cezaevinde toplam 527 kişi kalmaktadır. Bunların 175 tanesi terör, 352 tane
si adli mahkumdur. 

• 1 998'de yapılmakta olan 2-4-6 kişilik içinde mutfağı , tuvaleti ve avlusu olan küçük 
koğuşların yapımı bitirilememiş. Açık cezaevine taşeron aracılığıyla yapım işlemi yeniden 
ihale edilmiş. Bu F tipi cezaevleri için 154 milyar + KDV keşfı ve ihalenin yapımı için 
bakanlıktan para gelmiş olup, geçen sefer yapımı başarılamayan küçük odalar 1 O tane beton 

oda olarak halen kullanılmaktadır. (Erzurum tutanak 2000, sayfa 30) 
• Cezaevinin sıcak su, banyo ve ısınma sorunu yoktur (Erzurum tutanak 2000, sayfa 29). 
• Cezaevindeki hükümlü ve tutukluların büyük çoğunluğu başka illerden getirilmiş olup 

aralarında itirafçılar bulunmamaktadır. 

• Cezaevlerinde standardı yakalamak için tek başlılığa ihtiyaç vardır. Yönetim ya jandar
maya teslim edilmeli ya da Adalet Bakanlığı'na devredilmelidir. (Erzurum tutanak 2000, 
sayfa 32) 

• Tutuklu ve hükümlülerin çoğunlukla başka illerden getirilmiş olmaları yakınlarıyla 

görüşme, sevk ve sağlık açısından ciddi sorunlar yaratmaktadır. 
• Okuma-yazma kursları konusunda bilgi verilmesine rağmen bir talepte bulunulmamıştır. 

Cezaevinde bazı işlerde çalıştınlan bazı hükümlülerden gelen talep üzerine açık ilköğretim 
okullanna iki adli hükümlü başvurmuş, bunlardan birisi yedinci sınıfa devam etmektedir. 

• Cezaevinde üniversite sınavına katılmak isteyenlerin müracaatları yaptırılmış, bir hüküm
lü ÖSYM sınavını kazanmış , birisi de açık öğretim bölümüne devam etmektedir. 

• Cezaevi yöneticileri hükümlülere ziyaretçileri ve posta yoluyla gelen yayınları kontrol 
ederek verdiklerini, toplatılmış ve yasaklanmış yayınları ise Cumhuriyet Başsavcılığına 

gönderdiklerini belirtmişlerdir. 
• Cezaevi kütüphanesinde 1641 adet kitap ve dergi bulunmakta olup bunlardan 190 tanesin

den hükümlü ve tutuklular yararlanmıştır. 

• Cezaevi yönetimi sosyal ve kültürel faaliyetlere koğuşlarda ve bahçede olanak tanıdıklarını 
söylemişlerdir. 

• Cezaevi doktoru 1999 yılı içersinde 1 971 kişinin muayenesinin yapıldığını bunlardan 156 

kişisinin ileri tetkik ve tedavi için üniversite hastanesi ,devlet hastanesi ve göğüs hastane
sine sevklerinin yapıldığını ayrıca 161 kişinin E Tipi Kapalı cezaevinde bulunan diş 
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hekimine sevklerinin yapıldığını belirtmiştir. Şubat Ekim aylarında verem taraması 

yapılmış, 2000 yılında ise 567 hükümlü ve tutuklunun muayenelerinin yapıldığı bunlardan 
40 tanesinin tetkik ve tedavileri için hastanelere sevk edildi ği, 64 tanesinin E Tipi ceza
evinde diş tedavilerinin yapıldığı , 1999 yılında yapılan verem taraması sonucu 5 hüküm
lüde verem hastalığı saptandığı belirtilmiştir. 

• Hepatit B yönünden de tarama yapılması için çalışma vardır. Şu anda biri aktif diğeri pasif 
olmak üzere iki tane Hepatit B vakası vardır. Cezaevindeki çok büyük parazİt salgını 
konusunda Sağlık Müdürlüğünden yardım istenerek bağırsak paraziti yönünden suların 
daha iyi klorlanması sağlanmış, Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla cezaevinin tüm birim
Ieri yatak, yorgan, çamaşır dahil olmak üzere ilaçlanmıştır (Erzurum tutanak 2000, sayfa 
35). 

• Numune Hastanesi'ndeki mahkum koğuşunun standartlarının düzeltilmesi için Başsavcı ile 
birlikte Başhekimliği ziyarete gitmişlerdir. 

• Cezaevi müdürü olunmasının zorlaştırılması için yapılan değişikliğin olumlu olduğu 
söylenmiştir. 

• 700,000 lira olan iaşe bedelinin yetmediği ancak üç öğün herkesin doyurulduğunu, 

mahkumların dışarıdan gelenleri ve verilenleri yedikleri belirtilmiştir. 

• Sevk ve açık cezaevine seçilme koşullarının usulüne uygun ve Bakanlık onaylı olarak 
yapıldığı söy Ienmiştir. 

• Cezaevi Müdürü olarak kural , usul , tüzük, yönetmenlik ve onların uygulanması konusunda 
iddialı olduğunu, iğne dahil hiçbir şeyin cezaevine giremeyeceğini belirtmiştir (Erzurum 
tutanak 2000, sayfa 26). 

• Posta kutularının Savcı tarafından açıldığını, dilekçelerin incelemeye tabi tutulmadığını 
mektupların sadece mektup okuma komisyonunca değerlendirildiğini belirtilmiştir. 

• Bakanlıklar arası imzalanan üçlü protokol ile ilgili genelge geldikten sonra cezaevinde 
duyarlı kapıdan geçitdikten sonra fiziki arama denilen arama başlatılmış, dışarıya ve 
mahkemelere gidiş gelmeler konusunda jandarma ve cezaevinin keyfi yönetimi engellen
miş, barınma, eğitim ve iaşe ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Sağlık hizmetleri ile ilgili 

görevlendirme ise üçlü protokol içinde yer almamaktadır. Bu nedenle sağlık konusunda 
yeterli işbirliği yapılamamaktadır. (Erzurum tutanak 2000, sayfa 26) 

Cezaevi Personelinin Talepleri 
• Mahalli personelin mahalliden ziyade emniyet ve askeri persone.l gibi rotasyona tabi tutul

ması , her türlü baskı ve tehditten arındmiması 
• Cezaevlerinin idari yetki ve sorumluluklar açısından değişmez kanunlara kavuşturulması 

• Mahalli personelin her türlü işlemlerinin adli yargı adalet komisyonlarından alınarak ceza
evi idaresi ve bakanlık tarafından yürütülmesinin sağlanması 

• Cezaevlerinde farklı farklı uygulan1alara son verilmesi 
• Cezaevi personelinin yetiştirilmesine özen gösterilmeli, cezaevi infaz okulları açılmalı, 

atanmalara özen gösterilmesi, 
• Ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesi ve can güvenliklerinin sağlanması , 

konuları heyetimize iletilmiştir. 
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faaliyetlerinin yapılamadığı belirtilmiştir. 
• 2000 yılı içinde açılan okuma-yazma kursuna katılan hükümlü ve tutuklulardan 14 ·tanesi 

başarılı olmuş ve kendilerine belge verilmiş . 

• Cezaevinde 185'i terör hükümlü ve hükmen tutuklusu ile 14'ü adli hükümlü olmak üzere 
199 kişi kalmaktadır. 

B. KOGUŞLARDA YAPILAN GÖRÜŞMELER 

1. ADLİ KOGUŞLARDAKİ MAHKUMLAR İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER 

1.1. 1998 Yılında 

• Cezaevinde adl i koğuşlardaki hükümlü ve tutukluların bir kısmı sorgulama sırasında 
işkence görmediklerini; ancak aralarında bir çocuğun ve 60 yaşında bir tutuklunun da 
bulunduğu bazı mahkumlar ise gerek Jandarmada gerekse Emniyet Müdürlüğünde işkence 
gördüklerini söy l emişlerdir. 

• Aralarında çocukların da bulunduğu bazı hükümlüler, Erzurum Emniyet Müdürlüğünün 
bodrum katında olduğu kadar, Asayiş Müdürlüğü katında da sorgulamaları sırasında 

işkence gördüklerini ifade etmişlerdir (Erzurum tutanak 1998, sayfa 53,59-63,82,87,91-92) 
• Adli suçluların çoğu, işkencenin kendilerine suçlar ya da ek suçlar yüklemek amacıyla 

yapıldığını söy lemiş lerdir. 

• Ayrıca çoğu doktorların kendilerini muayene etmeden darp-cebir yoktur raporu verdikleri
ni söy l emişlerdir (Erzurum tutanak 1998, sayfa 57). 

• Çocuklar , Cezaevi içinde de kötü muamele gördüklerini , yetişkin l erin bir kısmı ise ceza

evi içinde kötü muamele görmediklerini söy l emişlerdir. 

• Tutukluların şikayet ettikleri önemli bir sorun yargılama sürecinin çok uzun olmasıdır. 
• Bazı hükümlüler de şartlı tahliyenin düzenlenmesi ile ilgili olarak şikayetl er dile getirdi ler 

ve birçok kimsenin önemsiz nedenlerle yeniden hapse girdiğini belirttiler. 

1.2. 2000 Yılında 

• Tutuklular en başta sağlık sorunlarında şikayetçi oldu lar, hastaneye sevk sorunları yaşadık

larını , tedavi görmediklerini , hastaneye giden lerin tedavi edi lmeden gönderi ldiklerini , 

tedavi sırasında kelepçelerin açılmadığım , diş tedavilerinin yapılmadığını , aralarında ağır 

hasta olanların bulunduğunu belirtmişlerdir. 

• Kendilerine, ziyarete ge len ai le lerine 1998'de yapılan baskıların azaldığını ancak ziyarete 
gelenlerin sivil polisler tarafında izlenip tehdit edildiklerini söylemişlerdir. Yine ziyaretçi
lerin dışarıda çok uzun süre bekletildiklerini belirtmişlerdir. 

• Hükümlüler gazete, dergi ve yayın ed inme konusunda zorlukl arın olduğunu belirt

mişlerdir. 

• İki y ıl içerisinde kısmen de olsa cezaevi yönetiminde diyaloglarda bir ilerleme 

kaydedildiğini belirtmişl erdir. Ancak bazı yönetici lerin bu durumu bozma çabası içinde 
olduklarını da dile getirmi şlerd ir. 
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• Yemek sorunları çok fazla olmayan hükümlü ve tutuklular kendi olanaklarıyla da bu sorunu 
aştıklarını, ısınma sorunlarının olmadığını ancak zaman zaman su sorunu ile karşılaştık
larını belirtmişlerdir. 

• Koğuşlarda kalanların birbirleriyle ilişkilerinin olmadığını, bu durumun sosyal yaşan
tılarını olumsuz etkilediğini belirtmi·ş lerdir. 

• Bir hükümlünün ağır hasta olduğu, eklemlerine su topladığı sağlık sorununun ise 
çözülmedİğİ dile getirilmiştir. 

• Dış güvenlik ve iç güvenlik arasında koordinasyon olmadığını bu nedenle ziyaretçilerle 
görüşmelerde sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

• Hastaneye geliş gidişlerde büyük güçlüklerle karşılaştıklarını , 

• Yabancı uyrukluların ailelerinin kendileriyle görüştürülmediğini belirtmişlerdir. (Erzurum 
tutanak 2000, sayfa 167) 

• Üç başgardiyanın kendilerine karşı sürekli olumsuz tutum içinde olduğunu, (Erzurum 
tutanak 2000, sayfa 168) 

• Sağlık sorunları olduğunu, yoğun biçimde af taleplerinin olduğunu belirtmişlerdir. 

2. TERÖR KOGUŞLARINDA KALANLAR İLE Y APlLAN GÖRÜŞMELER 

2.1. 1998 Yılında 

• ilin ziyaret edilen iki cezaevinde bütün siyasi hükümlü ve tutuklular, Erzurum'da veya 
yakalandıkları illerde (İstanbul, Elazığ, Bingöl, İzmir, Ağrı , Bursa ve başka illerde), 
Ernniyette veya Jandarmada sorgulamaları sırasında olduğu kadar, cezaevlerinin içinde de 
işkence ve kötü muamele gördüklerini; cezaevindeki bu muamelenin özellikle 1994-1995 
yıllarında, 9 ay süre ile yapıldığını; halen cezaevlerinin içinde fiziksel kötü muamelenin az 
olduğunu, ancak sürekli olarak psikolojik işkence, tehdit ve kışkırtmalar yapıldığını ve bu 
nedenlerle de her an bir saldırıya uğrayabilecekleri korkusu ile yaşadıklarını ifade 
etmişlerdir. 

• Hükümlülerden bazıları , sorgularunaları sırasında işkence gördükleri mekanları ayrıntılı 
olarak tasvir etmişlerdir. 

• Bir hükümlü, sorgulamasının önemli bir kısmının bir itirafçı tarafından yapıldığını belirt
miştir. 

• Cezaevi içindeki işkencenin özellikle, sayısı 80 olan hücrelerde, koridorlarda ve hava
landırmada, bazen de harnarnda ve halen mescit olarak kullanılan odada yapıldığını belir
tilmişlerdir (Erzurum tutanak 1998, sayfa 27,32,45) . 

• Bütün koğuşlarda hükümlüler, gördükleri muamele ve istekleri ile ilgili çeşitli merciiere -
bu arada da sonuncusu 24.04.1998 olmak üzere T.B.M.M. İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonuna- yazdıkları dilekçelerinin bu merciiere ulaştırılmadığını söylediler. 
Kendilerine gönderilen birçok mektubun da ellerine geçmediğini belirttiler. 

• Böylece, kendilerini savunmanın ve seslerini cezaevi dışına duyurmalarının tek yolunun 
onlar için açlık grevleri olduğunu söylediler. Bir mahkum un "burada insanca yaşama istemi 
ya da yaşamanın tek koşulu olarak bize açlık grevleri kalmıştır" biçimindeki ifadesi bu durumu 
açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle de yılın yansını açlık grevi ile geçiriyorlar. 
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Mahkum lar, I 4 Ocak I 998'de biten 55 günlük açlık grevinde Cezaevi idaresine verdikleri 
talepler listesini Heyete de vermişlerdir (Erzurum tutanak 1998, sayfa 23-24, ı 22). 

• Gördükleri işkencelerden ve açlık grevlerinden, hükümlülerin tümünün sağlık sorunları 
olduğu anlaşılmaktadır. Ama bazılarının durumu çok ağır. Bazı koğuşlarda ise açık yarası 
olanlar bulunmaktadır. Ne var ki , giriş-çıkışlarda gördükleri muameleden, hastanedeki dok
torların ilgisizliğinden (onları "uzaktan muayene" etmesinden) ve bazı doktorların kendi
lerine hakaret etmesinden (Erzurum tutanak 1998, sayfa 29) dolayı -"doktora gitmenin 
işkence olduğundan"-, birçoğu tedavi talebinde bulunmaktan vazgeçmiştir. Yaralarının 
pansumanlarını kendileri yapıyorlar (Erzurum tutanak ı 998, sayfa ı 23). Yarası olan bazı 
mahkumlar ise sık sık cezaevindeki doktora çıktığını , ancak onlara sadece ağn kesici ilaç 
verildiğini söylediler. Bazı hükümlüler de ailelerinin getirdiği ilaçların kendilerine ver
ilmediğini , ailelerine geri gönderildiğini söylediler. Bu hastalardan birisinin Ankara'ya 
gönderildiği, orada 1 .5 - 2 yıl bekletildiğ i ve tedavi edilmeden geri gönderildiği ifade 
edilmiştir. Bazı hükümlülerin hastalıkları gözaltında veya cezaevinde gördükleri işkence 
sonucunda ortaya çıkmıştır. Psikiyatrik tedavi gerektiren hastalar da söz konusudur. Halen 
60-70 kişinin diş problemi vardır (Erzurum tutanak 1998, sayfa 141 ). 

• 1994- ı 995'de gördükleri muan1ele, mal1kumlar üzerinde etkisini hala sürdürüyor. Bu olayı 
bir hükümlü şöyle anlattı: "Erzurum Cezaevindeki vahşeti başındansonunayaşayanlardan biriyim 
1 994'ün 15 Ağustosunda vahşet başlan/dı ... Diyebilirim binlerce polis, asker, özel tim karışımı, olduğu 

gibi cezaevine döküldü. Zaten, banyo vardı E Tıpinde, olduğu gibi sularla doluydu ve bizler o suyun 
içersine gözlerimiz bağlı olarak yatırıldık, falakalardan geçirildik, çok ağır kaba dayaklardan geçir
ildik; ondan sonra aşırı bir işkenceden geç iri/dik, hatta ondan sonra gece ll, 1 e kadar revirde kaldık 
Benim o esnada ko/um ları/dı. Hatta bilhassa hastaneye gitme durumum dahi olmadı; yani o imkan 
sunulmadı. Birçok arkadaşımız birçok yerinden büyük darbeler aldı ve kısa bir süre sonra Erzurum 
OzelTip, yani buraya gelme dwwnumuz gerçekleşti. Zaten bw·aya gelmekle sistemli işkencenin başla
ması bir oldu Burada şu an bulunan yemekhane olduğu gibi -arkadaşların da belirttiği gibi-, mescitle 
birlikte su dolu ve ko/um lank olduğu halde, birçok arkadaş ağır yaralar almasına rağmen, o sular 
içerisinde yatırılarak yerlerde sürüklenmele1; yine folakaya yatmlmalar ve böylelikle 9 ay boyunca, yani 
lam 270 gün geeeli gündüzlü devam etti" (Erzurum tutanak 1998, sayfa 17). 

• Aynı olayı başka bir koğuştaki bir hükümlü de şöyle anlattı: "Ben 1993'den bu y ana bura
da tutuk/uy um. Hem bu Ozel Tip Cezaevinde yallım daha önce, daha sonraları, burası 
tekrar boşaltılarak E Tipine götürüldü, burada tutuklu kalmadı, orada da uzun süre ya/lım. 

En son saldırılar, yani bu işkenceler 1 99-l'ün 15 Ağustosunda başladı . 1 994'ün 15 
Ağustosunda Başsavcının da Cezaevi avcısının da, cezaevi müdürlerinin de başında 
bulunduğu yüzlerce gardiyan, binlerce a ker diyeyim -yani öyle ifade edeyim,· çünkü kori
dor dolmuştu böy lesi bir şey-, resmi polis makine/i tüfekler/e, kalkanlarla, coplarla, 
kalaslarla, demir çubuk/arla, z incirler/e birlikte koğuşlarımıza geldiler. Koğuşlara gelme
den önce kendilerinin sürekli bizden istedikleri şuydu: her koğuştan bir tane temsilci olarak 
bize gelsin, sorunları tek ağızdan din/eyelim ki, sorunlarımza çözüm gelire/im. O dönemde 
beni de temsilci olarak, idare de beni şey yapmıştı. Bizi çağırdılar, dediler 'biz arama 
yapacağız'. Biz dedik 'tabii arama yapabilirsiniz'. Fakat dediler 'bu seferki arama çok fark

lıdır'. Biz dedik 'nasıl farklıdır?'. işte 'bu sefer, sizi çın/çıplak soyacağız, sizin çok değişik 
yerlerinize bakacağız, bizim ciddi kuşkularım ız vardır. . '. 

Başkan Dr. Sema PiŞKl. SÜT Uyuşturucu yönünden mi? 
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Hükümlü: Hayn~ uyuşturucu değil. Yani, bilemiyorum. hiçb ir gerekçe... 'Bakacağ1z' işte. Yani, 

hiçbir gerekçe sunmadan 'sizi çmlç1plak soyacağ1z. her yerini::e bakacağ1z' dediler. Ki. bu, gerçek

ten, insan onuruyla bağdaşmayan bir yak/aşnnd1. Biz dedik, normal aramamz1 yapabilirsiniz; 

fakat , biz kendimizi çmlç1plak soydurmay1z; yani. böylesi bir şey bir insana yak1şmaz. mümkün 

deği/dil~ bunu kabul edemeyiz. 'Si:: kabul etmek zorundas1m::' dediler. Biz şey yapt1k. Zaten. 

Başsavci da vard1 orada. Cumhuriyet Savc1s1 da vard1. Askerlerin başmda bir tane Yarbay 

gelmişti : yani, cezaevi d1ş güvenlik amiri de orada bulunuyordu, bir Üsteğmendi: bir Yarbay komu

tasmda geldi, ::orla 'biz arama yapacağc' dedi. Biz, böylesi bir aramayt kabul etmeyeceğimizi 

belirllikten sonra. bütün koğuşlarlmiZ I hava/andn-maya Çlkardllm~ havalandmnada bir köşeye bi::i 

topladllar:orada, tek bir şey yap1yorlm~ 'kabul edecek misiniz, etmeyecek misiniz?'. 'Bi::, bu arama 

tarz nu kabul etmiyoruz' dediğimizde -makine/i tüfeklel~ yani G-3 'ler/e üzerimize çevrilmiş/i- 'vurun' 

komutu geldi. Bu komutu veren Yarbayd1 ve ondan sonra işkenceler başladt. Yani, ben şu anda 

bilemiyorum: o gün başlayan işkence/er, böyle, topyekün bir savaş görüntüsü vermekteydi. Her 

yerimize. demir çubuklar, kalaslar kalkip iniyordu. Saatlerce dövüldiik, yani gece yan/anna. Gece, 

işkence seslerinden o günlerde hiç bir arkada.~·m uyuduğunu hen sannuyorum yani. (Erzurum 

tutanak 1998, sayfa 1 7) 

Şimdi günlerce böyle sürdü o dönemde. Bunu delil olarak da sanmm , eğer biraz şey yapdu-sa, 

kaybedilmemişse, Er::urum'da Tabib/er Birliği üyelerinin gelip bize rapor verme durumlan vard1, 

ki 250 arkadaşmuz en ağu- şekilde yara/annuş/1. Bu konuda raporlarmuz da vardır. Cezaevi 

idaresinde de bulunabilil: Bize ağtr işkence yaplld1ğt orada da anlaşll1yor. (Erzurum tutanak 

1998, sayfa 17) 

Bu işkenceler aylarca sürdü: lam doku:: ay boy unca bu insanlik diŞI uygulamalar sürdü. Yemek ver

meme, aç b1rakma , susuz bwakma , banyo yapttrmama , banyo yaplfdtğmda da soğuk su ile yap

mayi zorunlu klima ; y ine koridorlarda kaba dayak atma , falakaya çekme yani. cezaevi koridor

larmda y ine bunun dışmda insanlan üst üste Ergenekon destan ma ::or/ama: yani insanlar birbirine 

binecek birisi Çikip işte "Türküm , doğruyum, çal!şkamm , ... "diyecek. 

Başkan Dr. Sema PiŞKiNSÜT : Nerede yapiirdilar ? 

Hüküm/ii: Cezaevi havalandmnada. "(Erzurum tutanak 1998, sayfa 17-18) 

• Bu işkenceler arasında çırılçıplak soyund urarak boyunlarına binme, s ırti arına binme ayrı

ca, bir hüküm1ünün anlatlığına göre, açlık grevi sırasında hücrede , başını pislik dolu 

alafranga tuvaletin içine sokmak da varmış. 

• Halen bu tür fiziksel muamele yapı lmıyor, ama yapılacağına ilişkin sürekli tehditler söz 

konusu. Hükümlülere özellikle savunmas ız oldukları , onların elinde oldukları sık sık 

tekrarlanıyormuş. Bu kişiler "burası Erzurum , Cumhurbaşkanın da Başbakanın da sözü 

geçmez" diyorlarmış. Heyetin gelişinden bir gün önce olan bir olay şöyle anlatıldı: "Şimdi, 

dün geldiler, hem bizi tehdit ettiler , dediler '94 de çevireceğiz burayı' ve 'görürsünüz, 

buradan cenazeler çıkar: bu konuda tehdit ettiler ve hemen ardından , bir iki saat sonra 

geldiler , 'işte bir şey yok, personelde bir takım kişilerden kaynaklanıyor ki biz onları ter

biye etmeye çalışırız, bir takım müdür/erin kişisel özellik/eridir, biz bunların önüne geçer

iz. 'Şimdi böyle anlaşılıyor demek ki sizin gelişinizden haberdar olduklarından dolayı, biraz 
havayı yumuşatmaya çalıştılar , yani saldırmadıfar. "Böylece mahkumlar gece gündüz, her 
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an bir saldırı beklentisi ile yaşadıklarını ifade ettiler (Erzurum tutanak ı 998, sayfa ı 8). 
• Kendilerine yapılan psikolojik baskıları bir başka hükümlü şöyle anlattı (sayfa 87 ) 

"Burada bir baş gardiyan var , ... özel olarak ip aldırmış, bu ipleri getirip bizim hücrele
rimizin herbirine, her arkadaşın bulunduğu hücrenin kapılannın üstüne asmış. "Gelin ken
dinizi as ın, belki biraz siz de rahatlarsımz, siz de kurtulursunuz .. . "Başka biri de şöyle dedi 
:"Buraya ip hep devamlı asılı kalıyordu. O ipe dokunmak yas aktı. Amaç o ip/e bizi psikolo-
jik olarak yıldırmaktı. Fakat iki arkadaşımız sonuçta dayanmayarak, gerçekten kendini 
asmaya çalıştı. Buna benzer uygulamalar gelişti. Tabii biz hem benliğimizi gerçekten kay
bettik, hem insanlığımızı kaybettik." (Erzurum tutanak 1998, sayfa 27) 

• Gerek üst yöneticiler gerekse hükümlüler, Cezaevlerinde "Devletin hakimiyetinin 
olmadığım" belirtmişlerdir. Ne var ki , yöneticilere göre bu "hakimiyet" bazı siyasi hüküm
lülerin elinde, hükümlülere göre ise bir grup müdür ile infaz memurlarının elinde olarak 
tanımlanmıştır. 

• Cezaevi Müdürünün sözünü ettiği cezaevi içi "infazlar"la ilgili olarak hükümlüler, yöneti
cilerin infaz memurları tarafında "infaz edilen" bir hükümlünün kendini astığırıı iddia ettik
lerini ; kendini asan başka bir hükümlünün de diğer hükümlülerce "infaz" edildiğini; kendi

ni asma girişiminde bulunan birinin de kurtarıldığını söylediler. Bu sonuncusunun halen 
aynı Cezaevinde bulunduğu belirtildi. 

• İlk iddia ile ilgili olayı bir hükümlü şöyle anlattı (sayfa I 38): "Buradaki uygulamaları, 
böyle sizin gibi insanlar bir pencereden görecek vahşeti , o yapılanları, insanlık onuruyla 
bağdaşmayan; yani, hiçbir yerde eşi ve benzeri görülmeyen muamelelere tabi tutulduğu 
zaman, burada oynanan oyunların farkına varacaksımz; ama, her tarafı kapalı. Müdür 
aynen oyunun içerisinde; gardiyam , personeli hep oyunun içinde, koordineli bir şekilde 
çalışıyorlar. Bunu açığa çıkarmak, bunu dile getirmek cesaret işidir. Ben şu an açıkladığım ı 
o dönem açıklasaydım, götürüp hücreye atıp orada beni asıp , intihar etti deyip olayı 
bitirir/erdi. 70 yaşındaki insanı öyle yaptıklarında , beni de öyle yapacaklar. Burada o 
adamın öyle yapılması olayım da ben size anlatayım. Geceydi -o gün ben bu cezaevine 
geldim- o üç kişi ile bizi bir hücreye koydular. Boydan boya boş bir koğuş. Müdür "bu gece 
burada kalın sizi koğuşlara dağıtacağız" dedi. Gece saat ll :00 de bize yemek verdiler. 
Cezaevinde 4'te 5'te yemek veriliyor, JJ'de bize yağurt/u makarna, barbunya yemeği bize 
yedirdiler. Artık öyle bir duruma geldik , bilemiyorum , uyuştuk ... Bize ne biçim bir oyun 
oynadı/ar. Yattık , sabahleyin gelip bize kahvaltı getirdiler, yumurtayı da kapıya bıraktılar. 
"Kalkın arkadaşlar, sayım" dediler. Biz çıktık havalandırmaya, adamın asılı olduğunu 

gördük ve çağırdım, dedi "tamam , tamam , biz gördük. " Ben dedim " madem ki gör
müşsünüz, az önce kahvalfıyı nasıl getirdiniz, diyecektiniz 'arkadaşlar korkmayın, bu inti

har etmiştir, sizin bir şeyiniz yoktur' niye böyle söylemediniz. "Burada bilinçli bir temelde 
o konira eylemi yapiıkiarım artıkfarkına vardım, burada neler dönüyor, neler dönüyor. Ben 
örgüt üyesi değilim , bir yardım ve yataklık davasından bu cezaevine düşmüşüm. " dedi 

(Erzurum tutanak 1 998, sayfa 45). 
• Bir başka hükümlü ise; "1994'te amcamla beraber Iğdır'dan E tipi cezaevine geldik. Bir 

süre sonra baskılar başladı . Yaşlı olan amcamı hücreye aldılar. O zaman, amcam, adlf bir 
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dosyadan yargılanacaktı, lğdır'a gidecekti kısa süre sonra; ben, DGM'de yargılanacaktım. 

DGM'de benim pişmanlık duymam için bana da, amcama da iki gün büyük işkence yapıldı. 
Arncam bunu kabul etmiyordu, karşı çıkıyordu; ben de kabul etmedim. Arncam buna karşı 
çıktığı için "biz seni öldüreceğiz, gerekirse boynuna bir ip atıp, kendisini boğdu diyeceğiz 
veya PKK'lıların veya yeğeninin seni boğduğunu söyleyeceğiz" dediler. Arncam yine de 
kabul etmedi. Belki bir sorgu arasında amcamı hücreden çıkardılar. Beni hücreden 
çıkardıklan zaman da akşam televizyonda dinledik, amcamı bu cezaevine getirmiş/er. O 
sözleri sarf eden müdürün biri ..... .. E tipinde. Bir diğeri ....... 'dı; soyadım hatırlamıyorum, 
o da müdürdü. Burada işkence ediyorlar; darp izlerinden dolayı arncam ölüyor. Bir ip atıp 
pencereden aşağı salıyor/ar. Bunu bizim arkadaşların yapmış olduğunu söylüyorlar; oysa, 
orada kimse yok, o koğuşlar boş. O tip raporlar da var; işkence yapılmış, işkenceden sonra 
asılmış olduğuna dair otopsi raporu da var. Bunu bizim boynumuza yıkmaya çalıştılar. Ben, 
E tipi Cezaevindeydim, arncam Özel Tip Cezaevinde bu olayı yaşadı. Bundan dolayı haber
lerde veriyor Şemdin Sakık yanlısıdır, PKK'lılar infaz etti diye. Oysa, devletin, gardiyan
ların kendisinin yaptığı bir olay. Hatta, bunu yapmadan önce hücrelerde anlatılanları aynı 
şekilde televizyonda da verdiler. "dedi . 

• Kendini asma girişiminde bulunan , ancak kurtarılan hükümlü ile ilgili olayı da başka bir 
tutuklu şöyle anlattı : "Ben bir örnek daha vereyim. O asma olayı, yine, 1994 yılının 
içerisinde yapılan saldırı sonucunda, bizi, yaklaşık olarak 12 kişiyi, hücreye götürdüler,· 
bizi ayırdı/ar, işkence yaptılar. E Tipinde günlerce tek tek hücrelerde tutulduk. Bir ara bizi 
götürdüler, toplu halde bir koğuşa verdiler; ama, koğuş tek başına, cezaevinden tecrit 
edilmiş; · insan yüzü görmüyorduk. " 
Başkan Dr. Sema PİŞKİNSÜT Yerini tarif eder misin? 
Hükümlü: E tipinin Bl koğuşunda. 

Başkan Dr. Sema PİŞKİNSÜT Tek hücrelerde ve Bl koğuşunda aletli işkence gördünüz 
·· ? mu. 

Hükümlü: Falaka gördük, onun dışında kaba işkence. Elektrik görmedik. Onun sonucunda 
yine bize saldırdılar. Bizi tek tek falakaya yatırıyorlardı. .. .. .. . adında bir arkadaşımızı 
aldılar, ona ağır işkence yaptıklarında biz onun sesini duyduk. Onun üzerine, .... .. . diye bir 
arkadaşımız vardı. Bu arkadaş, işkence psikolojisine dayanarnadı ve "ben artık böyle bir 
şey yaşamak istemiyorum" diye bir kfığzt yazdı . Merdivene kendisini asmaya çalıştı, biz 
engel olmaya çalıştık, bir türlü engelleyemedik Ipi boynuna geçirip kendisini merdivenden 
aşağı bıraktı. O sırada, bizim yapabi/eceğimiz bir şey yoktu, engelleyemedik Fakat, ip 
koptu; bu arkadaş, yarı ölü bir şekilde yere düştü, ağır yaralandı, hastaneye kaldırdılar. 

Arkadaşa dayatılan şu olmuştu: Falan kişiler beni infaz etmek istediler şeklinde bir 
senaryo düzenlemeye çalıştı cezaevi idaresi. Bizim arkadaşımıza kabul ettirilmeye çalışıldı; 

fakat, arkadaş kabul etmemişti. O hastanedeyken cezaevi idaresi gelip bize saldırdı, dedi ki 
"siz bu insanı öldürmüşsünüz, siz asmışsınız. "Halbuki, arkadaş iyi/eşlikten sonra yanımıza 
geldi, bütün bu oyunları boşa çıktı . Dedi ki "sizin yaptığınız işkencelere daha fazla taham
mül gücüm kalmadığı için ben kendim yaptım" ve bu şeyler de ortaya çıktı,· bu oyunları 
fiyaskoyla sonuçlandı . Bu arkadaşımız bu cezaevindedir, şu anda A 7 koğuşundadır, soru
labilir. Bu arkadaş ın kendisini astığına dair doktor rapor vermiştir; fakat, cezaevi idaresi, 
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ısrarla, buna, bizim tarafımızdan yapıldığı şeklinde süs vermeye çalıştı. Böylelikle bizi 
karşı karşıya getirme, bizim arkadaşlarımızı öldürme, tekrar bir başkasına mal etme 
senaryoları düzenleniyor burada. "(Erzurum tutanak 1998, sayfa 16-18) 

• Söz konusu kişi de, bu girişimi ile ilgili olarak Heyetimize şunları söyledi (Erzurum tutanak 
1998, sayfa 46-4 7) : "2 5 yaşındayım, beş yıldır buradayım, 14 yıl ceza aldım. Hüküm 

özlüyüm.1994'de yaşananlar birçok yönüyle biliniyor; zaten, basma da yansıdı. 1994'te 

burada yaşanan işkence/erin boyutu çok üst düzeydeydi; yani, buna rağmen, işkenceler 

öyle bir düzeye vardı ki, ben birey olarak bu işkencelerim öyle bir dozaja geldi ki buna 
karşı fizikmn kendimi imhayayönelik bir girişimim de söz konusu oldu; yani, kendimi astım 
bunları porotesto etmek için, işkencelerden kurtulabilmek için. 
Başkan Dr. Sema PİŞKİNSÜT Tarih olarak ne zaman astınız? 

Hükümlü: 30 Ağustos1994. Böylesi bir girişim oldu, tekrar hastaneye kaldırı/ma durumu 
söz konusu oldu. 

Başkan Dr. Sema PİŞKİNSÜT Arkadaşlarınız var mıydı yanınızda? 

Hükümlü: Benimle birlikte kendisini yakan arkadaşlarımız var. Yine birlikte kaldığımız 

........ , ...... . , ....... ,· bu arkadaşlar var, aynı koğuştayız. Gelip, teker teker alıp işkenceye 
götürüyor/ardı. E Tipinin hamarnı var, daha önce orada işkencelere alınıyorduk. Böyle sis

tematik bir işkence gelişti; bu, bir ay kadar devam etti; ondan sonra Bakanlıktan bir heyet 
geldi, heyet geldikten sonra koşullarımızın düzeleceğini falan belirtti. Heyet gittikten sonra 

....... isminde müdür geldi, zaten ondan sonra bu özel tipe getiri/dik, burada işkence/erin 

dozajı iyice artırıldı, haftada bir falakalardır, yeni gelenlerin soyunduru/up çırılçıplak kori

darda koşturularak sırtına bindirmedir, slogan attırmadır, böylesine yaklaşımlar kendisini 

gösteriyordu. Mesela, başgardiyan .. .. ... var, başgardiyan ....... var, ....... vardı daha önce 

burada, başgardiyan ....... var, ....... var, yani bunların bir çoğu var,· zaten, hepsi ideolojik. 

(Erzurum tutanak 1998, sayfa 47) 
Başkan Dr. Sema PİŞKİNSÜT Nereden biliyorsun ideolojik olduklarını? 

Hükümlü: Adamlar bize açık açık söylüyordu "biz sizi yaşatmayacağız, görürsünüz, burası 

Erzurum'dur,· siz kendinizi nerede sanıyorsunuz. " 

Bir infaz olayı da şöyle aniatıldı (Erzurum tutanak 1998, sayfa 36) : "1994'den beri bu 

cezaevindeyim. Erzurum E Tipi ve Ozel Tipte kalıyorum. 1994 yılında 15 Ağustosta hem 

idarenin hem askerin ortak bir yönelimleri oldu. O dönemde yaşamak gerçekten çok zordu. 

Arkadaş arkadaşa selam vermek bile suç olmuştu . ....... isimli arkadaşımız vardı. Her gün 

dövülüyordu. O dönemde Cezaevi Müdürü olan ....... -soyismini bilemiyorum- onu tehdit 
etmekteydi,· onu süreklifalakaya yatırma durumu söz konusuydu. Bundan dolayı, arkadaş 

da bunları protesto etmek için kendisini astı. Asmadan önce mektubunu, dilekçesini yazdı. 

Hepsi cezaevi idaresinin elindedir, mahkemede de vardır. Bunlar olmasına rağmen, cezae
vi idaresi, bunu kendi şeyinden çıkardı, bize yük/emeye çalıştı. Biz bunu kabul etmedik. E 

tipi içerisinde bizi yaklaşık on gün hücrede tutma durumları oldu." 

Başkan Dr. Sema PİŞKİNSÜT: Hücrede kalmayı kendiniz istemediniz, değil mi? 

Hükümlü: "Hayır, bizi zorla hücreye götürdüler. Orada on gün gece gündüz işkence yap

tılar, fa la kada n geçirdiler. Insan o günleri düşünmek bile istemiyor. O yönlü bir uygulamaya 
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tabi tutulduk. Hala da onu kabul etmiş değiliz. Yalnız, üç kişi bu işkenceye dayanamadan 

üzerimize ifade verdi; o ifade/ere dayanarak o mahkemede yargı/anıyoruz üç yıldır. 

Mahkemeye her gidiş gelişimizde çekiniyoruz; çünkü, askeriyenin saldırısına maruz kalı

yoruz. Idare bunu kendi boynundan çıkarıp bizim boynumuza yüklerneye çalışıyor. 

Gardiyanların tehdidine maruz kalıyoruz. "Sen bunu nasıl kabul etmedin, sen nasıl 

mahkemede ben yapmadım diyorsun" mantığı gelişmiş/ir." (Erzurum tutanak 1998, sayfa 2 ı ) 

• Bir hükümlü de ı 997 y ılının Haziran ayında gördüğü İşkenceyi şöy l e an lattı : "Hücreye 

daldılar, birkaç saatliğine, o teklifi getirdikleri yerde iki kişiydik, yemeğe çıkmıştık ve bir 

koğuşta sayı vermeme gibi bir şey olmuştu. O sırada bütün kapılar kapandı, biz arada 

kaldık, mutfak/an, yemekten giderken iki kişiydik. Şimdi arkadaşlar konuştu "gidin" diye. 

Oradaki o kızgınlıkla, bu sefer arkadaşlar, "tamam biz çekiyoruz, arkadaşları içeri verin " 

filan derken, bunlar dinlemediler bizi bu sefer. Yani orada o sırada ne kadar görevli 

gardiyan varsa hepsi yöneldi; nasıl vuruyor, ben bir şey görmüyordum, sadece birinin 

elinde bir büyük kazma sapı, onu iyi gördüm. Yukarıdan indirmesi ile birlikte ben elini tut

tum, sadece onu gördüm, geri kalan zaten artık görmediğim kadar şeyi burada gördüm. 

I 997 Haziran ayı idi. " (Erzurum tutanak ı 998, sayfa 29) 

• Hükümlüler, yakınları ile görüşmelerde önemli sorunların olduğunu , yaş lı analarına kötü 

muamele yapıldığını, ziyarete gelen yakınlarının sorguya çekildiğini , yoksul ailelerinin 

binbir zorlukla getirdikleri yiyeceklerin içeri alınmadığını , görüşme kabinlerinde de ses

lerini duyuramadıklarını ifade ettiler. 

• Yerel iletişim araçlarından yapılan kışkırtıcı yayınlardan dolay ı yakınlarına sivillerin 

saldırdığını; hatta, gelen bir heyetin kaldığı otele sivillerce saldırı yapıldı ğını ; ayrıca da 

geçmişte halkın cezaevinin üzerine yürüdüğünü , "Biz bu teröristleri öldüreceğiz, cezaevini 

basıp kat/edeceğiz" sözlerini sarf ettiklerini söylediler (Erzurum tutanak 1998. Sayfa 23). 

• 1994-1995'de hükümlülere daha önce sözü edilen muameleyi yaptı ğ ı iddia edilen 

görevlilerin bir kısmı halen bu cezaevinde görevlidir. 

• Cezaevine getirilenlerin, oraya gelir gelmez işkence ile itirafçılı ğa zorlandığ ı , bazı sorun

ların da bu zorlamadan kaynaklandığı ifade edilmiştir. 

• Bir tutuklu, kendisini Erzurum TEM Şubesinden gelenlerin cezaevinde hücrede iki defa 

sorguladıklarını ve işbirliği teklif ettiklerini , bunu da o zamanki Müdürün önünde yaptık

larını iddia etti (Erzurum tutanak 1998. sayfa 36). 

• işkence gördüklerini belirten doktor raporlarının imha edildiği (Erzurum tutanak 1998. 

sayfa 36) veya uydurma raporların mahkemeye sunulduğu bildirildi . 

• Bu hükümlüler arasında okuma-yazma bilmeyen hemen hemen hiç kimse yoktur. 

Aralarında yüksek okul mezunları da vardır. 

• Mahkemeye gidiş-gelişlerinde de önemli sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Örneğin kalemleri 

kağıtları alınıyor, çok defa da tuvalet ihtiyaçları karşılanmıyor. 
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2.2. 2000 Yılında 

• Milşahade koğuşlarında kalanların kendi istekleriyle ya da hasımlı oldukları için veya 

koğuş içindeki disiplinsizlikleri nedeniyle konulduğu belirtildi. 

• Erzurum Emniyet Müdürlüğünde de sorgulananlar olduğu "hem de karakollarda çok 
işkenceler vardır. Genellikle jandarmada çok işkenceler vardır." (Erzurum tutanak 2000, 

Sayfa 48) biçiminde ifadede bulunulmuştur ve kötü muamele yapıldığı iddia edilmiştir. 
Yine bir hükümlü de Horasan Karakolunda ve Erzurum İl Jandarmada işkence gördv"-ünü 

iddia etmiştir. (Erzurum tutanak 2000, sayfa 48-49-50) Bu durumu doktor muayene~ .• : ~..ı ·: 

korku nedeniyle dile geti remediğini söyledi. Aynı hükümlü karakolda da kaldığını ama 
orada Emniyetteki gibi işkence görmediğini belirtmiştir. 

• Bir başka hükümlü de Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde işkence gördüğünü iddia etmiş ve 
mekan tarifınde buluıunuştur. (Erzurum tutanak 2000, sayfa 5 I -52-53-54) 

• Yine bir hükümlü kendisinin askıya alımp işkence yapıldığını, doktorda korkudan bu duru
mu ifade edemediğini söylemiştir. (Erzurum tutanak 2000, sayfa 54-55) 

• Bir başka hükün1lü de yakalandığı yer olan Artvin Borçka ilçesinde kötü muamele 

gördüğünü iddia etmiştir. (Erzurum tutanak 2000, sayfa 55-56) 

• Erzurum dışından getirilen bir başka tutuklu ivas'ta Filistin askısına alınarak işkence 

gördüğü iddiasında bulundu. (Erzurum tutanak 2000, sayfa 65-66) 

• Bir tutuklu ise yargılama sürecinin çok uzun olmasında ve mağdur olduklarmdan bahset

miştir. (Erzurum tutanak 2000, sayfa 67) 

• 63 yaşında bir tutuklu Trabzon Emniyet Müdürlüğünde işkence gördüğünü, kendisine elek
trik verildiğini iddia etti. (Erzurum tutanak 2000, sayfa 7 I -72) 

• Genel olarak Erzurum dışından gelen tutuklu ve hükümlülerin pek çoğu kötü muamele ve 

işkence gördükleri iddialarında bulurımuşlardır. 

• Emniyetin muhbir kullandığı yönünde iddiada bulunulmuştur. (Erzurum tutanak 2000, 

sayfa 51) 

• Bir tutuklu 28.02.2000 tarihinde Erzurum Emniyeti'nde işkence gördüğünü, idrar yolları

na sıkı ldı ğını iddia etti. (Erzurum tutanak 2000, sayfa 77-78) 

• Kadın yabancı tutuklular aile leriy le haberleşememekten şikayetçi oldular. 

C. HEYETİMİZiN CEZAEVi KOŞULLARINA İLİŞKİN TESPİTLERİ 

1. FİZİKSEL KOŞULLAR 

~~ E Tipi Cezaevinde yeni küçük koğuşların inşaat halinde olduğu görülmüş, ancak bunların 
nasıl kullanılacağı hakkında tam bilgi alınamamıştır. ( 1 998) 

~~ 2000 yılında yapılan incelemelerimizde ise cezaevi koşullarının çok daha iyileşmiş olduğu 

görülmüş ve aşağıdakiler saptanmıştır : 

~~ Geçen sefer açık cezaevine yapımı için verilmiş olan küçük koğuşlar halindeki yapıların 

inşaatında çok başanlı olunamamıştır. 
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~~ 1998 yılındaki incelemelerde daha önceki y ıllardan (1994 isyanı vb.) beri süre gelen kötü 

muamele ve işkence , infaz memurlarının ön şartlı ve ideolojik davranışları , cezaevi içi 

ölümler (intihar denilen !..) oluşu gibi son derece olumsuz koşullarla ilgili şikayetlerin 

2000 yılındaki incelemelerinde azalmış olduğunu saptadık. 

~~ İdare koğuşu ya da işçi koğuşu şeklinde adlandırılan koğuştaki di iplinsiz yapı 
Heyetimizce idari zaaf olarak değerlendirilmiştir. 

~~ İnfaz memurları daha ılımlı , mahkumlar ise uyumlu yapıda idiler. Durulmuş ve sakin bir 
ortam gözlendi. 

~~ Cezaevi yönetimi tarafından uygulanmakta olduğu fark edilen standart ve eşit mesafeli 
yaklaşımın yanında siyasal konjonktürün gereği olduğu düşünüldü. Örneğin hücre ceza
sının sorumsuzca ve çok fazla başvurulan yöntem olmaktan çıkmış olması gibi ... 

» Cezaevi personelinin her türlü baskı ve tehditten uzaklaştınlma ve emniyet ve askeri per
sonel gibi rotasyona tabi tutulma istekleri çalışma koşullarının ne kadar zor olduğunu 
göstermesi açısından düşündürücüdür. Belki de sorunların çözümüne bu önerilerden başla

mak doğru olacaktır. 

III. GÜVENLİK BİRİMLERİNDE YAPILAN İNCELEMELER 

A. EMNi YET MÜDÜRLÜGÜNDEKİ İNCELEMELER 

Erzurum Emniyet Müdürlüğünde , biri Asayiş ubesine, diğeri de TEM'e ait olan iki sorgula
ma mekanı görülmüştür. 

1. İLGİLİLERİN VERDİKLERİ BİLGİLER 

Heyetimizin yetkililer ile yaptığı görüşmelerde, yetkililer: 

• Erzurum'un eskiden beri terörle mücadelede il olarak çok önemli bir yerinin olduğunu 

(Erzurum tutanak 1 998, sayfa 66), 

• İ l merkezinde şu anda hemen hiç sorunlarının olmadığı , il sınırları içerisinde zaman zaman 

güneyde ve kuzeyde bazı problemierin olduğunu, ancak gerekli tedbirleri aldıkları için her 

şeyin kontrol ve denetimleri altında bulunduğunu (Erzurum tutanak 1998, sayfa 66), 

• Eski yıllara göre olayların çok azaldığını, 

• Emniyet Müdürlüğünün hiyerarşik yapılanması içerisinde görevlerini yaptıklarını, sıkıntılı 

bir durumlarının olmadığını , terörle mücadelede faili meçhul olarak sadece üniversitede bir 

olay olduğunu ifade etmişlerdir. 
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ERZURUM EMNiYET MÜDÜRLÜGÜ ALT KAT ASAYiŞ SORGU MEKANI 

2 

ı 

ı. Emniyet Müdürlüğü alt katına iniş 
merdiveni 

2. Alt kat garajı 
3. Garajdan çıkılan döner demir merdiven 
4. Tuvaletler ve lojistiğe ait odalar 
5. Küçük malzeme odası 
6. Mescit 

7. Müteferrika 
8. Gözaltına alma yönetmeliği 

9. Tavandan geçen demir boru 
ı O. İçinde ranzatarı olan demir parmaklık 

lı nezarethaneler 
1 1. Beton direk ve aydınlatma 
12. Beton direk 

13. Aydınlatma 
14. Aydınlatma 

15. Çelik dolap 
ı6. Termosifon 

17. Yeni halıfleks nezarethane 

ı8. Battaniyeler 
19. Su bidonu 

20. Zemini taş mekan 
2ı. Tuvaletler 

22. Kapısı o katta açılmayan asansör 
23. Nezarethane defterinin olduğu oda ve 

TV 
24. Amir masası ve pano 

25. Sorgu odasının kapısı 

26. Duvarları siyah deri ve sünger kaplı, 

ses geçirmez odanın küçük bölümü 
27. Şalter 

28. 3 adet uçları açık 0,75'lik kablo 
29. Teşhis aynası 

30. Projektörler 
31. Priz 

32. Kabloları açık hoparlörler 
33. Büyük wattlı ampulü olan tavan larn

hası 

Her ne kadar hazırlık soruşturmasında polis tarafından yapılan, inceleme ve ifade alma 
ise de "sorgulama" terimi emniyet birimlerinde rutin olarak kullanılmakta ve ses 
geçirmeyen yapıdaki odalara "sorgu odası" denilmektedir. Tutanaklardaki tüm görevli 
ifadelerinde 1998 ve 2000 bu konu bu şekilde geçmektedir. 
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Ancak Heyetimizin bir bandı izlemek istemesi üzerine, ilgililer bunların mahkemeye gön
derildiğini ve o anda orada bir bandın bulunmadığını söylemişlerdir (Erzurum tutanak 
I 998, sayfa 67-68). 

• İl g iiiierin verdiği bilgiye göre, sorgu bürosunda 8 kişi görevlidir, ama herkes her işi yapa
biliyor. Bu görevliler "sorgulamaya vakıftırlar"; olayların gelişimine göre bölgeye çıkıp 
ekip görevi de yapabiliyorlar. Bunlar, çatışma çıkması söz konusu olmayan operasyanlara 
gidiyor, istihbarat görevi de yapıyor. Çatışma çıkması muhtemel operasyanlara ise özel 
harekat timi gidiyor (Erzurum tutanak 1998, sayfa 66). 

• Karakolda biri yakalandığı zaman, olay öncelikle karakolda terör polisi gözü ile incelenir. 
Şüphe duyulduğu takdirde şahıs şubeye getirilir, araştırma yapılır, araştırmada somut bir 
şey bulunursa sorgulama yapılır. Gözaltına alınanları hem istihbarat Fiş Şubesi , hem de 
Terör Şubesi kaydediyar (Erzurum tutanak 1998, sayfa 73). Bu kayıtlara geçme, şahısl ar ı 

"fışlemek" için değildir; bir özelliği de yoktur. Sadece bu şubelerde çalışan görevlilere yön 
vermek amacıyla bu kayıt yapılıyor (Erzurum tutanak 1998, sayfa 72). 

• Fiş düzenlenmesiyle ilgili olarak 2000 yılında da fezleke fırarilerine ve şahsın haberi 
olmadan da fiş açıldığı ve GBT'ye aranıyor diye bildirildiği ve yakalandığında da yaka
Iandı diye bildirildiğ i ifade edilmiştir (Erzurum tutanak 2000, sayfa I 4- I 5) 

• Sorgulama personelinin seçiminde genel kriterler bulunmamaktadır. " Teşkilat içerisinde 
en yakın birim amirini n, yani şube müdürünün, çalışmalarını izlediği, karakterinden, kişi
liğinden emin olabileceği - güvenebileceği, dürüst; çalışkan görevliler arasından bazı kişi
ler seçilir. Bunlar Genel Müdürlüğün kurs/arına gönderilir " denilmiştir (Erzurum tutanak 
1998, sayfa 65-66). 

• Sorgu Bürosunun da bağlı olduğu Bürolar Amiri , 1994 yılında Amerika Birleşik 

Devletleri'nde bir sorgu kursuna katılmıştır. Sorgu Bürosunun Amiri daha önce terörde 
çalışmış, 1996'da da 3 haftalık sorgu kursu görmüştür. Görüşülen diğer altı görevlinin 
çoğunun, daha önce terörle mücadelede çalıştığı, bunlardan ancak birisinin sorgulama 
kursu gördüğü; birinin olay yeri kursu, birinin silah atış kursu, başka birinin de siyasi 
hizmetler kursu gördüğü öğrenilmiştir (Erzurum tutanak 1998, sayfa 66,75). 

• Bu elemanların düzenli sağlık muayenesi yapılmamaktadır. Sorgu e lemanlarından 

birkaçının göz yapılarındaki farklılık, Heyet Başkanının dikkatini çekmiştir. Kendi lerine, 
göz muayenesi tavsiye edilmiştir (Erzurum tutanak 1998, sayfa 77). 

• Sorgu kursuna katılanlara bu kursta nelerin öğretildikleri sorusuna, görevlilerden biri şu 

cevabı vermiştir: "sorguya girmeden önce kişinin hazırlıklı olması, ön planda bilgileri 
olması, sorgulanacak kişinin nasıl bir kişi olduğunu daha önceden bilmesi; örneğin söz 
konusu kişinin hangi fraksiyonla ilgili olduğunu bilmesi gerekmektedir. Sorguya genelde 
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bir amir, bir memur görevli katılır. Diğerleri gözlemci olarak burada bekler/er, sorgu 
yapan görevlinin gözlerinden kaçabilecek noktalan not alırlar, götürür verirler." (Erzurum 
tutanak 1998, sayfa 77-78) 

• Sorgu ekibinde kadın polis ise bulunmamaktadır. (Erzurum tutanak 1998, sayfa 78) 

• 2000 yılındaki incelemelerde de bu odanın aynı konumunu muhafaza ettiği saptanmıştır. 
TEM Şube Müdürlüğü sorgu personelinin tümünün kurs görmüş olduğu, sorguda 18 ele
manın çalıştığı , bayan sorgu elemanının olmadığı , sorgu personelinin maaş farkının 

olmadığı , 1 8 sorgu personelinden 6 tanesinin akademi mezunu olduğu ve dil bildiği ifade 
edilmiştir. (Erzurum tutanak 2000, sayfa ll) 

• TEM Nezarethane defterinin incelenmesinde defterin son derece düzgün tutulduğu, "darp
cebir yoktur" raporlannın tümünün bulunduğu ve Numune Hastanesinden alınmış olduğu, 

defterin Cumhuriyet Başsavcılığınca irnzalanmış olduğu görülmüştür. 

2.2.1. Bomba imha Odası 

Bomba imha Bölümünde iki görevli çalışıyor. Bunların verdiği bilgiye göre, 1998 içinde 
bomba olayına rastlanmamış (Erzurum tutanak 1998, sayfa 70), yalınızca iki bomba ihbarı 
yapılmış. Ancak bu bomba imha elemanlarının , birçok yerde bomba araması yaptıkları için, 
iş hacimlerinin yüksek olduğu belirtildi . 

2000 yılındaki incelemelerde de bomba imha elemanlarının herhangi bir talep ve ihtiyaçlarının 
olmadığı belirtilmiştir. 

2.3. Gölbaşı Polis Karakolu 

Gölbaşı Polis Karakolunda 3.5. 1998 günü saat 02:00'de yapılan incelemede: 

~~ O sırada karakolda bir önceki gün bir otelden alınan üç kişi görülmüştür. Bunlardan biri 
neden karakala alındığını bilmediğini , polis memuru ise onun "araması"run olduğunu 
söylemişlerdir (Erzurum tutanak 1998, sayfa 1 1 2). 

~~ Görevliler bu şahısın o gün Polis infaz Büro Amirliğine teslim ettiklerini, ancak orada 
muhafazası için yer olmadığından dolayı şahsın tekrar karakala teslim edildiğini; şahsın 
kendisi ise Heyet Başkanının "Siz sabahtan Emniyet Müdürlüğünde İnfaz Şubesinde miy
diniz ? "sorusuna "ben buradayım " cevabını vermiştir. Yani "Polis İnfaz Büro Amirliğine 
teslim ettiler, ancak orada muhafaza için yer bulunmadığından-tekrar aynı karakala teslim 
ettiler öyle mi?"- sorusuna "ben burdayım" cevabını vermiştir (Erzurum tutanak 1998, 
sayfa 112). 
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Standartların dışında sayılabilecek bir karakolumuz kaldı, taş mağazaların girişinde, 

önümüzdeki ay da orayı yıkacak, "onu daha da şık yapacağ1m, vi/la tipinde bir şey 
yapacağım" diy or. 
A Lİ GÜR- Şu gördüğünüz mobilya/arı , düzenlemeyi bizim kademelerimizde kendi eleman
larımız yaptı. 

~ Şehit Fatih Bodur Polis Merkezi standartların üzerinde, 1998 yılında Heyetimizin ziyareti 
sırasında kötü koşullarda bulunduğunu tespit ettiği Gölbaşı Karakolu da olmak üzere 

anayi ve Mahallebaşı Karakollarının yıktimasından sonra yapılmış , 14 mahallenin bağlı 
olduğu, 104.000 nüfusa hitap eden bir polis merkezidir. 

~~ Polis merkezinin nezarethane defteri incelendiğinde bir yılda 146 kişinin kayıtlı olduğu suç 
defterinde ise 3 ayda 88 ceraimin bulunduğu görüldü. 12 Mart 1999 tarihinden başlayan 

defterde bugüne kadar 270'e kadar gelindiği , bir kişi dışında bütün avukat hanelerinin 
"avukat istemedi" yazıldığı Polis merkezinin nezarethane defteri incelendiğinde bir yılda 
146 kişinin kayıtlı olduğu suç defterinde ise 3 ayda 88 ceraimin bulunduğu görüldü. 12 
Mart 1999 tarihinden başlayan defterde bugüne kadar 270'e kadar gelindiği , bir kişi dışın
da bütün avukat hanelerinin "avukat istemedi" yazıldığı veya boş bırakıldığı , baro listesinin 

eksik olduğu, DGM avcısının 30.12.1999'da parafının olduğu , daha önce hiç parafının 
olmadığı (Erzurum tutanak 2000, sayfa 98), doktor raporlarında darp-cebir olmadığı ve 

raporların hepsinin Numune Hastanesi'nden alındı ğ ı tespit edilmiştir (Erzurum tutanak 

2000, sayfa 93-94-97). 

~~ Avukat talep edilmemesi hususunda Emniyet Amiri Rafet Kırım "İşlenen suçların duru
mu belli, bir de bizim bölgemizdeki şalııslar lıemen llemen aynı şalııslar; bıçaklama ile 
ilgili olsun, darp olaylarıyla ilgili o/sım, bazı konularda avukatlığı bile kendi açılarından 
çok işi bildiklerinden sanki de gerek duymuyor/ar" açıklamasını yapmıştır. 

Emniyet Müdürü Aziz Aksoy'un açıkl aması ise : 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzurum enieresan bir il; hiç kimse avukat istemiyor! 
EMNiYET MÜDÜRÜ AZİZAKSOY- "Avukat/ık suç yok efendim. 35 defa hırsızlık yapan 
çocuk var, geçen gün çaldı götürdü, yine serbest. Daha ne yapacak, avukat istemeye ne 
gerek var" şeklindedir. 

Karakolda farklı bir teknikle çalışı ldı ğı, kamu görevlileri dahil olmak üzere "gizli görevli" kul

lanıldığı , kendi şubeleri o larak üç tane gizli görevlilerinin olduğu bu konudaki ücretlendirrne 

hususunda yapılan açıklama ise : 

HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Ücretlerini neye göre belirliyorsunuz,· ilıbar başına mı ücret 
alıyorlar, yoksa ... 
RAFET KIRJM- Evet. Yaptığımız operasyona göre değerlendiriliyor. Şu ana kadar 6 milyar 
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silalı parası aldık. Yakaladığmıız silahiart Genelkurmay İç Tedarik Zoralıma veriyoruz, 

ücretini bize veriyorlar. Biz de yakalayan ekip/ere ve ilıbarcı şalısa tutanakla veriyoruz. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- İyi bir uygulama mı sizce? 
RAFET KIR/M- Personeli motive ediyor efendim. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Bu türden gizli görevli kullanma şeklini soruyorum. 

RA FET KIR/M- Çok iyi efendim; geçen seneye nazaran durum farklı/aştı. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Haksızlik oluyor mu acaba? 
RAFET KIR/M- Efendim, bizde dokümanlar var; aldığımız şahıslarm ne kadarınm ... 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Ha/km da alışmadığı bir çalışma şekli bu; yani, suclu
nun da alışmadığı bir çalışma şekli.. biçiminde olmuştur. 

A. JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIGI'NDA YAPILAN GÖRÜŞMELER 

• Jandarma Bölge Koım;tanı Kıdemli Albay Kemal ERCAN, jandarmanın yetki alanını 
anlattıktan sonra olaylarla ilgili olarak yaptık l ar ı tahkikatlar konusunda bilgi vermiştir. 
Olay yeri incelemesiyle ilgili olarak timlerinin olduğu , olaya kriminal timlerin müdahale 
etmesi söz konusu olduğunda , örneğin asayişe müessir olay larda, özellikle öldürme olay
larında Cumhuriyet avcısı ile birlikte tatbikat yaptıklarını , delillerin alınması , muhafaza
lanması , dosyalanması işlemleri aç ı sından bunun olumlu bir ge li şme olduğunu belirtmiştir. 

• Van'da bir kriminal laboratuarl arı nın bulunduğunu , çalışmalarda bölge laboratuarı olarak 
oradan, gerektiğinde de Ankara'dan yararl andıklarını belirtmiştir. Bu işlemlerde bir gecik
menin söz konusu olmadığını , tam tersine o layların aydınlatılmasında etkili olduğunu 
belirtmiştir. 

• istihbarat işlerinin zabıta i ş l erinde doğal ve işin tabiatı olduğunu ancak bunun yanlış kul
l anılmas ı , maksadı aşan davranış l arın yargı lama aşamasında aç ığa çıkarılıp tecziye edi lme
si gerektiğini söy lemiştir. 

• Hazırlık tahkikatını Cwnhuriyet Savcısı adına yaptıklarını iş yoğunluğu nedeni ile zabıta 

tahkikatını yürütmek zorunda kaldıklannı , hazırlık tahkikatının Cumhuriyet Savcı l arı 

tarafından yapılmas ıy l a sorun ların büyük ölçüde aza lacağın ı belirtmiştir. Bunu için per
sonel say ı s ının arttırılmas ının ve bir adli zabıta teşkilatının kurulmasının doğru olacağını 

belirtmiştir. 

III. ADLİYEDE YAPILAN İNCELEMELER 

A. BAŞSAVCILIK 1998 

İnce l eme l erde bulunduğumuz diğer bütün illerde, Cezaevleri ve genel durum hakkında o 

illerin Başsavcıları tarafından Heyetimize bilgi veri ldiği halde, Erzurnm'da Cumhuriyet 
Başsavcısı ile karşılaşılmamıştır. 
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B. BAŞSAVCILIK 2000 

• 1998 yılından sonra Erzurum'a yeni gelmiş olan Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan 
ERBiL, sorunların çözümünde mevzuat ve idari uygulamalar kadar kişilerin eğitiminin ve 
iyi niyetinin önemli olduğunu belirtti . (Erzurum tutanak 2000, sayfa 141) 

• Emniyetin ve Jandarmanın ad li görevden ayrı olarak idari görevlerinin bulunduğunu, bunun 
iş yoğunluğu yarattığını adli kolluk kuvvetinin kurulmasının sorunları hafifleteceğini belirt
ti. 

• Kendisinin Antalya'dan geldiğini orada bir savcıya 6000 evrakın düştüğünü bu koşullarda 
istenilen düzeyde tahkİkatın yapılmasının zor olduğunu söyledi. 

• Nezarethanelerin savcılar tarafından denetlendiğini (Erzurum tutanak 2000, sayfa 1 42), 
sorguda hiçbir tutuklunun avukat istememesinin hatıriatılması üzerine bunu manidar bul
duğunu, onlara haklarının hatırlatılmamış olabileceğini, uygulamada eksikliklerin bulu
nabileceğini (Erzurum tutanak 2000, sayfa 143) söylemiştir. 

• Savcı Vedat KANGAL ise avukat konusunda yaşanılan sorunların olduğunu kabul etmiştir. 
(Erzurum tutanak 2000, sayfa 1 44-145) 

• Yine Savcı Vedat KANGAL polisin eğitim düzeyinin yetersiz olduğunu, delil toplamada 
suç unsurlarının tespitinde bu nedenden dolayı sorunların yaşandığını belirtmiştir. 

(Erzurum tutanak 2000, sayfa ı 48) 

C. TUTUKLULUK SÜRESİ 

1998 yılında yapılan incelemelerde saptanan E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan en eski siyasi 
tutuklunun tutukluluk süresi 4,5 yıldır ( Tutukianma tarihi 27. ı 0.1993). 

V. ADLİ TIP ve MAHKUM SAGLIGI İLE İLGİLİ İNCELEMELER 

A. NUMUNE HASTANESiNDEKi İNCELEMELER 

1. 1998 YILINDA 

Erzurum Numune Hastanesinde incelemelerde bulunan Heyet aşağıda belirtilenleri tespit 
etmiştir : 

~ Hastanenin patoloji laboratuarını ziyaret eden Heyetimize , orada klasik patoloji ile ilgili 
bütün incelemelerin yapıldığı ; otopsi parçalarının incelenmesinin ise hastanenin patoloji 
laboratuarına gönderilmek yerine, Adli Tıbba gönderilerek yaptınldığı bildirilmiştir 

(Erzurum tutanak 1998, sayfa 116-11 7). 
~ Hastanenin acil servisinde de incelemede bulunan Heyet, muayene defterinde çok sayıda 

darp-cebir raporu verildiğini tespit etmiştir. Ancak raporların 3. nüshalarının Adliyeye gön
derildiği saptanamamıştır (Erzurum tutanak 1998, sayfa 118). 
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~~ Mahkum koğuşuna da giden Heyet selciz kişilik olan koğuşta ·bulunan ve E Tipi 

Cezaevinden ameliyat için getirilen üç mahkumla görüşmüştür. Bunlardan biri oradaki 
muayenelerde de kelepçelerinin açılmadığını Heyete söylemiştir (Erzurum tutanak 1998, 

sayfa 1 ı 9-120). 

2. 2000 YILINDA 

700 yataklı, 756 fiili yatağı bulunan Erzurum Numune Hastanesi'nde 75'i uzman hekim olmak 

üzere ı 00 hekim bulunmaktadır. Uzman hekimlerin %90'ının muayenehanesi mevcuttur. Yılık 

ortalama 400.000 hastanın bakıldığı 25.000 hastanın yattığı , yaklaşık 6.000 civarında ameliy

at yapıldığı ve yine yaklaşık 6000 civarında doğum olayının gerçekleştiği Erzurum Numune 
Hastanesi bütün zorluklarına rağmen bölge hastanesi olma özelliğini korumaktadır. Hekim ve 
personeli sayısının da yetmediği çok aşikardır. Hekimlerin Erzurum'a gelmelerinin sağlanması 

konusunda maalesef gerekli çözüm sağlanamamıştır. Başhekim ve hastane yönetiminin has
tanedeki eksikliklere rağmen elinden gelen çabayı göstermeye gayret etmekte olduğu 
görülmüştür. 

~~ Hastanedeki mahkum koğuşları Başhekim ve savcılığın koordineli çalışması doğrultusun

da yeniden tadilat görmektedir. 

~~ Heyetimizce tadilat halindeki koğuşlar gezildiğinde ıslak hacimierin düzene sokulduğu, 
fayans yaptırıldığı, kalorifer sorunun çözülmeye çalışıldığı görüldü . 

~~ İki sene öncesine kadar Savcılığın adli tıp uzmanı bulunuyormuş, ancak halen mevcut değil 
(Erzurum tutanak 2000, sayfa ı ı 7). 

~~ Erzurum Atatürk Üniversitesi adli tıpla ilgili poliklinik hizmeti vermemektedir. Emniyet 

birimlerinin bu hizmeti üniversiteden talep etmedikleri , pratik anlamda da Erzurum 

Numune Hastanesi'nin acil yönünden iyi hizmet verdiği aşikardır. 

~~ Üniversite adli vakalara bakman1akıa birlikte savcılıktan gelen otopsiler üzerine çalışma 
yapmaktadır. 

~~ 1999 yılında Numune Hastanesi acil servisinde 2 I .620 adli vaka ile ilgili işlem 

görülmüştür. 

~~ Adli vakalar çoğunlukla ilk olarak Numune Hastanesi acil servisine gelmektedirler. 
~~ 2000 yılı içerisinde 24 ı 5 tanesi polis adli vakası olmak üzere 4784 adli vaka acil servise 

gelmiştir. 

~~ Adli rapor için düzenlenen nüshalarla ilgili Numune Hastanesi yetkilileri çelişkili bilgi ler 
vermişlerdir. Acil servis ve adli tıp hizmetlerinden sorumlu başhekim yardımcısı dört 

nüsha düzenlendiğini , polis ise üç nüsha halinde düzenlendiğini belirtmişlerdir (Erzurum 

tutanak 2000, sayfa 114 ). 
~~ Konuyla ilgili ve asıl uygulamayı yapan görevli sağlık memuru ise adl i tıp raporlarının 3 

nüsha halinde düzenlendiğini , savcılığa rutin olarak gönderilmediğini , savcılık tarafından 

istendiğinde hastanedeki nüshasından gönderildiğini, ancak terör ve uyuşturucuda 

dördüncü nüshanın düzenlendiğini ifade etmiştir. 
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~ Heyetimiz ı 998 yılındaki çalışmaları sırasında da adli tıpla ilgili doktor raporlarının 
savcılığa intikal etmesinde sorunlar olduğunu tespit etmişti . 2000 yılındaki çalışmalarda da 
bu konunun aynen devam ettiğini , darp cebir raporu konusunda muayene ettirmeye 
getirdikleri malıkuma ait raporların polis ve jandarmanın bizzat kendisi tarafından teslim 
alındığı saptanmıştır. 

~ Erzurum Numune Hastanesi'nde adli rapor konusunda yakınları avukat olan bir mahkum 
tarafından hekim aleyhine bir dava açılmış olduğu , belirtilenlere göre bu konuda hekimin 
acele ile "darp-cebir yoktur raporu" verdiğ i belirtilmiştir (Erzurum tutanak 2000, sayfa 

ı 15). 
~~ Erzurum Numune Hastanesi 'nin patoloji laboratuarı bölümündeki 1988 yılında da görülen 

yapım ve tadilat henüz tamamlanamamıştır. Patoloji laboratuar malzemeleri alınmış 

olmasına rağmen patoloji bölümünde inşaat devam etmektedir (Erzurum tutanak 2000, 

sayfa 116). 
~~ Cezaevinden sevkle gelen mahkum muayenelerinde ise genellikle kelepçelerin açılmad ı ğı 

(özellikle terör suçlularının muayenesinde), polis ve jandarmanın muayene sırasında içerde 
bulunduğu saptanmıştır. Konu Başhekim tarafından "bizde çok sorun olmuyor. Muayene 
veya şeyde baskı altında kalmıyoruz doğrusu" ifadesi ile adli sorun yaşamadıkları şeklinde 
özetlenmiştir (Erzurum tutanak 2000, sayfa 112). 

B. BÖLGE KRİMİNAL LABORATUARlNDAKi İNCELEMELER 

1. 1998 YILlND A 

Kriminal Laboratuarı yetkilileri ile görüşen Heyetimiz aşağıda belirtilenleri saptamıştır: 

~~ 1 984'te kurulan Bölge Kriminal Laboratuarında yapılan incelemede , bu laboratuarın sekiz 
ile ( Erzurum dışında Ardahan , Ağrı , Kars , Iğdır, Gümüşhane ,Bayburt ve Erzincan) 
hizmet verdiği bilgisini almış ve bünyesinde bulunan Balistik Şube Müdürlüğü , Silahlar 
Üzerinde İnceleme Şube Müdürlüğü , Grafoloji ve Sahtecilik Şube Müdürlüğü ve Kimya 
ile Biyoloji Şube Müdürlüğü ziyaret edilmiştir (Erzurum tutanak 1998, sayfa ll 0). 

~~ Laboratuarın personeli yüksek okul mezunu olup , kimya ve biyoloji bölümünde sivi l ele
manlar da bulunuyor. Bu laboratuar elemaniarına yurt dışında bilgi ve deneyimlerini arttır
ma olanağı sağlanıyor (Erzurum tutanak 1998, sayfa 11 0). 

~~ Balistik bölümünde bir silahın taranınası 2.5 ile 5 saat arasında tamamlanıyor; oysa bu tara
ma Diyarbakır'da 20 gün sürüyor (Erzurum tutanak 1998, sayfa 111-112). 

~~ Bu laboratuardan savcılıkların yeterince yararlanmadığı anlaşılmıştır. (Erzurum tutanak 

I 998, sayfa 1 1 4) 

2. 2000 YILINDA 

• Kriminal Polis Laboratuarı Müdürü Deniz KARAHAN Adi iye ile ilişkilerinin iyi 

olduğunu, iş yoğun luğunun fazla olmadığını , olayların daha ziyade adli olaylar biçiminde 
olduğunu, bölgeye hizmet verdiklerini , kaçakçılık olaylarının yoğun olduğunu belirtmiştir. 
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• Kendilerine bağlı altı şubenin olduğunu, kan, kıl , DNA incelemelerinin Ankara'da yapıla
bildiğini söylemiştir. 

• Olay yeri incelemesi için bir ekip oluşturulması gerektiğini, bunun olayların aydınlatti
masında katkı sağlayacağını belirtmiştir. 

• İnceleme için gelen delillerin pek çoğunda şahıs isi mlerinin olmasının bir sakınca oluştur
masına karşın laboratuar yetkililerinin böyle değerlendirmedİğİ görüldü. 

V. SONUÇ VE DEGERLENDİRME 

A. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA 

Tutuklu ve hükümlülerin sorgu aşamasında kötü muamele ve işkence gördükleri yönündeki 
iddiaları Erzurum ilinde son derece yaygındır. Bu iddialar incelenirken sorgu mekanları ile 
ilgili yapılan tarifterin büyük ölçüde doğru olduğu 2000 yılında 1998'e göre bir azalma olsa da 
kötü muamele ve işkence uygulamalarının yapıldığı kanaatine varılmıştır. 

Emniyet Müdürlüğüne ait bu iki yıl için geçen süreç değerlendirildiğinde, kişilerin ve Emniyet 
Müdürlüğü mekanlannın değişınediği görülmüştür. Emniyet Müdürlüğü alt kat Asayiş ve üst 
kat Terör sorgu mekanlarında 2 yıl önceki bulgular aynen mevcuttur. 

1998 yılındaki incelemelerimizde çok düzensiz ve kötü muamele yapılmaya müsait bulunan 
Gölbaşı Karakolu ile Sanayi ve Mahallebaşı karakolları kapatılmış , yerine yeni karakollar 
yapılmıştır. Narkotik, kaçakçılık ve organize suçlara ait birimlerin bulunduğu Şehit Fatih 
Bodur Polis Merkezi'nin ise standartlar aşılarak yapılmış olduğu görülmüştür. 

Nezarethane defterlerinin incelenmesinde defterlerin düzgün tutulduğu "avukat istemedi" ve 
darp-cebir" yoktur ibarelerinin rutin bir şekilde 2 yıllık süreç içerisinde hemen herkese is
tisnasız yazılmış olduğu, polis yetkililerinin içerisinde de avukat bulundurma gereğinin 

olmadığı düşüncesinin yaygın olduğu saptanmıştır. 

Çok hızlı ve düzgün çalışan bir laboratuar olmasına rağmen kriminal laboratuardan yeterince 

yararlanılmadığı görülmüştür. 

Fiş düzenlemeyle ilgili geleneksel anlayışa dayalı Heyetimize verilen cevaplar ve "fırari sanık" 
tarifi 1 998 - 2000 yılları arasındaki süreçte farklılık göstermemiştir. 

Doktor raporlarının düzenlenmesinde hükümlü ve tutukluların · durumlarını özgürce ifade 
edemedikleri, kendilerini baskı altında hissettikleri anlaşılmıştır. 

Darp-cebir raporlarının savcılığa istek yapıldığı takdirde gönderildiği saptanmıştır. Adli zabı
ta kurulmasının sorunları önemli ölçüde önleyebileceği düşünülmektedir. 

35 



Erzurum'da 1998'den 2000'e soruşturma ve kovuşturma sistemine ait önemli bir değiş
menin olmadığı, Emniyet Müdürlüğü'nün değişik birimlerine ait mekanlarda hemen hiç 
değişiklik olmadığı gözlenmiştir. 

Sorgu mekanlarında kötü muamele ve işkence uygulamalarında kullanılabilecek 

teçhizatın hala varolduğu ancak bunların görülmemesi ya da kullanılmadığının bilinmesi 
yönünde yetkililerin çaba gösterdiği gözlenmiştir. 

Bunların, bir terör bölgesinde ve bölge konumunda olan bu ilde gözlenmesi 
Komisyonumuzun pek çok ilde saptadığı olumsuzlukların burada da varolduğu hatta 
kamu yöneticilerini daha özerk ve denetimden uzak davranışlara sevk ettiği gözlenmiştir. 

Oysa sorunlar ne kadar ağır olursa olsun Türkiye'nin her yerinde hukuk devleti kural
larının işletilmesi, insan hakları ihlallerinin de yaşanmaması temel ilkemiz olmalıdır. 

Heyetimizin Erzurum'da iki yıl ara ile yaptığı bu incelemeler, Parlamentomuzun konuya 
olan duyarlılığını göstermesi yanında yerel kamu yöneticilerinin Parlamento denetimini 
hissetmelerine, Türkiye'nin çağdaş konumuna ve demokrasimizin gelişmesine katkı yap
maktadır. Heyetimiz, bu denetimierin kamu yöneticilerinin kendilerini eğitıncieri ve 
geliştirmeleri açısından yararlı olduğunu gözlemlemiştir. 

B. YARGlLAMA 

Tutukluluk süresi uzun, özellikle laboratuar ve adli tıp raporlarında gecikme olduğu , bu 

koşulların da yargı sürecini olumsuz etkilediği saptanmıştır. 

Hem soruşturma-kovuşturma hem de yargılama aşamasında hükümlü ve tutukluların savunma 

haklarını kullanmaları açısından büyük ölçüde avukat desteğinden yoksun kaldıkları sap
tanmıştır. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, yasalara uygun şekilde insan haklarının korunması 
ve savunma hakkının kullanılması hususlarında yetkiyi Cumhuriyet Savcıianna 
vermiştir. Verilen yetkinin mevzuata uygun bir şekilde kullanılmasına ilişkin Bakanlık 
takibinin çok önemli ve gerekli olduğu Heyetimizce bir kez daha saptanmıştır ve bu 
konuda yeni önlemlerin alınması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

Türkiye'nin insan haklarına yönelik sorunlarını aşması, demokrasinin güçlendirilmesi, 
Parlamento denetimini etkili kılması yönündeki çabalara yerel yöneticilerin, Valilerin ve 
Cumhuriyet Başsavcılarının daha etkili biçimde katılmaları gerekmektedir. Bu yöndeki 
her girişimin Türkiye'yi daha ileri ve saygın bir ülke haline getireceğine kuşku yoktur. 
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C. ORGANi ZE SUÇLAR VE GİZLİ GÖREVLİ KULLANMA 

Suçların oluşmadan engellenebilmesi, oluştuktan sonra ise sağlıklı bir sorgulamanın yapıla
bilmesi ve bunun yargı süreci ile tamamlanabilmesi açısından İstihbaratın büyük bir önemi 
bulunmaktadır. istihbarat elemanlarının kesinlikle yasal sınırlar içerisinde kalarak görev yap
maları gerekmektedir. 

istihbarat elemanlarının yasal sınırlarını aşarak suçun oluşmasına yönelik teşvik edici , hazır
layıcı , katkı koyucu tutun1 ve davranışların içinde bulunmaları hukuk devletini yıpratmaktadır. 

Geçmişte bu yönde pek çok olumsuzlukların yaşandığını biliyoruz. Bu yöndeki eğilimlerin 
hissedilen en erken zamanda mutlaka önüne geçilmesi gerekir. 

Erzurum'da emniyet güçlerinin istihbarat çalışmalarına yönelik, tutuklu ve hükümlüler tarafın
dan bu yönde iddialarda bulunulması önemli bir araştırma ve inceleme konusudur. Erzurum'da 
bu konuda en fazla esrar ve silah kaçakçılığı olduğu öğrenilmiştir. 

Yerel birimler üzerinde yetkili konumda olan, denetim görevleri de üzerlerinde bulunan 
merkezi kuruluş l arın bu yönde denetim yapmaları , olaylar daha fazla gelişip büyümeden ted
bir almal"an gerekmektedir. 

Organize suçlar ile ilgi li olarak görevlerin ihmali ya da suiistimali ne kadar yanlış bir uygula
ma ise delil toplama ve delillendirmede, hi leye ya da hi le yollarına başvurma da o kadar yan
lı ştır. Ve demokratik hukuk devleti kurall arı içinde kabul edi lebi lecek bir uygulama olamaz, 
olmamalıdı r. 

Bu yönde de pek çok şikayetin yapılmış o lması konunun ilgili ler tarafından araştırılınasını 
gerektirmektedir. 

Ekonomik zorluk içinde bulunan, eğitimsizlik nedeniyle de yurttaşlık bilgisi ve bilincinden 
yoksun, geniş kesimlerin bu tür uygulamalara alet edi lmeleri ve yönlendirilmeleri son derece 
ko l aydır. Böyle uygulamaların geniş bir mağdur kitlesi yaratacağı ve yarattı ğı unutulma
malıd ı r. 

Sorumluluk mevkiinde olan kişilerin toplumun bu zaafmdan yararlanmak gibi bir gir
. işimi olamaz tam tersine bu zaafları giderici yönde bilgilendirici, eğitici , koruyucu 
çabalar içinde olması gerekir. Erzurum bu yönden Heyetimize olumlu bir görünüm sun
mamıştır. 

4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu'nda kullanılacak gizli 
görevlinin niteliklerinin belirtilmemesinden dolay ı uygulamalarda olumsuzluklarm oluş 
masma sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan operasyonlar sonrasındaki 

ücretlendirmenin uygulanış biçimi, özel kazanç yöntemi olmaktan çıkarılıp, sembolik, 
teşvik edici ve diğer devlet memurlarının ödüllendirme sistemine eşdeğer bir hale 
getirilmelidir. 
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D. CEZA VE iNFAZI 

I 998 ve öncesi yıllardaki Erzurum Cezaevlerinin olumsuz koşullarında, 2000 yılında belirgin 
iyileşme olduğu görülmüştür. Her iki cezaevimiz de daha düzenli ve disiplinli , temiz ve bo 
yanmış olduğu görülmüştür. 

Tutuklu ve hükümlülerin doktor ve ha tane konusundaki yakınmaları devam etmektedir. 
Ancak 1998 yılındaki ağır hastalar yoktur. Sevk ve tedavileri yapılmıştır. Cezaevi doktorunun 
sicil amirinin Cezaevi Müdürü olmasının olumsuzlukları görülmektedir. 

Cezaevi kadrosunda eğitimci ve maalesef hiçbir zaman sosyal çalışmacı olmamıştır. 

Kapasitesinin çok üstünde dolu olan cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin topluma yeniden 
kazandırılınaları yönünde çalışma yok denecek kadar azdır. 

Mahkumları daha ılımlı , infaz memurlannın da daha uyumlu olduğu göz l enmiştir. 

Af talebi ve moralsizliği mevcuttur. 

Tutuklu ve hükümlülerin önce kendilerine sonra topluma yeniden kazandırılması yönünde 
yeterli olunamamaktadır. Cezaevindeki açık kadrolar da bu konunun çözümüne engeldir. 

Cezaevi personelinin baskı ve tehditler altında görev yapmaları yanında idari yetki ve sorum
luluklarını tanımlayan mevzuatın sürekli değişmesi , her cezaevinde farklı uygulamaların 

bulunması , koordinasyon eksikli ği cezaevi personelinin verimli çalışınasını daha da engelle
ınektedir. 

Cezaevi personelinin çalışmasındaki bu olumsuzluklardan da başlayarak tutuklu ve hüküm
lülere muamelelerinde ciddi sorunlar yaşanmaktad ır. 

Devletin kamu düzenini hukuk devleti kuralları içerisinde sürdürebitmesi için suç 
ortamlarının oluşmaması yönünde ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel önlemler alması 
bir zorunluluktur. 
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Ek 1 
. . . 

10 ŞUBAT 1998 TARIHLI KOMISYON KARARI 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYON BASKANLIGI 

Es:ıs No: ı 

K:ır.ır No: 1 

KARAR: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklanru İnceleme Komisyonunun 20. Dönem 3. 
Yasama Yılının ı C Şubat 1998 tarihli 6. toplantısında aşağıdaki kararlar aluunıştır : 

1- :Yunanistan · da Batı Trakya TUrk azınlığına karşı açılan davanın 17.2.1998 tarihindeki 
duruşmasını izlemek amacıyla bir gözlemci heyetin gönderilmesi ve bu tarihten sonraki 
duruşmalara gönderilecek heyetierin tespiti ve programlanması hususunda Başkanlık Divanına 
yetki verilmesine oybirliğiyle, 

2- Cezaevleri konusunda yapılacak alan çalışmasının planlanması hususunda Başkanlık 

Divanına yetki verilmesine oybirliğiyle, 

3- Komisyonumuzun 19.1.1997 tarihli 4. toplantısında alınan karar uyarınca, Batman İli 
Sason İlç~si'nde meydana gelen olaylarla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan iddialar konusunda 
yerinde incelemelerde bulunmak amacıyla Batman 'a gönderilen Alt Komisyon tarafından 
hazırlanan raporun kabul edilmesine oyçoklu~yla karar verildi. 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU 
Toplann no : 6 10.2.1998 
Konu :Cezaevleri konusunda yapılacak alan çalışmasının planlanması 

hususunda Başkanlık Divanma yetki verilmesi hakkında. 

Başkan 

Dr. Sema P/ŞK.INSOT 
Aydın Mi tvekili 

Sözcil 
SabriERGÜL 

izmir Jjdv«ltil' 
·'~~ 

Üye 
Musa OKÇU 

Batm etvekili 

Üye 
OsmanKILIÇ 

istanbul Milletvekili 

Üye 
CaferGÜNEŞ 

Kırşehir Milletvekili 

ye 
~anYETENÇ 

~a Milletvekili 

Üye 
İbrahim Halil ÇELİK 
Şanlıurfa Milletvekili 

Başkanvekili 

Suha TANlK 
!zmir Milletvekili 

Üye 
MehmetEmin 
AYDINBAŞ 

içe! Milletvekili 

Üye 
Yılmaz 

KARAKOYUNLU 
Istanbul Milletvekili 

Üye 
İrfettin AKAR 
Muğla Milletvekili 

Üye 
BayarÖKTEN 

Şırnak Milletvekili 
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Başkanvekili 

ÜmranAKKAN 
Edirne Milletvekili 

Üye 
Fatih ATAY 

Aydın Milletvekili 

Üye 
Ferit BORA 

Diyarbakır Milletvekili 

Üye 
Bahri ZENGİN 

istanbul Milletvekili 

Üye 
Yaşar CANBAY 

Malatya Milletvekili 

Üye 
İbrahim ÇEBİ 

Trabzon Milletvekili 



Ek 2 

22 NİSAN 1998 TARiHLi BASKANLlK DİVANI KARARI 
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T.C. 
TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi 

iNSAN HAKLARINI INCELEME KOMiSYON BAŞKANLJGI 

KARARNO :5 22.4.1998 

BAŞKANLIK DİV ANI KARARI 

Komisyonumuzun lO Şubat 1998 tarihli 6. toplantısında Başkanlık Divanımıza 

verilen yetki uyannca cezaevleri konusunda başlatılan çalışmalara Elazı~. Erzurum, Tunceli 
ve Erzincan cezaevleri ile devam 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 buhmmasına karar 
verilmiştir. 

- ~ :'• 

, ....... , / . . . :.J._,.l 
~ , ·i;Yr- . 
. ~ .. ~ ' 

aşkan \..._. B'aşkanvekili 'Başkanvekili 
Dr. Sema PİŞKİNSÜT Suha T ANIK Ümran AKKAN 
Aydın Mv. İzmir Mv. Edirne Mv 
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Sözcü 
Sabri ERGÜL 
İzmirMv. 

Katip i 
1 

. 

M. B~ I:Na:ET AHT ACI 
Gaziantep 'Mv. ,· ,' \ 

\ \ 
\ 
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Ek 3 

04 MAYIS 1998 TARIHLI BAŞKANLIK OLURU 
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T.C. 
TüRKiYE BüYüK MtLLET MECLtSt 

İNSAN HAKLARINI !NCELEME KOM!SYONU BAŞKANLIGI 
S :ıy ı : A.O l.l.İHK/599 
Konu : E lazığ, Tunceli, Erzincan ve Erzurum Cezaevlerine gidecek heyet hk. 30/4/1998 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Komisyonumuzun 10.2. 1998 tarihli 6. toplantısında, katılan üyelerin oyb irli ği ile 
alınan karar il işikte sunulmaktadır. 

Komisyon karanrun incelerunesinden de görülece~ !lzere, cezaevleri konusunda 
yapılacak alan çalışmasuun planlarunası 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 
Erzurum cezaevleriyle devam edilmesine, Komisyon ve Heyet Başkanı Aydın Mv. Dr. 
Sema P işkinsüt , D iyarbaktr Mv. Haşim Haşimi, Malatya Mv. Yaşar Canbay ve !stanbul 
Mv. Osman Kı lıç ' tan oluşan bir heyetin 2-8 Mayıs 1998 tarihlerinde arulan cezaevlerinde 
ince lemelerde bulUTlmasını kararla~tınnışttr . Aynca Heyete, çalışmalannda yardmıcı 
olmak üzere. H:ıcettepe Üniversitesi İnsan Haklan ve Felsefesi Araştınna ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Iorına Kuçuradi ve Komisyon Uzrnarn trfan Neziroğlu ile 
Tutanak ~(üd ürlügü Stenografları Sabiha Demir, Aysel GU!o~lu ve Sulhi Şahin ile İşletme 
ve Yapım :'vHidürlüğli Seslendinne Teknisyenleri Bülent Karadeniz ve Abdullah Baştürk 
de görevli olarak eşlik edeceklerdir. 

Heyetimiz 2 Mayıs 1 998' tarihinde 9: 15 uçağıyla Erzurum · a hareket edecek. 8 
Mayıs 1998 tarihinde 14:45 uçağıy la Diyarbakır ' dan Ankara 'ya dönecektir . Heyetimizin 
Ank:ım-Erzurum . D iy arbakır-Ank:ıra arası uçak biletleri ile günlük yurtiçi harcırahlanrun 
mahsubu bilahare yapılmak üze re avans olarak tahakkuku hususu tensip ve 
ıı ı i isııııdc:krinize ıırzol unur . 

Ek: Hc: ~c:t listc:si 
1\. o m is~ on 1\. ;ır:ırı 

B a~k:ııılı!-: Di•. : ıııı K.ır:ırı 

Oll'R 
...... \') ll3 

PfŞKİ:-.FSlT 
misyon Başk:ını 

.-\ ydın ,\[j lJ C:IYC:J\ jjj 

~·(2~~ L-~ 
H.l'l uc; ~~~;-.;-

f ii r h:i~· c: B li ~ ii k ~ l i llı!ı .\leı.: lisi B:ış k::ın ı Vc:x ili 

\ Jr~.·-. r ıl ı.: \ f t n, . ın HJ kiJ rtnl ı n~...ıı.·: r.~· ~ .· ,n : , ·. o~ n ; 

a . , ~~nlı~~ı .. ı :- \ ' ~ ·,i< \ 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLt<~t 

PERSONEL VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLICI 

PER.ÖZLÜK MD. 
SAYI : A.Ol.O.GNS.O.l2.00.02!3686 
KONU: Yurtici Geçic i Görev Yollu~ . 

~./;Ş./ 19ıJ-

BAŞKANLIK MAKAMINA 

ILGI: l.nsan Haklarını Inceleme Komisyonu Başkanlı~ı 'nın, 30/04/1998 tarih ve 599 sayılı 
yazısı. 

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

Uygun görüldOQü takdirde ilgi yazı eki listede adıgeçen Üyelerin, anılan tarihlerde 
sözkonusu lllere görevli olarak gönderilmelerini ve gidiş-dönüş uçak bileti ücretleri ile 
müstehak oldugu harcırahiarın ın, TBMM 1998 Mali yılı .Bütçesinin 111.01 .1.001 .200 harcama 
kaleminden ödenmesini ve 21 O ayrıntı koduna gider kaydadilmesini olurlarınıza arz ederim. 

~ 
Orhan DULGERLER 

Genel Sekreter V. 
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Ek 4 

22 ~UBAT 2000 TARİHLİ KOMiSYON KARARI 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLI CI 

KARARN0:5 Ankara, 22 .02 .2000 

KARAR 

Türkiye BUyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 'nun 21 nci Dönem 2 
nci 'Yasama Yılının 22.02.2000 tarihli 13 ncU toplantısında, Komisyonun gflrev alanına giren 
konularda çalışma gruplannın oluşturulması, konuların irdelcnmcsi için gündemin saptanması 
bususwıda Komisyon Başkanına yetki verilmiştir. 

ema AR PİŞKİNSÜT 
omisyon Başkanı 

Aydın M.illctveldli 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU BAŞKANLIGI 
Toplantı No : 13 22.02.2000 
Konu : Komisyonun görev alaruna giren konularda çalışma gruplannın oluşturulması . konuların 

irdelenmesi i in cündemin sa tanması hususunda Komisvon Ba kanına vetkiverilmesi hk. 
Başkan Başkanvekili Başkanvekili 

Dr. Sema TUT Sebğatullah SEYDAOGLU Metin ERGUN 
PİŞKİNS .. Diyarbakır Milletvekili Mu~la Milletvekili 

Aydın Mill 

İstanbul Milletvekil i 

Üye 
Ali KESKİN 

Üye.J 
Mehmet Nuri TARHAN 

Hatay Milletvekili 

-Vf-

Üye 
KemalKÖSE 

Ko~ 
Üye 

Mehmet BEKAROGLU 
Rize Milletvekili 

Ka tip 
Mustafa-EREN 

Karabük M letvekili 

Üye 
Hasan MA 

Burdur Mill 

Üye 
Mehmet GÖZLÜKAYA 

'fletvekili 

Üye-'· 
A.Emre KOCAOGLU 

ls bul Milletvekili 
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Üye 
Yaşar ERYILMAZ 
Ağrı Milletvekili 

Üye 
Orhan OCAK 

Bursa Mill.e kili 
1 

' ' 

Üye 
M.Mail BÜYÜKERMAN 

Eskişehjr Milletvekili 

M ,/~ 

ye 
FarukDEMİR 

Ardahan Mille li 
?' 

Üye 
Yaşarr--J~~v 

Malaty 



Ek 5 

29 MART 2000 TARİHLİ BAŞKANLIK OLURU 
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T.C. 
TORKiYE BüYüK MiLLET MECUSt 

!NSAN HAKLARINI !NCELEME KOM!SYONU BAŞKANLIG-I 

SA YI : A.Ol.l.İHKJ 5 b b 
KONU : Tunceli, Elazıg, Erzurum ve Erzincan 

illerine gidecek heyet h.k. Ankara.. 29 Mart 2000 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Komisyonumuzun 22.02.2000 tarihli 13 ncü toplanusında alınan ve ekte sunuJan 
karann lncelenmesinden de anlaşılacagı üzere, Komisyonun görev alaruna giren konularda 
çalışma gruplannın oluşrumlmas ı ve konuJann irdelenmesi için gündemin saptanması 
hususunda Komisyon Başkanına yetki verilmiştir. Bu yetki uyannca.. kovuşturma. 

soruşturma. yargılama. ceza ve infazı ile ilgili konularda incelemelerde bulunmak üzere; 
Tunceli. Elazığ, Erzurum ve Erzincan illerine Komisyon ve Heyet B~kanı Aydın Mv. Dr. 
Sema TUT AR PIŞKINSÜT. Manisa Mv. Hüseyin AKGÜL ve Malatya Mv. Yaşar 
CANBAY'dan oluşan bir hc:yc:t gidecc:ktir. Hc:yc:te ayrıca Komisyon Uzmanı Ercan 
DURDULAR. Tutanak Müdürlüğü stenogratları Mehmet ŞAHİN. Aysel GÜLOCLU, 
Tuğba KASIM. Seslendirmc: Tc:knisyenleri Bülent KARADENIZ. Mustafa ZENGİN ve 
Komisyon Başkanının yakın koruması Yücel A YDOCDU'dn eşlik edecc:ktir. 

30 Man 2000 tarihinde Ankara'dan Erzurum'a giderek, 3 Nisan 2000 tarihinde 
Malntya 'dan Ankarn 'yn dönecek olan Heyetimizin Ankara-Erzurum. Malatyn-Ankara arası 
uçak biletleri ile günlilk yurtiçi harcıralılan mahsubu bilahare yapılmak üzere avans olarak 
tahakkuku hususunu ıensip ve müsaadelerinize arz ederim. 

Ek 
Komisyon Kararı 

Adres: TBMM ln~an Haldarını ln.:clcmc Komısyonu 

Bıkanlıklar!ANKARA 

57 

Dr. Se~UTAR PİŞKiNSÜT 
~ Komisyon Başkanı 

(_ · · · Aydın Milletvekili 

Tel. : ~20 54 33 
420 S4 34 

F:u : 420 SJ ~ 



T.C. 
Tl:RKİYE BÜYÜK :\1İLLET MECLiSi GE;'\!EL SEKRETERLJ(;j 

PERSONEL VE :\lüHASEBE DAiRE BASKAi'iLIGI 

l'ER.ÖZLCK MD. 
SA YI : t\.OI.O.C;i\'S.O.l2.011.02/ 3i63 
KONll: . Ytı;· ııı.: ı li~ ı.: ici Gi)rcv V(ıllukla rı 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

. .. ./ ... ./2000 

Insan Hakları inceleme Komisyonu Başkanlığı ' nın . 29/03/2000 tarih ve 966 sayılı 
yazısında: 2210212000 tarihli 13 ncü toplantısında alınan karar gereğince ilişik listede sunulan 
Komisyon Üyeleri ile Komisyon gorevlilerinın. 30/3/2000 tarihinde Erı;urum ' a giderek, 
3/4/2000 tarihinde Malatya'dan Ankara 'ya dönecekleri bildirilmektedir. 

Uygun görüldüğü takdirde, ilişik listede adıgeçen Komisyon Üyeleri ile Komisyon 
görevlilerinın 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre müstehak oldukları harcırahları ile 
Ankara-Erzurum-Malatya-Ankara arası ucak bileti ücretlerinin TBMM 2000 Mali Yılı 
Bütçesinin 111 .01 .1.001 .200 ve 101 .01 .1.001 .200 harcama kalemlerinden ödenmesini ve 
21 o" ayrıntı l<oduna gider kaydedilmesıni olurlarınrza arz ederrm. 

J 0.M ER.._D_...E~M--._----., 

OLUR 
. o./. . ./2000 

Yıldırı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

n8 

Genel Sekreter 



Ek 6 
1998 YILI ERZURUM SORUSTURMA, KOVUSTURMA, YARGlLAMA, CEZA VE 
INFAZI SİSTEMLERiNE İLİSKIN ALT KOMISYON HEYETININ ÇALISMASI İLE 

İLGlLİ TBMM TUTANAKLARI 

59 



İN AN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONUN UN ERZ UR UM İLİ ÖZ EL TİP KAPALl VE E TİPİ 
KAPALl CEZAEVLERi İLE ORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA M EKANLA RlNDA 1998 YILINDA 

YAPTIGI İNCELEM E TUTANAC I 

İÇİNDEKİLER 

ERZURUM ÖZEL TİP KAPALl CEZAEVi 
CEZAEVi MÜDÜRÜNÜN ODASI 
A-1 KOGUŞU 
A-3 KOGUŞU 
KOGUŞ A-5 
KOGUŞ A-7 
KOGUŞ A-9 

ERZURUM E TİPİ KAPALl CEZA VE TUTUKEVi 
REV İR 
ADLI KOGUŞLAR 
2. KOGUŞ 
3. KOGUŞ 
1. KOGUŞ (ÇOCUK KOGUŞU) 
GEÇİCİ I iNCi KOGUŞ 
BAYANLAR KOGUŞU 

ERZURUM EMNIYET MÜDÜRLÜGÜ 
SORGU ODASI 
N EZARETHANE 
EVRAK, ARŞİV, DEPO 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN ODASI 

ERZURUM E TİPİ KAPALl CEZAEVi 
ÇOCUK KOGUŞU (TEKRAR GiDiŞ) 
14. KOGUŞ 
13 . KOGUŞ 
GÖLBAŞI POLiS KARAKOLU 
ARŞİV ODASI 
ÇATI KATI 

ERZURUM E TİPİ CEZA VE TUTUKEVi 
1 1. KOGUŞ VE 6. KOGUŞLAR 
BERBER 
DOKTOR ODASI 

ERZURUM EMNiYET MÜDÜRLÜGÜ 
AGlR SUÇLAR BÜRO AMİRLİG İ 

BÖLGE KRİMİNAL LABORATUVAR MÜDÜRLÜGÜ 
KROMOTOGRAFİ BÖLÜMÜ 

ERZURUM DEVLET HASTAN ESİ 
PATALOJİ LABORATUVARI 
ACİL SERViS 
MAHKUM KOGUŞU 

Sayfa No 

ı 

5 
9 
18 
28 
30 
34 

36 
36 
36 
36 
38 
39 
42 
43 

44 
45 
46 
49 
50 
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51 
55 
58 
63 
63 
64 

66 
66 
68 
68 

68 
70 

72 

76 

76 
77 
77 
78 



İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONUNUN ERZURUM İLİ ÖZEL TiP KAPALl VE E TİPİ 
KAPALl CEZAEVLERi İLE SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA MEKANLARıNDA 1998 YILINDA 

YAPTIGI İNCELEME TUTANACI 

BAŞKAN: Dr. SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT (Aydın Milletvekili) 
ÜYELE R: YAŞARCANBAY (Malatya Milletvekili) OSMAN KILIÇ ( İ sta nbul Milletvekili) 

ERZURUM ÖZEL TİP KAPALl CEZAEVi 
02.05 . 1998 Saat: 11.55 
AHMET DURAN ŞAHİN (Mümessil Savcı)- Burası biliyorsunuz özel tip cezaevi . Erzurum ' da biliyorsunuz üç 
cezaevi var: E tipi , öze l tip ve açık cezaevi. E tipi cezaevinde adli hükümlüler, tutuklular ve terör suçundan tutuk
lular kalmakta, özel tip cezaevinde de terör suçundan hükümlüler kalmakta. Toplam mevcudumuz 186 kişi olup, 
bunlardan 1 79'u siyasi, diğeri de adli. Müdür Bey, liste halinde açıklar. .. .. 
KA TİP ÖZEN (Birinci Müdür)- ... .. 1989 tarihinde yapılmış cezaevimiz 380 kapasitelidir. Alt ve üst olmak üzere 
A ve B blok tipinde, idare kısmının sağında ve solunda yer almak şeklinde iki kısımdan ibarettir. Bu cezaevinin 
diğer özel tip cezaevlerinden farkı alt ve üst koğuşların müstakil olması , yalnız bahçelerinin müşterek olması. 
Yalnız, şu anda cezaevimizde yarım kapasiteyle çalışıyoruz. Mevcudumuz fazladır diyebiliriz. Çünkü, üst 
koğuşların tamiri ve bakımı gerektiği , çatılarda firarın olabileceği hakkında rapor alınmış benden önce ...... Şu 
anda cezaevimizde aşağı yukarı 12 koğuş vardır. Yoğun olarak 10 koğuş kullanılmakta, bu koğtişlarda mevcut
larımız 20-25 civarındadır. Koğuş yoğunluğu pek fazla değildir. Bazı koğuşlarımızda ikişer, üçer mahkum 
fazlalığı vardır. .. .. 
Yalnız, biliyorsunuz, cezaevlerinin faaliyetlerinde üç kurum bir yerde çalışmaktadır. Jandarma biliyorsunuz, 
bizim Bakanlığa bağlı olmamakla beraber hizmeti müşterek yürütmekteyiz. Dolayısıyla, bazen onların genel
geleriyle bizim gene lgelerimiz -bireysel olarak değil- bazı farklı uygulamaların dağınasına neden olacak şekilde 
olmaktadır .... 
Cezaevlerinde sorunlar gerçekten vardır ; farklı muamelelerin ortadan kalkması , bir açlık grevi oluyor, insan hak
ları, çağdaş hukukçular, işte bu değerleri savunan bazı kurumlar geliyor, burada bizimle pazarlıklar yapıyorlar. 
Bu benim için yürek ler acısı , yani , biz bekliyoruz ki , buraya gelen işte sizin gibi heyetler, burada, gerek idare 
gerek mahkum mevzuatı ihlal eden tarafı kontrol etmek için gelmesi gerekiyor. Ama, bakıyoruz, hukukçu geliy
or, Çağdaş Hukukçular Derneğinden ge liyor, Sayın Başkan , yok efendim suyu fazla mı verelim -biz onu da 
verdik, yok temsilci bulunsun mu, bulunmasın mı , makas verilsin mi , veri lmesin mi, yok makasın sivrisi mi 
olsun, şu mu olsun ... Bunun yapısı olmadığından bazı cezaevlerinde veriliyor, sUbjektifkararlar da alınıyor, sabit 
bir değer yok. Bizim beklediğimiz, bir cezaevi Müdürü olarak, işte bir heyet veya bir müfettiş geldiği zaman 
şikayet edil en konu hakkında kanun maddesi neymiş , ihlal edi liyor mu, edilmiyor mu, uygulamalar ne şekilde 
yapılıyor, insan hakları aç ısından ihlal var ını yok mu? Bunların değerlendirilmesi lazım ..... 
BAŞKAN SEMA PİŞKİNSÜT- Diş doktoru muayene için aynı delici aletleri cezaevinde de kullanınıyer mu? 
KA TİP ÖZEN - Burada o güvenlik sağlandı. 
HASAN TOPRAK (E Tipi 1. Müdürü)- Genelge var; yani , zorunlu hal olmadıkça kelepçenin çözülmesini gerek
tirecek durum ... 
KATİP ÖZEN - Ve dektorun talebi . Yönetmelikte diyor ki " cezaevinden gönderilen komutan ... " O benim 
sorunum değildir; tabii ; ama, delaylı olarak cezaevine sorun olarak yans ı yor. Tabii, ben huzursuz oluyorum. 
Şimdi, diyor ki yönetmelikte " doktorun talebi ve güvenliği sağ lamak kaydıyla doktor talep ettiği zaman açıla
bilir.' Fakat, doktor açıırmak istemiyor, korkuyor. Psikolojik ortamından korkuyor ve orası biliyorsunuz. um uma 
aç ık bir yer. Fakat, bizim buradaki tertibat, daha değişik tabii. Cezaevine göre, mahkum içeri girdiği zaman , o 
alet edevatın güven liği sağ lanıyor, ona göre faaliyet gösteri liyor. Hastanelerde böyle bir sistem olmadığı için ... 
BAŞKAN SEMA PİŞKİNSÜT- O genelgeler elinizde var mı Sayın Müdürüm? 
KA TİP ÖZEN -O genelge ler askerde var, bizde olmaz; çünkü dışarısıyla ilgili olduğu için . Onların genelgesiyle, 
biz müşterek görev yaptığımız için . Şu kapıdan ben askere mahkumu teslim ettiğim zaman, benim hiçbir ilişkim 

kalmaz .. ... Bir ikincisi de, cezaevlerinde bazı infazlar oluyor, 1994 'te yaşanm ı ş. Bunun organizasyonunun yapıl 
ması söz konusu oluyor. Daha önce iyi niyet göstergesi olsun diye, olaylar giderilsin diye, idarece ve Bakaniıkça 

hukuka aykırı olmasına rağmen , bu tavizler veri lmiş ve netice itibariyle, siyasi maksatla kullanılmış, dört kişi 
orada asılmış . Bu koğuşlar arası münasebetleri , biz az spor ve eğitim düzeyinde belli süreler için tutmak istedik; 
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bunu da kullandılar, bunun ölçüsü ve uygulama şeklini biz koyamayız. Tabii , buna kesinlikle müsaade edilmedi, 
hukuk elverrnedigi için, biz bunlara müsaade etmiyoruz ..... . . 
Personelimin hiçbir imkanı yoktur. Zor kullanma yetkisi diye bir konu vardır. Biliyorsunuz, bu polislerde de 
sorun yaratıyor; ben eskiden polis oldugum için biliyorum. Bunun ne derece, ne ölçüde, ne şeki lde kullanılacağı 

bilinmiyor. Bizim cezaevinde de bu vardır. ..... Bir ikincisi , eğitim konusu ; bizim şu gördügünüz infaz koruma 
memurlarının hepsini biz egittik. Aynı zamanda burası bir infaz koruma okulu, polis oku lu gibi bir okulumuz yok, 
bunları biz eğitiyoruz. imkanlar, edevatlar yoktur; biz bunları bildirdik ..... . 
Bu konularda son diyecegim önemli bir konu var; işte demin dediğim gibi , bireysel özgürlükler yoktur, örgüt 
vardır. Hatta kendilerine veri len şeylerde aile ve bireysel şahsiyet mamelekleri ilkelliktir deniyor. Şöyle bir 
durum oluyor: Eylem yapılıyor; mesela burada tabii , Müdür olarak siyaset, politika zamanın önünde olmamız 
lazım. Hem onların gilvenligi hem cezaevinin güvenligi hem personelin güvenligi açısından şöyle bir eylem 
yapıl ı yor. Barikat kuruluyor, bu eylem netice verrniyorsa, açlık grevine gidiliyor, bu vermiyorsa aranıyor, taviz 
nasıl alınır ; ya personel dağıtılması lazım, Müdürün gitmesi lazım. Bunun için kamuoyu oluşturmak için bir arbe
de yaşatmak, egitim i en düşük olan personel infaz koruma memuru, onu tahrik etmek, infaz memurunu üstilmüze 
çekmek. Dolayısıyla iki üç tane kurban seçiyorlar, sen ajansın, sen ihanet ediyorsun , sen kapının önünde dur, 
memura diren , memur zor kullandıgı zaman -söylemesi ay ıp- memur bir tokat vursa, arkadaki örgüt arkadaşı onu 
şişler ve bırakır ve onu idareye mal eder. Bu da adli bir vaka olarak personeli dagıtırlar ister istemez. Kimi ceza 
alır. Zaman neyi dogurur, yeni ge len memuru Llenemeye kalkarlar. Onlar için bu malzeme değ ildir ; yani , dagda 
bunlar, adam en sonunda diyor bu bir savaştır ; ama, burası bir savaş alanı değil , devletin cezaevi . Bunlar da ola
biliyor. Bunların tabii, bir hukuku olmadığından eylem lerini ne zaman nereye nas ıl yapacakları bilinmediginden 
bunu kestirrnek gerekiyor ...... Bu da bizim deneyimlerimiz, i şin gidi şat ı , psikolojik ortanıları degerlendirerek, ted-
birler üretiyoruz ve şimdi bu son anlattıgım konu beklediğim süreçtir. ....... . 
Son yaptıgım koguş değişikliginde, "ben itirafçı değilim , fakat, bunların içinde yaşamak istemiyorum" diyor. 
Sorunlarınız nedir diye ifadesi alınmış , sanıimi ifadesi halen kişi buradadır, Ağrı 'ya gitmesi için sevkini istedim. 
O ifadesi bütün her şeyi söy lüyor. İsterseniz onunla da görilşeb ilirsi ni z. Yani , bizden şikayetlerinden ziyade, 
örgütten de şikayeti yok, yani PKK terör örgütünden de şikayeti yok ve diyor ki, yapılan uygulamadan örgütün 
de haberi yok. Siyasi maksat! ı olarak dayatılan şey, bana ge len ayakkabıy ı örgüt lideri giyiyor, bana ge len paraya 
el koyuyor, 100 milyonu alıyor, 2 kilo domates alıyor, "para yok. Bu komün hayat adı altında bize yutturuluyor 
ama, paramı yiyorlar" diyor. Bakıyoruz, 1994' te ayn ı süreç yaşanm ı ş, işte koğuş liderleri ev daire alıyor, bundan 
örgütOn de haberi yok. Fakat, biz aracıyız ister istemez, ama, inandırıcı olamıyoruz. Bizi taratlı görüyorlar 
bazıları ve görrnek istiyorlar. Gelen ziyaretçi ler gerçekten korkuyor. 
BAŞKAN SEMA PİŞKİNSÜT- Örgiltiln haberi olnıadıgıııa siz inanıyor musunuz? 
KA TİP ÖZEN - Evet, inanıyorum ..... . 
BAŞKAN SEMA PİŞKİNSÜT -Ne amaç altında geliyor o heyetler? 
KA TİP ÖZEN- İşte , uzlaşma saglanı ak. Mesela Çağdaş Hukukçular Dernegi, İnsan Hakları Dernegi ge liyor; kaç 
kişi; 1 O kişi ge liyor, ben cezaevlerinden sorumluyum diyor ... 
BAŞKAN SEMA PİŞKİNSÜT - Benim öğrenmek istediginı şu : Örgilt adına geldi ğini veya örgütün birtakını 
mekanizmalarıyla ilgili olarak ge lip de burada bir noktada da art niyetli , yani insani boyutun altına siyasi boyutu 
yerleştirecek şeklindeki incelerneyi yaptığında , siz, nereden anlıyorsunuz bunu örgilt olduğunu, yani örgiltle 
görüştir nıilsünüz siz? Bir grup gelip sizinle görüştir mü? 
KA TİP ÖZEN- Örgütün elemanıyla görüşüyorum ben; diyor ki, benim örgütüm bunu istemiyor, bu adamı lider yapmış. 
BAŞKAN SEMA PİŞKİNSÜT - Mildür Bey, örgütün e l emanıyla cezaevi içerisinde tenısilcisiyle , sorumlusu, 
burada mahkum olan insanla mı görilşilyorsunuz? 
KA TİP ÖZEN - Tabii, tabii ....... . 
BAŞKAN SEMA PİŞKİNSÜT -Yani, bu hergün toplantı yapıyorum dediğiniz mahkum olanlarla değil mi? 
KA TiP ÖZEN - Tabii yapıyorum , gün ge liyor üç sefer toplantı yapıyorum ; mümessilleri çağırıyorum. Benim 
işinı onlarla. Geliyor birisi kaynaktan, diyor ki, şi mdi bunlar personeli tahrik edecekler, personel saidıracak 
içeriye, bir mahkOmu dövmeye kalkacak veya zor kullanacak veya itekleyecek, mahkumlar içeride 3-4 kişiyi 
infaz edecek, edilecek olanlar da bunlar. Bakıyorum , verdiği isimler burada yatıyor. Bunların da edilme ihtimali 
var diyor. O bilgiye hemen inanmıyorum ben, mümkiln degil. Bu sefer ne yapıyorum; kendim içeri girdim , 
psikolojik bir ortam var cezaevinde. Personel kravatsız gelecek dediğim zaman, demek içeriye bir operasyon, 
yani bir zor kullanma durumu var, artık fiili bir eylem yapılacak . Kravats ız gelsin personel dedim , koridorda hepsi 
duyuyor, dinliyor. Şimdi, geldim içeride personele, bakın , eğer aldığımız bu istihbarat doğruysa , bunlar barikat 
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kurmayacak diyorum. Eğer doğru değ il se , eğer personelin veya tahrik var, yani çakışıyor, yine buna rağmen eğer 
bunlar personelin fevri olarak bunlara saidırmasını istemiyorlarsa, istihbarat bilgisi olarak bana aktarılan senaryo 
mu, doğru mu ; anlamak için ne yapıyorum : Diyorum ki personele, biz böyle bir hava verdik, eğer barikat kurar
larsa, bu verilen yanlıştır, çünkü, böyle bir saldırı beklemiyorlar. Eğer gerçekten kurbanları kapının önüne koyup, 
kendileriyle idare arasında boğdurmak istiyorlarsa, bunun neticesi de şudur: burada görev yapan personeli dağıt
mak, kendi lehlerine bir personelin gelmesini beklemek. Bunlar için süreç önemli değil. Bir baktık , barikat yok 
ve tahrik var, yani şurada, kapıda benim personelime ktiftir ediliyor. Ondan sonra dönüyor, sen küfrettin diyor. 
Şimdi , bu personel yanlıdır, yani şahit göstermek, böyle umuma açık bir yer değil ki , burası ; ama, psikolojik 
ortam bu. Alınması gereken ve geçmiş süreç. Gelen kişiler diyor ki bana, biz, koğuş milmessili -ben, havayı 
soluyorum, cezaevindeyim, demokratik bir ortam yok- S.Y.diye birisi var, tanımıyorum diyor, bu cezaevinde 
yatıyor; m timessilleri o atar. Milmessiller de, koğuşun -bahsettiğim şu koğuş- bütün günlük hayatını, eğitim, spor, 
ekonomik, sosyal , girdi çıktıyı, ne yemek pişecek, ne okunacak deste yapılıyor. Orada 4-5 tane lider var. Birisi 
ekonomik duruma bakar, paraları toplar, kumanya aldırır dışarıdan , yemeğ i pişirir; biri var derslerle ilgilenir, biri 
var spor yapar. Mesela, kışın -biz fırar edersek bir gün, biz o zaman hantallaşınayacağız- yalın ayak, karın üstünde 
spor yaptırıyor. "Unutmayın , dağdasınız, ayakkabınız yok, mücadeleye hazır olun." Biz bunları gözlemliyoruz; 
ama, müdahale etmiyoruz. Biri sporla eğitiyor ; birisi ders veriyor. Mesela, adama ders veriyor, ertesi gün soruy
or, imtihan ediyor. Vennediği zaman, tabii sorguya çekiyorlar, ceza veriyorlar. Bunu yönlendiren kişileri, örgüt; 
bu maksatla lider yapıyor, sen şuna bakıyorsun diyor. Diyor ki , bir de şu cezaevinin tilm sorumlusu bir lider var. 
Bu mümessiller, bu görevini başaramadığı zaman, bunu değiştirme hakkı var veya bu milmessili buraya altr, bu 
milmessile der ki, bunun sorgusunu yap ve der ki , adam, niye gevşek tutuyor. 
Şimdi, bende birisi vardı, bu blok sorumlusu ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nasıl alıyor onu oraya? Kendisi alamaz onu oraya, nasıl alıyor? 
KA TİP ÖZEN - Koğuş değişikliği istiyor. Diyor ki , psikolojik olarak rahatlamak istiyoruz; benim ailem var, 
akrabam var. Samimi gerekçeler gösteriyor; ama, siyasimaksatlada kullanılıyor. Ama, peki ben buna göz mil 
yumayım. Bu koğuş değişikliğini yaparken cezaevinin asayişini ve güvenliğini bozmayacak şekilde yapıyo
rum ..... Şimdi, bu kişiler ne yapıyor? Bu sistemi biliyorum ben, bu işi bildiğim için, bu sistem böyle çalışıyor, 
müdahale de etmiyorum. Bu sefer vicdanen suçlu duruma düşilyorum . Bu 4 kişi kalkıyor, bu koğuşta 25 kişi var. 
Biliyorsunuz, bunlar haftalık 1 O milyon para alabilirler. Ne yapar; 21 O milyon. Bunlar geliyor idareden, 21 O mily
on para alıyor . Nedir; zarurl ihtiyaçlarını gidermek için . Bu kişi dışarıdan -benim postarn var- işte, domates istiy
or, et istiyor, burada mutfak olmasına rağmen . Tüp var, ocak var, istedikleri yemeği yapabilirler. Bu kişi alıyor, 
21 O m ilyonun 50 milyonunu onlara harcıyor, ISO milyonunu gelen ailesine veriyor, dışarı çıkarıyor ve bu 
mahkum, diyemiyor ne oluyor. Bunu bir tek, tüm cezaevinden sorumlu bir HÜKÜMLÜ 1 var, bu sorabiliyor. 
Tabii, bu da bu çarkın içinde ve bu para, giden aileler, bunları işte olamaz, haklıdırlar diyenler. Onları kanalize 
eden ve bu toplanan paralardan ve dışarıdan para .. . Dışarıya lanse edilen, İnsan Hakları Derneği geliyor. İşte, ben 
ona anlatıyorum , bakın , böyle olay oluyor, diyorum. Size anlattığım gibi anlatıyorum. Olamaz, bu nasıl olur 
diyor. Diyorum ki , efendim, bana adamın ayakkabısı geliyor, koğuş lideri alıyor, el koyamıyor; her şey müşterek 
ya. Ama, adamın geliyor ayakkabısı , yapılan şu : Bakıyor, ayakkabı numarası tuttuysa giyiyor onu, kendi eski 
ayakkabısını ona veriyor. O Malbora içiyor, öbürüne İkinci içiriyor. Yani , ortada demokratik bir eşitlik yok. 
Üçüncü de, adama diyorlar ki, babana söyle, ineğini satsın , para göndersin, bunlar da istihbarat ediliyor, yani 
bazen dinleniyor. Benim personelim ziyaret mahallinde bazen şahit oluyor bunlara. Babasıyla atışanlar, "oğlum 

param yok, iki ineğimi ... Ben onu bilmem". 
Şimdi, dolayısıyla, gelen heyete bakıyorum ; bakıyerum ki bu koğuş lideri ve tUm cezaevinin liderinin akrabası , 

yakını ve ona çok yakın olan adam, mUvekkili , bana direniyor; sen yalan söylüyorsun diyor, böyle olamaz diyor; 
yani, bu milmessiller bu parayı alamaz. Alıyor adam , beni ırgalamaz; ama, oluyor bu . Öbürü de diyor, Müdür 
Bey, nasıl olur bu, insanlık suçu. Oluyor. Olabilir de diyor, olmayabilir de . Yapabilir de bunu, yapmayabilir de. 
Yani , benim gibi konuşabiliyor. Ama, öbürü , kesinlikle olamıyor ; yani , kati surette ben buna ketilim diyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - MUdUr Bey, kaç senedir siz buradasınız? 
KA TİP ÖZEN - Ben, daha on aydır buradayım. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Daha önce neredeydiniz? 
KA TİP ÖZEN- Bandırma'daydım . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sizi bir tanıyabilir miyiz? Kaç senelik hizmetiniz var, nereden mezunsunuz? 
KA TİP ÖZEN - Şimdi , ben, şöyle arz edeyim: Ben, l 980 öncesi, Ankara Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi üçüncü sınıf
tan bıraktım , Filoloji ikiden bıraktım , en sonunda ... 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hangi bölümden? 
KA TİP ÖZEN- İngilizce bölümü ikinci s ınıftan bıraktım , onu da bıraktım . Daha sonra, en son bir d ipioma nasip oldu, 
bitirdik onu; 9 Eylül Üniversitesi İşletme mezunuyum . Ben, 1959 doğumluyum. Evliyim, 3 çocuğum var, 
Trabzonluyum. Yabancı bir memleket değil bana burası. Bu, benim 12 nci tayin yerim . Özel zevklerim arasmda insan
ları gözlemlemek, sosyal olaylara çok meraklıyım ve insanı seviyorum . Bunu gerçek söyleyeyim, insanın doğas ını 

seviyorum, yani, insanın kendisini ....... Cezaevlerinin sorun olmaktan çıkması , açık söylüyorum. Cezaevlerinde bazı 
mahkUmlar var; gerçekten, Almanya'da bir gün yatacağına. burada bin sene yattı ; ama, burada, ben, bunu, açık söylüy
orum, net söylüyorum: MahkUm cezaevinde yatmaktan korkmuyor, yanındaki adamdan korkuyor. Bu, koğuş 
ağalığıdır. Sistemden geliyor, bireyden değ il ve ben bunu yazdım , üç sayfadır, toplantı istedim Bakanltktan. Bakın , şu 

Türkiye'de ilk defa görülmüş. Ben, açık söyleyeyim: Emekliliij,i gelen bir insanım ..... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - İşte , hukukta nerelerde eksik var? 
KA TİP ÖZEN- Şimdi, onu söylüyorum. Bir, mahalli personel olayı çok önemlidir. Sorunların kaynaklanmas ında bir
inci neden, infaz koruma memuru dediğimiz gardiyan. Mahalli personel her türlü sevk ve idaresi , Adli Yargı Adalet 
Komisyondan alınıp, cezaevi idaresine verilmesi (gerekir) ..... . Hiçbir hukukçu, cezaevi Müdürü olmaz. Polisliğe müra-
caat eder polis olur; ama, cezaevi Müdürü olmaz. Niye: Cezaevi Müdürlüğünün ne ilerlemesi vardır, ne liyakatle bir 
yerlere gideceij,i vardır ne de ineceği bir şey vardır; rütbe kaybeder, kazanamaz ....... Bir cezaevinde televizyon nerede 
duracak, ona ben karar veremiyorsam, beni çağırma, ona kim karar veriyorsa onu çağır, o talimatı ver. Burada art niyetli 
kişiler, açık söylüyorum, örgüt !iderleri, mafya babaları , rant sağlayanlar. Müdür pahalıdır, Müdür geçicidir, Bakanlık 
personelidir. Hemen, siyasi maksatla olabilir, Bakanın talebidir, tayin olabilir; fakat, bir infaz koruma memuru tayin 
olmaz, burada başlar, buradan emekli olur, bu garantisi var; ha, suç işlemedikçe ...... Şimdi, kalkıp da mafya babası , bir 
Müdürü, 1 O ay lığına, bir seneliğine, 100 milyona satın alacağına, kalkar bir gardiyan ı 1 O milyona satın alır ve devam
lı kullanır ve dolayısıyla, bu Müdürün öldürülmesinde bu olay var. Bir gardiyan 70 milyon maaş alıyor, 200 milyon 
kooperatİf taksidi ödüyor, bu gerçek. Bu arkadaşımıza denilmiş, sana 100 milyar verelim; iki gün önce telefonda 
öğrendiij,im bilgi ........... Benim genel Müdürtim cezaevi Müdürlüğünden gelmemiş ki . Hiç cezaevi Müdürlüğü yap-
mayan kişi genel Müdür. Ben, diyorum ki, şimdi burada yazdım: Mahalli personel eğer polis gibi olursa ... Şimdi, 
Erzurum lu gardiyan, mafya babası da Erzurum lu ve çevresi , akrabası , dayısı her şeyi var. Ben de memleketimde görev 
yapsam, gerçekten yapmak zorunda kaldığım durumlar oluyor. Dolayısıyla, memur kendini güçlü hissediyor, burada 
tek Müdür kalıyor. Müdür harcanabiliyor. Müdür, mahkUm tarafından harcandığı gibi, personel tarafından da çok kere 
harcanıyor. İçeride mahkum, Müdürü, geçici olarak pahalıya satın almaktansa -çünkü, Müdür devamlı kalacak hali 
yok- ucuza devamlı kalan birini satın alıyor ve cezaevleri kolektif bir görev ifa ettiij,i için , şu personelin içinde, her 
vardiyadan iki tane adamı aldınız mı , bu cezaevi bitmiştir. Bunun Müdürden de haberi olmaz, Müdürün de haberi 
olmaz. Dolayısıyla, polis gibi olmalı, görev yaptığı yerde akrabası, yakını olmamalı , rotasyon olmalı. Dolayısıyla, 

Müdüründen başka herhangi kimseyi tanımaz; yani, gerekçe bu ........ Gele~ heyetin kalkıp da, hukuksuz bir yerde, ken-
disi hukuk biçmeyecek, ortada bir kitap olacak, kitap üzerinde konuşulacak . Bu, aynı zamanda rantı getiriyor, açık 
söylüyorum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi yok diyorsunuz. Yani , genelgeler olsun, söylenenler olsun, arkasında 
durulmuyor. 
KA TİP ÖZEN - Şimdi yok. Geliyor bir Bakan, bir genelge getiriyor; onu yerleştirmek kolay değil , odun değil bu 
mahkum. Öbür Bakan geliyor, mese la koğuş kapılarını aç diyor, gitsin gelsinler. Öbür Bakan ge liyor, diyemiyorsun bu 
kanunsuzdur; genelge gelmiş. Öbür Bakan geliyor, kapatacaksın , 3716 sayılı Kanuna göre şöyle olacak diyor. Şimdi, 
cezaevlerinde farklılıklar da var. Mesela, bugün, ınahkuına açık söylüyorum, ne istiyorsun diyorum, hepsini söylüyor. 
Bu taleplerim eğer Türkiye'de uygulanmıyorsa , feragat ediyorum . Adam oturuyor Bayrampaşa Cezaevinde 
gördüğünü istiyor. Jetonlu kulübe var, koğuştan koğuşa münasebet var, isteyen istediği gibi yapıyor. Yani , 
koğuşların bulunduğu , şurada bir nöbetçi , burada bir nöbetçi, bu i ş içinde neler dönüyor, kontrol eden yok, hukuk 
ona ait. Diyor ki, bu orada oluyor. Adam diyor, şu cezaevinde bilgisayar var, faks var, bana niye alm ıyorsun? 
Şimdi, oraya geliyorum. Bu kanun bir. 
Cezaevleri Genel Müdürlüğü , Emniyet Genel Müdürlüğü gibi yapısal ve hukuksal olarak özerkleştirilmesi sağlanarak , 
siyasi baskı , tehdit ve tavassutlara kapalı tutulmalıdır ... ... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Teşekkür ederiz. 
KA TİP ÖZEN- Rica ederim. Beni dinledi!l;iniz için teşekkürler. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Yemekler nasıl çıkıyor; personele ayrı , mahkUmlara ayrı mı? 
KA TİP ÖZEN- Hayır efendim. Yemek iki kap çıkıyor; ama, belki bugün bir çeşit daha konulmuş olabilir. 
Ara Verme Saati: 13 .05 
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CEZAEVi MÜDÜRÜNÜN ODASI 
Saat: 13.30 
KA TİP ÖZEN -....... . Hangi genelgeye uyalım . Mehmet Ağar geldi , yok o kalktı. Şimdi , soruyorum ya, şu genelge 
nası l uygulanacak? Ya, Mehmet Ağar ' ın genelgesi o. O kalktı diyor. Ne zaman kalktı? Böyle olmaz, bunun bir 
hukuku olur. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Sizin elinizde cezaevine ge len ne kadar genelge var ? Var mı onlar? 
KA TİP ÖZEN -Çok yönlü genelgeler var ...... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Onlardan fotokopi alma imkanı olacak mı? Bir onu soruyorum . 
İkincis i , itirafçı koğuşunuz yok dedin iz. 
KA TİP ÖZEN - Tabii, alabilirsiniz. İtirafçı koğuşum yok. Olsa, zaten açarım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - En eski tutuklu ne kadar zamandır burada? 
KA TİP ÖZEN- 1995 ' ten beri burada. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -En eski olan I 995 ' ten beri mi? 
KA TİP ÖZEN- 1995 ' te burası kapalıydı , daha tamirat falan yapılıyordu . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Yani, şu anda tutuklu olarak 1995 yılından beri kalan var. 
AHM ET DURAN ŞAHİN - Hükümlü . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hükümlü mü, tutuklu mu? 
AHMET DURAN ŞAHİN- Hükümlü. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Ben tutuklu olarak soruyorum. 
AHMET DURAN ŞAHİN -Tutuklu burada değil , tutuklu E tipinde. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hiç tutuklunuz yok mu burada? 
KA TİP ÖZEN - Bizde hükmen tutuklu var. Yani , hukuken tutuklu ama, hüküm özlü .... 
AHMET DURAN ŞAHİN - Yargıtay ' dan dosyası herhalde gelmemiştir .... .. . 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ - Sosyal hizmet uzmanınız var mı sizin? 
KA TİP ÖZEN - Maalesef yok. Şunu söyleyeyim : Devlet, gerçekten psikolog alıyor, hatta Müdür barındıramı
yor. Fırsat buldukça başka kuruma geçiyor. Özlük hakları yok, can tehlikesi var; yani, cazibe oluşturmamış . 
inanır mı s ınız, adam cezaevi Müdürü, gidiyor, düz bir mühendis olarak dağda, MTA 'da çalışıyor ; ama, burada 
benim Mildürilm var, göstereceğim size, 57 milyon, 60 milyon maaş alıyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Benim elimdeki listede, -bu E tipinin- 5 tane var. Sizin kaç tane hekim 
kadronuz var? 
KA TİP ÖZEN - Doktorum şu anda 2 tane ...... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Diş hekimi yok, yalnız normal doktor. 
KA TİP ÖZEN -Tabii , normal doktor. Dişhekimide istedik, talep yok, talibi yok, gelmiyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Öğretmen hiç yok. 
KA TİP ÖZEN -Öğretmen hiç yok ... .... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Bayan infaz memuru var mı? 
KA TİP ÖZEN - Bayan infaz memuru var. Bayan koğuşumuz olmadığı için, idari kısımda çalıştırıyorum , bu 
dediğim mektup okumalarda falan ..... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hasta var mı cezaevinde? 
KA TİP ÖZEN - Efendim, hastam ız yok. Yalnız, bu cezaevlerinde demin de dediğim gibi, bir diş , kelepçe açıır
mamak için bir diş sağlığı vardı. Dilnden itibaren, cuma gününden itibaren sağlık Mildürlüğü bir doktor tahsis 
ett i. Yavaş yavaş diş şikayetleri olanlar vardı , onlara bakılıyor .. ... 
BAŞKAN Dr. EMA T. PİŞKİNSÜT - Hem E tipi için hem özel tip cezaevi için iki soru sormak istiyorum. 
Bunlardan bir tanesi , içerideki işkenceye uğradığını veya zor kullanılarak buraya gelirken, jandarmadan gelebilir, 
polisten ge lebilir, yakalanıp getirilip de, buraya teslim edildikten sonra sizden tedavi talep edilen veya bu zor 
durumdadır, kötü durumdadır diye yardım istenilen oldu mu? 
KA TİP ÖZEN - Şimdi , buras ı hükümevi olduğu için bana pek seyrek geliyor. Öyle bir şeye şahit olmadım . 
HASAN TOPRAK - Yeni tutuklanmı ş bir kişiye soruluyor zaten, öyle bir darp cebir izi varsa, doktor raporu 
alınıyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ama, normalde zaten genelgelere göre gerek karakollarda, nezarethane
lerde, gerekse jandarmada da olsa hem girişlerinde hem de çıkışlarında, nezaretten çıkışlarında "darp cebir vardır, 
yoktur "şeklinde doktor raporu alınıyor. 

KA TİP ÖZEN - Hayır efendim, biz şimdi özür dilerim . 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Siz buraya ge ldikten sonra hiç almadınız mı? 
KA TİP ÖZEN - Mahkumdan ben talep beklemeksizin , yeni ge len bir mahkum eğer mesai saati dışında , mesela 
Cumartesi günü, bugün , birisi geldi , onu koğu şa vermiyorum, müşahedeye alıyorum , Pazartesi günü yani , doktor 
varsa ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Doktor raporuyla ge lmes i lazım onun. Burada da rapor alıyorsunuz. 
KA TİP ÖZEN- Şimdi , gelip teslim etti ğ i zaman doktor raporunu alsarn bile, şimdi doktor raporu dahi olsa, yolda 
asker bir şey yapar diye ben onu doktordan kontrol etti rm eden içeri vermem. Bir ikinci de,bunun bulaşıcı hastalığı 
var mı , yok mu, buna da dikkat ediyoruz, yani büyük sorun bu ; ama, kendisi zaten bunu talep etse de, etmese de 
bu soru soruluyor, muayenesi yapılıyor. Zaten, kendisi normal bölgeleri kontrol edilip içeri alınıyor; yani , 
mahkum kabulü böyle oluyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Uyuşturucu da taşınıyor mu, içeriye alınıyor mu şeklindeki kont
rolünüzde çıplak , soyarak mı ve jandarma mı kontrolü yapıyor? 
KA TİP ÖZEN- Jandarmanın ay rıdır. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Onlar mı yapıp sokuyor, siz de ayrıca burada arıyor musunuz? 
KA TİP ÖZEN- Çıplak arama yoktur, yalnız ayakkabı çıkarılıyor, gerektiğinde çorabın altında bir şişlik veya bir 
şey saklanmış havası varsa, çorabını da çıkarıyor, üst aramas ı yapıyor ; yalnız, elbise çıkarma yok. Bayanları , 

bizim bayan gardiyanlar arı yor, orada kapalı. ufıık bir bölme var; erkekleri de, asker, orada eşyalarıyla üst ara
ması yaptıktan sonra bizim buraya geldiğ i zaman X-Ray cihazı var, eşyalar oradan geçiriliyor; fakat, arama 
konusunda pek bir sorun yaşanmadı bende; çünkü, siyasi mahkumların esrar, eroin kullanma alışkanlığı pek az. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - E tipinde? .. 
HASAN TOPRAK - Üst aramas ı yapılıyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Çıplak soyarak mı? .. 
HASAN TOPRAK - Hayır, çıplak soyarak değil ; yani , ceket falan çıkarılarak ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Emin misiniz; yani , çıplak soyulmadan mı yapılır? .. 
HASAN TOPRAK - Hayır efendim . 
KA TİP ÖZEN -Çıplak sayma şöyle oluyor efendim. Bizde çıplak sayma şudur, burada olmadı da, Bandırma ' da 

yaptığım şudur; adam gelip diyor ki , bana işkence yaptılar veya beni dövdüler, üstümde sigara söndürdüler veya 
öyle bir iddia var veya öyle bir şüphe olduğu zaman, üstünü çıkarmıyoruz veyahut da doktor muayenesi gibi kon
trol ediyoruz. 
Hatta, nöbetçi Müdür bile gece gelenleri böyle acil bir durum ... Mesela, bana Bandırma ' da bir bayan mahkum 
geldi , komada, kendinde degil. Asker teslim edip gidecekti ; bu, neyin nesi , ne yaptınız; yok. O arabanın içinde 
bir başka mahkum , bu bayanın , bu cezaevine sevk istemediğini , dolayısıyla daktorun verdiği ilaçları içip intihar 
etmek istediğini ifade etti ; o mahkümu tedavi ettirmeden almadım . Kendileri getirdi tedavi ettirdi . Böyle bir sorun 
burada yaşanmadı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - E tipi olarak bir de sizi tanıyabilir miyiz sayın Müdürüm. 
HASAN TOPRAK - Ben E tipi özel cezaevi Müdürüyüm. Kı sa bir süre önce burada göreve başladım ve halen 
aynı görevi sürdürmekteyim .... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki , o i stedikleriınizi zaten alacağız. 
Kadrolar konusunda diğer Müdür arkadaşınızın söylediklerine katılıyor musunuz? 
HASAN TOPRAK - Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Aynı şekilde, ki hukuk sistemi ve kararı yönündeki alınacak ... 
HASAN TOPRAK- Arkadaşımın tüm söylediklerine katılıyorum efendim ... ... . 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ- Aramaları jandarma mı yapıyor, siz mi yapıyorsunuz? 
KA TİP ÖZEN- Biz yapıyoruz ; jandarma güvenlikten sorumlu . 
A . D.Ş . -Jandarma güvenligi saglar, araınaları cezaevi personeli yapar, jandarma içeri girmez. 
KA TİP ÖZEN -Önemli taleplerimizden birisi de, bu cezaevinde jandarmanın cezaevi Müdürlüğüne bağlanması 
veyahut da dış korumanın da cezaevine verilmesidir ... .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - izde, itirafçı olan var mı? 

KA TİP ÖZEN -Yok efendim, bende kopma var, tarafs ız; bende tarafs ız var, 1 kişi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Dolayısıyla, hüküm giyme olmadığı için, itirafçılık olmadığı için, dışarı
da da 1 O uncu madde geregi operasyona götürülen kişi de yok. 
KA TİP ÖZEN -Evet yok ; bunlar hüküm almış , yani , operasyona götürülmez bunlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - İtirafçıların içerisinden dışarıya çıkıp da gelenlerden yok. 
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KA TİP ÖZEN -Yok efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ama, Gümüşhane ' de var. 
KA TİP ÖZEN -Olabilir, oradaki uygulamayı ben bilmiyorum ..... .. . 
YAŞARCANBAY (Malatya)- Koguşta infaz konusuna deginmiştiniz, 

KA TİP ÖZEN - 1994 ' te burası boştu , E tipinde yaşanan bir olay, yapanlar burada zaten, yargılanıyorlar. ... .... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Cezaevi savcılıgı çok zor bir müessesedir, genelde tüm konuşrugumuz 
zaman pek cezaevi savcıligını veya onun sorumluluğunu taşımak istemiyorlar Türkiye genelinde savcılar. Özel
likle illerde, bazen, resmi olarak atanmasa bile Başsavcılık tarafından görevlendirme şeklinde bile olsa, kimse 
almak istemiyor bunu; bunun sebebi nedir açıklar mısınız? Yani , burada hukuk boşluğu mu var? 
AHMET DURAN ŞAHİN - Şimdi , hukuk boşluğu da var, değişik uygulamalan da var, Müdür Beyin anlattığı 
hususlar da var. Aslında riskli iş burası. .... ... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Sizce, sistem kurulurken biraz önce söylenenlerin de çözümü için, acaba 
ona göre değiştirmek lazım ; yani , savcılarımızı da o konularda deneyim ettirerek mi yetiştirmek lazım? 
AHMET DURAN ŞAHİN- Savcılarımızın da aslında deneyimli olması lazım ... .. . 
TBMM İNSAN HAKLARI KOMiSYONU UZMANI - Şimdi , itirafçı yok dediniz, sadece bir tane kopma 
olduğunu söylediniz. 
KA TİP ÖZEN - Örgütten de kopma değil , tarafsız; yani , "koguştan ayrılıyorum ." isterseniz, ifade tutanağı var 
bende, yani, orada da belirtiyor. 
TBMM İNSAN HAKLARI KOMiSYONU UZMANI - 1995 ' ten sonra hiç itirafçı veya kopma oldu mu? 
KA TİP ÖZEN - 13 kişi bu sene oldu . Yani , Ocaktan itibaren . 
TBMM İNSAN HAKLARI KOMiSYONUUZMANI-Kopma ını? .. 
KA TİP ÖZEN - Evet, örgütten kopma. 
TBMM İNSAN HAKLARI KOMiSYONU UZMANI - İtirafçı değil yani? .. 
KA TİP ÖZEN - İtirafçı değil , örgütten kopmuş . Can güvenliği nedeniyle biz Ağrı'ya, Muş'a, talepleri doğrul-
tusunda ... isterseniz, yaptığımız işlemi ben getireyim, yani , örgütten kopana yapılan muamele ...... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sizin deneyiminize göre uygun bir yapı kurulsa, işte o baştaki 4 tane, 5 
tane kimse, liderler ayrılması gibi başka türlü .. . Yani, sistem, biraz önce dediniz ya, alternatifler olabilir, öyle bir 
yap ı kurulsa veya bunlar tek tek, yani böyle bir liderleşmenin önüne geçilecek gibi olsa, sosyal hizmet uzmanları 
da olsa, size Bakanlık yönünden destek de olsa, sizin verdikleriniz de olsa, tahminen, buradaki deneyimlerinize 
göre, bunların ne kadarı kazandır, onu sormak istiyorum. 
KA TİP ÖZEN - Listeınde var, ISO'si. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - 1 SO'si kazanılır diyorsunuz. 
KA TİP ÖZEN- Tabii ...... Yalnız, problem şudu r ; psikolog yüz tane versen iz, bin tane öğretmen versen iz, şunları 
dinletemezsiniz diyorum. Peki , bu nasıl kırılır ; bu lider takımından çok -açık söylüyorum- bendeki intiba, 
ailelerinin can güven li ği garantiye alınmıştır inancı doğarsa, yani , şu gelen ziyaretçiler biz, siz cezaevinde ne 
yaparsanız yapın , diyelim artık PKK bitmiştir, bizim can güvenliğimiz var, bizim evimizi kimse basmıyor, 

inandıkları an ve bir bakıyoruın örgütten kopanların, tarafsız olanların yüzde 80 ' i, bakıyorum, adamın ailesi 
Kars ' tan İ stanbul'a gitmiş, Adapazarı'na gitmiş, göçmüş ; ondan sonra kopmuş. Bir bakıyorum, şu anda içeride 
bir kişi var, eskiden itirafçı oldu, sütalesinden 8- ı O kişiyi öldünnüşler, adam gene Gümüşhane' de örgüte 
kazandırılmış, şimdi burada. istihbarat bilgilerinde yapılacak ilk eylemde öldürülecek kişi veya eylemde kul
lanılacak kişi konumundan, sütalesinin yarısı öldürüldü, kişi çıkıyor buraya, diyor ki , ben ne yapayım , bir 
kardeşim kalmış bir koca karı anam kalmış , onları da mı öldürteyiın diyor. Aile güvenliği çok önemli . Dışarıdan 
aileler eğ itil se. Psikologun yapacağ ı şudur; ziyarete gelen kişiyle diyalog kurup aileler eğitilse , o güven içeride
ki mahkGına aktarı l sa , cezaevinde de bu ziyaretin sağlıklı ve baskı altında olmadan yaptırılsa, yani , diyebilirim 
PKK dışarıda bitmediyse, cezaevlerinde bu baskıları kaldıramazsınız ve bu baskılar örgüt güçlendikçe azalır, ters 
orantılıdır. Örgüt zayıfladıkça , dağılına ortamına geldiği zaman .. . Bir de, dışarıya mesaj olayı var; bu eylemlerin 
bir kısmı idareden veyahut idareyle değil, Türkiye genelinde bir sosyal sorun olmakta veyahut da bu dağdakiler 
işte biz buradayız, teslim olmayın, moral olsun diye bunu örgütler yapar; ama, bunu ben, şu dedigimi sadece 
PKK'ya mahsus söylüyorum . O diğer Türk solunun özellikleri var, onlar değişiyor, onlar farklı. Ha, onlara 
psikolog olur; fakat , onlar, siyasi maksatlı kendilerini eğitmiş kişiler , onlara gelince iş teknik yani, artık onlara, 
arife tarif gerekmez, bizim hocayı militan yapınasalar çok iyi , bazen kendimden korkuyorum yani, acaba beni 
kandımlar mı; ama, bu, PKK'da yok . PKK, gerçekten, doktora, psikologa, sosyal çalışınacıya ihtiyacı var; ama, 
kabuğu kırmak l azım. Nasıl ki, bir yarayı kabuğunu açarsın, ondan sonra tedavi edersin, bu kabuğun kalkması 
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lazım. O kabuğun da kalkması mümkün değ il , içine gireceksin, psikozu var mahkumun, ailem öldürüiUr, ben bu 
örgütten koparsam öldürülür, Müdürü dinlersem öldürülür, yardım isti yor, gözlerinden anlıyorum .. ....... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne kadar, yüzde kaç olarak Erzurum 'da sorguianmış veya hüküm 
giyrn ekten ge liyor? 
KAT İP ÖZEN - Erzurum 'da 9 dosya m var benim . 150 tane dışarıdan var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - E tipinin? 
HASAN TOPRAK -Bütün PKK davas ı DGM 'den ge liyor ...... 
O MAN KILIÇ (İstanbul)- Ben iki şey sorabilir miyim : Şimdi , ınUmessil , koğuş liderli ğ i sistemi var? Şimdi onu 
ben daha önce bu alanda çalışına yapmış komisyon raporlarına da geçiyor. Orada daha önce de bu tUr koğuşlar 
arası ziyaretler, liderlik müesseses ini , lidereiliğin kabul edilmesi, bu alanda kolaylık sağlanmasıyla ilgili talepler 
geçmiş ve yasa gereğ i bunların kabul edilerneyeceği beyan edilmiş ; ama. siz, burada ınümessillik müessesesinin 
gayet sağlıklı i ş lediğini vurguladınız. Bu, yasaya mı dayanıyor, sizin fiili bir tasarrufunuza ını dayanıyor? Bir 
koğuşta siz şimdi muhatap oluyorsunuz, milmessi ller ge liyor, ben onlara anlatıyoruın, onlar iletiyor diyorsunuz. 
Aslında bu sistem, liderlik müesseses i, biraz da -demin yak ındığınız , bizim de katıldı ğ ıınız- oradaki fiili uygula
maların da bir yerde kaynağ ını oluşturuyor. Yani , bu cezaevi yönetimiyle oradaki birim mahkOın arasında böyle 
bir ara tampon irade olması , bütün bu olumsuzlukların kaynağı biraz da bu ; ama, bunu siz yasa l olarak yap
masanız bile, fiilen orada zaten o hükümranlığı nı sürdUrür, o ayrı bir mesele; ama, bunu burada uygu layan sis
tem yasaya mı dayanıyorsunuz, yoksa fiilen bir uygulama mı , halin gereğ i ihtiyaç duyup da yapıyoisunuz? 
KA TİP ÖZEN -Şimdi , çok gUzel bir soru ; ben şunu söyleyey im. Bazen terörist kelimesi kullanıyoruın . Devletin 
cezaevinde terörist olmaz, mahkum olur. Devletin teröristi olmaz yani , bu bir gerçek . İdare hukuku, bizim idari 
yapılanmamız yok zaten, demin gene ge ldik başa ; fakat , ş imdi cezaevinde teröristler kendileri bir yapılanmaya 
gider, bizi düşınan görür, bir yapılanınaya gider, dağılınaya gitmez. Şimdi, teröristler cezaevinde şunu da 
düşünürler; idare, içimizden bir casus elde eder, ona ranı sağlar, bizi çözümler. Dolayısıyla, birlik içinde 
olmalarını sağlar, koğuş mümessili , idari yönünden Bakanlık , hukuken değil idari yönden, izin ve cevaz verdiği 
bir şey var, kargaşalığ ı ortadan kaldırmak için , mesela , koğuşun arnpulU attı , suyu akmaz, yemekler bozuk, şu, bu 
gibi bazı müşterek sorunları ve koğuşlar arası doğan sorunları giderebilmek için koğuş ınüınessiline gerek var. 
Koğuş milmessili ne yapar; mesela , koğuşta biri domates istiyor, biri işte, alacağı, yapacağı her şeyi idareye karş ı , 

bu aslında hukuken de değil , resmen tanıma, buna, koğuş milmess ili diyoruz, temsilci değil. Temsilciliğ i onlar 
ileri sürüyor. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Yani , o, fiili bir uygulama? .. 
KA TİP ÖZEN - Fiili bir uygulama; biz uygulamıyoruz. 
O MAN KILIÇ (İstanbul)- Genelgede , yönetmelikte böyle bir mekanizma var ını ? 
KA TİP ÖZEN - Ama, yani , şimdi her yerde, aynı sendika gibi veyahut da ne bileyiın mesela ben burada kurum 
Müdürü olarak konuşuyorum . sorunları anlatıyoruın; ama, diğerlerini dinlememe diye bir konu yok. Mesela, bir 
koğuşa bir haber göndereceğim : " Bundan sonra televizyonlar şu saa tte kapanacak." Onun ınUıness illeri çağrı lı r, 

koğuşlarınızda ... 
OSMAN KILIÇ (İstanbul) - Doğa l olarak bir otorite oluşturuyor. Siz ne derseniz deyin . Bu ampu l için, tele
vizyon için kÖprüyü kuruyor, böyle bir şeye ihtiyaç var deseniz de , böylesi bir yapıya sahip mahkumların bulun
duğu cezaevinde kaçınılmaz olarak bu siyasal bir otorite olarak öne çıkacaktır. Bunu engellemenin bir yolu ola
bilir mi? Siz böyle bir şey yapmasanız, -adına aracı, ınüıness il , isterseniz lider deyin- direkt ilişkiye , sıkıntıları 

bir görevliniz veya siz maharetiyfe her biriyle yüz yüze ilişkiye girme yolu denesen iz bir fayda getirir mi? 
KA TİP ÖZEN -Cezaevinde cinayet olur; yani , olaylar tırmanır. Biz, bunu koyınuyoruz . 

HA AN TOPRAK - Pardon MUdUr Bey, niye öyle diyorsunuz. Bunlar kendileri görüşme yap ı yor, ben koğuştan 
istediğim kişiyle istediğim zaman görüşebiliyoruın . 

KA TİP ÖZEN- Anlataınıyorum . Mümessif olayını kaldırdığın an ip kopar; yani, o sana dikte ediyor. Siyasi ceza
evlerinde, adli cezaevi koguşlarında idare tahsis ediyor. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Ama, demin dediğ iniz olumsuzlukfar kaçın ı lmaz olarak yaşanacak diyorum ....... 
KA TİP ÖZEN -Onu deniyorum. Şimdi yaşanan sorun o. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Adli hükümlülerle sorun olmayabilir; ama, burası çok özel. Ya da bunu idare artık 
kabulleniyor mu? Kabulleniyorsa, beraberinde getireceği sorunlara da bir şey bulmak lazım . 

KA TİP ÖZEN- Sayın milletvekilim, olay şudur: Ben, o temsileiyi kırmak ... Adam dilekçe veriyor, ben temsilci 
seçiyorum, benimuhatap almak zorunda bırakıyor. Diyorum, herkes kendisi ge lsin , tereddütleri varsa, bana sor
sun, kapım açık . Gelmiyor. Bunu kınnanın tek bir yolu; ben iniyorum koğuşa. 
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OSMAN KILIÇ (istanbul)- Ara otoriteyi kaldırın , bakalım yararlı olur mu olmaz mı ? 
KA TİP ÖZEN -O zaten yok bende; ben onu kabul etmiyorum; ama, adam dikte ediyor bana ... .. .. . 
Örgütler, zaten cezaevi idarelerinden, aç ık söy leyeyim cezaevi idaresi olarak söylüyorum ben, istanbul 'a gittik 
terör cezaevlerinde idarecilerin en çok korktuğu terör örgütleri Türk soludur, PKK'dan korkmaz hiç kimse. PKK, 
idareye pek zarar vermez; PKK, kendi kendine ... Toplu eylemi ses getiriyor onun; yoksa, bir DHKP-C'den daima 
korkarım ; burada var, kendini yakar; çünkü, bilinçlidir. Bir de, kanunsuz, idarenin veremeyeceği bir şeyi talep 
etmez; PKK öyle değil. .. ... 
OSMAN KILIÇ (İstanbu l )- Yani , bu tecrübelerle sabit. .. 
KA TİP ÖZEN -Tabii, tabii ... 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Yani , ciddiye alınabilir bir yaklaşım olur mu? 
KA TİP ÖZEN - Tabii, tab iL 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Devlet, bu konuda özel bir proje ge liştirmiş olsa, ona özel olarak eğilse , yani o zaman 
içinde meyvalarını verip, bu noktalarda sonuçlarını verebilir mi ? 
KA TİP ÖZEN- Şimdi, ben, net söylüyorum ; yüzde 80 biter; yüzde 20'sinde yüzde lO ' u dışarıdan , Suriye'den 
gelen militanlar eylem yapar. 
OSMAN KILIÇ (İstanbu l)- Peki ... 
KA TİP ÖZEN- B ıkmış , aileler bıkmış artık . Ha, bu PKK ' nın , bu millet, açık söyleyeyim, davasından vazgeçmiş 
değildir ; ama, siyasi legal platformda bunu götürnıenin daha iyi olacağını , illegal faaliyetlerle, Avrupa ' nın desteği 

olmasına rağmen, bittik; çok pahalıya mal oluyor; yani , bunu legal yoldan bir daha deneyelim . Haa, biz artık , 

PKK bitti , bağımsız Kürt devletinden vazgeçtik, böyle yok; kopacak olan insanlar, davadan kopmuyor; şu anda-
ki stratejiden, şu andaki uygulamalardan, PKK ' nın şu andaki yaptığı şeyden kopacak adam ... .... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT -Teşekkür ederiz; siz de çok yoruldunuz .... 
Biz, artık koğuşları dolaşmaya başlayalım . 

Saat: 15.05 

A-1 Koguşu (24 kişilik) 
2.5.1998 Saat:l5.10 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Merhaba. 
Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Haklarını İnceleme Komisyonundan geliyoruz; ben Komisyon Başkanı 
Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt , Osman Kılıç Bey istanbul Milletvekili , Yaşar Canbay Bey Malatya 
Milletvekili, Prof. Dr. loanna Kuçuradi Hocamız Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı ve diğer 
arkadaşlarımız da Meclisten uzman ve görevli arkadaşlar. Çalışmalarımızda Türkiye'deki bütün cezaevlerinde 
inceleme yap ıyoruz. Bu çalışmamızda cezaevinde yönetiminden ve idareden kimseyi almadan, hem sorunları din
liyor hem de belli konularda ne yapı l abi liri , değişik konuları inceliyoruz. 
Bize söy lemek istedikleriniz varsa dinleyelim; tamamen, aldıkiarım ız, konuştuklarımız bize aittir. Önemli olan, 
bazı şeylerin , varsa, eksiklik lerin giderilmesidir. Bu nedenle, sizden başladık , bütün koğuşları da gezeceğiz 
zaten ..... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hasta var mı aranızda? 
HÜKÜMLÜ 1 -Var. Yani , böyle, sakattığı olan, tedaviye ihtiyacı olan arkadaşlar var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Onların isimlerini alalım . Kimler var? 
HÜKÜMLÜ 2- Ben şeker hastasıyım , uzun süredir tedavi bekliyorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - insüline bağlı mısın , şeker ilaçla mı kontrol ediliyor? 
HÜKÜMLÜ 2 - Ben dışarıdayken tedavi görüyordum ; fakat, cezaevine düştükten sonra bu tedavim kesildi. 
Defalarca, idareye de başvurmuştum , doktora çıkmıştım "bizim bu konuda yapabileceğimiz bir şey yoktur" 
deyip, her defasında bu talebim geri çevrildi ... .... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Cezaevinde iki tane doktor var, yeterli gelmiyor mu ; şekerinizi tedavi 
edem iyorlar mı? 
HÜKÜMLÜ 2- Doktor var; fakat, tedavi imkanları olmadıktan sonra, doktor ne yapabilir ki? Yani , doktor sadece 
bir kontrol ediyor, geçiyor; imkan yok .. ... . 
HÜKÜMLÜ 1 - Bu konuda ben biraz daha geniş , durumu izah etmek istiyorum. 
Bir y ıldır , bu cezaevinde, bir arkadaşım ız, bir dişini dahi çektiremiyor düne kadar; yani , bir dişini çektirme bile 
sorun oluyor ..... .. . 
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BAŞKA Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Çıplak soyundurma var mı aranıada? 
HÜKÜMLÜ 1 - Hayır, çıplak degil ; fakat , hakaret, küfı.ir , ayakkabı çıkarttırma ...... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Başka hasta var mı? 
HÜKÜMLÜ S- Yaklaşık üç yıldır böbrek hastasıyıın .... tedaviın tam olarak yapılmıyor .. ..... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Başka hasta var ını ? 
HÜKÜMLÜ 6- Ben varım. Bende de böbrek hastalıgı var .... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerede sorgulandın ? 
HÜKÜMLÜ 6- Diyarbakır ' da Emniyette, Çevik Kuvvette sorgulandım .. .. .... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Bir tarif et bakalım sorgu yerini. 
HÜKÜMLÜ 6- Zaten, evde yakalandıgımız gibi gözlerimizi kapattılar, götürdü Çevik Kuvvete . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Tahmin edemiyor musun, aşag ı mı indiniz, yukarı mı çıktınız? 
HÜKÜMLÜ 6- Yukarı çıkıldı. Ancak, Çevik Kuvvette de bazen bizi alarak dışarıya götürüyorlardı , yeraltı . gibi 
yerlere götürüyorlardı , sorgulamamız birçok yerde devam ediyordu . Bu esnalarda, genelde zaten yapılan 

işkenceler, aslında sUrekli bellidir yani . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne yaptılar orada? 
I-IÜKÜMLÜ 6- Mesela, Filistin askısı var, nonnal askı var, elektrikten tutalıın , psikolojik baskılara kadar, kaba 
dayak had safhada. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Elektrik verildi ıni ? Su? .. 
I-IÜKÜMLÜ 6- Evet... Zaten, elektrikten hemen sonra su dökültiyor, sudan sonra falaka, falakadan sonra insanın 
kendine gelebilmesi için birçok yöntem özellikle uygulanıyor . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaç gün sorgulandın orada? 
I-IÜKÜMLÜ 6- 22 gtin . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -O zaman ını kırıldı bacagın ? 
I-IÜKÜMLÜ 6- Zaten yaralanınıştım , yara yapışınıştı birbirine; bacagım orada da kırıldı ; artık , buraya girerken 
cezaevi tedavi yapınadı lar, kendiliginden yapıştı birbirine, şu anda çok rahatsız ediyor ....... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hepiniz hüktimlti ınüsüntiz? 
HÜKÜMLÜ 1 - Evet. Burası htiküınlti cezaevi .... . 
I-IÜKÜMLÜ 2 - Ben şunu belirtmek istiyorum : Ben Erzurum 'da yakalanınadı m, Elazıg'da yakalandım, buraya 
getirildinı . Elazığ ' da yakalandını , bir hafta sorguda kaldım , jandannada kaldım. Gözlerim kapalı olduğu için 
neresi oldugunu bilemiyorum ; fakat, agır işkence yöntenıleri uygulandı. Arkadaşın belirttiği gibi, Filistin askısı 
vardı, nonnal askı vardı, falakaya yatınna var, degişik araçlarla yapıyorlar ; bağlıyorlar, ayrıca, teker gibi bir şey 
var, lastik teker, araba tekerine benzer sanırım, tabii o an biz de görenıiyoruz yani , gözler sürekli bag! ı ve en ufak 
bir ışık dahi gördüğünde, tekrar sana işkence yapıyorlar, niye bakıyorsun diye, ki , bakma imkanın da yoktur. 
Yani , onu tahmin edemiyorsun . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerede sorgulandığını bilmiyorsun? Yani, jandannada ını sorgulandın, 
başka bir mekanda mı? 
HÜKÜMLÜ 2- Yani, jandarma olduğu kesin ; çünkü, beni jandarma yakaladı. Sonra ben mahkemede öğrendiğiın 
kadarıyla, jandannada sorgulandıgım belirtiliyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Şu tekeri bir anlat, ondan sonra ötekine geçersin. 
I-IÜKÜMLÜ 2- Teker, normal , bu büyük tekerlerden . Alıyorlar , vücudunu ona geçiriyorlar, falakaya bağlıyorlar 
ayaklarını , bağlıyorlar, gözlerin bag! ı bir şekilde, alabildiğine, yani bir karış yer dolusu su, bu şekilde , sana elek
trik, falaka , ondan sonra tuzlu su .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Tuzlu su neden? 
I-IÜKÜMLÜ 2- Tuzlu suyu şişkinliği indinnek için yapıyorlar, ayaklar, eller, vücut şişti mi, onun inmesi için, 
sürekli koşturur, sürekli yerde sürüklerler, copla sürerler ki , maksat, o şişkinlik insin. Yine, saatlerce, damla, 
böyle buz gibi suyun altında tutup, damla damla, beyne su damlatma tarzında bir işkence tarzı vardır. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bunların hepsi sana yapıldı mı? 
HÜKÜMLÜ 2 - Evet. 
Yine, su venneme, zaten yemek verilmiyor, Uç dört günde bir çeyrek ekmek veriliyor, sigara verilmiyor. Onun 
dışında , psikolojik baskı yapılıyor. Müzik dinletiliyor ki , bunun müzik olduğu da belli değildir; sürekli , işkence 
sesleriyle dolu kasetler dinieriliyor ve zaten, kaba dayak da alabildiğine gelişkin . Buna benzer birçok işkence 
gördtiın ben ....... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Erzurum 'da sorgulanan, en son sorgulanan kim? Çünkü, sorgu yerlerine 
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de bakacagız, nezarethaneleri de görecegiz .. ... 
HÜKÜMLÜ 1 - Şimdi , cezaevi sorununu genelde anlatacagız ; fakat, bu sorgu durumunu sordunuz, ben o konu
da bir şey belirtmek istiyorum . Yani , burada, isti snasız, her arkadaş , nerede yakalanmış olursa olsun, mutlaka 
işkenceden ve en ağır işkencelerden geçmiştir. Yani , geçmeyen bir arkadaş varsa söylesin. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Geçmeyen var mı? 
HÜKÜMLÜ 1 - Biz konuşuyoruz bütün arkadaşlarla , bir iki y ıldır birlikteyiz; her arkadaş başından geçenleri 
anlatıyor, ben de ona anlatıyorum , o da bana anlatıyor . 

Ben Diyarbakır DGM 'de 1996 yılında yargılandıın . İ s tanbul ' da yakal andım · bir hafta, İstanbul Terörle Mücadele 
Şubesinde kaldım . Daha sonra Bingöl'de 52 gün sorguda kaldım , 95 y ılında. Arkadaşlarımın belirttiği bütün 
işkenceler ve daha da belirtilebilecek şeyler gördük hepimiz. Yani , şunu belirtmek istiyorum : 95 ' in başında yaka
landım , bugüne kadar, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde kaldım , burada kaldım. Ben Bingöllüyüm. Yaklaşık 
1000 arkadaş la doğrudan konuşup, birbirimizin başından geçenleri öğrenme imkanım ız oldu ve tek bir arkadaş ın 
dahi işkence görmeden ge ldi ğine ben tanık olmadım ... .... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Burası için, özel tip için ? 
HÜKÜMLÜ 1 - ... Burası için ... . ben bazı şeyler belirtmek istiyorum. Biz, bir hafta önce yine üç günlük açlık grevi 
yaptık , yine sorunlar çıktı , yine tehditle karşı karşıyay ız, yine onur kırıcı yaklaşımlarla karşı karşıyayız. 

Türkiye ' nin değişik cezaevlerinden gelen birçok arkadaşlarımız var, onlarla yazışma durumumuz var. Yani , şu 
anda değişik cezaevlerinde kalıp da, şu anda burada olan arkadaşlarımız var. Oraları da gördük; fakat, buranın 
apayrı bir özelliği var. Yani , sanki , bütün Türkiye 'de cezaevleri başka bir kanunla yönetiliyor, artık , o kanunun 
da ne kadar uygulanıp uygulanmadığın ı sizler de sanıyorum , az çok izliyorsunuz; fakat, burada apayrı bir kanun 
var. Yani , biz, dışarıdan buraya ge lirken, ilk, bu cezaevine ge ldiğimizde , bir grup arkadaşla geldik; Diyarbakır 
Kapalı Cezaevin den, hüküm aldıktan sonra buraya geldik. Kapıda bize söylenen şu: " Burası Erzurum 'dur, bura
da konuşmayacaksınız, burada bizim dediğimiz olur, burada biz ne dersek susacaksınız; burada biz sizin başınıza 
geçmişte neler getirdiğimizi gidin arkadaşlarınıza sorun ... Ve siz biliyorsunuz, 94-95 yılında burada yaşanan bir 
vahşet var, yani, Erzurum 'da; bunu yaşayan arkadaşlarımız da burada var, onlar daha ayrıntılarıyla da açıklaya
bilirler. Yani , cezaevinde her gün işkence , o sorguda anlatılan şeylerin bizzat cezaevinde yapıldığı... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaç yıllarında? 
HÜKÜMLÜ 1 - 94-95 yıllarında . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -O tarihten beri azaldı mı bu iş? Cezaevinde var mı şu anda işkence? 
HÜKÜMLÜ 1- Şu anda, kaba işkence yok; yani , zaman zaman, bazı arkadaşianınıza koridorlarda falan saldırı lıy-
or, küfılr ediliyor; fakat, şu anda, o anlamda bir kaba işkence yok ...... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ama, siz 94-95 ' te burada değildiniz, arkadaşlarınızın anlatlığına göre 
söylüyorsunuz. 
HÜKÜMLÜ 1- Tabii ... Yani , burada, yaşayan arkadaşlarımız var, onu biraz daha ayrıntılı da isterseniz size izah 
edebilir. Yani , o tehditler altındayız bugün de, onu vurgulamaya çalışıyorum . 

Şimdi , biz, şunu söylüyoruz, cezaevi idaresine, Savcılığa Bakan lı ğa: Eğer, Türkiye bir hukuk devletiyse, eğer biz 
de bu devletin yasalarına göre suç işlemişsek -örneğin , bana "PKK üyes isin diyor" ben de bunu kabul ediyorum
bu, sizin yasalarınıza göre suçsa, bana en ağır cezayı verirsiniz, isterseniz idam edersiniz; ama, yasalar 
çerçevesinde ya da örneğin , bana ömür boyu ceza vermişsiniz, bu cezayı infaz edersiniz; ama, insan haklarına 
uygun bir şekilde . Bir, mahkeme bana bu cezayı verecek, bir de ben burada her gün, MHP' li , faşist gardiyanların 
baskısı , tehdidi , işkencesi altında ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nereden biliyorsunuz MHP' li olduğunu , belli ediyorlar mı kimliklerini? 
HÜKÜMLÜ 1 -Tabii, açık, yani, MHP üyeleri var, rezetlerini takıyorlar ; yani , inkar da etmiyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Belki üye değildir de ... 
HÜKÜMLÜ 1- Yani , geçmişte MHP teşkilatını burada kuran insanlar, şu anda, diyelim , organik ilişkisini MHP 
ile kesmiş ; ama, geçmişte MHP'nin kuruculuğunu yapmış . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - İsim verebilir misiniz o gardiyanlardan? 
HÜKÜMLÜ 1- Tabii. Mesela, ... .. ... .. . , ..... ....... , ............. , ............. , ....... .... var, -kır saçlı- soyadını bilemiyoruz; 
ikinci Müdürler var, ........ ...... , ..... ....... . ; yani , bunlar, hep, o dediğim vahşet döneminde burada görev yapan. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Birinci Müdür? .. 
HÜKÜMLÜ 1 -Birinci Müdür son bir yıldır geldi . Yani , onun öyle bir durumu olduğunu bilmiyoruz. Fakat, biz
zat, burada arkadaşlara işkence yapan, yani , bu saydığımız isimler, kendi elleriyle işkence yapan kişiler ve 
MHP'lilikleriyle her gün övünüyorlar yani . Şimdi , böyle, düşmanca bir yaklaşım var ve bu zihniyet, işte , 
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Başsavc ı .. .... .... .. de böyle aç ıklama l a r yapınca , bu in sanların , insanlık dış ı , onur kırıcı uygulamalarını kendisine 
şikayet enigirniz zaman "benim vatansever personelim, teröristlere karşı görevini yapıyor" diyor. Yani , böyle bir 
mantıkla Erzurum 'da bir yaklaş ım var ve bunun için de biz, gerçekten y ılın yarı s ını açlık grevleriyle geç irmek 
durumundakalıyoruz ve şu anda da böyle kritik bir şeydeyiz. Yani , üç aydır, birtakım haki arım ız -sözde- uygu
landı ; şimdi, yine hepsi gasp ed iliyor, yine tehditl er, yi ne belirtilen onur kırıcı yaklaş ıml ar , insanlık dışı yak
l aş ımlar yine sürüyor. 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ - Şu anda, ............ ve ........... ' nin i şkence yaptıg ı var mı aranızda "ben 
gördüm" diyecek? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Beş kişi. 
HÜKÜMLÜ 2 - Anlatayım izin verirseniz. 
Ben, 1993 ' ten bu yana burada tutukluyum . Hem bu özel tip cezaevinde yan ı m daha önce, daha sonraları , buras ı 

tekrar boşaltılarak , E tipine götürüldü, burada tutuklu kalmadı , orada da uzun süre yanım . En son, sa ldırılar , yani 
bu işkence ler, 1994 ' ün 15 Ağustosunda başladı. 1994 ' ün 15 Ağustosunda, Başsavc ının da, Cezaevi Savcısının 
da, Cezaevi Müdürlerinin de başında bulundugu yüzlerce gardiyan, binlerce asker diyey im -yani , öyle ifade ede
bilirim: çünkü, koridor dolmuştu , böylesi bir şey- resmi polis, makineli tüfek lerle, roketatarlarla, kalkanlarla, 
coplarla, kalaslarla, demir çubuklarla, zincirlerle birlikte koguşlarımıza ge ldiler. Koguşlara girmeden önce, 
kendilerinin de sürek li bizden istedikleri şuydu : Her koğuştan bir tane temsilci olarak bize ge lsin , sorunları tek 
bir ağ ızdan dinleye l im ki , sorunlarınıza çöziim getirelim . O dönemde, beni de temsilci olarak, idare de beni şey 
yapmıştı. Bizi çağırdılar , dediler "biz arama yapacağız." Biz dedik , tabii, arama yapabilirsiniz. Fakat, dediler "bu 
seferki arama çok farklıdır. " Biz dedik, nas ıl farklıdır? İşte "bu sefer, sizi çırıl çıplak soyacağ ı z, sizin çok değ işik 
yerlerini ze bakacağı z, bizim ciddi kuşkularım ı z vardır ... " 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Uyuşturucu yönünden mi ? .. 
HÜKÜ MLÜ 2 - Hay ır , uyuşturucu değil. Yani , bilemiyorum , hiçbir gerekçe ... "Bakacağız" işte ... Yani, hiçbir 
gerekçe sunmadan "s izi çırıl çıplak soyacağız, her yerinize bakacağ ız" dediler. Ki , bu, gerçekten , insan onuruy
la bağdaşmayan bir yaklaş ımdı. Biz ded ik, normal aramanızı yapabilirsiniz; fakat, biz kendimizi çırıl ç ıpl ak soy
duramayız; yani , böylesi bir şey bir insana yak ı şmaz, mümkün değ ildir, bunu kabul edemeyiz. "Siz kabul etmek 
zorundas ınız" dediler. Biz şey yaptık. Zaten, Başsavcı da vardı orada, Cumhuriyet Savcıs ı da vardı. Askerlerin 
baş ında bir tane Yarbay gelmi şt i ; yani , cezaevi dış güvenlik amiri de orada bulunuyordu, bir Üsteğmendi; bir 
Yarbay kamutasında geldi , zorla "biz arama yapacağ ı z" dedi . Biz, böy les i bir aramayı kabul etmeyeceğimizi 
belirttikten sonra, bütün koğuşlarımızı havalandırmaya ç ıkardılar, havalandırmada bir köşeye bizi topladılar; 

orada, tek bir şey yapıyorl ar , "kabul edecek misiniz, etmeyecek mi siniz?" Biz, bu arama tarzını kabul etmiyoruz 
dediğimizde, makineli tüfekler, yani G-3 ' lerle üzerimize silahlar çevrilmişti "vurun" komutu ge ldi. Bu komutu 
veren Yarbaydı ve ondan sonra, i şkence l e r baş ladı. Yani , ben şu anda bilemiyorum ; o gün başlayan işkenceler, 

böyle, topyekun bir savaş görüntüsü vermekteydi . Her yerimize, demir çubuklar, kalaslar kalkıp iniyordu. 
Saatlerce dövüldük, yani , gece yanlarına kadar. .. Gece, i şkence ses lerinden , o günlerde, hiçbir arkadaş ın yatt ığını , 

uyuduğunu ben sanmıyorum yani . 
Şimdi , günlerce böyle sürdü . O dönemde, bunu delil olarak da, şu anda, sanırım , eğer biraz şey yapılırsa , kaybe
dilmemişse, Erzurum 'da Tabipler Birliğ inin üyelerinin ge lip bize rapor verme durumları vardı. Ki , 250 
arkadaş ımız en ağır şekilde yaralanmı ştı. Bu konuda raporl arımız da vard ır. Cezaevi idaresinde de bulunabiliyor. 
Bize ağır işkence yapıldığ ı orada da anlaş ılıyor. 

Bu işkenceler ay larca sürdü ; tam dokuz ay boyunca bu insanlık dı ş ı uygulamalar sürdü. Yemek vermeme, aç 
bırakma, susuz bırakma, banyo yaptırmama , banyo yapıldığ ında da soğuk suyla yapmaya mecbur kılma ; yine, 
koridorlarda kaba dayak atma, falakaya çekme -yan i cezaevi koridorlarında- yine, bunun dışında, in sanları , üst 
üste Ergenekon Destanına zorlama; yani , insanlar birbirine binecek, biri si çıkıp, işte "Türküm, doğruyum , 

çalışkanım , yasam ... " diyecek. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerde yaptırdıla r? 
HÜKÜMLÜ 2 -Cezaevi havalandırmas ında. 
Herkes çıkacak , birbirine binecek insanlar, bir tanesi çıkacak , Türk Bayrağını sa llandıracak , diyecek ki "Türküm, 
doğruyum , çalışkanım , yasam ... " diye bir şey okuyacak ve buna güç getiremeyen, a ltında ezilen, yani o kadar 
yiiksek likte bir şey oluşturamayan arkadaşlar ise en ağ ır işkencelerden geçiriliyordu ; böylesi uygulamalar. .. 
Hiicrelere giinlerce doldurulduk, açlık grevine siiriiklendik . Biz kendimiz aç lık grevi yapmak niyetinde deği ldik . 

Her seferinde açlık grevi bizim çok i s tediğimiz bir şey değ ildir, biz buna mecbur kılınıyoruz . O dönemde de 
mecbur kılındık ve biz, aylarca, her seferinde, 40-50 giinlere varan açlık grevierine girmek zorunda kaldık . Bütün 
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bu şeylerden sonra, nihayetinde, bir şey patlak verdi , dünya kamuoyu bile bu vahşetin farkına vardı; birtakım 

heyetler geldi , bizim de kendi ses imizi açlık greviy le duyurınaınız sonucunda, böyles i fiziki saldırılar bir ölçüde 
durdu. 
Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum : O dönemde yara lanan çok arkadaşımız vardır, bir de ölen arkadaşlarını ız 
vardır . Bunlardan birisi , ..... arkadaştır ki , bu arkadaş , i şkence lere tahammül edemediği için kendisini asmıştır, 

işkence ve baskıları protesto etmek için bunu yapmıştır. Fakat, daha sonra, idare, işkence zoruyla, bizzat, bu 
arkadaş kendisini astığı halde, bir başkas ı bunu asmıştır şeklinde, bir komplo, bir oyun tezgahlayarak mahkem
eye sürüklenıiştir. Şu anda, onlarca arkadaşımız, o arkadaş ı sanki infaz etmişler, öldürmüşler şeklinde, 

mahkemede idaınla yargılanıyorl a r ve bunlardan bir tanesi de HÜKÜ MLÜ 3 arkadaşımızdır. Bu arkadaş, hiçbir 
şeyle alakası yok; ki , bu arkadaşın kendisini as tığ ı , kendi yazdığ ı elyazısında bile anlaşılabilir; yani , biraz, o 
elyazısı incelendiğinde, o arkadaşın kendisinin bu işi yaptı ğı ortaya çıkacaktır. Böylesi bir şey ... 
Yine, burada, cezaevinde, cezaevi personelinin asarak bize ınal etmek istediği ... adında bir arkadaşımız vardı, 
özel tip cezaevinde oldu . Bu arkadaşımız da bizzat -o dönemdeki personel tarafından asıldı; o dönemde Cezaevi 
Müdürü i. K.- i. K. kendi kendisini as tı şeklinde bir oyun tezgiihladı , böyle bir rapor tuttu ki , o dönemde, ben bura
da değildiın ; fakat, burada olan arkadaş vardır ; siz onlarla bunu görüştüğünüzde, onlar bunu size detay larıy la 

anlatacaklardır, böylesi bir süreçle kar~ı karşıya kaldık. 
Ben, bunu, yani bize yapılanları tek tek anlatmaya kalksam, gerçekten, günler alacak. Ben sizin daha fazla 
zamanınızı almak istemiyorum . Bugün de aynı şey l e rle karşı karşıyayız .... arkadaşınıın da belirttiğ i gibi, daha 
dün geldiler, kapıda , işte "siz 94 ' ü istiyorsunuz ... " küfUrlerle şey yaptılar; işte "gidin sopaları getirin, hazırlık 
yapın, biz geleceğiz, size göstereceğ i z" şek linde, bize yine bu tehditleri savuruyorlar. 
Ben kısaca bunu belirteceğim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sizi de dinleyelinı . 
HÜKÜMLÜ 6- Zaten, arkadaşlar , günlük olarak burada yaptıklarını biraz anlatmaya çalıştılar. Dün de, öbür gün 
de, genelde, böyle bir saldırı psikolojisi içerisinde sürekli bizi de bugüne hazırlanıaya çalışıyorlar. 
Şimdi , biz Diyarbakır ' dayken , 4 Ekimde -ani , biraz karşılaştırma yapmak istiyorum- Adalet Bakanlığından bir 
heyet geldi oraya, o zaman da havalar gergindi. Hemen bir gün önce ge ldiler, bize bir şey yok yani ... Aslında, 

gerek personelden kaynaklanan sorunlar vardı, gerek sizden kaynaklanan sorunlar vardı, bunlar çözülür falan ... 
Bunu şey yaptılar. Heyetten sonra hemen bir saldırı oldu; bu sa ldırıda iki arkadaşımız şehit düştü, 300 
arkadaşımız da Antep'e sürgün edildi . 
Şimdi, dün geldiler, hem bizi tehdit ettiler, dediler "94'e çevireceğiz burasını" ve "görürsünüz, buradan cenazel
er çıkar" bu konuda tehdit ettiler ve hemen ardından, bir iki saat sonra ge ldiler, işte , bir şey yok personelde, bir
takım kişilerden kaynaklanıyor ki , biz onları terbiye etmeye çalışırız, birtakım MüdUrlerin kişisel özellikleridir, 
biz bunların önüne geçeriz ... Şimdi , böyle anlaşılıyor, demek ki, sizin gelişinizden haberdar olduklarından dolayı , 

biraz havayı yunıuşatmaya çalıştılar, yani, saldırmadılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaç gün önce? 
HÜKÜMLÜ 6- Dün sabahleyin biraz saldırmaya çalıştılar, Müdür diyor, "hepsi hazırlansın yarına ... " Yarına bize 
saldırınaları gerekiyordu, saidırınadı lar. Çünkü, dediler, herkes hazırlansın , biz yarın gelip bunlarla konuşacağız, 

yani, onların anladığı dilde. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Geleceğimizden sizin haberiniz oldu mu? 
HÜKÜMLÜ 6 - Hayır, bizim haberimiz olmadı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Erzurum Valiliğ inin dün oldu; yani , onun için, daha evvelden bir haber 
verilmişlik yok. Dün haber verildi , bugün geldik. 
HÜKÜMLÜ 1 -Zaten, arkadaşın izah ettiği şeyler de dün oldu yani. Tehditler filan ... Yani , dün değil evvelki gün, 
bir hafta tilandır böyle gerginlik var; iki üç gündür sürekli gelip tehdit ediyorlar. Dün, işte , biraz böyle bir 
yumuşaklık oldu . Biz de biraz ... 
İOANNA KUCURADİ - Dün sabah tehdit oldu dedi arkadaşınız. 
HÜKÜMLÜ 1 -Tehdit dün sabah da oldu, daha önceki günlerde de, yani , son bir haftadır, on gündür; aslında, 
bayram tatilinden beri , yani, bu kurban bayramından beri , böyle, giderek bir gerginlik tırmandırılıyor . Yani , bizim 
anlam vereınediğimiz, böyle gerekçeler çıkarıyorlar, hiç uygulannıanıış bir şey çıkarıyorlar. Bu bizi kuşku
landırdı ; yani, bu konuda bir niyetleri var, kötü niyetleri var gerçekten , kuşkulandık , saldırılacak yani. Onun için 
dilekçeler yazdı k, onun için , üç günlük açlık grevi yaparken Adalet Bakanlığ ı dahil , Ceza ve Tevkif Evleri Genel 
Müdürlüğü ve diğer sivil kuruluşlara dilekçeler yazdık ve en son, üç gün önce, daha ciddi bu konuda kaygılarım ız 
oldu. Yani, gelip, Birinci Müdürün kendisi bile koğuş kapısını tekıneledi ; personele "hepiniz toplanın, yarın 
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bütün vardiyalar burada hazır olsun, askerleri getireceğ i z, görürsünüz" tarzında ... Bunu da bazı gardiyanlar 
söylüyor; sanırım , C. ' di .. Birinci Müdür de diyor, yani , "bütün personel, vardiyalar yarın burada hazır olsun, biz 
bunlarla anladığı dilden konuşacağız" tarzında ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Dün mü söyledi? 
HÜKÜMLÜ 1 - Hayır, bunu üç gün önce söyledi. 
Şimdi, arkadaş ın belirtmek istediği; yani , bu gerg inlik varken , dün böyle bir yumuşama havas ı gördük . İşte "per
sonelin fevri davranışıdır, sizin de yeters izliğiniz oluyor, bizim de oluyor" tarzında , böyle bir yumuşaklık şeyi 
var; ona yorumluyoruz. Demek ki , dün s izin ge ldiğiniz herhalde duyuldu , fark edildi , biraz da onun için böyle bir 
şey yapıldı. Fakat, biz ....... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Cezaevi idaresinden veya Müdüriyeiten haftalık olarak mı para alıyor
sunuz, para alıyor musunuz, nasıl bir sistem var cezaevinin içeris inde? 
HÜKÜMLÜ 1 -Cezaevi idaresi yemekleri kendileri veriyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT - Haftada veya ayda 1 O'ar milyon lira ını alıyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 1 -Öyle bir şey yok. Bize ailelerimiz tarafından para gönderilmişse bunu alıyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT -Cezaevine teslim ediyorlar, cezaevi idaresinden JO 'ar milyon lira olarak 
mı alıyorsunuz? 

HÜKÜMLÜ 1 - Haftada kişi başına en fazla 10 milyon veriliyor. Bu, bizim ailelerimizin , yakınlarımızın gön
derdiğ i paralar olursa. 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT - Harcadığınız kadarını harcıyorsunuz ; kalanı? .. 
HÜKÜMLÜ 1 - Harcıyoruz; çünkü, cezaevi idares inin verdiği y iyecekl ere kalırsa açlıktan ölürüz iki ay 
içerisinde. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Getirilen paralar s ize ulaşıyor mu? Ailelerinizle konuşursanız onu 
bilirsiniz. 
HÜKÜMLÜ 1 - Bu konuda bir sorun görmedim . Bugüne kadar kaybolan paramız filan olmadı. .. .... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT - Erzurum'da sorgulandık diyenler var. Sorguya g irmeden önce darp cebir 
yoktur diye doktor raporu , sorgudan sonra veya nezarethanede kaldıktan sora darp cebir yoktur diye doktor raporu 
alınıyor mu burada? 
HÜKÜMLÜ 2 - Şehir dışında yakalandım ; getirildim; yaralıydım; fakat, doktora çıkarılmadım ; direkt sorguya 
götürüldüm . Sorgu sürecinden sonra çıktığım doktor muayene yapmadan birtakım şeyler düzdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Jandarma veya polis içeride miydi ; yoksa, sen , doktorla yalnız mı kaldın? 
HÜKÜMLÜ 2 - Yanımdaydı , zaten, kelepçeliydim . Hiçbir şey sorulmadı. Bana şu söylendi : "Eğer, sen, gider 
orada durumu izah edersen , bir şey sorarlarsa, seni tekrar getirip işkence yapacağız." Ben gittim, orada itiraz 
ettiğim halde -Elazığ ' ın hastanesindeki şeyden benim de ciddi kuşkularım vardı- hiçbir şey sorulmadan, tedavi 
yapılmadan, herhangi bir yerime bakılınadan sağlam raporu verilerek direkt gönderildim. 
HÜKÜMLÜ 3 - 1994 ' den beri bu cezaevindeyim. Erzurum E tipi ve özel tipte kalıyorum . 1994 yılında 15 
Ağustosta hem idarenin hem askerin ortak bir yönelimleri oldu. O dönemde yaşamak gerçekten çok zordu. 
Arkadaş arkadaşa selam vermek bile suç olmuştu . S. Z. isimli arkadaşımız vardı. Her gün dövülüyordu . O 
dönemde cezaevi Müdürü olan B. -soyismini bilemiyorum- onu tehdit etmekteydi ; onu sürekli falakaya yatırma 
durumu söz konusuydu. Bundan dolayı , arkadaş da bunları protesto etmek için kendisini astı. Asmadan önce mek
tubunu, dilekçesini yazdı. Hepsi cezaevi idaresinin elindedir, mahkemede de vardır. Bunlar olmasına rağmen , 
cezaevi idaresi, bunu kendi şeyinden çıkardı , bize yükleıneye çalıştı. Biz bunu kabul etmedik. E tipi içerisinde 
bizi yaklaşık on gün hücrede tutma durumları oldu . 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT - Hücrede kalmayı kendiniz istemediniz değil mi? 
HÜKÜMLÜ 3 - Hayır, bizi zorla hücreye götürdüler. Orada on gün gece gündüz işkence yaptılar, falakadan 
geç irdiler. İn san o günleri düşünmek bile istemiyor. O yönlü bir uygulamaya tabi tutulduk. Hala da onu kabul 
etmiş değiliz . Yalnız, üç kişi bu işkenceye dayanamadan üzerimize ifade verdi ; o ifadelere dayanarak o 
mahkemede yargılanıyoruz üç yıldır. Mahkemeye her gidiş gelişimizde çekiniyoruz; çünkü, askeriyenin saldırısı
na maruz kalıyoruz . İdare bunu kendi boynundan çıkarıp bizim boynuınuza yüklerneye çalışıyor . Gardiyanların 
tehdidine maruz kalıyoruz. "Sen bunu nasıl kabul etmedin, sen nasıl mahkemede ben yapmadım diyorsun" man
tığı gelişmiştir. 

HÜKÜMLÜ 2 - Arkadaş bizim arkadaşımızdır. Kendisi , işkenceleri protesto etmek için böyle bir şey yapmış; 
fakat, idare, neden bu arkadaşlara yüklerneye çalışıyor? Amaç, sanki, burada işkenceler yapılmamış, bu arkadaş 
o işkenceleri protesto etmek için yapmamış da, birileri , bu arkadaşı , ...... . arkadaşı asmış şeklinde bir oyun tezgah-
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lamaya çalışıyor. Oysa, yüzlerce insan vardır, ki , bu, bir iki kişinin yanında gerçekleşen bir olay degildir; yüzlerce 
insanın karşısında o ipi boynuna geçirerek, mektup yazarak, dilekçe yazarak "ben, artık, bu işkencelere, haskılara 

dayanamıyorum, artık yeter, bunu protesto etmek için kendimi asıyorum" diye yazı yazmıştır, dilekçe bırakmıştır. 

Bunlar, idarede de, mahkemede de vardır. BUtUn bu deliliere ragmen, idare, bir komplo düzenlemiştir ve şu anda, 
bizim arkadaşlarımız, o arkadaşımızı sözüm ona öldürmekten yargılanıyorlar ki , idam cezası alacaklardır; bu, 
dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamış bir hukuk skandalıdır. 

OSMAN KILIÇ (İstanbul) - Herkesin içinde mi oldu bu olay? Arkadaşınız gelip kendisini asıyor ; sizler müda
hale etmediniz mi? 
HÜKÜMLÜ 2 - Ben o zaman o koguşta degildim . 
OSMAN KILIÇ {İstanbul)- Burada bunu izleyen var mı? 
HÜKÜMLÜ 3 - Zaten, herkes ölmek istiyor. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul) - Olsun ; kendisini asan biri sahiplenilir, engellemeye çalışılır, refleks olarak yapılır 
bu, insani bir şeydir . 

HÜKÜMLÜ 1 - Arkadaşların engel oldukları da var. Kendisini asmaya çalışmış çok kişi var; fakat, yetişip kur
tardıkları da olmuş . Bu da, gidiyor, uygun bir zamanda, diyelim ki bir tuvalette veya kimsenin görmeyecegi bir 
yerde yapıyorsa ya da gece yapıyorsa bu tarzda oluyor. insanlar, gerçekten, o tUr durumlarda yaşamaktan nefret 
ediyor, bin defa öleyim böyle yaşamaktansa diyor. Herkes öyle bir şey yapmak istiyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Merdiven boşluguna mı astı? 
HÜKÜMLÜ 2 - Biz yatakhanedeydik, merdiven boşlugunda kendisini asmıştı. 
.. . . - 1994 'te amcamla beraber Igdır' dan E tipi cezaevine geldik. Bir süre sonra baskılar başladı. Yaşlı olan 
arncam ı hücreye aldılar. O zaman, amcam, adli bir dosyadan yargılanacaktı , ıgdır' a gidecekti kısa süre sonra; ben, 
DGM 'de yargılanacaktım . DGM'de benim pişmanlık duymam için bana da, amcama da iki gün bUyük işkence 
yapıldı. Arncam bunu kabul etmiyordu, karşı çıkıyordu ; ben de kabul etmedim. Arncam buna karşı çıktıgı için 
"biz seni öldUrecegiz, gerekirse boynuna bir ip atıp, kendisini bogdu diyecegiz veya PKK ' lı ların veya yegeninin 
seni bogdugunu söyleyecegiz" dediler. Arncam yine de kabul etmedi. Belki bir sorgu arasında arncam ı hücreden 
çıkardılar. Beni hücreden çıkardıkları zaman da akşam televizyonda dinledik, amcamı bu cezaevine getirmişler. 
O sözleri sarf eden Müdürlin biri ... .. ' tur E tipinde. Birdigeri ... ' dı ; soyadını hatırlamıyorum , o da Müdürdü. 
Burada işkence ediyorlar; darp izlerinden dolayı arncam öiUyor. Bir ip atıp pencereden aşagı salıyorlar. Bunu 
bizim arkadaşların yapmış oldugunu söylüyorlar; oysa, orada kimse yok, o koguşlar boş . O tip raporlar da var; 
işkence yapılmış, işkenceden sonra asılmış olduguna dair otopsi raporu da var. Bunu bizim boynumuza yıkmaya 
çalıştılar . Ben, E tipi cezaevindeydim, arncam özel tip cezaevinde bu olayı yaşadı. Bundan dolayı haberlerde 
veriyor Şemdin Sakık yanlısıdır, PKK ' lılar infaz etti diye. Oysa, devletin, gardiyanların kendisinin yaptıgı bir 
olay. Hatta, bunu yapmadan önce hücrelerde anlatılanları aynı şekilde televizyonda da verdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Şemdin Sakık'ın yakalanması , sizin koguşlarınızda, ailelerinizde veya 
cezaevi idaresinde herhangi bir de~işik uygulama veya de~işik bir yapı getirdi mi ; yani, siz, burada bu konuyla 
ilgili, bir biçimde etkilendiniz mi son günlerde? 
HÜKÜMLÜ 1 - Hayır, idarenin o konuda yapmaya çalıştı~ı bir şey varsa, bizim ondan haberimiz yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sizin bakış açınız nedir? 
HÜKÜMLÜ 1 - Onun yakalanması, sorgulanması veya itiraflarının bizim üzerimizde bir etkisi olmamıştır. 
Şimdiye kadar yüzlerce itirafçı çıkmıştır. ltirafçıların insanltkla ilişkilerinin olmadıgı da ortadadır. Hiçbir şeyi 
kendi özgür iradeleriyle belirtmeyecekleri, önlerine ne konutursa onu imzalayacakları açıktır. Dolayısıyla, biz ne 
beş paradeger veriyoruz ne de bizim için önemi vardır. Geçenlerde televizyonda çokça meşhur edilen ..... , ..... ve 
benzerleri neyse, Şemdin Sakık da bizim için odur. Bizim açımızdan olumlu veya olumsuz bir etkisi olmamıştır. 
HÜKÜMLÜ 2 - Ben bir örnek daha vereyim . O asma olayı , yine, 1994 yılının içerisinde yapılan saldırı sonu
cunda, bizi , yaklaşık olarak 12 kişiyi, hücreye göttirdüler; bizi ayırdı lar, işkence yaptılar. E tipinde günlerce tek 
tek hücrelerde tutulduk. Bir ara bizi göttirdtiler, toplu halde bir koguşa verdiler; ama, koguş tek başına, ceza
evinden tecrit edilmiş ; insan yüzü görmüyorduk. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Yerini tarif eder misin . 
HÜKÜMLÜ 2 - E tipinin B 1 koguşunda. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Tek hücrelerde ve B I koguşunda aletli işkence gördünüz mU? 
HÜKÜMLÜ 2 - Falaka gördük, onun dışında kaba işkence . Elektrik görmedik. Onun sonucunda yine bize 
sa l dırdı l ar. Bizi tek tek falaleaya yatırıyorlardı. S.D adında bir arkadaşımızı aldılar, ona agır işkence yaptıkların
da biz onun sesini duyduk. Onun Uzerine, A.K. diye bir arkadaşımız vardı. Bu arkadaş , işkence psikolojisine 
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dayanarnadı ve "ben artık böyle bir şey yaşamak istemiyorum" diye bir kağıt yazdı. Merdivene kendisini asmaya 
çalıştı , biz engel olmaya çalıştık , bir türlü engelleyemedik. ipi boynuna geçirip kendisini merdivenden aşağı 
bıraktı. O sırada, bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu, engelleyemedik. Fakat, ip koptu ; bu arkadaş , yarı ölü bir 
şekilde yere düştü , ağır yaralandı, hastaneye kaldırdılar. Arkadaşadayat ıl an şu olmuştu : Falan kişiler beni infaz 
etmek istediler şeklinde bir senaryo düzenlemeye çalıştı cezaevi idaresi . Bizim arkadaşımıza kabul ettirilmeye 
çalışıldı ; fakat, arkadaş kabul etmemişti . O hastanedeyken cezaevi idaresi gelip bize saldırdı , dedi ki "siz bu 
insanı öldürmüşsünüz, siz asmışsınız." Halbuki , arkadaş iyileştikten sonra yanımıza geldi , bütün bu oyunları boşa 
çıktı. Dedi ki "sizin yaptığınız işkencelere daha fazla tahammül gücüm kalmadığ ı için ben kendim yaptım" ve bu 
şeyler de ortaya çıktı ; bu oyunları fiyaskoyla sonuçlandı. Bu arkadaşımız bu cezaevindedir, şu anda A 7 koğuşun
dadır, sorulabilir. Bu arkadaş ın kendisini astığına dair doktor rapor vermiştir ; fakat, cezaevi idaresi , ısrarla , buna, 
bizim tarafımızdan yapıldığ ı şeklinde süs verıneye çalıştı. Böylelikle bizi karşı karşıya getirme, bizim 
arkadaşlarımızı öldürme, tekrar bir başkasına ınal etme senaryoları düzenleniyor burada ..... . 
IONNA KUÇURADİ- Erzurum ' da işkence gördüğünü söyleyenler kim? 
HÜKÜMLÜ 7- Burada Erzurum 'da Jitem 'de sorgulandım . Bu arkadaşların belirtmiş o lduğu işkence tezgah
larından biz de geçirildik . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Jitem olduğunu nereden biliyorsun? 
HÜKÜMLÜ 7 - Hastaneye getirilip götürülUrken orada askerlerin olduğunu biliyorum ; sivi l insanlarla asker 
karışık . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaç yılında? 
HÜKÜMLÜ 7- 1995 yılında. 
Erzurum Özel Tip Cezaevine getirildiın . Orada görmüş olduğum işkencenin bir benzeri , hatta, daha katınerlisini 
bu cezaevinde de yaşadım . Burada B blokta 1 inci koğuş olarak bilinen bir yer var, oradaki hücre bölümlerinde, 
buramn tüm personeli tarafından kaba dayak, tazyikli suya tutma, işkenceye maruz kaldım . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Elektrik var mı? 
HÜKÜMLÜ 7- Elektrik yok . Taşıtma, temizlik yaptırma, psikolojik baskı var. İlk gelince burada birinci Müdür 
olarak bilinen M.E. adında bir insan vardı. Suranın Allah'ı olarak kendisini tanıtıyordu. 9 ay burada vahşet uygu
lattıktan sonra buradan gitti . Buradaki personelin de hem o dönemde hem günümüzde şu an burada bulunan 
memur kesiminin de bir bütün olarak işkenceye katıldıkları yönünde arkadaşlar da belirtti , isim de belirtildi . 
Bugün aynı şeyi bize tekrar yaşatmaya çalışıyorlar. Bizim önümüzde kalan tek şey de ya aç lık grevi ya kendini 
asma ya da asma; benzer örnekler verildi. Onun dışında , burada bize yaşam hakkı tanınmıyor. Daha üç gün önce, 
dün, aynı örneklerle karşılaştık. Aynı şeyleri burada yaşatmaya ça lı şıyor l ar. Orada sorguda gördüğüm işkencenin 
iki katını cezaevi diye nitelendirilen yerde de gördüm. 
HÜKÜMLÜ 4- Tahrik etmeler, taciz etmeler her gün yaşanıyor. Günde üç sayım oluyor. Sabah 8'de, akşam 7'de 
-iki Uç gün önce 7'ye alındı- bir de gece ll 'de yapılıyor. Her sayımda -zaten mevcut sayımız 7 kişi, on kişi- 25-
30 gardiyan geliyor. Hayvanları nasıl sayıyorlarsa, tek tek, aynı biçimde, bizi burada sayıyorlar. En büyük işkence 
odur zaten. Bir de, gün doğarken -yasalarında öyle geçiyor- dışarı çıkarınaları gerekiyor; hayvan da zaten öyledir; 
bunu bile yapmıyorlar. Gece gündüz saat 6.30'a kadar içeride kapatıyor. Akşam da hava landırmada güneş varken 
içeriye alıyorlar. 

HÜKÜMLÜ 1 -Geçmiş şeyler ne kadar aniatılsa bitecek gibi değil; çok şey l er yaşandı. Artık , bazı örnekler size 
de bu konuda fikir verir sanıyorum ; zaten, geçmişteki şeylerden de haberdarsınızdır. 
Şimdi , şöyle bir sorunumuz var: Bu kadar sorun var ve senenin yarısı açi ık grevi,Yie geçiyor. En son 55 güne varan 
açlık grevinde bizim kırk kırkbeş tane talebimiz vardı. Onun listesi de bizde var. Onu bulup size verebiliriz. Bu, 
basına biraz fazla yansıd ı ; belki siz de izlediniz. Şöyle bir durumla karşılaşıyoruz: "Bunlar PKK genel başkanın
dan Abdullah Öcalan 'dan talimat alıp eylem yapıyor; aslında cezaevinde bir sorun yok ; siyasa l amaçlı , örgütsel 
amaçlı" benzeri, Adalet Bakanlığının, hatta, Başbakanın ağzından duyduk. Artık , cezaevi idaresi ve savcısını bir 
yana bırakalım. En temel sorunumuz bu. Geçen 55 günlük grev için belirtildi bu . Talep li stemizi verebilirim. 
Sizler de, bunun ne kadar siyasi talep ne kadar insani talep olduğunu çok iyi ayırt edebilecek düzeydesiniz. Bu 
tarzda çarpıtılıyor ve bir kamuoyu yaratı lıyor. Ailelerimiz Erzurum 'a ge lince sivi l insanlar sa ldırıyor. Mesela, o 
sorunları çözmek için heyet gelmişti , burada uğraşıyordu, Ankara'dan , İ stanbu l 'dan , Türk Tabipler Birliğinden , 

benzeri insan hakları kuruluşlarından; bu heyetin otellerine saldırı yaptı l ar. Yani, öyle bir kamuoyu oluşturuyor
lar ki, geçmişte, halk, bu cezaevinin Uzerine yürümüş, biz bu teröristleri öldüreceğiz tarzında, cezaevini basıp 
katledecegiz tarzında . Böyle bir baskı ve böyle bir çarpıtma altındayız . Yirmidört saat, televizyonu seyrediyoruz, 
arkadaşlarımız burada, sorun larımızın ne olduğunu biliyoruz. Bir ülkenin Başbakanı çıkıyor böyle bir açıklam a 
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yapıyor. Rejimi tanıdıgımız için fazla yadırgamıyoruz. Öyle bir anlayış , öyle bir zihniyet bunu yapmak duru
mundadır. Cezaevinde böyle bir uygulamayı reva gören bir zihniyet bunu söylemek zorundadır. Bizim insani tale
pler için can ımızı ölüme yatırdıgımızı herhalde söylemeyecek, bu dürüstlügü gösterme yüceliginde bulanamayacak 
Görüş sorunlanmız var. Burada insanlık onuruyla bagdaşmayan şeylerle karşılaşmayalım diyoruz. Suçluysak, bu 
yasalara göre bize ceza verilmişse, bir de buradaki personel bize her gün işkence yapmasın . Bu ceza, yine, kendi 
12 Eylül Anayasasının çerçevesi dahilinde uygulansın . Bunun ne kadar demokratik insani oldugu ayrı bir konu. 
Bu yapılsın diyoruz, bu da yapılmıyor. Bir Başbakan bile, bir Adalet Bakanı bile kalkıp bunu çarpıtıyorsa, "bu 
insani bir sorun degil, örgütün liderlerinin taliınatıyla yapılmış" diyorsa, bu sorun nasıl çözülecek. Bunu en üst 
düzeyde çözecek kişiler bunlar. O zaman, o öyle derse, Başsavcı da "bunlar ne insan hakkında bahsediyor, bun
lara ekmek, su veriyoruz, daha yetmiyor mu" derse buradaki personel ve gardiyanın yaptıgı azdır, daha vahşi , 

daha vahim şeyler de yapabilir ...... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Baro, Erzurum Tabip Odası sizi ziyaret etti mi? Cezaevine gelindi mi , 
böyle bir konuşma oldu mu? 
HÜKÜMLÜ 1 - Erzurum Barosu veya Tabip Odasından gelmedi . Türk Tabipler Birliginden açlık grevi döne
minde bir doktor gelmişti. Sag olsun epey ilgilendi .... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Cezaevinde sosyal hizmet uzmanı , psikoloji veya psikiyatri gibi , yak
laşımcı, altyapı olarak destek hizmeti verecek olan, belli moral degerler yönünden en insani biçimde yaklaşa
bilecek olan personelin varlıgı sizin için iyi olur mu? Bu konuda bir talebiniz var mı? En azından , aileleriniz 
konusunda, belki, daha güvenceli, daha rahat, daha farklı bir ortamın geliştirilebilmesini saglayabilecek sosyal 
hizmet uzmanları gibi bir talebiniz olur mu? 
HÜKÜMLÜ 1 - 1996 yılında ilk geldigirniz dönemde de bir açlık grevi olmuştu . O zamanki konuşmalarda bu tür 
uygulamaları belirttik. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne istediniz? 
HÜKÜMLÜ 1 - insani talepler istedik; bakaretierin olmamasını, insanlık dışı uygulamaların olmamasını istedik. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ"NSÜT - Cezaevinin, devletin görevlendirdiği sosyal hizmet uzmanları gibi , 
karşılıklı konuşarak, diyalog kurarak bu türdeki destek hizmetleri verilmeli. Mesela, aile geliyor hırpalanıyor . 

Sizin bu ıstırabınız insani bir ıstıraptır. Bunu aniayabilecek veya bu sorunu çözebilecek personele nasıl 

bakarsınız? 

HÜKÜMLÜ 1 - Biz öyle bir talepte bulunmadık ...... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ"NSÜT - Banyo durumunuz nasıl ? 
HÜKÜMLÜ 1 -Haftada bir kaç gün yapılabiliyor. Yeterli değil ; ama, bunları sorun olarak dile getirmiyoruz; o 
kadar önemli sorunlar var ...... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Vazgeçmek demek, mutlaka itirafçı olmak demek midir? 
HÜKÜMLÜ 1 - Tabii, tabii, o demektir. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ"NSÜT - Yani itirafçı olmak belli konularda da bilgi vermekle birlikte gitmiyor 
mu? Düşüncenizden vazgeçebilirsiniz, ama itirafçı olunmayabilir mi? 
HÜKÜMLÜ 1 -Yahu, benim düşüncemden vazgeçmem niye dayatılsın ki bana? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -O kendi isteginiz doğrultusunda da, itirafçılık çok ayrı başka bir şey . 
HÜKÜMLÜ 1 - Arkasından o geliyor, arkasından da neler geldiğini biliyoruz. Yani begenmiyorsan veya benim 
düşüncem; aslında düşünce suç olmaz ama senin yasalarına göre suçsa, zaten cezaını da vermişsin , verebilirsin 
de; yani yasal çerçevesinde. Çete mantığıyla yaklaşım olmaz. Ama beni düşüncemden vazgeçirmeye niye zor
luyorsun? Bunun için niye işkence yapılsın , niye insanlık dışı uygulamalar yapılsın? 
TBMM İNSAN HAKLARI KOMiSYONU UZMANI - Yani zorlama olmadan şu arkadaşlardan bir tanesi 
vazgeçti, PKK davasının doğru olmadığına inandı vazgeçti , sizin gözünüzde itirafçı mı oluyor? 
HÜKÜMLÜ 1 - Kendi sorunudur yani . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Yani itirafçılıkla onlar farklı degil midir? 
HÜKÜMLÜ 1 - Yani, bir insan vazgeçerse kendi sorunudur. Yani o benim sorunum degil, yani bir zorlama 
olmadan kendi özgür iradesiyle bir şeyden vazgeçerse o onun sorunudur ........ 
YAŞAR CANBAY (Malatya) - Tabii Komisyon olarak ülkemizdeki insan hakları ihlalleriyle ilgili, insan hak
larının incelenmesiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz, Başkanımız da bu konuda gerçekten gayret göstererek 
Türkiye'deki bütün cezaevlerindeki uygulamaları bizzat yerinde inceleyerek raporlar hazırlanıyor. Temennim, bu 
raporlar sonunda, buradaki insan hakları ihlallerinin sona ermesidir. Ceza görmüş kişilerin bile temel hak ve hür
riyetlerden, hukuk çerçevesindeki insanca yaşama haklarından faydalanmalarıdır, ben de Malatya 
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Milletvekiliyim ve Kürtçe konuşan Kürt bir ailenin çocuguyum, annemle hala Kürtçe konuşuyorum , annem 
Kürtçeyi daha rahat konuşuyor, anlıyor, ben de öyle bir aileden yetiştim . 

Şimdi, bugün burada bir cezaevi ziyareti yapıyoruz, burada ırz düşmanları yok, burada hırsızlar yok, burada böyle 
çok kötil olarak bilinen insanlar yok; ama burada bu ülkenin gençleri var. Bir şekilde buraya düşmüş, bu ülkenin 
bu gençleri var, bu ülkenin bu okullarında okuyan, bu ülkenin ö~retmenlerinden ders dinleyen; ama bir şekilde 
buralara düşen gençler var, ben, bunları gönnenin bilyük ilzürıtilsil içeris indeyim . Keşke bu gençler fabrikada 
çalışsalardı , keşke bu gençler bugün bu ziyaretimizde hep böyle ilretken, daha iyi koşullarda mutlu birer genç 
olarak sizleri görseydik; ama illkemizde devlet, millet kaynaşması saglanmadıg ı için , kalkınma saglanamadıgı 
için, böyle bir süreci yaşadık. 
Ancak, benim temennim şudur. Sizin, burada bu hakaretlerden, bu baskılardan , bu dayatmalardan , bu onur kırıcı 
davranışlardan kurtularak, ne ise hukuken verilmiş cezanızı insanca çekmenizdir. 
İkinci olarak temennim de, bu öfkenin bitmesini istiyoruz. Yani size hakaret yapılması ne kadar çirkinse, bu 
ülkede kendi insanımıza karşı da hiçbir öfkenin kalmayacagı ana kadar biraz evvel kendiniz de bahsettiniz, yani 
bir sabrın, bir sagduyunun biraz daha böyle meseleleri yumuşak bir yaklaşımın , bu illke bizim , yani bu illke 
batarsa hep beraber batarız, bu ülke kalkınırsa hep beraber kalkınırız. Anneterimizin gözyaşları akıyor, buna 
biltiln millet Uzillilyor. 
Ben hepinize geçmiş olsun diyorum öncelikle ve buradaki haklarınızın da bu hakaretterin de olmayacagı gilnler 
için gayret gösterecegimizi ifade etmek istiyorum. 
HÜKÜMLÜ 14- Gerçekten, ben buradaki arkadaşlarım da biliyor, ikibuçuk sene dagda kaldım , gerilla idim, ben 
oradaki kini, nefreti ... Orada biraz daha fazla hümanisttim ; yani cezaevine dilştilgüm silre içinde devlete karşı 
benim kinim, nefretim, dtişilncem , inancım daha fazla oldu . Yani bugiln burada olan baskıların diger metropol 
cezaevlerinde olan, yani inanç bakımından hiçbirisi burası kadar gilçlil degil , ben buna deginmek istiyorum . Yani 
buradaki uygulamalar karşısında inançlarımıza daha çok baglı oluyoruz, düşüncelerimize veyahut da devlete 
karşı daha kin , nefret, öfke içinde oluyoruz, bundan dolayı , diyorum ki , ikibuçuk sene kadar dagda kald ım , ama 
bu kadar öfke, nefret duymuyordum . 
HÜKÜMLÜ 1 - Yani , bizim gerçekten buraya kadar doluyuz, zamanınız biliyoruz yok, imkan olsa böyle giln
lerce anlatmak da isteriz, hepsini anlatamadık, diger koguşlara da gideceksin iz, bizim dile getinnedigimiz şeyleri 
mutlaka arkadaşlar dile getirirler. Yani böyle bir ortamda bizim sorunlarımızia ilgilenmek için böyle bir girişimde 
bulundugunuz için gerçekten biz de teşekkilr ediyoruz, bu zorluklarınızı da biliyoruz, Parlamentonun, Meclisin 
genel anlamda karşı karşıya oldugu zorlukları , gilçlilkleri de biliyoruz, genel anlamda bir beklentimiz olmamak
la birlikte bazı kişilerin orada yararlı şeyler yaptıgını da görebiliyoruz. Yani bizim için degil sadece, genel, 
Tilrkiye için, kişisel dilzeyde de olsa iyi şeyler yapan insanlar oldugunu da biliyoruz, biz, sizin bu adımınızı da 
böyle degerlendiriyoruz, geldiginiz için de tekrar teşekkilr ediyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Teşekkilr ederiz. 

A-3 Ko~uşu (25 kişi) 
Saat: 17.35 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT -Merhaba. 
Biz TOrkiye Bilyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonundan geliyoruz. Ben Komisyon Başkanı Aydın 
Milletvekili Sema Pişkinsüt, Yaşar Canbay Bey Malatya Milletvekilimiz, Osman Kılıç Bey İstanbul 
Milletvekilimiz, Prof. Dr. ioanna Kuçuradi Hocamız Hacettepe Üniversitesi Felsefe Böltim Başkanı ve diger 
arkadaşlarımız da Meclisten uzman ve görevli arkadaşlar. Komisyon olarak TOrkiye'deki biltiln cezaevleri 
inceleme konumuz. 
Cezaevindeki uygulamaları ve özel aktaracagınız sorunlarınız var mı ; gerek yiyecek yönilnden, gerek insanlık 
açısından, gerekse cezaevindeki işte ortam, koşullar açısından veya ailelerinizin dışarıdaki rahatsızlıkları , tehdit
leri varsa onlar açısından söylemek istedikleriniz varsa onları alalım, çilnkü, bütün koguşlara giriyoruz biz, 
ginnedik koguş bırakmıyoruz. Bunu kendimize göre bir metot edindik, çünkil bazılarını seçerek girdiginiz zaman 
her konuya vakıf olamayabiliyorsunuz, onun için de koguşlar arasında degişiklik yapılabilme ihtimalin i de ön le
mek için, biz buradan çıkınca öteki koguş olmasın diye, burada dokuz koguş.var daha, öbür tarafa geçecegiz, 
onun için kınlmazsanız, şöyle bir metot uygulayalım . Sizin söylediklerinizin içerisinde, bize şimdi aktaracak
larınızın içerisinde öbür koguşta söylenmiş olanlar varsa bunları söylediler diyelim, onun yerine bir başka şey 
söyleyin, vakitten kazanmış oluruz ..... 
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HÜKÜMLÜ 15 - işkence gören arkadaşlar var ve bu uygulamalar dokuz ay boyunca devam etmiş, 
arkadaşianınıza falaka , çırılçıplak soyundurarak, boyunlarına binme, sırtiarına binme, her türlü, yani sayamaya
ca~ımız bizzat bu işkenceleri görmüş arkadaşlarım ız var. 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ - Şu anda var mı burada? 
HÜKÜMLÜ 15 - Tabii. 
HÜKÜMLÜ 16 - Ben varun . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Söyler misin nerede gördün, ne yapıldı sana? 
HÜKÜMLÜ 16 - Yaklaşık beş yıldır buradayun, beş yıldır da bunlara tanıgım , bizzat, bilfiil işkence gördüm ben 
burada, benim gibi gören birçok arkadaş var, özellikle polis sorgusuna benzer işkenceler gelişti burada. 
Gözlerimiz kapatılarak, banyo denilen yer var, bu cezaevi degil de E Tipi dedigirniz diger cezaevinde o banyo 
uygulaması gelişti , gözlerimiz kapatılarak bizi sorguya aldılar . Orada da sorulan şu . Ya itirafçı olursunuz ya da 
biz işte burada size yaşam hakkı tanımayacagız, yaşam hakkınız ancak itirafçıltkla olur, onun dışında olmaz. Bizi 
oradan buraya getirdiler, burada da birbirimizden tecrit şeklinde , dokuzar, onar kişilik ko~uşlara alındık, 12 Eylül 
döneminde geliştirilen , zindanda geliştirilen uygulamaların tümü burada uygulandı. Ömegin içtimalar yapıldı, 
yürüyüşler yaptın ldı.. .... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Sene olarak? 
HÜKÜMLÜ 16- 1994-1995 arası , bu, 9 ay bilfiil devam etti . Biz bir ara geldigirniz zaman, hemen kapılar açılırdı , 
o bir ara gelen arkadaşlar alıp götürülüyordu, işkenceye maruz bırakılıyordu .. ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -işkence burada mı yapılıyordu? 
HÜKÜMLÜ 16 - Burada yapıldı. Her aramada, çınlçıplak soyunduk, soydurdular bizi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne arıyorlardı? 
HÜKÜMLÜ 16 - Hiçbir şey aramıyorlar; yani, gaye hem fiili işkence hem psikolojik işkence, ikisini karıştırıp, 
bizim bilfiil itirafçı olmamız yönünde, bu yönlü tavırlar geliştiriidi bize karşı. Tabii, bizim de, buna karşılık, açlık 

grevi geliştirme düşüncelerimiz oldu . Bu düşüncelerimizi daha hayata geçirmeden, dilekçe verdigirniz gün hemen 
alınıyorduk hücrelere. Mesela, ben, bilfiil ll gün hücrede kaldun ..... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nasıl işkence yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 16- Orada en başta bıyıklarımızı kestiler, daha sonra saçlarımızı kestiler. Tamamen, böyle askeri 
bir uygulamaya tabi tutulduk. Konuşmak zaten yasak. Hele Kürtçe hiç konuşamazsın. Çeşitli uygulamalarla karşı 
karşıya kalıyordum . Her kapı açılışta da, on tane gardiyan, onbeş gardiyan başunıza üşüşüp bizi dövüyorlardı. 
Bir de ona benzer bir uygulama çıkardılar . Gelin, kendinizi asın belki bu asmayla birlikte biraz rahatlarsınız, siz 
de kurtulursunuz. Burada Z. adlı bir başgardiyan var, soyismini bilmiyorum, özel olarak ip aldırmıştı, bu ipleri 
getirip bizim hücremizin her birine, her arkadaşın bulundugu hücrenin kapılarının üstünde, üst tarafa ipleri ası
yordu. 
PROF. DR. IOANNA KUÇURADİ - Var mı şu anda? 
HÜKÜMLÜ 16- Şu anda göstereyim. Burada demir var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Buraya ip mi asıyordu? 
HÜKÜMLÜ 16- Şuraya ip asıyorlardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Çekelim ... 
(Kapının üzerindeki demirlerin fotoğrafı çekildi) 
HÜKÜMLÜ 16- Buraya ip devamlı asılı kalıyordu . O ipe dokunmak yasaktı zaten. Amaç, o iple bizi psikolojik 
olarak yıldırmaktı; fakat, iki arkadaşunız, sonuçta dayanamadı , gerçekten de kendisini asmaya çalıştı. 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ -Nerede? 
HÜKÜMLÜ 16- Hücrede. 
Bu arkadaşlarımızdan biri de daha buradadır, .. ... adında bir arkadaştır. 
PROF. DR. iOANNA KUÇURADİ -Nerede o, burada mı? 
HÜKÜMLÜ 16 - O burada, yan koguştadır. Onun boynunda daha ip izleri var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Burada üç tane mi? Üç tane yatıyor, öbür tarafta da var. 
HÜKÜMLÜ 16 - Buna benzer, uygulamalar gelişti . Tabii, biz hem benligimizi gerçekten kaybettik hem insan
lı~ımızı kaybettik. Daha sonra çeşitli eylemlerle, insani eylemler, işte demokratik hakkunızdır, biz öyle biliyor
duk, açlık grevierine girdik. 
Çok heyet geldi gitti buraya. Hatta, çeşitli partilerden bazı milletvekilleri de geldi buraya. Bizle fiilen görüşmek 
istediler; ama, görüştürrnediler. Belli arkadaşlarla görüştülerse de, sonuç itibariyle genel taleplerimiz ögre
nilemedi, engelieniidi idare tarafından. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sadece belli arkadaşlarla görüşülsün , biz temsilcileriınizi gönderelim, 
onlar görüşsün , digerl eri görüşmes in diye bir talep getirdiniz mi? 
HÜKÜMLÜ 16- Hay ır , öyle bir şey degil. Şimdi , idarenin kendi uygulamasıydı , belli insanları götürüyordu, 
herkesi götürmüyordu, o süreçte; yani , kişinin temsilci olup olmaması o kadar önemli degil. Zaten temsilcilik 
çalışmıyordu; yani , bireyse lleştirilmiş . İnsan kendi başına kendi sorununu kendin giderirsin ; yani, bir başkasının 
sorununu dile getirmek suçıu , yasa ktı daha dogrusu. Artık bu nereden kaynaklanıyor, hangi düşünceden kay
naklanıyor bilmiyoruz? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne kadar zamandır bu kabul edildi? 
HÜKÜMLÜ 16 - Bu işte dokuz aylık süre içerisinde devam etti. Dokuz aylık süreçten sonra ki , o süreci ben 
gerçekten şu anda anlattıgım andan itibaren de, biraz, gerçekten ruhen s ıkıntı içindeyim, titriyorum . Gerçekten, 
farkediyorsunuz; çünkü, ben, 84 döneminde Elazıg Sıkıyönetim Askeri Cezaevinde yattım. Bu uygulamaları o 
dönemde görmedim. Asker yani . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Nerede yakalandınız veya tutuklandınız? 
HÜKÜMLÜ 16- Son olarak ını ? Mersin 'de yakalandım. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerede sorguya alındın? 
HÜKÜMLÜ 16- Agrı Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alındıın . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - işkence yaptılar mı ? 
HÜKÜMLÜ 16- Evet yaptılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne yaptılar? Elektrik mi verdiler? 
PROF DR. İOANNA KUÇURADİ - Hangi yıllarda oluyor bu? 
HÜKÜMLÜ 16- 1993 ' Un sonbahar ayıydı zaten, ben tutuklandım ; yani, ben şunu ortaya koyayım da, Terörle 
Mücadele Şubesinde gördügUm işkence bana çok rahat geldi, buradaki uygulamalar karşısında . Ben en çok 
işkenceyi burada gördüm. Burada müthiş bir işkence gördüm . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hükümlll mUsUnUz? 
HÜKÜMLÜ 16- HUkümlüyUm, 36 yıllık bir ceza aldım. Sonuç itibariyle şunu diyebiliriz; yani , burada, insanlık 
adına veya insanın zerresi bırakılınam ış . Bütün arkadaşları görüyorsunuz. Şu arkadaş gerçekten hastadır. 

Hastalıgın bir kaynagı da odur. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kim hasta, isim olarak alalım. 
Sizden başlayalım . Ne hastalıgın var? 
HÜKÜMLÜ 17- Gögus hastalıgım var. Altı aydır-akciger mi karaciğer mi bilmiyorum- hastaneye çıkarnıyorum 
röntgen çektirrnek için. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Neden? 
HÜKÜMLÜ 17- Enfeksiyon diyor, altı aydır devam eden bir şey. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada iki tane doktor var, görmüyorlar mı? 
HÜKÜMLÜ 17- İlaç veriyor, çogu zaman agrı kesici , enfeksiyon giderici bir ilaç veriyor; ama, hiçbir etkisi yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Film çekildi mi, ciğer filmi? 
HÜKÜMLÜ 17 - Hayır, zaten biz onun için şey yapıyoruz; fakat, çıkarılmıyoruz. Hastaneye gittigimizde elle
rimiz açı lınıyor, kelepçelerle. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Doktorlar açtınnıyor mu hastanede ellerinizi? 
HÜKÜMLÜ 17 - Doktor küfılr ediyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKINSÜT - Buradaki mi , orada mı? 
HÜKÜMLÜ 17 - Hayır, hastanedeki doktor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Ne diyor? 
HÜKÜMLÜ 17- Bölücüsünllz, buraya niye geliyorsunuz, gidin ölün; yani, bu tarz. Biz bu doktoru Cumhuriyet 
Başsavcısına da söyledik. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bir tane doktor yoktur ki , s ırayla gitmiyor musunuz? Hepsi mi yapıyor 
bunu? 
HÜKÜMLÜ 17 - İki doktor var bu uygulamayı yapan. Bir tanesi diş servisine bakan doktor, Numune 
Hastanesin in . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - ismi ne? 
HÜKÜMLÜ 17 - ismini bilemiyoruz doktorların . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Diğeri? 
HÜKÜMLÜ 17- Digeri göz kontrolU. Ben gözlerimden de rahats ızım . Bu, dört yıldır yaklaşık devam ediyor. Bir 

20 



de, o işkenceler döneminden kalan rahatsızlıklar var; yani , o rahatsızlıklar, açlık grevinden kalan rahatsızlıklar . 

Fakat, ellerimiz açılmıyor, kelepçelerle birlikte, bir de doktorların hakareti var, doktorların biraz ideolojik yak
laşımlarıdır. Buradan da, zaten , sevke çıkmak çok zor ; yani , öyle herkesi hastaneye göndermezler, çok agır 
olmadıgı müddetçe göndermezler. · 
Bu uygulamalar var. Arkadaşın belirttiğ i işkencelerden kalma rahatsızlıklar bir çoğumuzda var, özellikle açlık 
grevinden sonra. Bir serum veriliyor, kuru serum, burada revirde. Başka bir şey yok ortada, yani tedavi yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Öbür hasta olan burada değil mi? 
HÜKÜMLÜ 18 - Benim . Kronik böbrek yetmezliğim var ..... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zamandır hükümlüsünüz siz? 
HÜKÜMLÜ 19- 1. 1. 1994. Özellikle sarılık hastalığı var bende, bir de akciğer hastalığı. Bu cezaevinde oldu yal
nız bu, işkenceler sonucunda, 1994 ile 1995 yılı arasında burada uygulanan işkenceleri n sonucu, kış boyunca bu 
soğuk sularda, banyoya çekip de, soğuk suyla ıslatıp da, karın Uzerine çıkarmaktan dolayı. Özellikle o İşkenceyi 
uygulayan personelin bir çoğu halen burada ve aynen şunu söyltiyorlar; yani , burada arkadaşlarımız belirtti ..... . 
Burada özellikle bunu uygulayanı isim olarak biliyorum, önceleri banyocu adı altında, yani banyo işlerine bakı
yorken , A. isminde -soyismini bilmiyorum- şu an için memurdur; yani , gardiyanlık yapıyor. Özellikle o 
süreçlerde, bizi banyoya sokuyorlar, banyoya girdiğimiz sırada, tam biz sabunlandığımızda su kesiliyordu . Doğal 
olarak, biz söyltiyorduk, su niye k esi Idi diye. Toplu halde gelip bizi çıkarıyorlar karın üzerine, yeter artık , siz 
halen bir hak mı talep ediyorsunuz, işte kafanızı sabunladınız, yeter size ... Hep ondan dolayı , halen de o hastalığı 
çekiyorum. Zaten, bu sabah ben yataktan kalktım , bir haftadan beri yataktayım ve bu arkadaşların hepsi biliyor, 
sarılık hastalığı var, aynı üştitmeden dolayı , kalıcı bir hale çevrildi . Halen akciğer hastalığım var, yaz boyu sıcak 
giyrnek zorunda kalıyorum , bir ttirlü, vücudumun hava alabilmesi için bir yazlık elbise giyemiyorum . Şu anda, 
rahatsızlık hemen aniden başlıyor. Özellikle bu cezaevinde bize yapılan uygulamalar, gerçekten insanlıkla bağ
daşmayacak bir durum, insan anlatamıyor, bir insan gerçekten o vahşeti aniatma cesaretini kendisinde bulamıyor. 
Özellikle, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı H.K. ' nün bilhassa beyanları vardı ; yani , bizim kimlerin denetiminde 
olduğumuzu insan aklına getirince insan kafayı yiyecek duruma geliyor. Televizyona çıkıp , aynen söylediği şu 
" teröristlerin ne insan hakları var, bir su içme hakları var, sularını veriyoruz; yemek içmek hakları var, yemek 
veriyoruz, başka insan haklarından ne bahsediliyor" ve burada halkı kışkırtınaya çalışıyor, aynı televizyondaki 
gibi , Kanal 25 ' te çıkıyor sUrekli -yerel bir kanaldır- Erzurum 'da, teröristelere insan hakları var mı diye halkı da 
kışkırtıyorlar, bak diyor askerlerimizi öldürmüşler, işte ne yapmışlar. Bunlara hak tanınıyar mu diye .... 
HÜKÜMLÜ 21 - Benim, hacağımda parça var, elimde de var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kurşun parçası mı? 
HÜKÜMLÜ 21 - Şarapnel parçası. Suriye zindanlarından çok daha bilyUk bir işkenceyi bu zindanda gördüm . Siz 
niye Suriye'den geldiniz, madem ki Suriye'den gelmişseniz, bunun bedelleri de ağır olur. İşte, tecrit, işkence 
vesaire gibi uygulamalara maruz kaldık. Bazen, arkadaşlarım ız, ailem olmadığı için para yardımında bulunuyor
lardı, işte sigara, benzer ihtiyaçların giderilmesi için , ismini söylenen, o yazılı olan personel "bu Suriyelidir, buna 
para vermeyin" o arkadaşları da işkenceye alıyordu, bırakmıyorlardı arkadaşlar bana yardımcı olsunlar, maddi 
yardımda bulunsunlar. İki gün önce, yine havalandırmadaaynı insanlar bana küfilr ettiler, hakarette bulundular. 
Ben bundan dolayı doktora çıkmaya korkuyorum. Gittiğimde Suriye ' li olduğumu görünce, ktiftır ediyorlar, 
hakaret ediyorlar. Onun için , korkudan çıkamıyorum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Öbürü de mi hasta? Başka hasta var mı? 
HÜKÜMLÜ 22- Ben 1994'ten beri tutukluyum, şu anda hükümlüyüm, 12,5 yıl ceza aldım . Aslında şu anda sor
san, saglıklı olan insan yoktur burada, bu bir gerçektir. Bende mide tilseri var. Özellikle, bu cezaevi koşullannda 
hem romatizma hem böbrek yetmezligi oldu ve çok doktora çıktığım da oldu, buradaki doktora tabii. Verdigi 
sadece ağrı kesici ilaçlar, geçici , bittikten sonra bir daha gitrnek zorunda kalıyorsun ; yani , böyle geçici, öyle bir 
durum var. 
HÜKÜMLÜ 23- Ben 1941 doğumluyum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede tutuklandınız? 
HÜKÜMLÜ 23 -lğdır ' da tutuklandım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yakalandın daha doğrusu? .. 
HÜKÜMLÜ 23 -Yok, yakalanmadım , çağırdılar, gıyabi tekiifte bulundular. Ben SHP il Genel Meclisi ilyesiy
dim, iki dönem, 1 O sene, Kars ve Iğdır' da. 
Benim suçum, tabii, ben söylemek istemiyorum, siyasi bir şeydir, yani, oradaki PKK 'ya yardım etmiş. Bir sahte 
milletvekili seçildi , .... ....... , ondan sonra bana kancayı attılar , bu orada kalsın . Şimdi , 18 Nisan 1995 ' te ben buraya 
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geldim, bir hafta ben de hUcrede kaldım , arkadaşların dile getirdik leri o dokuz aylık işkenceye yetiştim. Ben de 
yedi gUn aynı işkenceden nasibimi aldım . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bir senedir yok degil mi böyle bir işkence , hUcreye çekilip de? 
HÜKÜMLÜ 23 - HUcre yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi bir senedir var mı? 
HÜKÜMLÜ 26- HUcre de var, dayak da var, çöpe çıkınca, yemege çıkınca, idareye çıkınca, aile görUşUne çıkın
ca, bir bakıyorsunuz, iki veya Uç gardiyan, beş on gardiyan etrafınızı sardı, herhangi bir provakasyon çıkarıyor, 

burada bir sOrU arkadaşlarım ız dövUimüş . İşte burada HÜKÜMLÜ 24 arkadaşımız. 
HÜKÜMLÜ 24- 4 Haziran 1997'de Diyarbakır ' da yakalandım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede sorgulandın? 
HÜKÜMLÜ 24- Diyarbakır ' da . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT -Neresinde? 
HÜKÜMLÜ 24- JİTEM ' de . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Jandarmada. Kaç gUn sorguladılar? 
HÜKÜMLÜ24 - 20'den fazlaydı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - işkence var mı? 
HÜKÜMLÜ 24 - işkence , tabii, cereyan, askı. ..... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKINSÜT - Başka? 
HÜKÜMLÜ 24 - Genelde, zaten oradaki askı ve cereyandı , oradaki işkence tUrU oydu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Tekerlek içerisinde veya başka? 
HÜKÜMLÜ 24 - Yok tekerlek degil , hep cereyan ve askıydı. Zaman zaman da, hıncını alamayınca, bu sefer, 
askıda olmama ragmen, yumruklada vuruyordu . Hatta, bir kaç ay, s ırtım , gögsum, karşılıklı vurmalarla birkaç ay 
cezaevinde o şekilde tedavi oldum ..... . 
HÜKÜMLÜ 25 - İşkencelerle ilgili birkaç noktayı belirteyim. Ben de o sU reçte işkencelere muhatap oldum , yak
laşık dokuz on ay. Bu sUreçte, yine arkadaşların belirttigi isimler var. İki gUn önce aynı insanlar, burada kapıda 
bizi ziyarete çıkarmıyorlardı , çagırdık niye ziyarete çıkarmıyorsunuz, ziyaretçilerimiz gelmiş görOş yerine diye . 
Bize söylenen şudur, aynı insan, Ş . Y. deni len MUdUr ve başgardiyan C. A. , sen 1994 ' te unuttun mu, nasıl sırtı
na bindiysem, yine aynı şeyi yaparım . Arkadaşiann belirttigi bUtUn uygulamalara tabi tutuldum . Farklı olarak 
mescitte yapıldı bunlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerede, buradaki mi? 
HÜKÜMLÜ 25- Evet, şu anda kantinin yanında bir mescit var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Orada ne var; yani hala o mescide giden var mı , idareciler mi gidiyor 
oraya? 
HÜKÜMLÜ 25 - Idareciler şu anda mescide gidiyor. Mescidin halıları kaldırılıyor, içi su dolduruluyordu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Halılar öyle kolay kalkıyor mu? Ne zaman yapılıyordu? 
HÜKÜMLÜ 25- Zaten kilçUk bir yerdir. İçi su dolduruluyordu , orada biz falakaya yatırılıyorduk . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT -Yani, bayag ı tahta sopa, öyle şeyle mi? 
HÜKÜMLÜ 25- Betondur. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hayır, falakaya yatırmada bir şey kullanılıyor muydu? 
HÜKÜMLÜ 25- Evet, bir sopa, sopaya ip baglanmış , ayaklarım ız geçi rildi ipe, sonra o sopay ı çevirdikçe ip ger
iliyor, ayaklarımız havaya kaldırıyorlardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Asma falan? 
HÜKÜMLÜ 25- Hayır, asma degil , o şekilde, ayaklarımız havaya kaldırılıyor, her bir falaka seans ı yaklaşık 45-
50 cop vuruluyordu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT -Bir yıgın oda var burada, işte mesela B 1 'de banyo var deniliyor, hUcrel
er var deniliyor, mescitte yapılmas ının gerekçesi? 
HÜKÜMLÜ 25 - Sonradan mescit işkence yeri haline geldi, eskiden mesela koguşlarda yapılıyordu , odalarda 
yapılıyordu; fakat, bu olmuyordu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Şimdi ne olarak kullanılıyor orası? 
HÜKÜMLÜ 25 - Şimdi orası gene mescit olarak kullanılıyor, namaz kılıyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Şu anda yapılmıyor? 
HÜKÜMLÜ 25 - Şu anda falaka işi yok, namaz kılınıyor . 
BAŞKAN Or. SEMA T. PIŞKINSÜT- Ne zamandır bu? 
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HÜKÜMLÜ 25 - 1994-1995 yıllarında. 
Ben 23 gün hücrede kaldım. Bu hücre içerisinde, ... .. ..... diye bir Başgardiyan ve ...... .. Başgardiyan , açlık grevi 
döneminde bana açlık grevini bıraktırmaya çalıştılar. Ben açlık grevini bırakrnayacagımı söyleyince, bu kez 
.... .. ... . , alafranga tuvaletİn içine su dolu , pislik dolu, benim kafaını tuvaletİn içine koydu, ya açlık grevini bıraka
caksın ya ben sana bu şekilde bıraktırının diyen adamdır. Kendisiyle yüzleşebilirim de. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Halen daha burada görevde mi? 
HÜKÜMLÜ 25- Halen burada. ikisi de buradadır. İki gün önce aynı şeyi söyledi, 1994' te nasıl yaptıysam , bunu 
da yaparım . Bu 23 gün ... 
HÜKÜMLÜ 16 - Demin siz bir soru sordunuz, bunların siyasal yönü var mı , yok mu, ideolojik midirler, degil 
midirler? Biz bunu kanıtlayabiliriz, yani , ideolojik olduklannı kanıtlayabiliriz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nasıl kanıtlayabilirsiniz? 
HÜKÜMLÜ 16 - Bir, arkadaşların o ... .. ..... ismini verdikleri kişi , eski Ülkü Ocakları Başkanıdır. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nerenin? 
HÜKÜMLÜ 16. - Erzurum. ikincisi , ........ ... Başgardiyanın ismi verilmiş ki, bize en çok işkence yapan bu 
insandır. Bu insan gerillalar tarafından yaralanmış , daha da yaralıdır ; o, onun hıncını bizden çıkarmaya çalışıyor, 

ayagında yara var ve her zaman bize şunu söylüyor: İşte , ben, bunun acısını sizden alacagım . Kısa boylu gardiyan , 
ismi ... ... .... ,her zaman MHP' nin rozetiyle içeri geliyor. ... Bir diger kanıt, hepsinin bıyıgı MHP bıyıgıdır ....... . . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Başsavcı için ne düşünüyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 17 - Başsavcı .... .. .. ile bunlar aynı şey , hiç farketmiyor. Hatta, demin söyledigim o açlık grevi 
döneminde, aynı şekilde, ........... , elinde bir anahtarlıkla -anahtarlıgın üzerinde Bozkurt resmi- beni dört saat 
içerisinde sekiz sefer falakaya yatırdı , "ya bu anahtarlıgı öpeceksin, öpüp başına koyacaksın ya da ben seni bırak
mayacagım" . Anahtarlıgı öpmedigim için -tanık olan bizim arkadaşlarımızdan da var, ben onların yüzüne de 
söyleyebilirim aynı şeyi- sekiz sefer falakaya yatırıldım o Bozkurt anahtarlıgını öptürmek için . Şimdi, Başsavcı 
bunları biliyor ..... . . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Numune Hastanesindeki hekimlerin davranışı konusunda Erzurum Tabip 
Odasının bir yaklaşımı, sizinle konuşması veya cezaevi idaresiyle konuşması oldu mu? 
HÜKÜMLÜ 16 - Şimdi , bilemiyorum, arkadaşlarla konuşmuş mu, onu bilemiyorum; fakat, şimdiye kadar 
olmadı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Baro? 
HÜKÜMLÜ 16 -Erzurum mu? Hayır, hayır, kesinlikle olmadı. .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yakalanıp tutuklandıgı zaman, işkence görmeyen var mı aranızda, hiç 
işkence görmemiş olan? 
HÜKÜMLÜ 25 - 1993 yılının I 2 nci ayında İzmir ' de yakalandım . İzmir'den beni Agrı Terörle Mücadele 
Şubesine götürdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Emniyet Müdürlügü Terörle Mücadeleye geldin , orada mı sorgulandın? 
HÜKÜMLÜ 25 - Evet. Yaklaşık 21-22 gün fiilen işkencede kaldım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bir tarif edebilir misin , hangi zeminde, nasıl bir odaydı , neresiydi, 
kaçıncı kat? 
HÜKÜMLÜ 25 - İzmir ' den Agrı ' ya getirildim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Agrı'da mı sorgulandın? Nerede sorgulandın? 
HÜKÜMLÜ 25 - Agrı Emniyet Terörle Mücadele Şubesinde . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 25 - Tabii, İzmir ' de yakalandıgım zaman beni Bozyaka Terörle Mücadele Şubesine götürdüler. 
Orada yapılan işkenceler de vardı. Beni orada 8 inci kata çıkardılar, 8 inci katta, özellikle işkencehanenin yeri , 
degişik bir bölümde. O bölümde, ilk etapta beni mengeneye aldılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Duvarları filan nasıl , sesi geçiren ortam mı , geçirmeyen mi? 
HÜKÜMLÜ 25 - Duvar komple izocam yapılmış , izocamla birlikte üstüne -ne deniliyar artık bilmiyorum- zift
le siyah bir kagıt çekilmiş . Tabii, yanılmıyorsam , işte bagırmaları , çıkan çıglık ses lerini ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Yer nasıldı? 
HÜKÜMLÜ 25 -Yer halıtleksle döşelidir, kırmızı bir halıtleksle . 
Beni ilk etapta mengene aldılar, orada bana dayatılıyor, gerçekte ben oraya abiarn vardır, abiamın evine gitmiş
tim , Agrı'dan , birisi yakalanmış, benim ismimi vermiş . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Arandıgından haberin yok muydu senin? 
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HÜKÜMLÜ 25 - Haberim yok. Sen buraya örgüt adına gelmişsin , çabuk insanların ismini ver. İlk etapta daya
tılan bu . Ben o kadar dayatıyorum , ben kimseyi tanımıyorum , herhangi bir insan için ge lmedim . Yok, sen buraya 
örgütlenme için gelmişsin diyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Delil gösterdiler mi? 
HÜKÜMLÜ 25 -Delil yok, sadece bunu bir psikolojik olarak. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Adının söylenınes i var, öyle mi ? 
HÜKÜMLÜ 25 -Evet. Orada bir kaç gün işkence yaptılar, Agrı Terörle Mücadele ekibi ge ldi oraya, beni Agrı 'ya 
götürdüler. Ben yak laşık 2 1-22 gün Agrı ' da kaldım . Bu süreç içerisinde, beni 4 UncU kat mıdır, 5 inci kat mıdır, 

öyle bir şey var. .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerede, Agrı ' da? 
HÜKÜMLÜ 25 - Agrı ' da . 
O 22-23 günlük süreç içerisinde fiilen bana işkence yapılmıştır ; yani , affedersiniz, şişeye oturtmadan tutun, 
Filistin askısı denilen askıya kadar, kum torbasından tutun ayaktan ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kum torbasını nasıl yapıyorlar, ayaklara mı asıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 25 -Ayaklara as tlıyor. Artık kurnun verecegi agırlık yönüyle ya seni başaşag ı sarkıyorlar, veya 
ayakUstU, havadan, bir yer var, iki tane böyle tutmuşlar, delapiarın içine şey bırakılıyor, uzunlamasına , zaten tah
tayla baglısın , tahtalar o delapiarın üstlinden bırakılıyor, öylelik le o torba seni aşagı sarkıtıyor, böyle bir işkence 
gördüm . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nasıl dolaba kapattılar? 
HÜKÜMLÜ 25. - Hayır, dolaba kapatma degil , şişeye oturtma var . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -O nasıl oluyor? 
HÜKÜMLÜ 25 - Kola şişesinin, insan zaten çırılçıplak , soyunmuş bir vaziyette, bu şişeye oturtma. İşte , o şişe 
kan dolana kadar seni o şişede oturtuyorlar. Böyle bir işkence gördüm. Bunun dışında, yanılmıyorsam, belki 20-
30 kişi , benim gözlerim kapalı , copla benim kafama vuruyor, benim kafamda bellidir. Bu, Agrı Emniyet 
MUdUrlugunde yapıldı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yanık gibi orası , yanık izi gibi . 
HÜKÜMLÜ 25 -Şimdi, bir su dökUIUyor, sudan sonra copla vuruluyor, bu coplar herhalde elektriklidir. Benden 
hariç, B bloga giderseniz orada benim dosya arkadaşım H. K. isminde bir arkadaşta da aynı. .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nerede? 
HÜKÜMLÜ 25 - B Blokta, B-5 koguşu . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Onda da mı aynı izler var? 
HÜKÜMLÜ 25 - Aynı iz vardır, aynı bu işkence yapılmıştır. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 4x6 cm. kadar yanık izi sikatrisi görünümünde, başın arka tarafında yer
leşik iz var. Fotograflayalım onu da. 
(HÜKÜMLÜ 25'in başındaki izin fotografı çekildi) 
HÜKÜMLÜ 25 - Ben , cezaevine geldigim süreçte, özellikle Adli Tıpa gönderildim. Bana orada rapor veri ldi, 
işkence yapıldıgına dair bir rapor verildi ; ama, bu rapor, bir tUrlU DGM 'ye ulaştırılamadı ; yani, bunun artık 
nedenini ben bilmiyorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Kim verdi o raporu? 
HÜKÜMLÜ 25 - Adli Tıpta , dektorun ismini bilmiyorum, hatırlamıyorum yani, tabii, uzun bir süre oldu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hangi yıl bu rapor? 
HÜKÜMLÜ 25 - 1994 yılı 6 ncı aylarında falan . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki , Agrı ' da ve İzmir ' de sorgulandıgın tarihi tam hatıriayabiliyor 
musun? 
HÜKÜMLÜ 25 - İzmir ' de 1993 yılı 12 nci ayın 20' sinde yakalandım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Agrı 'ya ne zaman getirildin? 
HÜKÜMLÜ 25 - Agrı'ya sekiz gün sonra getiri Id im , artık, ben yılbaşını Agrı ' da geçirdim ; yani, sekiz gün orada 
kaldım , sekiz gün sonra beni Agrı 'ya getirdiler. .... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Erzurum'da sorgulanan kim var, var mı burada aranızda? Erzurum'da 
sorgu, Emniyet MUdüriUgUnde, nezarethanede, herhangi bir yerde sorgu geçirmiş olan var ını aranızda; çünkü, 
kayıtlara bakıyoruz biz, Erzurum' da var m ı ? 
HÜKÜMLÜ 17- Erzurum Terörle Mücadele Şubesi, ya lnız cezaevinde ge lip sorguladı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cezaevinde hücrede mi sorgulandın? 
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HÜKÜMLÜ 17 - Hücrede sorgulandım , iki sefer sorgulandım . Bir sefer Müdürün odasında , Müdür ve Erzurum 
Terörle Mücadele Şubesinden gelen, kendilerini öyle tanıtan üç polis tarafından sorgulandım . Burada itirafçı 

olmam istendi , bizimle birlikte çalış , kazandıgımız parayı da sana verecegiz yarı yarıya, seni Tim komutanı 
yapacag ı z, bütün bunlar bilinen şeyler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne parası , nasıl bir para kazanma? 
HÜKÜMLÜ 17 - Uyuşturucu . 
Bunlar teklif edildi , ben bunları kabul etmeyince tekrar götürüldüm , ikinci kez, bir arkadaşım la beraber, .... 'yla 
-şu anda 7 nci koguştadır burada- ikimiz birlikte sorguya çıkarı ldık . Burada da tekrar sorgulandık, yine aynı şahıs
lar tarafından . Bu insanlar bizi hücreye aldılar. Burada, hücrede, sözünü ettigim şekilde falakaya yatırıldtk , tekrar 
falakayla , herbirimiz üç dört sefer falakaya yatırıldık, ondan sonra tekrar, kabul etmeyince koguşlara götürüldük. 
Bu, yalnız, Terörle Mücadele Şubesinde olmadı , oradan ge len elemanlar, burada, cezaevi idaresinin bilgis i 
dahilinde, Müdür .... ve o zamanın Müdürü işkenceci Müdür ..... -şimdi bu cezaevinde degi l kendisi- tarafından ... 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ - Müdürün önünde? .. 
HÜKÜMLÜ 17- Evet, zaten ilk tokat atan Müdür oldu; itirafçılı g ı kabul etmedigirniz için . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Savcı yok muydu? 
HÜKÜMLÜ 17 - Hayır savc ı yoktu . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Savcılar çok sık geliyor mu cezaevine? 
HÜKÜMLÜ 17- Şimdi , bir tane savcı var, ben ismini bilmiyorum, o zaman gözlüklü, biraz şişman biri . Bizim 
arkadaşlarımızın sırtına binildigi zaman, gardiyanlar sırtımıza bindiğ i zaman, bizzat benim de sırtıma bindiginde, 
koridorda ... 
İOANNA KUÇURADİ -Nasıl biniyor anlamadım? 
HÜKÜMLÜ 17 - Şimdi , bir gardiyan kemerini çıkarıyor, agzımıza takıyor, çırılçıplak soyunuyoruz, egil diyor, 
egiliyoruz, ondan sonra bir gardiyan, en kilolu olanı , şimdi burada Z. diye biri var -soyismini bilmiyorum, en 
güçlü olan gardiyan odur, kilolu olan- o sırtımıza biniyordu, digeri agzımıza kemer takan kemerden çekiyor, bir 
tanesi de arkadan, C., özellikle en çok o vuruyordu, copla vuruyor. Biri kemerden tutup çekiyor, adam sırtımız
da, biri de arkadan copla vuruyor. Hızlı kim koşarsa, iki üç kişi yarış tutuyorlardı , bu koridor boyu, dış koridor, 
malta boyu böyle yürütüyorlardı. Sözünü ettiğim savcıyı görsem tanırım ; fakat, ismini bilmiyorum, gözlüklü biri . 
O zaman, savcı da -halen burada, bazen gelip gidiyor- o zaman koridorun başında bizi dinliyor, sigara içiyordu, 
gardiyanlar bize bunları yaparken öyle bakıyordu , seyrediyordu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Biraz önce, Terörle Mücadelede sorgulanırken , yerin halıtleks oldugunu 
söyledin, "ş işeye oturttular" dedin. Şimdi , gerek böyle vurma olayı uygulandığında gerek jop gerek su 
döküldügünde gerek şey oldugunda halıtleks kirlenir, halıfleks niye duruyor orada? 
HÜKÜMLÜ 17 - Dikkat ederseniz, ben, İzmir' de halıtleks var dedim, Ağrı ' da halıtleks var demedim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - İzmir ' de elektrik vermediler mi ; su vermediler mi? 
HÜKÜMLÜ 17 - Beni İzmir ' de elektriğe aldılar . Beni sandalyeyede oturttular. Cinsel organlarına ip atılıyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sandalye de nedir? 
HÜKÜMLÜ 17 -Normal sandalyede oturttular, cinsel organiara ip atılıyor . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nasıl? Baglanıyer mu iplerle? 
HÜKÜMLÜ 17 - Biraz, bizim ahlakımızın dışındadır, anlatılmıyor; ama, artık açıklamak mecburiyetinde kalıy
orsun. Dogal olarak, seni çırılçıplak soyuyor, seni oturtuyor sandalyeye, elin kolun baglı , gözün de kapalı . 
Bakıyorsunuz, cinsel organlarına ip atıldı. Bir nevi , iple hayalan sıkmak şeklinde ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKTNSÜT -Peki, morarma, iz kalmaz mı ? 
HÜKÜMLÜ 17 -Tabii, kalır, kalmaz degil ; iz de kalıyor. 
Buraya geldik. Hemen hemen her taraftındaki izlerden ve kafamdan aldığım darbeden dolayı bana rapor verildi . 
Bu rapor, gereken yere ulaştırılmadı. İnsan , artık , fark ediyor; bunu cezaevi idaresi engelledi, gönderemerli yani . 
Ben, fiilen , orada yalancı duruma düştüm . 
HÜKÜMLÜ 17- Benim de vardı , aynı şekilde , işkence yap ıldı gına dair. PUlümür Cezaevine giderken, orada tabi
plige çıktım sorgusu sonrasında . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Pülümür Cezaevinde de var mı işkence? 
HÜKÜMLÜ 17- Hayır ... 
HÜKÜMLÜ 16 - 1994 ' te, biz, burada toplu bir işkenceden geçtik o dönem. Buraya adli tıptan bir heyet geldi . 
125 arkadaşa bilfiil rapor verdi -ki, o arkadaşların durumu çokagırdı-bu raporların hepsi daha sonra imha edil
di; arcıştırabilirsiniz. 
HÜKUMLÜ 17- Ben de işkence gördüm o dönemde . Özellikle, 1.5 Agustos 1994' te bir yönelim gerçekleşti ; bu 
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yönelimde, hepimiz, fiilen işkence gördük. Dolayısıyla, adli tıptan doktorlar geldi . Şahsen , o gün değil ertesi gün 
benim mahkemem vardı. Mahkemeye, işkence gördüğüme , Erzincan ' a gidemeyeceğime dair dilekçe gönderdim. 
Heyet geldi , burada, bizi muayene etti. Oraya g ittim , karşıma çıktı ; dedi bir şeyin yok; işkence yapılmamış diye 
rapor verilmiş . Bu, özellikle, o süreçte, arkadaş ın belirttiğ i temeldeydi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yani , evde olanlar içinde, ailelerin içerisinde, dışarıda olup da şu anda 
sizin giymiş olduğunuz hükümlerden dolay ı , zor durumda olan veya herhangi bir s ıkıntı çeken var mı? Suçlu ola
bilirsiniz, hukuk yargıladıysa , hüküm giymiş olabilir veya böyle bir mahkCımiyet kararı verilmiş olabilir; ama, 
ailelerde bir problem var mı? Onların hepsi bu ülkede yaşıyor. Onlara sıkıntı oluşturan bir durum var mı? Yani , 
sadece ziyaret için gelenlerde değ il. 

HÜKÜMLÜ 16- Maddi sıkıntı zaten var. O ayrı bir sorun . O kadar masraf yapıyor, geliyor buraya. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Maddi s ıkıntı değ il , can güvenliğ i yönünden .. 
HÜKÜMLÜ 16- İşte onu söylüyorum . 
Mesela, benim ailem , bilfiil , geldi , burada, bir hafta Terörle Mücadele Şubes ine alındı. .. .. adında bir arkadaş var, 
B bloktadır ; kız kardeşi ziyaretine geldi, burada, bir hafta, Terörle Mücadele Şubesine alındı. .... adında bir 
arkadaş var, kardeşi devamlı tutuklanıyor. Daha iki hafta önce gözaltına alındı. Böyle birçok arkadaş var. Bu 
sıkıntılarımız, zaten alabildiğ ine yoğun . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Arandıkları için mi alındılar? 
HÜKÜMLÜ 16 - Bizim ziyaretimize geldikleri için . Zaten, biz "s izi niçin alıyorlar, sebep ne" diye soruyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nereye aldılar onları? 
HÜKÜMLÜ 16- Onları , Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine alıyorlar. .. . 
HÜKÜMLÜ 19 - Tekirdağ ' da ...... .... fabrikasında ............. firmasında çalışıyordum . 20 günlük izne gelmiştim, 
annemin hastalığından dolayı. Beni sorguya aldıkları sırada, annem bir genel operasyon nedeniyle alındı. Ben, 
geldim "benim suçum ne" dedim, gece saat 03 .00 ' te beni aldılar . " Hiçbir sor .. sormayacaksın , bizim sana sor-
duklarımıza cevap vereceksin" dediler. Ondan iki gün önce, ... ... .. .... isminde bir tanesi sorguda öldürüldü, Iğdır 
.... ...... Köyü nüfusuna kayıtlı. Terörle Mücadele Şubesinde .......... isimli kişi , Filistin askısına asılmış, kalbi pat-
lamış ve orada öldü, sorgu sırasında . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerede? 
HÜKÜMLÜ 19 - Terörle Mücadele Şubesinde . 
Aynen söyledikleri şu : " Bak, ...... , iki gün önce, bu askıda gitti -kendi ağızlarıyla söylüyorlardı- eğer, sen de sor
duğumuz sorulara cevap vermezsen, aynı şekilde sen de gideceksin , sen de bu yolun yolcususun" dediler ve 
benim, gerçekten, o an için maddi durumum olmadığı için , "baba" lakaplı biri vardı ve benim maddi durumum 
soruldu. Eğer, imkanlar olmuş olsaydı , rüşvet... Bunu açık söylediler bana; ki , 6 kişi yakalandılar sonra, Terörle 
Mücadele Şubesine bağlı olan tim ler; cezaevine atıldı , bir ay sonra, tekrar bırakıldı. " Maddi durumun iyiyse, sana 
sorduğumuz sorulara aynı bu şekilde cevap vereceksin , maddi yönden cevap vereceksin , dışarı çıkacaksın; sana 
onbeş gün müddet veriyoruz, burada, Iğdır ' da onbeş gün gezebilirsin ; onbeş güne kadar terk etmen lazım" dedil
er. Ben de " benim maddi durumum yok" dedim . Zaten , ben, bir işçi adamım , benim geldiğim şeyler belli . Aynen, 
bana şöyle söylediler: "Seni cezaevine gönderiyoruz. Sen , kendini dosyaladın . Sen g ittikten sonra, bundan sonra 
gelecek insanlar, kim elimize geçerse, senin ismin herkesin dosyas ında geçecek" ve gerçekten de aynen öyle oldu. 
Zaten, iddianamede, o dönem benim ifadem bile yok orada. İddianamede, benim ceza almaının sebebi , tek, 
polisle ilgili ifadeler, iddialarla -ben de bunları kanıtlayabilirim- geldiler insanlar, DGM 'de çıktık , dosyalar bir
leştirildi . Sorgu da sadece polisle ilgilidir. Hiçbir beyanat yok, savcılıktahiçbir beyanat yok ve burada yüzleştik. 
Adamlar "biz seni tanımıyoruz ; bu, sana polisin hazırladığı bir fezlekedir, bir senaryodur" dediler. Ben, orada 
iddia ettim "ben, bu senaryoyu hazırlayan insanlarla yüzleşrnek istiyorum ; eğer, gerçekten, bu ifadeyi ben ver
mişsem, bunlarla yüzleşrnek istiyorum." Halen , ailem rahatsız ediliyor, ailem baskı altında , sürekli tehdit ediliy
or ve en sonunda, eşimi götürecekler diye korktuk ; biz, burada, iki hafta önce resmi nikah yaptırdık; mecbur 
kaldık , yaptırdık bunu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - .... .. .... .... ne zaman öldü? 
HÜKÜMLÜ 19- 1993 ' te . 
HÜKÜMLV 16- Bir de burada, ............ adlı arkadaşımızı öldürdüler. Şimdiye kadar da kapalıdır. Şu karşıdaki 
birinci koğuşta . Fakat, kendisini astı diye rapor tutuldu . Öyle bir şey yok. Gerçekten , o arkadaş öldürüldü, asma 

süsü verildi . ismi ........ .. .. , 60 yaşlarındadır. 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT -Kendi kendini asmadı mı? 

HÜKÜMLÜ 16 - Kendi kendisini asmadı. O, kendi kendisini asan, buradaki işkenceleri protesto etmek için astı ; 
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o, ayrı. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu? .. 
HÜKÜMLÜ 16 - Bu, burada, idare tarafından öldtirtildti . Yani , kesinlikle biz bundan eminiz, idare tarafından 
öldürüldü o; fakat, bir türlü , şimdiye kadar da ortaya çıkarılmadı. O koguşta olan olaya tanık olan kişiler de şu 
anda kayıp , nerede olduklarını bilmiyoruz. Fakat, tanık olan bir arkadaş daha yaşıyor, HÜKÜMLÜ 48 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kim o? 
HÜKÜMLÜ 16- Yedinci kogl)şta . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Öbür tanıkların ismi ne? 
HÜKÜMLÜ 16- ÖbUr tanıkları ben bilmiyorum; bu arkadaş bilir. 
HÜKÜMLÜ 17 - Öbür tanıklar, şu şekilde : O insan, daha önce tehdit ediliyordu, " seni öldürecegiz" diye. Sebep, 
iki oglu gerilladır diye. " Sen öleceksin, buradan çıkmayacaksın ; ya çocuklarını getirip teslim edeceksin ya seni 
öldUrecegiz." diyorlardı. ... 
HÜKÜMLÜ 16- Asılacak yeri de gösterebiliriz; kişi , orada kendisini assa dahi ölemez; çilnkü, ayaklan yere gelir. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Arkadaşın mı tanık oldu yedinci koguştan? 
HÜKÜMLÜ 17 -Yedinci koğuşta HÜKÜMLÜ 48 adında bir arkadaş , yan koguştadır . 
HÜKÜMLÜ 28 - Burada, 1 994 ' e kadar, yasal olarak pasaportum vardı. Igdır ile Katkas arasında ticaret yapıy
ordum . Aramızda, çalışan biriyle bir çelişkimiz oldugundan dolayı , KGS'ye gitti , beni ihbar etti , paraları Uzer
imden almak için. Sonra bu PKK ' cı , Kürttilr, onun için; orada, bana onbeş gün işkence yaptılar, Azerbaycan'da. 
Nahçivan Özerk Cumhuriyetinde. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sene kaç? 
HÜKÜMLÜ 28 -Sene, 1994 ' Un beşinci ayında falan beni gözaltına aldılar . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kimler yaptı? 
HÜKÜMLÜ 28 -Oradaki KGB. Yine, Terörle Mücadele Şubesi ve onların işbirligiyle beraber, paralara el koy
mak için , para da Uzerimde olmadıgı için 300 dolara sahip çıktılar; onu da vermediler geri . Orada, onbeş gün 
işkence yaptıktan sonra, beni , protokolle, tekrar, lgdır Terörle Mücadeleye verdiler. 
Terörle Milcadelede de beni , onbeş giln süre içerisinde devamlı işkenceye tabi tuttular. Oradaki işkencede en az 
yirmidört yirmibeş tür işkence uygulanıyor. Mesela, cereyan, gazoz şişelerine geçirmek, tazyikli su vermek, ayrı
ca, kitabı birleştirip kafama vuruyorlardı. Ayrıca , parmaklarıının arasına agaç koyarak sıkıyorlardı. Kulak zarları
na çakmakla ateş veriyorlardı ; oda iyileşti . Ondan sonra, ayrıca, biniyorlardılar ; su dökmilşlerdi yere. Igdır 

Terörle MUcadelenin alt katında su dökmüşlerdi . Ondan sonra, göztim bağlıydı. O zaman, ben çıktıktan sonra, 
kafamasert bir cisimle vurdular, izi de bellidir. Ondan sonra, ben neye ugradıgımı bilmiyorum . Beni hastaneye 
kaldırdılar, hastanede de nasıl yaptılar, ne ettiler, zaten, dengem yerinde degildi, dengemi kaybetmiştim . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kafandaki izler o zaman mı oldu? 
HÜKÜMLÜ 28 - Evet. o zaman oldu . 
Orada, doktor rapor vermiş ; ama, nasıl vermiş . Ondan sonra, orada, beni tevkif ettiler, Erzurum 'a getirdiler. Tabii, 
Erzurum 'da, bu işkencelere ben de dahil oldum. Aynı işkencelerden , bizi tekrar geçirdiler. Burada, yönelim 
yapıldı. BUtUn arkadaşlarla beraber, bizi işkenceye aldılar . Yani , dokuz ay içerisinde, durmadan, bu halimizle, 
yine işkence yaptılar. Ayrıca , biz, DGM'ye gittiğimiz zaman, iki Uç sefer, beni, işkencede vurdular, kafaını ikiye 
böldiller diye söyledigim halde, sonra sonra diye dikkate alınmadı. Bugüne kadar da, gerçekten, hep kafamda 
rahatsızlık duyuyorum. Gözlerime devamlı kan doluyor, bazen bunalım geçiriyorum. Buradan, iki Uç sefer dok
tora gittim . Senin bir şeyin yoktur diye biraz dikkate almadılar .... 
HÜKÜMLÜ 15 - Bir sorun daha var; banyo sorunu, en insani bir sorundur. Haftada bir kez banyo yapma 
hakkımız var; ya soguk su veriyorlar ya tUmden sıcak su veriyorlar, digerini kes iyorlar. Burada, banyo dahi yapa
mayacak durumdayız. İşte , banyo dedikleri yer -görebilirsiniz- iki kabin . Biz, burada 25 kişiyiz. Yarım saat su 
veriliyor. Kesinlikle diger arkadaşların soyunup banyoya girmesi , tekrar çıkması bile, en azından 10-15 daJ<ika 
alıyor. Çok bariz. İki kişi giriyor. Onun dışında, kesinlikle banyo yapamıyoruz. Bulaşık için dahi , bir sıcak su 
bulma imkanım ız yok. 
Birçok konuda konuşmamıza ragmen, şu anda, mevcut baskılar, yönelimler, her tilrlU hakaretler, ailelerle dahi 
görOşme imkanım ız yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Aslında bina fena degil şu anda. 
HÜKÜMLÜ 15 - Hayır. Diger cezaevlerinde de kaldık her birimiz. Ben, iki üç tane cezaevinde kaldım . Ben, 
böyle bir cezaevine ilk kez tanık oluyorum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT -Nerelerde kaldın? Diyarbakır'da kaldın mı? 
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HÜKÜMLÜ 15- Malatya' da kaldım, İ skenderun ' da kaldım ; Adana'da kaldım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Çok daha kötü olanlar var. 
HÜKÜMLÜ 15 - Hayır, hay ır. Onlar, buradan bin kat iyi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hayır. Fiziki koşullar bakımından . 
HÜKÜMLÜ 15 - Fiziki koşullar bakımından da iyi değil. 
... - Burada, yedi ay boyunca güneş almıyoruz. Güneş alınmıyor; ne havalandırmaya ne odaya güneş giriyor. .... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - HÜKÜMLÜ 30, akciğerlerinden ve kalbinden hasta olduğunu söylüyor
sun , tilmin çekilmedi , verilen ilaçlar Brokolin , Ampisin , Mioral. 
HÜKÜMLÜ 30 - Boğazımda, ciğerlerimde ittihap da vardır. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kan ge liyor mu ağzından? 
HÜKÜMLÜ 30 - Bazen ge liyor, devamlı gelmiyor; yalnız, ara sıra balgamla beraber geliyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Film çekilip, hastaneye de gidemedin . Buradaki hekimlerin verdiği 
ilaçlar bunlar; öyle mi? 
HÜKÜMLÜ 30- Evet, öyledir. Yalnız, kalp röntgeninıiz çekildi . Oradaki doktor "böyle bir şeyi yoktur" dedi . 
Erzurum Numune Hastanesinde bir bu ilacı verdi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Mioral vermiş . Film çekildi mi? 
HÜKÜMLÜ 30- Film çekilmedi. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kalp grafisi çekildi mi ? 
HÜKÜMLÜ 30- Evet. Yalnız, o çekildi. O da, bask ı yaparaktan. İşte , benim böyle bir hastalığım var; sanki, 
saldırıyor, öyle bir şey yoktur; ne suçumuz var, sizin elinizden çektiğimiz şey nedir gib isinden. Halbuki, biz de 
öyle insani bir durumla kendilerine söylemeye çalışıyoruz. Bir türlü , bu tedavim yapı lını yor. Dediğim gibi, ondört 
aydır bu İşkenceyi çekmekteyim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Skapulonun altında 2X3 ; göğüs kısmında 2X2; iki tane ve omuz deltoit 
bölgede 6 santimetre uzunluğunda kemik dokuyu da zedelemiş olan ve kolu hareket ettirmekte zorlanan tezyon 
var. 
Tabii', bu çatışmada filan oldu herhalde. Tedavi olaınıyorum diye mi söylüyorsun? 
HÜKÜMLÜ 30 - Tedavi o l amıyorum. Aynı zamanda, koluın sakat kaldı. Kafaında parçalar var, ayağımda var, 
ayak topuğumda var. Dışarı çıkamıyoruın. Sürekli, bunların acılarını hissediyorum . Aynı zamanda, kafamdaki 
parça, birçok zaman, ağrılar şiddetlendikçe, artık , o ac ı yı gidermek için kafamı bir tarafa vurmak 
istiyorum .... Dağda yaralı yakalandım . Ondan sonra, götürdüler. Onbeş günden fazla, şu urum yerinde değildi . 

işkence gördüm. Bunun sonucunda, zindana getirildim. Zindanda da epey bir süre uzatıldı , götürülmediın has
taneye, antibiyotikle giderilmeye çalışıldı. 
Birbuçuk y ıla yakın ittihap aktı. Kemikler çıkarıldı. Son döneme kadar da kendim çıkardım . Ayağımda yara var. 
Halen, ayak topuğumda bir de kafamda mermi içerisinde. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Tedavi olmak istiyorum diye bildirdin mi? 
HÜKÜMLÜ 30- Şimdi değil de bin defa bildirmişim .. ... . 

KOGUŞ A-5 
Saat: 19.10 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt... .... Genellikle, sorunları çok yönlü, değ işik boyutlarıyla incelemek üzere, 
birçok cezaevini geziyoruz. Bundan yinni-yinnibeş gün kadar önce, Diyarbakır , Mardin, Urfa , Batman cezaev
lerindeydik. Şimdi de Erzurum 'dan başladık , Erzincan, Tunceli , E lazığ ' a gideceğiz . 

Diğer iki koğuşta, çok geniş boyutlarıyla, kısmen , buradaki sorunları anlattılar. Tabii, bizim bütün bu çalış

malarımız içerisinde dikkat ettiğimiz bir nokta, her koğuşa giriyoruz; yani, arasından , zaman darlığını şey yapıp 
da Uç- beş koğuş veya rastge le seçerek gitmiyoruz da, her koğuşta farklı birtakım boyutlarıyla yakalamak, bir de 
kişileri görme olanağım ız oluyor ..... . 
Bu konuşmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendisinde kalacaktır ; yani, biz basın gibi değiliz. Dikkat eder
seniz, cezaevi idaresinden, yönetimden değil ; o nedenle, belli konularda ne kadar aç ık ve dürüst olabilirsek, 
çözüm önerileri konusunda da o kadar daha doğru kararlar alma imkanım ı z olur. 
HÜKÜMLÜ 33 - .......... . 
Erzurum Cezaevinde bir kadrolaşma vardır ki , öylesine katı bir biçimde, öy lesine sistem li , öyles ine organizeli bir 
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örgütlenme durumu vardır ki , buraya ge len her insan, ister savcı olsun ister bir başka yetkili olsun , burada belir-
lenen kurallara uymak zorunda, boyun eğmek zorunda; böylesi bir anlayış var. ..... . Ben, idareyle, cezaevi 
savc ılarıyla görüşmelerin tümüne katıldım. Aynı zamanda, bu cezaevinde temsilcilik görevini yürütüyorum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Koğuş mu seçiyor sizi temsilci olarak? 
HÜKÜMLÜ 33 - Koğuş seçiyor, evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - İdaredeki veya çalışanlardan onların böyle olduğunu ispatlayabilecek 
somut bir şeyler söy leyebilir misiniz? Şunlar ideolojiktir diye isim verebilir misiniz? Şu nedenden dolayı ideolo
jilerini fark ediyoruz diyebilir misiniz? 
HÜKÜMLÜ 33 -En ufak bir gerginleşmede bir MHP işaretlerinin yapılması var. Elle yapılan işaretler, biliyor-
sunuz ...... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bizim geleceğimizden dün haberleri oldu ya lnız Valiliğin . 
HÜKÜMLÜ 33 M.B. -Zaten, dünden bu yana biraz yumuşama durumu oldu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Erzurum 'da sorguda işkence gören var mı? Erzurum 'da sorgulanan kaç 
kişi var burada? 
HÜKÜMLÜ 34- Siz, Erzurum 'daki sorguyu kastedince Emniyeti mi kastediyorsunuz yoksa cezaevini mi kaste
diyorsunuz? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Sorgu ; yani, yakalandıktan sonra adliyeye sevkedilmeden veya savcılığa 
gönderilmeden önce yapılan sorgusu Erzurum' da yapılan var mı ; E mn iyette olur, jandarmada olur? .. Yok. 
Hep dışarıda ını yakalanıp gelindi? 
HÜKÜMLÜ 33 -Genelde dışarıdan geliniyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Peki, dışarıda olup diğer yerlerde sorguda işkence gören var mı? Hepiniz. 
Sorguda işkence görmeyen var mı ? Yok . 
Görenler nerede gördü? 
HÜKÜMLÜ 35- Cizre 'de evde yakalandım, Şırnak ' a götürdüler, alayda sorguladılar. .... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 35 - Filistin askısı vardır, orada teker vardır, suyu tekerin içine soktu. Teker içinde sopa, tokat, 
tekme vuruyor, ondan sonra götürüyor cereyan veriyor, sonra su dökülüyor, sonra bir sürü işkence gördüm ..... . 
HÜKÜMLÜ 36- Ben, Ağrı merkezde oturuyordum . Gece vakti terörle mücadelede polisler beni evimden alıp 
götürdü ler. 
Gerekçesi , birisi yakalanmış , benim adımı vermiş ; ben Ağrı ' da esnaftım, kebapçılık yapıyordum , herkes de biliy
ordu beni . Beni alıp götürdüklerinde, gözümil bağladılar -dördüncü beşinci kata çıktım ; çünkü, merdiveni çıkın
ca da fark ediyordum- ondan sonra kaba dayak . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ağrı Emniyet Müdürlüğü mü? 
HÜKÜMLÜ 36 - Evet.... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Neler yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 36- Kaba dayaktan sonra, elektrik verdiler; bir yatağa elimden ve ayaklarımdan bağladılar, yay gibi 
geriliyordum, üzerime su döktüler, bu daha azdır daha da yükselteceğiz dediler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerelerden verdiler, gözleriniz kapalı mı ? 
HÜKÜMLÜ 36- Gözlerim kapalıydı , değ işik değişik yerlerden verdiler, pannak uçtanından verdiler, göbeğim
den verdiler, edep yerimden verdiler, daha sonra üzerime su döktüler .... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -O e lektri ğ i nereden elde ediyorlardı , gördünüz mü? 
HÜKÜMLÜ 107 - Ben Ankara 'da yaka landım . PKK ' Iıyım . ERNK faaliyetini yürütürken Ankara 'da yaka
landım . işkenceleri anlatmaya gerek yok; çünkü, her türlü İşkenceyi gördüm Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesinde .... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Cezaevlerinde var ını işkence? 
HÜKÜMLÜ 107 -Cezaevlerinde ben görmedim; ancak, burası çok farklı bir cezaevi ..... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Burada işkence görmedin? 
HÜKÜMLÜ 107 -Ben işkencelerden sonra, 1996 ' nın sonlarına doğru geldim. 
HÜKÜMLÜ 37- Şimdi , burada, 1994' te yaşananlar biliniyor, diğer koğuşlarda da belki anlatılmıştır. ..... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Memleket neresi? 
HÜKÜMLÜ 41 - Ağrı . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerede sorgulandın, nerede yakalandın ? 
HÜKÜMLÜ 41- Van ' da yakalandım, orada sorgulandım . 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Orada işkence yaptılar mı? 
HÜKÜMLÜ 41 - Evet. ... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 41 -Arkadaşlarımın anlattıkları gibi , ilk önce bir şok işkence diye kaba dayak var; o anda, senden 
ne aldılarsa aldılar. Ondan sonra artık sistemli işkence başlıyor . Tabii, Filistin askısıyla, tazyikli su sıkmayla, hay
aları sıkma, cop kullanma. 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT -Neyle yapıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 41 - Genelde elleriyle yapıyorlar bunu. Bir de şambriyel var lastik; bedenine sarıyor, bir de copla 
ona vuruyorlar, o şambriyele vuruyorlar; vurdukça, sanki , senin bütün iç organların da dökülüyor gibi, çok kötü 
bir işkence tarzı , yeni geliştirmişler herhalde. Genelde, elektriktir. Yalnız, bana kullandıkları elektrik bir alettir. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nasıl bir şey? 
HÜKÜMLÜ 41 - Şöyle yuvarlak bir şeydi , bir kablosu vard ı , bazen buralarıma degiyor, hissediyorduın . 
Bıraktıkları yerde sanki orası bir acayip oluyordu . İnsan acıdan dayanamıyordu , çok kötüydü . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nerelerine koydular vücudunun? 
HÜKÜMLÜ 41 -Genelde koltuk altına , boyun altına ve diger hassas bölgelere. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Priz gibi mi? 
HÜKÜMLÜ 41 - Şöyle yuvarlaktı, süngerimsi bir şeydi, yumuşaktı; fakat, böyle bastırdıklarında çıldırtıyordu 
insanı , çok kötü bir şeydi . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kablosu mu var onun? 
HÜKÜMLÜ 41 - Bir kablo var, artık, kablo elektrige mi baglıydı bilmiyorum . 
Böcek kullanıyorlar ; yani, senin gözlerin kapalı devamlı olarak. 
HÜKÜMLÜ 41 - Bildigirniz böcek var ya, akrep türünden ; fakat, gerçek mi , plastik mi , insan hissedeıniyor. 
Psikolojik bir yöndür herhalde, bir işkence yöntemidir. İnsanı tamamıyla çıldırtacak bir durumu var. Belli yer-
lerine bırakıyor; şimdi sokacak, şimdi ısıracak diyor. Öylesi bir işkence gördüm .. .... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hasta olan var mı koguşta? 
HÜKÜMLÜ 34 - Benim mide sorunum var, ülser. Akciger rahatsızlıgım var. Bir de, varikosal denen bir 
hastalıgım vardır. Gerçi ameliyat olmam gerekiyor. İşte , götürmüyorlar. Götüremiyorlar daha dogrusu. 
HÜKÜMLÜ 46 - Üç yıldır böbreklerimden rahatsızım . işkenceden bugüne kadar böbreklerimden rahatsızım ; 
fakat, doktora gittigirnde uyuşturucu ilaç veriyorlar . Bir ttirlU gideremiyorlar. 
HÜKÜMLÜ 42- Rahatsızlıgımız, bildiginiz gibi , hastane koşullarına gitme imkanı yoktur. Gözde rahatsızlık var, 
kulakta rahatsızlık var, iç rahatsızlıklarımız çok. Film çekilmesi gerekiyor; fakat, koşullar yok. 
HÜKÜMLÜ 47- Mide rahatsızlıgı var. Bir de ellerde ve ayaklarda, açlık grevi sonras ı morarmalar, özellikle kır
mızılaşmalar oluyor ve de kaşınıyor. 
HÜKÜMLÜ 39- Benimki akciger hastalıgı ve böbrek hastalıgı ben de var. Akcigerden İki sefer film çekildi; bize 
cevap verilmiyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne gibi şikayetin oluyor? 
HÜKÜMLÜ 39 - ÖksürUk, nefes darlıgı , balgam hepsi geliyor, kan bazen geliyor. Zayıflama da oluyor. Ben 65 
kilo geliyordum, şimdi 40 kilo geliyorum ... .. . . 

KOGUŞ A-7 
Saat: 21.30 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Önce Y .Ö. ' ı dinleyelim ; çünkü, diger koguşlarda, onun bazı şeylere şahit 
oldugunu anlattılar. 
HÜKÜMLÜ 48- Şimdi , ben 1994 yılında l gdır' da evimde yakalandım . Iki gün ıgdır Emniyetinde, gerçekten 
insanlık dışı işkencelere maruz kaldım . Filistin askısında gördügüm yogun işkenceler sonucu, şu an, sag kolum
da kırık vardır. 

lgdır Emniyet Müdürlügü Terörle Mücadele Şubesi alt zeınindeydim . Şu anda kolum sakatt ır. 

BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT -Gözleriniz kapalı mı sorguland ınız? 
HÜKÜMLÜ 48 - Gözlerim kapalı bir şekilde . Birçok yerimde halen izleri de vardır. Onları, bayan arkadaşlar 
oldugu için açıklayamayacagım. YUcudumda, şu an, gerçekten, o rahatsızlıklar, o darp izleri , adli tıbba eger sevk 

edilirsem, o gün -tarihi bellidir zaten- işkenceye afındıgım esnada bana yapılan Filistin askısında kolumun 
kırıldıgını , hatta çıkık olmuştu, cezaevinde bu şey oldu. Beni Erzurum'da adli tıbba sevk ettiler. Adli tıp da beni 
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Nunıuııeye sevk etti . Nurnuneye gittiğim esnada kapatt ıl ar bu olayı. Raporunu DGM'ye göndereceğiz gibi bir 
şeyler söy ledi ler. Ben de buna kanarak , gerçekten böyle bir raporun da DGM'ye gitmediğini de öğrendim, 
dosyaında böyle bir şeyin de geçmediği ni öğrendim. Daha sonra. burada bir vahşet dönemi başladı. Şu an ayağıın
da ha len 1994 y ılının fa laka izleri vardır. Bunların rahatsızlıkları devam ediyor. Bunlar gözle görü len şey l erdir. 

Bana o dönemde çıplak bir şeki lde işkence yaptılar . Şu omuz k ısmımda copların şeyiy le darp izi görülüyor. Bu 
kemik kısmına coplar vurulduğunda et ler böy le tamamıy la s ıyrılmıştı , halen izi'de vardır. Gerçekten , dört defa 
ben burada i şkenceye a lındıın . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Burada dediğini z yer I ğdır' daki terörle mücadeleyi mi söylüyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 48- Yok. Burada cezaevinde o lan şeydir. 
Gerçekten, burada dört sefer beni fa lakaya ald ıl ar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerede falaka? 
HÜKÜ ML Ü 48- Kantinin yanındaki, şu anda sözde ınesci t yapmışlar orada da namaz kılıyorlar. Orada bana iki 
defa, hatta koğu şta da iki defa gece askeriyenin içeri g irmesi, askeriyey le birlikte gardiyan ların beni ranza üzer
ine yatırmaları , öy le bir duruma beni getirdiler ki , gerçekten yürümeyecek bir duruma ge ldim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - 1994-95'ten sonra var ını işkence? 
HÜKÜ ML Ü 48- Ondan sonra devamlı baskı vardır. 
IONNA KUÇURADi - En son ne zaman oldu bu? 
HÜKÜMLÜ 48 - En son 94-95 dönemlerinde. 
IONNA KUÇURADİ -Ondan sonra yok. 
Ondan sonra baskı var. Burada, kontra cinayeti bile işledi ler. 70 yaşındaki bir insanı -ben bunu ilk defa söy lüyo
rum- havalandırmaya as ıp, ondan sonra intihar süsü verdi ler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Gördünüz mü onu ası lırken? 
HÜKÜMLÜ 48 - Benim bulunduğum hücrede beraber yatt ık . O gece götürüp bizi o hücreye koydular ve 
sabahleyin gardiyanlar bize kalıvaltı get irdiler. Hiçbir cezaevinde gardiyanlar tutuklulara kalıvaltı götürmez. 
Adamı nas ıl götürmüş l er asmışlar? Ben de o zaman sakattıın, koliarım bir kiloyu, yarım kiloyu kaldıracak güçte 
de değildi . Yeni sorgudan çıkmıştım iki ayd ır, birbuçuk ayd ır ve onu haval andırmada asın ı şlardı. Gelip bizi 
çağırd ıl ar. Biz üç kiş iydik zaten içeride .... Müdür burada vardı. " Kalkın kahvalt ıya" biz de kalktık , h avalandır

mada adam asılı ve gard i yanları çağırdım. Birçok personel ha len burada bulunuyor. Ded i " tamam, biz gördük, 
intihar etm iş , korkmay ın size bir şey olmaz." Ded im " mademki böyle bir şey vardı , siz ge lip içeri diyecek-tiniz 
'arkadaş lar korkmayın , o arkadaşınız intihar etmiştir, bundan çekinıneyin diye niye bize söy lemediniz." Ondan 
sonra bizi içeri tıktılar , cenazeyi nas ıl yaptılar, şey yaptıl ar ailes ine gönderdiler. Hatta, o adamın intiharından 
sonra sabahley in beni Erzurum Numune Hastanesine götürüp - i ş te bana sözde adli' tıp raporu verecekler işkence 
gördüğüme dair- asabiye bölümünde benden imza aldılar, bunalım geçirmiş di ye. Hatta, burada benim o dönemde 
amcaının oğlu da tutukluydu , bunu da Müdtir ge lip söy l emiş ti "senin amcanın oğlu intihar ediyor." Böyle bir 
zemini de hazırlamışlar ve ben amcaının oğluyla görüştüğüm esnada, amcaının oğlu dedi "Müdür gelmi ş bize 
böy le bir şey söy l emiş ." Öyle şey söy ley ince, beni hastaneye götürme leri, o asabiye bölümünde beni muayene 
etmeden, deftere kayda imza atmaları gerçekten beni şüphelendirdi . Ben o esnada, .... 'a, hatta fiziki' olarak şeyde 
bulundum "sen niye bana bu oyunları oynuyorsun ; bu yaşlı adaını öldürdünüz, sıra bende deği l mi, işte intihar 
etti g ibi" .... , o dönemin Müdürü , buradaki insanlara, o adamın karısı kaçmıştır, onun için intihar etmiştir gibi 
propagandalar yapmıştır. Onun da asılsız olduğunu bütün arkadaşlara da söy ledim; "arkadaş l ar durum budur, beni 
bugün doktora götürdüler, benden imza aldılar, böyle bir komployla beni de götürecekler, onun için duyarlı olun, 
bundan sonra beni öldürse lerde siz in haberiniz olsun" dedim . Bunu söy ledikten sonra, ... cezaevini terk ett i. Bir 
daha da .... ' un yüzünil görmedim . Artık kay ıplara karıştı.. ..... 
Öyle bir duruma getirilmiştİk ki , her türlü komployla, her türlü entrikayla karşı karşıya ka lmı ştık. Gerçekten, 70 
yaşındaki bir adamın iki oğlu da dağda olduğu için bunu yaptılar, ailesine "s izin adaınınız intihar etti" dediler. 
Hatta beni de öy le bir komployla götürmeye çalıştılar. Ben bu olayın farkına vardıın . 60-70 gardiyan biliyor bu 
durumu . Ben ..... ' a söyledim "nasıl o adama komplo yaptınız, bu komployu bana yapmaya çalışıyorsunuz, benim 
başıma burada bir şey ge lirse sorumlusu sizsiniz." Ondan sonra işkenceye başladılar, komploya başladılar; bayrak 
provokasyonu, bayrak oyunu, insanları bana karş ı kullanma, beni teşhir etmek amacıyla birçok yönteme başvur
dular ve sonuçta, artık, defalarca açlık grevine g irme, onsekiz gü nlük, otuzaltı günlük grevlere; öyle yaşamak
tansa ölmek için ben birçok greve ginniştim . 1994 y ılında başladım , bu hala günümüze kadar devam ediyor. 

Otuzaltı gün , onsekiz gü n, beşer günlük , ilçer gü nlük; yani , yaşamaktansa ölümü bile göze almıştık . Niye; artık 
yaşam hakkı yok. 
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Buradaki uygulamaları , böyle sizin gibi insanlar bir pencerede görecek o vahşeti , o yapılanları , insanlık onuruy
la bagdaşmayan ; yani , hiçbir yerde eşi ve benzeri görülmeyen muamelelere tabi tutuldugu zaman, burada 
oynanan oyunların farkına varacaksınız; ama, her taraf kapalı. Müdür aynen oyunun içerisinde; gardiyanı , per
soneli hep oyunun içinde, koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Bunu açıga çıkarmak, bunu dile getinnek cesaret 
işidir. Ben şu an açıkladıgımı o dönem açıklasaydım , götürüp hücreye atıp orada beni as ıp , intihar etti deyip olayı 
bitirirlerdi . 70 yaşındaki insanı öyle yaptıklarında, beni de öyle yapacaklar. 
Burada o adamın öyle yapılması olayını da ben size anlatayım . Geceydi -o gün ben bu cezaevine geldim- o üç 
kişiyle bizi bir hücreye koydu . Boydan boya boş bir koguş . Müdür "bu gece burada kalın , sizi koguşlara dagıta
cagız" dedi . Gece saat 1 1 .OO ' de bize yemek verdiler. Cezaevinde 4'te, 5'te yemek veriliyor, 1 1 ' de bize yogutlu 
makama, barbunya yemegi bize yedirdiler. Artık öyle bir duruma geldik, bilmiyorum, uyuşuk ... Bize ne biçim bir 
oyun oynadılar . Yattık , sabahleyin gelip bize kahvaltı getirdiler, yumurtayı da kapıya bıraktılar. "Kalkın 

arkadaşlar, sayım" dediler. Biz çıktık havalandınnaya, adamın asılı oldugunu gördük ve çagırdım , dedi " tamam, 
tamam , biz gördük." Ben dedim "mademki görmüşsünüz, az önce kahvaltıyı nasıl getirdiniz, diyecektiniz 
' arkadaşlar korkmayın, bu intihar etmiştir, sizin bir şeyiniz yoktur' niye böyle söylemedin iz." Burada bilinçli bir 
temelde o kontra eylemi yaptıklarının artık farkına vardım , burada neler dönüyor neler dönüyor. Ben örgüt üyesi 
degilim , bir yardım ve yataklık davasından ben bu cezaevine düşmüşüm . 

Bana müebbet ceza verdiler. Benimdosyamda bir defa Yargıtay ' a gitti, bozuldu geldi esasen ve tekrar müebbeti 
sırtıma verdiler; önemli degildir. Bir yardım yataklık davasında beni müebbet cezasına çarptınnışlar. Nedir; 
insanları sustunnadır. Her tilrlU oyunla, ömegin, dışarıda birçok insanın olayını , eylemini , faili meçhulleri benim 
sırtıma yilklemişler. Polis kendisini başarılı göstenniş, operasyon yapmış , terörisli yakalamış , getirmiş burada 
cezalandırıyor. Ben buradaki vahşeti bilmiybrdum. Sorguda kolumu kırmaları , Filistin askısında bana ne 
muamele yaptıklarını , bir insanı nasıl öldürdüklerini ve aynı olayı , aynı komployu bana nasıl sergilediklerini ben 
gördüm, ben geçirdim , birçok şeyin farkına vardım . Demek ki , böyle şeyler de vannış . Sorgudayedi sekiz tane 
eylemi sırtıma yUklUyor da, beni müebbet cezasına çarptırıyorlar da, niye burada insanları öldünnesinler, niye 
beni öldilnnesinler. Gerçekten bu yapıldı. Burada bir insanı gözilmUzUn önünde olmasa bile, komployla o insanı 
öldUrdUler. 
HÜKÜMLÜ 49 - Benim yaklaşık bir yılım dolmak üzeredir bu cezaevinde. Daha önce Diyarbakır ' daydım . 
Buraya geldim . Bir silre kaldıktan sonra rahatsızianma durumu söz konusu oldu . Cezaevi doktoruna çıktım ; fakat, 
doktora çıkmam herhangi bir şeyi degiştinnedi hastalık yönünden . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne şikayetiniz var; yürüyemiyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 49 • Gittikçe hastalıgım arttı, mide kanaması oldu, bagırsaklarda rahatsızlıgım vardı. Ayaklarımda 
bir rahatsızlık söz konusuydu . Buradaki , cezaevindeki iki dektorun acilen hastaneye kaldırılmam yönündeki dey
işi Uzerine, hastaneye kaldırıldım . Daha önce onur kırıcı yaklaşımlar, işkence , çeşitli dayatmalar sonucu, çıkma
ma durumu söz konusuydu. 
Biraz önce sonnuştunuz en son işkence hangi tarihte yapıldı diye ; en son, 1997 yılı Mayıs ayının son haftasında 
bizzat bana burada yapıldı. ...... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne diye yapıldı? 
HÜKÜMLÜ 49 - Belirttigim gibi agır hastaydım . Battaniye içerisinde arkadaşlar kapıya çıkardılar. Burada 
kapıya çıkarıimam la birlikte arkadaşlarım geri döndU. Orada bizzat başgardiyan vardı , MUdUr yardımcıları vardı 
" işte, bu, teröristir, dagdan gelmiştir, ona göre" böylesi bir uyarı yaptılar askere. Tabii, askerin yanında başkaları 
da vardı , gardiyanlar vardı. Durumum da pek iyi degildi. Ben yataktaydım , doktorlar koguşa geldi . Acilen 
kaldırılmam istendi . Kaldırtldım ve kapıya göttirülmemle birlikte işkence başladı. Arkadaşların içeriye girmesiyle 
birlikte, battaniye içerisinde epey işkenceye tabi tutuldum . Sopalar vardı , kalaslar vardı ellerinde. Battaniye 
içerisinde cezaevi kapısındaki merdivenlere defalarca kaldırılıp vuruldum, dengemi kaybettim, bir baygınlık 
geçinne durumum söz konusu oldu. Son anda göztirnil açtıgımda, hastanedeydim; fakat, hastaneye göttirtilmem 
sırasında ne kadar sUre geçti aradan bilemiyorum. Hastanede doktora çıkartimama durumu söz konusuydu . Bir 
doktor getirildi, dektorun gelmesiyle birlikte, yine astsubay , saglıkçı -bu ran ın saglıkçısı , halen buradadır- birlik
te yine vunnaya başladılar ve orada, hastanede bizzat salonda. Halkın önünde teşhir etmeye çalıştılar, işte, bu, 
teröristir diye halkın saldırısını geliştinneye çalıştılar . O durumda, hiçbir şey yapılmadan , herhangi bir muayene 
yapılmadan getirildim . O günden bu yana hastaneye çıkartimama durumum söz konusudur. Ayaklarımda gittikçe 
rahatsızlık arttı. Doktor sevk etmek istedi ; fakat, talimatlar vardır gönderemeyiz diye. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Şimdi , siz, yürümekte zorluk mu hissediyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 49 Bir yıldır ben yataktayım . 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ayaklardaki o histen dolayı mı yürüyemiyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 49 - Suranın personeli çok iyi biliyor, buraya geldigirnde çok rahattı durumum , ayaklarımda bir 
rahatsızlık yoktu, mide konusunda hiçbir rahatsızlıgım yoktu . Burada gelişti ; fakat, yapılan işkenceydi . Hergün 
de aynı tehditlerle karşılaşıyoruz. Geçenlerde de bir eylem yaşandı , ellibeş gün sürdü bu eylem. Karşılıklı 
tehditler var, yine görüşürüz, yine götürürüz gibi. Yine götürUidüm, bir eylem sonrası, cumartesi günü, Uç gün 
sonra götürüldUk hastaneye, hastanede hiçbir şey yapılmadı , doktor "kardeşim biz bir şey yapamayız" dedi ; yani , 
boşuna gelmişsin . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kalkarnıyar musunuz? 
HÜKÜMLÜ 49- Oturamıyorum , uzanmam gerekiyor. Arkadaşlar taşıyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Tekerlekli sandalye filan var mı? 
HÜKÜMLÜ 49 - Tekerlekli sandalye diyorsunuz, ben size şunu diyorum , mevcut uygulamalar ve politikalar 
karşısında bir ilaç dahi verilmedi .. ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sizden başka hasta var mı? 
HÜKÜMLÜ 49 - Pek fazla yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - O ...... kimdi? 
HÜKÜMLÜ 50-25 yaşındayım , beş yıldır buradayım , 14 yıl ceza aldım . Hüküm özlüyilm . 

1994' de yaşananlar birçok yönüyle biliniyor; zaten, basma da yansıdı. 1994' te burada yaşanan işkenceterin 
boyutu çok üst düzeydeydi ; yani , buna ragmen, işkenceler öyle bir düzeye vardı ki, ben birey olarak bu 
işkencelerim öyle bir dozaja geldi ki buna karşı fizikman kendimi imhayayönelik bir girişimim de söz konusu 
oldu ; yani , kendimi astım bunları protesto etmek için , işkencelerden kurtulabilmek için . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Tarih olarak ne zaman astınız? 
HÜKÜMLÜ 50- 30 Agustos 1994. Böylesi bir girişim oldu, tekrar hastaneye kaldırılına durumu söz konusu oldu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Arkadaşlarınız var mıydı yanınızda? 
HÜKÜMLÜ 50 - Benimle birlikte kendisini yakan arkadaşlarımız var. Yine birlikte kaldıgımız .... , .... , 
HÜKÜMLÜ 2 ; bu arkadaşlar var, aynı koguştayız. Geli, teker teker alıp işkenceye götürüyorlardı. E Tipinin 
hamarnı var, daha önce orada işkencelere alınıyorduk. Böyle sistematik bir işkence gelişti ; bu, bir ay kadar devam 
etti ; ondan sonra Bakanlıktan bir heyet geldi, heyet geldikten sonra koşullarımızın düzelecegini falan belirtti . 
Heyet gittikten sonra M.E. isminde Müdür geldi , zaten ondan sonra bu özel tipe getirildik, burada işkenceterin 
dozajı iyice artırıldı , haftada bir falakalardır, yeni gelenlerin soyundurulup çırılçıplak koridorda koşturularak sırtı
na bindirmedir, slogan attırmadır, böylesine yaklaşımlar kendisini gösteriyordu . Mesela, başgardiyan ... var, baş
gardiyan ... var, .. vardı daha önce burad~ başgardiyan .. . var, O. var yani bunların bir çogu var; zaten, hepsi ideolojik. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nereden biliyorsun ideolojik olduklarını? 
HÜKÜMLÜ 50- Adamlar bize açık açık söylüyordu "biz sizi yaşatmayacagız, görürsünüz, burası Erzurum'dur; 
siz kendinizi nerede sanıyorsunuz." 
HÜKÜMLÜ 51 - MHP rozetini taşıyorlarmış . Bu bozkurt işareti yaptıran adam, o sloganı atıyordu sırta binerek; 
bozkurt işareti yaparak, o işareti yaparak zaten ideolojik olduklarını göstermeye çalışıyorlar; yani , MHP'ye baglı 
olduklarını, MHP ideolojisini benimsediklerini, Türk milliyetçiligi, Türk faşizmi biçiminde propaganda yapıyor
lar, o yaklaşımı gösteriyorlar. Zaten bu açık bir ideolojik yaklaşımdır, kiihin olmaya gerek yok. 
HÜKÜMLÜ 52 - Başgardiyan R. var, defalarca açık açık "ben Abdullah Çatlı ' cıyım" demiştir bize. Kendisine 
her zaman yüzüne karşı da söyleyebiliriz, eger dogruyu söyleyecekse tabii'. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne zaman söyledi bunları ? 
HÜKÜMLÜ 52 -Gün olarak hatırlamıyorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - 3 ay önce mi, 6 ay önce mi , Abdullah Çatlı ölmeden önce mi sonra mı? 

Zaten, ölmeden önce adı pek gezmiyordu? 
HÜKÜMLÜ 52 - Tabii, Susurluk olayından sonra kuşkusuz gelişti . Susurluk olayından sonra -bazen koguşlara 
tamirat ve benzeri için geliyordu- " ben Abdullah Çatlı ' yı severim, ben Abdullah Çatlı 'cıyım" gibi lafları en az 
iki defa, iki defa oldugunu kesin biliyorum ...... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Teröristligi, caniligi, işte adam öldürdüler, asker öldürdüleri de kabul 
etmiyor musunuz yani, ona da mı itirazınız var? 
HÜKÜMLÜ 51 - Bu konuda devletin kendi hukuku var, bir insan cezaevine girdikten sonra artık o suçlardan isnat 
edilemez. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Cezamızı aldık diyorsunuz. 
HÜKÜMLÜ 51 - Bu konuda artık biz onun savunmasını yaptık, haklı görUrUz görmeyiz o ayrı bir şey ........ 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT -S izi tanıyabilir miyiz? 
HÜKÜMLÜ 53- Ben 1994 ' ten beri buradayım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT -O o l ay l a rı siz de burada görüp, yaşadını z mı? 
HÜKÜMLÜ 53- Tabii ben de yaşadım . Arkadaş l ara bir soru da sordunuz, MHP' li oldukl arını nereden biliyor
sun uz diye. Kald ı ki , MHP bayrag ı idarede yaka l andı. Gelen heyetin o bayrag ı görmes i de vardı. 1994' te Müdür 
M.E. , kendi arkas ındak i duvara asmış tı bunu . Mesela, şahsen ben kendim tu va let l ogarın a bile girdim ve bunu 
yapan da yine C. ' di . Hatta ge ldi bana baktı , dedi nas ıl s ın , sen ş imdi ne durum la ra girm i şs in ; logari ar da hemen 
şu pencerenin yan tarafındadır ; yani , buraya kadar da o pisligin içine girdim, çırılç ıpl ak bir şekildeydim hatta ve 
bana ç ı ka rk en s ıcak su dahi vermediler, soguk suyla temi zlendim . 
içeride arkadaş l a rım ı zın ç ırılç ıplak s ırtına binip, arkadan copl anmas ı var . .. .' ye bakıyorsun -arkadaş l a r , fi ziki 
olarak , yani. yüz şek li olarak siyah oldugu için ... diyorl ar- 200 kilo ağ ırlığ ı vardı ve arkad aş l arın s ırtın a biniyor
du . Arkadaşları n ç ıpla k bir şek ilde o luşu , bırakın koridorda, kı ş ın o fırtın ada cezaev i etrafında dahi ş ınav çek
tiriyorlardı , d ı şarıda koş turuyorl ardı ; buradak i tüm gardiyanlar onu dövdü, h <ı tt a, bir a rkadaş ın kafas ı ş i ş ti , gün
lerce o şişkinlik geçmedi , ... ark adaş . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT - Siz nerede sorgul andınız? 
HÜKÜM LÜ 53 - Ben, Kars Emniyetinde sorgulandım . 
12 y ı l hükümlü a ldım . Kars Emniyetinde 14 gün göza ltında kaldım ve yapıl an i ş kence l e r , elektrik verilmes i, 
ask ıya a lı nmas ı, aç bı rakılm as ı hücrede; zaten, yakalandıgımda ilkba lı ardı havalarda oldukça soguktu , Kars tarafı 
çok soğuktur ...... 
OS MAN KILIÇ (istan bul)- Siz nerede yakalandınız, hangi suçlar isnat edildi? 
HÜKÜMLÜ 52- Ben örgüt üye liginden a ltı y ıldır cezaevindeyim . Çeş itli cezaevlerinde ka ldım . 
HÜKÜMLÜ 54- l 994 sürecinde ben de buradaydı m. Her ne kadar, arkadaş ların da vurguladığ ı gibi , kaba anlam
da işkence bitt i gibi görünse de, psikolojik olarak, gardiyanl arın , buradaki görevlilerin bizim üzerimizde uygu
l adı k l arı yöntem, fi ziki i şkenceden daha ağır bir şekilde devam etmektedir .. .... . 
HÜKÜMLÜ 55- Kısa bir şey söylemek isti yorum . Sorunlarımı z ı geni ş kapsamda dinlediniz; bunların çözüm e 
konusunda, özellikle buradaki personeli dikkate alnı anı z gerekiyor. Aslında cezaevini yöneten, buradaki idare 
değ i l di r , yani, buray ı yöneten, biraz dışarıdaki MHP örgütünlenmesi ve buradaki gardiyanlardır .. .... . 

KOGUŞ A-9 ( ll kişi li k) 
Saat: 22.40 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT - Bütün koguş ları gezdik. Tabii, saat de geç oldu as lında . Genelde ı 994-
1995 y ıll arı n da kiler , ş u anda devanı eden genellikle devanı eden tehdit şeklindeki psikolojik baskıları , cezaevi 
içerisinde yaşananl arı , hastaneye g idildi ğ i zaman hastanedeki bakı ş açıl arını , ça l ı şan ki ş il erin içeri sinde ideolojik 
olarak yak laşanları , diger koguşlar etra flı biçimde anlattıl a r . 

Biz, sizin koğuşunuzda , buraya ge lmeden önce veya tutuklandığ ı , yakalandığ ı zaman Erzurum içeri sinde sorgu
lanan varsa, i ş kenceye ugrayan varsa bunları ögren e linı ; bir de, hastan ız var m ı diye öğrenmek istiyoruz; çünkü, 
genel anlam ı y l a olanları çok etraflı anlattılar ...... . 
HÜKÜMLÜ 59 - Şimdi , sizde belirttiniz, arkadaşlarınıız, belirli yönleriyle an latmaya çalışmışla r. Sorun, burada 
bir insan ın sorunu degil , ll ki ş ilik bir koguşun sorunu degil ; burada l 70 kiş iyiz, hepimize uygulanan politika 
ayn ı d ır ; yani, değ i şen bir şey yok .... .. . isimli arkadaşımız, tedaviye ihtiyacı var; ama, yapılmıyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nesi var? Şu anda tekerlekli sandalyede. 
HÜKÜMLÜ 59 - Bir bacag ı yok, diğeri de sakat bırakıldı. Di z kapag ı , normalinde ameliyat edip iyileşebil ecek 
konumdayken, ö iUnı e terk edildi . Henüz yara bere içinde, kes ilmiş ayağından sürekli iltihap akmaktadır. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT -Akıyor mu hala? 
HÜKÜMLÜ 59 - Diger ayagından yine iltihap akmaktadır . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nereden akıyor diğer ayak? Gelin şöy le bir bakalım , ben aynı zamanda 
t ıp doktoruyum, iç hastalıkları uzman ıyım ; akan bir yer varsa görelim . 
Dizinizden rahats ız olduğunuz bu sol ayak nereden akıyor? Çat ı şmada mı oldu bu? 
HÜKÜMLÜ 65 - Yakalanırken. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Am eliyat ettiler mi orada? 
HÜKÜ MLÜ 65 - Hay ır yapmadılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dizde çok fazla miktarda skatri s dokusu, kopma, kemikte deformitesi var. 
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(HÜKÜMLÜ 65 'in dizinin fotoğrafı çekildi) ....... ... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerede yakalandınız? 
HÜKÜMLÜ 65- İran sınırında yakalandık , İran tarafına teslim edildik ...... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Burada işkence gördünüz mü hiç? 
HÜKÜMLÜ 65- Tabii, burada gördük. Biz, I 994'ten beri buradayız. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - 1994 ' ten beri ayağının biri yok. 
HÜKÜMLÜ 65- Evet, işlevsizdir, tekerlik sandalyeyi alalı bir hafta kadar zaman oldu . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Burada ne işkence gördün? 
HÜKÜMLÜ 65 - Daha önce biz E tipindeydik, tüm arkadaşların -belki anlattılar- çekmiş olduğu işkencelere 
bizler de maruz kaldık , daha önce bir arkadaş daha vardı , daha sonra hüküm giydi Çankırı Cezaevine gitti. Yani , 
bu halim izle, gerçekten, o vahşet sürecinde, o saldırı sürecinde, özellikle, bizler, böyle yoğun baskı altında, yoğun 
işkence altında , tehdit altında , yani insan artık yaşamak istemiyor bu durumda. Nasıl böyle olabiliyor? ...... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - 1994 ' te, 1995'te burada mıydınız? 
HÜKÜMLÜ 62 - 1995 vahşetinde ben de vardım burada . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Size ne yaptılar? 
HÜKÜMLÜ I 85 - Her türlü insanlık dışı muamele. İstanbul Gayrettepe sorgusunda gördüklerim in beş katını 
burada gördüm .......... 
HÜKÜMLÜ 63- Gerçekten , buraya gelmeniz sevindirici bir olay. Birçok heyet gördük . Uzun y ıll a r ben zindan
larda kaldım . Şunu söy lemek ist iyorum ; soruna eğilmek istiyorsunuz, en azından öyle görünüyor, buna inanıyo
rum ; ama. gerçekten -arkadaşların anlattıklarına ben katılıyorum- buranın durumunu düzeltmek i stiyorsanız, 

öncelikle, benim anladığım, bu personelin değişmes i gerekiyor. Bu personel değişene kadar burası sorun olmak-
tan çıknıayacaktır, bizim burada insani yaşama koşullarınıızın sağlananıayacağı görünüyor .......... .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Memleket neresi? 
HÜKÜMLÜ 63- Benim memleket Diyarbakır . Ben, Adana' da , 1992 yılında yakalandım. Malatya'da, Çankırı ' 
da kaldım ........ 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Burada işkence gördünüz mü? 
HÜKÜMLÜ 63 -Hayır ........ 
HÜKÜMLÜ 64- Arkadaşlar. genel hatları y la hemen hemen ortaya koydular. yani , diğer arkadaş lar da bir bölüm 
an la tm ış lar. 
Ben , biraz şunu vurgulamak istiyorum : Gerçekten, bir insan cezaevine gi rınişse, biraz o devletin kendisinin koy
muş olduğu yasalar, hükümler gereği. bir anlamda, o hükümlünün can güvenli ği nden sorumludur di ye düşünüy
orum; ama, maalesef -bunu üzülerek belirteyim- özellikle Erzurum Cezaevinde bu yoktur ..... 
1994 sa ldırı s ında E tipindeydiııı. 2 kere beyin ameliyatı geç irdiğ iın halde -bunu , hemen hemen tüm personele o 
zaman söyledim- yoğun işkencelerden geçtim. Her türlü kaba dayak, ölümcül darbeler vurularak. ölümcü l 
saldırılar yapıldı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kelepçeleriniz sökülerek mi muayene oluyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 64- Kelepçeler sökülmüyor: bazen film çektirnıe durumu olursa açılıyor; ama, elin kelepçeli, diyor 
"ben senin dişini çekeceğim" Yani , bunu bizzat doktorlar söylüyor, diş doktoru söy lüyor .... .... 
BAŞKAN Dr. EMA T. PİŞKİNSÜT - erede sorgunuz yapıldı ? 
HÜKÜMLÜ 66- Diyarbakır şehir merkezi. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT -Nerede. Emniyet Müdürlü ğü mü? 
HÜKÜMLÜ 66- Çevik kuvvetle. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Bize orayı tarif edebilir misiniz? 
HÜKÜMLÜ 66- Gözlerimiz ancak hücrede açılıyordu . di ğer şeylerde kapalıydı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaç kişi vardı? 
HÜKÜMLÜ 66 - Sorgu şeylerinde; 20'ye yakındı yani, bu civarda şeyler vardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT -Nerede sorguladılar seni? Arada canılı bölme var mıydı? Nas ıldı od:ı . 
hatırlıyabiliyor musun? 
HÜKÜMLÜ 66- işkenceye çıkardıkları zaman gözlerimiz bağ lıyd ı. 
BAŞKAN Dr. EMA T. PiŞKiNSÜT -Hücrede mi yaptılar işkenceyi , ayrı sorgu odas ına nıı a ldılar? 
HÜKÜMLÜ 66- Sorgu odaları vardı. askı yerleri vardı, elektriğe verilen yerler vardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiN ÜT -Nas ıl elektrik üretiyorlardı. ney le? 
1-IÜKÜMLÜ 66- Elekrriği, askılara alındıktan sonra. değişik şey i eri mize bağlıyorlardı. pannak uçlarına bağlıyorl:.ırdı. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Alet gibi bir şey var mıydı , görüyor muydunuz, gördünüz mü? 
HÜKÜMLÜ 66- Yok; kablo vardı , yalnız, gözlerimiz bag! ı oldugu için askıdaydık o anda. Çevrilebilir, makine 
gibi bir şey vardı , çevirmenin düzeyine göre voltaj veriliyordu , ondan fark ediyorduk ; fakat, gözlerimizle pek 
fazla bir şey görmedik. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ayagınızın altı halıfleks miydi , taş mıydı? 
HÜKÜMLÜ 66 - Betondu . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Böyle bir oda mı , yoksa cam lı , bölmeli ayrı bir yeri var mı? 
HÜKÜMLÜ 66 -Ayrı ayrı yerler vardı , elektrik verilen yerler vardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Duvarları nasıldı? 
HÜKÜMLÜ 66- Burası gibi duvar vardı. Tazyikli su verilen yerler vardı. Aynalı , camların karşısına göttirülen 
yerler vardı ; degişik odalar vardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Sizi iki dolabın arasında mı askıya aldılar, yoksa tavandan mı aldılar? 
HÜKÜMLÜ 66- Tavandan aldılar. .. ... . 
HÜKÜMLÜ 59- Buraya geldiginiz için teşekkürler. 
Ayrılış saati : 23 .33 

ERZU RUM E TİPİ KA PALl CEZA ve TUTUKEV i 
3.5. 1998 Pazar Saat: 09.45 

Rev ir 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Şimdi , genel anlamıyla , Erzurum E tipi cezaevi revirdeyiz. 4 tane saglık 
memuru, 2 tane doktor, haftada bir gün gelen diş hekimi var. 
Bir eksiginiz var mı? 
KÖKSAL LAZUT (Hastabakıcı)- Bir eksigirniz yok şu anda. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Koguşlara giriyor musunuz? 
KÖKSAL LAZUT- Koguşlara girmiyoruz, buraya geliyor. Acil durumlarda koguşlara giriyoruz ... .... .. . 

ADLi KOGUŞLAR 

2. Ko~uş 
Saat: 10.00 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT -Biz, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan geliyoruz. Ben Komisyon 
Başkanı , Aydın Milletvekili Doktor Sema Pişkinsüt. .... Içeride bütün koguşlarla görüşüyoruz ve içeride de ceza
evi idaresinden kimseyi almadan görüşüyoruz. Onun için hem cezaevlerinin koşullarını hem sizin beklentilerinizi, 
bir sorun varsa da onları çözmek üzere insan hakkı çerçevesinden de bakıyoruz. 
Burası adli koguşlardan birincisi. Kaç kişisiniz? 
HÜKÜMLÜ 67 - 23 kişi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Normalde kaç kişilik kapasite içeride yatak olarak? 
HÜKÜMLÜ 67 - 36 kişi .. ..... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT -Nerede yakalandınız? 
HÜKÜMLÜ 67 - Ben kendim teslim oldum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT - Sorgu? 

HÜKÜMLÜ 67 - Sorgu Emniyette yapıldı ; fakat, öyle eziyet falan görmedim . .. .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT - Peki, sizin sorgunuz Kars ' ta dediniz. 
HÜKÜMLÜ 68- Kars'ta oldu, 1 O gün işkence gördüm efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT -Neresinde gördün? 
HÜKÜMLÜ 68 - Kars jandarmada gördüm ...... Savcı bey tekrar Emniyete gönderdi. Bu kez jandarmanın 
sorgusuna güvenmedikleri için Emniyete gönderdiler. .... .. . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kars'ta Emniyet Müdürlügünde nasıl bir işkence uygu l ad ıl ar; Emniyet 
MUdüriU~ü binasında mı , çevik kuvvette mi , nerede yapıldı? 
HÜKÜMLÜ 68 - Emniyet Müdürlügünde. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaçıncı katta? 
HÜKÜMLÜ 68- Zemin katında , 1994 yılında . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nasıl bir işlem yaptılar size? 
HÜKÜMLÜ 68- Her tür. Filistin askısı diye bir yöntem var; orada asıyorlar . Onun dışında, parmak ve organa 
elektrik vererek yine asıyorlar, yumurtalıkları sıkıyorlar. Daha değişik bir şekilde , her türlü, akla gelen her şeyi 
yapıyorlar yani . Onlar da insansa, onları yapmamaları lazım . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Lastik içerisine oturttular mı? 
HÜKÜMLÜ 68 - Tabii, elbette. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nasıl yaptılar onu? 
HÜKÜMLÜ 68- Boyna lastik takıyorlar. Artık gözlerim kapalı , ne şekilde oluyorsa insanı çok etkiliyor yani ...... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -... işkence gördün mü sen , herhangi bir şey yaptılar mı? 
HÜKÜMLÜ 70- Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerede? 
HÜKÜMLÜ 70- Erzurum ikinci şubede . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerede o; Emniyet Müdürlüğünden ayrı mı? 
HÜKÜMLÜ 70- Cumhuriyet caddesinde, Emniyet Müdürlüğünde. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaçıncı kat? 
HÜKÜMLÜ 70- Zemin katta. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nasıl bir oda, tarif et bakalım . 
HÜKÜMLÜ 70 - Uzun bir koridor. Suç ortaklarım da vardı. Yani , benden çok onlar işkence gördü .............. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - İkinci şubede ne yaptıklarını anlat bakalım , geceleri aldıkları zaman ne 
yapıyorlardı? Gözünü bağlıyorlar mıydı? 
HÜKÜMLÜ 70 - Göz falan bağlama olmadı bana karşı da, yani , falaka falan vurdular, sille attılar, tekmetokat 
yumruk vurdular .. ...... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kendin mi teslim oldun , yakalandın mı? 
HÜKÜMLÜ 71 - Horasan ' da kendim teslim oldum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Karakola ını? 
HÜKÜMLÜ 71 - Horasan 'da karakola teslim oldum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sonra nasıl sorguladılar? Sorguladılar mı seni? 
HÜKÜMLÜ 71 -Tabii, ben zaten suçu kabul etmiştiın , şahitler de vardı. Yine de işkence yaptılar ..... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Sadece Horasan'da mı işkence yapıldı diyorsun . 
HÜKÜMLÜ 71 -Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 71 - Asıyorlardı ayakta, hayalarıma kablo takıyorlardı , bayağı işkence yapıyorlardı , dövüyorlardı. 
Tazyikli su veriyorlardı. Bayağı işkence yaptılar. Ben bir kere doktora çıktım , her tarafım simsiyah olmuştu ; dok
tora çıkarmadılar. .. .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT -Nerede sorgulandın? 
HÜKÜMLÜ 72- Tortum jandarmada sorgulandım. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Orada işkence gördün mü? 
HÜKÜMLÜ 72 - işkence falan görmedim ...... 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT - Pil var kalbinde, idrar yolları akıyor, ülserim var dedin. Burada tedavi 
olabiliyor musun . 
HÜKÜMLÜ 73 - Çok güzel bakıyorlar, tedavi ediyorlar, yalnız bir faydası olmuyor efendim ....... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sana ne yaptılar karakolda? 
HÜKÜMLÜ 77- Pazaryolu, buranın kazası. Pazaryolu'nda aldılar beni , bir gün eğlediler, sorgu yaptılar dediler, 
Bayburt ' ta ifaden var. Aynen alıp götürdüler Bayburt'a. Bayburt'ta iki gün il jandarma alay komutanlığında 
kaldım . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Neler yaptılar orada? 
HÜKÜMLÜ 77- Zaten oranın nezareti , nezarete benzemiyor. Kalorifer dairesi, nezareti de orada. Orayı görseniz, 
zaten ne yaptıklarını siz bilirsiniz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Elektrik verdiler mi? 

HÜKÜMLÜ 77- Elektrik, bir de koınple soyundurdu lar, hiçbir şey yok. Aynen leğene su doldurdular, kaldır vur, 
biri bir koluından , biri bir kolumdan . Kaldır indir, kaldır indir; ayaklar şişmesin . Vurdu, her taraf aynı. Tespitini 
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yapmak isterseniz, kalorifer kazan ının makarası var hortum , onu boğazıma takarak duvara küt yere, duvara yere. 
Yani, gidip tespit ederseniz. Savcılığa ç ıktım , savc ı bütün ifadelerimi a ldı , hiçbirini kabul etmiyorum yazılan
ların . Götürün bir daha geri; alt ı gün daha kaldım . Sonuçta dokuz gün i şkence yaptıl ar ......... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞK İNSÜT - Sorguda i şkence gördünüz mü? 
HÜKÜMLÜ 80- i şkence falan görm edik . Suç i ş l emediğimi z için , kendimiz tes lim olduk ..... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞK İNSÜT - ..... Kötü muam ele yok ama burada; değ il mi? 
II ÜKÜMLÜ 68- Bize de yok, onlara da yok .... .... .... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ SÜT - Daha geni ş sa lı a lı işyurtları, eğ itim , sosya l hi zmet istiyorsunuz? .. 
(''Evet" sesleri) 
II ÜKÜMLÜ 68- Adamın dev let in askerini öldürmüş, genera li ö ldürmüş, boyuna katliam yap ıyor; cezaevinde 
benden daha iyi imkan lara sahip. Ey lem yapıyor, ondan ziyade. kalkıp da i stedi ğ i ınem l ekette cezas ını yatmak 
için eylem yap ıyor. Sonuçta, amacına ulaşıyor . Ama, biz. eylem yapmadan, ş u ya pm adan, bu yapmadan , mem
lekctinıizde cczamızı yatm ak isti yoruz. Biz, hapso lmuşsak , insan öldümıüşsek de, menıleketim izde cezaınızı yar-
sak daha iyi olur. Yaşlı annemiz var, babamız var, üstelik h asınımı z var; durmadan arkamızda geziyor ...... ...... .. 
II ÜKÜMLÜ 77 - Teröriste verdik leri hakları bize verıniyorl a r .......... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ SÜT - Hepinizi Allalı kurtarsın. 
(Anket formları dağıtıldı) 

3. KOGUŞ (20 kişi) 
Saat: 1 1.00 
BAŞKAN Dr. SEMA T. P İ ŞK İNSÜT -Öncelikle hepini ze geçmi ş olsun diyoruz. Ben, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İn san Haklarını inceleme Komisyonu Başkanı , A ydın Milletvekili Sema Pişkin süt .. ....... 
Genellikle cezaev lerini geziyoruz. bütün koğu ş lara da tek tek giriyoruz. Kı smen , bu cezaev indeki sorunları bun
dan önce görüştüğümüz arkadaş l a rını z da anlattı ; ancak, sizlerin , bize aktarabileceğ ini z özel sorunlarınız varsa, 
onları dinleyeliın. 

Bunun dışında . sizlere bir anket ça lı şınas ı dağıtıyoru z. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞK İNSÜT -Sorgu sı ras ında kötü muamele gördünüz mü, işkence var mıydı ? 
IIÜKÜMLÜ 86- Yok . Görmed im ..... .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞK İ NSÜT - Kötü muamele, işken ce gördün mü sorguda? 
II ÜKÜMLÜ 87 -Görmedim ........ 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞK İNSÜT - İ çi ni zde yüksek tahsilli olan var mı ? 
HÜKÜMLÜ 89- Ben lise mezunuyum . 7 aydır Erzurum ' dayım . Erzurumluyum . Daha evvel , inebolu , İ stanbul'
da kaldım . 35 sene ceza aldım . 9 1 Yasas ından yarar l andım . Döıtbuçuk senem var şimdi. Kötü muamele gömıedim . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - i şkence gören var mı? 
II ÜKÜMLÜ 90 - Erzurumluyum . Bursa 'da yaka l andım . Gasp suçundan buraday ım . 
Bursa Emniyet Müdürlüi!,ü nde sorguladılar . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. P İ ŞKİNSÜT -Tari f edebilir misin ? Kaç ıncı kat, alt kat mı ? 
HÜK ÜMLÜ 90 - Üçüncü kat , arşiv odas ı diye tabir ed ilen bir yerde, manyetolu işkence gördüm . Her iki par
mağ ıın a, ınanyetodan ç ı karılmış kab lolar bağ l andı. Gözlerim bağ lanmıştı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Manyetoyu tarif eder misin? 
HÜKÜMLÜ 90 - Manye toyu net olarak göremed im , herhalde çevrilen bir kolu vardı. Yalnı z kabloları gördüm . 
Çevriliyordu o esnada. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞK İ NSÜT - Parmaklarından verdiler ... Başka? Ç ıplak soydular mı ? 
HÜKÜML Ü 90 -Soyunma olmadı. Askıya a lındı ğını zaman soyunma olmuştu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Su tutular mı ? 
HÜKÜMLÜ 90 -Suyu daha sonra, cereyandan daha sonra. Böyle i şkence gördüm . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Kaç gün? 
HÜKÜMLÜ 90 -Yaklaşık 10 gün ...... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kalp h astas ı mıymışsın? 
HÜKÜMLÜ 90 -Evet, öy le bir rahats ı z lık var. Rom arizın a l değil , herhalde mitral kapak ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Muayene s ıras ında, elierin hep bağlı mıydı ? 
HÜKÜMLÜ 90 -Bağlıydı, hiç açı lm ad ı ........ 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sizi tanıyalım . 
HÜKÜMLÜ 92- Erzurumluyum. 17 yaşındayım . Gasp suçundan yatıyorum. 8 sene 4 ay ceza aldım . 96 ' nın 10 
uncu ayın ın 14 ' ünden beri yalıyorum . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Daha önceden herhangi bir suçun var ını ? 
HÜKÜMLÜ 92 - Hayır, yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bize söylemek istediğin bir şey var ını? 
HÜKÜMLÜ 92 - Hayır, yok .. .. .... .. 
BAŞKA Dr. SEMA T. PiŞKİ SÜT - Peki , hoşçakalın . 

1. KOGUŞ (Çocuk Koğuşu-22 kişilik) 
Saat: 1 1.35 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ SÜT -Merhaba. 
Biz, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan geliyoruz. Ben Komisyon Başkanı, Aydın Milletvekili Doktor 
Sema Pişkinsüt ....... Hepiniz çok gençsiniz, tabii ki çocuk koğuşunda olduğunuz için, sorunlarınızı dinleyelim, 
bize söy leyecekleriniz varsa onları alalım, hepinizi şöyle bir tanıyalım .... .... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kendin mi teslim oldun? 
HÜKÜMLÜ 100- Kendim teslim oldum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Herhangi bir kötü muamele yaptılar mı sana? 
HÜKÜMLÜ 100- Hayır ...... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Hepiniz Erzurumlu musunuz? 
HÜKÜMLÜ 100- Evet, hemen hemen aynı. 
BAŞKAN Dr. EMA T. PiŞKİNSÜT -Burada kalırken bir sorununuz var mı: size kötü bir muamele yapılıyor 
mu, birbirinizle ilişkilerde bir sorun var mı? 
HÜKÜMLÜ 100- Hayır, yok. İdare yardımcı oluyor .. .. .... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Siz? .. 
HÜKÜMLÜ 102 - 1981 doğumluyum . Aslım ...... ......... 12 senedir burada oturuyorum . Suçum siyasi. 
Yüksekova 'da teslim oldum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT -Dağda mıydın? 
HÜKÜMLÜ 102 -Evet. Ben kaçınidım efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Kaç yaşındayken kaçırdılar? 
HÜKÜMLÜ 102 - 12 yaşındaydım ...... 12 Eylül'de dinsizlere, komünistlere karşı olduğumuz için bize gıcık 
gidip, beni gasp ettiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Seni de intikam almak için mi kaçırdılar? 
HÜKÜMLÜ 102 -Evet efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Dağda ne kadar kaldın ? 
HÜKÜMLÜ 102 - 5 sene kaldım . İki kere kaçmak istedim, beni yakaladılar, beni idam de edeceklerdi . Daha 
sonra kaçınaya karar verdim, kaçmazsam beni öldürürler kesin, daha sonra kaçmaya çalıştım efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Dağdan hiç kasabaya, aşağıya inıniyor muydunuz: hep mağaralarda mıydınız? 
HÜKÜMLÜ 102 - Diğerleri iniyordu, ben inmiyordum; çünkü, bana fazla güvençleri yoktu , onun için . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - ana kötü muamele yaptılar ını? 
HÜKÜMLÜ 102 -Yapıyorlardı. Dövme ile başlıyeriardı ta sövmeye kadar gidiyorlardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Ne işte kullanıyorlardı seni, ne yapıyordun? 
HÜKÜMLÜ 102 - Ekmek yapıyordu m, arasıra bulaşık yıkıyordum , yemek yapıyorduın, sığınak kazdırıyorlardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Kızlar var mıydı? 

HÜKÜMLÜ 102 - Vardı efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Onlar da mı kaçırılmıştı? 
HÜKÜMLÜ 102 -Evet. Çoğu gönüllü olarak ge lmiş , bazıları da kaçırılınış , kandırılarak götürülmüş . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - enden daha küçükler var mıydı? 
HÜKÜMLÜ 102 -Vardı efendim . Küçükler de ailesi ile birlikte gelmişti oraya. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kaç yaşındalardı? 
HÜKÜMLÜ 102 - 10 yaşında , ll yaşında, 12 yaşında olanlar vardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT -Yurtdışına çıkıp , dönüp geliyor muydunuz') 
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HÜKÜMLÜ 102 -Efendim, ben kendi şahsım gelmiyordum, diğerleri geliyordu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Seni hep dağda tuttular .... 
HÜKÜMLÜ 102 -Evet. Beni Yüksekova'dan Ağrı Dağına götürdüler, daha sonra lrak 'a gittim , Irak ' tan geldim, 
teslim oldum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- lrakta ne yaptın , kampa katıldın mı , orada sana bir şey yaptılar mı? 
HÜKÜMLÜ 102 -Orada kampa katıldım , eğitim gördüm. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne eğitimi gördün, ne gösterdiler? 
HÜKÜMLÜ I 02 - Askeri ve siyasi eğitim gösterdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yat, kalk, toplan . neden öyle işler yap ılı yor? .. PKK ' yı mı tanıttılar? 
HÜK ÜMLÜ 102 - PKK ' nın gerçeği yani , doğru düzgün bir gerçeğ i yoktur ortada, hep insanı kandırırlar, kandır
maya da çalışıp götürüyorlar beyinlerini uğraştırıyorlar . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nasıl anladın , burada mı sana söy lediler, böyle olduğunu nasıl anladın , 
kendin mi anladın? 
HÜKÜMLÜ I 02 - Düşündüm , baktım ki boş bir şeydir. Şimdi de çok pişmanım ; çünkü, bir kere de kaçırıldım, 
kendi rızamla gitmedim .. .. .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yakalandığında sorguda kötU muamele yaptılar mı? 
HÜKÜMLÜ 103- Hayır. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Dövmediler? .. 
HÜKÜMLÜ 103- Hay ır. .. .... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -S izi dinleye lim . 
HÜKÜMLÜ 104- Erzurum Tortum 1981 doğumluyum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Senin de mi siyasi? .. 
HÜKÜMLÜ I 04 - Hayır efendim, gasp .... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sorguladılar mı seni , dövdüler mi? 
HÜKÜMLÜ 104 - Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne yaptılar ; falaka mı ? .. 
HÜKÜMLÜ 104- Sadece vurdular. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ayaklarından falan bağlayıp asmadılar, elektrik vermediler?. 
HÜKÜMLÜ I 04 - Hay ır. .... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Emniyet ikinci şubede Uç gün sorgulandın; oranın nezarethanesinde 
geceleri kaldın. 
HÜKÜMLÜ 102 -Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Gündüz mü, gece mi dövüyorlardı ? 
HÜKÜMLÜ 102- Gündüz dövdüler, gece saat 12.00 'de geldiler, bir iki saat dövdüler, ondan sonra gittiler. ..... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Coplaherhangi bir şey yaptılar mı sana? 
HÜKÜMLÜ 102- Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne yaptılar? 
HÜKÜMLÜ I 02 - Yuruyorlardı , askıya alıyorlardı. Beni böyle bağ ladılar . Lastiği böyle boynuna takıyorlar 
buraya, gözlerin i kapatıyorlar ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne las ti ğ i ? 
HÜKÜMLÜ 102- Araba lastiği . Buraya takıyorlar, sonra vuruyorlar. Gözlerimiz kapalı , biraz açtıysan dövüyor-
lar, hemen vuruyorlar .. ....... . 
HÜKÜMLÜ 105 -Zaten efendim, oranın (Erzurum 2. Şubenin) girişinde yazıyor ki "Allah yok, Peygamber 
izinde. Allah yok, Peygamber izinli ... " efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerede? 
HÜKÜMLÜ 105 - Şubenin alt katında efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -İkinci şubeyi bana tarif edin bakayım ; sen nerede işkence gördüğünü tarif 
et . Emniyet Müdürlüğünden girdiğinde kaçıncı kat? 
HÜKÜMLÜ 101- Erzurum Emniyet Müdürlügünden içeriye girdiginde kata çıkmıyorsun , bir bodrum katı var, 
zemin kat. Zemin kattan geliyorsun, bir garaj var. Garajdan içeri giriyorsun , yani kapı açılıyor, hücreler var. 

Polisler bu tarafta duruyor, nöbetçiler, bu tarafta duruyor, seni hücreye atıyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT -Gözlerini bağladılar mı? 
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HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Evet, benim gözlerimi bagladılar ; ama, gözlerimi açtım. Ellerime kelepçe vurdular, öyle 
dövdüler. Kelepçeyi açtılar, orada kendime de müdahale yapabildim, ben de onları ittim; ama, elden bir fayda 
gelmedi, daha sonra arkadan kelepçelediler beni . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Soydular mı seni? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Evet, anadan tiryandım efendim ..... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - işkence odasının duvarları nasıldı? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - işkence odasında böyle krampi şeyler var, naylondan . Müdür odasında var, onlardan var. 
Karşında ayna var, kamereya alıyor seni , mikrofona konuşturuyor . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Elektrik nereden veriyor? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Elektrik içeride efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Suyu nereden sıkıyor? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Oradan . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Yine oradan mı? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Evet, hortum takıyorlar hemen. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Beton mu? 
HÜKÜMLÜ 101 -Evet, beton . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKIN ÜT - Hortum takıyor, suyu sıkıyor. 
HÜKÜMLÜ 101 -Evet. Askıya alıyorlar ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Askı nasıl , duvarda mı? Yukarıdan mı iniyor? Dolaplar var mıydı? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Bilmiyorum valiahi efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT -Araya sopa koyarak mı askıya çekiyor? 
HÜKÜMLÜ 101- Sopa var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKINSÜT - Sopayla askıya çekiyor. 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Evet. Böyle kaldırıyorlar, yukarıya yerleştiriyorlar seni, vuruyor lar. Beni çok dövdükleri için 
çok hatırlayamıyorum . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Elektrigi nasıl veriyorlardı , telefon mu vardı? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 -Telefon yoktu efendim . Benim parmaklarıma verdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİN ÜT - Sen gördün mü? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Evet. Böyle kol vardı, kolu indiriyorlardı. Televizyonlarda gösteriyorlar, şalter mi bilmiyo
rum , onunla indiriyorlar, benim parmaklarıma verdiler, başparmaktarıma verdiler, bir de buraya verdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKINSÜT -Peki , elektrigi ellerini bagladılar , ondan sonra mı ? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Yok. Bagladıktan sonra, suyu döküyorlar, ondan sonra bagladılar, ondan sonra şalteri indirdil
er. Üç dört dakika kaldım , yani epeyce kaldım , bayıldım , daha sonra şalteri kaldırdılar . Ondan sonra 
su döktüler ... 
HÜKÜMLÜ 105- Insan muamelesi görmek istiyoruz efendim , hepsi bu . 
HÜKÜMLÜ 100 - Efendim, mesela televizyonun sesi biraz fazla açık diyelim ; "m Oşahadeler boş , 

doldurmak istiyor musunuz?" diye etiket atıyor efendim . Başka koguşlarda söyleyemiyor ; hepsi agır 
mahkum onlar . Aslında ondan korktugumuzdan degil , yerine saygımız var . Biz de duvar deliginden 
çıkmadık ; herkesin dışarıda bir sahibi var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Peki, devam et bakalım ; sen kaç yaşındaydın? 
HÜKÜMLÜ 106- 14 yaşındaydım ..... Getirdiler beni Aşkale Karakol una. lfademi aldılar, üç ay serbest kaldım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada kötü muamele gördün mü? 
HÜKÜMLÜ 106 - Hayır efendim. Erzurum birinci Agır Ceza Mahkemesine geldim, tutuklama kararı alındı. 
Kızın çocugu bile olmuş efendim. ( .... .. 'nın aglamaya başlaması üzerine HÜKÜMLÜ 186 olayı anlatmak istedi) 
HÜKÜMLÜ 186 - Kız 17 yaşında, bu 14 yaşında efendim . Bu çocuk köyde başkalarının mallarını otarıyor, 

çobanlık yapıyor efendim. Bir de akıl hastası dayısı varmış birlikte otarıyorlarmış efendim. Kızın eniştesinin 
kardeşi bu kıza tecavüz etmiş efendim. Doktor, mahkemede söylemiş . Bu çocuk da sahipsiz efendim, fakir. Karşı 
taraf da Erzurum ' un en iyi avukatlarından ........... 'yi tutmuş . Amaçları, kızı bu çocuğa vermeleri efendim. Olay 
üstelik geçen sene, bu çocuk ı 3 yaşındayken olmuş efendim ...... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - peki, bakacağız . Geçmiş olsun . Anketleri de cevaplamaya çalışın , biz 
tekrar alacag,ız onlar. 
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GEÇiCi 1 iNCi KOGUŞ 
Saat: 12.45 
Burada kaç kişisiniz? ("8 kişiyiz" sesleri) 
Kısa süreli mi buradasınız; sizin hasımlarınız mı var? ("Evet" sesleri) 
HÜKÜMLÜ 1 13 -Suçumu itiraf ettiğim halde, Emniyettekötü muamele gördüm . Bursa'da, Erzurum Emniyet 
polisleri tarafından işkenceye verildim. Beni oradan alınaya geldiklerinde. Suçumu itiraf etti ğim halde, taban
canın babama ait olduğu şek linde , buradaki insanlarımıza, çocuklarımıza , hatta kadınlarımıza işkence verip, zaten 
babam da dengesi yerinde olmadığından , " bırakın onları , ben yaptım" d emiş . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl kötü muamele gördün? 
HÜKÜMLÜ 1 13- Elektrik, asma şekil lerinde. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bursa ' da ını ? 
HÜKÜMLÜ 113- Bursa 'da, Emniyet Müdürlüğünde , Erzurum 'dan gelen polislerce sorgulandını . On ay önce. 
Üçgün sorguda kaldım . Zaten bu süre içinde gerekeni yaptıl a r . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 1 13 - Gözlerim bağlı idi . Yatağa bağ ladılar . Yatakta ip vardı , koliarımdan bağ ladılar . Elektrik 
verdiler. Sonra tahtaya bağlayıp kollarınıdan yukarı kaldırdılar . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Su döktüler mi ; lastik falan? 
HÜKÜMLÜ 1 13- Su döktüler . Tekerlek fal;ın yoktu . Astılar . Kollarını şişti . Doktor gelirken de güya rapor alı
yorlar. Zaten polis söylüyor, eğer "bende bir şey yok" demezsen seni tekrar geri alır götürürüz dediler. Doktor 
geldi , kontrolden geçmedinı, bir şeyim yok dedim . Buraya getirdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizi tanıyalım ; kaç yaş ındasınız? 
HÜKÜMLÜ 114- 18 yaşınday ıııı . Tutukluyunı ..... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede sorgulandın? 
HÜKÜMLÜ 1 14- Burada, Emniyet Müdürlüğünde ikinci katta sorgu landıın . Hırsızlık masasında . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yaptılar sana orada? 
HÜKÜMLÜ 1 14- Efendim, her türlü şey i yaptı l ar . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl bir odaydı orası? 
HÜKÜMLÜ 1 14- Önce dövdüler. ''Suçu üstüne alacaksın" dediler. Aldım . Aşağı indirdiler, "soyun" dediler. 
E lektriğe verdiler. Oradan da Gölbaşı Karakoluna götürdüler. Orada da işkence gördüm . İki gün . Cumaıtesi pazar 
günleriydi ; on gün önce. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzurum Emniyet Müdürlüğünde kaç gün önce kaldın? 
HÜKÜMLÜ 114- Bir gün orada kaldım ikinci gün de Gölbaşında kaldım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yaptı l ar Emniyet Müdürlüğünde? 
HÜKÜMLÜ 1 14- Elektrik verdiler efendim. Ayrıca , ayaklarımızı takıp sanda lyeye dövdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ayağına sandalye bağlıyken mi falaka yaptı l ar? 
HÜKÜMLÜ 1 14- Evet. Sandalyeye geçiriyor, oturağını eğerek ayak l a rı kaldırıyorlar, öyle dövüyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Soydular mı? 
HÜKÜMLÜ 1 14- Evet, çırılçıplak soydular. 
Sedyeye yatı rdılar efendim, kayışla da gerdi ler, su döküp elektriğe verdiler. Bir gün boyunca böyle elektrik 
verdiler. 
Gölbaşında da karakolun banyosunda yapt ılar efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buraya getirdik lerinde işkence izi falan var mıydı üzerinde veya şimdi 
var mı öyle bir iz? 
HÜK ÜMLÜ 1 14- Hayır efendim; zaten onlar bilinçli yapıyor l a r , iz kalmıyor. 
HÜKÜMLÜ 1 15 - Efendim tabiiki işi bilerek yap ıyorl ar ; yere su döküp, tuzlu su, gezdiriyor lar. İz kayboluyor. 
Bu insan işkence görmUştür tabii. Bu insanlara bu eziyeti yapmakla ne kazanılıyor ki ? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Size de işkence yapt ıl ar mı? 
HÜKÜMLÜ 115 -.. ..... 1991 yıl ı sonlarında , ben orada 17 gün işkence gördüm efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl bir yerdi orası ; tarif edebilir misiniz? 
HÜKÜMLÜ 1 15 - Mümkün değil efendim ; ikinci kata çıktı ğın ı z zaman gözünüz bağlanıyor; nereye gittiğiniz
den, nereye girip çıktığınızdan haberiniz yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neler yaptılar orada? 
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HÜKÜMLÜ ı ı 5- Efendim , ağıza alımayacak şey l er onlar. Biz kardeşiz burada ama .. bilmiyorum .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Önemli olan, bizim bu yapıy ı tespit edebilmemiz. Nas ıl olsa bunları 
arkadaşların ı z arasında konuşmuşsunuzdur . Söyleyebiıeceksiııiz söy leyin. 
HÜKÜMLÜ 115 - Çok affedersiniz, kilotu çıkararak filistin ask ı s ına alıyorlar . Ayrıca, büyük tüpleri -çok çok 
affedersiniz, kamı ş ın baş ına lastik gcçi riyorlar- inanın. lastikle bağlayıp o tüpü hacaklar arasında sallama şek
linde .. Atietie haya l a rı tutup ezııı eye çalışıyorlar. . ınümküıı değil yan i. Kollarıma , filistin askısına aldıkları zaman 
uzun bir ağaç olduğunu farkediyordu m. lastik le kollarıma geçi rerek aldılar. Orada ı 7 gün rapor aldım . Bana yap
madılar ama, arkadaşlarıını -affedersiniz- ş i şeye oturtıııuş l a r . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Rapor a ldını z ını ? 
HÜKÜMLÜ 115- Efendim , fili st in a kısında benim pa rııı ağınıı bile kırdılar, bakın. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Pannakta deformite bozukluğu var; sağ el küçük parmak ..... 
HÜKÜMLÜ 115- Orada ll gün üstüste işkence gördüm. Beni tuzda gezdirdiler, su verdiler. Bütün ağrıyı üç-beş 
günde alıyorlar. Kalsa bile, doktor ge liyor, o da bunlardan efendim. "Neyin var?" diye sorduğuııda , anlatıyorsun, 

ama yazınıyor. " Darp yoktur" di ye yazması ne biliyor musunuz; şebeke! .. Buııların hepsi , şebeke! .. Bunları 
düzeltmek mümkün değ il. Sağoluıı, iyi ki ge ldiniz. Ben yedi y ıldır buradayım, çok hoşuma gitti , ilk defa böyle 
bir ilgiyle karşılaşıyorum. Gelenler oldu: ama. bu bambaşka . Çok güzel bir şey . Ama, biliııiz ki insanlar per-per-
işan . Cahil, garibaıı , zavallı insanlar burada eziliyor. ....... Efendim , tabiiki burada işkence de var, baskı da var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Memur koğuşlarıııa ayrı yemek çıkıyor, öyle mi? 
HÜKÜMLÜ ı ı 5- Personele ... Eti seçilip veriliyor, onlar yiyorlar, su kısmı bize .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki , öbür koğuşlara, terör koğuşlarıııa .. . 
HÜKÜMLÜ 115 -Efendim, o insanlar özellikle bakılıyor, kuru yiyecekleri veriliyor, her istediklerini elde edi
yorlar. Bu insanların bir sorunları yok, olduğu zaman da sorunlarını hallediyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Onlara işkence var ını ? 
HÜKÜMLÜ 1 15 - Kesinlikle yapamıyorlar ve yapamazlar yani . Yapabilseler yaparlar, bence korkuyorlar, 
yapa m ıyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki buradaki koğuş lara, adli koğuşlara yapıyorlar mı ? 
HÜKÜMLÜ 1 ı 5 - Efendim , bir, iki , üç ... Burada hiç sopa yememiş insan yok burada. Soyuııabilirler, darplan 
gösterebilirler size, bir hafta önce dövüldü . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Burada mı , yani cezaevinde mi? 
HÜKÜMLÜ 116- Burada oldu .. .. . . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerelerde yattınız? 
HÜKÜMLÜ 1 15 - Metris, Adapazarı , Sağmalcılar, Trabzon ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - En kötüsü haııgisiydi? 
HÜKÜMLÜ 115 - En kötüsü burası. Kendi meınleketim . Mümkün değil yani .... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Korkuyorsuıı ... Hala daha ceketin üstünde delikler var. 
HÜKÜMLÜ 117- Evet efendim. Her tarafta var. Zaten ben gece yatamıyorum ki. 
HÜKÜMLÜ ı 15 - Bu insan gece uyuyaınıyor, ben buna eminim, bu insan burada korkuyor. .. 

BA Y AN L A R KOGUŞU 
Saat: 13 .30 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Merhaba ....... Vermek istemediğiniz bir cevabınız varsa, vermeyin . 
Genellikle cezaevlerini geziyoruz, cezaevindeki sorunlarla, şu anda olanlarla, çok yoğun bir biçimde, cezaevin
deki her bir koğuşa giriyoruz, koğuşlarııı içindeki arkadaşlara soruyoruz, gerek cezaevinin koşullarıyla ilgili 
gerek dışarıyla ilgili sorunuııuz varsa söylüyorsunuz. Cevap vennek istemezseniz de, verıneyebiliyorsunuz. 

Bize, sizlerin söylemek istediği bir şey var mı? Burada rahat mısınız? 
HÜKÜMLÜ ı ı 9 -Sonuçta bir zindaııdır burası ; belli kuralları var, belli kısıtlamaları var. Doğrusu bizim de çek
ti ğimiz elbette ki sorunlar vardır, yok değildir . Özellikle görüş sorununu biz yaşıyoruz ..... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Başka ... Sağlıkla ilgili bir sorunuııuz var mı? 
HÜKÜMLÜ ı 19- Tabii ki sağlık problemlerimiz var. Ben doktora çıkmamışım . Burada çıkmadım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Talep mi etmedin? 
HÜKÜMLÜ ı ı 9- Talep etmedim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Talep etmediğiniz şeyi söylemeyin ... 
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HÜKÜMLÜ 119 - Hayır, ben şunu anlatmaya çalışıyorum , nasıl oldugunu bilmiyorum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - ögren o zaman ... 
HÜKÜMLÜ 119 - Bakınız, beni şimdi sorgulamaya kalkışıyorsunuz, siz burada bir izleme komitesi olarak 
gelmişseniz, dinleyeceksiniz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKINSÜT- Hayır, dinlemiyorum , sen olmamış şeyleri anlatıyorsun ..... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kötü muamele görüyor musunuz? Gardiyanlar, hep bayanlar mı bakı
yor burada, onlar kötü muamele yapıyorlar mı? 
HÜKÜMLÜ 122- Provakasyonlar da oluyor, bunları da inkar etmek de pek dogru olmaz. Oluyor yani. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT -Sözlü olarak mı , vurma var mı? 
HÜKÜMLÜ 122- Sözlü olarak. Tabii ki .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Odaya çekip tehdit etme gibi, buradan alıp sizi götürme gibi bir şey oluyor mu? 
HÜKÜMLÜ 122 - Oldu, o tür şeyler de oldu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Sana mı oldu? 
HÜKÜMLÜ 122 - Arkadaşıma oldu, şu anda kendisi yok burada. Bize de el hareketiyle yumruk kaldırma falan 
oldu yani ...... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki , başka , kadın gardiyanların dışında, jandarmayla bir yere, mahke
meye vesaireye, göttirtilürken kötü muamele gördünüz mU? 
HÜKÜMLÜ 122- Askerler tarafından mı? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Askerler veya erkek gardiyanlar? .. 
HÜKÜMLÜ 122- O tür mahkemelerde falan bizlere olmuyor ..... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Agrı ' da yakalandığın zaman, poliste, Emniyet MUdüriUgünde, jandar
ınada bir şey yaptılar mı? 

HÜKÜMLÜ 124- Dövdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sen, herhangi bir şekilde, cezaevine girmeden evvel, gözaltında, sorgu
da, Emniyet Müdtirlugunde dayak veya başka bir şeyle karşılaştın mı? 
HÜKÜMLÜ 121 - Vurdular. lektrik vermediler. iki üç tane polis birlik olup yere fırlatma olaylan oldu, saçımı 
çektiler ...... . 
OSMAN KILIÇ- Size yöneltilen suç ne ; liyelik mi , yataklık mı , PKK Uyeligi mi , yoksa silahlı eylem mi? 
HÜKÜMLÜ 120- Üyelikten yargılanıyorum . Ben PKK ' lı degilim . TKPM'liyim . Fark etmiyor, burada siyasi
lerin hepsi aynı koşullarda yaşıyor. 
HÜKÜMLÜ 118- Benim PKK dag kadrosudur. Madde olarak 125 ' ten yargılanıyorum. Dagda yakalandım ..... 

ERZURUM EMNiYET MÜ DÜRLÜGÜ 
3.5 .1998 Saat:l4.40 
Sorgu Odası 
TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ ERGiN DEVREN-Kliması var, ışıklandırma düzeni var. Buradaki 
yalan makinesi Emniyet teşkilatından alındı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT -Hiç kullanılınadı değil mi? 
ERGiN DEVREN - Ben bunun ilk kursunu başkomiserli gimde gördüm . Amerikalılar kurs verdi ; iddialıydılar ; 
fakat, sanıktaveya uygulamaya alınmış olan şahısta zorlama olmadığı için , şahsın tasarrufuna bağlı ; isterse ister, 
istemezse istemezdi . Benim İstanbul'daki dönemirnde uygulama yaptık , başarılı olunan konular da oldu .. .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKINSÜT - Bu odada -ses geçirmez tabii ki , sorgu için gerekli bir ortam- ayna iki 
taraflı mı? 

ERGiN DEVREN - Ben size konuyu izah edeyim. Sanık geldi, gerekli üst araması yapıldıktan sonra, buraya, 
sorgu odasına alınır, oturtulur ve sorguyu, mutlaka bir amir arkadaşımız ve tek elden yapar. Sorgu yapanlar 
amirdir kesinlikle . Bir de konuya vakıf olan memur arkadaşımız yanında bulunur. Diğer tUm sorgu bürosu, 
konuyla ilgili olan arkadaşlarımızın iş durumuna göre -yan tarafta izleme odası var- oraya geçeriz. Orada ben de 
sorguya girmem duruma göre. Orada konuyu izlerim. Orada video kasete alırız, ekranda sorguyu izleriz. Ben, 
sorgucu arkadaşıının bir eksigini gördugum zaman veya sorulması gereken bir konu olduğu zaman notumu 
atırım , ya mikrofonla veya not iletilrnek üzere sorgucu arkadaşımıza veririm. Sorgucu arkadaşımız, sorguyu o 
şekilde yönlendirerek devam eder. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Sanık buraya oturuyor, soruyoruz ... 
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ERGiN DEVREN -Cevabını verirse alıyoruz. Polis, artık , delilden suça gitme taktiği olduğu için, bu prensibi 
uyguladığımız için , şu saatten sonra şahsın bize itirafta bulunması bulunmaması çok ciddi boyutta önem arz 
etmiyor. Delilleri toplayıp şahsın karşısına gittiğimiz zaman, şahıs , ister burada konuyu itiraf etsin ister etmesin; 
çünkü, adli makamlara kendini ispatla sorumlu ; yoksa, kanun gerekeni yapıyor. Geçmişte, sanıktan delile gidip, 
tüm delilleri toplayıp adli makamlara sevk öncelikliydi . Biz, ilk aşamada bunları böyle gördük ..... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Bu nas ıl ? 
İSMET UZUNOGLU - Şurayı kapattığınız zaman orası bizi görmez. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu iki yönlü . 
İSMET UZUNOGLU- Burası ayna olarak iki yönlü, buray ı açtığınız zaman sizi görebilir ; şu pozisyonda görmez. 
Sorgu Odasını İzleme Odası 
İSMET UZUNOGLU - Sorgu buradan izlenebilir; oraya müdahale edi lebilir. Herhangi birşey sormak İstersek 
buradan sorabiliriz. ifade kayda alınabilir ..... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu oda, içeride sorgu olurken bir yandan da kayı t yapılan yer mi? 
İSMET UZUNOGLU- Evet, izlenen oda ....... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Buras ı nereye iner? 
ERGiN DEVREN - Buras ı normal katların çıkışı. Asansör kullanılmıyor; fakat şöy le bir durum var: Bizim 
üstümüzde istihbarat şubemiz var, istihbarat şubemizin üzerinde bir kat daha var. Oraya -istihbarat, yolu kapat
tığı için- buradan çıkılıyor. 

Haber Merkezi , Teleks, Santral gezildi . 

SORGU ODASI 
ERGiN DEVREN-Kafasını sağa sola vurmasın diye, tahmin diyorum, o dönemde standartiara uygun olarak inşa 
edilmiş sorgu odası. ....... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Muayene olmadık dediniz; ama, benim gördüğüm kadarıyla 8 arkadaş
tan bir kaç arkadaşın göz yapılarında bir farklılık var diğerlerine göre. Göz şikayetiniz var mı? 
HACI GÜNGÖR -Gece saat I 'e kadar görev yaptık. Sabah da 6.30 da Sayın Bakanla ilgili bir görevimiz vardı , 
tertibat aldık. Uykusuzluktan dolay ı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Göz yönünden herhangi bir kontrolden geçtiniz mi? 
MUSTAFAAKKAYA - I 996 ' da gelirken İstanbul ' da geçtim . 
MUSTAFA TAŞAR -Ben, geçen sene geçtim. Ufak bir et parçası vardı ; onu aldırdım . Görme problemim yok. 

N AZMi ÖZTÜRK -Benim gözlerimde uzun süreden beri kanlanma var. Bir et parçası vardı. Bir ay önce gittim, 
kontrol ettiler; daha çok ufak, biraz büyüsün, ondan sonra alırız dediler. Ondan sonra gitmedim. 
VEYSEL TİPOGLU - Benim miyop var, 0.75 gözlük kullanıyorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Genellikle sorgu odalarmda -bazen sahne sanatçılarında da bu durumu 
görüyoruz- fazla ışıkla çalışılan yerlerde, gözün arka tabakası retinanın değerlendirilmesi lazım . Bunu kişi fark 
edemez. Aradan beş sene geçtikten sonra geri dönüşümü olmayan gözde bazı şey ler çıkabilir. Onun için, bu nor-
mal göz muayenesi değildir. Daha farklı bir göz muayenesiy le değerlendirilmesi lazım ....... Bu arkadaşlarımızın 
gözlerinde retinat bir değerlendirme yapılmasının yararı var. Siz hekim olmasanız bile dört arkadaşın bakışların-
daki farklılığı hissedebiliyorsunuz ..... .. .. Sorgudan önce uyuşturucu alındığı hiç tespit edildi mi , sorgu yapan per-
sonel içerisinde? 
ERGiN DEVREN-Burada mı? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Yani, buradaysa burada. Olsa da söylemeyiz diyorsunuz. 
ERGiN DEVREN-Yok yani . Çok samimi söylüyorum; burada siz çok samimi bir hava yarattınız. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Önemli olan sorun tespit etmek. Bazı konularda, kokain gibi ufak tefek 
bazı maddeler insana daha farklı bir yapı kazandırıyor veya böyle bir şey olabilir mi? 
ERGiN DEVREN -Mümkün değ il , burada olmaz. Polis kendisini çok yeniledi . Gelen jenerasyonumuz bomba 
gibi ge liyor. Biz şu anda belli bir eleştiri kıskacındayız ...... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Çok teşekkür ediyorum ..... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu harita nedir? Erzurum eyaleti ne demek? 
ERGiN DEVREN -PKK terör örgütünün kendisine göre verdiği bir isim . Bizim bölgemiz kuzey saha komutan-

l ı ğı kapsamına gi riyor. ..... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Polis de suç işieyebilir ama. 
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İSMET UZUNOGLU- Polis suç işleyemez demiyorum . Ben arabam la giderken bir çocuğa çarparını öldürürüm. 
Çocuk atlar benim önüme ölür. Onbeş gün içinde beni tutuklarlar. Onbeş gün cezaevine girmekten korkar haldey
sem, böyle bir hukuk düzeninde böyle bir şey olmaz. Siz, oraya, otuz tane adamı öldürmüş bir militanla, şuradan 
karısına laf atılmış veya herhangi bir şekilde taciz edilmiş ; adam çekmi ş -namus davas ı- vurmuş, o adamı da aynı 
yere koyuyorsunuz; aynı kefede olmaz ki o iş. 

N EZARETHANE 
Saat: 16.1 O 
ERGiN DEV REN- tandartlarımıza uygun, son ge len genelgey le, geçen sene tam ölçülerini tutturduk ..... 
Sorgu Odası 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu halıfleks yetmemiş mi, kesilmiş? 
İSMET UZUNOGLU- Buras ı , yukarıya aldığımız halıfleks lerden artan parçatarla yapıldı buras ı. 
Zamanında yapılmış sorgu odas ı olarak. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Terör kullanmıyordur, asayiş kullanıyordur. 
İSMET UZUNOGLU - Hiç kim se kullanmıyor ...... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - İ çeride açık olan kablonun ucu buraya bağ lı. Buraya elektrik bağlanabilir 
mi? 
TBMM TEKNiSYENi- Oradan bağ lanabilir. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Sorgu odasının cam lı bölmesinin küçük tarafında ucu açık elektrik kablo
su mevcut, diğer kıs mı da sorgu odasının büyük ve ayrıay la izlenilecek olan tarafında bir prize açık olarak bağlan
tılı . Her taraf ses yalıtıcı sistemle kaplanmış , yerler halıfl eks. Şalterler var, şalter l er de izleme odasının olduğu 
tarafta. 
IONNA KUÇURADi - I şık var. Her yerde var birer tane. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - izleme. Orada ışık yok. 
İSMET UZUNOGLU -Orada tabii ki ı şık yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Şofben var; hem sıcak su hem soğuk su a lınabilecek şekilde . Çelik ye lek
ler ve musluklu bir bidon var. Tavan niye siyah? 
ERGiN DEVREN- Kontakt yapmış , is olmuştur. Burası kullanılmıyor benim bildiğim kadarıyla . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Terörle mücadele olduğu için hiç şey yapmayalım. Biz kayda geçelim ; 
çünkU, burasının kullanıldığını biliyoruz; kayıtlara da bakacağız şimdi . Yukarıda da aynı şeki ldeki sorgu odasın
da iki taraflı ses verebilen hoparlör. Tavanda açık bir elektrik kablosu , lamba. Lambalar sağ lam, bir yan ıkhk yok. 
Buradan elektrik gider mi onun ucuna? 
TBMM TEKNiSYENi - Hayır . Hepsi değ il , şu içeriye gidiyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ötekiler fana ve diğerlerine gidiyor mu? 
TBMM TEKNiSYENi- Fana elektrik gidiyor şu an . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT -Üç tane 0.75 kablo var, UçUnün de ucu açık . 
TBMM TEKNiSYENi - BilyUk bir ihtimalle birisi prize gidiyor, ikisi hoparlörlere gidiyor. Hoparlörlere gittiği
ni tespit edemeyiz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Hoparlöril açabiliyor musunuz? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ V. K. - Burası atıl durumda; pek kullanılmıyor. Sanıklarımızı genellikle karakol
larımızda bulunduruyoruz ... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Asayiş şubesi yukarıdan inerken gördOğUmUz ikinci kat oluyor. Asayiş 
şubesinin sorgu odaları , nezarethanesi ; çtinkU, orada nezarethane de yok, sorgu odası da yok . 
Garaj , garajın yanı. Tek odalar kilitli , açılmayan ve kullanılamayan . Tarif doğru ; garajın yanı. KörnUrlUk doğru . 
Bunu görmemiş olsalar, sorgu lanmamış olsalar bunu bilemezler. 2 nolu mahzen, 1 nolu mahzen ; hepsi kilitli. 
İkinci oda da burası. 
Bu ne? 
TBMM TEKNiSYENi - Baskı makinesi gibi bir şey . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sopa var burada. "Personelden başka kimse giremez" yazı lı olan bir oda; 
sonra, sol tarafta kilitli mavi lacivert bir kapı ; sonra, 1 nolu mahzen diye yazan sagda bir oda; sonra, bu tarafta 
olan bir oda. Hepsinin kilitleri yeni , parlak . Burada açılmayan , çelik kapı lı , Uzerinde kilit olan bir oda var. 
İSMET UZUNOGLU - Lojistikten birini çagırayım hepsinin kilitlerini açsınlar. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bunlar da mı lojistigin? 
İSMET UZUNOGLU- Bunların hepsi, sucuların , elektrikçilerin, yani , bizim kademenin. 
V ASFİ KARA - Burada yine kırtasiye malzemeleri var. 
İSMET UZUNOGLU - Bizim sucularımız burada çalışıyor; atölyeleri var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Şuradan garaja iniliyor, kömürlük var; doğru . 
Bunlarda niye ışık yanıyor? 
İSMET UZUNOGLU - Işık degil , aydınlatma boşlugu . Tuvalet 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Yerler ıslak , lavabolarda sabunlar var, musluklar damlıyor; aktif olarak 
kullanıldıgı belli . Tuvalete girildigi belli ; her yer çalışır durumda. 
V ASFİ KARA - Atölyelerde çalışanlar kullanıyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Olabilir. Bir de banyo var, yine, muslugu olan bir yer. Emniyet 
Müdürlugu Nezarethanesi Alt Katı 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kazan dairesi neresi? 
PO LİS MEMURU - Karşı taraf. Daha önce jeneratör odamızdı , aşagıya aldık . 
V ASFİ KARA - Burası atölye gibi kullanılıyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Asayişte sorguda kaç kişi çalışıyor? 
V ASFİ KARA- Bizim sorgu diye ayrı bir bölümümUz yok. Bürolarını ız var; Hırsızlık büromuz var .... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Uyuşturucuyla ilgili? 
V ASFİ KARA -Organize suçlar giriyor; ama, uzun süredir atıl durumda bekletiyorum onu da .... .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Şiddete yer vermemenin yeri , sayın Müdürtim , şiddetin yerine geçebile
cek alternatif sistemlerin, devletçe de destektenerek oluşturulmasından geçer. Kriminal laboratuvarlar kul
lanılmıyorsa, delil degerlendirip getirecek olan insanlar rahat çalışmıyorsa , buradaki insan da ben görevimi yapı
yorum, yapmak zorundayını dedigi zaman birşeyler almak istiyor; gayet dogal. Ama, burada onu suçlamak, bunu 
suçlamak degil , herkesi de tek başına bırakmak değil. Genel olarak, Türkiye ' deki bozulmuşluğun içerisinde, bu 
sistemle ilgili , partilerin , gerçek anlamıyla siyasal sistemin de sahiplenmesi , kucaklaması boyutunda da var. 
Kimi , polisi yerrnek suretiyle güç kazandıgını zannediyor; kimisi de, polisi , kendi ırkçı düşüncelerine 

' kazandırdıgını iddia ederek güç kazanmak istiyor. Polis ortada kalıyor. Böyle bir şey olmaz. Bu, bütün otoriteyi 
sarsıyor. O zaman, polisin Uzerine yüklenmek istenen suçlar içinde bunun üzerinde oyun oynamaya çalışanlar bir
birlerini yerrnek için yine polisi kullanıyor. Böyle bir müessese olamaz. Böyle bir müessesenin de Türkiye'nin 
güvenlik sorunları içerisindeki yaklaşımı , iyi niyeti, belli bir noktadan sonra kesilir. Diyecekseniz ki , İnsan 
Hakları Komisyonları gelirler, işkence var, bu var, şu var derler. Biz, bu çalışmalarımızı çok daha farklı bir gözle 
yapıyoruz. Bugün benim kardeşim olabilir, öteki olabilir; yani, empati yaparak , yerine koyarak baktıgımız zaman 
gelmesi lazım; ama, yapamadıgıkonuda da, gerçekten, A ' dan Z'ye herkes elini taşın altına koyup sorunu çözme
si lazım . 

V ASFİ KARA - Bazı gerçekler var; nedir; eger, bilimi, teknolojiyi kullanmazsanız, onun yerine kuvvet kullan
mak zorundasınız; ya teknoloji kullanacaksınız ya kuvvet; bu bir gerçek .... .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Her geçen gün dejenerasyon artıyor . 
V ASFİ KARA - Bizler yönsendiriyoruz bu insanları. Cahil de olsa en iyisini yapmaya çalışıyoruz bu şartlar altın
da. Personel gerçekten çok güç şartlar altında görev yapıyor; bunu görüyorsunuz, yaşıyorsunuz .. ...... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Orada en son tarih olarak 30.3 . 1998 'de kaydolmuş olan var. O tarihten 
beri nisan ayının içerisinde bir kayıt yok ........ Mesela, keyfi bir uygulama oldugunu iddia eden bir kişi çıksa, yani, 
polisin de kendisini savunabilmesi için -mesela "aldılar bizi , Uç gün adam ettiler, yolladılar" denilebilir- sizdeki 
kayıtlardan böyle bir şey var mıdır yok mudur diye tarihli olarak tutulması gerekmez mi? 
V ASFİ KARA- Bizde kayıtları var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Onu istiyorum; yani , bu nezarethaneye kimler alındı, kimler sorgulandı ; 
o kayıt defterini istiyorum .. .... Mesela, burada, tutanak tutulmuş olan .. .. .... var, ........ var. Hırsızlıktan yakalan
mışlar, üst arama tutanağı var. 
VASFİ KARA- 8.9. 1997 tarihli . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Mesela, 25.9.1997 gilnil ......... ve .. .. .. ..... . 
V ASFI KARA- .. ........... , .. .. ........ kayda geçmişler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hırsızlıktan gelmişler, ne kadar kalmışlar? 8.9 .1997 ' de saat 21.40'da 
gelmişler, ertesi giln sabah IO 'da gitmişler. Bunların darp cebir yoktur diye raporları var mı? 
VASFİ KARA- Yukarıda dosyalarında oluyor. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKTNSÜT - ............ , 25 .9. 1 997'de sabaha karşı 5.30'da alınmış; ertesi gtin saat 
14.55'te bırakılmış ... .. ........ 25.9.1997'de saat 17.10'da alınmış, 26.9.1997'de 14.45 ' te bırakılmış . Her ikisinin 
de darp cebir raporlarını görebilir miyiz? 
V ASFi KARA - Her ikisi de yukarıda . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Yeni seneyi, yani, 1998 yılını ayrı bir deftere kaydetmiş olabilir misiniz? 
V ASFi KARA - 1997'nin bitti ~i yerde defter bitnıemişse burası kapatılıyor , devanı ediyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Devanı ediyor da, bu 3 UncU ayın 30' una kadar ge lmiş . Nisan ayı yok. 
VA Fİ KARA - Demek ki nisan ayında alnıanıışız. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Mtinıktin değil. Nisan ayında almışsınız. 
VASFİ KARA - Nezarethaneyi aktif durumda tuttu~unı stirece buraya personel ba~lanıanı gerekiyor. Personel 
sıkıntınıız olduğundan dolayı nezarethaneyi uzun sUredir kullannııyoruz. Herhangi bir sanık olduğunda karakol
Iara teslim ediyorduk . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Mtişterek list arama tutanağı. 23. 12.1997 gtinti, 19.12. 1997; karışık mı 
geçiriliyor bunlar? Yani , geriye doğru gitmiyor. 
VA Fi KARA- Bir dtizensizlik olmuş 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - 1105 sayılı ........... baba adı ........... , ..... ...... . 1976 doğumlu , hırsızlıktan 
8.9. 1997 saat 21.40'da geliyor, 9.9.1997 saat 1 O'da çıkıyor. Üst arama tutana~ı da 21.45'te dtizenleniyor. işlemi 
yapan memur .. .. ............ , baba adı ... ........ 1981 do~unılu , hırs ızlıktan 8.9.1997'de 21.40'da geliyor, 9 .9.1997'de 
saat 1 O'da çıkıyor. Üst arama tutanağı 8.9.1997 saat 21.45. Bu, tutuklandı mı demek? 
VA Fİ KARA- Tutuklanıp tutuklanmadı~ı oradan belli olmaz. Oradan savcılığa çıkarılır . Bu deftere işlenmez ..... 
POLiS MEMURU- Bu, en son işlem yaptığımız şahıstarla ilgili dosya. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT - " .... .. ..... . . ilimizde çeşitli işyerlerinde hırsızlık yaptığı için Gölbaşı 
Semtinde Tortum Kahvehanesinde. 25.4.1998 1 4.3 0." Polis memuru arkadaşlarımızın aldığı teslim tutan ağı. 
Tutana~a başlama tarihi asayiş şubesi 25.4 .1998 saat 20.3 0 .............. Erzurum Gaziler Mahallesinden hırsızlık . 

" Mtidafı talep etmek istiyorum" demiş . Avukatı da ........... . 
POLi MEMURU- Saat 20.30'da avukatının huzurunda aldı~ımız ifade. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Avukatın dışında imza sahipleri Polis .......... .... , Polis Memuru . da imza-
lamış . Ayın 25'i oldu~una göre geçen hafta pazar gtinti bu sorgu btirosu kullanılmış . 

VA Fi KARA - Hayır. Bakın , son zamanlarda karakolları kullanıyoruz. Karakolların nezarethanesine koyuy-
oruz. Buray ı kullanmıyoruz ..... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT -Ne kadar zaman burada kalmış? ifadenin bitiş saati 20.45 deniliyor. Bu, 
evvela, 26.4.1998 ... 
POLİ MEMURU - Yakalama tutanağ ına bakalım. 
V ASFi KARA - O boşluğu şu şekilde ortadan kaldırabiliriz . Eğer, burada kaydı olup da bizim nezarethane def
teri m izde görtinmtiyorsa o mutlaka karakoldan çıkacaktır . O bölge karakolunun nezarethane defterinden hemen 
çıkarabiliriz onu. 
POLİ MEMURU - Olay ve yakalama tutanağı. Bunlar suçtistti, Gölbaşı Karakol amirliğimizin memurları 
tarafından bir işyerinin içerisindeyken yapılan ihbar neticesi veya arkadaşlarımızın devriye görevlerini ifa 
ederken rastlamaları ve tesaduf etmeleri sonucunda, şahsın birisini kaçarken yakalamışlar, saat olarak O 1.30 
s ıralarında ; 2'de karakola ge lip bu tutana~ ı dtizenlemeleri . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Bu 25'inde oluyor. 
POLİ MEMURU - Evet, bir gtin öncesi olur. Şahısların haklarında 26'sında işlem yapılmış, yakalama, list ara
ması , diğer işlemleri , yer göstermeleri . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT - 25.4. 1998 saat 22.30 . Halbuki 1 'de yakalanmışlar, saat 22.30 nasıl oluy
or, tersine mi döntiyor? 25.4.1998 gtinti saat 1.30 sıralarında olay yerinde yakalanıyor. onra, 25.4.1998'de saat 
22 .30'da darp cebir yoktur diye doktor M.S. imzalıyor. 
POLiS MEMURU - Onlara ayrı ayrı rapor almıştık; çtinkti , dört şahıs yakalandı; ikisi ayrı, ikisi ayrı yakalandı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Saat 1 'de yakalanana bakalım ........ ..... Ona da, saat 1 'de yakalanmış 
olmasına rağmen saat 22.30'da otomatik bir yazılım . Doktor aynı, .... ....... . Saat 22.30'da dördUnU birden doktor 
bey karıştırmış olabilir mi gönneden? aat 1 'de yakalanıyor, saat 22.30'da geriye do~ru dönlik rapor alınıyor. 
POLiS MEMURU- Aynı gtin savcılığa çıkmış . Bunda arkadaşların yakalama tarihinde bir yanlışlık olması lazım . 
Cumhuriyet Başsavcılı~ına Erzurum. 
İSMET UZUNOGLU- Saat 13 .00 'U 1.30 diye mi yazmışlar acaba? 
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POLiS MEMURU -Olabilir Müdürüm . Bunlar karakolun yakaladığı şahıs. 
BAŞKAN Dr. S~MA T. PİŞKİNSÜT - Öyle olmuş olsa, ayın 26's ında "darp cebir" raporu olması lazım . 
Halbuki "darp cebir yoktur" raporu da ayın 25'inde; yani , orada hata yok. 25'inde saat 22.30'da darp cebir yok
tur raporu alınıyor, ertesi gün mu bu? 
POLiS MEMURU - Çıkışın raporu olmasın. 
VASFİ KARA- Çıkış; ama, 22.30'da çıkış olmaz. Sevk öncesi alınan rapordur. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bir de çıkışına bakalım , mesela ............ yakalama tutanağına bakalım . 
Suçüstü oldu olay, 25.4.1998, saat 14.30 'da yakalama tutanağ ı düzenlenmiş . Bu tarih gece yarısından sonra. Olay 
erken oluyor, büyük bir ihtimalle araştırma yapılıyor, sonra yakalanıyor, yakalama tutanağ ı 14.30. Bunlar da bir 
şey yok . 1.30'da olay oluyor, sonra bu şahıs 25.4.'te 14 .3 0'da yaka l anıyor. onra 22.30' da ını darp cebir yoktur 
diye rapor alınıyor aynı gün? 
V ASFİ KARA - ............. , 22.30'da alınmış . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu çıkış olabilir mi , g iri şine bakalım. 
V ASFİ KARA -Çıkış olmaz. Hangi karakolda kaldı? 
POLiS MEMURU - Gölbaşı Karakol Amirliğinde ........ 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - 25.4.1998'de saat 20.30'da ifade verme tutanağına başlama var. 14.30'da 
yakalanıyor, ............ , .......... .. imzalıyor, 14.30'da Hır ızlık Büro Amirliğine geliyor. Sonra, Asayiş Şubesi olarak 
saat 20.30'da ifade tutanağı tespit ediliyor, avukatı .......... Sonra 22.30'da da doktor raporu var. 
İSMET UZUNOGLU- Savcılığa sevk edilmek üzere karakala bunu teslim etmiş, Asayiş Şube Müdürlüğünde işi 
bitmiş. 

POLiS MEMURU - Avukatıyla ifadesini aldıktan sonra karakala teslim etmeden önce karakol bizden şahıslar 
hakkında rapor olup olmadığına dair ... 
VASFİ KARA - Rapor olmadan karakol teslim alınıyor. 
POLiS MEMURU - Şu şahıslar Gölbaşı Karakolu Amirliğine 25.4.1998 saat 22 .50'de teslim edilmiş. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki , bu yakalandıktan sonra size karakol kanalıyla gelmedi mi? 
V ASFİ KARA - Hay ır , buna doğrudan bizim elemaniarım ız el koymuştu . 
POLİ MEMURU - İki şahıs karakol ekibi tarafından iki şahıs bizim tarafımızdan yakalandı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki , karakol aldıysa, ilk aldığı anda da darp cebir yoktur diye raporu 
var mı? Siz dekarakolda teslim aldınız. Yani , karakol kendisini garantiliyor, siz garantilemiş misiniz? 
POLiS MEMURU -Tabii, raporlar vardır . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Hani nerede, darp cebir yoktur diye rapor yok. 
POLiS MEMURU - Karakolun raporu karakolun kendisinde kalır. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki , kı acası bu burada sorgulanınış, raporu düzenlenmiş. CMUK 
avukatlarının listesine de bakabilir miyiz? 
.......... . ' un dosyasını bulabilir miyiz? 8.9 .1997'de burada nezarethane defterinde kaydı vardı. 
V ASFİ KARA - Yukarıdaki odamızda olabilir. 

EVRAK, ARŞ i V, DEPO, T RAFO 
VASFİ KARA- Sayın milletvekilim, evrak arşivin deposu, malzeme deposu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Buranın elektrik sisteminden siz mi sorumlusunuz? 
GÖREVLİ - vet. Burası trafo, buraya pek fazla girmiyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - 3 tane falaka, bir tanesi çivi li tahtalı , iki tanesi açık . Çivi li olanların tümü 
falaka, kenarlarından ip bağlandığı için. Hepsi aynı boyda, aynı yapıda ... 
İSMET UZUNOGLU - Efendim, bunlar kürek sapı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kürek sapı olabilir; ama, yalnız şu kürek sapı değil. 
İSMET UZUNOGLU- Bakın , buna bir şey bağlanmış , böyle falaka olmaz. Sayın milletvekilim, zamanında buna 
bir şey bağlanmış. Bunların hepsi kürek sapı. Lojistiğimizin kullandığı depo gibi bir şey bu çiviler vesaire. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Bu sopa mı , kürek mi? 
İSMET UZUNOGLU -Sayın milletvekilim , böyle falaka olur mu? Zamanında bir şey bağlanmış buna, bu kop
muş . Böyle bir falaka olmaz ki ........ Böyle 10 tane falaka olur mu? 
BAŞKAN Dr. SEJv1A T. PİŞKİNSÜT - Olmaz, bir tane olur. 
İSMET UZUNOGLU - Hayır efendim, onu söylemek istemedim . 
Kalorifer Dairesi, Tesisatmalzeme odası , arşiv odası incelendi . 
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ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN ODASI 
Saat: I 8.45 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Şikayet konusu ne ki . Aşagıda nezarethanelerin kullanıldıgı belli ; yan i, 
aşagıdaki nezarethaneler son bir haftaya kadar da kullanılmış . 

V ASFİ KARA - inanın , o nezarethaneyi kullanmamaya gayret ediyorum . Nedenini size açıklayayım: Personel 
sayım çok kısıtlı. O nezarethaneyi kullandıgım takdirde en azından 3 'er memurdan 9 memuru baglamarn 
gerekiyor. Bazı iddialar oluyor, Bakanlıktan falan devamlı ge liyor .......... . 
İSMET UZUNOGLU - Inşaatta arkadaşlarımız iki tarafına kova takıp bununla kum taşımışlar veya bir pankart 
asılmış buna. Bunların resimlerini çektiriyorum ve size takdim edecegim bunları . 

V ASFI KARA - İlk defa görüyorum ben . 
İSMET UZUNOGLU -Aslında bunlar insanların bize, polise sa ldırdıkları sopalar. O di.işi.indi.igi.lni.lz anlamda bir 
şey degil ....... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hırs ızlık suçundan .. .. ..... Asayiş Şubesince 8.9. I 997 gi.ini.i hırs ızlık 
suçundan yakalanmış , 9.9. I 997 saat 14. I O'da Sanayi Karakoluna teslim edilmiş .... Teslim edilmeden önce 
9.9.1997 saat 13 .00'da "darp ve cebir izine rastlanmadı " diye Doktor ............ tarafından rapor verilmiş . Bu arada 
diger gösterme tutanagı , yani sorgusu -8.9.1997'de yakalanıyor- 9.9.1997 saat 14.10 'a kadar Asayiş Şubesinde 
yapılıyor, bir gece burada kalıyor . 

VASFI KARA- Bir gece kalmadılar burada, karakola gönderildiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Peki, karakola gönderildigine dair.. . O gece karakolda bir şey olsa 
mesela. 
V ASFI KARA - Orada nezaret defterinde kayıt vardır. Hangi tarih? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - 8.9.1997. 
VASFİ KARA - 1997 ise, o zaman burada kalmışlardır . Çi.lnki.l, 1997'de nezarethanemiz faaldi. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Bir gece kalmış . Teslim teseliilm tutanagı : 8.9. I 997 gi.lni.l 14.00 sıraların-
da Endüstri Caddesinde yakalanmış . Hırsızlık teslim almış. 8.9.1997 I 5.30'da .......... , .......... .. 
V ASFİ KARA - Bizde memur. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sizin yazınız var zaten. 
"Sanayi Karakol Amirligine, 
Hırsızlık suçundan yakalanan ekli evraklarda açık kimlikleri yazılı .......... , ............ .' a yapılan sorgularında ... tes-
lim alınıp gönderiliyor. Cumhuriyet Başsavcılıgına sevkiyle neticeden haber verilmesi ... " diyerek, siz 9.9.1997 
günü, yani bir gece burada kalmış , I 3.00 ' te raporunu alıyorsun uz, I 4. I O'da teslim ediyorsunuz, buradan gidiyor. 
Aşagıda garajın yanında demir bir kapı vardı , açılmayan bir kapı ... Yani , i.lç tane yer açılamadı ve kapalı kaldı 
olmasın . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT -(Avukatı) Kim gönderiyor; yani , baro yönetim kuruluna mı açılıyor? 
V ASFİ KARA- Baroya açılıyor, baro kimi bulursa gönderiyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Genelde avukatlar mı geliyor, baro başkanı mı geliyor? 
POLiS MEMURU - Avukatlar geliyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT - 25.4. I 998' de aşagıda nezarethanede sorgulananın sorgu avukatı olarak 
gece saat 22.30'da Baro Başkanının adı yazıyor. 
POLIS MEMURU- Efendim, bir gUn avukat aradım . Bizzat baro başkanının kendisi geldi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kırk yılda bir. Cebir raporları , CMUK avukatları işleyen bir mekanizma 
degil. Böyle olmasının özelligi nedir; yani , aynı düzen içerisinde görev yapan iki farklı grup birbirine sanki dene
tim raporu verrnek zorunda gibi ...... 
İSMET UZUNOGLU- Efendim, herkes kendi görevini yapacak tabii. CMUK böyle bir şey yapıyorsa baro kendi 
görevini yapacak. Biz, baroyu takip etmek zorunda degiliz ...... 
VASFI KARA - Sayın milletvekilim, orada baronun imzasının açılmasına takıldınız. Ben sizi temin ederim, 
kesinlikle ve kesinlikle gelmeyen bir avukatın yerine, ifadede, sorguda hazır bulunmayan bir avukatın yerine 
kesinlikle öyle bir şey mümkün degil. Aklımdan bile geçiremem. Bizzat geliyorlar, bizzat onların nezaretinde 
ifade alınıyor ...... 
İSMET UZUNOGLU - Efendim, biz adamı içeriye alıyoruz, darp cebir hasarı yoktur raporunu da alıyoruz, 
sabahleyin adam kafasını duvarlara vuruyor, psikopat bir si.lrü adam var, kesiyor kendini , bileklerini dogruyor. 
Siz de hekimsiniz, buna gerçekçi bir şey bulacaksak, hep beraber bulalım . Bu kadar konuya muhatap olmanın 
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geregi yok. O zaman savcının yanında , ben nasıl tutuyorsam, 24 saat adli tabip de nöbet tutsun ..... Efendim, sis
temdeki sorun şuradan kaynaklanıyor, eger bir ülke kendi polisine güvenmiyorsa, o zaman o kurumu kaldırsın , 

bunun yerine başka bir kurum getirsin . Ben şimdi sanıgı doktora götürdügüm zaman onun yanında olmak zorun-
da benim memurum . Ya daktorun kafasına vurur, camdan atlar giderse ...... . 
Kalorifer deposu, Lojistik Şube eski Deposu, Teknisyenierin Dinlenme Odası , Boyahane incelendi. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Üç tane hücre dışında Emniyet Müdürlügünde başka hücre var mı? 
İ MET UZUNOGLU - Hayır efendim. 

ERZURUM E TiPi KAPALI CEZAEVi 

Çocuk Koğuşu (tekrar gidiş) 
3.5. 1998 
Saat: 2 1.3 0 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Senin kaydını Emniyet Müdürlügünde ve karakolda bulduk. Emniyet 
Müdürlügündeki kaydını , orada sorgulandıgın 25 Nisan 1 998 'de oraya girmişsin , saat 14.1 O'da yakalayıp 
almışlar, ondan sonra da gece saat 22.30'da seni saat 13.00 'de doktora çıkarmışlar. Seni kaçta doktora 
götürdü ler? 
HÜKÜMLÜ 1 O ı - Akşam üstüydü efendim, karanlık çökmeden önce götürdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - 8 Eylül 1997'de yakalanmışsın , saat 14.00 ' te yakalamışlar . Sonra 
9.9.1997'de ögleyin saat ı ' de doktora götünnüş l er. ögleyin ı ' de mi götürdüler, akşam üstü mü götürdüler? 
HÜKÜMLÜ ıoı -Akşam üstü götürdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Sonra saat 14.10 'da da Sanayi Karakoluna teslim etmişler. Biz, sana 
Emniyet Müdürlügünü söylüyoruz. 
HÜKÜMLÜ ı O ı - Evet efendim, Emniyet Müdürlügünde beni bekletti ler, ondan sonra beni mahkemeye çıkara
cak lar, beni mahkemeye götürmediler, Sanayi Karakoluna beni teslim ettiler, Sanayi Karakolu beni mahkemeye 
gittim. 
HÜKÜMLÜ ı 05 - Şimdi , bu çocugu işkenceye almadan önce doktor muayenesine götürüyorlar, doktor muaye
nesinden sonra bunu işkenceye alıyorlar . Normalde savcılıgın 24 saatten fazla tutmaması gerekiyor, kanunlar 
öyle. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Sen Emniyette nezarethanede iki gece mi kaldın? 
HÜKÜMLÜ 101 - İkibuçuk gün kaldım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nerenin nezarethanesinde kaldın? 
HÜKÜMLÜ ıoı - Şubenin . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Şubenin nezarethanesinde 3 gün kaldın ; ama, olay tarihi 8' inde mi? Sen 
suç olduğu gün aynı gün mü yakalandın? 
HÜKÜMLÜ 101 -Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Oraya geldikten sonra Emniyet nezaretinde 3 gün mü kaldın? 
HÜKÜMLÜ ı O ı - Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Peki, 3 gün kaldın , Sanayi Karakolunda mı yattın , Emniyette mi yattın? 
HÜKÜMLÜ ı O 1 - Beni şüpheli aldılar, Dag Mahallesi Karakoluna götUrdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Sanayi işte o. 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 -Yok, Dag Mahallesi ayrı , Sanayi ayrı . Benim olayiarım ayrı ayrı . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİN ÜT - Eylül ayındakini soruyoruz. Eylül ayında evvela Emniyet Asayiş Şube 
yakaladı seni, Emniyete götürdü; sonra? 
HÜKÜMLÜ 101 - Beni Emniyete götürdüler. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul) - Ne kadar sonra, bir gün mü, birkaç saat mi ? Ertesi giln kaldın mı orada? 
HÜKÜMLÜ 101 - Kalmadım , benim orada ifademi aldılar . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Seni şubeye gi1ndi1z mil götürdiller? 
HÜKÜMLÜ 101 -Evet. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul) - Saat kaçtı? 
HÜKÜ MLÜ 1 O 1 - Sabah saat 6 .00 'y dı. 
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OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Gündüz ifadeni aldılar ; sonra? 
HÜKÜMLÜ I O I - Evet, ondan sonra aşag ıya bodrum katına indirdiler. işkence yaptılar, dövdüler, ondan sonra 
keşfe götürdüler bizi . Tekrar şubeye getirdiler, bekletti ler. Ertesi gün beni Dağ Mahallesi Karakoluna götürdüler. 
Dağ Mahallesi Karakolundan Sanayi Karakoluna geldik. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Dağ Mahallesinde kaldın mı? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Kalmadı m. Sanayiden de Güretikapı Karakoluna geldik. Sonra beni bir daha şubeye 
götürdüler. Bir gün daha kaldım , ondan sonra beni Sanayiye tes lim ettiler. Sanayiden beni mahkemeye çıkardılar . 

OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Yani toplam olarak şubede 2 gece yarım gün kaldın . 

HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Evet. Gece saat 8.00 gibi ben bu cezaevine geldim . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Şubede nezarette sana neler yaptılar? Eylüldemi işkence , geçen hafta ını , Nisanda 
mı? 

HÜKÜMLÜ 1 O 1 -Bu yatışıında değ il , öbür yatışımda efendim . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Ne yapmışlardı ? Emniyete giriyorsun , merdivenleri çıkıyorsun? .. 
HÜKÜMLÜ 101 - Merdivenleri çıkmıyorsun efendim, merdivenleri çıkmadan hemen aşağıya iniyorsun . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Aşağıya indin, sağa ını dönüyorsun? 
HÜKÜMLÜ 101 -Evet, sonra bir odaya aldılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nasıl bir odaya? 
HÜKÜMLÜ 101 -Karanlık , lambası bir tuhaf. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Lambayı tarif et bakalım. 
HÜKÜMLÜ 101 - Hatırlamıyorum efendim . Karşıda ayna vardı , içeriye beni aldılar . İlkönce orada beni 
dövdüler. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Büyük odada mı , küçük odada ını? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Büyük odada dövdüler. Ondan sonra ayna lı odanın içine ald ı lar . Orada da dövdüler. Sonra 
yukarıya çıkardılar . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Aynalı olan yer kapıdan girince karanlık bir yer, onun önünde tuvalet
lerin açıldığı taş olan bir yer var. Tuvalellerin açıldığı yerde mi dövdüler. 
HÜKÜMLÜ 101 -Odanın içine aldılar beni . Gözlerime yuvarlak bir şey taktılar. Orada beni yıktılar, sonra öbür 
tarafa, aynanın küçük tarafına aldılar . Orada bana vurdular. Ondan sonar beni yukarıya , üst kata çıkardılar. Üst 
katta Müdürün olduğu odanın , Asayişin hemen yanında bir oda var, daktilo, bir masalık bir yer var. orada göz
lerimi açtılar. Ben baygınlık geçinniştim , ifademi aldılar . İfademi aldıktan sonra seni yarın keşfe götüreceğiz 
dediler. Beni bir daha aşağıya indirdiler, işkence yerine bir daha götürdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Demir pannaklıklı yere mi bıraktılar? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Evet, en d ipte ben kaldım . Ondan sonra yukarıya bir daha çıkard ı lar , bir daha ifade a l dı l ar . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Avukatıngeldi mi ? 
HÜKÜMLÜ 101 - Avukatını geldi, ... ....... . . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ama, gece ifadeni alırken avukat yoktu yanında? 
HÜKÜMLÜ 101 - Yoktu . Devlet avukatı benim yanıma geldi . Bana kağıt imzalattılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - O zaman demedin mi dayak yedim , beni dövdüler? 
HÜKÜMLÜ 101 - O zaman o gelmedi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - O sıra dayak yem emiş miydin? 
HÜKÜMLÜ 101 - Yemiştim de, .......... o zaman gelmedi .... . . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Baro avukatı sana ikinci gün mü geldi? 
HÜKÜMLÜ 101 - Evet. Ertesi gün geldi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ama, bir gece evvel dayak yemiştin ? 
HÜKÜMLÜ 101 - Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Gece mi dövdüler, gündüz mü? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Gündüzden akşam saat 5' e kadar beni içeriye aldılar, ondan sonra beni çıkard ıl ar, hücreye 
indirdiler. Biz şubede aç kamına durduk, beni bir daha yukarıya ald ıl ar. Sen yalan söylüyorsun dediler, şubeden 
sen bu olayları da işlemişsin diye 5 tane daha olay üzerime verildi. Ben işlemedim dedim , "bunu bir daha içeriye 
götürün" dediler. içeride beni bir daha y ıktılar . 

OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Aşağ ıya , yine o kapalı karanlık yere mi? 
HÜKÜMLÜ ı O ı - Evet, bir daha aşağ ı indirdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Elektriği nerede verdiler sana? 
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HÜKÜMLÜ !Ol - Üst katta verdiler. Müdürün hemen karşı tarafındaki odada. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hırsızlık odasında mı elektriği verdiler? 
HÜKÜMLÜ 101 - Evet, orada verdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ayaklarından bir de idrar yollarından verdiler. 
HÜKÜMLÜ 101 - Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Aşağıdaki odada elektrik vermediler öyle mi? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Aşağıdaki odada ayna arkasında verdiler, hem orada hem üst katta verdiler. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Kabioya mı bağladılar, nasıldı hissenin mi? 
HÜKÜMLÜ 101 -Ellerime bir şey döktüler, ondan sonra parmaklarımı kabioyla bağladılar, ayaklarıma da dök
tüler, gözlerim kapalıydı , ondan sonra ben düştüm , bayıldırn, çıt çıt ses geliyordu . Aradan 15 dakika veya yarım 
aat geçti , ben kendime geldim . onra beni anayi Karakoluna götürüp teslim ettiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yukarıda nasıl elektrik verdiler? 
HÜKÜMLÜ 101 - Yukarıda alttan vennediler, sadece parmaktan verdiler. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Gözün açık mıydı ? 
HÜKÜMLÜ 101 - Yok, kapalıydı. Ellerim kelepçeliydi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Aşağıdaki odanın tabanı neydi, halı mıydı ? 
HÜKÜMLÜ 101 - Halıfleksti . Çok emin de değilim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Orada su da verdiler mi? 
HÜKÜMLÜ 101 -Duvara vurduğu zaman sertti . Beni yakarndan tuttular duvardan duvara vurdular. Ben anadan 
tiryan çırıl çıplaktım . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT -Nerede, odaya ginneden önce dışarıda mı? 
1-IÜKÜMLÜ 101 - Odaya girmeden içeride beni aradılar . Ellerimi bağ ladılar. Anadan tiryan oldum, sonra bana 
su döktüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Aşağıya iniyarsun bir alan var, tuvaletlerin olduğu yer var, şotben var. 
Bir kapıdan giriliyor, karanlık oda var, bir de ayna var. 
1-IÜKÜMLÜ 101 -Bir tane daha oda var efendim. Merdivendeninince hemen karşıda karanlık odaya alıyorlar . 
BAŞKAN Or. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Seni burada mı dövdüler? 
1-IÜKÜMLÜ 1 O 1 -Evet. Orada beni dövdüler, ondan sonra içeriye, karanlık odaya aldılar. Odada ben çırıl çıplak
tım . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Elektriği nerede verdiler? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 -İlkönce, beton un olduğu , suyun olduğu yerde verdiler . onra beni içeriye aldılar. Odaya aldık
tan sonra ellerim kelepçeliydi, benim iki suçum vardı, bana beş tane suç daha verdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sana elektrik verirken aynı zamanda da su mu tutuyorlardı.? 
1-IÜKÜMLÜ 1 O 1 - Ellerime, ayaklarıma elektriği verdikten sonra su döktüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Beton zeminde su döküyorlar,öyle mi? 
1-IÜKÜMLÜ 1 O 1 - Evet. Ondan sonra beni yıktılar, sonra hücreye attılar. Hücreye attıktan sonra Sanayi 
Karakoluna telefon açtılar . Her şey bitti , beni yukarı çıkardılar, ifademi aldılar . sonra karakota teslim ettiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Öbür karakolları da gezdirdiler, keşif için, seni tanısınlar diye mi? 
HÜKÜMLÜ 101 - Olay olduğu muhitte ifade alıyorlar. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- eni falakaya yatırdılar mı ; nasıldı. falakayı bir anlatır mısın? 
HÜKÜMLÜ 101 - Alt katta lastiğe takıyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKi ÜT -Astılar ını ? 
HÜKÜMLÜ 101 - Ben çıplaktım , ilkönce lasti ğe taktılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Şotben var, dolap var, beton bir alan, oradan hücrelere gidiliyor. 
HÜKÜMLÜ 105- Hücrelerden çıkışta garajın olduğu yer. Demir bir kapı var, oradan içerisi hücre yeri , yani 
işkence yeri. 
İONNA KUÇURADİ - Sen de gittin mi? 
1-IÜKÜMLÜ 105- Hayır efendim, giden arkadaşlarım çok. Beni de alacaktı lar; ama, alınadı lar. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul) - Aşağıya hücrelerin olduğu yere iniyorsun, karşında garajın kapısı var. Sag,a mı 
döni.iyorsun. sola ını ? 
1-IÜKÜMLÜ !Ol - Sağa olması lazım . 
HÜKÜMLÜ 105- Hücreler dediğimiz yer. dayak, işkenceye aldıktan sonra koydukları yer. Orada başında da bir 
tane polis var, polis yeri var orada. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Polis yerinden hemen sonra içeriye alıyorlar. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Falakayı da orada mı yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 101- Hepsini orada yaptılar; ben bayılmıştım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Suyu nerede sıktılar , karanlık odada sıkmadılar? 
HÜKÜMLÜ 101- Beni dışarıya aldılar. Gözlerim kapalıydı. Beni betonun üstüne aldılar . Lastige taktılar, su dök
ttikten sonra beni çıkardılar, sonra coptarla vurdular. Sonra beni bir daha soydular, ktilotla kaldım. Hücrede beni 
sabah saat 4' te kaldırdılar. Benim giysilerimi, her şeyimi aldılar, kelepçelediler, beni bir daha yukarı list kata 
çıkardılar. Hırsızlık masasının yanındaki odada benim ifademi aldılar, orada da bana vurdular. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Aşağıda sana su sıktıları zaman yerler sulu muydu, su nereden gidiyor
du? 
HÜKÜMLÜ 101 - Bana vurdular, ben baygınlık geçirdim, çoğunu hatırlayamıyorum. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Ellerinden askıya astılar mı , hatırlıyor musun? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sırtında sopa var mıydı? 
HÜKÜMLÜ 101- Yok. Gözlerim kapalıydı. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Elini neyle bağladılar, ip miydi, naylon muydu hatırlıyor musun? 
HÜKÜMLÜ 101 - Hatırlamıyorum efendim. 
Beni lastiğe taktılar . Duvara çarptılar. Çok baygınlık geçirdim . Beni çıkardılar, tekrar hücreye koydular. En sonra 
her şey bitti, beni hticreden aldılar, Sanayi Karakoluna telefon açtılar, Sanayi Karakoluna teslim ettiler. Sanayi 
Karakolundan adliyeye çıktık . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sanayi Karakolunda da dövdüler mi? 
HÜKÜMLÜ 101 -Yok, orada bize hiç karışmadılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sen buraya geldiğin zaman C. , E.Ç. vardı ; neler gördilntiz? 
HÜKÜMLÜ 105 - Arkadaş ın her tarafında darp vardı, gözleri kaymıştı , elektrikten mi neden bilmiyoruz, her 
tarafı mosmordu . Arkadaşa yardımcı olduk. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki , kapıdan girince başka bir yerde nezarethane gibi bir yerde kaldın 
mı? 

HÜKÜMLÜ I O 1 - Evet, bir gece kaldım , ögleye dogru koguşa geldim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Orada buranın Müdürleri , infaz memurları sormadılar mı dayak yemişsin 
diye? 
HÜKÜMLÜ 1 O ı - Yok, kimse sormadı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Geldin, ölü gibi yattın 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Evet. Utancımızdan, cahilliğimizden bir şey di yemedik. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sana yemek verdiler mi? 
HÜKÜMLÜ I Ol - Evet, verdiler; ama, lokmaları zor yutuyordum. işkenceden midem alt üst oldu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kanama var mıydı? 
HÜKÜMLÜ I O 1 - Vücudumda vardı, kalça tarafı m komple yaraydı , llstüm başım batmıştı. Burada tentilrdiyot 
stirdtiler. Doktor Bey beni muayene etti . 
HÜKÜMLÜ 105 - Bu arkadaş ın suç ortağı da beraber, o da şahitlik edebilir. M.D. 13 lincil koğuşta. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - M. da dayak yedi mi? 
HÜKÜMLÜ 101- O yemedi. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Neden yemedi? 
HÜKÜMLÜ 105- Suçu kabullenmiş efendim. 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Benim iki suçum vardı , inkar etmedim, benim iki suç kabul üm var dedim, bana "yok, sen bu 
dtikkanları da yakmışsın, sen bu eve de girmişsin, buraya da girmişsin, bakkallar" dediler. Ben kabul etmedim. 
Ondan beni işkenceye aldılar. Ben şilphe Uzerine hilcreye alındım . Ben iki olaydan yattım , tahliye oldum. ı 997'de 
4 ay yattım . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - O zaman hilküm giymiştİn öyle mi? 
HÜKÜMLÜ 101 - Yok efendim, tutuklu olarak. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Peki, ne gördünilz arkadaşınızda? 
HÜKÜMLÜ LOS - Morluklar vardı. Hemen revire cezaevi doktoruna çıkarmışlar. Hatta doktor bile, revirdeki 
sağlık personeli bile söylemiş, seni ne kadar dövmüşler böyle diye. Gerçi bize geldiginde sakinleşmişti ; çünkil, 
aradan bir gtin geçmişti . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Morluklar vardı , kilçük çişini yapmanda zorluk oluyor muydu? 

54 



HÜKÜMLÜ 101 - Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaç gün sürdü o? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Hemen hemen bir hafta sürdü. Ben bir ayda rahat kendime geldim. Yaranın yerleri bellidir. ..... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Vücudundaki darp izlerini sen de görmüş mtiydtin? 
HÜKÜMLÜ 105 - Evet. Zaten bir ay filan manyak gibiydi , yaptıgı hareketler falan , bir şey sordugun zaman 
konuşamıyordu. Ondan sonra kendisi biraz rahatladı , devamlı revire falan çıkardık. Bunlar işkenceye alındıkları 
zaman emir veren şahıs Asayiş Şube Amiridir. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Adı V. mi? 
HÜKÜMLÜ 105 - Gözlilklil, siyah saçlı , saçlarını yana dogru tarıyor. 
HÜKÜMLÜ 101 -Siz benim elime dilşseydiniz gösterirdİm dedi ..... 
OSMAN KILIÇ (İstanbul) - Garajın kapısından giriyorsun, oradan bir odaya giriyorsun, polis masası var, 
buradan içeriye giriyorsun, karanlık oda orası. Aynalı camın oldugu yerde bir kablo var, orada cereyan vermişler. 

Peki , buradaki olaylar bittikten sonra s izi çıkarıp su dökülen yer neresi? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Karanlık odadan çıkınca polisin olduğu yerde gözlerimi açtı lar. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Polisin olduğu yerde masası var, hemen kapının girişinde bir televizyon var. 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Evet Gözlerimi açınca suyu iç dediler. Suyu içemed im. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Buradan seni nereye götürdüler? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Buradan beni aldılar . Yuvarlak m erdivenden indirdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Su dökttikleri yer mazgallı olan bölgenin neresi? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Yan yana hücreler var. ... Beni en dibe attılar. Ondan sonra geldiler, beni bir daha çıkardılar. 
Polisin olduğu yerden karanlık odaya bir daha aldılar, bir daha dövdüler. Dışarı çıkardılar, gel tuvaJetler temi
zlenecek, paspas olacak dediler. Ufak bir paspas getirdiler, elime verdiler; buralar temiztenecek dediler. Ben de 
bana vuracaklarını biliyorum. Arkarn dönilktil , nasıl vurdularsa baygınlık geçirdim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Seni nerede askıya aldılar? 
HÜKÜMLÜ 1 O ı - Beton lu yerde, bidonların olduğu beni askıya aldılar. Gözlerim kapalıydı. Bana vurduktan 
sonra ben bayılmışım . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKINSÜT - Bidon duvarda mı asılıydı? 
HÜKÜMLÜ 101 -Yok, lastikle duvarlara asılıydı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT -Yukarıda kalorifer boruları var, onların üstüne mi asmışlar? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Efendim , gözlerim kapalı , çok hatırlamıyorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Su verdikleri yerde, yer beton muydu? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Soğuktu, ayaklarım donuyordu . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Su yoktu? 
HÜKÜMLÜ 1 O 1 - Ayağı mı basınca titriyordum . Beton gibiydi, çok hatırlayamıyorum . Ondan sonra beni hücre 
attılar. 

OSMAN KILIÇ (İstanbul) - O yer hücre yakın mıydı ; hızlı gittiniz hilcreye? 
HÜKÜMLÜ 1 O ı - Evet, hızlı adımlarla uzun yürüttti ler, hücreye geldim. Benim gözlerimi açtı lar, "bakma" dedil
er .... Genç bir komiser vardı , 25-27 yaş civarında hırsızlık masasının komiseri vardı, şimdi başka büroya da geçe
bilir. O dedi , götürün yüzünil yıkayın . Beni yukarıya aldılar. ondan sonra Sanayi Karakoluna telefon açtılar. 
Sanayi Karakoluna gittim, gece saat 1 2.30 ' tu, beni Dağ Mahallesi Karakoluna götürdüler. Dağ Mahallesi 
Karakolunun nezaretinde suç ortağımla 5-6 dakika kaldık , ifademiz alındı , ondan sonra o sabah saat ya 9'da ya 
1 2'de mahkemeye çıkardılar. Mahkemeye çıkarınca Gürcilkapı Karakoluna getirdiler beni. Gürcilkapı 

Karakolunda ifademiz alındı , mahkemeye sevk olduk. Mahkemede tutuklandık , cezaevine geldik .. ... 

14. KOGUŞ 
Saat: 22.40 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKINSÜT - Bizler, Türkiye BilyUk Millet Meclisi Insan Haklarını İnceleme 
Komisyonundan geliyoruz. Ben, Komisyon Başkanı , Doktor Sema Pişkinsüt, Aydın Milletvekiliyim . Sayın 
Osman Kılıç İstanbul Milletvekili, Hocamız da Hacettepe Üniversitesinden, Profesör İoanna Kuçuradi . Özellik
le bize iletmek istediğiniz sorununuz varsa, onu dinleyelim. Genellikle hangi suç ağırlıklı burası? ("Cinayet" ses
leri) 
HÜKÜMLÜ ı87- Yirmidokuz aydır buradayım . Erzurum'da sorgulandım. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Emniyet Müdürlüğünde mi? 
HÜKÜMLÜ 187- Hayır, jandarmada. Kendim teslim oldum ben. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Herhangi bir şey yaptılar mı? 
HÜKÜMLÜ 187- Hayır yapmadı lar. ..... . 
HÜKÜMLÜ 188- Suçum cinayet. Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirdiler. Şubede sorgulandım . Herhangi bir 
sorun olmadı, zaten suçu kabul ettiğimden bir şey olmadı. .. ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki , (sana) kötü muamele yaptılar mı sorguda? 
HÜKÜMLÜ 189- Yok hayır, ben kendim teslim oldum direkt savcılığa .... . . 
HÜKÜMLÜ 190 - ismim ...... Onbeş günlük tutukluyum . İkinci defadır sorgulandım Eınniyette , asayiş şube 
Müdürlüğünde . Ben kendim teslim oldum ...... Asayişten çok iyi bir yakınlık gördüm ...... . 
HÜKÜMLÜ 191 - Ben de size hoş geldiniz diyorum ; bizi sevindirdiniz. 
Benim sorunum şu; benim söyleyeceğimi, değil ben, tüm dünya diyor, insan hakları diyor ve Türkiye'de 
işkence ... Şimdi, Türkiye 'de şöyle bir durum var efendim : Bir suç unsuru olduğu zaman , herhangi bir yerde her
hangi bir suç olduğu zaman , sözü geçen kişiler veyahut zengin tabakadaki bazı kişiler bize bu adamı şikayet edi
yorlar. O adam karakoliara düştOği.i zaman , büyük işkencelerle karşılaşıyor. Halbuki işten haberi yok . Yeter ki, o 
adamlar şikayet etsin, o suçu yüklesinler ve yüklUyor da. Beni şikayet ettiler. Beni Pasinler Jandarma Karakoluna 
götürdüler. Beni sorguya aldılar, benim haberiın olmayan bir suçla, yangın çıkarınakla beni yargıladı lar. işkence 
şöyle efendim, birkaç tanesini şu anda diyebiliyorum ; elektriğe vermek, suyun içerisine koyup elektriği suya ver
mek, kollardan asmak ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT -Nasıl asıyorlar, onu bir anlatsana. 
HÜKÜMLÜ 191 -Tabii anlatacağım . 
Şimdi , kolları böyle uzatıyorlar efendim . İki kolun boyundan daha uzun bir ağaç getiriyorlar, onları sarıyarlar o 
ağaçla şuraya kadar, herkes baksın , yetkili kardeşlerim baksın . Şu kolu da şöyle bağlıyorlar şuradan şuraya kadar, 
insanı böyle bağladıktan sonra kaldırıyorlar bir yüksek yere asıyorlar . Kolların gelmiyor ki, ayakların yerden 
kesildiği zaman o güç nereye biniyor, buralara biniyor. Aniden buralar kopuyor, insan bağırıyor, çağırıyor, tek 
başına , kime derdini anlatacaksın . Adam , hem o işkenceyi yapıyor hem de o bağırdığın anda sopayla vuruyor niye 
bağrıyorsun diye. Bağırınayıp da ne yapalım. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT -Tahta sopayla mı dövi.iyorlar? 
HÜKÜMLÜ 191 - Keşke tahta olsaydı efendim . O yuvarlak cop gibi sopalarla, tahta olsa, gene insan belki de 
herhangi bir yerine dayanabil irdi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİN ÜT - izi suyun içerisine sokup da elektriği .. . 
HÜKÜMLÜ 191 -Suyun içerisine anadan üryan, yani , üstümden -ben, mahkemede de böyle demişim-kilotu dahi 
-affedersiniz- çıkardılar. Beni yatırdılar falakaya . 
BAŞKAN Dr. EMA T. PİŞKİNSÜT - Kaç yaşındasınız? 
HÜKÜMLÜ 191 - 60 yaşındayım, olay da yedi ay önce oldu . Falakaya yatırıyorlar , suyun içerisinde falakayla 
ayakların altına vuruyorlar; bağırıyorsun, çağırıyorsun, bayılıyorsun . Gözünü açıyorsun , tamam ını, bizim 
dediğimizi söyleyeceksin mi veyahut yine devam mı edeceksin . Dediği nedir bilmiyorsun ki! .. Insan mecbur 
kalıyor, evet diyebiliyor yani . Yapmadım desem, o suyun içerisine iki tane ince çift kablonun ucunu koyuyorlar, 
su dört parmak var. Suya elektriği verdiklerinde su ateş gibi oluyor, nereye bassan ateş gibi; bağırıyorsun para 
etmiyor, çağırıyorsun para etmiyor. 
Hangi birisini diyeyim, affedersin , insanın kıçına cop sokmaya kalkıyorlar .. . Bunu dünya biliyor, Türkiye bunu 
önleyemiyor. Tabii herkese demiyorum , sözü geçen devlettir; yani , milletin sözü devlete geçen bir yönetim 
vardır. Böyle olmasa, vicdanen beni suçlamışlar mı , götürsOnler benim sorgumu yaptırsınlar. Memleketimdir, 
ülkemdir, elbette ki, sorgusuna saygım olur. Yapıyorlar, işkenceyle yapıyorlar, artık insan çaresiz kalıyor, tamam, 
artık çarem kalmadı , ne yazarsanız ben de imzalarım diyorum . insan imzalama mecburiyelinde kalıyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ SÜT - izin memleket Erzurum mu? 
HÜKÜMLÜ 191- Memleketim Erzurum, kazarn Karayazı , Erzurum'da oturuyorum. Tutukluyum . 
BAŞKAN Dr. EMA T. PİŞKİNSÜT -Jandarma tarafından ını oldu bu, polis tarafından mı? 
HÜKÜMLÜ 191- Jandarma tarafından .... ... ... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Çoğunuz işkence gördü mü gözaltında? 
HÜKÜMLÜ 191- Ben tahmin ediyorum, çok işkence gören var. Türkiye'de yüzde 60 ' ı olabilir efendim .... 
BAŞKAN Dr. EMA T. PiŞKİ ÜT -Suçu kabul ederse? 
HÜKÜMLÜ 192- Ama, suçu kabul ettik lerinde, pek bir şey olmuyor; suçu kabul edince tabii ki, olmuyor. ... .. . 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizi tanıyalım . 
HÜKÜMLÜ I 92-20 yaşındayıın . Yirmi aydır buradayım . Gasp suçundan yargılandım . 8 sene 4 ay hapis aldım. 
işkenceyle tabii bu suçu aldım. Olay şöyle oldu: Kavga ettik, kavga ettikten sonra, polisler bizi aldı olaydan Uç 
gün sonra. Burada, ikinci şubede sorgulandım .. .... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hangi katta sorgulandınız? 
HÜKÜMLÜ I 92 - Alt katta. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT -Alt kattaki odayı anlatır mısın? 
HÜKÜMLÜ 192- Efendim, orada her türlü işkence aleti var. Odanın her yerinde vardı , en çok elektrik ... Kablo 
bağlıyorlar. İncekabioyu parmaklara bağlıyorlar, başparmaklara bağlıyorlar. Falakaya alıyorlar . Ayağıını halatla 
bağlıyorlardı , boyu da şu kadar vardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT -Seni de astılar mı ? 
HÜKÜMLÜ 192- Hayır, beni asmadılar. ..... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , sizi tanıyalım , 
HÜKÜMLÜ 193 - 19 yaşındayım . Cinayetten yatıyorum. Ben suçu kabul ettiğim halde beni işkenceye aldılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerede? 
HÜKÜMLÜ 193 - Şubede, cinayet masasında. Beni aldılar, zaten üst katta, gözlerini bağlıyorlar, anadan tiryan 
ediyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerede? 
HÜKÜMLÜ I 93 - Dördüncü katta, asayişte , cinayet masasının orada. Ondan sonra, zaten suçu ben kabul 
etmişim ... .. ... Sen nasıl ettin, sen niye öldtirdün, sen niye böyle ettin . Ben alkollüydüm, zaten şuurumu kaybet-
miştim dedim. En başka gözlerini kapatıyorlar, zaten çırılçıplak ediyorlar, anadan tiryan ediyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - O odada, orada? .. 
HÜKÜMLÜ 193 - En başta öyle ettiler, zaten böyle böyle dersen, ... bana gasp suçu iftira atınaları için, ben 
adamları falan tanımıyordum , dövtiştük , öldü yani. Ben kabul etmedim o suçu , beni indirdiler aşağıya . Gözlerimi 
kapattılar, bir daha kabul etmedim orada. İki üç tane cop vurdular. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Elektrik verdiler mi sana? 
HÜKÜMLÜ 193- Yok, orada vermediler. Getirdiler, o en alt katta, kapıdan girişi, orada gözlerime bir şey tak
tılar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Garaj tarafından ını çıkardılar, yoksa ana ınerdivenlerden mi girdiler 
aşağıya . 

HÜKÜMLÜ 193 - Düz merdivenlerden çıkıyorsun , tam o katta gözlerimi kapattılar, aşağıya merdivenlere 
indirdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Aşağı ınerdivenlerden indikten sonra sağa ını döndünüz? 
HÜKÜMLÜ 193 - Az dur abla, ben sana tarif edeyim. Zaten gözlerim kapalıydı. Düzlük bir yere geldim. Orada 
dediler ki , seni asansörden aşağıya atacağız, sen suçu kabul et , de ki , gasbettinı . Allah'a şüktir ki , şimdiye kadar 
hiç hırsızlığıın yok ablacım . Beni indirdiler, dediler, atacağız aşağıya . Gittik öyle, beni bir sedire yatırdılar, en 
başta soydurdular, gözlerim kapalıydı. Başparınağıma kabioyla bez sardılar, bir tane de iç organıma sardılar. 
Gözlerim kapalı , kulağıının dibinde zil çaldı. Suçu kabul et dediler, ben de suçu kabul etmedim yani. İki kişi 
dizkapaklarım ı tutuyordu, onlar orada cop la vuruyorlardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sen çıplaksın o anda? 
HÜKÜMLÜ 193 - Evet, anadan tiryan yani . Diyor ki , kıçına copu sokarını kabul et... .. .. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Dediğin bu olay ne zaman oldu? 
HÜKÜMLÜ 193- Benim bu olayım on ay oldu efendim .... ... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaç yaşındasın? 
HÜKÜMLÜ 193 - 20 yaşındaytın ben . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yüzüne ne oldu senin? 
HÜKÜMLÜ 193 - Yüztime vurdular efendim ... ... ... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Sen nerede sorgulandın? 
HÜKÜMLÜ I 94- Hınıs'da . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Orada kötü ımıaıııele gördün mü? 
HÜKÜMLÜ 194- Yok görmedim. Kabul etmiştim ...... . 
Aranızda HÜKÜMLÜ 146 var ını? .. (" 13 üncü koğuşta" sesleri) 
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13. KOGUŞ 
Saat: 23.30 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hepinize merhaba .. ....... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Peki , (sana) sorguda kötü muamele yaptılar mı? 
HÜKÜMLÜ 146- Ellerinden geleni yaptılar ..... Valiahi gözlerimiz baglı , kaç kişinin vurdugu da belli degildi .. .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki , cezaevinden bir şikayetiniz var mı? 
HÜKÜMLÜ 146- Cezaevinden hiçbir şikayetimiz yok ....... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sorgudakötü davrandılar mı? 
HÜKÜMLÜ 149. -Hayır efendim ; ama, narkotikte, karakolda bize bilyük işkenceler yapıyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Neler yapıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 149. - Dövüyor lar, askıya alıyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nasıl alıyorlar? Askıyı bir anlatsana. 
HÜKÜMLÜ 149. - Efendim, kaldırıyorlar, kollarından askıya alıyorlar . Su dökUyorlar. Tekeri boynuna geçiriy
orlar, ayagını falakaya kaldırıyorlar, dövilyorlar. Dokuz aydır ben her ne kadar suçu Ustleniyorum ; arkadaşlarımın 
günahı yoktur, arkadaşlarım ız suçsuz sebepsizdir, o da, şoför!Ukten çoluk çocugunu geçindiren bir insan, benim 
suç ortagımdır, ne kadar diyorsam da çoluk çocugu perişan , o da benimle beraber dokuz aydır sUrUnUyor burada. 
Teşekkür ederim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Sen çok kUçUksUn , kaç yaşındasın? 
HÜKÜMLÜ 150- Efendim, ben 18 yaşındayım ...... bize işkence yaptılar . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerede yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 150- Alt kata nezarete indirdiler; çok dövdüler. Benim kafama ve bel im e vurdular; o günden sonra 
halen daha düşünce içerisindeyim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Yer taş mıydı, beton muydu? 
HÜKÜMLÜ 150 - Evet efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Duvarları siyah bir yere aldılar mı? 
HÜKÜMLÜ 150- Evet efendim. 
Parası çalınan şahısları getirdiler oraya. Bizi nezarethaneye attıl ar, gözlerimize ışık tuttular, karanlıkta , parası 

çalınan kişilere sordular "sizleri gasp eden kişiler bunlar mı". " Hayır" dediler, onları da dövdüler, bizleri de tekrar 
dövdüler . ... işkence gördükten sonra, suç kabulU yaptırdı lar bizlere, daha sonra buraya geldik; mahkemeye falan 
çıktıgımız yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki , elektrik verdiler mi orada? 
HÜKÜMLÜ 150- Elektrik degil de, işkencenin hepsini yaptılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Askıya aldılar mı? 
HÜKÜMLÜ 150- Askıya almadılar efendim, benim kafama çok vurdular, kafamdan şiddet ald ım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Sizi de aynı yerde mi sorguladılar? 
HÜKÜMLÜ 151 - 3.4. 1998 tarihinde yakaladılar . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki , aynı zamanda mı kaldınız nezarette? 
HÜKÜMLÜ 151 -Evet efendim ... ... İçeri girer girmez hemen tekmetokat girdiler, döverek bize suçu kabul-
lendiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Alt katta mı? 
HÜKÜMLÜ 151 - Evet. Döve döve suçu kabullendirdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Elektrik verdiler mi? 
HÜKÜMLÜ 151 - Elektrik vermediler efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Askıya çektiler mi? 
HÜKÜMLÜ 151 - Çekmed i ler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKIN ÜT - u s ıktılar mı? 
HÜKÜMLÜ 151 - Sıktılar . onradan soydular, tiryan yapıp dövdüler; copla dövUyorlar, tekme tokat giriyorlar; 
zaten önüne geren vuruyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaç kişiydi , kalabalık mı ? 
HÜKÜMLÜ 151 - Kalabalıktı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Sonra orada nezarette kaldınız mı? 
HÜKÜMLÜ 151 - 4 gUn kaldık efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT -Sonra, doktor raporu aldılar mı ? 
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HÜKÜMLÜ 151 -Doktor raporuna gitti ğim izde, ben, zaten, arkadaşlar şahit , ben , 4 gün ekmek yiyemedim, gelip 
bana dedi ki "sen açlık grev ine g idiyorsun", tekrar dövmeye başladılar. Ben de dedim ki "çenemi açamıyorum ki , 
ekmek yiyeyim", tekrar dövmeye başladılar. Doktor raporuna gittiğimizde de yanımızdan çıkmadı , biz de korku
dan pek bir şey söylemedik . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Orada elektrik verme şikayeti çok fazla, size niye vermediler? 
HÜKÜMLÜ 151 - Suçu kabul ettiğimiz için bize vermediler efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sonra doktor raporu aldılar mı? 
HÜKÜMLÜ 151 - Doktor raporu aldılar; ama, kendileri yanımızdaydı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Vücudunuzda morluk var mıydı ? 
HÜKÜMLÜ 151 - Vardı ama doktor bakmadı. " Bir şeyiniz var mı" dedi ; biz de korkumuzdan "yok" dedik. 
Hemen çıkardı , götürdüler. ...... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Siz ne zaman sorgulandınız? Erzurum Emniyette mi? 
HÜKÜMLÜ 152 - Efendim , ben, Gayrettepe Emniyet Mtidürlüğünde üç gün kaldım , Uç gtinde her şeyi yaptılar 
efendim, (İstanbui)Gayrettepe Emniyet Müdürlüğünde , ikinci kısımda. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Neler yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 152 - Askıya aldılar efendim ; iki kolumu arkadan bağladılar anadan üryan , ip bağladılar, süngerle 
beraber arkadan bağladılar, iple çektiler yukarı, asılı kaldım . Daha sonra, öbtirti iteliyor duvara çarpıyorum , öbtirti 
iteliyor öbür duvara çarpıyorum . Oradan indirdiler, iki ayağıını sandalyenin arasında bıraktılar, bir kişi sanda
lyenin üzerine oturdu, bir kişi de vuruyordu , ayaklarım bağlı tabii ki . Daha sonra, banyo diye bir yer var; büyük 
hortum taktılar , tazyikli suyla bütün vücudumu hep ıslattılar. Daha sonra, şöyle oturacak gibi bir yer vardı , 

süngerden , üstü nay lon ; oraya yatırdılar beni , gözlerim bağlı , ellerimi , ayaklarımı hep bağladılar ; daha sonra, 
kulağıma , ağzıma, burnuma, her tarafıma elektrik verdiler. Feryat ediyorum efendim, hiç aldırış yapmıyorlar 
bana. Ben, üç gün , orada, bu eziyeti gördüm, işkenceyi gördüm. Daha sonra Erzurum ' a geldim ; üç gtin de 
Erzurum ' da aynı işkenceyi gördüm . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Erzurum Emniyette mi? .. 
HÜKÜMLÜ 152- Evet efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Tarih verebilir misin? 
HÜKÜMLÜ 152- Üçüncü ayın 21 ' i .... ... .... diye bir Asayiş Şube Müdürü var. Zaten, bizzat o ....... . Bey, ...... ... . 
araç şoförü , transit minibüs var, onun şoförü ; uzun boylu bir tane komiser yine var, o; yani, anlayacağınız, benim 
hırsızlık masasında olmam gerekirken , beni gasp masası aldı , cinayet masası aldı , terörle mücadele aldı ; yani , 
hepsinden evvel , sırf suçu kabul etti rm ek için . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Aşağıda mı yapıyorlardı onları ; yoksa, yukarıda da yaptılar mı ? 
HÜKÜMLÜ 152- Evet efendim . Dört köşeli , duvarlar sünger, bakiava dilimli yapmışlar. Duvarlarda kolon var, 
aşağıda nezaretler var. Orada, bana, aynı şekilde yaptılar işkenceyi , elektrik olayını. 
OSMAN KILIÇ (İstanbu l)- Alt katta mı? 
HÜKÜMLÜ 152 - Evet efendim, alt katta . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Neredeydi ; o halıfleksli odada mı elektrik veriyorlar? 
HÜKÜMLÜ 152- Orada A'dan Z'ye beni soydular, bacaklarımı bu şekil , ellerimi açtım , indirdiği zaman, ensem
den , ayağırndan tokat yiyorum . Daha sonra, beni , dört tane nezaret var yan yana, oraya aldılar. Yedi sekiz tane 
polis beni a ldılar ; koluından , ayağırndan bağ ladılar; elbiselerimi, iç çamaşırımı hepsini çıkardılar; ayağıma , 

vücuduma bağladılar; kafam yukarıda . Biri göğsüme oturdu, biri ayaklarıma oturdu, biri de boğazımdan bastırdı. 

Bu şekilde e lektrik verdiler bana. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerede, halının üzerinde mi? 
HÜKÜMLÜ 152- Hayır efendim, orada oturacak bir yer var yeşil naylondan . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Demirparınaklıklara doğru gidilen yerdeki oda? 

HÜKÜMLÜ 152- Evet efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Orada da mı elektrik veriyorlar? 
HÜKÜMLÜ 152- Evet efendim, orada elektrik verdiler. Hatta, beyaz bir poşetin içinde, şöyle yuvarlak bir şeydi , 
kabloları uzundu ve onu seriyorlardı. Manyetolu efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Beyaz poşetin içinde dediğiniz nasıl bir şey? 
HÜKÜMLÜ 152 - Şöyle bir poşet getirdiler, poşetin içinde elektrik olayı dediğim malzemeler; poşetin içindey
di . Döktüler onları , ayağı ma bağladılar ve daha sonra, yuvarlak bir şey vardı , böyle çevriyorlardı , biraz daha fazla 
titreşim yapıyorl ardı, bütün vücudum titriyor. Ayak parmağıma su döküyorlar, elektrik teli bağladıkları yerlere su 
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döktti ler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Yer taş mıydı ? 
HÜKÜMLÜ 152- Hayır efendim, her taraf halıfleks . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Halıflekse su dökttikleri zaman ne oluyor? 
HÜKÜMLÜ I 52 - Efendim, oturmak için nezarette bulunan koltuklar var, onlar naylon, altı stinger. Oraya 
yatırdılar efendim, oraya bağladılar . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Onların da altı halıfleks , lacivertli filan . 
HÜKÜMLÜ 152- Kırmızı lacivert karışımında . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Evet. Orada mı su döktiyorlar? 
HÜKÜMLÜ 152- Evet efendim ; maşrapa vardı , tuvaletten su doldurdular, oradan getirip döküyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Halı ıslanmıyor mu? 
HÜKÜMLÜ 152- Efendim, çok az işte , elektrik etkisini göstersin diye. 
HÜKÜMLÜ 152- lslandıktan sonra, daha fazla acı veriyor efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Anlıyorum da, odanın altı halı. .. 
HÜKÜMLÜ I 52- Halı da, odada fazla şey yapmıyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Islaklık yapmıyor. 
HÜKÜMLÜ I 52- Hayır efendim, zaten beni tuvalette ısiattı lar, tuvalette beni ısiattı lar; kafamdan aşağı hortum
la su döktüler, hortum la tazyikli su tuttular bana. Üç gün de orada dayak yedim . Saat iki ikibuçuk, ben karakoldan 
çıktım ifadem alındıktan sonra, Avukat nezaretinde ifadem alındı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Avukatın geldi mi ? 
HÜKÜMLÜ 152- Evet efendim, geldi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Baronun gönderdiği avukat ını ? 
HÜKÜMLÜ 152- Evet efendim . Ben kendim istedim avukatı. Avukat geldi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ama, sen o zamana kadar bu dayakları yemişsin . 
HÜKÜMLÜ 152- Evet efendim .. .. .... . . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - O duvarları siyah olan yerde -hatırla bakalım- hani ayna var orada; o 
aynalı , duvarları siyah olan yerde, böyle duvardan prize takıp da elektrik verdiler mi? 
HÜKÜMLÜ I 52- Hayır efendim, oradan değ il , oradan vennediler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nereden verdiler? 
HÜKÜMLÜ 152- Nezarette verdiler efendim. Prizi nereye taktıklarını görmedim ben, gözlerim kapalıydı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Askı ya G .. asın adılar? 
HÜKÜMLÜ 152- Askıya da astılar efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerede astılar? 
HÜKÜMLÜ 152- Demir parmaklıklar var. Oraya ip astılar öbür taraftan , ellerimi bağladılar. İki kişi oradan ipi 
çekiyor ve ben demir parmaklıklardan yukarıya kalkıyoruın efendim; ayakta kaldım öyle. Oradan iteliyorlar, 
vuruyorlar, bacağıından çekiyorlar. Üç gün, ben, bu işkenceye maruz kaldım . Bir de tazyikli su veriyorlar 
Başkanıın . 

V.B.nin kendi oturduğu masanın yanında bir tane değnek var efendim, bu Çevik Kuvvetin kullandığı coplar var. 
Halen daha kalariferin arkasında efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hangi kaloriferin? .. 
HÜKÜMLÜ 152- Caının öntinde bulunan kalariferin orada. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yani , ........... ' nin odasında , kalariferin arkasında. 
HÜKÜMLÜ 152- Evet efendim. Orada, on tane bu e\iıne, on tane bu eli me vurdu. Alın bunu aşağı indirin .. . Bana 
diyor: "Aşağı ını ineceksin, yoksa, burada ını yiyeceksin, burada ını yiyeceksin?" "Benim karakola hiç gittiğim 
yok, ben bilmem" dedim. Yani , onların kendilerinin yerleri var efendim, işkence yapacakları yerler var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Karakolda kaldın mı? Hayır. 
HÜKÜMLÜ 152 - Nezarette kaldım efendim, Emniyet Mtidtirltiğtinde; orada kaldım Uç gtin; Uç gtin de İstan-
bul'da kaldım , altı gtin ...... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki, geçmiş olsun . 
Siz de ....... ..... musunuz? 
HÜKÜMLÜ 153 - ..... .. ... .. ...... . 
........ . Bey şube amiri; çok zalimlik yapıyor, çok arkadaşlarıınızı yakmıştır. Emir veriyor, "suçu kabul et" diyor, 
kabul etmiyoruz .. ..... . 

60 



BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Size işkence yaptılar ını ? 
HÜKÜMLÜ 153 - Yaptılar efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Neler yaptılar? Aynı yerlerde mi? 
HÜKÜMLÜ 153- Aynı yerlerde. Altta yaptılar. Altta, bölüm bölüm nezaretler var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bize tarihi söyleyebilir misin? 
HÜKÜMLÜ 153 -Tarih 1 997'nin 9 uncu ayın 3 ' ü. 
Bölüm bölüm yerleri var. Bir oda, bir de iç taraf var; .... ...... . Bey' in odas ının yanında , karşı s ında . Orada yapılı-
yor. Oradan da alıp aşağı ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Orada ne yaptılar? Orada nereden elektrik verdiler? 
HÜKÜMLÜ 153 -Elektrik ben görmedim de, sadece tazyikli su ..... Ondan sonra alıp falakaya yıkıyor. Falakada 
o yana koş bu yana koş , o yana koş bu yana koş. Ondan önce, işkenceyi görmeden önce, ilkönce hastaneye 
götürüyor rapor almak için. Hastane sağlam raporu veriyor. Zaten vücuduna bakıyor; raporu aldıktan sonra 
işkence yapıyor ......... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ağrı ' da işkence için yaptıkları tarihi verebilir misin? 
HÜKÜMLÜ 154- Arkadaşta 35 gram esrar yakalanmış ve esrar da esrar değil, otınuş . O adamı işkenceye aldığı 
zaman, adam benim ismiıni söylemiş. Akşam adamla beraber benim evime geldiler, saat 02 .00-03 .00 aralarında . 

Ben uykudan kalktıın . Evde büyük çocuğum var, altı tane oğlan , bir kızım var, 80 yaşında babam anaın var, 
yanımdadır. Baktım , içeri girdiler. İçeri girdikleri zaman, tabii, ben , elbisemi giydim. Benim hanımıının yanım
da -bir de arkadaş da oradaydı- beni orada soydular; Allah şahidimiz olsun, yalan değil. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hanıının yanında soydular ını? 
HÜKÜMLÜ 154- Evet, bak, hiç yalan değil. Ben, diyorlar yalan konuşuyorlar ; ben işkence gördüm, ben şimdi 
gerçeği söylüyorum size. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ağrı'da oluyor bu? 
HÜKÜMLÜ 154 - Kendi evimde. Hanım ağladı , çoluk çocuk hep ağ ladılar . Ağladığı zaman , onu salona 
çıkardılar, beni tekrar odaya getirdiler; beni soydular anadan doğma . Benim -affedersiniz- daşağımı sıktılar , ben 
bayıldım . Yine gözümü açtım , yine vurdular, yumrukla vurdular, devamlı vurdular. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Kim bunlar, polis mi? 
HÜKÜMLÜ 154 - Polis efendim, polis. Sonra beni aldılar, kalktım. karakola gittim. Patnos ' ta beni yine soydu
lar, üzerime hortumla soğuk su döktüler; yüzümü bağladılar. Ondan sonra, beni Ağrı Şubesine götürdüler. Ağrı 
Şubesinde, benim elbiselerimi hep çıkarttılar. Çıkardığı zaman, beni , her gün -her gece dahil- soruşturmaya 
aldılar; ama, ayrı ayrı odalara götürdüler efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Elektrik verdiler 
HÜKÜMLÜ 154- Benim önce ayağıının altına binlerce cop vurdular; bir sefer değil ; yani , her gün binlerce cop. 
Ayağıını bağladığı zaman -gözlerim zaten her gün bağlıydı- ayağıına vurduğu zaman, elime vurduğu zaman, 
kaldırıyordu ; mesela, ben öyle durmuyorduın ; iki kişi benim koluınu tutarak yere sürüyorlardı , yukarı alıp sonra, 
ayağımı, kolumu tutarak sallıyordı. Ondan sonra beni başka yere götürdüler; başka yerde de, beni , askıya aldılar; 

iki kolu bağlayarak havaya kaldırdılar. Havaya kaldırdıkları zaman, soğuk su tuttuğu zaman bez getirip vücudu
mu temizliyordu . Ondan sonra -affedersiniz- aletimin ucundan tel bağladılar, bir de ayak baş parmağıına tel 
bağladılar, cereyan verdiler. Ben bayıldığıın zaman, gözüınü açıyordum, bakıyorduın ; yani, her gün öyle yapıyorlardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaç gün sorguladılar, sekiz gün mü? 
HÜKÜMLÜ 154 - Sekiz gün sorgularında kaldım ...... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Sizi tanıyalım . 
HÜKÜMLÜ 155- ... ...... doğumluyum . .. ...... .. . 'dan buraya gelirken, uyuşturucu için beni burada yakaladılar, 55 
kilo eroinle beraber. Sekiz gün işkencede kaldım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerede, Emniyette mi? 
HÜKÜMLÜ 155- Emniyette; yol üzerinde bir Emniyet vardı ; kimlik araması yaparken Karskapı'da ... Orada beni 
sekiz gün işkenceye alırken yumruk vumıuşlar, göbeğimde şu anda yara var. Ben, o yaradan ameliyat olmak için 
üç sefer doktora gittim, hala bir sonuç bulamadım . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Bir gösterebilir misin; ben doktorum , bir bakalım. 
HÜKÜMLÜ 155- Bir de, affedersiniz, hayalarım şişiyor . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Göbek fıtığı halinde, vumıaktan orası patladı. 
HÜKÜMLÜ 155- Yani, çok sancıyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Elektrik verdiler mi? 
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HÜKÜMLÜ 155- Verdiler; bana her türlü muameleyi yaptılar . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ SÜT - Başka ne yaptılar? Şişeye oturttular mı? 
HÜKÜMLÜ 155- Her türlü ... Şişeye oturtmadılar .. .. .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Erzincan'da kötü muamele yaptılar mı ? 
HÜKÜMLÜ 156- Yok, bana işkence , bir şey yapmadılar ...... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -(Erzurum) Emniyette odalarda mı kaldın ? 
HÜKÜMLÜ 163 - Üstteydik, aşagıya indirdiler. Terörle Mücadele, hırsızlık masasıymış . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Orada kötü muamele yaptılar mı ? 
HÜKÜMLÜ 163 - Üstte dövdüler biraz. Sonra, k om i ser geldi herhalde, bunları aşagıya alın dedi. Aşagıya 
indirdiler ....... Zaten aşagıya indirdiklerinde maske takıyorlar. Garajdan degil , direkt içeriden merdivenlerden 
indirdiler. Bodrum katı gibi bir yerdi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Gittin , sonra o nezaret gibi oturulan demir parmakiıktı olan yerde 
maskeni mi açtı? 
HÜKÜMLÜ 163- Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki , onun önünde mi sorgutadılar seni? Taşın üstünde mi sorguladılar? 
HÜKÜMLÜ 163- Affedersiniz, soyun dediler. Killot kaldı , suya tuttular, sonra işkence yaptılar. Halen de sırtım 
agrıyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Başka nasıl yaptılar; astılar mı seni? 
HÜKÜMLÜ 163- Evet, askıya aldılar . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nasıl? 
HÜKÜMLÜ 163 - O demir parmaklıklar var ya, oraya astılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ayakların yerden kesiliyor mu? 
HÜKÜMLÜ 163 - Evet, ayaklarım yerden kesiliyordu. Ellerim zaten kelepçeli , şu boşluklarıma vuruyorlardı 
coplarla. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Su döktüler mi? 
HÜKÜMLÜ 163 - Evet. Su dökilp, vurdular. Sonra sudan çıkarıp tekrar vurdular. 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT - O su dökme işlemini o tuvaletİn önündeki şofbenin oldugu yerde mi 
yapıyorlar? 

HÜKÜMLÜ 163 -Zaten tuvalete hortum takıyorlar, hortum la tutuyor lar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Demir parmaklıkların içinde mi ; altı halıtleks onun. 
HÜKÜMLÜ 163 - TuvaJet gibi bir yer var. onra demir parmakiıktı bir yer var, oranın önüne geç iyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne yapıyorlar orada? 
HÜKÜMLÜ 163- işkence yapıyorlar. Ellerini kelepçeliyorlar, demiri şu boşluklara vuruyorlar, dövüyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Elektrik var mı? 
HÜKÜMLÜ 163 - Elektrige verdiler ; ayak parmaklarıma , idrar yollarıma baglıyorlar ; iç çamaşırlarımı da 
çıkardılar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sonra bayıldın mı? .. 
HÜKÜMLÜ 163 - Efendim, ben, kendi kendimden geçtim .... .. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Elektrigi de o demir parmakiıktı yerde mi verdiler, yoksa başka bir yerde mi verdiler? 
HÜKÜMLÜ 163 - Muşamba g ibi bir yer var, oradan verdiler ....... Hastaneye götürilyorlar. Hastanede doktorlar 
var. Bize söy lüyorlar işte , herhangi bir yeriniz agrıyor mu? Biz de diyoruz yok, korkumuzdan diyoruz. Desek, 
gerçekten her tarafımız agrıyor, söyleyemiyoruz. Söylesek bizi bir daha alıp dövecekler, biz de söylemiyoruz. 
Tutanak tuttular hiçbir şeyi yok diye ........ 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hiç, barodan filan avukat görmedin? 
HÜKÜMLÜ 163- Yoktu ....... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Sırtını filan göster. idrarını yapabiliyor musun şimdi? 
HÜKÜMLÜ 163- Hayır. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKINSÜT - Geldiginden beri de yatıyorsun? 
HÜKÜMLÜ 163- Evet. 
HÜKÜMLÜ 146- Ben yaralıydım. Beni de askıya aldılar. Beni, iki kere dikili olduğu halde vurdu, patlattı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - ....... kendisi de giriyor mu? 

HÜKÜMLÜ 146 - Zaten kendisi yapıyor. Kafasına sıkacaksın . Kara Mustafa efsanesini kaldıracaksınız bu 
Erzurum'dan dedi . işkenceterin hepsinde kendisi mevcut ....... 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne yaptılar !zmit Emniyet Müdürlügünde? 
HÜKÜMLÜ 162- Ben 8 gün işkence gördüm . 
7 gün işkence gördüm, 8 inci gün adliyeye çıktık, fakat, muamele ettirmediler. Dayak yedigimi söylersem, tekrar 
4 gün daha hücreye alırız, tekrar dövmeye başlarız. Ben korkudan diyemedim . Ben İzmit Cezaevinde 3,5 ay yat-
tım ... .... Avukat filan istedim. Eskiden avukat mı vardı d!!diler, nezaretteyken 7 gün, avukat filan tutamadım . 

Cezaevine girdim, 1,5 ay yemek filan yiyemiyordum yani .......... . . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Seni dinleyelim. 
HÜKÜMLÜ 164 -... ... ..... ..... ... Bu işkence konusu ti.lm Türkiye 'de bir sorundur. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Rutin gibi mi yapılıyor sence? 
HÜKÜMLÜ 164 - Kesin yani . Hiçbir ceza işleyip de işkence görmedim diye ge len adamı ben görmedim. 
Hepimiz samimiyiz, hepimiz soruyoruz işkence oldu mu diye arkadaşlarımıza . Bütün nezarethanelerde işkence 
vardır, bu bir gerçektir; ama, torpilli olan şahıslar veya parası olan şahıslar, onlar açısından işkence konumu 
olmuyor. ...... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - (Sivas) Emniyet Müdürlügü. Ne yaptılar orada sana? 
HÜKÜMLÜ 164 - 4 gün orada kaldık. İlk girer girmez gözlerimiz baglandı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yalnız mıydın ? 
HÜKÜMLÜ ı64 - Yok, arkadaşım da var. 4 gün nezarette kaldık. 4 gün sonra bizi doktora çıkardılar. Aynı 
arkadaşların söyledigi gibi doktor yüzümüze bile bakrnadı.. .... 
OSMAN KILIÇ (İstanbul) - Nezarette işkence oldu mu? 
HÜKÜMLÜ 164 - Evet efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Anlat, neler oldu? 
HÜKÜMLÜ 164 -Bize copla ve suyla işkence yaptılar. Askı filan yoktu ... .. .. " 
Sen kaç yaşındasın? 
HÜKÜMLÜ 165- Raporlara göre 17'y i daha bitirmemişim ..... . Van ' da, Emniyette sorgulandım. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne yaptılar sana? işkence gördün mü? 
HÜKÜMLÜ ı 65 - Evet... ... Beni yukarı kaldırdılar, astılar . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sana orada elektrik verdiler mi? 
HÜKÜMLÜ ı65 -Vermediler. ... .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Siz? .. 
HÜKÜMLÜ 168 - Gürcistan ' da Türkiye'ye çalışmak amacıyla geldim ... Karakolda işkenceye maruz kaldıktan 
sonra (Erzurum) Emniyet Müdürlügüne sevk ettiler. Uzun boylu gözJüklü bir komiser. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Emniyette kaç gün? 
HÜKÜMLÜ I 68 - 6 saat karakolda kaldım . Ondan sonra mahkemeye sevk edildim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Karakolda kalmış , ondan sonra Emniyet Müdürlügüne geldin; hangisinde 
kaçar saat kaldın ? 
HÜKÜMLÜ 168 - ı saat karakolda kaldım , sonra Emniyete sevk ettiler. 4 saat Emniyette kaldım . Hanımı dövüy-
orlardı , ben suçu üstlendim . Hanıma yapılan eziyete dayanamadım . Madam m adı ........ ...... ... ... Karakolda hanım-
ları dövüyorlardı , onların aglamasına dayanamadım ben kabul ettim. Mahkeme günü belli degil. Onbeş gündür 
mahkemeye çıkmadım ... .. . 

GÖLBAŞI POLiS KARAKOLU 
3.5 .1998 
Saat: 02.00 

Gözlem Odas ı. 

Kömürlük ve Kalorifer kazanı incelendi . 

Arşiv Odası 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - En eskilerden bir tanesi mi burası? 
POLIS MEMURU NAZlM TAN - Eskilerden bir karakol diyebiliriz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - İçeride koltuklar var? .. .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT -Bu Iastikler? ..... Masanın bir tarafından radyo. Ne kadar çok telefon var. 

POLiS MEMURU NAZlM TAN -Arızalı eski telefonlar .... . 
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Çatı katı 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Anten kablosu, lastikler var, tepsiler var. 
POLiS MEMU RU NAZlM TAN- Daha önce valilik kararıyla toplatılmış olan patlayıcı maddeler var ... .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu sapalar ne işe yarıyor? 
POLiS MEMURU NAZlM TAN -Kavgadan aldığımız sapalar var, özel olarak yapılmış , genel olarak taksi lerde 
çok bulunuyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kenanndan de li ğ i var, ipi var, uzun sopa. Yaklaşık 60-70 santim boyun-
da iki tane yuvarlak sopa ........ . 
Mutfak-Tuva! et 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Su hortumu var, yıkamak için mi? 
POLiS MEMURU NAZlM TAN- Evet, temizlik için , tuvalet ve yerler y ıkanıyor. 

İdari Büro 
Nezarethane defteri 
POLiS MEMURU NAZlM TAN- Son aldığımız, silah yakalamış olduğumuz şahsın kaydı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Alkol yok, darp cebir yok diye girdi. Giriş mi bu? 
POLiS MEMURU NAZlM TAN- Evet, çıkarken de ayrıca alınıyor. Karakolumuza giren herkese raporumuzu 
alıyoruz. Çıkarken de ayrıca rapor alıyoruz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - İyi bir müessese mi o, darp cebir yoktur, vardır diye rapor almak? 
POLiS MEMURU NAZlM TAN- Tabii efendim, alıyoruz . Geldikten sonra veyahut da raporunu aldıktan sonra 
adam daha sonra karakolda zorla ifademizi aldılar diyebiliyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yine der. Bu çalışan bir müessese mi , yani hekim her zaman onu 
görmeyebiliyor, hekim gördOğU zaman yanında polis veya jandarma olmasından dolayı şahıs doğru söylemiyor, 
hekim muayene etmiyor. 
POLIS MEMURU NAZlM TAN- Acildeki doktorlar bakıp muayene ettikten sonra raporlarını veriyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Yok, muayene etmeden veriyorlar. 
POLiS MEMURU NAZlM TAN- Bilemiyorum, o mesuliyet kendisine ait. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kim götUrtiyor? 
POLiS MEMURU NAZlM TAN- Genellikle arkadaşlarımız götürüyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Yine bayağı gelen giden var karakola. 
POLiS MEMURU NAZlM TAN- Erzurum'un en faal karakoluyuz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - ........... , 25.4.1998 'de saat 22 .50 'de gelmiş ; "aranmıyor" demişsiniz. 
Bunun dosyas ına bakabilir miyiz? 
POLiS MEMURU NAZlM TAN- Bu şu an tevkif edildi , cezaevinde. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Sizde dosyas ı var değil mi? 
POLiS MEMURU NAZlM TAN- Tabii. Savcılık ona dört gün süre verdi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - 162 numaralı .. ... ... ...... , baba adı .... ... .. , ...... ........... ,gece yarısı işyerinde 
hırsızlık, 25.4.1998 saat 22 .50'de ge liyor, 26.4.1998 saat 8.0'de çıkıyor, aranmıyor. 22 .50 'de üst arama tutanağı 
yapılmış . Karakol nöbetçisi Ş .A .... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT - 25.4 ' te ge liyor, raporunu 23 .30'da alıyorsunuz, neden? Sabah çıkarken 
almak lazım. 
POLiS MEMURU NAZlM TAN- Yakaladığımızda bunlar aşırı derecede alkolltilerdi , bunları bir müddet sakin
leştirrnek gerekiyordu . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Alkol sıfır . ............ y ı soruyorum, 25.4 .1998 saat 22 .50 'de nezarethaneye 
alıyorsunuz, 1 saat sonra darp cebir yoktur raporu alınıyor. Ertesi gün sabah 8.00' de teslim ediyorsunuz. Bu dese 
ki , bUtUn gece bana işkence yaptılar ; haklı . 

POLiS MEMURU NAZlM TAN - Savcılığa çıkardığımız takdirde birer ntisha da doktor raporu alıp öyle 
göttirtiyoruz. Sabah adliyeye göttirmeden önce hastaneye götürtip doktor raporu alıyoruz . Adliyeye verdiğimiz 
evrağın içerisinde var, o evrak bizde kalmıyor . Şahsı aldıktan sonra burada üst araması yapıyoruz, üst aramasını 
yaptıktan sonra doktora göttirebiliyoruz; çtinkti , Uzerinde kesici, delici bir alet olduğu zaman ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ertesi gtin sabahleyin yine almanız lazım . 
POLIS MEMURU NAZlM TAN- Savcılığa giderken tekrar rapor a lıyoruz. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bunu almamışs ınız, o yok. 
POLiS MEMURU NAZlM TAN- Hay ır, bizde kalan evraka eklemiyoruz, savcılığa giden evraklara ekliyoruz, 
en son aldığını ı z raporu bir asayiş şu bey e giden, bir de savcı lığa giden evraka ekliyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT - ........ ..... . , 25.4 . 1998 sabah saat 1 O'da alınan ifade . Bu 1 O'da size teslim 
alınnıanıış ki . Gece 22.50 ' de ge liyor diye burada var, sabah IO ' da siz ifade alıyorsunuz . Ondan sonra gece 
23.00 ' te tekrar rapor alınıyor . Sabah l .OO 'de olay oluyor, şahıs yaka lanı yor. Sabah 1 O'da ifade alınıyor. Bu ifade 
Emniyene alınmıyor deği l mi? 
POLiS MEMURU NAZlM TAN - Hay ır, efendim , bu ifade bizde a lınmı ş . Tarih 1 O, 22 olabilir, yanlı ş yazılmı ş 
olabilir. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - .... ..... .. ... .. kine bakıyoruz. 25.4, saat 20.30'da siz ifadeyi almışsınız. Alan 
da ... olduğuna göre hırs ı zlık büro amirliği . Avukat .. .... ....... ; .... .... Bey Baro Başkanı. Baro başkanı gelmiyor, 
zaten o gün de nöbetçi değil. 

Avukatların listesine bakalım . Emniyet Müdürlüğünde de 11.4 tarihinden itibaren gönderilmemiş , burada da 
9.1.19997'den itibaren baronun listes i yok. Avukat ge lmiyor demek ki ve baro başkanının imzası var. 25.4.'te 
saat 8.30 ' da asayişten alınan rapordan sonra saat 22.50'de gece kalmas ı için sizin buraya teslim ediliyor; siz, 
23.00 ' te hemen darp cebir yoktur diye rapor alıyorsunuz. 

Ek olarak söylemek gerekirse, hırsızlık büro amirleri ekipleri 25.4. 1998 'de saat 1 4 .30 'da yakalıyor, sorgusunu 
yapıyor, saat 20.30 'da sorgu bitiyor, ondan sonra 22.50 'de s iz in buradaki tutanakta teslim edildiğine ait belge var. 
Ondan sonra da sizen saat 23.00 ' te darp cebir mevcut değil diye Doktor, damgas ı da belli değil , kendi de belli 
değ il , im zas ı da tuhaf bir imza .. 
iONNA KUÇURADi - ..... .. .... .... değil mi? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT - .... .......... da; imzası da belli olmayan bir hekimden "darp cebir yoktur." 
Zaten saat milsait değil. Birinci doktor eğer raporunu buraya teslim ediyorsa, saat 22.50'den önce Asayiş Hırsızlık 
Bürosunun yapması lazım , o yapmamış . 

POLiS MEMURU NAZlM TAN -Onlar kendi bilrolarına almış olabilirler efendim. Biz karakolumuza gelen 
herkese rapor aldığımız için . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Almış onlar, ............ .. ' dan . Orada da 1 gün kalıyor, o 1 gün kayıtlarda 
yok. Burada da 1 gün kalıyor; 2 gün oluyor. 
POLiS MEMURU NAZlM TAN -Ayın 26 ' s ında biz adliyeye sevk etmişiz. Hırsızlı ğa teslim etmişiz, ondan 
sonra tekrar bize tes lim edilmiş , 26 's ında evraklarıyla birlikte biz savcılığa intikal ettirmişiz . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT - 23' ünde ne olmuş? 
POLiS MEMURU NAZlM TAN- Olay ı işledikleri tarih . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT - 14.30' da yakalanıyor ; 14.30 ' den gece saat 8.30'a kadar asayişte sorgusu 
yapılıyor, size 22.50 'de getiriliyor, 23.00'te siz darp cebir yoktur diye alıyorsunuz. Böyle bir şey olmanıası lazım. 
Buraya kaydolan artık bir daha ceraim defterine, infaz defterine geçiyor mu? 
POLiS MEMURU NAZlM TAN- Tabii suç defterine işliyoruz . Nasıl götürüldüğü, adiiye sonucunda ne şekilde 
yargılandığı, serbest kaldığı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT -Onu da tarihe göre mi işliyorsunuz? 
POLiS MEMURU NAZlM TAN- Evet, günlük . Suçun olduğu tarihte verilen ceraim numaralarına göre bakı-
yoruz ..... ........ . ceraim numarası .. .. . 
POLiS MEMURU NAZlM TAN- Biz sorgu yapnııyoruz zaten, hırsızlık büro anıirliği yapıyor. Evrakları hazır
lıyor, biz de üst yazı yazıyor, savcılığa intikal ettiriyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Normalde her ay avukatların listesinin gelmesi gerekmiyor mu? 
POLiS MEMURU NAZlM TAN- Gelmesi gerekiyor; ama, gönderıniyorlar . Baroyu arıyoruz, barodan avukat 
talep ediyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Kim geliyor o zaman, baro başkanı kendi toplayarak mı geliyor gece saat 
23 .00 ' te? 
POLiS MEMURU NAZlM TAN- Bulamadığı takdirde kendisi geliyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Ben bir daha banyo kısmına bakmak istiyorum . 

Banyo 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bu hortum nereden nereye gidiyor? 
POLiS MEMURU NAZlM TAN- Bu hortum tuvaleti yıkamak için , fayansları yıkamak için . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Banyo buras ı. 
Peki , iyi akşamlar. 
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ERZURUM E TiPi CEZA VE TUTUKEVi 
4.5. 1998 Pazartesi 
Saat: 10.20 

1 1. Ko~uş (23 kişi) Ve 6. Ko~uşlar (29 Kişi) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Merhaba .............. Cezaevindeki kadronun içerisinde MHP ' li oldugunu, 
yani ilikil ocaklarına ait oldugunu söyleyebileceginiz infaz memuru gibi , yöneticiler gibi olanlarda sizin 
bildiginiz, somut bize verebileceginiz bir şey var mı? Bıyık dışında somut olarak bize ne söyleyebilirsiniz? 
HÜKÜMLÜ 170 - Onların isimlerini ve kimliklerini bilmemiz mümkün degil. Zaten onların bıyıklarına ya da 
taktıkları rozete .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Rozet mi takıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 170 -Tabii. .. . taktıkları yüzOkiere ya da siz, şimdi 6 ncı koguştan çıktıgınızda 6 ncı koguşun hemen 
dış duvarına 3 hilal çizilmiş ve duvardaki panodaki fotograflarımıza dikkat edin gözleri oyulmuş . Bir fotografa 
bile milsamaha göstermeyen bir zihniyet.. .... 
HÜKÜMLÜ 170 -.... .. ..... Diger sorunlarımıza geçelim . Bu cezaevinde birinci sorun saglık sorunudur. Burada 
birçok yaralı ve sakat arkadaşımız var. Bırakalım dış hastaneye götürUimesi , revire bile çıkarılmamış . 

HÜKÜMLÜ 171 arkadaşımız şu anda ayagından yaralı , HÜKÜMLÜ 173 arkadaş yaralı , HÜKÜMLÜ 174 
arkadaş kolundan yaralı . 

BAŞKAN· Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Nerede onlar; bir bakalım . 
HÜKÜM LO 170 - Buradalar. 
HÜKÜMLÜ 171- Sag ayagımın eklemleri kesilmişti . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Protez mi gerekiyor mu? 
HÜKÜMLÜ 171 -Ne protez yapıldı ne de herhangi bir tedavi yapıldı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Şimdi , dizinden akıyor mu? 
HÜKÜMLÜ 171 - Yara hala akmakta. Pansumanını biz yapıyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Cezaevinde doktor var, pansumanı her giln yapılıyor mu? 
HÜKÜMLÜ 171 - Pansumanı kendi imkanlarımızia yapıyoruz. 
HÜKÜMLÜ 170 -Oksijen suyunu bile vermiyor. Doktora gidiyorsun, bir antibiyotik ilaç dışında , hatta uyuştu
rucu, sersemletici ilaçlar veriliyor, hastalık ne olursa olsun herkese o uyuşturucu hap veriliyor, onun dışında bir 
şey verilmiyor. Bu tUr hastalıklar hiç muayene edilmiyor, hastaneye sevk edilmiyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - HÜKÜMLÜ 171 ; sag ayak ortadan itibaren debramatifhale gelmiş yarası 
mevcut, parmaklar yok, topuk mevcut, parmaklar ve yara akıyor. 
(HÜKÜMLÜ 1 7l ' nin sag ayagının fotografı çekildi) 
HÜKÜMLÜ 170 -Iki Uç yıldır bu şekilde ve hiçbir tedavi yapılmamıştır ...... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKINSÜT - ÖbUr kişi kim? 
HÜKÜMLÜ 170 - HÜKÜMLÜ 173 arkadaş . Bacagında şarapnet parçası var. Hiçbir tedavi olmadı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Pansumanı siz kendiniz mi yapıyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 170 - Kendimiz yapıyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - HÜKÜMLÜ 173 ; sol gutual bölgede derin akan ,şarapnel parçasına ait 
oldugu söylenen ve şimdi parçanın da bulundugu fınüral akıntısı olan bir yara . 
(HÜKÜMLÜ 173 ' nin bacagının fotografı çekildi) ........ 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKINSÜT- Sizleri dinledik, koguşlarınızı , hastalarınızı da gördük. TUm koguşlarla 
sorunlar aşagı yukarı birbirine çok yakın ....... Peki , hepinize geçmiş olsun ...... .... .. .. 
Mutfak görüldü ...... 
İş Atölyeleri görUldU ...... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKINSÜT- Şuradaki yazıda, "Polise hakaret suçundan nezarete atıldım ; ancak, agır 
bir şekilde işkence gördugumden dolayı şu anda mUşahedede kalıyorum . Işkence gördugume dair rapor alabilmek 
için cezaevi doktoruna muayene olmak istiyorum . Gereginin yapılması.. .... .. ..... " 
Bununla ilgili olarak verdiginiz rapor hangisi; şu arkasındaki mi? .. Pek. 
"her iki elde, parmakta hafif erozyon, sol kolda 1 OX 1 O cm . ekimoz. Şahsın bu halde işgücüne man i hali yoktur ... " 
Bu şahsın 5.9. 1 997'de cezaevine geliş dosyasını istiyoruz, nerede? 
İLHAN CENGIZ - Bizde olmaz efendim; idarededir. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKINSOT- Resmi gelmedigi takdirde darp cebir yönOne bakmıyorsunuz yani? 
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İLHAN CENGiZ- Bakıyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bir tane örnek yok, nasıl bakıyorsunuz? 
Cezaevine bu ne zaman gelmiş mesela; 5.9. 1997 tarihinde getirilmiş . Müşahadeye alınmış . Bunun raporu burada 
yok, nerede bulacagız? .. Şuraya baktım 29.08.1997 ile 19.09. 1997 tarihleri arasındaki tarihlerde boşluk var. 
Oysa, 5.9 ' da buraya, cezaevine geliyor, burada müşahadeye alınsa veya rapor düzenlense, bu raporda belli olur. 
Rapor düzenlenmiyor,içeriye giriyor. İkinci Müdür ayın 8' ine kadar müracaat ediyor, Uç gün sonra, cezaevi tabi
pligine "bunun degerlendirilmesi" diye rapor yazıyor, bir rapor tutuluyor. O raporda da -bakın , ayın &' ine kadar 
Uç gün daha geçiyor- raporun tarihi , arkasında düzenlenen raporun tarihi de yok; rapor kagıdının üstünde tarihi 
de yok yani. Raporun içerigi , dogruluyor; süre geçmiş olmasına ragmen ekimozlann oldugunu söylüyor. "Darp 
cebir vardır" şeklinde verilmiş olan raporda tarih de yok -diger raporların tümünde var- giriş raporu yok, Uç gün 
sonra cezaevinin göndermiş oldugu, olayla ilgili tarih de yok, raporda yalnız darp cebirle ilgili , "ekimoz, 1 OX 1 O 
cm. çapında, sag bacakta temoral bölgede ekimozlar.." diye var. 
Hekim arkadaşımız nerede; burada. Siz tabi yeni bir arkadaşımızsınız, burada yen göreve başladıgınız için, sis
temlerin birbirini kontrol etmesinde siz de zor duruma giriyorsunuz. Pekalii da işkence ile buraya konulmuş olan 
vakayı, "vardır" veya " izleri kalmıştır" diye gerçek anlamıyla özgür bir rapor halinde tutamıyorsunuz; bunlardan, 
bu anlaşılıyor . BUtUn kay ıtlarda da, şu giriş raporlarının hiç bir tanesinde böyle bir tespit yok. Bütün bunlara rag
men sadece bir tanesine ait dilekçe verilme var; ama, bizim tespit ettigimiz, cezaevinin içerisinde, bir kaç tane bu 
şekilde gelen var. 
DR. AYHAN SOYSAL - Bize söylememiş olabilir. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Söylemek degil ; vücutlarının üzerindeki izler belli! .. 
HASTABAKlCI NiHAT ASLAN -Kendi kendilerine de yapabilirler yani . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Tabii bu zihniyet devam ettigi sürece de bu iş bitmiyor, onun için de 
devam ediyor. 
İLHAN CENGiZ- Efendim, insani bir yaklaşım var burada, yanlış bir şey de yok, tümüne ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sizinle alakah degil ; dışarıdan gelen, cezaevinin müşahadesine gelen 
herkese girişte rapor veriyoruz dersek, bunun gerçekçi olması lazım ; böyle degil. Bir tane bile bu şekilde bir rapor 
yok. Böyle bir tek raporun bile olmaması , bu işin olmadıgını göstermez. 
PROF.İOANNA KUÇURADİ- Bundan sonrası için hiç degilse izleyin. 
DR. AYHAN SOYSAL -Bundan sonrası için , ben kendim adına, bu herhangi bir arnirim de olabilir, veya astım 
olabilir, ricası veya istegi beni baglamaz; neticede, ben gördugumu yazmak mecburiyetindeyim. Bana ve bütün 
arkadaşlara da böyle ögretildi ; ancak, günlük hayatla teori fark edebiliyor. 
İkinci bir olay, arkadaşlarımın söyledigi gibi , bu hadiseler, her ne olursa olsun burası da bir nevi hayatın devamı , 
buradaki insanların psikolojik durumları biraz daha bu tür olaylara uygun olabiliyor. Belki kendi aralarındaki bir 
olaydan dolayı , belki daha önceden var olan bir şey, neticede belki kendi akıllarına göre, bizleri eleştirrnek adına 
bir fırsattır veya gerçekten de bizim gözümUzden kaçan olaylar da olmuş olabilir. Bunların düzelmesi lazım . 

İLHAN CENGiZ - Adam geliyor, " işkence gördüm" diyor. Doktor bey de ' aç, göster" diyor. Bakıyor, Uç beş 
gün önce işkence görmüş ama, bakıyoruz hiçbir iz yok. Buna istinaden de rapor veremiyor; bir görüntü, belirti 
olacak vücuda. Bunlara da çok rastlıyoruz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hayır ; efendim, gayet tabii öyle bir riski alması degil , gayet somut olay
lar var; böyle bir arkadaşımız burada görev yapıyorsa veya müşahadeye gelenlerin hepsine rapor veriyorsa, 
raporun veriliş tarihi ile m Oşahadeye geldigi tarihle ilgili , doktorun özgür iradesiyle, o insanın vücudunda gördük
lerini yazmasıdır; ama, zaten onlar gözaltına girmeden önce ve gözaltında tuttuktan sonra buraya raporla geliy
orlar. Bir rapor var; darp cebir yoktur. Siz de bakacaksınız, darp cebir veya morluk gibi tespit edilecek noktaların 
tespit edilmesi . Siz bilemezsiniz tabii onun nerede oldugunu. 
İLHAN CENGiZ - Ben onu demek istiyorum; " işkence gördüm" diyor, bakıyor doktor bey, hiçbir şey yok. 
Bunlar da olabiliyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Olabilir de, yine söyledikleriniz yanıltıyor. Ben sizden şunu istiyorum : 
Müşahadeye alınıp cezaevine sokulan kişilerin tümü burada düzenlenmiş raporlarla alınması lazım . Bana bunları 
gösterebilir misiniz? 
İLHAN CENGiZ - Yüzde 99 'u burada var efendim. Arada diyorum ya, cumartesi pazara denk gelmiş , geceye 
gelmiş, bayrama denk gelmiştir .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mesela ayın 24'ünde ........ ...... , gelmiş girmiş ; raporu yok. Burada, "darp 
cebir vardır, yazılsın" demiyoruz; tespitinin olması lazım diyoruz. 
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Cezaevi idaresi tarafından rapor tespit edilsin denilene de, tespit edilmiş , nedense, raporun tarihi unutulmuş! .. 
.. .... .... ... 8 EylUl.. Mevkuf .. Bakın bu tarih de dogru degil. Bana biraz evvel dediniz ki , "bu tarihler, buraya tutuk
landı~ı veya geldi~i tarihlerdir." .. De~il ; ayın S' inde gelmiş , Uç gUn sonra MUdUr beyden dilekçe gelmiş. Bu 
raporun verildigi tarih. 8'inde tespit edilmiş. Bu rapor Adliyeye mi gönderildi? .. 
Bakın , ayın S'inde buraya gelmiş , mUşahedeye . Geldi~inde bir rapor dUzenlenmemiş . Üç gün sonra, belki 
cumartesi pazar geçti, pazartesi gün o insan dilekçe vermiş size. Dilekçede, "S'inde geldim, ancak işkence 
gördUm, kötU muamele gördUm , rapor almak istiyorum" denmiş . Buradaki hekim arkadaşımız da tespit ediyor. 
Bu çıkıyor. Bunun, kendi dosyas ında, gözaltından gelirken normalde adli tabiplikten de rapor alıyor, ona bakalım . 

Dosyasında, sizin şu tespitiniz nedeniyle bunu adliyeye veya herhangi bir yere gönderip göndermediginize bak-
mak istedik, yok ...... .. .. .. 

Berber 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Kolay gelsin ... Tıraş malzemelerini , tıraştan sonra nasıl temizliyorsunuz? 
BERBER NAiL ÜLKER - Alkolle, sıcak suyla temizliyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKINSÜT- Bakın , alkol bu mikrobik şeyleri aletler üzerinde tespit eder. 
BERBER- Tıraş ettigirniz zaman sıcak suya koyuyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sıcak su degil ; kaynayacak, içinde kalacak. Bunu kloraklı suya bırakın . 
Aynı şeyler şu malzemeler için de geçerli . Buna özellikle dikkat edin .... .... . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şap kullanıyor musunuz? 
NAiL ÜLKER - Kullanıyoruz; bu kan taşını kullanıyoruz ........ 
Peki , kolay gelsin. 

Doktor Odas ı 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buraya ilk gelen veya hi.iki.imli.i olarak giren herkesin müşahede altında 
veya size geldiklerinde en azından vUcudundaki bazı bulguları tespit etmek için bir raporunuz oluyor. 
DR. HALiL MUTLU (Cezaevi Doktoru)- Evet, giriş raporu olarak. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİN ÜT- Elbetteki özgUr tıp etigine uygun bir şekilde, ne varsa şahsın Uzerinde, o 
yazılır. Bunun sebebini hekim bilemez, hekime de bunun sebepleri yilzUnden fatura çıkartılamaz . Bu gayet dogal ; 
ama, onun üzerinde ekimozu varsa, idrarında birtakım hiperemili varsa vesaire .. tespit edilir. 
Biz yukarıdaki raporlara baktık ; oradaki arkadaşlar çıkarttılar. Cezaevine girenierin bazılarının raporları yok ; 
cumartesiye gelmiş olabilir, atianmış olabilir, hekim gelmemiş olabilir, fakat şöyle bir inceledi~imizde , bizim de 
genellikle koguşlarda da tespit ettigimiz, polis veya jandarmada, gözaltına alınma sırasında darp ve cebire 
u~ramış oldugunu iddia edenlerin raporlarının olmadıgını gördük. Halbuki , istenir ki , şu tarihte gelmiş ; hekim 
bunun darp cebir oldugunu bilemeyebilir, kendi kendine de yapmış olabilir; ama, vUcudunda şunlar vardır diye 
rapor olmalı . Bu yok! 
Ikincisi de, cezaevine girişten itibaren , benim şikayetim var, darp cebir oldu, rapor almak istiyorum diye müra
caat eden kişinin raporu yazılmış , tespit etmişsin iz mesela bir-iki tane öyle var. Bunları da deftere kaydetmişsiniz. 
Belki dalgınlıktan , bu iki ömegin içinde biz, sizin yazınızın arkasında tarih göremedik; ama, defterdeayın 8'i diye 
kayıt var. 
Şunu ögrenmek istiyoruz: Yaptıgıınız bu çalışınanın bUtün boyutu , her yönUyle her şeye çözilm getirebilmek. Bir 
defa, polis veya jandarma teşkilatın ın , doktorlugun birbirini denetleme veya birbirinin görevlerini konrol etme 
sistemleri çalışmıyor; yani , dışarıdaki adli tabip mUessesesinde de çalışmıyor. Kaldı ki siz bir de cezaevinde de 
bununla karşı karşıya kalıyorsunuz. Sizce bu nasıl çözülilr; siz de zaman zaman zor durumda kalıyor musunuz? 
DR. HALiL MUTLU - Zor durumda pek kalmıyoruz da, şöyle : Darp cebire ugradım diyen şahıslar, belli bir 
zamandan sonra buraya geliyorlar, o zaman da üzerlerinde herhangi bir iz falan olmuyor .. ...... .. 
Peki , hoşçakalın. 

ERZ RUM EMNiYET M .. DÜRLÜGÜ 
Saat: 14.00 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ilinizde gösterdiginiz ilgiye teşekkür ediyoruz Hem Emniyet sistemini 
hem karakollarımızı hem de cezaevlerinıizin çalışına dOzenierini de bir arada inceleme fırsatını bulduk. 
Gerçekten çok değerli , önemli bilgiler de aldık . Sorunlara, hep birlikte sahip çıkarak çözüm yolları aramak lazım . 
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Gerek Türkiye ' de gerekse illerimizin her birinin kendi içinde, polis teşkilatının da çok önemli sorunları oldugunu 
ve sahip çıkabilme mekanizmalarının da bireysellikten veya belli gruplaşmalardan uzak bir şekilde, bir devlet 
politikası içinde yürütülmesi gerektiğini de saptadık . Cezaevlerinin de yalnız degil , öncesinde ve sonrasında 
gerek adalet gerek içişleri ve gerekse teknik laboratuvar ve tıp hizmetleri yönünden bir zincir halinde deger
lendirilmesinin dogru oldugunu düşünüyoruz . Onun için , şikayet konusu oldugunda veya cezaevinde bir olay 
oldugu zaman gidip inceleme degil , kendi programımızın , bu zincir içinde, yasama organı olarak bizlerin ne yap
ması gerekir, yürütme ile birlikte neler yapılmalı ; toplumun bizzat kendisi hangi bakış açılarıyla , nasıl ve ne kadar 
demokratik olarak sahip çıkabilmeli; bütün bunları bir plan ve program çerçevesinde araştırıyoruz. Bu nedenle de 
ilinizi de görmüş olduk .. ..... . 
EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY - Sayın ınilletvekillerim , şehrimizi şeretlendirdiniz, teşekkür ediyorum. 
Çok nazik ve ince düşünceleriniz bizi mütehassıs etti .... .. . 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ VASFİ KARA- Erzurum 'da sahipsiz sokak çocugu veya sokağa terk edilmiş tarzda 
çocuklarım ız yok; fakat suç işleyen sanıkların çogu çocuk yaşta ; özellikle hırsızlık suçları ı 5-17 yaş ortalama 
olduğu için , arzu ettigirniz şey , Sosyal Hizmetler İl Müdürlügü, artı , üniversite ile daha yakın , sıcak temasları arzu 
ediyoruz, ama şu ana kadar onu gerçekleştiremedik . İnşallah önümüzdeki günlerde bunu saglayayacagız, daha 
rasyonel bir hale getireceğiz . 

Burası , bilgi toplama büronıuz. Çeşitli fişlerimiz falan burada açılıyor; aranan lar, bu arada fiş düşünıli olanlar da 
burada yapılıyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunlar, sizin yani Asayişe ait olanlar; yani terörün kendi içinde, karakol
ların kendi içinde .. . 
V ASFİ KARA - Karakolları da buradan yazıyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Karakol da kendi tespit ettigini size mi yazıyor? 
V ASFİ KARA - Burası genel merkez durumunda. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Mesela geçen akşam Gölbaşı karakoluna gittik. Onlar da kendi tespit ettik
lerini size bildiriyorlar. Mesela, tirari sanık olarak degerlendirilen kişiler var; fişlerinizi bir görebilir miyiz? 
Müdür Bey bizim bir arzumuz var; raporumuzun içeriği nasıl çıkacak bilmiyorum; ama, çok değerli bayan polis 
memurlarını ız hatta yönetici kadrosu na kadar çıkmış olan arkadaşlarım ız da var, 1 S, 18, 19 yaşına kadar olan çocuk
larla ilgilennıenin birinci basamağında o çocukları kaybetmemek için aşağıdaki sorgu odalarında , hırsızlıkla ilgili 
olarak gelen çocuklarla ilgili sorgular yapılırken bayan arkadaşlarıınızın özellikle bulunmaları saglanamaz ını? 
V ASFi KARA - Küçükler sorguya gitmez hanımefendi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 17, 1 8, 19 yaş için söylüyorum ; bu yaştakiler sorguya gidiyor, aşagıda 
sorgulanıyor. 

VA Fi KARA- Onlarreşit olmuş , sorgusu var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Onların sorgusunda bayan arkadaşlanmızın bulunmaları ... 
VASFİ KARA- Bayan suçlu varsa bayan polis gider. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - 17,18 yaşındaki çocuk sorgulanırken , genç sorgulanırken bayan polis 
inmez mi? 
EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY - Lüzum yok; ama, arzu ediyorsanız yazın raporunuza ... Bayan sorgucu 
olmaz zaten. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neden olmaz? 
AZiZ AKSOY - Sorgu yeteneği yoktur hanımefendi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Ben şahıs olarak kastetmiyorum ; ama, sorgu, bir düşünce, bilgi alırken 
tartabitme ve zihin işietebilme mekanizması ise, çagdaş sorgu bu ise, bayanlar olabilir. 
AZiZ AKSOY - Her şubenin sorgucusu ayrıdır ; asayişin ayrı , terörün ayrı .. Oralarda bayan sorgulanacaksa, 
bayaniarım ız var, sorgular. 
BAY AN POLiS MEMURU- Efendim , biz bayan polisler olarak bayanların başında zaten bulunuyoruz; ama, biz 
sorguya indiğimizde erkek arkadaşlarını ız nasıl giremiyorlarsa, aynı şekilde biz de onların sorgusuna inemiyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Anlaşıldı. ..... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- (İlgili dosyadaki evraklar incelendi) Hayır ; sizin asayiş şubesinde , saat 
20.30 ' da, sanık için "avukat istiyorum" diye yazılmış . 25 .04. 1998 tarihinde. Yakalanıa tutanağı 14.30' da ; suçüstü 
tutanağıyla tutuluyor. 20.30 ' da ifade verıne tutanağı tutuluyor. Arada ifadesi alınmış ... ... . Sonradan, gece kalmak 
üzere karakola gönderilmiş .. Sanıyorum gece 22 .50 ' da da Gölbaşı Karakoluna gitmiş .. Bu evraklar arasında 
karakala teslimini arıyorum .... .. Dün akşam Gölbaşı Karakolunda bir terslik vardı. İlginçtir , bakın dün burada 
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olmayan şu yazı, bugUn burada var. Şöyle idi : ögteden sonra 14.30'da geliyor. Aşagıda sorgusu yapılıyor, işlem
leri tamamlanıyor. Akşam saat 20.30' da raporu dUzenleniyor. Gece saat 22.30 'da götürtiltip karakota teslim 
ediliyor. Karakolun kaydında 22.30' da teslim edildigine dair teslim belgesi var. Bir saat sonra, 23 .30' da, "darp 
cebir yoktur" diye karakol rapor alıyor ve ertesi gUn sabah 8.00 'de Adliyeye çıkartı lıyor, tutuklanıyor ve içeriye 
alınıyor. Mantıken , darp cebir raporunu Asayiş Şubesinin alması gerektigi için ... 
AZiZ AKSOY- İkisi de alabilir; karakol asayiş şubesinden şUpheleniyorsa, "dövUp getirdiler" diye dUşünUyor
sa, oranın da alma hakkı var. Bunlar almadan götUrmUşse , yine onların alma hakkı var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ertesi gUn sabahleyin teslim edilirken aslında karakol un yine rapor alması 
gerekir. 
AZiZ AKSOY- Yok; bir defa alır efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gece karakolda kalıyor? 
AZiZ AKSOY- Hakimin karşısında açsın, vücudunu göstersin efendim; " beni darp ettiler" desin . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Diyemiyorlardır belki de . 
AZiZ AKSOY- Derler efendim; öyle bas bas bagırıyorlar ki, suçlular haklarını öyle savunuyorlar ki maalesef. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Öyle mi? 
AZIZ AKSOY - Evet efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- .. .... .... .... .. Baro Başkanı. Hiçbir yerde adı soyadı falan geçmiyor. Mesela 
Gölbaşı Karakolunda tarih olarak, birinci ayın 9'undan itibaren liste yok. 
AZiZ AKSOY - Baro göndermemiş . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, onlar gene avukatlara telefon edip çagırıyorlar. Biz dUn burada bak
tıgımızda ı ı .4 . ı 998 tarihinden itibaren gene göndermemiş ; ama, buna karşılık bUtUn listelerde, yani bugUne 
kadar olan işlemlerde daha ziyade, telefon edildiginde, bir avukat arkadaş gönderilebiliyor. 
POLIS MEMURU- Hafta sonu oldugu için efendim , bizzat ben telefon açtım , ........... Bey "biz listeyi yapmada 
gecikmişiz, araya bayram girdi , ben geleyim" dedi, kendisi geldi . 
AZiZ AKSOY - Baro Başkanını gelmesi daha iyi efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aslında ifade alınırken gelmeleri lazım . ifade alma, CMUK ile birlikte 
avukatın olması hantal bir mUessese . 
AZiZ AKSOY - Suçluları koruyan bir mUessese. 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Çalışmayan bir müessese . 
İkincisi , daktorun "darp cebir vardır-yoktur" şeklinde ; aynı il içindeki bir kuruluşun diger bir kuruluşu 
denetlercesine veya diger bir kuruluş onun sırtına dayanıp da güven saglayacak şekilde rapor isteme şekliyle 
çalışmalar çok rahatsız edici bir müessese. Listelerin bazılarında doktor nöbetçi de degil, hastanede de olmadıgı 
halde, bunlar gidiyor geliyor şeklinde cereyan edince iki taraf için de rahatsızlık veriyor. 
(İstanbul Milletvekili Osman Kılıç'ın sorması Uzerine; masa altında bulunan yaklaşık 60 cm, uzunlugundaki iki 
demir levyenin, hırsızlık suç aletleri oldugu, demir kasaların altına sokulup yerinden oynatı larak yerinden kay
dırıldıgı ve agır kilitlerin kırılmasına yaradıgı anlatıldı. Odada bulunan masalar, dotapiarın içieri ve arkalarma 
bakıldı. Dotapiarın üst kısmı ile duvar arasında kalan 70-80 cm.lik bölümterin beyaz kartonlarla kapatıldıgının 
görOlmesi Uzerine, "dolapların üstOne yıgılı eski dosyaların kötU görUntUsUnUn engellenmesi için kapatıldıgı" 
beyan edildi. Bir bölümU açıldıgında içieri evrak dolu klasörler görUidü, diger böltimterin açılması istenme
di) .. ...... .. 

Agı r Suçlar Büro Amirligi 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Örnek, 8.8.1997 tarihli dosyanızı görebilir miyiz? 
VASFİ KARA - Oglum, kimin cinayetiydi o? 
KOMİSER RIDV AN YURTTAŞ - .... .... .... ' ın efendim. Onun evrakını biz takip etmedik, karakol yaptı. Sanı~ı 
biz yakaladık, karakala verdik efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT - Peki , onun ceraim defterini veya kaydının oldu~u evrak l arı görebilir 
miyiz? 
V ASFİ KARA - İdari büroda onun evraklarının sureti vardır, onları getirin . 
RIOVAN YURTTAŞ - Yakalamayı biz yapmış ız, karakala teslim etmiş iz, işlemi karakol yürütmüş. 
V ASFİ KARA- Onun talimatını ben vermiştim , orada herhangi bir konu yoktu . Yakalandıktan sonra da karako

la teslim edildi ; çünkü, hemen suç aletiyle yakalandı olayın akabinde. O nedenle de herşey ortada idi. Karakola 
teslim edildi . 
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Şimdi bizde parmak izi vardır. Ceraim defterine işlenmiştir, adliyeye geçmiştir. 
AZiZ AKSOY- Bir sureti adliyededir, bir sureti karakoldadır; parmak izi için buraya gelmiştir, adam öldürdügü 
için sabıkalandı çünkü, parmak izinden fişi çıkar şimdi . 

V ASFİ KARA - Onun çok sabıkası var zaten . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKINSÜT- O zaman, evraklar gelinceye kadar diger bürolarımıza bakalım . 
Ahlak Bürosu, Organize Suçlar Bürosu, infaz Büro, Bilgi İşlem Bilrosu, Teknik Bilroya ait iki oda, Personel İdari 
Büro, Arşiv , Nezarethane görüldil. 
Fotografhane ve Arşiv görilldil . 
Nezarethane. Koridorun sag tarafındaki boşlukta, bir adet şofben, bitişiginde tuvalet, kullanılmadıgı söylenen -
kapalı-asansör kapısı ve en sonra yine tuvaletin oldugu; sol tarafta 8 adet demir parmaklıklı hücrenin görilldü. 

_ lj [WC] 
_ 2 J LAsansör 
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OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Bu ne için kullanılıyor? 
AZiZ AKSOY - Banyo için efendim. uçtular banyo yapıyorlar. Kullanılacagı zaman tüpil takılıyor; devamlı tüp 
durmaz orada. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Hiç banyo yapan oldu mu? 
AZiZ AKSOY - Şimdiye kadar hiç banyo yapan olmadı ; ama, yapabilir ihtimaline karşı hazırlandı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burası asansör Müdür? 
AZiZ AKSOY - Evet; ama, hiç kullanılmıyor. Kapalı efendim. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Suranın lambası yanmıyor mu? 
AZiZ AKSOY- Lamba içeride sakıncalıdır. Nizamnamemize göre dışarıdan aydınlatma yapılıyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Burası , halısını söktürdilgilmüz oda. eden dilzeltmediniz ki? 
PROF. İOANNA KUÇURADİ- Bunlar nedir? 
AZIZ AKSOY - Bunlar dinleme cihazı. Cereyan yoktur burada. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neden konuluyor? 
AZiZ AKSOY - Nizarnname böyle. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O gün arkadaşımız söyleyemedi, bu nedir? 
AZiZ AKSOY - İçeride sorgulananı , konuşanları dışarıdan dinleyen diafon tertibatı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bilyent. bey, bu iki kablo nedir? 
TBMM TEKNiSYENi BÜLENT KARADENİZ- Şu anda bunda elektrik olmaz; bu hoparlör için. 
OSMAN KlLIÇ (İstanbul)- Beyefendi dedi ki , iki mikrofonu, kumanda için iki ayrı hattan getirdik dedi . Teknik 
olarak böyle bir şey olur mu? 
TEKNiSYEN BÜLENT KARADENİZ- Teknik olarak olur efendim . Bir de kullandıgı alete göre; 12 volt falan 
da alabilir efendim. 
Bu gösterdiginiz yer de normal , 220 voft elektrik veren priz; ama, şu anda elektrik yok. Oradan gelenlerden bir 
hat hopariöre gidiyor, digeri buraya geliyor. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Buraya herhangi bir ses kay ıt edecek veya verecek bir ses cihazı bag
landığında oradaki mikrofonlardan ses vermek mümkün . Bunun dışında , bunların bir tanesine 220 volta kadar 
hangi cihaz bağlanırsa bağlansın , o kadar elektrik alınabilir değil mi? 
TEKNiSYEN BÜLENT KARADENİZ- Alınır efendim ; evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Teknik olarak böyle. 
TEKNiSYEN BÜLENT KARADENİZ . - Şu anda bunu lambayada baglarsanız, direkt olarak oradan 220 voltu 
alarak lambayı kullanabilirsiniz. 
AZiZ AKSOY- Bu kablo 220 çekmez. 
TEKNiSYEN BÜLENT KARADENİZ- Bu kablo 0.75 , çeker efendim . 
AZiZ AKSOY- Nerede bizim teknisyen? .. Oğlum , çeker mi bu 220 volt? 
EMNiYET MÜDÜRLÜGÜ TEK İ YENİ- Prizler için çekrnez. Lambay ı çeker. 
TEKNiSYEN BÜLENT KARADENİZ- Prizi de çeker efendim, deneyelim . 
AZiZ AKSOY- Neyse ; şUphelendiğiniz şeyi söyleyin onu açıklayalım arkadaşlar. Burada elektronik bir sistem 
var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir dakika; bu nedir? 
EMNiYET MÜDÜRLÜGÜ TEKNiSYENi- 0.75 kablo. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunlar nedir? 
EMNiYET MÜDÜRLÜGÜ TEKNiSYENi- Bunlar da 0.75 kablo. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani bu odada, ucu şu anda boşta duran 0.75 ' lik Uç tane kablo var. Bir 
tanesinin ucu prize, iki tanesi de içerideki hopariöre gidiyor. 
Tamam . Tespitimiz budur. 
AZiZ AKSOY- Ama boşta duruyor. Kullanılmıyor. Bir yerlerde prizler olacak hanımefendi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gayet tabii .. Gayet tabii. 
AZiZ AKSOY - Evlerde 8-1 O tane priz var. 
Bunlar kullanılınadığı için sigortalarını attırıyoruz .. Burada herhangi bir şeki lde priz vardır, kaplamanın dışına 
alınmak , dışarıda da kullanmak için böyle bir sistem çekilmiş olabilir. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İyi de, dışarıda da prizler var. 
Ayrıca da bizim gördüğümUz bir çok yerin sorgu odasında , özellikle Batınan ' da 8-1 O tane priz olan yerler vardı. 
AZiZ AKSOY- Siz gittikten sonra bir şeyler konulabilir diye mi ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hayır, herkes belli giriş yerlerini hatırlayamadı da onun için . 
AZiZ AKSOY - Suranın fotoğrafı çekilmiştir zihinlerde olur mu öyle şey . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Ama, biz buraya çok alışık değiliz ; siz çok iyi bildiğiniz için olabilir. 
Gördük. 
Biz de sabırla geziyoruz, onlar da. 
Buraya sandalyeler yeni gelmiş .. Bu kısım kapalıydı, dün burayı görmemiştik . 

Arşiv odası ve klasörlerin doldurduğu raflar görüldü . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Teşekkür ediyoruz ....... .. ... . . 

BÖLGE KRiMiNAL LABORATUVAR MÜDÜRLÜGÜ 
MÜDÜR VEKiLi : HAŞiM DENİZ KARAHAN 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Merhaba, nasılsınız? 
HAŞiM DENİZ KARAHAN . - Sağolun , hoşgeldiniz . 

Efendim, ben HAŞiM DENİZ KARAHAN . Geçen sene geldim . Burada 8 vilayete hizmet veriyoruz. 
Bünyemizde, Balistik Şube MUdUrlUğü , Silahlar Üzerinde İnceleme Şube MUdUriUğU , Grafoloji ve Sahtecilik 
Şube MüdUrlUğU bir de Kimya ve Biyoloji Şube MüdüriUğUınüz var. 
Bölgemizdeki iller, Erzurum dışında, Ardahan, Ağrı , Kars, I gdır, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan. Artvin 
esasen Samsun'abağlı ama, ulaşım yönünden bize gönderiyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Türkiye'de size eşdeğer kaç laboratuvar var? 
HAŞiM DENİZ KARAHAN - Ankara hariç 7 tane bölgemizde var. En son , geçen sene Bursa'da açılmıştı. 
Ankara, İzmir, Bursa, istanbul , Samsun, Adana, Erzurum ve Diyarbakır olmak üzere toplam 8 tane. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PTŞKTNSÜT- Diyarbakır ve Ankara 'yı gördük. Bursa 'daki bölümde bilgisayarla ilgili 
yapılar kurulmamış . Biz burayı da görmek istiyoruz. 
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Bu konudaki en önemli nokta, yetişmiş elemanı kaybetmemek; ancak, Ankara 'da da bazı şeyler dile getirildi . 
Özlilk hakları ve imkanları dışarıya göre cazip olmadıgından , çok kolaylıkla en verimli olacagı dönemlerde trans
fer olabiliyor yetişmiş elemanlar ve bilti.ln herşey kesintiye ugruyor. 
HAŞiM DENİZ KARAHAN - Çalışan yetkili uzman personelimiz yilksek okul mezunu . Kimya ve biyoloji 
bölilmlerinde çalışmak ilzere kimya, biyoloji ınilhendisi gibi dışarıdan alınan elemanlarımız var. Digerleri de 
akademi mezunlarından yetiştirilen memurlar. Bunların atamaları yapıldıktan ve en az bilfiil ilç yıl çalıştıktan 
sonra çalıştıkları biriınde uzmanlıklarını almak suretiyle konularında uzman oluyorlar; fakat, bu silre ilç seneyi 
geçiyor; 4-5 sene gibi bir zaman olabiliyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizin branşınız nedir? 
HAŞiM DENİZ KARAHAN - Benim branşım balistik . Ben balistik uzınanıyım. Arkadaşımız da Balistik Şube 
Mildilri.l SEDAT GÜLSEPET . Kendisi de size bilgi verecek. 
BALİSTİK ŞUBE MÜDÜRÜ SEDA T GÜLSEPET- Hoşgeldiniz . 
Burada uzman olanarkadaşlarımızın hepsi akademi mezunu . Bir tane kimya milhendisimiz var; kendisi dışarıdan 
akademi mezunu. Toplam 19 personeliz. 
Bu gördilgilnilz silah lar, bize baglı biltiln bölgelerden gelen -sadece teşhir amacıyla değil- kullanılan, gelen 
silahlardan parçası eksik olan varsa, onları çalıştırmak amacıyla da kullanılan silahlardır. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Özel olan var ını? 
SEDAT GÜLSEPET-Ne gibi? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Degişik tipiere ait, mesela bizim hiç görmedigiıniz UZİ falan gibi . 
SEDA T GÜLSEPET- UZİ yok; kaleşnikof gibi terör örgiltlerinin kullandığı uzun namlu lu silahlar yok elimizde. 
Genelde yarı otomatik olanlar var; elimizde olmasına da gerek kalmıyor, elimizde sıklıkla oluyor, incelenmek 
ilzere ge lenler var. 
Genelde balistik grubu olarak; balistik denilince içine alet inceleınelerle ilgili her tilrlil maddi delillerin; kovan, 
mermi çekirdeği incelemesi geliyor. Bu gördilğilnilz, ınukayese atış kutusu . Mermi çekirdeği almakta kullanıy
oruz. Bu da kovan elde ettigirniz mukayese atış kutusu. Bunun içinde nonnal idrofıl pamuk, kalaycı pamuğu veya 
Amerikan bezi dediğimiz malzeme var. 
Suç konusu olarak gelen silahlardan her defasında burada ateş etmek suretiyle mukayese mermi çekirdegi ve 
kovanları elde ediyoruz. Biraz sonra göreceksiniz, arşivimizde, faili meçhul olaylardan elde edilmiş mermi 
çekirdekleri ve kovanlar var. Buradan elde ettigiıniz numunelerle teknik konuları karşılaştırarak aralarında bir irt
ibat sağ lıyoruz. 
Silah tamircisi değiliz; ama, bozuk olarak gelen silahların çalışır hale getirilmesi ve atış yapılır hale getirilmesi 
için basit mildahaleleri gerektirecek şekilde basit bir de donanımımız mevcut. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Teknik olarak, çıkarken bilyilk bir ihtimalle şunlar şunlar yapılıyor gibi 
bir bilgi alacağız da ... 
S EDAT GÜLSEPET- Size şu şekilde, görev alanımızla ilgili basit bir dokilman vereyim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç yılından beri faaliyette burası? 
SEDAT GÜLSEPET- 1984 yılından beri faaliyette. 
BAŞK.AN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Biriktikçe, incelemede de, bir tıkanıklık olabiliyor. Bunu bilgisayarla 
aşma veya bilgisayardan daha hızlı takip edebi lmek için Ankara'da jandarmada bir program başlamış . Bunu 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile kendileri organize et_mişler. Bilgisayar bir noktada bazı modelleri çaprazlasın 
diye. Kanada modelini alamadık , param ız yeterli gelmedi deniliyor... 
SEDA T GÜLSEPET - Şöyle bir durum var: Jandarmanın yaptığı, Tilbitak ile ortak geliştirdikleri bir şey. 
Bildiğim kadarıyla da İta lyan ların programlarından . Hatta o modelin aynısı monte edilmedi ; Tilbitak onu geliştir
di, yeterli olmadığını zannediyorum. Emniyet Genel Mildürli.lğümüzün yanılınıyorsam Kanada ile anlaşmaları , bu 
konuda çalışmaları var. Hatta bizden arşivimiıle ilgili bilgiler de istendi . Diyarbakır'da bunun denemesi yapıldı. 
Makine olumlu sonuç vermemiş; çünkü, bizim doğuda incelediğimiz genellikle uzun namlulu silahlardan elde 
edi lmiş mukayese tetkik konusu kovanlar, çıplak gözle bir uzman dahi çok çok zorlanabiliyor bu kovanlarda ki , 
cihaz mutlaka hata yapacakt ır . Sadece yilzde olarak olasılık verebilir, o da bizim işimize gelmiyor. Biliyorsunuz, 
adli makamlara karşı yüzde yüz kesin delil olabilecek şekilde rapor vermemiz lazım . 

HAŞiM DENİZ KARAHAN - Ankara'da çalışmalar bu yönde devam etmekte; ancak, yurdışından alınan pro
gram lar ve sistemler, onlara uygun yapıldığı için onlarda bu yönde fazla bir müdahale yok. Bizde olay sayısı çok 
fazla . Orijinal silahlar üzerinde oynamalar da çok fazla . Dolayısıyla, bunlar üzerindeki müdahaleler sonunda 
yanılm a payı çok yüksek. 
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Sonuçta, bu sayının en aza indirgenmesi yoluyla yine kalan kısma uzman gözüyle baktidıktan sonra kesin bir 
sonuç alma çalışmaları devam ediyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT - Gene de Türkiye'nin teknik ekipleriyle, yani sizler gibi bu konuda 
yetişmiş balistik uzmanları bir arada çalışmaları sürdürmek suretiyle ... 
SEDAT GÜLSEPET- Burası bizim rapor yazdıgımız yer, arşivlerimiz son derece düzenlidir. Burası da geçmiş 
yıllara yönelik arşivimiz . 

Diyarbakır' da tek bir silahın taranınası 20 gün sürüyor. Bizde 2.5-3 saat ile 5 saat arasında tamamlanıyor. 
HAŞiM DENİZ KARAHAN - Bu kutuların her biri ayrı bir olaya ait. Grup olarak, her bir kutu , atılmış ayrı bir 
silahı gösteriyor. Bir kovan geldiginde tek tek bu kutuların mikroskopta incelenmesi sonucu, tabii sadece bu 
kovanlar degil , diger odalardaki kutular da kovan dolu ; her geçen gün de artıyor. Sadece polise degil ; jandamı aya, 
savcılıga, bütün bLrimlere, kurumlara yardımcı olmak için hizmet verebiliyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Keşke dogru sonuç verebilen yerler çok hizmet yapabilecek ortama gelse. 
Göndernıeyebiliyorlar, gelmeyebiliyor, o bilinç olmadıgı için de aksama olabiliyor. 
SEDA T GÜLSEPET - Çok klasik oldu ; ama, çok söylenen bir şey var, delilden suçluya gitmek gibi . Ne kadar 
teknik donanımınız olursa olsun, biraz da kafaların degişmesi lazım . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Size aynen katılıyorum ; suçludan delile gitme net bir şekilde sürerken, 
yetkili dillerde delillerden yukarıya gidildiği söyleniyor. Bu birinci basamağı işin . 

GRAFOLOJİ VE SAHTECiLiK ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ UZMANI GÜRBÜZ BAHADIR - Hoş geldiniz 
efendim. 
Burası , laboratuvarımızın Grafoloji ve Sahtecilik Bölümü. Burada görevim iz, dokümanlarla ilgili her türlü konu
ları Lncelemek ve sonuçlandırmak . İncelemeler el yazıları karşılaştırnıaları , imza, daktilo yazısı karşılaştırmaları 
gibi konularda yapılıyor. Ayrıca, belge lerde yapılan tahrifatlar veya sahtecilikler; fotoğraf teknikleri , yazı izler
ine ait izlemeler, yani dokümanlarla ilgili her türlü konu ve incelemeler bu laboratuvarlarda sonuçlandırılıyor. Biz 
bunu raporla, bize gönderen makama bildiriyoruz. Şu anda elimizde üç tane , incelemesini tamamladıgımız iş 

vardı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aylık olarak ne kadar yogunlugunuz oluyor? 
GÜRBÜZ BAHADIR -Aylık olarak ortalama 15 civarında ge liyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , ortalama ne kadar gelirse bu yükü kaldırabilirsiniz, zorlanmadan? 
GÜRBÜZ BAHADIR - İşin miktarı kadar hacmi de önemli. Mesela bazen çok miktarda belge ihtiva eden şeyler 
geliyor. Mesela bir tek senetteki bir imza geliyor veya 100-150 kişinin mukayeseli işi de gelebiliyor. Şu ana kadar 
altından kalkamayacagımız yogunlukta bir iş olmadı. Geçici veya sürekli destek alma imkanım ız mevcut. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Aynı mürekkeple farklı zamanlarda atılan imzaları tespit edebiliyor 
musunuz? 
GÜRBÜZ BAHADIR- Bu sadece bizim degil, tüm dünya laboratuvarlarının genel bir sorunu. Literatürtimüzde 
bazı bilgiler var; yani, bunun denemeleri olmuş bazı zamanlarda, mürekkep örneklerini arşivlemişler, çeşitli 
zamanlarda, zamanın etkisine baglı olarak mürekkepteki iyaniaşma derecesi veya boya maddesi dedigirniz şey
lerin çökelmesini hesaplamak suretiyle teknik şeyler yapılmış ; ama, genellikle degişken faktörlerden etkileniyor; 
sıcaktan, nemden .. Sonuçta, o konuda kesin bir netice verecek şeyler elde edilememiş . 

Bizim burada daha ziyade yaptıgımız, mesela şurada kullandıgımız yöntemlerden bir kaç tanesi, bu cihazda şey 
yapılıyor. Bu son jenerasyon doküman inceleme cihazı. Burada çeşitli dalga boylarında enfaruj ışık vererek fark
lı mürekkeplerle yapılan tahrifatların tespitine çalışılıyor. 
Yine, farklı mürekkeplerle yapılan, mesela karalama şeklinde yapılan tahrifatların tespiti ve okunur hale getir
ilmesi . 
Yine, degişik dalga boylarında güçlü ışık vererek belgelerde bulunan yazı mürekkeplerinin veya kimyasal yolla 
yapılan silinti ve oynamaların tespiti , mümkünse, tahrifartan önceki kayıtları tespit etmek. 
Bunlar için mikroskoplarımız, ultraviyole ışık kaynağımız var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hem balistik olarak hem de bu sahte imzalarla falan çalışmalarla ilgili , 
Türkiye 'deki diger kuruluşların veya Ankara, İstanbul gibi illerin laboratuvarlarının uzmanları zaman zaman bir 
araya gelip bir toplantı yapıp tartışabiliyorlar mı ; böyle bir şeye ihtiyaç var mı? 

HAŞiM DENiZ KARAHAN- Bu tür toplantılar, işlerin devamı açısından biraz güç oluyor; ama, sık sık olmasa 
bile yapılıyor. 

Bunun yanısıra, genel Müdürlükteki dahili hatlanmız sürekli açık oldugu için en ufak gelişmeleri alabiliyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - 8 yerde var denildi ; buradaki uzmanların belli bir standart konularak, 
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sırayla , rotasyonla yurtdışına gidip belli koşulların yerinde incelenmesi olanagı getiriliyor mu veya hiç yurt dışı
na çıktınız mı? 

GÜRBÜZ SAHADIR- Ben Oç defa çıktım efendim. Emniyet Genel Müdürliıgunün sagladıgı imkanla bir haf
talık , 15 gtinlük; gezi, bilgi , görgü bakımından da olsa, kurs da olabiliyor, hemen hemen uzmanlarımızın bOylik 
bir kısmı başka laboratuvarları görme imkanını buluyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ankara ' daki Jandarmanın laboratuvarını gördünüz mü? 
GÜRBÜZ SAHADIR - Jandarmanın kuruluşu sırasında ben oradaydım . Seçilecek olan subay ve astsubaylar 
bizim laboratuvarımızda 9 ay veya bir sene kurs gördüler, sonrasında İtalya ' ya gönderildiler, Carabinieri ' de kurs 
gördtiler. Türkiye'ye döndüklerinde de aşagı yukarı bizim laboratuvar kuruluşunu örnek alarak, aynı paralelde 
tOzilk ve yönetmeliklerini yaptılar. Aşagı yukarı aynı teknik donanımla orada kuruldu . Ben Erzurum'a gelinceye 
kadar arkadaşlarla görOşüyorduk . Zaten bu iki daire yan yanadır. Ben 4 senedir buradayım . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mesela onlar aynı mürekkeple farklı tarihlerde atılan imzaların tespitini 
saglayacak, çok çok pahalı bir cihaz almışlar . Onların biyolojik laboratuvarı da oldugu için öyle bir şeyi kaldıra
biliyor. 
GÜRBÜZ SAHADIR - Biyolojik degil de efendim, kimya destekli olur; bunu literatürden biliyoruz. Ben 
Almanya ' da Undes Kriminal Laboratuvarlannda çalıştım , bu konuda aşagı yukarı dünyanın en gelişmiş labo
ratuvarlarından birisi . Mesela oradaki sahtecilik şube MüdOrlOgü bayagı geniştir ; ama, onlar, bizde kimya labo
ratuvarında veya fizik laboratuvarlarında bulunan yöntemleri direkt olarak sahteciligin içine dahil etmişler ve 
kendileri kullanıyorlar ; ama, orada bu yönde bir inceleme yoktu ; yani , mürekkep farkından , zaman farkından bir 
şey aramak gibi . Bize de geliyor, biz de bunları yan bulgulardan, direkt zamana baglı bulgular degil de, başka 
fiziksel bulgular saptamaya çalışarak bir görüş vermeye çalışıyoruz. 

Elimizde, aynı mürekkeple karalanmış bir yazı vardı , biz onu incelerken spot ışık altında degişik dalga boyların
dan elektrik ayarı yaparken orada zaman farkına baglı olarak mürekkebin renginin açılması şeklinde olaylarla 
karşılaştık ; ama, bunları kesin bir bulgu alarak rapor etmemiz lazım , çünkü verdigirniz raporlar kesin sonuç dogu
ruyor ve adli makamların o vakayı sonuçlandırmas ını saglıyor. Eger kesin rapor veremezsek, kişisel kanaat olarak 
veriyoruz; hakime veya savcıya yardımcı olması açısından . 

ISLAK LABORATUVAR UZMANI İBRAHiM MARANGOZOGLU - Hoş geldiniz. Ben İBRAHiM 
MARANGOZOGLU Kimya mühendisiyim . Burada, dışarıdan olan tek kişiyim . 
Polisten, karakoldan intikal eden maddeler buraya gelir. Maddenin ne oldugu bize sorulur; uyuşturucu mu, pat
layıcı mı diye. İlk etapta burada klasik yöntemlerle ne olduguna bakıyoruz. Daha sonraki yöntemler olarak, diger 
odalarımızda da infared ve gaz yöntemlerimiz var. Orada cismi tam tanıma ve yüzde olayına giriyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Teknik gücünüz nasıl ; her olayın neticesine ulaşabiliyor musunuz? 
İBRAHiM MARANGOZOGLU -Teknik yapı her gün degiştigi için elimizden geldigi kadar sonuçlandırmaya 
çalışıyoruz. İş yogunluguna baglı olarak işimiz degişiyor ; Erzurum biraz sakin oldugu için günde on civarında 
olaya bakıyoruz. 
HAŞiM DENİZ KARAHAN-Bizim baglı oldugumuz illerden herhangi birisinde bir laboratuar açılması halinde, 
ben eminim en az burası kadar onların da iş kapasitesi artacaktır . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Mesela konuşan bir insanı kameraya almışlar, hem sesten ve hem de 
görüntüden, o insanın aynı kişi olup olmadıgının analizine çalışılıyor ; konuşurken pozisyonuna göre, o sesi 
çıkartırken yüz ifadelerine göre de sesi degişebiliyor. Diyelim ki elinizde o insanın bir resmi var, suçlunun 
fotoğrafı. Tesadlifen bir yerde de bir konuşma yaparken tespit edilmiş bir de şahıs var. Konuşan şahıs , o tek res
imde görünen kişi midir diye bir araştırma yapılırsa tespit edilebilir mi? 
HAŞiM DENIZ KARAHAN-Bizim fotografkarşılaştırmadaki sorunlarımız, genellikle arada fazla zaman farkı 
olması, faktörlerin degişmesi ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Şunu söylüyorum: Bilgisayara verip, onun değişik pozisyonlarını da 
yaratabilecek çeviriyi yapıp karşılaştırma olanagı var mı? 
HAŞIM DENİZ KARAHAN- Eşgal tespitleri olarak başka metodlar var; onlar da ikili düzlem, fotoğraf gibi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , teşekkür ederiz. 
Bu teknik bir konu, özellikle de kullanacak olan mekanizmalar, savcılar ve delili toplayıp yerine ulaştırdığı 
takdirde neyi düşünüp neyi degerlendirecegini bilmesi gereken avukatlar olması lazım . 1984 ' ten beri laboratu
arınız burada. Çok düzenli işleyen bir sisteminiz var. Şimdi burada olduğumuz için sormak istiyorum: Erzurum 
Barosundan, Başsavcımız da dahil olmak üzere, savcılardan , adliyede görevli savcılardan gelip, burada nelerin 
yapılabildigini tek tek soran, bilgi alan ve ona göre de Erzurum içinde en azından ne yapılabileceğini kestirmeye 
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çalışan kimse geliyor mu? 
HAŞiM DENiZ KARAHAN- Avukatlarımızdan de&il de, başta Başsavcımız olmak üzere savcı ve hakimlerim
iz gibi , dediginiz şekilde bilgi alanlar var. En son, Başsavcımız geldiler, gördüler ve gerçekten daha önce 
bilmedikleri şeyleri gördüklerini , çok memnun olduklarını ifade ettiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 8 ile hitap ettiğinizi söylediniz. Diger illerden gelenler oldu mu? 
GÜRBÜZ SAHADIR -Hayır, maalesef. 
Efendim, uygulamada alışılmış beylik konular var; yani laboratuvarda ne yapılır, tabanca gelirse gönderilir, 
senette tahrifat olursa gönderilir. Böyledir. 

EDAT GÜLSEPET- Efendim, ben İzmir'den geldim . Çok savcı m ız gelmek istiyordu, ikili diyaloglarımızda da 
gelmeyi, görmeyi çok istediklerini söylüyorlardı; ama, işlerinin yo&unluğundan dolayı gelemediklerini ifade 
ediyorlardı. Ben de kendilerine araba gönderip kendilerini aldırınayı bile teklif ediyordum. H akikaten çok yoğun 
ve meşgul ler; iki savcımız bir sekreterle çalışıyor, duruşmalara giriyorlar, bazıları da istemelerine ragmen olanak 
bulamıyorlar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ben de şunu söyiUyorum : Bir kaç saatlerini ayırıp bunu yaparlarsa, bUyük 
bir ihtimalle ellerindeki işlerin yoğunluğunu da azaltmış olacaklardır. 

Kromotografi Bölümü 
İBRAHiM MARANGOZOGLU- Trafik konularında, örneğin kanda alkol oranının ölçümil için netice alabiliyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Teşkilatın dışında buradan istek yapan var mı? 
HAŞiM DENİZ KARAHAN- intihar vakalarında, atış artıkları incelenmesinde; intihar mıdır, cinayet midir diye 
sık sık böyle vakalarla karşılaşıyoruz. Bununla ilgili cihazımız bulunmadığı için Ankara 'ya gönderiyoruz ve 
Ankara'dan bir hafta içinde cevap ge lebiliyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Aslında DNA çok önemli ; sadece DNA için bile bu 8 ilde -cinayetlerin 
de yoğun olduğu göz önUnde tutulursa-ne kadar gerekli oldugu ortadadır. 
Peki , çok teşekkür ediyoruz, hoşçakal ın . 

ERZURUM DEVLET HASTANE 
Saat: 14.40 
BAŞHEKiM YARDIMCISI DOKTOR FARUK SUNGUR 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Biz cezaevleri, adalet ve infaz sistemleriyle; insan hakları çerçevesinde 
olayı değerlendirerek bir çalışma yapıyoruz. 

Bizi tanımıyor olabilirsiniz; ben, TOrkiye Büyük Millet Meclisi insan Haklarını inceleme Komisyonu Başkanı 
Doktor Sema PişkinsUt, Aydın Milletvekiliyim. Sayın Yaşar Canbay, Malatya Milletvekilimiz. Sayın Osman 
Kılıç , istanbul Milletvekilimiz. Hocamız, Hacettepe Üniversitesinden Sayın ioanna Kuçuradi, diğer 
arkadaşlarımız da Meclisten uzman arkadaşlarım ız . 

Patoloji laboratuvannızı görrnek istiyoruz. İkincisi ne kadar sıklıkla vaka geliyor, onları bilmek istiyoruz. Bir de 
saglık ocakları akşamları kapalı olduğu zaman adli tabip görevini görebilen hekim arkadaşların çalışma l arını, acil 
servisi ve bir de mahkQm koğuşlarını görrnek istiyoruz. 
FARUK SUNGUR- Efendim, öncelikle hoşgeldiniz diyorum. 
Başhekimimiz yıllık izinde. Ben, tahakkukla ilgili başhekim yardımcısı oldugum için öncelikle Patolog 
arkadaşımızı hemen buldurayım . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktorların budarp-cebir konularında, olayları biraz daha titizlikle fark
lı bir statUde izlemesi gerektiğine inanıyorum . Bizi çok Uzilyor. Zamanında, bundan lO-IS sene önce -hatırlarsak

hepimiz çok şikayet ediyorduk, "kaymakam ın emrinde mi çalışacağız" diye. Şimdi gerçek anlamıyla darp cebir 
vardır-yoktur şeklindeki o sıkınııyı yaşamak çok kötil. 
FARUK SUNGUR - Biz, Numune Hastanesinde pek şahit olmadık; olmuyoruz da. Genellikle hekimlerimiz 
objektif, tıbben ne görrnilşse onu yazıyor; ama, TOrkiye çapında milnferit vakalar yaygın mı bilmiyorum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Doktor ............. ? 
FARUK SUNGUR- Bizim doktorumuz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- ............... ? 
FARUK SUNGUR- Evet, bizde çalışıyordu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Diyarbakır, Batman, Urfa çok daha .. . 

76 



FARUK SUNGUR- Sıkıntılı mı? 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sıkıntı yok; aşırı tolerans . Sıkıntı , tıbbın etik boyutunda; ama, o etik, 
orada, aynı ilin içinde yaşayan insanların dile getirebi lecegi bir şey degil , yani İncirliova ' daki hekim arkadaşımızı 
biliyoruz veya dil1,er yerlerdeki . Sadece kişisel bir mücadele Don Kişot'luk oluyor. 

PATALOJİLABORATUVARI 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Laboratuvarınız burası. . 
DR. ALİ KURT- Patolojinin her şeyini yapıyoruz ; klasik patoloji ile ilgili herşeyi yapıyoruz . Geçenlerde his-
tokimyaya başladık . İmmti ...... kimya için malzemeyi aldık , sanıyorum 15-20 gün içinde başlayacagız. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Proz.. ..... yapabiliyor musunuz? 
DR. ALİ KURT- Proz.. ... cihazımız var; bir kaç kez gerekti , yapıldı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Adli Tıp olarak fethikabir, otopsi g ibi parça ge liyor mu? 
DR. ALİ KURT.- Hayır, hayır. . Hepsini Adli Tıp Kurumuna gönderiyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Zaman zaman buradaki savcılıi1,ın sizden yardım istedigi oldu mu? 
DR. ALİ KURT. - Hayır, hiç istemedi. Geçmiş yıllarda istenmişti ama. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Normalde bölgedeki veya ildeki Numune Hastanesinin Patoloji müte
hassısı özellikle de kesin tanı koyup, adli tabipierin yanında, çok önemli ; patolog olarak, böyle bir yardım adliye
den veya Başsavcılıktan talep edilmedi diyorsunuz? 
DR. ALİ KURT - 1986 idi sanıyorum, CMUK'ta bir degişiklik olmuştu ; otopsilerde adli tabip ve bir patolog 
bulunması zorunlulugu gelmişti. O dönemde ben Giresun 'da hizmet yapıyordum . O zaman dag bayır dolaşıyor, 

savcının gel dedigi her yere g idiyorduk ; ama, buraya geldikten sonra, bazen nadir olarak pratisyen arkadaşlar 
güçlük çekerlerse, çal1,ırırlar biz de onlara danışman olarak, kanuni bir şey olmaksızın sorarlar, biz de söyleriz. O 
kadar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Adli tıp uzmanı olarak, yani hekimliliginizde onun egitimini gören 
arkadaş l arın gerek otopsi materyaliini almada gerekse yapmada, ......... .. anatomiyi görmemelerinden dolayı sıkın-
tı var. Bu yönde zaman zaman savcılıktan şikayet, istek falan gelmiyor degil mi? 
DR. ALİ KURT- En az son üç yıldır hiç otopsiye gitmedim. Böyle bir talep de gelmedi. 
Şu, mikrofon cihazımız, doku takip cihazımız, pro .... cihazı, histokimyaya yeni geçiş oldugu için biraz düzensiz 
burası ; ancak, düzenli hale ge lecek. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Kaç tane teknik yardımcı çalışıyor. 
DR. ALİ KURT- 5 tane teknisyeni var. Hepsi patolojik inceleme yapabiliyor. Birisini de histokimya için faktilı-
eye yolladım. Birisini de Ankara Numuneye gönderdim, iki ay kaldı , immti ........ kimyayı öğrendi geldi. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Daha çok hastanenin kendi şeyleri geliyor degil mi? 
DR. ALİ KURT - Hastaneden gelir, fevkalade nadir olarak da bölgeden gelir. Diğer illerden gelir. Şu anda 
Erzincan'dan, Kars 'tan 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gümtişhane'den? 
DR. ALİ KURT- Gümüşhane'de yok; orası Trabzon 'a gider, bize gelmez. Bize, Bayburt'tan -nadiren de olsa
geli r. 
Son iki-Uç yıldan beri vaka sayımız 1 600- 2 000 arasında seyrediyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hastanede, her girilen operasyondan sonra alınan materyalin patalojiye 

gönderilme zorunlulugu var mı? 
DR. ALİ KURT- Kanunda yok; ona da kimseyi zorlayamayız. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yok da, hastane bir istatistik çıkartmak isterse veya çalışma yapmak 
isterse? 

DR. ALİ KURT- Efendim, dedigi ın gibi , kimseyi zorlayamayız. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Teşekkür ederiz. 

ACİL SERViS 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Merhaba, kolay gelsin. 

Senelik ne kadar acil vaka olur? 
DR. ALİ KURT- 50 binin üzerinde. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Genelde hem gözaltına alındıgında hem de gözaltından çıkarken polisin, 
jandarmanın öncesinde sonrasında darp cebir vardır-yoktur şeklinde bir rapor isteniyor. O işlemi bize anlatır 
mısınız? 

DR. İBRAHiM ÖTGÜN - Poliklinik defterine kayıt oluyorlar burada. Polis nezaretinde gene llikle ge liyorlar 
zaten. Kayıttan sonra, muayene kabinierine al ıyoruz. 

Adli rapor kayıt defterimiz var, muayeneden sonra ona kaydedilerek gUvenlik birimlerine tespit edi liyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - O anda nöbetçi kim varsa o mu alıyor, yoksa bu tUrdeki dosyalar için 
nöbet listesi tUrUnden bir liste yapılıyor mu? 
DR İBRAHIM ÖTGÜN - Hayır, burada zaten günlilk 4 tane hekim var. 
Muayene defteri istendi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 25 Nisan tarihine bakacagım. 
Nöbet listesi var mı? ........... . Bey nöbetçi miymiş o gece? .. Nöbetçi olmalı ki, buralarda da aynı işlem devam 
ediyor. 
Herhangi bir bulgu oldugunda buraya yazılıyor mu; mesela böyle bir bulgulu işlem var mı? 
DR. İBRAHiM ÖTGÜN - Mesela siltur edildi , pansurnan edildi , lavaj yapıldı, grafı çekildi falan gibi yazı lıyor. 
Bakın , mesela şurada, pansurnan edildi , siltur atıldı, alkol alındı, grafı numarası yazıldı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Normal klasik darp cebir için? 
HEMŞiRE- Sadece "darp cebir raporu verildi" diye yazılır. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bayagı da var defterde. 
Gündüz saatlerinde daha ziyade adli tabibin oldugu yerde, saglık ocaklarından mı buraya geliyor? 
DR. İBRAHiM ÖTGÜN - Bu ilin hepsi bize geliyor. BUtUn olaylar bize geliyor, geçici rapor yazılıyor, bizden 
sonra adli tabibe gidiyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Acilde kaç pratisyen hekim arkadaşımız var? 
DR. İBRAHiM ÖTGÜN- Toplam 19 kişiyiz; dönüştirnlü olarak, dörderli gruplar olarak çalışıyoruz. Aynı anda 
4 hekim arkadaşımız burada bulunuyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- ... ... .. Bey ve .. ......... arkadaşlarım ız da bu grup lara dahil mi? 
DR. İBRAHiM ÖTGÜN - ... ... .. ... .. artık burada çalışmıyor; .... Saglık Ocagında çalışıyor . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Teşekkür ederim . 
Hepinize kolay gelsin . 

MAHKUM KOGUŞU 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç tane mahkum koguşu var? 
DR. IBRAHIM ÖTGÜN- Sadece burası var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Merhaba, geçmiş olsun. Nerede yatıyorsunuz? 
1. MAHKUM - Özel Tip BS'te yatıyorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Sizi dün cezaevinde görmUştUk; göbeginizden s ıkıntınız vardı. 
2. MAHKUM - Şimdi ameliyat olmaya geldim. 
3. MAHKUM -Benim başımda yara vardı. Şimdiye kadar tedavi edilmiyordu . Şimdi, dOn getirdiler. Ameliyat 
yapacaklar herhalde. Efendim, bazen buradaki muayenelerimizde elimiz açılmıyordu . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Konuştuk, arkadaşlarla, şimdi açık eliniz. 
3. MAHKUM- Evet, şimdi açık , sayenizde. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Geçmiş olsun. 
Bu bina ne zaman yapılmış? 
DR. İBRAHIM ÖTGÜN- 1953' te başlanmış, 1963'te bitmiş . 1974 'te de burası mahkfim koguşu idi. Daha 
öncesini bilmiyorum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Burası alt kat oldugu için herhalde böyle .. 
Merhaba, siz burada gUvenlikten sorumlusunuz degil mi? 
Çok kalabalık bir koguş burası. 
ASTSUBA Y DEVRİM SARI -Genelde açlık grevleri nedeniyle fazla mahkum yatabiliyor, öyle dUşUnUlmUş ola
bilir. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Farklı gruplar nasıl idare edilecek; adiisi var, teröril var ... 
ASTSUBA Y DEVRİM SARI - Terör grubu geliyor açlık grevinde. Adli mahkum olursa da genelde buraya yat-
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mıyor, yukarı alıyoruz. Hem orada hem burada güvenlik sağlıyoruz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Mesela B5 ' teki gibi, mahkum Koçak Demirci gibi , 5-6 kişi oldu, açlık 
grevi değil , o zaman jandanna her iki yere bakıyor, zor olmuyor mu? 
ASTSUBA Y DEVRİM SARI - Mecburen, hepsi burada kalıyor ; ama, o kadar fazla olmuyor. Açlık grevi 
olmadığı sürece 2 kişiyi geçmiyor. Böyle devam ediyor. 
Hasımlık durumu da dikkate alın ıyor tabii. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Kaç yatak vardı? 
ASTSUBA Y DEVRİM SARI - 8 yatak var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Güvenlik nedeniyle soruyorum, servislerden geçirerek getirilmesi sakın
ca doğurmuyor mu; daha güven li bir geçiş yeri olamaz mı ? 

DR. İBRAHiM ÖTGÜN - Biz şimdi gelirken karışık yerlerden geldik efendim , bizim nonnal girişten hemen 
buraya inebiliyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Herşey için çok teşekkür ediyoruz. 
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2000 YILI ERZURUM SORUSTURMA, KOVUSTURMA. YARGlLAMA. CEZA VE 

INFAZI SISTEMLERINE ILISKIN ALT KOMISYON HEYETININ CALISMASI ILE 
ILGILi TBMM TUTANAKLARI 
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İN AN HAKLARINI İNCELEME KOMİ YONUNUN ERZURUM İLİ ÖZEL TİP KAPALI VE E TİPİ 
KAPALI CEZAEVLERi İLE SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA MEKANLARlNDA 2000 YILINDA 

Y APTlGI İNCELEME TUTANAGI 

İÇİNDEKİLER 

ERZURUM İL GiRİŞİ 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRLÜGÜ 
MÜTEFERRiKA 
NEZARETHA ELER 
ARŞİV ODASI 
SORGU ODASI 
TEM ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ 
FiŞ ARŞİV BÜROSU 
BOMBA UZMANLARI İLE GÖRÜŞME 
TEM SORGU ODAS I 

ORGU KAYIT ODASI 
TEM SiLAH ODASI 
SORGU TİMİ İLE GÖRÜŞME 

ERZURUM E TİPİ KAPALl CEZAEVi 
BERBERHANE 
DOKTORLUK 
KÜTÜPHA E 
DER HANE 
TERZİ ATÖLYE i 
DİŞ ÜNiTESi 
REV İR 
MÜŞAHADE KOGUŞU 
E-2KOGUŞU 
E- 1KOGUŞU 
ÇOCUK KOGUŞU 
KADINLAR KOGUŞU 

ERZURUM ŞEHiT FATİH BODUR POLiS MERKEZi 

ERZURUM KRİMİNAL POLİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜGÜ 

ERZURUM NUMUNE HA TAN ESİ 
NUMUNE HA TANE i BAŞHEKiMLIK MAKAMI 
PATOLOJi LABORATUVARI 

BA IN İLE GÖRÜŞME 

ERZURUM ÖZEL TİP CEZAEVi 

ERZURUM JANDARMA ALAY KOMUTANLIGI 

ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIGI 

ERZURUM E TiPi CEZAEVi 
A- 1 KOGUŞU 
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İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONUNUN ERZURUM İLi ÖZEL TİP KAPALI VE E TiPi 
KAPALI CEZAEVLERi iLE SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA MEKANLARlNDA 2000 YILINDA 

YAPTIGI iNCELEME TUTANACI 

BAŞKAN: Dr. SEMA TUTAR PiŞKiNSÜT (Aydın Milletvekili) 
ÜYELER: HÜSEYiN AKGÜL (Manisa Milletvekili) YAŞARCANBAY (Malatya Milletvekili) 

ERZURUM İL GiRİŞİ 
30.3.2000 Saat: 11.10 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerenin aracı bu? 
ŞOFÖR - Özel idarenin . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç senedir bu aracın şofbrüsünüz siz? 
ŞOFÖR - Bu 4 yaşında . 
BAŞKAN- Ne zamandır araç arızalı. 
ŞOFÖR - İlk olarak yapıyor efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Demin karbüratörde tıkanıklık vardı. 
ŞOFÖR -Yok, şu anda elektrige verdi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şu anda elektrikte mi sorun var? Biraz önceki karbOratör tıkanıklıgını 
aş tın ız . 

ŞOFÖR - Evet efendim . Onda bir problem çıkmadı. Şu anda elektrik tam şey vermiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu aracın bize tahsisini size ne zaman söylediler? 
ŞOFÖR - Ben Palandöken'deydim, orada tesislerimiz var. Bize haber verdiler, biz hemen havaalanına intikal 
ettik. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kim emir verdi? 
ŞOFÖR - Yilayetten ... Bey daga telefon açtı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Özel idare müdürü mü? 
ŞOFÖR - Evet efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Teşekkür ediyoruz, size de geçmiş olsun. 

ERZURUM EMNiYET MÜDÜRLÜGÜ 

Saat: 11 .25 
(Emniyet Müdürlügü binası , alt kat, tuvaletler, garaj girişi , mescit görüldü) 

Müteferrika 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen seferki koltuklar, her şey aynı. Yenileme imkanınız olmuyor mu? 
Demirbaş alımında mı sıkıntı var? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ VASFi KARA- Hükümetin bütçe sorunu var. 
Karanlık Oda: 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ana şalterlerin görevini bana anlatabilir misiniz? 
POLi MEMURU - Biz de bilmiyoruz. Teknisyeni bilir, biz anlamayız. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- 1998 yılında gördügümüz mekan sorgu mekanı olarak aynen mevcut. 
Yerdeki halısı , yerdeki tümsekleri, yukarıdaki tavan lambası , her 2 ses düzenini ayarlayan hoparlörü, 2 tane pro
jektörü, teşhis aynası , arka tarafta uçları açık kabloları. Prizi ölçelim yine. 
(Priz ölçüldü) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- ifadenin alındıgı büyük odadaki, siyah deriyle kaplı çevredeki prizin 
voltu ölçülüyor. Ne kadardır? 
TBMM TEKNiSYENi MUSTAFA ZENGİN- 216 volt. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- İçeride şalterler var, 3 tane büyük olan var, 3 tane de kapatan var. Onların 
hangisi nereyi çalıştırıyor, bize anlatabilir misiniz? Prizin gelen elektriği nereye bağlı? 
Kablo uçları açık, yapılmamı ş . Geçen sefer geldigimizde baglıydı. Aynı şekilde kablo uçları açıktı. 



BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar zamandır burada çalışıyorsunuz? 
NACİ KARAKELLE- 15 senedir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şu prizin gelen elektrigı nereye baglı? 
NACİ KARAKELLE- Elektrik yok . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O üçlü prize mi baglı ? 
NACİ KARAKELLE- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki elektrik üretme ihtiyacı olunca nereden üretiliyor? 
NACİ KARAKELLE-Bunun ucu orada baglı zaten. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl oluyor orada elektrik? 
NACİ KARAKELLE- Fişe baglı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gösterebilir misiniz? Hangisi hopariöre gidiyor? 
NACİ KARAKELLE- İkisi hopariöre gidiyor, biri de boş duruyor, sıfır elektrik. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, buradan oraya nasıl elektrik verilebilir? 
NACİ KARAKELLE- Verilmez. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , bunun ucu baglanmadan oraya elektrik gitmez, onu demek istiyorsunuz. 
NACİ KARAKELLE - Evet, gitmez. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Televizyonun fişini takrna ihtiyacı olursa nereye takılır? 
NACİ KARAKELLE - Bu yoktu burada. 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ VASFİ KARA - Hırsızlık malı efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Bu kaç ekran? Ne marka? 
TBMM TEKNiSYENi MUSTAFA ZENGİN- 55 ekran, Arçelik. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Arçelik marka, yaklaşık 55 ekran bir televizyon mevcut. 
Bu televizyonu bir prize taksak, çalışıyor mu? 
POLiS MEMURU- Efendim, televizyon çalışmıyor, bozuktur. Deneyebiliriz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- lşıg ı yandı , televizyonun ışıgı yandı. Daha önce boş denilen, 15 senedir 
burada çalıştıgını ve boş oldugunu söyleyen arkadaşımızın ifadesine göre şu anda elektrikli priz var. Yaşar Bey, 
şu anda bu prizin elektriği var. Geçen sefer biz geldigimizde bu prizde elektrik yoktu . Şimdi , bu prizin elek
triginin nereden geldiğini söyleyebilir misiniz? Biz şalterlerle oynayacağız, şalterlerle kapandıgı zaman elektikte 
sıfırlama oluyor mu ona bakalım . 

TBMM TEKNiSYENi MUSTAFA ZENGİN- Elektrik var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKINSÜT- Şu anda elektrik var. Açalım . 
TBMM TEKNiSYENi MUSTAFA ZENGİN- Şu anda kesildi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Hangisini indirdigin zaman kesildi? 
NACi KARAKELLE- Birinciyi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKiNSÜT- indirildigi zaman buradaki elektrik gidiyor. (Şalterin fotografı çekildi) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Birinci indirildigi zaman küçük aynalı odanın ışığı yanıyor, projeksiyon 
yanıyor, ortadaki lamba yanıyor. ikinciyi indirdiğimizde projektörler söndü . Prizde elektrik var mı? 
TBMM TEKNiSYENi MUSTAFA ZENGİN- Prizde elektrik yok efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ana şalterden her yeri kontrol ediyor, alttakilerle istediginiz yerleri üst 
şaltere ellerneden söndOrebiliyorsunuz? 
NACi KARAKELLE- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Dolayısıyla kilçOk odanın ışığını şalterden söndOrebiliyorsunuz. 
NACi KARAKELLE - Söndürebiliyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, aynı işi yukarıdaki en baştaki birinci prizi etkileyen ana şalteri 
indirmeden alttakilerle kumanda edebiliyor musunuz? Onu bana gösterin . 
NACİ KARAKELLE- Tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Birinciyi indirdigimizde elektrik var mı? 
TBMM TEKNiSYENi MUSTAFA ZENGİN- Şu anda elektrik var efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Alttaki üç taneyi de birer birer indireJim var mı? 
TBMM TEKNiSYENi MUSTAFA ZENGİN- Şu an var efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- ikinciyi oynayın . Yar mı? 
TBMM TEKNiSYENi MUSTAFA ZENGİN- Var efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- ÜçUncüyü oynayın . 
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TBMM TEKNiSYENi MUSTAFA ZE GİN- Yar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Elektrikler aşagıdan kontrol edilebiliyor; yalnız, elektrik prizine gelen 
elektrik ana şalterden ve tek birinci noktadan kontrol ediliyor. 
Bu ana şaltere gelen elektrik prizinin buraya gelmesi için nereden hat çekilmiş olur? 
NACİ KARAKELLE-Onu bilmiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Biz geçen sefer geldigimizde bu prizde elektrik yoktu . Sonradan bir elek
trik çıktı. Şu anda elektrik var. Elektrik, hat nereden çekilmiş olabilir? 
ELEKTRiK TEKNiSYENi EBUBEKiR TAŞBAŞI- Panomuz var. İptal edebilirim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- İptal etmek için degil , hattı nereden gidiyor onu ögrenmek istiyoruz. 
Panoya buradan nereden gidiyor? 
ELEKTRiK TEKNSİYENİ EBUBEKiR TAŞBAŞI- Duvardan göti.lri.lldi.l. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Ne zaman yaptınız? 
ELEKTRiK TEKNiSYENi EBUBEKiR TAŞBAŞI-Bir sene oldu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , geçen sene mi? 
ELEKTRiK TEKNiSYENi EBUBEKiR TAŞBAŞI-Evvelki sene. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tesisatçı olarak ne kadar zamandır Emniyette çalışıyorsunuz? 
ELEKTRiK TEKNiSYENi EBUBEKiR TAŞBAŞI- 13 sene oldu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yaklaşık iki sene önce buradan aşagıdan indirerek yan taraftan şaltere hat 
mı göti.lrdi.ln? 
ELEKTRiK TEKNİ YENİ EBUBEKiR TAŞBAŞI-Onu seslendirme cihazı için yaptık. Onun boşta olması lazım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Oşalter kapandıgı zaman bu boşa geçiyor zaten. Benim sizden ögrenmek 
istedigim şu : Bu hatta, yani yumuşak zemin üzerinde gördügümüz prizle oradaki birinci şalterin arasındaki bagı 
yaklaşık iki sene yaptık diyorsunuz. O bagın hattını nereden götürdi.lnüz? Onu ögrenmek istiyorum. 
ELEKTRiK TEKNiSYENi EBUBEKiR TAŞBAŞ I - Duvarın içinden . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Çtk.arıp bize gösterin.(Ucu açık kabloların fotografı çekildi) 
ELEKTRiK TEKNiSYENi EBUBEKiR TAŞBAŞ I - Köşelerden prize dogru çıkıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, bu işlemi yaparken sadece bu köşedekileri sökmeniz yetti mi? 
ELEKTRiK TEKNİ YENİ EBUBEKiR TAŞBAŞI- Döşemelerden önce yaptık biz bu işi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Döşeme ne zaman yapıldı? 
ELEKTRiK TEKNİ YENİ EBUBERİK TAŞBAŞI -Biz yaptıktan sonra ana döşemeyi çaktılar zaten . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Ne zaman çaktılar döşemeyi? 
TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN - Özi.lr dilerim, yol vermek bakımından. Siz geçen 
sefer geldiginizde herhalde şalter kapalıydı ve arkadaşlar belki ondan ifade edemiyor olabilir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çi.lnki.l, bu döşeme yeni degil. 
TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN - Tabii degil; çünkü, aynı döşemenin bir benzeri 
yukarıda var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİN ÜT- Oraya da gidecegiz. 
ELEKTRiK TEKNiSYENi EBUBEKiR TAŞBAŞI- Şalteri döşedikten sonra döşemeyi çaktılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Bu televizyon ne işe yarıyor, kullanıyor musunuz bu televizyonu . 
ELEKTRiK TEKNiSYENi EBUBEKiR TAŞBAŞI- Bilmiyorum. 

Nezarethane Defteri incelendi: 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nezarethane defteri 2000 yılından itibaren başlıyor. 
28.2 'de kaydedilmiş defter, 30.3. 'e kadar yaklaştk. bir aylık sayı 94. 
Hepsine darp cebir yoktur veya vardır diye raporları var? 
GÖKSEL KOÇAK - Raporları burada mevcut efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Avukatları yazıyor musunuz? 
GÖKSEL KOÇAK- Yazıyoruz. Avukat isteyip istemedigi hakkındaki beyanatı yazıyoruz. 
A A YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ VA Fi KARA- Müsaade ederseniz, onu ben açıklayayım . Bu avukatları "istemedi" 
görünenler karakoldaki nezarethane defterinde "istedi" şeklinde görünenler de var. Şöyle ki: Biz, buraya 
emaneten alıyoruz. Karakollarımızın çogu standartiara uygun olmadıgı için karakollarda zanlı tutrnuyoruz. Burası 
standartiara uygun oldugu için burada tutuyoruz. Karakollar tutmuyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Bazıları yazılmamış . 8 tanesinin yok. 
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GÖKSEL KOÇAK - Efendim , onlar yabancı uyruklu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- 28 .2.2000 'den, 30.3.2000 'e kadar olan tarihte 94 tane kay ıt var. 8 tanesi 
yabancı uyruklu bayana ait oldugu için izah edildi , avukatları yok . Kalanlarının tümünün "avukat istegi yok", 
"darp cebir izi de mevcut degi l" şeklinde raporları yazılmı ş . Yeni kayıt defteri i ş l eme konulmuş . 

A A Yi Ş ŞUBE MÜDÜRÜ VA Fi KARA - Bir tane istedi gördüm . 
GÖKSELKOÇAK-Bu da buraya s ınava gelmi ş, ögrenciymiş, iftira olayı olmuş . Herhangi bir şey isti yor musun, 
" istiyorum" demiş ; ya lnız, ifadesi hakkında herhangi bir şey olmadıgı için savcıya ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKINSÜT- Anladım , çok önemli degi l. .. ... .. 36 sayfada kayıt numaras ı. İlk anda ne 
istedigi ne yaptıg ı tam kesin degi l. " istemedi" olarak yazılmı ş , sonra " istiyor" diye düzeltilmi ş . 
1999 y ılı defterinin tümünde de "avukat istemedi" yazı lı. Heps inde de "darp cebir yok." 

Nezarethaneler: 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nezarethaneler geçen senek i haliyle. Termasifonu var. Banyonun oldugu 
yerde mavi su bidonu var. 
Asansör çalışıyor mu? 
GÖKSEL KOÇAK- Buradan çalışmıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- iniş var mı? 
GÖKSEL KOÇAK - iniş de yok, çıkış da yok . Buradan hiçbir şey yok. 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ VASFİ KARA- Buras ı çalışmıyor, diger katlar çalışıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Yanıilatör var. 
5 tane nezarethane var. 
Geçen sefer aydınlatma yoktu , yeni konulmuş . 

Arşiv odası 

BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Bu sefer her şey son derece düzgün , evraklar s ıralı. 
Tesisat odası 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kalorifer tesisatlarının , hortumların bulundugu oda. 
(Trafo odası, Pasaport arşivi , malzemelerin bulundugu takımhane görüldü.) 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buras ı nedir? 
POLiS MEMURU - Burası pasaportun arşivi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne olacak bunlar, bilgisayara mı geçecek? 
PO LİS MEMURU- Bunlar eski pasaportlar oldugu için bilgisayara geçmedi. Yukarıda arşivimiz var, onlar geçti . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Bunların saklama süresi ne kadar? 
POLiS MEMURU- Kesin bir tarih yok. ( 1 nolu mahzen görüldü) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Evrak Şube Müdürlügünün arşivi . 
POLiS MEMURU- Bütün şubelerin arşivi burada. 
(Ruhsat arşiv odası , elektrik ve su malzemelerinin oldugu oda, kazan dairesi, eski maaş bordrolarının oldugu 
bölüm, boyahane görüldü) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buraların boyas ını en son ne zaman yaptınız? 
TEK ISYE -Geçen seneden evvel. 

orgu odası (tekrar) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Prizleri tekrar ölçelim . 
TBMM TEKNiSYENi MUSTAFA ZENGİN- Prizler şu anda boş . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bütün şalterleri tek tek indirelim . Elektrik var mı? 
TBMM TEKNiSYENi MU TAFA ZENGİN- Şu an yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şalteri açıyorsunuz, var mı ? 
TBMM TEKNiSYENi MUSTAFA ZENGİN- Şu anda var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Alttakileri yakıyors un ? 
TBMM TEKNiSYENi MUSTAFA ZENGİN- Yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Alttakiler yok. Altı tanesini indirdik kaldırdık , hiçbir tanesinde yok . 
Hoparlörlere ge len elektrik 6 tane şa lte ri indirilip kaldırılmasına ragmen hiçbir tanes ine ge lmiyor; ancak, prize 
ge lenin bir tanesi , ana şa lter prizi kontrol ediyor. 1 inciyi kontrol edelim : Söndü. Yakalım : 
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TBMM TEKNiSYENi MUSTAFA ZENGİN- Bir tanesinde elektrik yok. Toplam 3 tane kablo var, çiftli . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Üçünde de elektrik yok. Buraya elektrik nereden alırız? 
ELEKTRiK TEKNiSYENi EBUBEKiR TAŞBAŞI- Panodan çekmemiz lazım ki elektrik gelsin . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Uzatırsak çekebilir miyiz? 
ELEKTRiK TEKNiSYENi EBUBEKiR TAŞBAŞI- Çekeriz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tanımaması için nereyi yakıyoruz? 
GÖKSEL KOÇAK - Tepedeki ışı~ı yakıyoruz. Şimdi, ilkönce teşhis edecek adamı getiriyoruz buraya. Ondan 
sonra teşhis edilecek geliyor oraya. Siz onu karşıda duruyor, sizi göremiyor. Saga dön , sola dön diyorsunuz, o da 
dönüyor, ona göre teşhis ediyorsunuz. 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ VASFİ KARA - Efendim, bu gerçekten çok önemli . Vatandaş la yüz yüze geldigi 
zaman tanıyor onu, öldürmeye kalkıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Gayet tabii. Ayrıca, soru sorarken de soru soracak insan burada durup, o 
da orada. Dışarıda soru soranı da tanıınasın, çoluğu var, çocugu var. 
GÖKSEL KOÇAK-O ışık yanıp bu ışık kaldıgı zaman sizi teşhis edebilir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, oradaki şahsı buraya alsanız, bu sefer oradaki bunu tanır . Çift yönlü mil? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ VASFİ KARA -Bu projektörle burayı aydınlattıgı için burada teşhis edilen kişinin 
orayı görme şansı kalmıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Teşhis edilen kişiyi buraya alsak, buranın ışığını yaksak, orayı söndürsek 
oradaki bunu tanır mı? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ V ASFİ KARA -Zor görür, tanıyamaz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Yani, tam iki yönlü değil. 
GÖKSEL KOÇAK - Değil. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şu anda hepsini verdiniz değil mi? 
ELEKTRiK TEKNiSYENi EBUBEKiR TAŞBAŞI-Bir öneeye bakılanı çektim. İkisi hoparlörlerin, bir tanesi 
mikrofonlar olarak çekilmiş . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hepsine bakıyoruz sırayla. Şalter kaldırıldı. 
TBMM TEKNiSYENi MUSTAFA ZENGİN- Hepsinde var efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 3 kablo yeniden bağlandı. 
Birinci şalter açık. 3 tane kablodan sistem kontrol edildi . 
ASA Yi Ş ŞUBE MÜDÜRÜ V ASFi KARA - Efendim, bırakın ele aldığınız konuyu, şurada sorguya çekilen -
cezaevlerini gezeceksiniz- bir tek zanlı bulursanız, ben istifa etmeye hazırım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Zaten sizin nezarethane defterinizi, şu nezarethaneleri bakmaya filan 
gerek yok. Şuradaki nezarethane defterinde kayıtlı olanlar değişik karakollarda kalıp, karakolda kalınacak yer 
olmadığı için gelip buralarda milteferrik olarak kalanlar. 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY- Yeni 2 tane karakolumuz var, orada nezarethane var. Orada 
yatağı, yorgan ı her şeyi hazır. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki, aynı karakollar mı modem hale geçti? 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY - iz 3 tane karakolu tetkik etmişsiniz, Sanayi Karakolu, 
Gölbaşı Karakolu , Mahallebaşı Karakolu. Üçünü yıktık . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Gölbaşı yıkıldı mı ? 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY -Orayı iptal ettik. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yeni modern olan binada akşam kalınası oluyor mu? 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY- 16 metrekare nezarethanesi var, 2 yatagı var, banyosu var, 
her şey tam tekmiL 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 16 metrekare usulüne uygun nezarethanelerin yapıldıgı , o eski Gölbaşı 
Karakolu mu? 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY- Gölbaşı Karakolu yok şu anda efendim . Yeni karakol bu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yeni karakola gidenler o nezarethanede kalıyor; yani , nezarethane yok
luğundan dolayı Emniyet Mildürlüğü merkezine gelmiyor. 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY - Orası gelmiyor. Olmayanlar, şartları uymayanlar 
nezarethanelerinin metrekaresi tutmayan lar, havalandırması olmayanlar buraya geliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gölbaşı yok mu artık? 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY - Gölbaşı Karakolu iptal edildi . Şehit Fatih Bodur Karakolu , 
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modem, Avrupa i bir karakol yaptık . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nezarethane defterinde biraz önce baktıklarımda Gölbaşı Karakolundan 
gelenler var, 2000 yılı. 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY- 2000'de yoktur efendim. 2000'in 1 inci gününden itibaren 
Şehit Fatih Bodur Karakolu. olarak geçer. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSUT- Nezarethanesi yetersiz mi? 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY- Efendim, 10 kişi yatak olarak almaz, 2 kişiyi alır . 10 kişiyi 
yatmadan alır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Aynı şey bu Sunay Aydemir Karakolu için . 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY - Bu sene inşallah yıkılacak , yenisini yapacagız. Paramız 
oldugu müddetçe yapıyoruz, para olmayınca yapamıyoruz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, Erzurum Terörle Mücadelenin olsun, Emniyetin olsun güçlenmesi 
gereken yerlerimizden bir tanesi . Mekan olarak daha zor. 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY- Böyle yapılmışsa , bunu bizim degiştirmemiz imkansız. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Fatih Bodur'dan geliyor, Sunay Aydemir'den geliyor, Zekai Akbaş, 
Tevfik, Ali Kamacı. Geçen sene EylUl ayında Gölbaşı Karakolundan geliyormuş . Sonra Cahit Kaya Karakolu var. 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AK OY- Efendim, tenkit edildigi andan itibaren üç karakol bir arada 
olarak başladı. 1.1.2000 'den itibaren Fatih Karakolu olarak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Polis Güçlendirme Vakfından mı? 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY- Vakıftan 30 milyar lira geldi ; ama, 30 ınilyarla yapılacak 
bina degil. Destekle. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- O çok sakat. Çünkü, Polis Güçlendirme Vakfı polisin kendi özlük 
işleriyle ilgili kullanılınası lazım . Polisimize 25 milyon liraya İçişleri Bakanlıgı devletin kendisinin onurla taşı
ması gerektiği için vermesi gereken şeyi parayla veriyor. 250 milyon lira maaş alıyor. 25 milyon lira, onda 1 'ini 
bilmem ne kokartına veriyor. Takmaz onu o. Takar, yine de takıyor ve hiç sesini ç ı karmıyor ; ama, öbür taraftan 
İstanbul'da sokak çocukları ortada kalmasınlar, suiistimale uğramasınlar diye çok güzel bir bölüm yapılmış . 
Tamamen Polis Güçlendirme Vakfından . Böyle bir şey olamaz. Devletin vermesi lazım , devletin kendisine sahip 
çıkması lazım ve onu devletin yapması lazım . Polis Güçlendirme Vakfıysa tatile gönderilsin, sosyal tesis yapıl
sın , polis çocuklarının okuma parası sağlansın , rozeti, amblemi devletten verilsin , ayakkabısı 1 veriliyorsa, 2 tane 
verilsin yahut da vakıf kaldırılsın . Ne mUnasebet, buradaki karakola 30 milyar lira, ötekine bilmem ne. 
Anadolu'da bizim de binalar oradan yapılıyor, İstanbul'dakiler de oradan yapılıyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz, 
emniyet teşkilatının polisi cebinde taşıyacağı şeye 25 milyon lira. Ondan sonra diyor ki, ne olur -yani, tabii bu 
bizim onurum uz, taşıyacağız- soğuk damgası yapılıyor, onu da iki veya üç taksitte ödeyel im . Olmaz böyle bir şey . 

Ben bunu televizyonda söyledim, bunun kavgası oldu . Bir hafta sonra Polis Güçlendirme Vakfı bunu reddetti ve 
şimdi polislerimiz o 25 milyon lirayı ödemeyecek. 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY - Hakikaten 25 milyon liraya ihtiyacı olan çocuklar var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gayet tabii. 25 milyon liraya çocuğuna bir tane ayakkabı alır veya 
götüremediği bir yere götürür. 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY - Bu devirde dürüst polisi bulmak çok zor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Hem çok zor hem de sinir sistemini rahatlatacak, onları huzur içerisinde 
görev yapmaya itebilecek, o ortamı sağlayacak bir yapı polisin elinde yok. Chek-up'tan geçmezler, senede bir 
veya iki defa aile, biz de hastanedeyiz, doktorlar da öyle, avukatlar da bir biçimde öyle. Doktorlara da hep hasta 
gelir, oram ağrıyor, buram ağrıyor hiç yüzü gülmez. Polise gelen de doğru takım degildir, bir eğri l iği vardır, hep 
bir sıkıntı, strestir, sinir gerginliğidir. Tabii arada bir denetimi de kendimiz için yapmak zorundayız. Yani, kalkıp 
oradan, buradan, yurtdışından gelenler onuruma dokunuyor. BUtUn devletlere imzalamışız, denetim ler yapılacak . 

Madem söz veriyorsak yerine getirmek zorundayız . 

Kriminallaboratuvarlarımız yeterli değil , delil toplayamıyoruz, adli polisle oturup çalışabilecek , delil top layacak 
şekilde elemanımız yok. 

TE M Şu be Müdü rlü ~ü: 

BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİ ÜT- orgucu arkadaşların hepsi üçer aylık yahut ikişer aylık kurs gördüler mi? 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY- Sorgucuların hepsi kurs görmüştür. Kurssuz sorgucu bula
mazsınız; ama, diğer bürolarda çalışır. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yani , şu anda terörle milcadele bölilmUnU 18 tane sorguda veya bilroda 
çalışma yapan kişilerin tilmil sorgu yapma teknikleriy le ilgili kurs gönnilş. Bayan var ını? 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKiN -Yar efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sorgucu olarak operasyona gidebilen , burada da o tilrde görev lendirilen, 
aynı zamanda sorgu konusunda eğitmenlik yapan bayan var mı? 

KOMiSER GÜLDEN TÜRKAL - Hepimizin terör kursu var; ama, sorgu kursu ayrı bir kurs. Benim sorgu kur
sum yok, ama terör kursum var. 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY- Bayan sorgu elemanı yok. 
KOMiSER GÜLDEN TÜRKAL - Yani , ben operasyona, ekibe ya da başka bir işe gidebiliriın . Sorguya girmi
yoruz, sorgu ayrı bir olay. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKlNSÜT- Sorguda bürodakilerden veya sizin emniyette çalışan diğer arkadaşlardan 
daha farklı bir dinlenme veya belli imkanlardan yararlanma şansı var mı , yoksa hepsi aynı mı? 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY- Hayır, hepsi aynı , karakol polisi de aynı , terör polisi de aynı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ama, karakolda olanın dışında masa başında <oturan memur 
arkadaşlarıınız da polis memuru olarak görev yapıyorlar . O arkadaşların yararlandığı bUtUn hakların dışında 
sorguda çalışanların ilave bir hakları yok. 
ERZURUM EMNIYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY- Yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Onlar sabah geliyor, saat 17 .00 'de de gidiyor. Diğerleri gece gündilz 
çalışıyor. 

ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY - Masa başında olanın ek görevi vardır, gece arama nokta
larına gider, kontrol noktalarında görev yapar, maçta görev alır , konferanslarda görev alır , koruma görevi alır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Yani , 18 sorgu personelinin görevi , bazen terörle uğraşan elemanlar hay
atı tehlikeleri var, dinlenmeden de çalışıyor ve arada hiçbir fark yok. 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY - Maddi bakımdan yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Maddi demiyorum . Mesela dinleniyor musunuz veya chek-up yapılıyor mu? 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN- Sağlık yönlinden yok; ama, arkadaşlarım ız ekstra bir izin isterlerse onları 
gönderiyoruz. Bizim idari olarak yapabileceğimiz bir şeyler var; ama, yasal olarak diğer memurdan hiçbir farkı 
yok. Maaş olarak da yok. 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY - Mezuniyetten siyasi polis olarak gelenler var, sonradan 
siyasi polis olanlar var. Zaten 1980 ' 1i yıllarda siyasi polislikten kaçıyorlardı. 

Fiş Arş iv Bürosu: 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bunların hepsinin bilgisayarda kaydı yok mu? 
KOMİSER GÜLDEN TÜRKAL-Aynı zamanda bilgisayarda da kaydım ız var; olmayanları da geçiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PiŞKİNSÜT- Yani , bilgisayardaki kaydınız GBT'nin dışında bir başka kayıt mı? 
MUSTAFA KARA- Evet. 
KOMİSER GÜLDEN TÜRKAL- Yani , şurada gördüğünüz bUtUn bilgiler aynı zamanda bilgisayara da geçiriliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Bu bilgilerde ne var; yani, sanıkların yakalanmış veyahut sorgusu 
yapılmış olanlar ını? 
MUSTAFA KARA- Tahkikat evraklarının suretleri var. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Sıralama neye göre? 
KOMiSER GÜLDEN TÜRKAL- Dosya numarası olayların tarihine göre veriliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PiŞKİNSÜT- Bu dosyalamaya ginniş olan, tahkikatı yapılmış olan insanların bulun
mayanları var mı? 
KOMiSER GÜLDEN TÜRKAL-Yar tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onlar da mı burada? 
KOMiSER GÜLDEN TÜRKAL-Hem bilgisayarda hem arşivde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Bilgisayarda aranan birini bulmak istediğimizde olay tarihi veya bir 
başkasının verdiği ifadedeki yeri gibi beş altı kademelİ olarak bulabiliyor musunuz? 
KOMiSER GÜLDEN TÜRKAL- Listelerimizde de var, bilgisayarda da çıkıyor, GBT'te de var; yani, bir şekil
de buluruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ben şunu söylemek istiyorum : Diyelim ki adını bilmiyorsunuz, o anda 
bir olay nedeniyle o olaydaki isimler çıktı ; ama, isimler belli değil. Bir arkadaş da geldi, onunla ilintili bir 

7 



operasyon yapılacak ve siz, daha önceki olayla bağlantılı olarak kimlerin isimlerinin geçtiğ ini nereden ararsınız? 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN- Dosyasında olur. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Birinci olayın dosyasında olur. 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN- Eşkal olarak yazılmıştır o, mutlaka o dosyada çıkar. 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY - Bilgisayarda resmi de vardı tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mesela bir operasyon yaptınız, aldınız geldiniz. Bu grubun lfadeleri 
alındı. ifadelerinde onlar da söyledi , 7-8 tane, kiminin kod ismi, kiminin adı belli , kiminin adı belli değil , kiminin 
yeri belli değil , dağda dedi . O isimleri aldınız, Hasan, Hüseyin, Emine, Ayşe, Fatma; adresleri belli değil , Onları 

ne yapıyorsunuz? 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN - Efendim, bu ismi veren adamın ifadesinden dosya çıkıyor. Aldığımız 
eşkale uyması lazım . O olaya girip girmediğinin ifadelerde çakışması lazım . Daha sonra yapılan operasyonlarda 
eğer memleketi, köyü, eşkali belirlenmişse onu pekiştirip o yönde sorgusu devam eder. 
KOMİSER GÜLDEN TÜRKAL- Mesela, yeni aldığımız şahsın bahsettiği şahsın biz hangi dosyada arandığını 
o bahsettiği anda biz biliriz; çünkü, biz, kaydettiğimiz şahısları bu dosyada şu konudan dolayı aranıyor diye kendi 
şeylerimiz var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Birinci dosyada kod isimlerini söyledi. O arada bir başka operasyon yap
tınız . Bir başkalarının yakaladınız. Aynı türdeki icraatı yaptığının adını söyledi, siz buna fiş açtınız. 
KOMiSER GÜLDEN TÜRKAL- Diyelim ki , Ali dedi ; biz, Ali ' nin şu olayla ilgili arandığını zaten biliyoruz, 
hangi dosyada geçtiğini de biliyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ali Uç olayla da ilgili aranıyor diyelim. Adı soyadı da var. 
KOMİSER GÜLDEN TÜRKAL- Olayın kendisiyle ilgili noktalarını açarız, dosyadaki deliliere göre değer
lendiririz, uyuyor mu uymuyor mu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tamam. Şimdi , ... ... diye bir isim çıktı, üç dört yerde de ifade-lerde ....... . 
geçti veya tek bir olayın ifadesiyle adıyla, soyadıyla geçti . Buna fiş açtınız, dosyaya koydunuz. GBT'ye bildiriy
or musunuz? Çünkü, Türkiye'nin diğer yerlerinde de aranacak . 
KOMİ ER GÜLDEN TÜRKAL- Tabii. Niçin aranıyorsa sebepleriyle bildiriyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- GBT'ye bildirirken ifadeler var, Hasan ' ın , Hüseyin ' in , Ahmet' in , 
Mehmet'in ifadeleri var; ama, şahsın , ..... . ' in haberi yok. 
KOMİSER GÜLDEN TÜRKAL- .. .... . 'i n haberi olmaz tabii efendim. 
BAŞKA DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- ...... ' i ancak gittiğiniz zaman yakalarsınız değ il mi ? 
KOMİSER GÜLDEN TÜRKAL- vet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Peki, siz bu şahsa " firarl sanık" diyorsunuz. 
KOMİSER GÜLDEN TÜRKAL- " Aranıyor'' diyoruz. Bizdeki tabir "aranıyor" diye geçiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, bu aranıyor şahsını GBT'ye "aranıyor" diye bildiriyorsunuz. 
KOMİSER GÜLDEN TÜRKAL- Evet. Yakalandığında da "yakalandı " diye bildiriyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, GBT'ye "yakalandı " diye bir bilgi ge lmedi, öyle bir ifade kullanıl
madı , bu hala aranıyor. Neye göre aranıyor; diğerlerinin ifadelerine göre aranıyor. O arada -atıyorum- devlet 
memurluğu sınavına girdi, üniversite kazandı , kayıt yaptıracak , temiz kağıdı almaya gitti , temiz kağıdında çıkı
yor. Temiz kağıdında çıkınca imkanları da kaçıyor. Şunu sormak istiyorum. Geçen sefer bunların adı "firari 
sanık"tı, sonra " aranıyor" oldu, yani yerleştirildi. 
KOMİSER GÜLDEN TÜRKAL- Efendim, sizin örnek verdiğiniz olaya başka bir örnek vereyim . Bu karşımıza 
pasaportlarda çok çıkar. Şahıs aranıyordur. Tabii, bu arananlar ille ki siyasi bir şeyden değil , sadece ifadede 
geçtiği için de aranabilir, ille ki suçu var anlamında değildir bu. Biz, bu aranan şahısları evraklarını kabul eder
iz, aranıyor işlemini tamamladıktan sonra normal prosedilril işletiriz ; yani, nıağdur bırakmayız. O anda ifadesi alı
nacaksa alırız, mahkemeye çıkarılması gerekiyorsa sevk ederiz, ondan sonra kendisi işlenılerini devam ettirir; 
ama, önce o aranıyor meselesini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Onu kaldırdıktan sonra kendisi normal işlem
lerine devam eder, yani bir engel teşkil etmiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aranıyor dediğiniz insanı aldınız ge ldiniz, "ben değilim " diyor. 
KOMİSER GÜLDEN TÜRKAL-O bizim görevimiz; o mu değil mi , zaten onu biz araştırıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Anladım . Delili yakalamadaki kıstasların ız ne kadar işliyor? "Aranıyor" 
diye ifade var. 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN- Tamam, biz de zaten ondan daha fazlasını yapmıyoruz. Üzerinde verilen 
ifadelerle savcıya gönderiyoruz. oruyu soruyoruz "bununla alakan var mı?" "yok" veya "var" diyor. Varsa olayı 
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daha açıyoruz, yoksa da savcıya gönderiyoruz. Savcı serbest bırakıyor veya tutukluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- avcı zaman zaman buf!lya ge lip Ahmet, Mehmet aranıyor, hangi delil
leri var nı ı , yok mu diye bir şey istiyor mu? 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN- Onlar, ancak yakalama, tevkif müzekkeresi olanları için bize soru sorar
lar. Onun haricinde bizim buradaki istihbaratımızı bilmezler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Aylık olarak İçi ş leri Bakanlıgının savcılar gelip rapor tutacaklar; onların 
tuttukları raporlar var m ı ? 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN- Onlar da var. Onlar ge liyorlar, denetleyip gidiyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir nüshas ı burada kalmıyor mu? 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY - Denetleme defterine imza atmıyorlar ını , onu soruyorlar? 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN - Atıyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- O defteri görelim . 
(Denetleme defteri görüldü) 

Bomba Uzm a nla rının Bulundu ğu Oda: 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Odanın standardize edilip bu hale getirilmiş hali mi bu? 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN - Evet, son hali . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zaman oldu bu? 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ Ç TKiN- 1996'da veya 1997'de tamamlandı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiN ÜT- Biz 1998'de geldigimizde böyle degildi . 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY -Böyleydi , hiçbir degişiklik yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Böyle kırmızı döşeli miydi? 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY- Yerler ınermer oldu efendim şu anda, başka bir şey yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiN ÜT- 1998 'den bugüne kadar yeni bir bomba patlama olayı yok. 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY- Yok . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, sizin elbiseleriniz ge ldi mi ? 
BOMBA UZMANI FEVZi FİDAN- Elbiselerimiz vardı zaten . Araç içerisinde sürekli hazır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Eksik olarak ne var? 
BOMBA UZMAN I FEVZi FİDAN- Bomba uzmanları olarak herhangi bir eksikligimiz yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Bomba uzmanları aynı zamanda nerede çalışıyor? 
T M ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN- Başka işe bakınazlar, başka bir göreve de gönderilemezler, onların kendi 
yönetmelikleri var, o yönetmelik çerçevesinde görev yapıyorlar. 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY -Ama, civar illerden yardım istiyorlar, uzmanları yok, oraya 
sevk ediyoruz. Mesela Gümüşhane'de bomba uzmanı yoksa buradan hemen sevk ediyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sene de bir defa oluyor mu? 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY- Ağrı 'ya gidiyorlar, Artvin 'e gidiyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. P İ ŞKiN ÜT- Hepsi teknik eleman lar, çalışabilecek elemanlar. 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY- Hizmet varsa yapılacak efendim. Yoksa, arkadaş boş çan
tayı patlatıyor, içerisinde çamaşır var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Kaç kişisiniz siz? 
BOMBA UZMANI F VZİ FIDAN- Şu anda buranın kadrosu üç kişi . 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY - Hiç olmaz, bir gün lazım olur onlar. Tüp patiatma işleri , 
askeriyenin patlamaınış merrnileri arazilerde bulunuyor, bunları patlatıyoruz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Teşekkür ederiz. 

T EM sorgu odas ı: 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada da iki taraflı hoparlörlerimiz var. 
Kamera kayıtlarını tam tutuyor musunuz? Yani , her vaka sorgulanırken kameraya kaydedilİyor mu? 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN - Etmiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bantları sonra ne yapıyorsunuz? Geçen sefer ge ldiğimizde bir bant izle
mek istemiştik, bantı bulamadılar. 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN --Çok sansasyonel bir hadise olmadıktan sonra kayda almıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- iki senedir hiç kayıt yapılmadı ını? 
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TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN- Şu anda yapılmadı. Cumhuriyet savcıları sorguya nezaret ediyorlar; onun 
için kayda IUzum kalmadı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yalan makinesini kullanıyor musunuz? 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN - Kullanmıyoruz ; şu anda kullanacak olan tahsisli personel yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen sefer de kullanılmıyordu . Hiç kullanılmamış . 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN- Geçen sefer kullanan bir arkadaşımız bu işin kursunu görmUş olan bir 
arkadaşımızdı. Şu anda kurslu kimse olmadıgı için kullanılmıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir tane projektör var. Klima var. Klimanın baglı oldugu priz şalterle 
çalışıyor, şalter söndugu zaman prizdeki elektrik de gidiyor. 
İki tane hoparlör var, yine şalterle çalışan yere baglı . 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN - Evet. Yukarıda mikrofon var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen sefer burası bozuktu, yan taraflar kötüydü, şimdi daha düzgün . 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY - Hayır efendim, hiçbir degişiklik yapılmadı , aynı. 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN - Yukarıda sorguyu kaydeden mikrofon var. Şimdi, burada konuşulanları 
siz bir başka odada izleyebileceksiniz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Üstte yananı söndUrmek mümkün mU? 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN - Evet. 

orgu kayı t odas ı : 

TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN - Burayı teşhis olarak da kullanıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Koltuklar bile aynı , yeşildi . Ses kaydını? .. 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN - Konuşunca alıyor . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, siz kameraya almıyorsunuz. 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN -Cumhuriyet savcısı izliyor, artık kayda IUzum kalmıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 1 inci aydan başlayarak buraya girdi çıktı diye derterinizde kaç kişinin 
kaydı var? 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN- Adet olarak kayıt yapmadık . Hizbullahtan 14, Hizbultahrir 9 kişi var, 30 
civarında insan geçmiştir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- PKK, DHKP-C hiç yok. 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN- DHKP-C hiç yok, PKK münferit oluyor; ama, şu anda yok. 

TEM ilah odas ı : 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nedir burası ? 
KOMİSER GÜLDEN TÜR.KEL- Depo olarak kullanıyoruz. BUtUn malzemelerimiz, araç gereç,mUhimmat, çelik 
yelekler burada. Hepsi demirbaş kayıtlıdır . Burada görmUş oldugunuz her şey kayıtlıdır . Görevde kullandıgımız 
yelekler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl görev teslimatını alıyorsunuz bunların? 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN- Nöbetçiler devir teslim yapıyorlar. Nöbet devir teslim defteri var. Şubede 
sanık da varsa, onu da birbirlerine devrediyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 24 saat 18 kişi görev yapıyor. 

(Kattaki Bayan WC görüldü) 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN - Bizim kendi hanımlarımızın ve bayan sanıkların kullandıgı tuvalet. 
Şofben de var. 
KOMİSER GÜLDEN TÜRKAL-Duş olarak da kullanıyoruz. 

Sorgu timi ile görüşme: 
(13 .20) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sorgucu arkadaşların kaç tanesi şu anda aramızda? Sizleri tanıyalım . 
EMNIYET AMİR.İ VEYSEL TİPİOGLU- 9 kiş iyiz. Şube müdür yardımcısıyım. 1991 'de teşkilatın açmış oldugu 
sorgulama kursuna gittim . Hem de son Uç yılda Amerika Birleşik Devletlerinde Jackson Will'de sorgulama 
teknik kursuna mUdürtimUzle beraber katılmıştık . 

K OM İ SER F AH RETTİN ÇELEBİ- 1993 ' te akademiden mezun oldum. 1996 yılında Emniyet Genel MUdürlUgu 
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Daire Başkanlı~ımızda sorgu kursu aldım . İki defa sorgu kursu aldım . 1997'den beri buradayım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen sefer siz var mıydınız? 
KOMİSER FAHRETTiN ÇELEBİ- Yoktum . 
KOMİSER İZZET ... - 1992 yılında Polis Akademisinden mezun oldum . Aynı zamanda Gazi Üniversitesi kamu 
yönetimi mezunuyum . Sorgu kursunu 1999 yılında gördüm . Aynı zamanda sağ terör büro amiriyim. 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN - Ayrıca, bu arkadaşımız Hizbullah, daha do~rusu sa~ terör konusunda 
özel eğitim almıştır. 
BAŞKOMİSER SELÇUK DOGUŞ- 1996 ' da kurs görmüştOm . 1991 'de akademiden mezun olduktan sonra terör
le mücadele şubesinde başladık . Ankara , Samsun, Erzurum , o şekilde devam ediyor. 
POLiS MEMURU NECA Tİ ŞENDOGAN - Aslen Malatyalıytm . 1986 yılında mesle~e girdim, 1992 yılında 
Genel Müdürlükte sorgulama kursu gördüm . 1995 yılında Erzurum'a geldim, halen burada görev yapıyorum . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Akademili de~ilsiniz. 
POLiS MEMURU NECATi ŞENDOGAN- Değilim efendim . Polis memuruyum, lise mezunuyum . 
POLiS MEMURUYAŞAR ŞENER- 1992 yılında mesle~e girdim. 1998 y ılında kurs gördüm. Halen çalışmaktayım . 
POLiS MEMURU HACI GÜNGÖR - 1985 yı lında mesle~e girdim. Daha önce görüşmüştük İstanbul'dan 
buraya atandım , şu an burada çalışmaktayım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Akademili misiniz? 
PO LİS MEMURU YAŞAR ŞENER- De~ilim , polis memuruyum. 
POLiS MEMURU MUSTAFA TAŞAR- 1988 yılında Adana Emniyet Müdürlü~ü kadrosunda başladtm . 1993 
yılından beri terörle mücadelede çalışıyorum . Sorgu ve Hizbullah kursu gördüm. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen sefer vardınız. 
POLiS MEMURU MUSTAFA TAŞAR- Evet. 
KOMİSER AYHAN KARADUMAN - 1995 akademi mezunuyum. 1997 yılından beri burada çalışıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 18 kişinin içinde kaç kişi dil biliyor? 
EMNiYET AMiRi VEYSEL TİPİOGLU- Akademililer biliyor. 6 akademi mezunu var. 12 tanesi polis memuru. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç vaka geldi dediniz? " 14 tane Hizbullah" dediniz, toplamdefterdene 
kayıtlı? 

KOMİSER AYHAN KARADUMAN - 2000 yı lı itibariyle 49 kişi . 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN - Münferit tek tek gelenler oluyor. Zaten bir kısmı toplu operasyondur. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen seneye oranla? 
POLiS MEMURU YAŞAR ŞENER- Geçen yıl 70 kişi efendim. 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN- Asayiş tedbirlerine yönelik görevlerimiz var. Mesela, şubenin büyük bir 
kısmı burada üniversitede görev yapıyor . Sorguda olan arkadaşlarım ız aynı zamanda şubenin yazışma işlerini de 
yapıyorlar. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne sıklıkla e~itim veya konuyu tekrar etme oluyor? 
TEM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÇETKİN - Her operasyondan sonra durum değerlendirmesi yapılıyor. 
EMNiYET AMiRi VEYSEL TİPİOGLU- Ekim 1999 ' da şube içi bir tekarntil kursu düzenledik. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 18 kişi Erzurum içerisindeki ilçelere de gidiyor mu? 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY- Görev olmadığı zaman mecburen normal göreve sevk ediyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Polis memuru 12 arkadaşınarasında emeklili~i gelen var mı? 
ERZURUM EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY - Hepsi genç. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç senelikler? Mesela siz kaç seneliksiniz? 
EMNiYET AMiRi VEYSEL TİPİOGLU- 13 sene, 10, 15 senelik var efendim. 

(TEM Nezarethane defteri incelendi) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nezarethane defteri son derece düzgün . Bütün darp cebirle ilgili adiiye 
raporlarının hepsi Numune Hastanesinden. 
TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜR VEKiLi ALİ ÇETKİN- Tabii devlete gidiyoruz, parasını kim verecek. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Peki , üniversitenin adli tabipliği ne işe yarıyor? 
TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜR VEKiLi ALİ ÇETKİN - Onlar da adiiyenin sevk ettiği konuları 
inceliyorlar. İtiraz edilen otopsi raporları , bilmem neler oluyor, onlara bakıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç tanesini bayan bunların? 
TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜR VEKiLi ALİ ÇETKİN -Bayan çok fazla yoktur. iki tane var. 
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BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nezarethaneye alınanların kayıt defteri , 2000 yılında 49 vaka var. 20 
Eylül 1999 'dan itibaren de 73 vaka var. Zaman zaman cumhuriyet başsavcılığı tarafından iınzalanmış . 

Erzurum enteresan bir il ; hiç kimse avukat istemiyor. 
EMNiYET MÜDÜRÜ AZiZ AKSOY- Avukatlık suç yok efendim. 35 defa hırsızlık yapan çocuk var, geçen gün 
çaldı götürdü, yine serbest. Daha ne yapacak, avukat istemeye ne gerek var. 

ERZURUM E TİPİ KAPALl CEZAEVi 
30.3.2000 15 .30 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Müdür Bey, sizi tanıyabilir miyiz? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHANÇAPACI-Yaklaşık 7 aydır buradayım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Daha önce nerelerde görev yapmıştınız? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI -Uşak ve Artvin. Artvin 'de müdür yardımcısıydım . Daha önce ceza
evi katibi olarak çalışıyordum . Daha sonra Bakanlığın açmış olduğu sınaviara girdim, idari memur olarak 
başladım , daha sonra ikinci mUdUr ve cezaevi müdürü olarak devam ediyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Eğitiminiz nedir? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Açıköğretim iktisat bölümünü bitirdim. Ondan önce normal lise 
mezunuydum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç senesinden beri müdürlük yapıyorsunuz? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- 1996'dan beri yapıyorum . 22 yıldır cezaevlerinde idarecilik yapıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buradaki eski müdür nereye gittiler? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- İskenderun ' a özel tip cezaevine ikinci müdür olarak gitmiş . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizde kaç yardımcı var şimdi ? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- 5 tane. İdare memuru var, o da müdtir adayımız. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, bir tane birinci müdür var. 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Evet, 5 tane de ikinci müdür var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onlar da sizinle beraber gelenler mi , yoksa onların hepsi eski mi? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - İbrahim Karaca diye arkadaş var, Erınenek Cezaevinden geldi . 
Diğerleri buradan . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şu anda htikümlü olarak kaç mevcudunuz var? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Adli, terör dahil olmak üzere 527. 175 terör, 352 adli mahkum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Çok artmış , o zaman zor sığıyorlardı , nasıl sığıyorlar? Geçen sefer 
geldiğimizde 21 O kişiydi . 

CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Şöyle söyleyeyim : Bizimkoğuş sisteminden oda sistemine 1 Mayısta 
protokol gereği başlamamız gerekiyor. Açık cezaevi talip oldu, ihale ettik. Protokol gereği 1 Mayısta yapımına 
başlanacak . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen sefer de tek tek küçük odalara yapılıyordu. 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Hayır efendim, onu başaramamışlar, o öyle kalmış . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen sefer bize yapımiarını gösterdikleri odaların içine girdiler mi? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Onları şu an kullanıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi , yeniden Açık Cezaevine ihale edildi . O binada mı yapılacak? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Hükümlüleri çıkaracağız oradan . Cezaevimiz tam dolu şu an, boşal
tarak gideceğiz. Af da gündemde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiN ÜT- Yeni yapılacak olanlar nasıl ? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-İki kişilik , dört kişilik , altı kişilik . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İçinde kendi mutfak, tuvaleti var mı? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka avlusu var ını ? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Bahçeleri vardır, bahçelerine çıkabilirler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İki kişiliklerin kendisinin avlusu, dört kişiliklerin kendisinin avlusu şek
linde kendilerine ait avluları mı var? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Tabii tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kadrolarınıza ait bize vereceğiniz dosyan ız vardır. Kaç mevcut var, hangi 
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odalarda kaçar kişi var, kaç kadın kaç erkek, onların dökümünü alabilir miy iz? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI - Verey im efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PiŞKiNSÜT- Tutuklu var ını ? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Hizbullah 34 tutuklu, PKK örgüt üyesi 93 tutuklu, yardım yataklık 
36, Türk solu , TİKKO 1 O, bir de hastanede PKK ' lı 1; toplam 175. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İtirafçı var ını ? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Burada tutınuyoruz, Gümüşhane cezaevine gönderiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gümüşhane ' de kaç tane itirafçı var? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Bilemiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- En son ne zaman gönderdiniz? Biz şunu istiyoruz: Bütün içeride kalan
ların ko~uş koğuş dökümünü istiyoruz. Bir de son bir ay içerisinde ve son bir hafta içinde gelenlerin de tek tek 
isim ve koğuşlarını istiyoruz. Gelen var ını ? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Devamlı geliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hepsi Erzurum içinden mi ge liyor, dışarıdan da gelen var mı? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Hayır efendim, Kars , Ağrı , Gümüşhane, Trabzon DGM ' lerinden 
buraya gelenler var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İş yurdunda kalanların , sosyal faaliyetlerinizin listesini de alalım . 

CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Efendim , bir şey arz edeyim. Biz, buraya geldiğimizden beri gerçek
ten hüküınlü tutukluların aciliyet arz eden sa~lık problemleriyle ilgili sorunlarına de~inmek istiyorum. Şu anda 
bizim kadrolu iki doktorumuz var. Biri askerde, Mayısta gelecek; diğeri şu anda görevde. Bir de Açık Cezaevinin 
diş tabibi var, kadrolu . Onu başsavcımız buraya geçici görevle görevlendirdi. Açık Cezaevinde diş tabipli~ine 
konan bir diş koltuğunu getirdik, bir de bizim bazı iınkanlarla , başsavcıınızın olumlu gayretleriyle Araştırma 
Hastanesinden bir koltuk da aldık , monte ettirdik. Bakanlıktan da 2 milyar ödenek istedik, geçen yıl gönderdiler. 
Her ttirlU tıbbi araç gereç, yani bir diş ünitesinde bulunması gereken kompresör, şuydu buydu aldık monte ettik. 
Burada da amaçlı , hüküm lO , tutukluların gecenin hangi saatinde olursa olsun, gilndüz veya gece fark etmez, anın
da müdahale, burada jandannaya bir yazı yazıyorsunuz, zaman alıcı şeyler- burada da gerçekten diş çekimi ve 
dolguyu ilcretsiz yapıyoruz. Bakanlığın genelgeleri , tüzükleri gereği diş çekimi ve dolgular ücretsizdir. İleride 
şunu da dilşilnüyoruz : Protez damak. İş yurdumuz marifetiy le aldıracağ ız; yani , piyasadan daha ucuz mal ede
ceğiz . Yani , onları dahi g idip hastane kapılarından beklettirmemey i düşünüyoruz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Eğitimci var mı ? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Kadrolu e~itimcimiz yok; ancak, bu işte uzmanlaşmış memurlarımız
dan bir tanesi bakıyor. Şu anda okuma yazma kursu devam ediyor, yanılınıyorsam I 8 kişi devam ediyordu, bir
inci kaderneyi bitirdiler, şimdi ikinci kademe ilkokul bitirme kurslarını başlattık . Onu da Mill'i E~itim 

görevlendirme yaptı, önümuzdeki hafta başlayacaktır. Çok gilzel bir kiltOphanemiz vardır. Onu da size gösteririz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Biliyorum, geçen sefer gördük. Daha ziyade terör faydalanıyordu . 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Buzdolabı içinde, televizyonu, gerçi yatak sayısı az, 7 yataklıdır. 
Gerçekten Araştırma Hastanesinde böyle bir olay yoktur. Yani , bizim hükümlümüzü rahatlıkla doktorun yatırdığı 
zaman, serum askılıkları vardır. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Açlık grevi var ını? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI - Hayır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar zamandır hiç yok? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Aşağ ı yukarı iki ay oluyor. Abdullah Öcalan ' ın idam kararını protesto 
için 25 gün dönüşümlü ikişer gün gittiler. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kesin tarihi alalım . Çilnkil , geçen sefer 1995 ' te vardı. 1999 'da vardı, 
ondan sonra olmadı. adece bu iki ay önce, onun tam tarihini alırı z. 
En son cezaevini denetleme veya cezaeviy le ince leme yapmaya kim ge ldi? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Başsavcıınız Hasan Bey günaşırı geliyor. Gerçekten o konuda çok 
titizdir, duyarlıdır. En son diln buradaydı. 

BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Cezaevi savcınız kimdir? Nerede? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Bekir Can. Şu anda Adliyededir, öğleden önce buradaydı. Öğleden 
sonra Adliyede infaza bakıyor . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar zamandır burada? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Herhalde iki yıldır buradadtr. Bu sene gitmeyi düşünüyor . 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bakanlıgın vermiş olduğu kadronun içeri inde eksik elemanınız var ını ? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ A YHA ÇAPACI-Var efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Eğitiınci var dediniz. Eğitim kadrosu var ını ? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPAC I - Öğretinen kadromuz yok, ınünhal, ihtiyaç var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Eğitiınci olarak kaç kişilik kadro var? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Ömegin, psikolog, cezaevimiz için çok önemlidir. Bunu bir ara 
Bakanlık Başdanışmanı -ismini hatırlaınayacağıın- bir konu hakkında sorınuştu . Münhaldır dedik. Diş tabibi 
kadrosu var, ınünhal. Sosyal çalışmacımız yok. Bunlar çok önemli. Öğretmen münhal. Örneğin, açt ığ ıınız diş 
ünitesine diş teknisyeni lazım . En azından 2 diş teknisyeni lazım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yandaki Özel tipin var mı? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Yoktur. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Özel tipte terör var zaten. 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- 200 civarındadır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sağlık memuru var mı? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPAC I - 2 sağlık memurumuz var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen sefer 4 idi . 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - 2'si infaz koruma memurudur, konularında uzınanlaşmışlardır. İlaç 
dağıtımı , şu bu görevlendirme yapmışız, yardınıcı oluyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 2 doktor, 4 saglık memuru görev yapıyordu . Eğitici personel hiç yok. 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Efendim, kadrolu sağlık memurumuz 2. 2 tanesine hüküınlü , tutuk
lulara, koğuşlara ilaç dağıttırıyoruz, diğerleri hastanelere gidiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Kaç infaz koruma meınurunuz var? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPAC I - infaz koruma başmemurumuz 20, infaz koruma memurumuz 155. 
Özel tipte de çalışan var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kadın var mı ; ne onlar, terör mü? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHANÇAPACI-Var efendim . 1 ' i Türk solu, 4'ü PKK'Iı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- TOrk so lu tabiri , cezaevinin kendisinin bulduğu bir tabir. Yabancı sol 
çıkınca Türk solu oldu. 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- 1 kişi de Hizbullah ; toplam 6 kişi efendim. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Adli kadınınız hiç yok mu? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - 4 adli var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Çocuk var mı. 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Var, 8 çocuk efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çocuklar kadınların çocukları mı? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Hayır değil. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- HUkümlü mü, tutuklu mu? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI -Tutuklu efendim. 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Koğuşları ayrı mı? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Ayrıdır. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- En son Ankara'ya herh~ngi bir konuda bilgi vermek, değerlendirme yap
mak üzere ne zaman çağrıldınız? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- 20 Ocaktı yanlış hatırlamıyorsam. 21 inci Yüzy ıl a girerken cezaların 
infazına dair iki günlük bir panel vardı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİN ÜT- Neler anlattı l ar size? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPAC I - 21-22 Ocakta ayın Sulh i Dönmezer' in başkanlığında gUzel bir 
toplantı oldu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Bu üçlü protokolle ilgili genelge ge ldikten sonra siz cezaevinde ne uygu
lama yaptınız? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPAC I - Her şeyden önce duyarlı kapıdan geçtikten sonra fiziki arama 
dedi ğimiz aramayı başlattık . Tabii ki , bu bizim için son derece faydalıdır. Şahsen anlatılınayacak derecede yararı
na inanıyorum . Ben dahil aranıyor; çünkü, zan altında kalmam. Meslektaşiarımızla olumsuz tavırlar çizenler 
vardır. Bunun önüne geçmek için Bakan lı ğ ın , bunu çok ileri bir tedbir olarak düşünmüş olduğuna inandığım için. 
Tabii, bununla ilgili hükümiilierin mahkemelere gidip gelmeleri konusunda belli şikayetler vardır. Jandarmanııı , 
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cezaevinin keyfi bir yönetimine bırakmadılar. Düzenlemeler var. Genelge 84 maddedir, barınma ile ilgili , iaşe ile 
ilgili , eğitimle ilgili . Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde biz geçen gün geniş kapsamlı bir arama yaptık ; iğneyi 

sokamazsınız. Bunu antrparantez söy leyeyim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Telefon ihtiyaç ları için ne yapıyorlar? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Görüştüremeyiz ; kanunen, tüzük gereğ i yasak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kontörlü telefonla da görüşemiyor. Ancak mektup? .. 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Tabii, resmi makamlara, şuraya buraya yazdığını hiç incelemeye tabi 
tutmadan gönderiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Niye incelemeye tabi tutmuyorsunuz? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Dilekçeleri. Mektuplarını incel iyoruz. Mektup okuma komisyonumuz 
var. Sakıncalı olmayanları göndeririz. Hatta zaman gazetesinde geçen genel müdürümüzün bir beyanatı vardı , 

sizin sorduğunuz telefonla ilgili olabilir düşüncesi vardı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , dilekçelerini attıkları kutular kimin tarafından açılıyor? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Cumhuriyet savcısı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Cumhuriyet savcısı haftada bir mi geliyor? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Tabii, haftada bir kez ge lir, açar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hasan Bey mi? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Bekir Bey. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Kutularkoğuş içerisinde mi? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Evet, herkesin gelip geçtiği yerlere koyduk, oradan atarlar. Anahtarı 
da savcı beydedir. Gelir, açar, gereğini yapar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Yaklaşık ne kadar dilekçe çıkıyor? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- 20-30 tane dilekçe oluyor, sağlık problemiyle, eğitimle ilgili , infazla, 
mahkemelerle ilgili çıkıyor. Değerlendiriyoruz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Okuma yazma kursu 1 1 kişi talep ettiğinde mi açılıyor? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Hayır, okuma yazınada I kişi dahi olsa açıyoruz. Onda sayı aran
mıyor. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Geçen sefer 1 1 kişi istediğinde kurs açılıyordu? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHANÇAPACI-Hayır efendim, onda bir yanlışlık var. 1 kişi dahi olsa okuma yazma 
öğretilir . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen sefer çok güzel bir dershane olmasına rağmen , okuma yazma 
kursu ancak 1 1 kişi talep ettiği takdirde dışarıdan öğretmen sağlanabiliyordu. 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Biz açıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Okuma yazma kursunda şu anda kaç kişi var? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - 18 kişi , bitirdi ler. Şimdi onların ikinci kademe dediğimiz ilkokul 
bitirıne kurslarınaMilli Eğitim hoca görevlendirdi, gelecek. Sayın milletvekilim, bunlarla da yetinmiyoruz. Bizim 
meslek kurslarımız var; ciltçilik, arıcılık , hayvan besiciliğ i , ipekböcekçiliğ i . Şu anda görevlendirmeler yapılmak 
üzeredir, açacağız. Kurumumuzda 7-8 tane bilgisayar var. İyi bilgisayar bilen personelimiz de var. Halk eğ itim 
den görevlendirme talep ettik. Hüktimlü, tutuklular dahil olmak üzere bilgisayar kursu vereceğiz. Yazışmatarım ll 

devam ediyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Buradan açık cezaevine geçen var mı? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Tabii, en son iki üç kişinin geldi . Bakanlık onay lıyo r. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Geçen sene kaç kişi açı ğa geçti ? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI- Çıkartmamız lazım . 
Mutfakta kuzinemiz atıl bir durumdaydı , onları da yeni ledik. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Terzi atölyeniz vardı. çalışıyor ımı ? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Çalışıyor. Berberhanemizi modem ize ettik, fayans döşedik. Malzeme 
takviye yaptık . Hüküm lU , tutuklular da ücretsiz tıraş olabiliyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Terzi atölyesinde ne yapılıyor? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Ütü, dikiş işleri yapılıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şu anda en çok ihtiyacınız nedir? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Şu anda ihtiyacımız olan psikolog, sosyal çalışması , kadro sorunu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Psikolog ve sosyal çalışmacı , hem sosyal bilimiere ait hem de burada tıp 

15 



fakültesi var, Atatürk Üniversitesi var. Bunlarla başsavc ılık aracılıgıyla işbirlig i yapılıp hiç olmazsa rotasyonla 
gelmeleri sağlanamıyor mu? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Efendim, örnegin size vereceğimiz üçlü protokol sağlık hizmetleriyle 
ilgili görevlendirrne tüzükte yok. Genelgelerde normal böyle bir görevlendirrne yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Erzurum Belediyesinin cezaevine hiçbir yararı var mı , işbirlig iniz var mı? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Cezaevinin dışını yaptırdık . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Meslek edindirrne kursların ız, terzihaneniz, atölyeleriniz var. Orada eği
tilecek olan işin pazarlaması veya onlara piyasanın açılması konusunda hiç görüşmeniz oldu mu Belediye 
Başkan lı ğ ıy la . 

CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Hayır, belediye degil. Vali yardımcımızla hükümlü, tutuklulanmızın 
ürettikleri, el sanatlanyla ilgili ürünlerini Halk Egitim Merkezi Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesinde sergilen
rnek üzere Sayın V alimizin bu konuda büyük bir destegi var. Müdür muavinimiz görüşmüş . "Bizce hiç mahzuru 
yoktur, destekleriz" demiş . Genel Müdürlükte egitim birimiyle görüştüm . Bakanlıg ın iznine tabi bu tür şeyler. 
Uygun görüş verecekler. Yazıyı göndereli bir hafta oluyor. Oradan ge ldigi takdirde bu hükümlü, tutukluların 
sergi i emi ş oldukları el sanatlarını Halk Egitim ve Atatürk Üniversitesinde Ucretlendirecekler. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sevk isteyen var mı? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - İ steyen oluyor tabii; ama, şartları uyan, uymayan incel iyoruz. 
Genelge vardır, Bakanlık ocak ayında yayınlar. Bakanlıg ı da meşgul etmiyoruz; çünkü, Bakanlıgın bu konuda 
direktifleri var- Şartları tutanları gönderiyoruz, tutmayanları da gönderrniyoruz. Bakanlık durumu inceliyor, vas
fına, grubuna uygun cezaevine gitmesini uygun görUyarsa mazeretini gönderiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Mahkumların istekleri neler? İdareden ne talep ediyorlar? Terör ne talep 
ediyor, adli mahkumlar ne talep ediyor? 
CEZAEVi MÜDÜRÜA YHAN ÇAPACI-Uygun olan talepleri vardır, uygun olmayan talepleri vardır. Eğitimle 
ilgili, sağ lıkla ilgili , barınınayla ilgili , iaşey le ilgili olabilir. Şu anda belli bir şey söyleyemem . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Günlük, haftada bir veya iki kere banyolarını yapabiliyorlar mı? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Sıcak su sorunu var mı? 
C ZAEVİ MÜDÜR Ü AYHAN ÇAPACI - Sıcak su sorunu kesinlikle yoktur. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Isınma probleminiz var mı? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Kesinlikle yoktur. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İçeridekilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenteyecek şekilde -çünkü, 
içerisi kalabalık- dağıtım yapabiliyor musunuz? Yani , ben koğuşumu değiştirmek istiyorum diyen herkes 
koğuşunu değiştirebiliyor mu? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI- Tabii, durumu uygun olanların hasımlık durumlarına bak ıyoruz, özel 
ilişkilerine bakıyoruz, kötü niyetli olup olmadığına bakıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar Erzurum İlinden gelip yatan var, d ı şar ıdan mı daha çok? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Dışarıdan genellikle çok geliyor sayın ınilletvekilim . Burası bölge 
cezaevi . Trabzon'dan , Artvin'den, Kars ' tan , Ağrı ' dan , Gümüşhane ' den, Bayburt ' tan devamlı hükümlü, tutuklu 
ge liyor. Hatta, burada araştırma hastanesi olduğu için oranın hastaneleri buraya tedavi amacıyla sevk ediyor. 
Onları biz teslim a lıyoruL, tedavi lerini burada hastanede biz yaptırıyoruz. 

BAŞKAN DR. SEMA r. PiŞKİ ÜT- E Tipinin hücrelerinde mahkum var mı? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ A YH ÇAPACI-Şu anda kullanmıyoruz; çünkü, ben buraya ge ldiğimde Bakanlığın bir 
genelgesi vardı: fayan s döşenecek . vesaire. Bir de cezaevinin ihalesiyle ilgili F tipine dönüştürülmesi , oda sis
temine dönüştürülmesi için ça lı şma olduğu için yeni projede değerlendirilir, yapılır. 

BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- F tipinin yapılmasına ait ilk öneri ne zaman ge ldi size? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAY HAN ÇAPACI-Bize öneri değil , şöyle bir şey geldi : 154 milyar artı KDV keşifbedeli 
diye yaz ı geldi . İha l e~ ini yapın dediler. 
B ŞK N DR. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Ne zaman? 
CEZ EVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Ocak ayında. 
İKİ C İ MÜDÜR BAHATTİN ŞENTÜRK - Yalnız burada bir yanlış anlama var. F tipinin yapılmasıyla ilgili 
değil. F tipi zaten bunlardan ayrı bir sistem . Küçük oda sistemine geçilmesi . 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİN ÜT- Geçen sefer görrnüştük , burada gösterrniştiniz, 2 kişilik , 4 kişilik odalar 
vardı. 
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CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Onları bıraktık efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sebep neydi ? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Yapamamışlar. Açık cezaevi almış , yapacagım diye yola çıkmış , 
yapamam ış. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , siz şimdi ihale ettiniz, yine açık cezaevine verdiniz. Bu çelişki değil mi? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Taşeron vasıtasıyla yaptıracak . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Yani , geçen sefer açılıp da oda haline getirilmiş olanlar öyle kaba inşaat
ta mı kaldı ? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Betondur, şu anda kullanılıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç tane oda var? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- I O tane oda var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- içeriye girdikleri zaman terör tutuklusu olarak girip aradan zaman geçtik
ten sonra mı itirafçı olanlar var, yoksa size itirafçı olarak mı geldi , yakalandıkları andan itibaren mi itirafçı? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Dışarıda da oluyor efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , sizin cezaevine geldikten sonra belli bir süre geçtikten sonra iti
rafçı oluyor mu? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI- Hayır. Onu burada tutamıyoruz; hakları hatırlatılıyor, yasalar hatır
latılıyor. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKINSÜT- Ben devlet koguşunda yatacagım derse . 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Tabii ki tamamen kendi iradesine dayalı . Ben itirafçı olmak istiyo
rum, bu yasadan faydalanmak istiyorum diyor; ifadesini alıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bize vereceginiz listede geçen senenin içerisindeki itirafçı sayısını ve 
2000'den bugüne kadar olan itirafçı sayısını vereceksiniz. O itirafçıların içerisinde sizin bildiğiniz İçişleri 

Bakanlığının kararıyla itirafçılık yasasından yararlanma sonucu çıkmış olan kaç tane var? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHANÇAPACI-Ben buraya geldikten sonra Bakanlıktan onaylananı görmedim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Jandarmayla yapılan bir anlaşma gereği , gerektiği zaman, cezaevi 
savcısının da denetimi ve bilgisi dahilinde -onun süresi ne kadarsa, 24 saat mi , 48 saat mi- bildirilmek üzere görev 
üstlenmek üzere dışarıya çıkarılabiliyor. Sizden böyle göreve gönderilen var mı? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Evet, geçen gün Diyarbakır ' a gönderdik. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tutukluların tutukluluk silresine ait bilgi var mı? Geçen sefer ne fazla 
tutukluluk süresi 4,5 sene idi . Hükümözlü var mı? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Yar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Bize, milletvekili olarak, Parlamento olarak, sizin kendinizin iletecegi bir 
şey var mı? Sosyal çalışmacı, psikolog, bunlar çok önemli. Burada Devlet Hastanesi , Numune Hastanesi var. 
Mesela Saglık Müdürü buraya hiç geldi mi? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Gelmedi . Biz geçen gittik . Aslında biz gerçekten çalışıyoruz. Gittik, 
Numune Hastanesinin hükümili koguşunu gezdik, başsavcı bey nezaretinde burası uygun değildir dedik . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zaman? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI -Kesin tarihini veremeyeceğim , ocak şubat arasında . Şu şartlarda, şu 
şekilde olacak, fayans döşenecek , kenarlardan yukarıya 2 metre fayans çıkacak , yataklar değişecek dedi . Yani , 
bir insan için hastanede bulunması gereken ne varsa hepsi bulunacak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yapıldı mı? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Evet. Başsavcı Bey, bizim mümessil savcı , jandanna bölük komutanı , 

özel tipin müdiirii, ben beraber gittik. 
Sayın milletvekilim , bir de maaşlarla ilgili , personelden konuşalım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Konuşacağız. Onu da en sona ayırıyoruz . Hem infaz memuru hem sizler
den yazılı olarak da alıyoruz. infaz memuru arkadaşların hemen hemen her zaman bize yazılı olarak miiracaatları 
var. Özliik haklarıyla ilgili var, silah taşımayla ilgili var. 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Kağıt üzerinde kalıyor. Bir infaz koruma memuru 155 milyon lira 
maaş alıyor sayın milletvekilim . amimiyetimle söylüyorum. Bu insanlar gerçekten -bizde suç kapıda kalır, biz 
içeride öyle görmüyoruz, ama- dağda yakalanan bu insanlar getiriliyor, buraya tıkılıyor. Bu insanlarımız günün 

24 saati bunlarla beraber. Erzurum 'da 70 milyon , 80 milyon bir ev kirası. Üç çocuklu , dört çocuklu bir person
elin durumunu düşünecek olursanız gerçekten Erzurum' da bizim öyle bir sıkıntım ız yok, mafyamız yok , çetemiz 
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yok, organize suç örgütüm üz yok. Olsa da, gerçi biz cezaevine hakim iz; ama, 155 milyon lirayla da artık geçin
mek zor. 
İKİNCİ MÜDÜR BAHATTİN ŞENTÜRK - Günün koşullarına göre onurlu bir yaşam mücadelesi veriyorum. 
İlkokul mezunu işçi kadrosunda olan bir kişi 500-400. Hiçbirimiz işkenceci değiliz, hepimiz hümanistiz. 
Dostoyevsky'nin dediği gibi , suç, ceza farklı kavramlar. Mahkemeler verir, biz ikinci bir ceza vermeyiz; ama, 
şimdi ben şu soruya cevap bulamıyorum . Türkiye 'de KI , K2 ve benzeri isimler altında yaklaşık 600 cezaevi var. 
600 cezaevinin kendine özgü üç aşağı beş yukarı problemleri var. 1993'te Seyfi Oktay zamanında kanun hük
münde kararname çıktı. Bu cezaevlerinin tek yönlülüğü açısından güzel bir şey . Ama, siyasi otorite neredeyse şey 
yaptı. Önemli değil. Şu anda gerçekten cezaevlerinin durumuyla ilgili F tipleri konuşuluyor. O da tartışılır. 
Bırakın cezaevleri bizim olsun. Tek baş yönetelim . Bilen kişiler yönetsin . 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Arkadaşımız şunu söylemeye çalışıyor sayın vekilim : Önceki karar
namede dış korumayla ilgili , iç korumayla ilgili kararname var. Şimdi , cezaevlerinde standardı yakalamak için 
gerçekten tek başlılığa ihtiyaç vardır. Ya jandarmaya teslim edilsin, biz devreden çıkalım veya onlar çıksın bize 
devredilsin . Arkadaşımızın söylemek istediği şey o. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- infaz koruma memuru arkadaşlarıınızın daha önce ilkokul mezunları da 
infaz koruma memuru oluyordu biliyorsunuz. onra değişti , li se oldu. Hem eğitim bakımından hem de özlük hak
larındaki zayıflık bakımından hem de onları geliştirecek birtakını progranıların da tam oturtulmamış olmasından 
dolayı bazı cezaevlerinde mahkCınılar, onların parasal ilişkileriyle veya terör yanlısı ilişkileriyle baş etmeleri 
mümkün olmuyor. Şimdi , Adalet Bakanlığının yeni bir çalışması var. Adalet Bakanlığı personeli farklı gruplar 
içerisinde eğitimle bir yere getiriliyor ve bir yere geldikten sonra -işte hedeflenen de o- tek başlılık. Artık bir 
tarafta sorulacak; ama, o eğitim tamamlanmadan ve belli uygulamalar yapılmadan anında hepsine geçmek 
mümkün değil. Çünkü, öyle cezaevleri var ki , koğuşlardaki insanlar "gel" dediği zaman infaz memurları geliyor, 
"git" dediği zaman gidiyor. Çok zor. 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Efendim, bir de eğitim seviyesi de önemli. İnsan ilişkileri , davranış 
bilimleri . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kendini koruma ilişkisi . Eline silah istiyor. Silahı bile kullanamaz. 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Kendimizi söylemiyoruz zaten . 20 yıllık ınenıurum , 300 milyon alıy
orum. Geçen bahsettiğim işlerle ilgili genel müdürlükten bir yazı geldi , yönetınelik değiştirınişler . Biraz zor
laştırmışlar. İyi olmuş. Müdürlüğün şartlarını da zorlaştırsınlar. Akşamdan sabaha cezaevi müdürü olunmasın, 
infaz koruma başınemuru olunınasın, ikinci müdür olunmas ın . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Şimdi koğuşlarda tedavi olması gereken hasta var mı? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Polikliniğiıniz vardır. Biz hüküınlü , tutukluları, örneğin gece saat 
12.00'de hastalanan bir hastaınızı idrar tahlili biyokimya piyasa araştırması yaptırdıın , 12 milyar artı 5 milyar, 
biri 3'1ü, biri 2'1i . Fiyat alıp , Bakanlıkta tekiifte bulunduk . O iki cihazı da biz buraya monte etmek istiyoruz. 
Gerek özel, gerek E tipi, gerek açık cezaevinin hükünılü ve tutuklularını yerinde tedavi için bir talebimiz oldu . 
Bakanlıkla telefonla şifahi görüşmelerimizde olumlu baktılar . Başsavcımızııı da gayretleri oldu . Tabii biz bunu 
aşamayız. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İaşe bedeli ne kadar? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- 700 000 lira. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yetiyor mu? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ A YHA ÇAPACI-Yeterli değ il ; ama, biz üç öğün herkesi doyuruyoruz. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKi SÜT- Dışarıdan yemek alıyorlar mı? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Evet alıyoruz. Ziyaret günleri ziyaretçilerin getirmiş oldukları yemek
ler oluyor. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PiŞKi SÜT- Dışarıdan yemek alıyorsa 700 000 lirayı yemesin. 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPA 1 -Ama, biz mevcuda göre çıkarmak zorundayız. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Dökülüyorsa. 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Hayır, dökülmüyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- İkis ini de yiyor mu ? 
CEZAEVI MÜDÜRÜ A YHA ÇAPACI- Yiyorlar. Dotapiarını koyuyor saklıyorlar ; ama, sağlıklı oluyor mu? 
Ettir, şudur, budur getirmiş dolaba koyuyor. Koğuş sisteminden oda sistemine geçişteki faydalardan bir tanesi bu . 
O havayı teneffüs etmemek. Tüberküloz veya bulaşıcı hastalıkları önlemek için oda sisteminin yararları var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- En son cezaevi taraması tüberküloz yönünden ne zaman yapıldı? 
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CEZA EVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - 20-25 gün oluyor. Geldiler, tarama yaptırdık . 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Personelin ta ramas ı yapıldı ını ? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Beraber yapıldı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNS ÜT- Hepatit B yönünden tarama yapıldı mı hiç? 
CEZA EVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI - Evet. 
Afla ilgili bir ge li şme var mı say ın ınill etvekiliın ? 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cezaevlerinde çok aş ırı doluluk var. Her yer çok dolu. Hüküınlüler de 
tabii bekliyorlar. Cumhurbaşkanı seçiminden sonra partiler kendi aras ında değerl endirecek . 

CEZA EVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI - Tedavi sorunu var say ın ınilletvekiliın . Bakın , bugün bir kanser has
tam ı z vardı. Sevkler var. istenen para Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü olarak istenen para 44 trilyon, ve
ril en para 18 trilyon. Bölge cezaevi olduğu için burada ha ftanın 3 günü sevk var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aracını z var ını ? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI- Var, servis arac ıınız var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ben itira fçı olm ak istiyorum dediğ i zaman o insanı gönderiyor musunuz? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI-Yaz ı yazıyoruz. Biz talep ediyoruz, Bakanlık sevk ediyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktor bey, içeride tedavi olmayan hasta var ını ? 
DOKTOR AYHAN SOYSAL - Şu anda tedavisi mümkün olmayan hastam ı z yok. Ancak, birkaç ki ş i kanser 
o lduğu için, gerekli tüm müdahaleler ya pıldı ; ama, çares i olmadı ğ ından dolay ı ölenler oldu . Hepatit B il e ilgili şu 
anda tarama yapınam ı z söz konusu, onun çalı şınalarını yapıyoruz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Paras ını nereden bulacaks ınız? 
DOKTORA YHAN SOYSAL- Müdür bey ödenek istedi . Kendi ol anaklarım ı z olursa taramamızı yapmamız çok 
kolay. Ayrı ca , klinik olarak şüphe lendiğiıni z ki ş il e ri hastaneye gönderiyoruz. Şu anda içeride 2 tane Hepatil B 
hastam ı z var. Bir tanes i pas if, bir tanes i akti f. Akti f olduğu bugün ortaya çıktı ve ben biraz sonra o has tay ı revire 
yatıracağ ıın . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Sarılığı ını vardı da farkettiniz? 
DOKTOR AYHAN SOYSAL - Sarılıktan ziyade birtakım belirtileri var. Halsizi ik, yorgunluk, i ş tahs ı z i ık gibi 
ş ikayetl e rini a nl attı. Biraz da sorgul adık . Fizik muayenes inde idrarının renginin değ i ş iklikler var dey ince hasta
neye gönderdik . Oradan da sonuç geldi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN SÜT- Kaç kiş ilik koğuşta o? 
DOKTOR AYHAN SOYSAL - Koğu şu bilmiyorum . Zaten Hepatit B düşünöldüğü için sadece kan yo luyla bir 
de cinsel yolla geçen bir hasta lık. Sonuçta insan psikolojisi; bunu tamamen tecrit ettiğiniz zaman bu da bir s ıkıntı. 
O yüzden koğuş taki insanlar konuştuk ; bu a rkadaş ını zın bir rah ats ı z lı ğ ı var, bulaş ına ihtimali var, ya lnı z, sadece 
kan yoluyla bul aş ı yor, o yüzden de çekinın eni ze gerek yok diye söyledik . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç ki ş ilik koğuş ta? 
DOKTORA YHAN SOYSAL- Herhalde 15 kiş ilik . Çünkü, ara s ıra değiştiriyorlar. Zaten o da yeni geldi. En son 
taramam ı z bundan yaklaş ık iki ay önce verem savaş dispanseriyle koordineli bir verem savaş taramas ı yaptık . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sağlık Müdürlüğüy l e, Numune Hastanes iyle i şbirliğini z var ını ? 
DOKTOR AYHAN SOYSAL- Yar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Müdür bey buraya ge liyor mu? 
DOKTOR AYHAN SOYSAL- Zaman zaman ge liyor. Öze llikle cezaeviyle ilgili yardım istiyoruz, her zaman 
yardımcı oluyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mese la bu iki senenin içerisinde sağlık müdürü ne yardım yaptı ? 
DOKTORA YHAN SOYSAL- Cezaevinde çok büyük miktarda parazit sa lgını vardı. Bu konuda yardım istedik. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bit, pire mi? 
DOKTOR AYHAN SOYSAL- Sağ ırsak paraziti . Özellikle sulardan bulaş ıyordu . Sul arın daha iyi kl orl anın as ı , 
ınikroplarının a rındırılınas ı konusunda tes i satımı zda problemimiz vardı. Büyükşehir belediyes inden tes isat 
konusunda yardım aldık ve s ul arın daha iyi klorlanm as ını sağ l adıl ar ve bunun dış ında özell ikl e yardımı gerek
tirecek herhangi bir durumumuz olmadı. 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Büyükşehir belediyes i geçen gün ilaçlama yaptı. 

DOKTORA YHAN SOYSAL- Kurban Bayramından bir hafta önce dışarıdan sevk olay ı vardı. İ s t anbul ' daki bir 
cezaevinden buraya birkaç kişi geldi . Pire ve uyuz vardı. Burası sonuçta toplu yaşanıl an bir yer. Altı ay koruyu
cu öze lli ğ i olan ve insan sağ lığına zarar vermeyen bir ilaç temin ettik, büyükşehir belediyes i arac ılı ğ ıy l a ceza
ev inin tüm birimlerini , yatak yorgan, çam aş ırl ar da dahil olmak üzere il açl adık ve böylelikle uzun süreli bir koru-
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ma oldu. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİ ÜT- Fare var mı? 
DOKTORA YHAN SOYSAL- Cezaevinin hiçbir biriminde yok; ancak, belki kömür deposunda vardır. Orası da 
cezaevim izin dışında bir yer. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar zamandır burada doktorluk yapıyorsunuz? 
DOKTORA YHAN SOYSAL- Geçen sefer bir haftalıktım . Aşağ ı yukarı iki yıl oldu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Öbür arkadaşınız ne kadar oldu? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Trabzon 'da asker şu an efendim. Mayıs ayında dönecek. 
( aymanlık , teknik büro, infaz kalemi , ambar odası görüldü) 

Ziya retçi ye ri: 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Bekleme yerleri tek tek ayrılmış vaziyette, düzgün . 

Berberhane: 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Burada, personel dahil, hükümlü, tutuklu ücretsiz t ı raş olurlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Jilet nasıl kullanılıyor? 
BERBER NAiL ÜLKER- Efendim, ortadan bölüyoruz, bir sefer kullanıp atıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Günde kaç kişi tıraş oluyor? 
BERBER NAiL ÜLKER- 15-16 kişi tıraş oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Personel de geliyor, mahkumlar da öyle mi? 
BERBER NAIL ÜLKER- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Hepsi aynı makasla mı tıraş ediliyor? 
BERBER NAiL ÜLKER- Hayır efendim, personelle mahkGmlarınki ayrı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Neyle steri l ediyorsunuz? 
BERBER NAiL ÜLKER- Alkolle, bir de sıcak suyla efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kanarsa? .. 
BERBER NAiL ÜLKER - Kanarsa pamuk kullanıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Şap kullanmıyorsunuz, geçen sefer kullanıyordunuz. 
BERBER NAiL ÜLKER- Kaldırdık efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Ama, klorak en basiti. 
DOKTORA YHAN SOYSAL- Zaman zaman çay ocaklarında, berberde kullanılan malzemeler, vesaire 1 S günde 
bir veya ayda bir zefıranlı suyla veyahut da çamaşır suyuyla dezenfeksiyonunu yapıyonız. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hem Hepatil B için hem AIDS için en iyisi kloraktır. Kaynamada 100 
dereceyi bulduramayabilirsiniz, sıcak su olmaz. Onun için klorakla dezenfekte etmenin çok yararı var. Ayırsan ız 

da pek fayda etmez. Onun için ikisini de klorakla dezenfekte etmekte fayda olur. Şapı kaldırmanıza memnun 
oldum. Jileti bir defa kullanıp atmanıza memnun oldum. 

Doktorlu k: 
BAŞKA DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- 2 sağlık memuru kadronuz mu var? 
DOKTORA YHA SOYSAL- Bir tane diş hekim im iz var. Şu anda diğe r arkadaşımız silah altında olduğu için, 
ben, burada sürekli tek çalışıyorum . Daha önce ge ldi ğ ini z zaman bu revir bir harabeydi . Bir yıldan daha uzun bir 
süre öncesinde çok daha güzeldi, daha temizdi ; ama, sürekli kullanılan bir birim olduğu için ufak tefek lekeler 
oluyor. 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI - Efendim, bir bilgisayarda buraya koyduk. Hükümlü, tutukluların üç 
ay önce, altı ay önce almış oldukları ilaçların dökümünü alıyoruz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- İlaç dolabı hazırlanmış , bilgisayar konulmuş , yerler karo yapılmış, sis
tem düzene sokulmuş, muayene masası var. 2 sağlık memurunuz var, 2 de infaz korumadan yetişen var, böylece 
4 sağlık memuru oldu. Diş teknisyeni yok. Geçici görevli olarak çalışan diş hekimi var. 
CEZAEVi MÜDÜRÜ A YHA ÇAPACI-Açık cezaevinden geç ici görevli çalışıyor. 
(Hasta kay ıt defteri incelendi) 

20 



BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Rapor derken ne raporu veriyorsunuz? 
DOKTOR AYHAN SOYSAL - Sonuçta bu ad li bir kısma gi riyor. Örneğin bir şahsın vücudunda herhangi bir 
lezyon var; hastalıktan değ il , herhangi bir travma neticesinde oluşmuş . Bunları kaydettiğ İrniz defter bu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 2000'den sonra yok. 
DOKTORA YHAN SOY AL- 2000 'den sonra fazla olayım ız olmadı. Birkaç tane var. Sonuçta burası sosyal bir 
çevre, bazen birbirleriyle kavga ediyorlar, onları kaydediyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cezaevine ge ldiğ i andan itibaren darp cebir, vesaire yoktur diye raporlar 
nerede? 
DOKTOR AYHAN SOYSAL - Onları düzeniiyoruz efendim . Biz kopyasını alıyoruz. Muayene ettiğimizi 

kaşe liyoruz ve iınzalıyoruz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Ne rahatsız lığ ı oldu da ilaç aldı. bir daha ne zaman geldi, takibi yok. 
Bilgisayara geçtiğiniz zaman belki olur. Yani , şundan yararlandı ını, yararianınadı mı , ne oldu, sonucu yok. 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHANÇAPACI-Terör mahkumunun kartı var efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 1991 yılında kim vardı doktor? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Doktor Tevfik Güvener vam11ş . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Karadenizli olan Trabzonlu hekim arkadaş ne zaman gelmişti? 
DOKTORA YHAN SOYSAL- 1996' da gelmiş efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mutfakta çalışanı da kaydediyorsunuz. 
SAGLIK MEMURU İLHAN CENGiZ- Efendim, bunlar rapor istemiyle bize gönderilen hastalar. Kavga, yaralı , 
adli vaka olarak bunları kaydediyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Adli vaka olarak ge lenlerse, burada yapılan muayenesinde "şahsın mut
fakta çalışmasında mahzur yoktur" deniliyor, nasıl adli vaka oluyor. 
DOKTORA YHAN SOYSAL- O eski, 1995 yılının kayıtları efendim. O konuda yorum yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Adalet müfettişinin belli süreler içerisindeki tavsiye raporlarını çıkarır 
mısınız? 

Mahkumların muayene dosyası , personelin muayene dosyası, kapıdan gi rdiği zaman tespit ettiğiniz tutanak 
tamam. Bu türde şikayeti olanlar nerede? 
SAGLIK MEMURU İLHAN CENGiZ - Rapor verilenierin bir nüshası infazda bir nüshası bizde. Müdürlüğe 
giden yazılara ekliyoruz, gelen yazıyla birlikte dosyaınıza koyuyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunlar cezaevi içerisinde itişip kakışıyorlar mı , bayağı vaka var? 
DOKTOR AYHAN SOYSAL - 2000 yılında 4 ay içerisinde 4 tane olay oldu . 550 civarında kişi var. Buradaki 
rakamın yüksekliği, zannedersem 1999 yılı içerisindeydi , bir arbede yaşanmıştı, ufak tefek sıyrık olanlar olmuş
tu , mecbur hepsini yazıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Adli infaz rapor defterinde 1998 sonu, 1999'da daha fazla olmak üzere 
kes i, yaralan mak, kemoton , 1 O gün, 5 gün raporu gerektiren, sevk i gerektiren birçok vaka kaydı var. Özellikle 
1999 Nisan, Mayıs aylarında . 

Askerde olan arkadaş ın müfettiş beye vermiş olduğu rapor etraflı. Zaten onun zamanındaki kayıtlar da çok düzen
li . Ondan sonra kayıtlarda, infaz defterini!J düzenlenınesinde problem var. 

Kütüphane: 
17.20 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir yılın içerisinde hangileri en çok kitap okuyor, onu bir görelim . Geçen 
sefer terör mahkumları en çok kitap okuyanlardı. 
Kitap dökümünü verebilir misiniz? Hepsini ciltlemişsiniz. 
Harp Yönetimi, Askeri Harekat Yönetimi . Hiç de açılıp okunmamış. Bu kitaplar kullanılmamış . 

Kur 'an ' ı Anlamak İçin Gerekli Kıstaslar, Kur' an ve Kainat, Fethullah Han . 
Sapmalara Karşı Davet Yolu, Mustafa Meşhur. 
Bu kitapları kim cezaevine gönderiyor? 
CEZAEVi MÜDÜRAYHAN ÇAPACI-Bakanlıktan geliyor, biz zaten kitap alaınıyoruz. Gönderiyorlar, demir
başa kaydedin diyorlar, bizden demirbaş numarasını istiyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çıplak Kayada Çiğneornek Üzere. Bir tane yazım kılavuzu var. Kimyayı 
Saadet, tam metni . Arapça-Türkçe Kur' an-ı Kerim Yüce Meali , İslam Alemindeki Ansiklopedi , Prof. Abdulhaluk 
Çay'ın kitabı , Yılbaşı , Ergenekon Bayramı Eşittir Nevruz, kitapta onlar yazıyor . Hz. Muhammed ve Hayatı , 
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Günlerin Geçirdiği Ümit, Türk Dünyası Araştırmaları , Büyük İ s lam Tarihi , Kur'an 'dan Ayetler, İ s lam Üzerine, 
Erzurumlu meşhur hoca Mehmet Kırkıncı ' nın Ruh Nedir, Kader Nedir, Sadenin Levent-Kültür Bakanlığı Türk 
Büyükleri , Türk Dili , Divan Şiiri-Prof. Mehmet Çavuşoğlu. Söğüdün Bağrındaki Direnim, Ergenekon Nevruz, 
Türklerde Ergenekon, Nevruz Kutlama, Varolma-Sızıntı. Kütüphane boydan boya Türk ve İslam eserleri. Yunan 
Ege 'ye Nasıl Geldi-İzmir Sosyal Hizmetler Vakfı, İşgalden Kurtuluşa İlk Günler Türkmen Porlak . 
Türklerde Devlet Anlayışı ; Terör, Terörle Mücadele ; Yurtta Sulh, Cihanda Sulh; İ ğne Deliği: Destan Gönülleri; 
Aydınların Afyonu-Karl Marx ; Siyasi Hitler, Sol Efsanesi, Aydınlar ve Aydınlar İdeolojisi . Hz. Peygamberin 
Hayatı , Askere Din kitabı-Ahmet Ham di Akseki , 1982, Ankara. Diyanct İ ş leri Başkanlı ğ ı. İ s lam Medeniyet 
Tarihi, Türk Dil Tarihi; Din , Ahlak; Atatürk ve Kültür; Tarih Boyunca Türk Kadınının Hak ve Görevleri. 
Personeliniz okuyor mu? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Okuyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yaşar Bey, okunacak sev iyes ine ge linecek kitap var mı ? 
YAŞARCANBAY (Malatya)- ilmihal sev iyes inde var. 

Dershane: 
17.35 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kademe derslerini nereye kaydettiniz? 
ÖGRETMEN- 14 öğrencimiz vardı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Meslek kursları daha önce oluyormuş. 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Bu sene açmadık. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzurum 'da erkek endüstri meslek okulu yok mu? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Var. Çıraklık eğitimin müdürü aradı , ya rın gelecekler. 

Terzi Atölyes i: 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç kişi çalışıyor? 
TERZİ DURSUN DURSUN - 2 personel var, 2 de mahkum çalışıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mahkumlardan ge len var ını ? 
TERZİ DURSUN DURSUN- Mahkumlardan biz alıyoruz, işlerini yapıp teslim ediyoruz. Kendilerini çıkarınıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Suranın malzemesini nereden alıyorsunuz? 
TERZİ DURSUN DURSUN - Dışarıdan alıyoruz . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mahkum burada bir şey yapıldığ ı zaman kendisi ödüyor mu? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Evet, tarifesi var. Örneğin gömlek ütüleme 200 000 lira. 

Diş Ünites i: 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Açık cezaevi diş hekim i burada görev yapıyor değil mi ? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 1 tanesi eski 1 tanesi başka yerden alınmış , 2 tanedişçi koltuğu var. 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Araştırma hastanesinden hibe olarak monte edildi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktor ne kadar aralıkla ge liyor? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Her gün geliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Defterini görebilir miyiz? 
(Diş ünitesi kay ıt defteri incelendi) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir ara steril eldiven s ıkıntıs ı mı çektiniz? 
DOKTORA YHAN SOYSAL- Zaman zaman oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Steril eldiven olmadığından tedavi yapılmamış . 

DOKTORA YHAN SOYSAL- Efendim, di ş hekiminde steril eldiven gibi bir zorun luluk yok. Zaten ağ ız kirli 
bir bölge; fakat , tutuklu veya hükümlü illa diyor ki: "Steril eldivenle muayene olacağım ." Norınalde steril 
eldivenimiz var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, daktorun korunınası için de steril eldiven takması gerekiyor. 
DOKTOR AYHAN SOYSAL- Ağız kirli bir bölge eldiven takıyoruz, hastanın i ş i bitti , eldiveni çıkarıyoruz, atı-
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yoruz çöpe, tekrardan bir eldiven daha çıkarıyoruz. Zaten normal şartlarda bir ameliyat değil bir di ş çekimi veya 
diş muayenesi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ama, aynı eldiveni kullanamazs ınız . 
DOKTOR AYHAN SOYSAL - Aynı eldiveni kullanmıyoruz . Sürekli eldiven değişti riyor diş hekim i 
arkadaş ı m ı z. 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHANÇAPACI-Şu anda eldiven s ıkıntım ı z yok. Stok duruyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 9.3 .2000 tarihinde 6 hasta ge lmi ş, 10.3 .2000 'de 7 hasta gelmiş . 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Özel tipin hasta ları buraya ge liyor efendim . 

Rev ir: 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Merhaba, geçmi ş olsun . Ne kadar zamandır burada yatıyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 1 - 10 gündür. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 1 O gün önce ne oldu, koğuşta ını kavga eni niz? 
HÜKÜMLÜ I - Hüküınlüydüın , dışarıdan gelmiştinı . Bir de bu olay başıma gelince ge ldim . 
BAŞKAN DR. EMA T. PiŞKiNSÜT- Yani , daha evvel yaka lanın anıı ştın , ama hüknıtin vardı, bu olay baş ına 
gelip hastaneye gidince mecburen yakaladılar mı seni? 
HÜKÜMLÜ 1 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar hüknıün var? 
HÜKÜMLÜ 1 - 2 yıl htiknıtim var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Adli vaka mı s ın ? 
HÜKÜMLÜ 1 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Şimdi ne var ayağında, çivi plak mı var? 
HÜKÜMLÜ 1 - Ayağınıda kırık var, bir de yaram var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Cezaevine gireli kaç gün oldu? 
HÜKÜMLÜ 1 - 10 gün oldu. Hastanede de 1 ay kadar yattını . 
DOKTOR AYHAN SOYSAL - Efendim şöyle oldu: Şahıs, zannedersenı ateşli si tahta yaralanmış , hastaneye 
kaldırılmış , hastanede ameliyatı yapıldıktan sonra taburcu olurken adli vaka olduğu için polis tarafından ifadesi 
alınırken önceki suçtan dolayı yakalanıp buraya getirilmiş . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Geçmiş olsun. 
Sizin kaç senelik cezanız var? 
TUTUKLU 1 - Daha mahkeme oldu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tutuklu olarak devam ediyorsunuz. Adli vaka mı? 
DOKTORA YHAN SOYSAL - Zannedersem uyuşturucu . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar zamandır tutuklusunuz? 
TUTUKLU 1 - 7 aydır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Uyuşturucuyusatıyor muydunuz, kullanıyor muydunuz? 
TUTUKLU 1 - Kullanıyordum .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Uyuşturucuyu nas ıl kullanıyorsunuz? 
TUTUKLU 1 - Çekiyordunı. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ama, şimdi sakın yapmay ın ; kanınızda sarılık nıikrobu var, onun için 
artık uyuşturucu kullanmamanız lazım . 

Müdür Bey, çarşafları nereden aldınız? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Numune Hastanesinden a ldını efendim. Yatakları da oradan aldım . 

Yeni bir yer hazırlıyoruz, her şey yeni olsun dedik. 
BAŞKAN DR. EMA T. PiŞKiNSÜT- Kadın gelirse? 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Yeni projede bunlar kalkacak efendim. Biz onu düşünnıedik . 

DOKTORA YHAN SOYSAL- Bayanların kalmış olduğu kısımda koğu şun haricinde bir tane oda var. 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Gerekirse hastanede yatıyor . 

Tuva letler: 
BAŞKAN DR . SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tuvalerler fayanslı , boyanmış . 
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Mü ahcde Koğuşu-A 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç kişi kalıyorsunuz? 
HÜK ÜMLÜ 2- 2 kişi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kendiniz mi istediniz? 
HÜKÜMLÜ 2- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar zamandır buradasınız? 
HÜKÜMLÜ 2- Yeni geldim, 2-3 gün oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nereden geldiniz? 
HÜKÜMLÜ 2 - Gümüşhane ' den geldim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKi SÜT-Muayeneyemi geldin? 
HÜKÜMLÜ 2 - Sevk geldim . Ailem burada olduğu için burayı istedim, geldim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Siz ne zaman geldiniz? 
HÜKÜMLÜ 3 - Koğuştan 2 gün önce geldim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kavga mı ettin koğuşta? 
HÜKÜMLÜ 3- Sıkılmıştım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tutuklu musunuz, hüküm lU mü? 
HÜKÜMLÜ 3 - Hükümlüyüın . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Suçun nedir? 
HÜKÜMLÜ 3 - Adam yaralaına. 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI -Sayın ınilletvekilim , bir ay önce burada 20-30 kişi yatıyordu . Yatak, 
battaniye veriyoruz, açıp uyuyor. Kalariferli binadır . 

HÜKÜMLÜ 3 - Efendim, 6 senedir yatıyoruz, hiçbir yasa yok . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Hükmünü mü giyrnek istiyorsun? 
HÜKÜMLÜ 3 - Sahibimiz yoktu , avukatımız yoktu, bize fuzuli ceza verdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede sorgu landınız? 
HÜKÜMLÜ 3 - Ağır ceza mahkemesinde sorgulandım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yakalanınca hangi karakala gittin? 
HÜKÜMLÜ 3 -Zaten benim okuma yazınam yok, her şeyi hazırlamışlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Sen adamı yaralamadın mı? 
HÜKÜMLÜ 3 - Adamı yaraladım , beni gaspa soktular. Gasp nere, yaralama nere. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Belki gasp da vardır? 
HÜKÜMLÜ 3 -Gasp yok efendim . Ben vicdanıma rahat değilim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Delilleri var mı? Daha hüküm giymemişsin. 
HÜKÜMLÜ 3 - Hüküm giydim efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar aldın? 
HÜKÜMLÜ 3 - 36 sene. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki . 
HÜKÜMLÜ 3- Çıksam, beni yakalayan polislerin peşini bırakmayacağım . Fuzuli ceza yatıyoruın . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen yakalanıp karakola götürtildüğün zaman polisler sana zorla mı bunu 
iınzala dediler, onu mu demek istiyorsun? 
HÜKÜMLÜ 3- Efendim zorla değil ; zaten her şey hazırlanmıştı. Maddi imkanım da yoktu, avukat tutamamıştım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hazırlanmış derken, sana sormadılar ını , bu iş nasıl oldu, ne zaman oldu? 
HÜKÜMLÜ 3 - Sordular efendim . Orada üç dört tane de yalancı şahitler gelmiş . Benim zaten okuma yazınam 
yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kötü muamele gördün mü? 
HÜKÜMLÜ 3 - Kötü muamele de gördük. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKIN ÜT- Ne yaptı lar , dövdüler mi , elektrik verdiler mi? 
HÜKÜMLÜ 3 - işkence yaptılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl oluyor o işkence? 
HÜKÜMLÜ 3 -Alıyorlar, araba tekerlerine oturtuyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Nerede sorgulandın? 
HÜKÜMLÜ 3 - Emniyet Müdürlül1,ünde şubede sorgulandıın . 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ ÜT- Hangi kat? 
HÜKÜMLÜ 3 -Zemin kat. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Erzurum Emniyet Müdürlü~ü Şubeyi. en alt katı tarif ediyorsun, nasıl bir 
yer orası? 
HÜKÜMLÜ 3 - Işık yakıyorlar. Ya suçu üstüne alırsın ya da bu daya~ı yersin diye. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tarihini söyler misin? 
HÜKÜMLÜ 3 - 5,5 sene önce. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Yerler neydi ; taş mı , halı mı , tahta mı ? 
HÜKÜMLÜ 3 - Kırmızı halıydı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Duvarlar biliyor musun? 
HÜKÜMLÜ 3- Duvarları unutmuş olabilirim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl elektrik verdiler? 
HÜKÜMLÜ 3 - Elektrik vermediler, elektrikten beter işkenceler yaptılar. Mecbur olmayan suçu kabullendik. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askı var mı? 
HÜKÜMLÜ 3 - Askı yok. Sandalye, tekerle~e sokma. Şimdi , ben vicdanıma rahat degil ; çıksam onlara sora
ca~ım . Evli degilim . Suçsuz yere yatıyorum . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Belli olmaz, af çıkar, cezan hafıfler. en yine de ondan bundan soraca~ım 
deme, bir an evvel kurtulmaya bak . 
HÜKÜMLÜ 3 - Efendim, kurtulacagım da, günahsız yatıyorum. Ben üçüncü mahkemeye gittim, tahliyemi iste
diler. Ben hastaneye de gittim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Yargıtay ' a gitti mi? 
HÜKÜMLÜ 3 - Yargılayada gitti, oradan onaylı geldi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Cezaevine uyuşturucu giriyor mu? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Hayır efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Tutuklu musun, hükümili mü? 
HÜKÜMLÜ 2 - Hükümlüyüm efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Cezan ne? 
HÜKÜMLÜ 2- 9,5 sene ceza almıştım, infazdan yatıyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Uyuşturucu mu? 
HÜKÜMLÜ 2 - Yaralama. 
HÜ EYiN AKGÜL- Silahla mı , bıçakla mı? 
HÜKÜMLÜ 2 - Bıçakla . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- 1 gün mü oldu geleli? 
HÜKÜMLÜ 2 - 2-3 gün oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadarını yattınız? 
HÜKÜMLÜ 2 - 3 senem var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Af çıksın , ilk faydalanacak olanlardan birisin . 

iki nci ka t m üşahede hücreler: 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Bunlar dört kat, Bakanlı~ın talimatı yıktın lması ; ama, çogu yerde oldugu 
gibi kullanılıyor. 
CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-Sayın milletvekilim, birbuçuk ay önce buralarda insanlar yatıyordu . 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Koguş sisteminden daha faydalı degil mi? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hayır böyle degil. İngiltere ' de öyle ; ama, bunlardan biraz daha büyük 
odalar, karşı tarafa L dönüyor, alan açık , arada ağ var. Bunlar güneş gönnüyor, tuvaleti berbat, ayrı degil , hiçbir 
şekilde penceresi yok. Tam bir ceza yeri buralar. 
Kaç kişisiniz bu Uç katta? 
HÜKÜMLÜ 4- 9 kişiyiz . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Kendi isteğİnizle mi kalıyorsunuz burada? 
HÜKÜMLÜ 4 - Kendi istegimizle kalıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Niye kendi isteginizle kalıyorsunuz, koguşlarda kavga mı oluyor? 
HÜKÜMLÜ 4 - Ben 9 senedir yatıyorum cezaevlerinde. 1,5 senedir kalabalık yerde yatamıyoruz. Af, af, af. 
Mecbur kendimizi tekli yere attık. 3 gündür buradayım , kendi istegimle geldim. 
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CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPAC I - Dilekçeleri bizde mevcuttur. 
BAŞKA DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Siz? 
HÜKÜMLÜ 5 - Kendi istegimle geldim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sizin suçunuz neydi? 
HÜKÜMLÜ 5 -Gasp. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Siz kaç gündür buradasınız. 
HÜKÜMLÜ 5 - Bir haftadır buradayım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Yukarıdaki arkadaşların hepsi kendi istegimizle geldik mi diyorlar? 
HÜKÜMLÜ 6- Kendi istegimizle geldik . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sıkıntılı degil mi, yalnız başınıza kalıyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 6- Benim için burası daha iyi . 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İçişleri Bakanlıgına gitti herhalde dosyan, ona göre gerekirse başka yere 
nakil olacaksın , öyle mi? 
HÜKÜMLÜ 6 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizler? 
HÜKÜMLÜ 7 - Hastane için geldim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hastaneye gidebi ldin mi bugün? 
HÜKÜMLÜ 7 - Daha önce gittim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Buraya geldiginden beri koguşta kalınadın mı? 
HÜKÜMLÜ 7- B-9 'a gittim . 
BAŞKA DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neydi suç? 
HÜKÜMLÜ 7 - Hırsızlık . 

E-2 KOGUŞU: 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç kişisiniz? 
HÜKÜMLÜ 7- 44. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- En son gelen bir hafta önce mi geldi? 
HÜKÜMLÜ 7 - Evet, perşembe günü geldi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tutuklu koguşu içerisinde kalanların tümü tutuklu mu, yoksa hüküm 
giyen var mı? 

HÜKÜMLÜ 7- Hükmen tutuklu olanlar var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- n eski kalan kim, kaç sene? 
HÜKÜMLÜ 7- En eski kalan benim ; 3 sene 8 ay oldu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Biliyorsunuz, biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Haklarını 
inceleme Komisyonu olarak geldik . Ben Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt , Say ın Hüseyin Akgül Milliyetçi 
Hareket Partisinden Manisa Milletvekilimiz, Yaşar Canbay Fazilet Partisinden Malatya Milletvekiliıniz. 
Geçen sefer geldigiınizde daha kalabalıktı. 
HÜKÜMLÜ 7 - Buranın mevcudu 44 . Gene lde 44 oluyor. Her zaman boşalmıyor. 
BAŞKA DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Koguşunuzun içerisinde hiç kavga oluyor mu? 
HÜKÜMLÜ 7- Hayır, bizde yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Disiplin nedeniyle fazla miktarda baskı, herhangi bir şeki lde size kötü 
muamele, sayım yapılırken , bahçeye çıkışlarda herhangi bir sorun yaşıyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 7 - Hayır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Aranızda herhangi bir nedenden dolayı hücreye giden oldu mu? 
HÜKÜMLÜ 7 - Hayır . Müşahede vardır, hücreye atınaz l ar, ınüşahedeye atarlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Müşahede dediginiz yer tek tek hücrelerin oldugu yer mi? 
HÜKÜMLÜ 7- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Hücre dediğim yer orası zaten . 
Müşahedeye giden var ını ? 
HÜKÜMLÜ 7- Bizde yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Erzurum ' un içerisinde, merkezde yakalandıktan sonra karakola götürülen 
veya Erzurum Emniyet Müdürlogunu götürtilerek orada sorgusu olan var mı? 
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HÜKÜMLÜ 7- Yardır efendim. Hem de karakollarda çok işkence ler vardır. Genellikle jandamıada çok işkence
ler vardır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Dikkat ederseniz, aramızda idareden kimse tutmuyoruz. Biz, aynı zaman
da tarifiere göre tek tek yerlere de bakıyoru z. 1998 y ılında ge ldik , Emniyet Müdürlüğünün alt katında bazı yer
leri gördük, çok açık tarif edilmişti. Aynı yerlerin durduğunu gördük. Erzurum Emniyet Müdürlüğünde bu yıl, 
geçen yıl sorgu lan an var m ı aranızda? 
HÜKÜMLÜ 8- Ben varım . Horasan'da Kadasıroda çalışan bir memur vardı. ...... isminde biriydi , benimle birkaç 
gün arkadaş oldu ve dedi ki: "Ben köylere gidiyorum, köyde mulıtarlarla tanışıyorum tapu kadastro olduğu için. 
Tabancanı bana ver, ben bunlara göstereyim . Bana birkaç tane mernıi al, ateş edelim." Ben de bu nıaksatla 

elimdeki bir silahı -tabii ki dünyanın her şeyi vardır, mesela PKK 's ı da vardır, Hizbullahçısı da vardır- alarak
ruhsat lı alnıadığını için- bana cep telefonuyla telefon etti . " en neredesin" dedi . Erzurum' dayını dedim . "O 
zaman, Horasan ' ın 10 kilometre bu tarafındaHaran Köyü vardır, seni orada bekliyorum" dedi . Bana pusu kurarak 
emniyete de haber vermiş, MİT'nıiş , kod numarası da ...... . Ajan . Beni jandarmaya yaka lattı ve yakalartıktan 
sonra Erzurum 'dan tim görevlileri istediler. Horasan ' ın asayiş jandarmaları değil de 12 kişi beni soydurdu lar, 
çırılçıplak ettiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- erede, Horasan Karakolunda mı? 
HÜ KÜMLÜ 8 - Evet, Horasan ' ın jandarma karakolunda. Bunu yapan da Erzurum ' dan gelenler, tanımıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Eşkallerini hiç görmedin mi? 
HÜKÜMLÜ 8- Şimdi görsem tanıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- asıl? 
HÜKÜMLÜ 8- Bıyığ ı siyah, saçı sarı, sanki Yan kedisine benzeyen bir insan. Beni çırıl çıplak ettiler. Ben önce 
titremeye başladım , sonra donuyar gibi oldum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Karakol gibi dediğin yere nıerdivenden aşağı iniyar musunuz? 
HÜKÜMLÜ 8- Horasan 'da balıçenin önünde, karın içinde soydular. Geldiler, 12 kişi bana vurduğu zaman göz
lerinden sanki ateş sıçranıış gibi . Sonra bayılır gibi oldum, beni aşağı götürdüler. Horasan ' ın asayiş asısubayları 

bana bir iyilik yapmış gibi elbisemi giydirdiler ve artık o gece kalarifere ellerim bağ lı olarak kaldım. Gözlerim 
bağlıydı , sabah beni Erzurum il jandarmaya getirdiler. Sefa Yüzbaşı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunlar için tarih verebilİyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 8 - Şubatın 2'sinde yakalandım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu sene? 
HÜKÜMLÜ 8 - Evet. Bizi badrumiara koydular, kimin bize vurduğunu görenıedik, gözlerimiz bağlıydı. Bize 
öyle bir işkence yapıldı ki, ben Türk vatandaşıyım , Türk Bayrağını seven bir insanım ; ama, şu anda öyle bir nefret 
bana verdiler ki , ben sağ olana kadar ben böyle Türkiye 'yi de istemem ve böyle kanun, nizanıı da istemem. 
Öldüğünı zaman çoluk çocuğuma, oğluma diyeceğim , bu nefret oğlunıda ve onun oğlunda devanı edecektir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Neler yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 8- Horasan ' ın yüzbaşısı -çok affedersiniz, gözlerim bağlı- " Şu anda senin götün benim kucağını
dadır, seni sikebiliyorum" diye laflar bir yüzbaşıya, bir karakol komutanına yakışıyar mu? Hayır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askıya aldılar mı? 
HÜKÜMLÜ 8 - Bana vuranın sayısını artık bilemiyorum. Gece sabaha kadar askıya aldılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada kaç gün kaldın ? 
HÜKÜMLÜ 8 - 2 gün kaldım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Karakoldane gördün , nasıl bir yer? 
HÜKÜMLÜ 8- Alt kat. Hatta her birimizi teker teker götürdüler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Duvarlar yumuşak mıydı ? 
HÜKÜMLÜ 8- Duvarları görmedik, gözlerimiz bağlıydı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yerler nasıldı ? 
HÜKÜMLÜ 8- Beton. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Susıktılar ını , elektrik verdiler mi? 
HÜKÜMLÜ 8- Su sıkmadılar. Elektriğe beni götürdüler, ama vermediler. Seni şu anda elektriğe vereceğiz dedi
ler. Biz korkumuzdan başımıza gelmeyeni de söyledik. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç çocuğun var, kaç yaşındasın? 
H " .. .. UKUMLU 8- 6 çocuğum var. , .. .. doğumluyuın. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Buraya nasıl geldiniz? 
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HÜKÜMLÜ 8- Bizi dövenler de hep tim, jandarma. Sonra bizi Horasan ' a tekrar götürdüler. Suranın hastanesine 
bizi götürdükleri zaman "doktor sizi muayene ettiği zaman hiçbir şeyimiz yoktur diyeceksiniz, yoksa tekrar sizi 
götüreceğiz" dediler. Hiçbir doktor bizi soymadı ve ne olduğumuzu bilmeden "şikayetin var mı?" korkumuzdan 
hayır. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Numune Hastanesinde mi? 
HÜKÜMLÜ 8- Evet. Orada da bizi tekrar Horasan'a götürdüler. Horasan savcılıkta ifademizi aldılar. Siz bun
ları demezseniz size tekrar işkence . Korkumuzdan ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gelen jandarmayla beraber sizi içeri soktular. Doktor "siz çıkın , ben 
muayene edeceğim" demedi mi? 
HÜKÜMLÜ 8- Bunlar aynı kurtlar gibi karşıdan baktılar. Doktor da bize "bir şeyiniz var mı? Hayır. Onlar da 
öyle karşımızda duruyorlardı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aynı odanın içerisinde. 
HÜKÜMLÜ 8 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz yalnız mıydınız, yanınızda arkadaşınız var mıydı? 
HÜKÜMLÜ 8- Vardı , ... (Hükümlü 9) diye bir arkadaşım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aynı muameleyi siz de gördünüz mü? 
HÜKÜMLÜ 9- Arkadaşlar daha önce yakalandılar, beni Erzurum 'da aldılar. Ben işkenceye maruz kalmadım . 

HÜKÜMLÜ 8- Bunu merkezde aldılar ve benim iki arkadaşımı -tabanca onlarındı- iki gün kalmadan çıkardılar, 
götürdüler. Mahkeme olmadan silahlarını sahiplerini bıraktılar, beni niye burada tuttular, bir suçum yok, bir 
günahım yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Silahların sahibi siz miydiniz? 
HÜKÜMLÜ 9- Hayır efendim. 
HÜKÜMLÜ 8 - işkence zoruyla, artık bizi öldürmesinler diye bu arkadaşın da ismini biz verdik ve bu adam da 
günahsız olarak şu anda yatıyor. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Evine geldiler, seni aldılar mı veya kaç gün aradılar? 
HÜKÜMLÜ 9- Arkadaşlar yakalanmışlar, Horasan 'da benim ismimi vermişler. Bu arkadaşım bende bir arızalı 
tabancanın olduğunu biliyordu, tamir için getirmişti. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizi ne diye aradılar, aranan diye mi aradılar, tirari sanık diye mi aradılar, 
şüpheli diye mi aradılar? 
HÜKÜMLÜ 9- Şüpheli diye aradılar . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şüpheli diye aradılar, bulunduğunuz yerden yakalayıp direkt nezaretha
neye mi attılar . 

HÜKÜMLÜ 9- Merkezjandarma güçleri gelip bana söylediler. Ben de evimde olduğunu söyledim, teslim ettim. 
Beni de bu arkadaşlarla beraber Horasan 'a götürdüler. Horasan ' ın cezaevinde 15 gün kaldıktan sonra buraya 
geldim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu arada hakimin karşısına çıkarılmadınız mı? 
HÜKÜMLÜ 9- Horasan'da da çıktık , sonra Erzurum Cumhuriyet Savcılığında da çıktık . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz kötü muamele görmediniz; ama iftiraya uğradım diyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 9- Görmedim. İftiraya uğradım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada tutuklu olarak bulunuyorsunuz. 
HÜKÜMLÜ 8 - Tutukluyum . Benim şahsi tabancam, 7 .65 , onun yüzden şu anda 58 gündür burada yatıyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İsim olarak bu söylediklerinin dışında başka bir şey bilmiyorsun. 
HÜKÜMLÜ 8 - Hayır . Korkumuzdan tutanakları imzaladık . 

HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Kaç tane silah vardı? 
HÜKÜMLÜ 8 - Biz üç arkadaşlık , Uç tabanca yakalandı. Hiç ifadeye çıkmadan onları bıraktılar. Şu anda 
evlerindedir. Ben de buradayım . 

HÜKÜMLÜ 9- Muhbir vazifesi görenleri bıraktılar. 
HÜKÜMLÜ 8 - Belki onların tabancalarını da verdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzurum 'da sorgulanan yeni gelenler vardı , kim onlar, suçu neydi .? 
HÜKÜMLÜ 10- Benim canlı hayvana dair. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yapıyordun, ticaretini mi yapıyordun, kaçırıyor muydun, kaçak mal 
mıydı? 

HÜKÜMLÜ 10- Hayır efendim. Eski fışliyim. Burada ne oluyorsa sonuçta emniyet bizi alır. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç defa aldılar seni? 
HÜKÜMLÜ 1 O - ll yaşınıdan beri cezaevlerindeyim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu sefer hangi tarihte aldılar? 
HÜKÜMLÜ 10- Bir hafta evvel. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Üç kişi misiniz? 
HÜKÜMLÜ 1 O - İki kiş iyiz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereden aldılar? 
HÜKÜMLÜ 1 O - Merkezden aldılar . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereye götürdüler? 
HÜKÜMLÜ 1 O - İkinci şubeye . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neresi o, emniyet müdürlügü mü? 
HÜKÜMLÜ 10- Erzurum ' da, Emniyet Mtidtirltigünde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaçıncı kat? 
HÜKÜMLÜ 10-4 üncü kata çıkardılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl bir yer orası? 
HÜKÜMLÜ 10- Oraya Allah kimseyi düşürmesin . Dostumuda düşmanı mı da. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Daha önce hiç gitmemiş miydin oraya? 
HÜKÜMLÜ 10- Gitmiştim de, böyle gitmemiştim efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Asansörle mi çıkardılar? 
HÜKÜMLÜ 1 O - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereye girdin, koridora mı? 
HÜKÜMLÜ 1 O - 4 UncU kata çıktık , orada bir odaya girdik. O odadan sonra da Allah esirgesin. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl bir odaydı , gözlin baglı mıydı? 
HÜKÜMLÜ 1 O - Göztim bag lı degildi . Kahverengi döşenmiş , iki tane lamba var, bir sandalye var, koridora 
çıkılıyor. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yer ne? 
HÜKÜMLÜ 10- Yer beton gibi halıydı. Duvarlar ses geçirmiyor. Bir oda var, o odaya girdin mi olmayan işi 
veriyor, alacaksın . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yapıyorlar o odada? 
HÜKÜMLÜ 1 O- Efendim , onları söylemeye yüztim tutmuyor. Onların kişiligine kalmış bir şey. İnsan hakkı bir 
şey yok orada. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Oda ne var, cam var mı , ayna var mı? 
HÜKÜMLÜ 1 O - Onu bilmiyorum. Büyük insanlara diyorum , böyle bir dilenci kılıgına girsin, fakir kılıgına 
girsin, bir suç işlesin, bu Erzurum Emniyeti alsın -benim okurnam da yok- oranın işkencesini görsün, başka bir 
şey demiyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kimler yaptı? 
HÜKÜMLÜ 1 O - Hırsızlık masası , karma efendim. Cinayeti de bulunuyor, ahlak da oluyor, hırsızlık da oluyor, 
görevli memuru da oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Odaya girince iki parçalı mı, tek küçük kısmı mı var, büyük kısmı mı var, 
nasıl bir yer? 
HÜKÜMLÜ 1 O - Efendim, 6-7 kapı var. Orada oturuyorsun, ondan sonra "soyun" diyor. Lastiginden tutun, 
askısına .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askıyı nereye asıyor, öyle bir odada askı yeri nerede var? 
HÜKÜMLÜ 1 O - Var efendim. Dolaplar var. Seni havaya kaldırıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Ortada lamba yok mu? 
HÜKÜMLÜ 10 - Lambada var. Ama nasıl yapıyorsa yapıyor. Seni lastigin içine sokuyor, canlanamıyorsun , 
anadan Uryansın , ama kimin vurdugu belli degil, gözün kapalı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Lastigin içine soktuktan sonra mı vuruyorlar? 
HÜKÜMLÜ 10- Tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl giriyorsun o lastige, oturtarak mı sokuyorlar? 
HÜKÜMLÜ 1 O- Oturtuyorlar, ayaklarınla kollarıola sokuyorlar, canlanamıyorsun . İmkanı yok kolunu çıkaras ın, 
ayaklarını çıkaras ın . Ondan sonra vuruyorlar. Ondan sonra elektrik veriyor. Elektrik diye bir şey yoktur, onu ver
miyor sana. 
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BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- e veriyor? 
HÜKÜMLÜ 1 O - Manyetodan veriyor. Eski telefonlar vardır. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Onu nereye bağ lıyor, ucundaki kabloları nereden getiriyor? 
HÜKÜMLÜ 10- Telefonda zaten . Manyetolu çakınalar var, onu çıkar, ı s lat , bas, seni elektrik çarpıyor. Onların 
pili var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Sen, şimdi, orada bir hafta önce bu olayları geçirdin? 
HÜKÜMLÜ 1 O- Yaşadım efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yanında başka kim yaşadı ? 
HÜKÜMLÜ 10- ... (HÜKÜMLÜ 1 1) adlı arkadaşım efendim. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İkiniz beraber miydiniz? 
HÜKÜMLÜ 1 O- Evet efendim . 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- I s iatıyorlar mıyd ı ? 
HÜKÜMLÜ 10- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede ıslatıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 1 O- En altta . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- En altta ne var? 
HÜKÜMLÜ 10- Parmaklıklı yer, mUteferrika diyorlar. Orada dipte bir tuvaJet var 
HÜKÜMLÜ ll -İki tuvaJet var, birisi banyoya benziyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik vermek için, dövmek için 4 UncU kata ını çıkarıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 10- işkence en Ustte oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Oradan en Uste neyle çıkıyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 10- Orada asansör var, asansörle çıkıyoruz. 
HÜKÜMLÜ ll - Dolaştırıyorlar efendim . 
HÜKÜMLÜ 10- GözOmUz kapalı. " Atlasana" diyor. Halbuki dUz yolda yUrUyoruz. Seni duvarın önUne getirmiş 
"atla" diyor. Bir şey mi var, allayayım diyorsun , atlıyorsun, yere kUt kafanı vuruyorsun . 
Bir şey diyeyim Başkanım . İnsan hakkı diye bir şey yok TUrkiye'de. 
HÜKÜMLÜ ll - Karakoliara dUştUğUn zaman kesinlikle hak savunmanın bir yolu yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Emniyet MUdürlüğünün dışında Erzurum merkezde karakolda sorgu
lanan var mı aranızda? 
HÜKÜMLÜ 10- Karakolda da kaldık efendim. Karakolda herhangi bir baskı yoktu. Ama, Emniyete gitme, çık 
kendini 5 inci kattan aşağı at, ondan şUkUr. Olmayan işi getiriyo r, üzerine atıyor. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aranızda yakalandıktan sonra hiç kötü muamele görmeden direkt olarak 
mahkemeye çıkarılıp oradan buraya getirilen var mı? 
HÜKÜMLÜ 12 - Beni Sivas'ın Suşehri ' nde sorguladılar. Elimden hiç silah da almadılar . uç ortakları da 
buradadır. Polis diyor ki bu adamın ismini vereceksiniz. Vebalinizi , gUnahınızı çekeyim, şu göğsüın olduğu gibi 
şişti. Ayaklarım sıcak suyla yandı. Savcılığa dilekçe verdim . Savcı beyin yanında soyundum, savcı beni tetkik 
etti, Suşehri'nde. "Olamaz" dedi . Eğer ben bir suç yapsaydım, haklıydılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama kötü muamele görmUşsUn. Görmeyeni sordum . 
HÜKÜMLÜ 12- KötU muamele gördUm. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Sivas Suşehri'nde yakalanıp karakola getirildiğin zaman savcının da 
tespit ettiği gibi bUtUn vUcudunuzu yaktılar, öyle mi? 
HÜKÜMLÜ 12- Evet, bUtUn vücudumu yaktı. Cezaevine girdim , bUtUn mahkumlar mUdUre de söylediler; nasıl 
bu adama sen cezalandırıyorsun ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik verdiler mi? 
HÜKÜMLÜ 12- Vermediler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Askıya aldılar mı? 
HÜKÜMLÜ 12 - Askıya aldılar . Omuzlarından takıyorlar, kollarından bağlıyorlar, duruyorsun . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Soydular mı? 
HÜKÜMLÜ 12- Çırıl çıplaksın. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktor rapor vermedi mi? 
HÜKÜMLÜ 12 - Doktora gittik. Doktora girdiğimiz zaman yanında 1 O kişi birden giriyor. Korkup söylemiyor
duk. Söylemeye cesaretimiz yok. Sizi Sivas'a götUriiriiz, sizi ezeriz, döveriz, söylemeyeceksiniz. Korkumuzdan 
söylemiyoruz. Hatta cezaevinde iki dilekçe verdim . Cezaevinde doktora çıkacağım , yine kabul etmediler, benim 
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dilekçeleriınin ikisini de reddettiler. Suç ortaklarım ın da ikisi buradadır . Elimden bir silah alınmışsa, suçsuz yere 
yatıyorum . 6 sene 8 ay ceza aldım. 8 çocuğum var. Şurada boşuna boşuna gelmiş yatıyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Başka kötü muamele gören var mı? 
HÜKÜMLÜ 13 - Türkiye'de eğer adalet arıyorsunuz, hukuk arıyorsanız sadece kitaplarda var. Suçlu ge liyor, 
mahkeme huzuruna çıkıyor ; hakimlerimiz, savcılarımız suçluyu, ınal sahibini ve ihbarını yapanı tahliye ediyor. 
Polis memuru, devlet memuru ticareıle uğraşamaz, 657'de var, 125 inci maddede der ki : 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanuna tabi olan bir ki ş i ticareıle uğraşamaz." Bir polis memuru arabasına 99 Broadway arabaya 
biniyor. Ben de 20 sene devl et memurluğu yaptım , 83 model bir arabam var. Geliyor, bir ay, birbuçuk ay vatan
daşın peşinde geziyor, di yor ki: " Bana bir silah lazım , ağabeyime hediye alacağım, bir silah lazım ." Ben de 
arkadaşıma gidiyo rum , bana bir silah lazım di yorum ve bir s ilah la bizi alıyor, getiriyor, işkencey le, sopa zoruy
la. Diyeceksin ki sopa nas ıl ; sadece cop zoruyla. Ayak larını açtırıyor, pantolonunu çıkarttırıyor "bana isim vere
ceksin, yoksa seni öldürürüm" diyor, tehdit ediyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bunu nerede yaptıl ar? 
HÜKÜMLÜ 13 - Artvin Borçka İlçe s inde , Artvin Kaça kçılık Şubesinde . Polis memurunun ismini de vereyim : 
Ümit Karataş . Polis memuru bana ge liyor. " Ben Kars ' ta petrolcülük yapıyorum" diyor. Evime götürUyorum, 
ekmeğimi yed iriyorum , suyumu içiriyorum , yatağımda yatırıyorum . Bu adam polis çıkıyor. Benden bir silah 
istiyor. Biz silahı alıyoruz. Gidiyorum arkadaştan iki tane, bir küçük, bir büyük, bu da Karadeniz yapması , Laz 
yapması dediğ im iz. Dönüyoruz, adam ekiple bizi yakalıyor, karakola alıyorlar. Karakol da tamamen cop zoruyla, 
başka işkence görmedim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada kaç gün kaldınız? 
HÜKÜMLÜ 13 - Karakolda bir gün, bir gece kaldım . Ertesi gün savcılığa çıktık , savcılıkta tutuklandık . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Savcılığa çıkınca cop olayını anlatmadınız mı ? 
HÜKÜMLÜ 13 - Anlatsan da savcı bir şey yapmıyor. Savcı emir veriyor: "Ben size Uç gün müsaade veriyorum, 
bunlardan bir şey alamazsanız bir üç gün daha müsaade vereceğim." Bir ilçe savcısı bunu söylüyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Savcının ad ı ne? 
HÜKÜMLÜ 13- Borçka Savcısı Celal Eser. 
BAŞKAN OR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Doktora çıkarınıyarlar mı? 
HÜKÜMLÜ 13- Sayın milletvekilim , doktor seni burada muayene ediyor. Polisler de karşıda duruyor. Baktığın 
zaman işaret ediyor: "Götürürüm oraya." Bu suçlu olmasa dahi suçu kabul ediyor. Yani , zanlı olarak götürüyor
lar, fakat suçlu olarak dışarı çıkarıyorlar . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç çocuğun var? 
HÜKÜMLÜ 13 - 4 çocuğum var. 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- 20 yıllık memurum dedin , ne iş yapıyordun ? 
HÜKÜMLÜ 13- Serbest meslek yapıyorduın , özel sektörde ınuhasebeciydim . Ziınınetten alındıın. 
TUTUKLU 2- Efendim, karakolları bırakın evde işkence yapılıyor, şahsın evinde işkence yapılıyor. 
HÜKÜMLÜ 13 - Bizim savcılarıınız, hakimlerimiz polis raporuna bakıyor. Bu adam bana ticaret için geliyor, 
silah alacağım diyor. Rapor tutuyor, fezleke hazırlanıyor, 2 tane silah la Devlet Güvenlikte yargılanıyorum. isim, 
üçüncü bir kişi alıyor; yani , silahlar kimden alınmış . Onu getiriyoruz, onun elinde imalat için bazı edevatlar 
bulunuyor. 90 günde hakim onu tahliye ediyor, bana 4 sene 2 ay ceza veriyor. 4 çocuğum var; birisi üniversite 
ikinci sınıfla , ikisi lisede, biri ortaokulda. Buna eğer devlet bakacaksa ben burada yatarıın sayın milletvekilim. 
Sizler buraya kadar zahmet ettiniz, hiç olmazsa sesimizi duyurun . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz anlatın. 
TUTUKLU 2 - Biz esrardan fezlekelerimizi hazırladılar. Operasyon düzenlendiler, MiT bizi bastı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede? 
TUTUKLU 2- Rize 'de. Ben kendim içiyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yetiştiriyor musunuz? 
TUTUKLU 2 - Ben istanbul'a gidip alıyorum. 
BAŞKAN OR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada bulabiliyor musun ? 
TUTUKLU 2- Hayır, burada öyle bir şey yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nas ıl dayanabiliyorsun ? 
TUTUKLU 2- Bunun alışkanlığı yok. Sigara alışkanlığı vardır, onun alışkanlığı yoktur efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Ne kadar zamandır buradasın ? 
TUTUKLU 2 - 7 ayı geçti . 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 7 aydır hiç alınadın mı? 
TUTUKLU 2- Hayır efendim, hiçbir zaman . almadım. Bu esrar bağ ımlılığı kesinlikle yapmaz. 
Olay günü bana başkasının kanalıyla girdiler. Dayımın oğlunun kanalıyla bana girdiler. Bana polis hiçbir şey 
yapamıyordu . Nasıl yapamıyordu ; ben köy yollarında içerdim , çarşıya giderdim . içtiğim i de biliyordu, bir türlü 
beni alamıyordu . Bizim orada petekler var; petekler esrar maddesi kenevir değil kendir. Ben de tutup onların bir 
çuval kendirini yaktım , I O kilo istemişti , 40 kilo kendi ri verdim, onlardan 15 bin dolar para alacaktım . Böyle bir 
anlaşma Uzerine biz yakalandık. Beni o operasyonda alamadı lar. Kardeşimi operasyonda yakaladılar. Evin içinde 
işkence yaptılar. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl yapıyorlar, kendi evinizde mi? 
TUTUKLU 2- Evet, kendi evimizde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Evde kimse yok muydu? 
TUTUKLU 2- Olsa ne olur ki , jandarma sarmış her tarafı , MiT sarmış her tarafı. 
TUTUKLU 2'nin Dayıoğlu - Evde Tutuklu 3, ben ve biri kişi daha vardı, Uç kişiydik . 

TUTUKLU 2- Çay toplama zamanıydı , herkes girmişti. Evimizin yanında çoluk çocuklu , aile! i bir ev vardı, ama 
çocuklar okula gitmiş , aile Tercan ' a çay toplamaya gitmiş . Bu vaziyette evde işkence yaptılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yaptı lar? 
TUTUKLU 2- Her türlü fiziki işkenceler yaptılar . Ben seslerini duyuyorum . Operasyonda beni alamadı lar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elbiselerinizi çıkarıp mı yaptılar? 
TUTUKLU 3- Sadece dövdüler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik verdiler mi? 
TUTUKLU 2- Hayır, evde onları yapmadılar, dövdüler. Aramızda hemen hemen 80 metre var. Bizim orası biraz 
ağaçlıktır . Ben operasyonda kaçmıştım . Operasyonda beni alamadıkları için buna daha çok işkence yaptılar. 
Aslında suç şekli teşkil ederse benim. Ben suçsuzum demiyorum . Ne bunun suçu vardır ne de onun . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Sana da bir şey yaptılar mı? 
TUTUKLU 2 (Dayıoğlu)- Bana hiçbir şey yapmadılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Orada öbürlerine yapılanları sen gördün, ne yaptılar? 
TUTUKLU 2 (Dayıoğlu)- Ellerine, ayaklarına vurdular. 
TUTUKLU 2- Ben de silah olduğu için beni alamadılar. Muhbirle gelmişler, ama yeltenemediler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Sonra karakala mı götürdüler? 
TUTUKLU 2- Bunları karakala götürdüler. Ben 20 sonra evin içinde yakalandım. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Karakolda kötü muamele yaptılar mı? 
TUTUKLU 2- Karakolda bir şey yapmadı lar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hüküm giydin iz mi? 
TUTUKLU 2 - Hayır. 

HÜKÜMLÜ 8 - Şu anda Tapu Kadastroda çalışan ..... isminde memur bu tuzağı bana kurdu . Şu anda da evinde 
rahat görevindedir. Benim çocuğumun ikisi lise birde, biri ilkokul dörttedir. Şu anda onlar sahipsiz ve okula git
miyorlar. Bunlar cahil kalırlarsa acaba bunlar hiç vicdan azabı çekmiyarlar mı? Şu anda ben 6 çocuğun 
babasıyım , benim evime kim bakıyor? Bu adam gitsin, Türkiye'de bir PKK'nın muhbirliğini yapsın, bir 
Hizbullahçının muhbirliğini yapsın. Böyle benim gibi bir vatandaşı getirip buraya koymakla vicdan azabı çek
miyar mu? Bunun kazancı nedir? Ben onu öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizi de dinleyelim. 
TUTUKLU 4- İranlıyım, 7,5 aydır buradayım , yeni !isan öğrendim . Ben sınırda olurum, günde 100 kişiyi sınır
da Türkiye'den İran'a, İran'dan Türkiye'ye getiririm. Şoför olarak hizmet ediyordum . Ben hocaydım , devrim 
olduktan sonra hocalıktan çıktım , buraya geldim. Beyazıt ' ta bir tanıdığın evine gittim . Orada geldiler, bizi 
yakaladılar. Amcaoğlu ajanmış , kaçak mal var diye onun evini söylemiş. Operasyon yaptı lar , benimle beraber 
yakaladılar. Beni başka odaya aldılar. Silahı tuttular, dediler "nerede?" Ne nerede dedim . Getirdi onu " İ smet bu 
değil mi?" O diyordu "yok, valiahi ben görmedim." 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar siz buradasınız? 
TUTUKLU 4- 7,5 aydır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada ne kadar kaldınız? 
TUTUKLU 4 - Orada 2,5 ay kaldım. Jandarmayı büyük bilerek, adalet bilerek "beni jandarmaya verin" dedim. 
Bizimle beraber sadece bunun bayanını yazmışlar. Bayanını da başka evde tutup getirmişler. Toplum değilsin, 
teşekkül değilsin, beni bağladılar, bayanını da bağladılar. Bayanı bıraktılar, gitti . Bir sefer tercüman dedi inter-
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potden arıyorlar, bir sefer dedi Ankara'dan polisimizden arıyorlar. Sen Türkiye 'ye gelip gidiyorsun, suç 
işlemişsin . Biz İran ' da , Türkiye'de demokrasi var, Türkiye böyledir diyorduk. İran ' da Türkiyeliyiz, Türkiye'de 
İranlıyız . 7,5 aydır suçum neyse bana desin , ben özümden savunma yapayım . Param da yoktur. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mahkemeye çıkarnıyer musun? 
TUTUKLU 4 - 28 günden bir kere mahkemeye çıkardılar. Bir gün pasaportun yok dediler. Özünü bana anlat
mıyorlar. Oradan buradan haber alıp gelip "seni interpolden istiyorlar, senin pasaportunun doğruluğunu istiyor
lar" diyorlar. Ben de hepsinden Umitli oldum, sahte pasaportla buraya gelmedim dedim . Benim çocuğum iki sefer 
buraya geldi , ona da ziyaret izni vermiyorlar, görmedim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Seni Emniyet Müdürlüğüne İkinci Şubenin olduğu yeri aldıkları zaman 
avukat ister misin diye sordular mı , sen avukat istemiyorum dedin mi? 
HÜKÜMLÜ 10- ormadılar. Avukat yoktu . 
TUTUKLU 4 - Karakolda iki gün kaldım , buraya geldim. Ben bir yabancı adamım , turist olarak size gelmişim . 

Elimin kırığını gösterdim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne dedi avukat size? 
TUTUKLU 4- Doğubeyazıt, sınırdı. Kızdı , sen konuş dedi . Bir daha elimi kaldırdım , suçum yoktur dedim. Önce 
beni savcı tutuklamadı, o tutukladı. Burada da savcı benim tahliyemi istiyor, hakim bakmıyor. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz geçen sefer de vardınız, siz kötü muamele gördüntiz mü? 
HÜKÜMLÜ 14- Kötü muamele görmedim . Üç senedir buradayım , .... doğumluyum . Hiçbir suçum olmadan beni 
Uç senedir buraya stirdüler. Ziyaretçim gelmiyor, her şeyden mahrum kalıyoruın . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne istiyorsunuz, sevk mi ? 
HÜKÜMLÜ 14- Hınıs ' a sevkimi istiyorum . Orada herhangi bir takıntım, bir eylemiın yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dilekçe vermediniz mi ? 
HÜKÜMLÜ 14 - Dilekçe geçen sene bir sefer verdik. Adalet Bakanlığı oraya faks çekmiş, bildirmiş , ret gelmiş. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu sene bir daha verin. Cezaevi idaresine sevk istiyorum diye verin , 
olmazsa bize yazın . Biz de onu araştıralım . 

HÜKÜMLÜ 14- Hınıs kabul etmiyor. 
HÜKÜMLÜ 15- Efendim, ben bir konuyu arz edebilir miyim? Öncelikle buraya geldiğiniz için size teşekkür 
ederim. Aklıındayken söyleyeyim, buradakileri es geçmemenizi rica ederim . 
Burada birçok insan benim babamın yaşında . Bu insanlar işkence gördükten sonra, bunların çocuğu yaşında 
insanlar, yUzUne karşı on sefer yüz sefer bunların karısına hakaret etmiştir . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hep aynı fıkirde misiniz? 
HÜKÜMLÜ 10- Evet. 
HÜKÜM LÜ 15 - Hadi işkenceyi bırakın , biz suçluyuz kabul ediyoruz. Hepimiz namus lu ve haysiyetli , şerefli 
insanlarız. Bir insan suçlu da olsa, şüphe üzerine de tutulsa hiç kimsenin ona hakaret etmeye hakkı yoktur. Ben 
de evliyim. Adam karıma hakaret ediyor. Senin ananı bilmem ne ederim. Bir kere değil , on kere değil , yüz kere 
değil , söylüyor. Beni 45 dakika dövmüş . 45 dakikada siz hesap edin, bu insan ne kadar bana hakaret de edebilir 
bu insan . Artı dört beş kişi bir anda saldırıyorlar. Bu insana sorun bakın , etmediler mi , hepsine sorun . Bakın 
efendim, siz dişli olmalısınız, buraya gelmek yetmiyor. Ben ı 5 sene Avrupa 'da kaldım, Almanya'da yaşadım . 
İster şüphe üzerine ister sanık olarak suçlu olarak dahi bir insan gitse oraya tutuklu halinde değil hakaret, 
dövmüyorlar bile, düşünebiliyor musunuz. Bugün Avrupa bizi kötüledi mi, karaiadı mı , biz diyoruz ki işte bakın 
neler yapıyorlar. Adamlara "gavur" diyoruz, aslında gavur biziz. Bunu ben kabulleniyorum. Müslüman olduğu
muz halde gavuruz, gavur muamelesine maruz kalıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizi nerede sorguladılar? 
HÜKÜMLÜ 15- Beni narkotikte sorguladılar. Evime geldiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzurum Emniyet Müdürlüğünde mi? 
HÜKÜMLÜ 15 -Narkotik ayrı efendim, Karskapı ' da . Benim suçum esrar içmek. Yalnızca ve yalnızca esrar 
içmek. Ne alıını var, ne satımı var. Üzerimde bile taşımıyorduın. Evimde koyuyordum, yastığıının altında esrar 
içiyordum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hangi tarihte sorguladılar sizi? 
HÜKÜMLÜ 15 - 27-28 Şubat. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl bir yer, orayı bize tarif edebilir misin ; gözün açık mıydı? 
HÜKÜMLÜ 15 -Açıktı. İki kat, orası zaten nonnal nezarethane. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yaptılar? 
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HÜKÜMLÜ 15- Beni dövdüler, öyle aşırı bir işkence hiç görmedim . Saçlarımı bütün yoldu lar, bıyıklarımı çek
tiler, copladılar. Ondan sonra birtakım şey l er söylüyorlar ki, mesela ben tutuklanınadan üç hafta önce araba 
pazarına gitmiştim , kendime bir otomobi l bakıyordum . Adam diyor ki: "Sen orada kime güzellik yaptın, kime 
esrar ettin, içirdin?" Olm ayan bir şey, düşünebiliyor musunuz. insan o halde, o esnada artık kafayı yiyecek gibi 
oluyor. Seni öy le bir duruma düşürüyorlar ki olsa dahi söy leyeceksiniz. Birtakını şey l e ri söy lemen izi istiyorlar. 
Artı, ben, küfür olayına kesinlikle karşıyıın, size Avrupa ' yı da anlattım . Bu konuda dişli o lmanız ı arzu ed iyorum, 
peşini bırakınayın lütfen . 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Size kötü muamele yapılmamış , nerede sorguland ını z, niçin gittiniz? 
HÜKÜMLÜ 16- Beni Erzurum 'da köyden aldılar. Jandarma getirdi, karakolda sorgulad ıl ar . 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Delilini, cinayet silahını vermiş miydin? 
HÜKÜMLÜ 16- Hepsi vardı. Ben firardım , yakalandım . 
BAŞKA DR. SEMA T. PiŞKi SÜT- Firar olmadan önceki sorgunda kötü muamele görmüş müydün? 
HÜKÜMLÜ 16 - Görmedim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Çünkü, silahını teslim ediyorsun , cinayeti söylüyorsun. 

enin nedir? 
TUTUKLU 5 - Ben 4 ay 1 O glln fırari' geçt im . Firar nedeni m de işkence korkusu. Suçu m cinayet. Biz Kllrtüz. 
Birbirimizi vurduk. Kürtlerin olayı biraz ağır oluyor. Biz bunu düşünerek kaçtık. Kaçtığımız zaman i s miıni zi 

veriyorlar. 60 kişi yo lcu vardı. 60 kişi yolcudan on lara yarayanla r, 4 kişi bizim üstümüze şahitlik vermişler, 5-6 
kişi bizi tanımış, kimi si lah vardı diyor, kimi yok diyor. 2 kişi kesinlikle var diyor. Ben de o anda kaçtığıın için 
savcını n karşısında suçlu olarak görünüyoruın . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Kötü muamele yapmadılar. 
TUTUKLU 5- Ben öncelikle işkenceyi düşünerek karakala teslim olmadan hep kaçtım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- iz geçen sefer var mıydınız? 
HÜKÜMLÜ 17- Hay ır , yeni ge ldim . 'u n yerli siyiın .... . fakültesi ınezunuyum , ziraat mühendisiyim. Evve la, size 
hoşgeldiniz diyorum. Tabii ki, bu ziyaretierinizden dolayı, bizi ziyadesiyle memnun ediyorsun uz. Fakat, ben şuna 
inanıyorum: Sizlerin bu ziyareti, kanayan yara nın kanını kesmekten ziyade, kabuk bağlayan ya ra l a rı ka natıyor. 

Bir kere biz millet olarak, örf iidetl erimizden, dinimizden uzaklaşmışız. Ben de suç luyum, suç a ltından kemer olsa 
h iç kimse bunu s ırtın a tak m az. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Doğru , biz de zaten ona bakmıyoruz. 
HÜKÜMLÜ 17 - Bunların hepsini kabul ediyoru z. Hep suçsuzuz diyoruz, ama suçluyuz. Suçsuzuz derken, 
karakollarda olsun,jandarmada olsun , cezaevlerinde olsun bir kere buradaki görev lilerin hepsi nitelik ve nicelik
lerini kaybetmişler. Bugün fakültelere dönelim . Hakim ve savcılarımızı e l eştir i yoruz. Üç gü n müsaade ede lim, 
gidin bir daha sorun. Ben ziraat fakültesi 1984 ınezunuyuın . Mali bilimlerde de okudum , terk ettim . Şunu 
gördüm : Eski eğitim öğretiml e şimdiki eğitim öğretim arasında çok büyük fark va r; ya ni , bu okullardan, bu fakül
telerden hakim de yeti şse, savc ı da yetişse, mühendise de yeti şse, doktor da yeti şse nitelik ve niceliklerine uygun 
olarak yetişmiyor. Bir kere kaliteden u zak la ş tı ve kaliteden uzaklaşınca, tabii ki verilen kararlarda, yapılan 
hareketlerde soruın suzca hareket edecek lerdir. Bir poli s memurunu düşünelim. Bu polis memuru kahvehanenin 
bir köşesinde, iş bulamamıştır, g itmiş polis memuru olmuştur. infaz koruma memurunu düşü nelim , iş bula
mamıştır, infaz koruma memuru olmuştur . Halbuki , infaz koruma mem uru , polis memuru, jandarma olsun , asker 
olsun, bunların toplumumuzun eli t kişileri olması lazım . Çünkü, bunlar sürek li suç işleyenle yüz yüzed irler. 
Bunlar eğer hal ve hareketlerinde yeterli şeki lde hareket edebilirlerse o suç lu yeni bir suç lu doğurmaz, o suç orada 
kesilir. Fakat, bunlar, niteliklerine uygun hareket etmedikleri için bir suç lu gelen iki suç lu olarak çıkıyor . 

BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, bunlara rağmen kötümuamele olsun nıu? 
HÜKÜMLÜ 17- Hay ır efendim . Kötü muameleyi hiç kimse kabul etmez. Bizim ge lenek lerimizde yoktur, bizim 
törelerimizde yoktur. Düşmanı dahi esir aldıktan sonra onun kılıcını eline verip gönderen bir ecdad ın torunlarıy ı z. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Niye bu kadar çok kötü muamele oluyor? 
HÜKÜMLÜ 17 - Buralarda onu siz araştıracağınıza, bunları yeti ştiren , bunları meslek sahibi eden -siz poli 
tikacısınız, siz bizlerden çok çok daha iyi biliyorsunuz- tavassut larla i şe giri liyor. Bu insan neyi biliyor; hiçbir 
şeyi bilmiyor. Bir tavassut ediyor, eına Pişkinsüt H anım efendi örneğin bir tavassuna bulunmuştur. Bu insanın o 
görevle ilgili hiçbir niteliği yok tur. c yapıyor; onu göreve alıyorlar . Bu görev a lının ca zaten top lumdan dışian
mış bir şahıst ı bu , kahve köşesinde ezile ezile bir hale gelmişti . Tabii buraya ge lince, devlet bunun beline sil ah 
bağlayınca, devlet buna bir yetki verince, bu yetkisini devletin onurunu koruyacak şeki lde değil. o suçluyu eze
cek şekilde, yeni suçlu lar doğuracak şekilde kullanıyor. Benim sizden istirhamım şu : Ben burada ziyadesiyle 
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rahatsız oluyorum. Burada iranlı arkadaşım var. Bir iran Devletinin karşısında, Türk Devletinin kötülenınesini , 
Türk adaletinin kötülenmesini yediremiyorum, ben bunu kabul etmiyorum. Arkadaşım için demiyorum, toplum 
adına diyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Zaten biz de yalnız konuşuyoruz. 
HÜKÜMLÜ 17- Sizlerin bu araştırmalarınız, her ne kadar yalnız konuşsak dahi basına yansıyor. Bu basın , insan 
haklarını , biliyorsunuz bizden, buradaki vatandaştan çok daha iyi izliyor. Biz Türk Milleti olarak, Türk Devleti 
olarak bunların yanında küçük duruma düşüyoruz. 16 büyük Türk Devleti kurulmuştur. Her biri de adaletsizlik
ten dolayı yıkılınıştır , yenisi kurulmuş , daha güçlüsü kurulmuştur. Türk Devleti hiçbir zaman yok olmaz, bunu 
kabul ediyorum . Fakat, bunlardan ziyade, bir kere eğitim kurunılarıınızın eğitim seviyesini yükseltmemiz lazım . 

Bunun için çalışmalar yapmamız lazım. Benim iicizane görüşüm . Çok değerli insanlarıınız var. işe başlatılan 
şahısların , infaz koruma memuru arkadaşlarıınız, bilhassa cezaevi müdi.irleri, bir kere dört dörtlük psikolojik 
eğitimden geçirilmeleri lazım . Bu insanlar eğer geçirilınezse , infaz koruma memuru değil , infaz yakma memuru 
olurlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ayrıca denetlenecek. O mekanların da olmanıası lazım . 
HÜKÜMLÜ 17- Tabii, muhakkak denetlenecekler. O mekanların da tabii ki olmanıası lazım. Sizler ziyadesiyle 
bizleri memnun ediyorsunuz, sağolun, zahmet çekiyorsunuz, geliyorsunuz. Temsil ettiğiniz şahısları ziyadesiyle 
memnun ediyorsunuz. Biz bunlara inanıyoruz. Fakat, şimdi , buraya gelnıekle , sornıakla o karakollar kapanacak 
mı , o işkencehane yok olacak mı. Ben buna inanmıyorum . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Şimdi, işkence yok deniyor. Bu kadar insan var diyor, hangi odaya gir
ersek var diyor. Herkes de gidiyor. Mesela anlatıyorlar, karakala gidiyorsunuz veya emniyet müdürlüğüne gidiy
orsunuz, bütün bu söylenen elektrik sistem leri, kablolar, her şey var. Ondan sonra deniliyar ki : "Hayır." Peki, bu 
odalar, bu mekanlar, bu aletler ne işe yarıyor. Bu suç olmuyor. Bir de kullanımı var. Bu kullanıldıysa kim tarafın
dan kullanıldı? Kim şikayet etti de kullanıldığı belli oldu? Bunların cevabı olmaz ki . Rüşvetin belgesi yok diye 
bağırıyorlardı , o tür bir şey . Biz politikacıysak , hangi odaya girdiysek, biz suçlara bakmıyoruz, kimi gaspçıdır, 

kimi şudur, kimi budur ve suçlar cezasını adil olarak çekebilıneli . Uyuşturucuyu ayrı bir kenarda tutalım . 

Aranızda zenginiz var ını, aranızda parası , babası , dayısı olan var mı? Onlar nerede; onlar hep dışarıda . 

TUTUKLU 2- Onlar gelmezler buralara. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Şimdi , bu adalet oldu. 
H ÜK ÜMLÜ 17 - Ben, bunu arz etmeye çalışıyorum . Ben on yıldır güneydoğudaki terör örgütlerinin barındığı 
ormanların güvenlik kesimini yapıyordum . Arkadaşım Alınanya ' dan çok güzel bahsetti . Diğer Avrupa devlet
lerinden bahsedildi. Bu devletler inzibat güçleri , sorgulama güçleri ne kadar onlar bizi ilgilendinııez . Onlar ne 
kadar güzel bir sorgulama sistemi, işkencesiz bir sorgulama sistemi yapıyorsa, oranın vatandaşı da vatandaşlığını 
yapıyor. Ben vatandaşlığıını yapamıyorum . Ben vatandaşlık görevimi yerine getirseın devlet de bana o işkenceyi 
yapmaz. Yapmaz derken, ben bu işkenceyi tasvip etmiyorum. Önce, böyle günlük, sanal şeylerle uğraşnıaınak 
lazım . Temelden bir kere eğitimi düzeltınek lazım. Adalete eleman yetiştiren, adli kuruma eleman yetiştirenler, 
hekim leri m izi yetiştiren ler, nıühendislerimizi yetiştirenler yahut işçiınizi, köylüınüzü yetiştirenler bir kere kaliteli 
olmalı. Şunu diyorum : işkence sadece fiziki olarak olmuyor; psikolojik olarak oluyor. Bugün bir af konusunu 
çıkardınız. Bence bu af konusunu çıkarıp, bu affı vermemekle o arkadaşlarım ız, cezaevlerindeki, karakollardaki 
fiziki işkencelerden çok daha büyük psikolojik işkence çekiyorlar. Daha fazlasını çekiyoruz efendim. Artı , bu 
işkence sadece bize de yapılmıyor, ailemize de yapılıyor, benim çocuğuma yapılıyor, benim eşiıne yapılıyor. 
Buraya kapıya geliyor. Erzurum ' un soğunu belki bilemezsiniz. Ben bu yaşıma kadar Erzurum 'da yaşıyorum , 40 
derece, 50 derece soğuk var. Benim eşim gelip kapıda soğukta 5 saat sıra bekliyor. Yarın ben buradan çıktığım 
zaman, dünya beşerdir, bir ufak tartışmam olduğu zaman diyecek ki , sen gittin kendi günahını çektin içerdi , ben 
seni geldim 5 saat dışarılarda, kapılarda 40 derece soğukta bekledim. Benim eşim de eğitmen . Bunu bana diye
cek. Göstermelik bir bekletme salonu yapılmış, kapısında kocaman bir kilit var. Benim ziyaretçim orada bekliy
or. Burada pazartesi günü ziyaret günüdür, arama ekibi gelip arama yapıyor. Dışarıda 3 saat, 4 saat bekletiyorlar. 
Jandarma ile idarenin arasındaki problemler psikolojik olarak mahkum yansıyor, suçluya yansıyor. Fiziki 
işkencelerin yaraları , izleri kapanıyor. Sizler bunları da göz önüne alınız lütfen. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yemekler 700 000 lira iaşe deniliyor. 
HÜKÜMLÜ 7- O normal. Jandarma tarafından bize gelen yemekleri çok alt üst ediyorlar. Buraya gelene kadar 
şekilden çıkıyor. 

HÜKÜMLÜ 17 - Temiz çarşatlanmız geliyor, karın oı1asına serpiyor, orada arama yapıyorlar. Burada X-Ray 
cihazı var. Neden alınmış X-Ray cihazı?! idare, bunu, mümkün mertebe gayet güzel bize iletiyor. 
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HÜKÜMLÜ 7 - Burada askeriye ile idare birbirine tersler. Ters oldugu için asker 1 200 askerle buraya girdi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zaman? 
HÜKÜMLÜ 7- Bir ay oldu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yaralanan çok oldu mu? 
HÜKÜMLÜ 7 - işkence yok, arama yapıyor. Hepsini karın içerisine serptiler. Getirdiler bizim koguşlarımıza 
bozuk bir cep telefonu attılar . Ondan sonra neymiş ; mahkum cep telefonu kullanıyor. Burada adamın ziyaretinde 
haftada 5 milyon zor ziyaret parası geliyor. 5 milyon la ne kadar cep telefonu çalıştırır . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir ay önceki aramada yaralanan oldu mu? 
HÜKÜMLÜ 7 - Hayır, sadece girdi , arama yaptılar . Ondan sonra telefon attı. Aslında telefonu atanı ben tanıyo
rum , Ustegmendi . Ben bunu savcının yanında tegmenin yüzüne de konuştum ; ama, kabullenmedi ve saatler 
boyunca mahkum orada ifade verdi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İsmi ne? 
HÜKÜMLÜ 7- İsmini tam olarak bilmiyorum, dış gUvenligin Ustegmeni . 
TUTUKLU 6- Ben 9 aydır buradayım efendim. Suç ortagı olarak ismi .. . olan arkadaşı bana zorla yamadılar . Ben 
Kazıkbeli Yayiasından aldıgım , polis olduğunu bilmediğim kişiler beni bu işe teşvik ettiler. Benim 1 adet silahım 
vardı , benden aldılar . Dediler ki : Ülkü ocaklarından geldik, yakalanan silahların yerine el yapımı silah verelim. 
Ben deKazıkbeli Yayiasından 5 adet silah temin ettim, bunlara verdim . Beni yakaladılar. Ben Sivas' ı hiç bilmi
yorum. 7 nci ayın &'inde yakalandım . 7 nci ayın 20' sinde mahkemeye girdim . 10 kişi , Sivas sorgu, emniyet, terör, 
kaçakçılık, organize dolandırdılar, artı benden para talep ettiler. Benim bir oto galeri ortaklığım var. 7'nci ayın 
14'Unde Tutuklu 6a, Tutuklu 6 adına Tokat Akbank 'abana para havale ettirdiler. Elleriın kelepçeli , beni oradan 
aldılar, Tokat'a götürdüler. Tokat' tan o parayı aldılar, beni Sivas Suşehri ' ne getirdiler. Bu şahısları da bir ihbar 
Uzerine yakalamış lar. Ben bunları tanımıyorum . Bu şahısları ben eınniyette tanıdım. " Bu silahları iSiM 1 ' den 
aldım diyeceksin" diye baskı yaptılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yaptılar? 
TUTUKLU 6 - Gözlerim baglı , Sivas bölgesini bilmiyorum . Sorgu, emniyet, terör diye bahsediyorlar. Beni 
arabayla götUrdUier, getirdiler. Suşehri'nde ben bir hafta kaldım . 50-55 gün sonra buraya cezaevine sonra -af 
buyurun- benim alttından 3 kilo kan gitti . Kum torbasıyla dövdüler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yaptılar, bir şeye mi sardılar? 
TUTUKLU 6- Gözlerim kapalı. Beni gerdiler, bir şeyle bana vuruyorlar. Kum torbası olduğunu ben tahmin edi
yorum, sert bir cisiındi . Burada kanamadan yaklaşık bir ay sonra hastaneye götürdüler bir film çektiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İdrar yolundan ını geldi , büyük aptesini yaptığın yerden mi? 
TUTUKLU 6- Hayır, altıından . Buradaki filmde bozuk çıkmış . Beni tekrar hastaneye istediler. Hastaneden o film 
gelmiş , daha o filmden haber alamadıın . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cezaevine girerken kapıda muayene ediyorlar, darp cebir vardır, yoktur 
diye rapor vermiyorlar ını? 
TUTUKLU 6- Beni Sivas Araştırma Hastanesine götürdüler. Beni Filistin askısına astılar . Pantolonuınu kestiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Filistin askısına nasıl astılar? 
TUTUKLU 6 - Beni tersine bacağıından aşağı sallandırdılar. Aşağı yukarı 2,5-3 saat askıda kaldım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dolabın üstüne mi astılar? 
TUTUKLU 6- Bilemiyorum, tavandan bir şeyle aşagı sallandırdılar . Yalnız, bir lastik cisim ayağıma bağladılar. 
Bacagım şişti. Beni hastaneye götürdüler. Doktor filme havale etti. Beni arka kapıdan götürdüler, 300 metre 
ileride arabanın içerisinde bir hemşire getirdiler, i~e vurdurdular. Getirip beni nezarethaneye attılar. Ondan 
sonra, getirdiler Suşehri'nde bu şahıslada baskı ve işkence zoruyla "bunu kabulleneceksin" dediler, ben de kab
ullendim. Bana 5 yıl olarak ceza verdiler. Artı evimde babadan kalma, 119 senelik beşli bir mavzer vardı, 4 sene 
de bundan verdiler. Ben babama ait diyorum. Bana diyor ki : "Ben babana mezarda onu mu soracağım ." 1 19 sene
lik, Osmanlı döneminden kalan bir şey, mermisi de bulunmuyor dedim . Buradaki Devlet GUvenlik bana diyor ki : 
Ben gidip mezardaki babana ını ceza vereceğim diyor. Bana 1 O sene ceza verdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Siz nereden geldiniz? 
TUTUKLU 7 - Buralıyım , cinayetten yatıyorum. Ben kötü muamele görmedim . Silahıını götürdüın , teslim ettim. 
Savcılıkta ifademi aldılar . Üç senedir daha delillerim toplanmadığı için hüküm giymediın. 
TUTUKLU 5 - 3 sene 8 aydır bu olay böyle devam ediyor. Karşı taraf Uç dört ay bizden davacı oldu, daha sonra 
davalarından vazgeçti ler. Şimdi , mahkeme daha sonuca varmadı. 60 kişiye karşı 6 kişi biz. O 60 kişi içinde 1 kişi 
vurulmuştur, 2 kişi yaralanınıştır. Bir kişi bizden yaralanmıştır ve her iki taraftan karşılıklı silahlı atışlar olmuş-
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tur. Beni hep uzaktan göstermişler. Ölen şahsın sırtında Araştırma Hastanesinde barut izi vardır. Benim elimde 
uzaktan uzun namlulu bir Keleş silah gösteriyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Avukatınız var mı? 
TUTUKLU 5 - Avukatıınız vardır. Şimdi , uzun naınlulu Keleş silah ateş ettigin zaman bunun barut izi olmaz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, onları biz bilemeyiz. Avukatlarınızın mahkemede söylemesi lazım . 
Savcının degeriendirmesi l azım , kriıninal tetkik yapılması l azım. 

TUTUKLU 5 - Suranın balistik raporu yapıld ı , başka bir şey yapılmadı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mahkeme ne zaman? 
TUTUKLU 5 - 24 Nisan 'da mahkemem oluyor. 3 sene 8 aydır buradayım . Bir türlü sonuca varamadık . Karşı 

taraftan kimse davacı olmadı. Biz oraya çıktıgımız zaman derdimizi tam anlataınıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Avukatınızı an latın. 
TUTUKLU 5- Avukatımıza da anlatıyoruz, avukatımız da her şeyi anlatamıyor. Ben suçsuz olarak 3 sene 8 aydır 
burada yat ıyorum. 4 ay lirar gezdim. Siz belki daha iyi bilirsiniz, uzun namlulu silahın agzında barut izi olmaz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, onu hakimler, savcılar bilir. 
TUTUKLU 5 - Üç sene veya iki sene bir mahkeme devam ettigi zaman kanunianınıza göre bizim tahliye 
hakkımız vardır. 3 sene 8 ay bu mahkeme devam ediyor. Bir ay, iki ay burada mahkeme bitecek, ondan sonra 
Yargıtaya gidecek uzun sürecek. Benim çoluk çocuğum perişan olacak. Ben perişan olmuşum . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz 24 Nisanda mahkemeye çıkın . O mahkemeden sonraki durumunuzu 
bize yazın. Şu an bir şey söy leyemeyiz. 
Sizin nedir? 
TUTUKLU 8- ..... İlçesinde oturuyorum . Buraya tutuklanıp gelme nedenim hırsızlık . Yalnız, ben 7 aydır dışarı
daydını, Çanakkale ' deydinı. Elimin eınegi, alnınıın teriyle ekınegiıni kazanıyordunı . Orman işletmesinde çalışı
yordum. Dışarıdan geldim . Bekarıın, ev eşyası alıyorduın . Pazarlanıacının birisinden bir teyp aldım . "Birkaç 
eşyada evde geçici olarak kalsın " dedi . Köy köy dolaşıp bunları satıyornıuş. Çocuk gitti, iki üç gün sonra elinde 
di ğer çalıntı eşyatarla birlikte yakalanmış. Karakota ge lip küçük kardeşim le birlikte bu hırsızlığı yaptığın ı söylü
yor. O tarihlerde de kardeşim Milli Egitim Müdürlüğü tarafından okurulduğu için imtihanda olduğu göz önünde 
bulunduruluyor. Bu sefer -burada arkadaşım İSiM 2 var- onlarla yaptık diye onunla beni söylüyor. Karakoldan 
ikinci kez bizim eve ge ldiler. Ben de o tarihte o çocuğun eşyaları nı bize satmak için getirdigini söylemiştim . 

Yalnız, karakolu kandıraınadık tabii. Burada da bütün ağabeylerimin söyledikleri gibi, işkenceyle, şunla bunla, 
bizi tatbikata götürdüler. Sopa zoruyla tatbikat yaptırdılar . Ben, tanıınadıgım bir evde yapmad ıgım şekilde bavul 
indirdirttiler, sandık açtırdılar , içinden eşya boşalttırdılar ve ben burada hırsıından oturmuş ağlıyordum , 

babanıgilde yine aynı ev içerisindeydi . Ağlama sebebimi sordu: Ben bunları yapmadım diye ağlıyordunı , niye 
bunları bana yaptınyarlar diye ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Avukat var mı? 
TUTUKLU 8- Avukat istemedim ; çünkü, onların sorduğu soruya dürüstçe cevap vermekten başka bir şey yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz bir şey söyleyecek misiniz? 
HÜKÜMLÜ 17- Ben, Muş İlinde yakalandım , buraya getirildiın . Muş İlinde koskoca ilin Asayiş Şube Müdürü, 
ismini dahi yazmasını bilmeyen, liseyi de dışarıdan bitirmiş başkamiserlerden bir tanesi . Tabii buna görev ver
ilirken belli bir siyasi baskıyla veriliyor. Sizler Yüce Parlamentonun e l eınanları olarak, oradan o şahıslara görev 
verdirİyorsunuz -şalısınızı kastetıniyoruın- yetki veriyorsunuz, belirli merciiere getirtiyorsunuz, onlara sırt ver
iliyor. Siyasiler onlara sırt verilmese, bı.ı insanlar bu ülkede hiçbir adım ataınazlar. Siyasiler sırt veriyor; bunlar o 
görevlere ge lince eline düşen vatandaşa zulüm ediyorlar, işkence yapıyorlar. Ondan sonra sizler de gelip, bura
da, bize bu işkenceleri soruyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hak edeni getirin belirli yerlere. 
Eğitimi düzeltin . Hak eden insana o görevi verin. Hipokrat yenıini ne saygılı doktorlar yetiştirin. Burada böyle 
şeylerle Türkiye'deki olaylar diizelecek; ama, ne zaman dilzelir; Parlamento bu olaya ciddiyelle el koyarsa bu iş 

düzelir. 
Bir şey daha arz edeyim: Yüce Parlamentodan, Sayın Başbakanımızdan , Sayın Başbakan Yardııncılarımızdan 

hiçbirine, ınahkOın olarak, ınahkOm ailesi olarak "bizi ille affedin" kimse demedi . Şimdi, çok özür diliyorum, 
affınıza sığınıyorum: Ortaya bir piç atıldı , şimdi hiç kimse sahip çıkmıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yok, ç ıkacaklar. 
HÜKÜMLÜ 17- Ben istirham ediyorum . Kendi adıma değil , ben cezaını aslanlar gibi yatarım. Fakat, burada bir 
sigara parası bulamayan insanımız var. Ben, bu insanların yarın kalkıp bu devlete düşman olmasını, düşmanca 
diişilnmes ini istemiyorum. 
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BAŞKA DR. SEMA T. Pİ Ş Kİ ÜT- izin suçunuz ned ir? 
TUTU KL U 9 - Ben si lah suçundan yatıyorum . Ağrı Doğu beyazıt ' ta oturuyoruz. Ben suçumu kabul ediyorum. 
Başka bir suçtan, hiç ilgi m olmayan bir suçtan ben i göza ltın a a ldıl a r. Dava açmı ş lar. 1994 ' te olay olmuş. Çocuğa 

para verirken, çocuk da benim üstüm e siyasi suçtan ifade vermiş . Benim hiçbir siyasi görü şüm de yok. Buradaki 
arkadaş l a r da biliyor. Beni dün DGM'ye çağırdıl a r , dosyanın son günüymüş. Dediler: "Son bir savunmanı 
yapars ın ." 168/2"den 12 sene cezas ı vardır . O çocuklar bana suçu atmı ş l a r . Kabul etm ediler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİN SÜT- Silah suçundan hüküm giydin mi , ne kadar? 
TU TUKL U 9- 1 O sene hüküm g i ydinı . 

BA ŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş Kİ SÜT- Bir de bu ç ıktı , DGM'de de bunun için yarg ıl a nı yorsun , öy le mi? 
TUTU KL U 9 - Evet. Bir kabahatim de yok. Ay ın ll ' inde nı ahkem em var. 
BAŞKA DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Avukatın var mı? 
TUTU KL U 9- Avukatını da yok. Yemin ederim , burada ki arkadaş l a r da bi liyor, benim öy le siyasi bir görüşüm 
yoktur. Evimde yaş ıyorum , 2 çocuğum var. 
BAŞ KAN DR. SEMA T. Pi Ş Ki SÜT- Sizin nedir? 
TUTUKLU 10 - Ben 60 yaş ınday ını , burada yatı yoruın . Üç ay önce mahkemeye gittim , hala kelepçe yara ları 
mevcut. Doktorlarada söy lüyoruz. Doktorl ar · ' kırık va r ını' ' diyorlar. Yok diyoru z, bitti . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN SÜT- Yani . suçlu da olsak, suçsuz da olsak i şken ce var di yorsunuz. 
TUTUKLU 10- Evet. Ben 16 sene nıuhtarlık yaptım . Bir iftira yüzünden ceza a ldım . 

BA Ş KAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- G eçmi ş olsun . 

E- IKOGU U: 
19.35 
BAŞKAN DR. EMA T. Pİ ŞKİN SÜT- Cezaev i de k a l aba lık ve biz bugün Erzurum 'dan gidiyoruz. Onun için, 
önce Türkiye Büyük Millet Mec li si insan Hakl arını inceleme Komisyonu Başkanlı ğ ı diye yaza rsa nı z, ailenizlc 
veya cezaev inden gönderip, kendi derdinizi, i s teğini z i iletebilirsini z. Il cpinizi ki ş i se l dinlemeye kalkarsak ona 
yeti şe nıi yoru z . Onu baş ta n söy leyey im. Biz, cezaev i idares inden kim seyi alın ada n dinliyo ru z; çünkü , 
Türkiye 'deki hemen hemen bütün g ittiğ im cezaevlerinde, bütün odalarda çok az insan sorgu s ıra ında, karakolda 
veya jandarınada kötü muamele gönnediğini söy lü yor; herkes bir türlü kötü muameleden geçtiğ ini söylüyor. 
Ama, bu şöy le oldu dayak yedim , dövüldüm , copl andıın , ş u oldu bu oldu şeklindeki söy lenti ler. Tabii suçlu , suçlu 
olduğu için orada bıra kılıyor , olay lar da yine öy le devam ediyor. Onun için son bir iki sene içe ri sinde Erzurum 
Emniyet Müdürlüğünde veya Erzurum ili içeri si nde ka rakollarda veya net olarak ismini söy l eyebil eceğ ini z. 
örn eğin istanbul gibi , İ zmir gibi , yaka l a ndığ ında sorgu s ıras ında kötü muamele gördüm di yeniniz var ise söy les in. 
(" Hep var" ses leri) 
Bize söy lerken yer tarif edebilecekler söy les in . Çünkü, oralara bi z gidiyoruz. Örneğ in , iki sene önce Erzuruın 'a 
geldik, sizleri de dolaştık . Baz ı l a rını z ı o zaman da gördük. rzurunı ' da o söylediklerini zden sonra Emniyet 
MüdürlüğünUn sorgu, ikinci şube, i.l st kat, dördlincil kat, alt ka ti a rına gittik, söy lediklerinizi aynen gördük. Bugün 
de ge ldik, bunları görnıi.l ş tilk , acaba iki y ıld ı r dO ze ldi mi , ne oldu di ye tekrar ora l arı incel iyoruz. 
Biz iki y ıl önce buradan gittikten sonraki süre içeri sinde Erzurum 'da sorgulanan var ını ve hala ben kötü muamele 
gördüm diyen varsa. bize onl a rı da ani at s ın lar. Bu arada da çek innı cy in . Kötü muamelenin her türlüsü, idrar yo l
l a rın a bağ l ama , e l e ktri ğ inde n , copundan. her türünü söy lüyorlar. Ben hekim im . Arkadaş larınıı z l a biz de gayet net 
olarak dinliyoruz. Önemli olan Türkiye' de bunu bitirmek zorunda olduğumuz. Su ç lu ysanı z, cezanı z ı çekersiniz. 
Zaten buralarda ya tı yors unu z, ceza nı z ı faz l as ı y l a çeknı e ktcs ini z. Bir k ı smı tutuklu olarak k a lıyor . Ne zaman 
karakola gitti veya emniyet müdürlüğüne a lındı , ne kadar süre ka ldı , oradaki yeri tarif edebilecekse söy les in ; yani , 
gözünün a ltından gördüyse, askı va rsa, askı y ı tarif edebilecek va rsa onla rı söyles in . 
Ben evvela s izlere bizi tanıtayım : Hepimiz ay rı partilerden iz. Ben DSP Aydın Milletvekiliyim , Milliyetçi Hareket 
Partisinden Manisa Milletvekilimiz Hüseyin Akgül beye feııdi . Fazilet Parti sinden Malatya Milletvekilimiz Yaşar 
Canbay beye fendi . Ayrıca , komisyonuınuzda diğer üyelerl e de konuşuyoru z . Ama, i s iınlerini z i verme konusun
da, bize söyledikleriniz konusunda çok titi z davra nıyorsunuz . 

TUTUKLU 1 1 - Cümleten hoş geldiniz, hepinize saygıl a r sunuyoruz. Ben esrar suçundan 8 inci ay ın 2's inde 
yaka l andını . Tarlama cezaevinde yatmı ş o lduğum bir a rkadaş gönderiliyor. Polis t a ra fından ajan olarak gönde
rilmi ş. Ben yaka l andım . Ben de bir miktar es rar otu bulundu . Ben bunu sürekli içen bir insanım , yirmi senedir 
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içi-yorum. Ben karakolda organize suçlarda 4 gün gözaltında kaldım . Her tarafıından elektrik verildi ve bana 
şöyle teklif yapmaya başladılar : "İsmet Bey, sen bizim ajanımız ol , bizinıle çalış ." Ben devletin adamı nııyıın, 
devlet bana bir ücret mi verecek ki ben seninle ajan olarak çalışaytın dedim. Bu sefer isıanbul ' a gönderildim . 4,5 
aydır yatıyorunı . 4,5 aydır hiçbir raporumdan herhangi nıalunıat yoktur. Mahkemeye çıkıyorum , polis tarafından 
satıcılık suçundan suçlanınışım . Ajanlık yapmadığını için kendi tuttukları tutanağı bana imzalattılar. Şimdi, 

mahkemenin kaııaaıi , sadece polisin ifadesiyle. ajanını ifadesiyle yeterli kalıyor. Bizim konuştuğumuz hiçbir 
kelime mahkemede geçer li olmuyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz kötü muamele, işkence gördükten sonra doktor rapor vermedi mi? 
TUTUKLU 1 1 - Doktora gittim . Daktorun yanına gitmemek şartıyla arabanın içerisinde bana imza attırıyorlar . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Numune Hastanesi mi ? 
TUTUKLU ll -Numune Hastanesi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Daktorun adı, soyadı yok mu? 
TUTUKLU ll - Bilemiyorum efendim. Daktorun yüzünü gördüğüm yok. Ben arabada bekliyorum, kağıtlar 
ge liyor, bana iınzalattırıyor. Karakolda da gözlerim bağlı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hangi karakolda sorgulaııdınız? 
TUTUKLU ll -Emniyet Müdürlüğü organize suç lar. Polisin birinin ismini de verebiliriın . Birinin ismi Bektaş , 

biri de Koıniser Ahmet, soyisim lerini bilmiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaçıncı kat? 
TUTUKLU ll - Birinci kat olması l azım . Gözünıüz bağlı , bilemiyoruz. Zaten işkenceden çıkardıktan sonra 
sorguya sevk ediyorl ar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Etrafta ne vard ı ? 
TUTUKLU 1 1 - işkence gördüğüm yerde askılar. elektrik, bir de leğende su vardır. Suyun üzerine sandalyeye 
oturtuyor, kafadan damla damla su bırakıyorlar. Üç beş damladan sonra, her vurduğunda büyük bir eziyet çeki
yorsun. Şimdi, benim raporum bekleniyor. 8 aydır burada yatıyoruın . Dışarıda çoluk çocuğum nıağdur bir 
vaziyette. İ şiın de yok. Bunun da göz önüne alınınas ı lazım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz nerelisiniz? 
TUTUKLU 12 - Ben ... .... . Kazasındanıın. 7 nci ayın IS'iııde Alucra'da arkadaşın bir tanesini polis silah la 
yakalamış . O da benden a ldı ğını söylemiş. Polis ge ldi , bizi aldı. Polislere, ben vennediın dedim . Cuma günü 
almışlardı. Cumartesi günü Sivas ekip ge ldi , bizi karakoldan a ldı . Suşehri ' ne gittik. Orada beni anadan doğnıa 
soyd ular. Ben 60 yaşındayıın . Karakolda değil, yolun kenarında trafik var, trafiğe götürdüler. Üç sefer beni bayılt
tılar . Ben hala suçu inkar ed iyorum , venncdiın, ınal satmadıın ,beniın bu işle alakanı yok. Bir tanesi bana küfred
erek dedi ki: "Bunu tutun , pencereden aşağı atın, intihar etti diye rapor tutun ." Beni tuttular, pencereden sallıy 

orlar, çekiyorlar. Binanın alçak, yüksek olduğunu bilmiyorum, gözlerim bağlı. Ben, o zaman, silahları ben 
verdim, beni atmay ın dedim. Silahları bu vaziyette kabul ettim . Ondan sonra bir demir parçası bağladılar, bir 
tanesi oturdu. Ciğerleriın sanki ağzınıdan ge liyor. in an hakları Türkiye'de nerede, ben bunu bilemiyorum 
efendim . Derdinıizi kimseye an l atanı ıyoruz. 5'inı i zi doktora götürdüler. Daktorun yanında polisler dikiliyor. Bir 
rapor a lırs ınız, derhal ayn ı karakala gideceksin iz. Doktor zaten sana soruyor: Bir şey in var mı? Yok efendim . Polis 
yanında dikiliyor. Ben kime muayene olacağım , kime derdinıi anlaıacağını. O vaziyette suç kabul ettik, ceza aldık . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar ceza verdiler. 
TUTUKLU 12- 6 sene 8 ay. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- iz kaç yaşındasınız? 
TUTUKLU 13 - 63 yaşınday ını , 9 ayd ır buradayım. 26 sene Diyaııette görev yaptım . Bir şikayet üzerine arazinıe 
silah at ıldı. Bir ihbar üzerine polisler beni aldı. Trabzon Emniyet Müdürlüğüne götürdüler. Oranın müdürü 
Mustafa Bey. Dedim ki : "Mustafa Bey, eğer benim arazinıe si lah atı lnıı şsa . buyurun gidelim, benim arazimin 
çevresine bakalım , hep beraber a l a lım . i şkenceye yapmaya hiç gerek yok. Ben 63 yaşındayıın, bana işkence yap
manıza hiç gerek yok. Bende kalp var, tansiyon var. Ama, bizim elimiz kolumuz burada bağlı. Siz ne yaparsanız 
yapın , bizim size bir şey yapacak halimiz yok ." O ihbar üzerine, nereye dediyseler, oraya hakikaten silah atılmıştı. 
"Sen bize doğrusunu söy le, seni burada 25 gün yatıracağ ı z" dediler. Söyleyecek halim yok dedim. Eski bir dede 
evimiz vardı, orası yanınıştı silahl arı oraya atmışlar. ispiyon doğrudur. Gittik, si l ahları aldık , onlara verdik. 
Ondan sonra beni tekrar işkenceye tuttular. Çok affedersiniz, bir a ıl etim sırtınıda kaldı, başka hiçbir şeyim 
kalmadı. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bulunduğunuz yeri hatıriayabiiiyor musunuz. yer taş mıydı, halı mıydı , 
duvarlar nasıldı , kaçıncı kattı? 
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TUTUKLU 13 -Eski emniyet müdürlüğünün şef odası var, orada bir de bilgisayara bakan memur var. Şetlerin 
ismini bilmiyorum, yalnız müdürün ismini biliyorum. Bana dediler ki : 25 gün yatarsın , söyle. Ben de söyledim. 
Gittiler, aldılar. 
BAŞKA OR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hangi tarih? 
TUTUKLU 13 - 7 nci ayın 22'sinde. Dedi ki : "Siz, büyük sülaleye mensup insanlarsınız, sen okumuş insansın, 
doğrusunu söyle." Ben de doğrusunu söyledim . Söylediğim halde bana yine işkence yaptı. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yaptılar? 
TUTUKLU 13 -Onların yaptığı işkence söylenmez ki . Elektrik verdiler. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İdrar yollarına bağlıyorlar, ayak parmakianna bağlıyorlar, öyle mi? 
TUTUKLU 13 - Ben bayıldım . Ay ıldını ki , s ırtınıda bir atlet var, o da hep su . Sonra tekrar bayılmışım , tekrar 
beni ayıltmışlar. Ama, işte, Türkiye 'de insan hakları diye bir şey yok. Bu kadar işkence olmaz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz geçen sefer var nııydınız? 
TUTUKLU 14 - Hayır efendim . Ben 4 aydır buradayım . .. ... .... . .' ndeninı .. .. .. ..... .' de vergi dairesinde 19 senelik 
görev yapıyordum . Polis tarafından ispiyonla geldiler. Hatta ispiyoncu ifadelerde bile var. Benden ille silah iste
diler. Ben olmaz deyince, ille bul diye aldık . Bir arkadaştan 5 tane silah temin ettik. Polis beni aldı. Benimle 
anlaşma yapan polis . .. ... ....... polisi devreye giriyor, bir arkadaştan isnıimi alıyor, ...... .. .' e geliyor ........ .. .'ya 
götürdüğümde beni götüren kişi de polis. Üç araba polisle beni yakaladılar, alıp götürdüler. Tabii ki malum, 
işkence gördük. Dövme olayı oldu . Bizim başımızdan böyle bir şey geçnıemiş . Benim şu anda süper lisede son 
s ınıfla okuyan talebem var. O da hukuka hazırlanıyor. Mektubu var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz tutuklu musunuz? 
TUTUKLU 14 - Ben tutukluyum , yarın mahkemem var. Acaba hukukta sicil yönünden çocuğu etkileyecek bir 
şey var mı? Çocuk öyle yazmıştı. Bunlardan bir bilgi almak istiyorum . Bir de şunu demek istiyorum: Kişinin 
kişiliği araştırılmadan , ille buradan bir suç alalım , biz rütbe alalım , bu kişi fark etmez yansın. Benim şu anda 3 
kız çocuğum var. e kardeşim var, ne başka kimsem var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O lisede okuyan çocuk etkilenmez. Biz kartımızı verelim. İnsan Hakları 
Komisyonu diye yazsın. 
TUTUKLU 14- Bir de nıalumunuzu aşağı yukarı 23 Nisanda bir sene olacak. Af konusu, büyüklerimiz her gi.ln 
dile getiriyorlar. Gerçekten ailemiz, bizler burada çok mağdur durumdayız. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Bizler de o nedenle sizin aranıza geliyoruz. Çocuk herhangi bir sıkıntıya 
düşecek olursa hemen bizi arasın . 

iz nerelisiniz? 
TUTUKLU 15 -Öncelikle buraya kadar geldiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Ben ....... .. , halen aynı yerde 
oturmaktayım . Ben 15.3.1999 tarihinde bir düğünde bir cinayet işledim . Önce ben yaralandım, sonra birkaç el 
ateş ettim; 1 ölü, bir yaralı var. Ben kendi arabam la gittim, kendim teslim oldum . Karakolda da, savcılıkta da, suç 
kabulü yaptığım için hiçbir işkence görmedim. 4 gün Akyaka İlçe Jandarmada kaldım , 2 gün Kars emniyette 
kaldım. Bana gayet iyi davrandılar, yemeğimi verdiler, çayımı verdiler. Suç kabulü yaptığım için herhangi bir 
işkence görmedim . Halen tutukluyum. 
1 yıl Kars ' ta yattıktan sonra, orada vardiyayla, cezaevi personeliyle aram açıldığı için buraya sürgün geldim. 
Tabii, bu da benim ama haklı, ama haksız işiediğim veya işlemediğim bir suçtur. Bu cezaevinden de memnunum. 
Kars ' tan da memnundum . Benim sizden tek bir isteğim ; biz, buradan mahkemeye, bir de hastanelere gidiyoruz. 
Biz giderken -ben de jandarmaydım- kelepçenin bir nizamı var; bir parmak geçecek şekilde ve kilidi normal 
olması lazım . Burada kelepçeyi sonuna kadar sıkıyorlar, artı büyük kilit vuruyorlar. DüştüğümUz zamanda, has
tanede bizi iki askerle birlikte kolumuzdan kelepçeliyorlar. Bu da, vatandaşlarda bize karşı acaba bunlar ne suç 
işlemiş , ne yapmış diye kötü bir uyarı temsil ediyor. Ben, bunun üzerine, hastanede birkaç kere jandarmayla 
tartışıını ve isim istedim . İsim vennediler. Ben, buraya geldiğim zaman bundan bir hafta evvel Birinci 
MüdUrUmüze dilekçe verdim . Bugün yine aynı şeye gittik. Ben , orada yüksek sesle yine dedim: Biz terörist miyiz, 
niye bize böyle bir muamele yapıyorsunuz? Hali iki elimiz kelepçelide, bir askere vunnanın anlamı ne? Benim 
dile getirmek istediğim mesele buydu . Çok teşekkür ederim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Sizi dinleyelim. 
TUTUKLU 16- Efendim, falaka, çeşitli işkenceler duyduk . Şimdi , kendi odalarında dahi bir polis arkadaşlarını ız 
göz bağlamıyor, girer girmez kafanızı büküyor, -af buyurun- cdep yerlerinizi s ıkarak, hiçbir iz bırakmadan çeşitli 
işkenceler yapıyorlar. Mesela, anadan doğma soyuyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Size ne yaptılar? 
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TUTUKLU 16- 11-12 kişi bir aradaydık . Benim suçum ıespitliydi , inkar etmedim . Ufak sıkmalarla, zaten tele
fonlarla sabitti , bıraktılar. Fakat, çeşitli arkadaşları gördüm . Rize emniyette ll gün kaldım . Şimdi , organize suç 
diyorlar. Hiç izsiz işkence yapıyorlar. Dışarıda bir vantilatör var. Anadan doğma soyup, soğuk suyu vuruyorlar, 
ondan sonra vantilatörü çalıştırıyorlar . "Öidüreceğiz seni , öleceksin, kurtuluşun yok" diyorlar. Bayan arkadaşları 
dahi , erkek polisler anadan doğma soyarak, çeşitli yerlerini sıkarak işkence yapıyorlar ve işkence odaları orga
nize suçun her zaman dip tarafında, ses gelmesin diye çift kapı. Bir şey daha söylemek istiyorum: Burada çeşitli 
arkadaşlarım , 5-6 kişi aynı bir silah suçundan yatıyorlar. Polis o kadar güzel bir organize yapıyor ki , X ajanı diye 
70 milyon aylıkla ajanlar tutmuşlar. Bana geliyor, 100 milyon liralık silaha 400 milyon lira teklif ediyor. Ben 
geçiın sıkıntısı çeken bir insanım ; bu işi nasıl yapmayayım . Bugün, silah , Türkiye ' de Karadeniz ' de çoğu yerde 
bulunabiliyor, esrar bulunabiliyor, her türlü madde bulunabiliyor. İstanbul ' da otellerde yabancı uyruklular 
tarafından eroin satılıyor. Bana fazla talep edildi . Fazla talep edilince, geçim sıkıntıf>ı çeken bir insanım , mecbu
ren bu işe meyil veriyorum . Şurada ilk defa bir suç işlemiş arkadaşlarım ız var, devlet güvenlikte yargılanıyoruz. 

17-18 kişi bir mahkeme görüyoruz, 4 tane tabanca . 70 milyona nasıl bir ajan tutuyor polis de, bizi tav ediyorlar, 
kandırıyorlar . Mecburuz, fazla para vaat edince, ondan sonra geliyoruz devlet güvenlik mahkemesinde 
yargılanıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim : Nezaretlerde elimiz kelepçeli duruyoruz. Biz sigara bağııniısı insan
larız, çeşitli uyuşturucu maddeler içtik . Sabahtan akşama kadar ellerimiz kelepçe! i, sigara yasak. Neymiş; çöpünü 
oraya atıyormuşuz . Bunu yapan jandanna. Zaten stresi iyiz. Mahkemeye stres içinde çıksak, sigara içmeden ben 
nasıl çık ıp da ifade vereyim . Ben şahsıma , orucuınu bozdum , sigara içtiın . Rize ' de, Trabzon ' da nezaretlerde 
kelepçe yok. Buraya geldik, akşama kadar kelepçeliyiz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzurum ' da nerede sorgulandınız? 
TUTUKLU 16- DGM'de yargılanıyorum. Ağır cezada da aynısı oluyor. Mahkeme nezaretinde oluyor. Oradan 
kaçacak halimiz yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Teşekkür ederim . 
Siz nerelisiniz? 
TUTUKLU ı 7- Ben ........... ' den im . 24 aydan beri burada yatıyorum . Karadeniz yapınas ı olarak yakalandığım bir 
si lah olayında isıniın geçti . Ben belediyede devlet ınemuruydum . Kaynımla beraber minibüsümle şoför olarak 
İstanbul ' a gitmiştim . 24 aydan beri Erzurum Devlet Güvenlikte yargılanıyorum . 17 mahkeme gördüm, 17 mahke
menin üzerinde ceza aldım. 24 ayd ır ailemle bir sefer görüşemedim . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neden, gelemiyorlar mı? 
TUTUKLU ı 7- Uzak, hava şart l arı kötü . Bir silah olayında ismim geçmiş , olayla uzaktan yakından bir alakam 
da yok. Senin de bu akrabandan bilgin vardır hikayesine, mahkemelerde belli . Şu anda dosyam Yargıtay' da . 17 
mahkemede hiçbir ifade almamak şartıyla beni oyaladı. Benim bilgim yoktur dedim . Yermiş olduğum ifade 
budur. Benim hiçbir haberim yok, bilgim yok dedim . "Sen onu akrabalarına anlat" diyerek mahkeme başkanı 17 
mahkeme beni sUrüneerne altında bıraktı.l7 mahkemenin üstünde bana 8 sene ceza verdi , 6 sene 8 aya indirdi . 
"Bundan sonrasına Yargıtay bakıyor" dedi, kesti attı. Dosyam Yargılaya temyize gideli 7 ay oldu. Hala ne bir 
bilgi var, ne bir şey var. 24 aydan beri burada si.lri.lnceme altındayım. Mağdur ve perişanım. Ailem yanıma 
ge lemiyor. Ben gidemiyorum. Elimiz kolumuz bağlı. Türkiye'de insan hakları denilen bir şey nasıl oluyor. Adam 
30 000 kişiyi katletti , 3 ayda cezasını aldı. Ben bir suç işlemişim, devlet tarafından suçlu hissedilmişsem , benim 
cezamı birinci mahkemede, ikinci mahkemede devlet vermesi gerekiyor. Ben de cezaını gidip memleketimde, 
evime yakın bir yerde çekerim . Artı, Yargılaya dilekçe veriyoruz, ailem dışarıdan vermiş . " Uzak olduğu için 
yan ına gidip geleıniyoruz" demiş. Benim sevkim " uygun" diye buraya geldi. Bakanlık ret veriyor. İnsan hakları 
Türkiye'de nasıl oluyor, ben bilmiyorum. Arkaınızda da adam yok, mafyacılık da yapamıyoruz, paramız da yok, 
yani, bizim gibi garibanlar böyle ufak tefek şeyleri vardır, burada eziliyoruz. Asıl suç işleyenler de dışarıda geziyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz nerelisiniz? 
HÜKÜMLÜ 18- ..... ........ Burada DGM olduğu için burada yargılandım . Şu anda burada cezamızı çekmekteyiz. 
Ben de si lah suçundan geldim . Arabamda silah yakalattırdım . Oraya fazla gim1eyeyim . Bunların hiçbiri fayda 
etmeyeceğine göre, kısa kısa geçeyim . Buradaki genel s ıkıntımız, arkadaşlanmız da belli etti . Ne derece işkence 
gördük, artık ne tür an latsak bunun hepsi gereksiz. Biz kısa da olsa yine söyleyeyim. Ben 14 ay boyunca mahke
meye gittim. Bana 20 y ıl ceza verildi ve hiç tespitim de olmadı. Arabamda silah çıkmış, arkadaşın ; ama, biz 
silahları gizlettik . Araba benim . Bana cezayı verdi . Beni bırakması lazım ki , mahkeme bırakmadı. Ben 3 ay yat
tım , 6 ayım kalmıştı, beni bırakması lazımdı , bırakmadı. Halen memleketime gitmedim, ziyaretçim de gelmi-yor. 
Her türlü sıkınt ı var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede sorgulandın? 

41 



1 IÜKÜMLÜ 18 - I ğdır jandarınada sorgulandını . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Bütün bu söylenen lerden ne yapıldı? 
1 IÜKÜMLÜ 18 - Efendim, aklınıza ne geliyor acaba? Türkiye'de insan hakları diye bir şey mi var?! Buradan 
Türkiye Cuınhurbaşkanına, Türkiye Başbakanına sesleniyorum : Devlet idaresini alıp da gerçek Başbakanlık mı 
yapıyorsunuz, gerçek Cumhurbaşkan lı ğ ı mı yapıyorsunuz? Biz 100 bin mahkum burada af bekliyoruz, 
Cumhurbaşkanl ığ ı gündeme geliyor. 100 bin insan varken bir insan gündeme gelir mi efendim . Haluk K ırcı ge li
yor. Ben sıkınt ıdan patlıyoruın, ben şu anda konuşaınıyoruın . Hak denilen bir şey var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Seçim öncesiydi, ocak civarında başladı. 
Sizi tanıyalım . 

HÜKÜMLÜ 19- Efendim, iki yıl evvel de ge lıni ştiniz, konuşmuştuk. Şimdi, Fazilet olsun, MHP olsun, siz olun 
hepsi bizim insanlarınıız. Hepsine sayg ılarıınızı sunarız. 

BAŞKA DR. SEMA T. PiŞKi SÜT- Gayet tabii. 
IIÜKÜMLÜ 19 - Tabii, dünyayı akıllı insanlar yönetiyor. Biz cahil insanlarız, sizin kadar mümkün değil. 
Cumhurbaşkanlığı konusunda, af konusunda bir bildiğiniz vard ır . Yalnız, size hürmetler ederiz. Efendim, şimdi 
af nasıl bir şey. Siz affı gündeme getirmeden önce biz öyle güzel yatı yord uk. Çoğumuzun 50 sene, idam! ık , 

ınüebbetlik insanlar var. Top oynuyorduk, gülüyorduk. Af gündeme ge ldiğinden beri ne gece yatabiliyoruz. 5 
yaşında bir oğlum var, bana mektup yazmış: " Baba af çıkmış , niye eve ge lmiyorsun?" Ben de çağırdım , buraya 
getirdim. Af çıkmamış dedim . 
Say ın Bakanım , MHP de bizim insanımız, ona da saygımız var. Bir Haluk Kırcı tutturnıuşlar. Haluk Kırcı da . 
bizim gibi kader nıahkilnıu , Allah onu da kurtarsın . Hakikaten biz yattığım ı z için, hiç kimsenin yatmas ını istemi
yoruz. Sayın Bakanım , bir de böyle bir şey çıkardınız . Hasbelkader, kader itelemiş , adaını düşürmüş, ona af. 
Taamnıüden adam öldürene af yok, bilmem ne yok. Gerçekten özür dileyerek söylüyorum, kabafığımı bağışlayın . 

Belki sizin bir bildiğ iniz vardır ; ama, mahkilmun hepsi aynıd ır efendim. Hırsızı da aynı , cinayeti de aynı , her şeyi 
aynıdır. Herkes belirli bir oranda suç i ş l emiş, garibanlığından dolay ı, kafası çalışmadığından dolayı. 

Sayın Bakanım, bir de ben şu anda suçsuz yatıyorum. Bir yerde 22 sene ceza a ldım , bir yerde 18,5 sene ceza aldım . 

18,5 sene aldığım yerde suçsuz değilim . Yalnız, cinayet nedeniyle ceza aldık , suçsuzum . Esas suçlu buraya ge ldi , 
bu kadar nıahkGmun huzurunda "ben vurdum" dedi . idareye gi tti , başka koğuşa geçti. Şimdi , ağırda yargılanıyor. 
Benim de cezanı kesildi . Ben size bir iki kere yo ll ad ım , Sayın Bakanıma yo lladım , bir cevap alamadım . 

BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buradan çıktığından emin misin? 
HÜKÜMLÜ 19- Elden ziyaretçiınle APS ' Ii gönderdim, cevap gelmedi efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Onu araştıralım . 
Af konusunda çok haklısınız . Cezaevlerinde şu halde yatan kişilerin sadece ve sadeec "af acaba olur mu" 
umudunu kafalarına koydukları andan itibaren çektikleri ı st ırap, bütün işkencelerden daha fazla oluyor. Yan 
koğuşta da bunu böyle söylediler. Ancak, biz, çok farklı bir şekilde, sizin yüreğinizde ne var diye, bütün her şeyi 
bırakıp gezen tipte milletvekiliyiz. Ne olur, affı çok söy lemeyin; çünkü, duygularınızı biliyorum, boşuna vakit 
kaybetmeyelim . Elimizden gelen her şeyi yapacağ ız . Bunun sözünü ben size veriyorum . 
Ama, şurada eşitlik prensibi de çok doğru . Bir başkasının bir başkasına hakkı geçtiyse, yani iki vatandaşın bir
biriyle sürtüşınesi varsa ve ona ait bir suç ve mağduru varsa , tabii o ikisinin de gön lününedilmesi de doğru ; ama, 
devletle vatandaş arasında olan, silahlar gibi , vesaire gibi konularda onu da devletin affedeceği , yani bizim 
Parlamentonun da yetkisinin olması lazım . Bu yine konuşulacak . Ama, ne olur ümit bağlamadan düşünün. Fakat, 
her Uç arkadaş ımızın da, sizin adınıza, aynı şu ı stırabınızı paylaşan insanlar olduğumuzu bilin . O konuyu inşal
lah çok kısa zaman içerisinde -ümit vermek istemediğim için şey yapm ıyorum- üzerinde olunduğunu bilin. Onu 
orada öyle tutalım , gerekeni yapacağız. 
HÜKÜMLÜ 19 - Kamuoyu araştırınası yap ılıyor . Hollanda! ı turistlerin boyunları na medya kağıt koymuş: " Biz 
affı istemiyoruz." Zaten affın ne olduğunu bilmiyorlar. Çenesinde saka lı olun, favorileri burada olanlara söylü
yoruz, bisküvi çocukları. Bunlar affı zaten bilmiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Af konusu, buraya gi rip, böyle aranızda söy lenildiğ i zaman hissediliyor 
zaten. 
TUTUKLU 17 - Sayın Bakanım , mesela ben silah kaçakçısıyım . Bu affın Türkiye genelinde kader mahkum
larının hepsine eşit olarak verilmesi gerekiyor. Bu af, bir sefere mahsus çıktı , Sayın Cumhurbaşkanımız tarafın

dan veto edildi . Ondan sonra TBMM Anayasa Komisyonunda, Adalet Komisyonunda görüşülürken , 
Cumhurbaşkanı si lah kaçakçısına Oçte bir indirim olarak bir öze l af verilmiş dedi . Sayın Başbakanımız Ecevit 
televizyona çıktı : " Biz, si lah kaçaksına af vermek zaten istemiyoruz" dedi . Ortak partiler nedeniyle mecbur kaldık 
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demek istedi. Bu silah kaçakçısı 30 000 kişi öldüren adamdan daha mı kötü bir insan . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu af konusunu kayıttan çıkaralım . 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Oradaki ifade, herkese eşit olarak uygulansın . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizin suçunuz ne? 
TUTUKLU 18- iSiM 3 isminde bir arkadaşım daha var, 2 ...... .... Bizim Türkiye'ye gelmekte ınazurumuz yoktu . 
Birisi bizi kandırdı , getirdi . Uyuşturuculuk yapıyordu . Bizi ispiyon etmişler, Doğubeyazıt ' ta yakaladılar. Bizi 
karakola götürdüler. Polisler bize vurdu . Bize hiç ne yaptın diye sorınadan , kendileri rapor getirınişler. Vurdular, 
bize hiçbir şey sorınadılar. Bize tercüman getirmedi ler. Türkçe konuşmayı burada öğrendik . Bizi satışa sokuyor, 
bizim satışlahiçbir ilgimiz yok . Geldiğimiz zaman bizi yakaladılar. Hiçbir satışıınız da yok . Kendisi polis. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Aranızda son altı ay , bir sene içerisinde Erzurum Emniyet Müdürlüğünde 
sorgulanan var ını? 
TUTUKLU 19-23 yaşındayıın, Erzuruınluyuın . 2'nci ayın 28 ' inde tutuklandıın . Bir suçum vardı , karakolda onu 
da söyledim. Ondan ayrı benim üstüıne iki suç yıktılar . 

BAŞKAN DR . EMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede? 
TUTUKLU 19- Erzurum şubede, hırsızlık masasında . Üst kattaydık . En alt kata indirdiler. Orada 2 tane ışık var. 
Bağlıyorlar. Duvarlar ınuşaınba, yerde de halı var. Karşıdan ışık yanıyor. Beni soyundurdular, ondan sonra 
tuvalete götürdüler. Tuvalette bir hortum var, hortumla suyu tutup vuruyorlar. Ellerimizi de arkadan kelepçeli
yorlar. Ondan sonra beni aldılar, Sütevleri diye bir yer var, oraya arabaya benzin alınaya götürdüler. Affedersiniz, 
beni yarıdan aşağı kara soktular. Yarı çıplak yarım saat karın içinde bekledim . Oradan beni bir daha şubeye 
getirdiler. Bu sefer, affedersiniz, idrar yollarını sıkmaya başladılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede, yine o aşağıdaki yumuşak kaplı odada ını ? 
TUTUKLU 19- Evet. 
BAŞKAN OR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bağırırsan duyulmuyor mu; nezarette başka insanlar yok muydu? 
TUTUKLU 19- Duyulmuyor efendim . Sadece polisler var. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PiŞKiNSÜT- Asansörle bir yerlere çıkarıp indirdiler mi? 
TUTUKLU 19 - Asansörle üste çıkarıyorlar . Birinci kata çıkıyoruz, oradan da yukarıya çıkarıyorlar . 

BAŞKAN DR . SEMA T. PiŞKiNSÜT- Orada ne yapıyorlar? 
TUTUKLU 19- Orada da ifade alıyorlar . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Elektrik verdiler mi ? 
TUTUKLU 19- Elektrik vermediler. soğuk suyla, karla , bir de idrar yollarını sıkmayla işkence yaptılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada müzik, ses bir şey çalınıyar mu? 
TUTUKLU 19- Bir şey çalınmıyor. Doktorun yanına gittik. Doktor bey bana " Bir şeyin var ını" dedi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Avukat istedin mi? 
TUTUKLU 19 - Avukat istemedim, benim kendi avukatım var. Sonra imzaladıın . Bir tanesini imzaladım . 

BAŞKAN DR . SEMA T. PiŞKiNSÜT- Orada gece kaldın ını? 
TUTUKLU 19- 2 gün nezarette kaldım . Orada üç dört tane nezaret var. Bir tanesinde, ranzanın üstünde ben yattım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bananiye veriyorlar mı; gece dövüyorlar ını ? 
TUTUKLU 19 - Ben geldiğimde kalabal ıktı. Akşam kalabalıklaştı. 
BAŞKAN OR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Başka? .. 
TUTUKLU 16- işkence yaptı desen ne yapacak. tekrar beni eınniyete götürüyorlar, aynı adamların eline. Daha 
fazlasını yapacaklar. Burada bir yanlış uygulama var. Hastane nerede saklayacak. koruyacak, suçluyuın. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Siz nerelisiniz? 
TUTUKLU 20- Öncelikle hoş geldiniz ... ...... ............. 'da 1997 yılında kendi köyümde Merkez Karakolunda 
çalışan çaycıyla kavga ettik. Bana ı 3 tane ınermi attı. Gece saat ı 0.30 'du . Ben kavakların içerisinde saklandım, 
yara almadım. Bunun daha sonra mermisi mi bitti , tutukluk mu yaptı diyerek ses kesilince, kürekle vurarak ben 
bunun silahını elinden aldım , götürdüm, karakota teslim ettim . il jandarmaya teslim ettim. Çocuk da gitti, has
tanede 3 gün kaldı , 18 gün rapor aldı. Tekrar bizi getirdiler. asliye mahkemesine çıkardılar. Asliye bizim ifade
mizi aldı. Bunlar çelişkili ifadeler vemıeye başladılar. 5-6 kişi onlar oldu, daha sonra bizimkiler de geldiler. Son 
olarak olay 10 kişi arasında oldu . Bunun çelişkili ifade verdiğine dayanarak silalıma da el konuldu. Balistik 
raporunda 13 tane mermi atıldığı çıktı. Buna olaya dayanarak takip ettiler. Parayla iSiM 4 diye bir çocuğu benim 
peşime takmış lar. Aynı köyden de iSiM 5 isimli bir şahıs da bana kirvelik teklif etti . Sözün açığı. benim ağabe
yinıle tarla suluyordu , köylerimiz komşu . Yağmurda ıslanmıştı. Bizim de ev yakın olduğu için, insan diye 
yardımcı oldum, evime götürdüm . Evimde bir kurt resmi vardı : kurt resmini öptü . "Ben de senin gibi bir arkadaş 
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arıyordum" dedi . Onu öpi.lnce ben de bunu ısındım , bunu kirveliğe kabul ettim . Ellerinizden öper 3 oğlan 
çocuğum var. Olaydan 2 ay önce bunu çocuklarımakirve tuttum . Bununla da bu iSiM 4, polislerin aracılığıyla 
anlaştılar; getirdiler silahı , benim yolumun Uzerine bıraktılar . Kirvem de benden para isteyerek lğdır ' a çağırdı. 

Benim de i.lzerimde köylerden aldığım 15 milyon param vardı. " Biraderinden al , bana ver, ben kamyonumun 
plakasını alacağım, orada yarım işim kaldı" dedi. Ben de geldim, biraderden para istedim , olmadığı için Uzerimde 
olanı buna verdim . Tekrar köye gitmek için Iğdır PTT'sinin orada köylin arabasını bekliyordum . O arada yine 
kirvem kamyonla geldi , " kirve, gel seni köye göti.lreyim" dedi . Kamyona bindirdi , getirdi Iğdır ' ın Aralık yol 
ayrımında " kusura bakma, seni köyi.l göti.lremeyeceğim, benim mazotum bitiyor" dedi . Beni orada indirdi. Ben 
köytime yi.lri.ldi.lm. İSiM 4 dediğim tanımadığım şahıs, 20-30 metre diğer yolda kavakların içerisinde aldılar . Üç 
polis beni , Uçi.l de onu yakaladı , karakala getirdiler. Iğdır İl Emniyet Mi.ldUriUğUne getirdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaçıncı katta? 
TUTUKLU 20- İkinci katta. Bilgi toplamanın hemen yan tarafında . Benim ellerim kelepçeli . İsmini dosyarndan 
yazdığım Hayati Uzun diye bir polis, silahını aldığım çocuğun arkadaşı , devamlı köye gidip giderdi . Bu, benim 
saçımdan tuttu, tekmeyle, yumrukla mideme vurdular. Ben artık bilemiyorum, 5 dakika mı , 2 dakika mı kendim
den geçmişim . Bir baktım , bana bir bardak su verdiler. Dudaklarım ıslandıktan sonra gözümil açtım, baktım, işte 
bu Hayati Uzun . Sırtıma da bir tanesi vurdu, onun kim olduğunu göremedim. Zaten yere yatırmışlardı. Daha 
sonra oradan aşağıya indirdiler. Girişte 3 metre filan gittikten sonra sol tarafta bir kapı var, oradan indirdiler. 
Oraya sokmadan önce benim gözlerimi bağladılar. Beni içeriye soktular. Filistin askısı ben duymamıştım . Son 
zamanlarda yakalanmış diye gazetelerde okudum, televizyonda duydum . Tahminim herhalde oydu. Beni astılar. 
Orada fazla da bekletmediler. Kalın sesli birisi geldi . " Aynur senin neyin" dedi . Aynur benim gelinim dedim . 
Aynur da polislerin orada bayan kuaförüdi.lr. Onun sayesinde beni oradan indirdiler. Getirdiler, polisler "oku
madan etmeden, bu kağıdı imzala" dediler. Ben de, efendim benim okuyacağım var, mUmki.lnse okuyabilir miyim 
dedim . "Okuyamazsın" dedi. Ben de o zaman imzalamıyorum dedim. Ben ağlayacak duruma geldim, işkenceler 
benim zoruma geldi. " Bunu imzalamazsan -özi.lr dilerim- senin karını , çocuğunu bilmem ne yaparım" dedi. Ben 
de bu sefer imzaladım , getirdiler şimdi de buraya DGM 'ye sevk ettiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hanım , çocuklar neredeydi o ara? 
TUTUKLU 20 - Çocuklar hiçbirisi yoktu . O arada İSİM4 dediğimi getirdiler. İkinci katta, bana, yüzün duvara 
baksın dediler. O arada " İSiM 4 iyi bir iş başardın" sonra hallederiz" dediler, çocuğun kelepçesini açtılar, 
göti.lrdi.ller. Göztim göre göre, yemin olsun Allahıma, 3 çocuğum var. Onlar da şimdi dışarıda, mahkemeye de 
gelmiyorlar. Ben de burada DGM'ye gidip geliyorum . 3 mahkemedir tanıklar dinlenmediğinden . 1997'de silahını 
alıp karakala teslim ettim . Hepimiz kardeşiz, KUrt olsun, Laz olsun, Azeri olsun. Bunlar düşUndUler ki, bunlar 
KUrt olduğu için, askeriyeye ben ispiyoncu olarak silahı teslim ettim. O yi.lzden bana bu tuzağı kurdular, getirdi
ler beni bu işe soktu lar. 29 yaşımdayım , 3 çocuğum ölsün, askerliğim hariç, hayatımda elime Kaleşnikof aldığım 
yok. Ben askere gitmeden önce ufak tabancam ız vardı. Herkesin var. Iğdır bölgesinde kim dese benim tabancam 
yok, av tUfeğim yok. Şu anda benim taşıma ruhsatlı av ti.lfeğim var. Ama, Keleş , askerliğim hariç elime aldımsa 
3 çocuğum ölsün . Getirdiler, bana Keleş'i mal ettiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi söyleyemediğiniz, aklınıza gelen bir şeyler varsa bize yaz
abilirsiniz. Bunun dışında bir şey söyleyecek misiniz? 
HÜKÜMLÜ 20- Affı söyleyecektim , affı söylemeyin dedin iz. Hepinize saygılarımı sunarım . Ben bıçakla yarala
ma suçundan 12 yıl hUkUmlüyUm . Bir kavganın neticesiydi. Tabii ki pişmanız. Hepimiz yaptığımıza pişmanız. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadarını yattınız? 
HÜKÜMLÜ 20- Şimdi 1 O uncu aya girdim . Ben şöyle bir istiyorum: Ben 45 yaşındayım . Ben çocukken bir bisik
letli bizim köyUmilze gelseydi , biz peşine yirmi çocuk takılır, koşardık. Biz bu hisse sahip insanlarız, inancımıza 
sahip insanlarız ve devierimize saygılıyız. Tabii ki devlet bizim devletimiz, biz ona saygılı olacağız. Biz bu 
devlette yaşıyoruz. Yaşadığımız devletin kanuniarına da uyacağız. Yalnız, kanunlar da bizi biraz tatmin etsin ve 
bu kanunlan koyan insanlar bizim bi.lyUğUmUzdi.lr, ellerini de öperiz, o insanların ayağını da biz öperiz. 
Boynumuz da kıldan incedir devletimize karşı. Şimdi , i.lç partiyi başta, iki muhalefet partisi görilyoruz. Bunlar 
birbirleriyle anlaşsınlar. Bunların yarısı bize af vermek istiyor, yarısı istemiyor. Bunların hepsi bizi istesinler. Biz 
bunların hepsini istiyoruz. Bunlar bizden ayrı bir millet değiller. Bir de biz onlara saygı duyduğumuz kadar sevgi 
bize göstersinler, şefkat göstersinler, bizim hislerimizi körlemesinler. Nasıl anlatayım , nasıl söyleyeyim ki, siz 
tabii ki anlıyorsunuz. Bizi biraz dilşUnsUnler. Biz bunu da yazdık ki göresiniz: Af, af, af. Biz bunları okuyoruz. 
O affı bize versinler, bizden esirgemesinler bUyUklerimiz. Daha başka bir şey söylemiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Başka bir şey söyleyecek olan var mı? 
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HÜKÜMLÜ 21 - Hocam ben 2 senedir yatıyorum . Bademciklerimde iltihap oldugu için devamlı , günlük penisilin 
igne yiyorum . Üç dört aydır da igne vurulmuyor, aylık igneye döktü . Araştırma Hastanesine gidiyorum, hocam 
ameliyat uygun görüyor. MahkQın koguşu olmadıgından Numune Hastanesine sevk ediyor. Oraya gidiyorum, 
kulak, burun, bogazın doktoru beni yaşın küçük deyip geri gönderiyor. 
BAŞKAN OR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç yaşındasın? 
HÜKÜMLÜ 21 - 26 yaşındayım . Bir gidiyorum, yaşın büyük deyip geri gönderiyor. En son gittigirnde de Hocam, 
af çıkacak diye oradan beni kovdu . Ben 33 sene 4 ay ceza almışım , af çıksa da beni dışarı atmıyor. Çok magdu
rum . Bütün arkadaşlar da biliyor, yataktan çıkamıyorum. 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Suçun neydi? 
HÜKÜMLÜ 2 1 -Gasp, 50 000 lira için . 2 paket sigara ile 50 000. 
BAŞKAN OR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu koguşta, hasta olup da tedavi olamayan var mı? 
TUTUKLU 15- Ben iki sene boksa gittim, 1994 ' te benim burnum kırıldı. Daha sonra ben dışarıda tedavimi yap
tırdım . Düzelir diye yapmadı lar. Cezaevine geldigim zaman burnumda bir kanama açıldı. Buradaki doktora çık
tım . Buradaki doktor bey bana bir vizite verdi , bir hafta sonra seni hastaneye sevk edelim dedi . O burada benim 
yanımda . Ben doktora gittim . Doktor beye gittikten sonra bana bazı ilaçlar yazdı. Ben o ilaçları kullandım . Ayın 

2 ' sinde ameliyat olacaktım . Buraya geldim, ameliyatımı olamadım . Buradaki doktora " Doktor bey, ben Kars ' ta 
bu ilaçları kullandım . Müınkünü varsa ben ameliyat olmak istiyorum" dedim . Daha sonra ben cezaevine geldim . 
Geldikten sonra beni bir daha film için oraya götürdüler. Askerlere ellerimizin açılmasını söylediler: "Adamın 
ellerini açın , tilmini çekecegiz" dediler. Bunu da askerler kabul etmedi . Bizim fılmimizi çektiler. Daha sonra 
"uygun degildir, acili yok" diye ameliyat etmedi . Ben de buradan cumhuriyet başsavcılıgına Müdür Beyin 
kanalıyla dilekçe yazdım. Benim bu sorunuma çözüm gelmezse, ben Adalet Bakanlığına, insan Hakları 
Mahkemesine kadar başvuracağım dedim . Müdür Beye de dilekçe verdim. Bugüne kadar herhangi bir çözüm 
gelmedi. Artı , geceleri çok rahatsız oluyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kanama devam ediyor mu? 
TUTUKLU 15- Kanama devam ediyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka hasta olan var mı? 
HÜKÜMLÜ 20 - Jandarmadan yılıyoruz, hastaneye gidemiyoruz. Benim de elimde egzama, mantar var. 
Jandarma kelepçeyi vuruyor. Elim şişiyor, iki üç gün şişliği geçmedi . 
HÜKÜMLÜ 22 - Benim ayağımda platin var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ameliyat mı olmuştun , saçma, kurşun muydu? 
HÜKÜMLÜ 22 -Ameliyat oldum, kurşuna bağlıydı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç sene oldu? 
HÜKÜMLÜ 22 - 1,5 sene oldu. Hükmen tutukluyum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hükümözün sona erip hükümlü oldugun zaman burada mı kalacaksın , 
gidecek misin? 
HÜKÜMLÜ 22 - Burada kalacağım ....... .. .. .. .. .. .. 
TUTUKLU 16- Başka yere gidemiyoruz zaten Sayın Bakanım . 

HÜKÜMLÜ 22 - 1 O dakikadan fazla ayakta duramıyorum. Hastaneye de gidemiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kısaca özetlersek, siz, suçlu oldu mu bilinir diyorsunuz. Kimimiz bazen 
suçumuzu da saklayabiliriz; suçu kolay kolay insanlar almak istemez; yanlış anlatabiliriz veya doğru anlatırız, 

ama her şeyi anlatırız; ama, anlattığımız kötü muamele, işkence konuları hep dogrudur; öyle mi diyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 23 - Evet. 
Şimdi ipucundan biz şikayet etmiyoruz. Suçludan ipucunu varılıyor. Burada silah satıcısına benzer insanlar var 
mı? Bir defaya mahsus olmak üzere emniyetin tuttuğu ispiyonlar silah kaçakçılığı efendim. En az 25 tane orga
nize suç, silah satıcısı var. 
TUTUKLU 21 -Hiçbirimizin alakası yok. İsmim geçmiş , al sana 6 sene 8 ay . 20 ay da burada DGM ' de yarg ı lan, 
ondan sonra burada yat. Dışarı çıkınca benden bir insan olur mu, benim bu devlete bir faydam olur mu? 
Sayın Başkanım, tek silahla 8 yıl ceza almışız burada. Polis, samimi arkadaşımızı bize kullandı. 50 milyonluk 
yapma silah; Gümüşhane Kürtlin İlçesinin el yapımı silahı. 50 milyonluk silaha 100 milyon verince, bizler mag
dur, fakir bir aileyiz, bu silahı satmaya kalktık ve geldik, 6 sene 8 ay ceza aldık . Buradan da bir türlü gidemi-
yoruz. Kendimiz ............ .. . 6 aydır buradayız ........... . ' ye gitmemiz için , herhalde en az 1,5 sene burada yatmamız 

lazım . 

BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Burada aranızda yatıp da açık cezaevine geçenler oluyor, bu koguştan hiç 
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giden oldu mu? 
TUTUKLU 16- Dün birisi gitti. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neydi onun suçu? 
TUTUKLU 16- Suçu yılan zehiriydi . Nahcivan 'dan yılan zehri geliyor, onu satıyormuş. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Yılan zehiri kaçaklıgı yapıyordu. Ne kadar suçu vardı? 
TUTUKLU 16- 12 yıl almıştı. 1 1 ayı kaldı , dün buradan açığa gitti . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , sizce açığa seçilme koşulları buradaki cezaevinde veya daha evvel
ki gördükterinizde her zaman hakkaniyetli oluyor mu? 
TUTUKLU 16- Efendim, onu bilmiyoruz; yalnız yeni gelen müdürümUz çok iyidir, sag olsunlar. 
HÜKÜMLÜ 24- Geçen sefer siz geldiğiniz zamanki müdür hepsini dövüyordu . O başka biriydi , kötüydü, bizim 
sorunlarımıza bakmıyordu . Başka türlü işlerin peşindeydi . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İkinci müdürler de değişmiş , bir tanesi kalmış . 
HÜKÜMLÜ 19 - Evet, benim dediklerim gittiler. Yalnız, birinci müdürürnüz çok iyidir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yemeklerinizde çok fazla bir sorun yok. Haftada bir gün, iki gün sıcak 
suyunuz var mı, hep mi var? 
HÜKÜMLÜ 24- Yemekler o kadar olur Sayın Bakanım . Sıcak suyumuz var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aranızda kavga ederseniz, aşağıdaki nezarethane gibi hücreye çekmek, 
vesaire gibi kötü muameleye uğruyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 19- Öyle bir şeyler görmüyoruz efendim. 
HÜKÜMLÜ 20 - Kötü muamele degil de, hücreler pis. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hücrelere gidiyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 20 - Ben orada 3 gün yattırn. Kavga ettik . O şimdi başka koğuşta. Bir şeyler söyledi , kavga ettik. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , hepinizi Allah kurtarsın . 

Çocuk Koğu ş u : 

20.42 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 5 kişisiniz, bir arkadaşınız çıktı mı bugün? 
TUTUKLU 22 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç gündür buradasınız? 
TUTUKLU 23 - 52 gündür buradayım . En çok kalan üçümüzüz, Kurban Bayramını da burada geçirdik. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hepiniz Erzurumlu musunuz? 
TUTUKLU 23- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neydi suçunuz, hırsızlık ını , gasp ını? 
TUTUKLU 23 - Efendim, iki çocuk bir şeyler yapıyor, bu arkadaşım da geliyor, bana söylüyor. Ben de gittim 
onları buldum. Biz söylemeden, onlar bizi söylüyor. Mahkemeye çıktık . Her şey ispatlandı. Bizim tutuklan
mamızı istediler, biz de tutuklandık . 

TUTUKLU 24- Benim üzerime de suç attılar. "Çocuklardan para alıyor" dediler. Mahkemeye gittik, dediler ki: 
"Ertelendi." Bir de o çocuk kendini çok savunmuş. Çobanlıktaydım . Ben yokken mahkeme kağıdı gelmiş . Evimiz 
yıkılmıştı. Başka ev aldık . Ben çobanlığa gittim, geldim. Hakim bey "sen tutuklanmışsın, neden mahkemeye 
gelmedin" dedi . Efendim, maddi durumumuz iyi değildi , çobanlığa gittim; mahkeme kağıdım gelseydi ben 
gelirdim dedim . "Sen gasp mı yaptın" dedi . Hayır efendim, ben kimseden para almarnışım dedim . Çocuk bir de 
demiş ki : "Jilet atmışlar." Hayır, ben jilet de atmadırn , jilet taşımadım dedim . Ondan sonra çocuk gelmiş, demiş 
ki: "Jilet atmadılar, benden zorla para almadılar, ben kendi isteğimle borç olarak verdim" dedim . Bu kadar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin suçun neydi? 
TUTUKLU 25- Hırsızlık . Yenişehir ' de arkadaşlarım gitti. Dediler "ablamın evi." Bende dışarıda duruyordum . 
Camı kırdılar, içeri girdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Polisler nereye götürdüler seni? 
TUTUKLU 25- Yenişehir Karakoluna götürdüler. Tarihini bilmiyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç gün oldu? 
TUTUKLU 25 - 15 gün oldu. Herhalde 13 Marttı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik verdiler mi ? 
TUTUKLU 25 -Vermediler. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sana ne yaptılar? 
TUTUKLU 22 - Ben de namus meselesinden ge ldim . Ufakken bizi annem bırakıp kaçmıştı , nenemin elinde 
büyüdüm . 3 kardeştik . Bana herkes olur olmaz laflar söylüyordu; zoruma gidiyordu, dayanamıyordunı . Bayramda 
......... ... ... . .'ye dedemgi lin evine gittim. Onunla konuşnıuyordunı , yalandan uydurmak için gittim. Bir gün orada 
kaldım . Ertesi gün Erzurum'a geldim, telefon açtım. Anne gel, öbür kardeşim de seni görmek istiyor, Erzurum'a 
çık gel dedim . Geldi, Rüya Pastanesinde buluştuk . Orada kola içtik. Ben o zaman fırında çalışıyordunı . Neneme, 
ben bunu göttireyinı, ekmekleri vereyim , getirsin dedim . Ondan sona Sema Pastanesine gittik, oturduk. 
Kardeşime para verdim, git eknıegi al ge l, eve götür. O da "tamam, giderim" dedi . Parayı verdim, gitti. İki Uç saat 
sonra ben onu dışarı çıkardım . Gel , parkın oraya kadar beni bırak dedim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Anneni mi? 
TUTUKLU 22 - Evet. İ stanbul Kapının oraya kadar beni bırak , beni merak ederler, oradan eve gideyinı dedim. 
"Tamam" dedi. İstanbul Kapıya kadar gittik. Orada taşın üstüne oturdu. Ben de ...... .... .. .. .' den bir tane bıçak 
almıştım . Cebimden bıçag ı çıkardını ; seni öldüreceginı, sen bizim nanıusumuzu lekeledin dedim. Ondan sonra 
çektim, vurdum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Öldü mü annen? 
TUTUKLU 22- Yok, yaralandı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT~ Şimdi nerede? 
TUTUKLU 22 - Hastanede. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şu anda hastanede mi? 
TUTUKLU 22- Bilmiyorum, ben buraya geldigirnde hastanedeydi , hiç haberim yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, öbür kardeşin nerede, nenin yanında mı? 
TUTUKLU 22- Evet. Nenenıde üzüntüden geçenlerde vefat etti , görenıedinı, gidenıedim . Hep ona anne derdim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen kaç dogunılusun ? 
TUTUKLU 22- 1983 . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç gündür buradasın? 
TUTUKLU 22 - Pazartesi günü gelmiştim . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Seni hangi karakola götürdüler; orada kötü muamele yaptılar mı? 
TUTUKLU 22- Gürelikapı ' ya götürdüler. Hiçbir şey demediler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bıçagın elindeydi, verdin onları öyle mi? 
TUTUKLU 22- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Annenden daha hala haber almadın. 
TUTUKLU 22- Annem davacı değilim demiş . Ondan sonra, hakim beyin karşısına çıktık, o da buraya yolladı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, daha mahkemen yapılmadı mı? 
TUTUKLU 22- Yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hepinizin mahkemesi olmadı mı? 
TUTUKLU 24- Bizim iki defa oldu. Üçünetiye de Oltu'da çıkacağız. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, daha hüküm giynıediniz, ceza tam almış degilsiniz. 
TUTUKLU 24 -Yok efendim, tutukluyuz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, aranızda karakolda dayak yiyen oldu mu; seni dövdüler mi? 
TUTUKLU 24- Vurdular; ama, çok vurmadılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede sorgulandın? 
TUTUKLU 24- Yenişehir Karakolunda. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hepiniz Yenişehir Karakolunda mı? 
TUTUKLU 25- Yok efendim, biz Yıldızkent'te oturuyoruz. 
TUTUKLU 23 - Ben Sanayide. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada kötü muamele yaptılar mı? 
TUTUKLU 23 - Hayır, hiç vunnadılar . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç kardeşin var senin, annen baban var mı? 
TUTUKLU 23 - 6 kardeşim var. Annem babam var. Babam çobanlık yapar, annem de ev işlerine bakar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Artık, buradan çıkınca öyle şeyler yapmayın . 
Sen çalışıyordun? .. 
TUTUKLU 22 - Evet, fırında çalışıyordum . Elin pis kelimelerine dayanamıyordum . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Vali Beyle görtişelim, çıktıktan sonra bir iş bulsunlar, çalışsın . Nenen de 
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yok, şimdi kardeşine kim bakıyor? 

TUTUKLU 22 - Yengem var, benim üvey annem. Ona hep yenge derim , kendi baba agabey derim . Öyle 
alışmışım . Amcalarıma da agabey derim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Baban mı söy ledi sana, git anneni öldür diye? 
TUTUKLU 22- Yok, ben bir gün babama, onu öldürecegim dedim . Babam kalp krizi geçirdi . "Yapma" dedi . 
Korktum, korkumdan da söyleyemedim. Kendi kafama gittim , vurdum. Çünkü, bize d ışarıda herkes "orospu 
çocugu" diyordu. Ben de vurdum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Herkesin dedi ği laflara bakmay ın siz. Herkes, herkese olsa da olmasa da 
der. Ne güzel işin de var. Tekrar çıktığında belki aynı fırında yine çalışırsın . Ekmek yapmayı da ögrenmişsindir. 
Bak sanat da öğreııiyorsun . Ustan iyi mi? 
TUTUKLU 22- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçmiş olsun . 

Kadınla r Koğu ş u: 

20.55 
TUTUKLU 26 - Benim mahkemem 8 y ıldır devam ediyor. Bitiyor, tekrar bozu luyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yarg ıtay'dan mı bozuldu? 
TUTUKLU 26 - Lehimize bozulmuyor tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hepiniz Erzurum'un içerisinden mi? 
TUTUKLU 26- Ben İstanbul ' dan geldim, Dersimliyim. İkinci kezdir bozuluyor. 36 yıl alm ı ştım . Kararla ilgili 
değil , bazı imzalar eksik. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereye çıkıyorsun ondan sonra? 
TUTUKLU 26- Midyat'a. Kardeş im orada. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Senin sevkin çıkacak mı? 
•- istanbul yakınına istiyorum ; çocuğum İstanbul'da , ailem de orada oturuyor. Çıkm ıyor. Adalet Bakan l ıgından 
her seferinde ret cevabı ge liyor. Şu anda bekliyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- istanbul sevkinde sorun çıkıyor; çünkü, merkez. Ama, Edirne olabilir, 
Tekirdağ olabilir. 
•- Zaten benim cezam Yargıtay ' dan yeni onandı. Yeniden sevk vereceğim. istanbul istemiyorum, oraya yakın bir 
yerleri isteyeceğim . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, tutuklu olarak gelenler mahkemeye gidebiliyor musunuz? 
••- Gidebiliyoruz. Biz yabancıyız. Çocuklarım ız memlekette. Durumumuz çok kötü ; çünkü, biz, buradan Rusça 
mektup yazamıyoruz . Mahkemede söy ledik. Bilmiyorum, mahkeme ne olacak. 5 inci mahkememiz oluyor. 
***- Biz 1,5 ay Trabzon'da yattık . Orada konsolos çağ ırdık , gelmedi . 
••- Çok zor. Ailemiz bile düşünüyor. Mesela burada deprem oldu, bizden 5 ayd ı r haber yok. Depremde ka lm ı ş 

olabiliriz diye düşünüyordur. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ailenize haber veremiyor musunuz? 
•• - Yeremiyoruz. Mektup yazarnıyoruz, telefon ettirmiyorlar. Çok zor durumdayız. Mahkemede konuşamad ı k, 

ama yazdık, kagıt verdik. Yani , böyle durumumuz var; 5 aydır buradayız, haberleri yok . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin suçun neydi? 
****-Cinayet. 4 yıldır yatıyorum . Ben I ğdır Cezaevindeydim, sevkli olarak geldim. 4 çocuğum var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar ceza aldın? 

····- 36 yıl. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKINSÜT- Kimi öldürdün, beyini mi? 
••••- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir s ıkıntınız var mı? 
TUTUKLU 26- Sorunlarımız var. Cezaevleri genelde hemen hemen aynıdır. En çok da sağlık sorun l arım ı z var. 
Gidiyoruz, el açılmıyor. Biz de her seferinde muayene olmadan geri geliyoruz. Benim kulağım i l ti h ap lanm ı ş . 

Revire gideceğim , korkuyorum ki beni hastaneye sevk edecekler. Benim elim açı lmayacak, tekrar geri ge leceğim . 

Sonra arkadaşın ayağında platin var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen geçen sefer var mıydın? 
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*(Platin protezli)- Ben Gürcistan'dan yen i ge ldim. Orada tedavi oluyordum, Türkiye'ye gönderdiler. 
TUTUKLU 26- Birçok sorunumuz var. Özellikle saglık sorunumuz büyük. Kelepçeler açılmıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, cezaevi biraz daha iyi . 
TUTUKLU 26 - Şimdi, Erzurum ' un genel durumu biliniyor. Ona ragmen iyi sayılır. Genelde sosyal şeylerde 
iyidir, maddi şeyler de karşılanıyor. Ziyaretçilerimiz geliyor; tabii kısıt l ı; çok büyük zorluklar çekiyorlar, özel
likle dışarıda beklerken. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hala daha iç güvenlikle dış güvenlik arasında s ıkıntı var mı? 
TUTUKLU 26- Tabii var, hem de çok. Şimdi , asker içeri a lıyor, geliyor, gardiyan a lınıyor ya da onun alacagını 
asker almıyor. Ailelerimize özellikle bizden dolayı -terörist oldugundan dolayı- büyük bir eziyet görüyorlar. Niye 
ge liyorsunuz, siz bunla rı niye bırakrnıyorsunuz, niye bu yiyecek leri getirdiniz gib i ınanevi bir sürü eziyetler 
yapılıyor . .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kapıdaki eziyet dışında aile leriniz bulundukları yerlerde, evlerinde rahat
s ız ediliyorlar mı? 

TUTUKLU 26 - Benim ailem rahats ı z ediliyor tabii. Son süreçten dolayı pek rahatsız edi lmiyor lardı. Ondan 
öncesi özellikle kimlik kontrolleri aileıne çok yapı lıyordu . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Son süreç derken bir iki senedir mi? 
TUTUKLU 26- Yok, bizim son silah bırakmadan sonraki süreçte. Geliyorlar, soruyoruz, pek yapılmıyor ; ama, 
ondan öncesi , ailemize haftada iki kez kimlik kontrolü yapılıyordu . Aldıgımız duyumlara, bize anlatılanlara göre, 
ş imdi fena degil , iyidir. 
Mektup konularıınız var. Bu konuda zorlanıyoruz. Çok mektup geliyor; ama, gelen mektupların ı O tanesinden ı 

tanesini alabiliyoruz. Sakıncalı diye bazı mektuplar zaten bize verilnıiyor. Yayın konusu var. Genelde sabahları 
okunuyor; fakat, bize gece ge liyor. Toplatma kararı var mı , yok mu? Bir ay öncesine kadar bir gün sonra bize 
veriliyordu. Şimdi ise bekletiliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Biz yarım saat önce koguşları dolaşırken gazeteler ge ldi . 
TUTUKLU 26 - Bize de yeni geldi . Kadınlar her yerde biraz daha tali planda oldugu için cezaevinde de aynı 
durumu yaş ıyoru z. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizin de banyonuz iyi. Oradan biraz avantaj ın ız var. 
TUTUKLU 26- İnsanın yaşanıını belirleyen aslında banyo ve yiyecekler degil , ayakta tutan onlar degil. Onlar 
tali şeylerdir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Burada yaz ı yazabi liyor musunuz? 
TUTUKLU 26- Bozuk, ama, daktilomuz var, yazabi liyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kilg ıt bulabiliyor musunuz? 
TUTUKLU 26- Kırtasiye konusunda bir sorunumuz yok . Boya ka lemleri verilmiyor. Onun dışında, kağıt, mek
tup ve benzeri zarf alına durumumuz var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kütüphaneden yararl anabi liyor musunuz? 
TUTUKLU 26- Yararlanıyoruz, katalogu getiriyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne okuyorsunuz? 
TUTUKLU 26- Daha çok roman türü getirtiyoruz, daha çok dini kitaplar, araştınna konusu olarak getirtiyoruz. 
Dışarıdan da getirtiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç yaşındasın ? 
TUTUKLU 26 - 39 yaşındayım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şu anda çok önemli sag lık sorunu olan var mı? 
TUTUKLU 26- Arkadaşın bacağında platin oldugundan dolayı onun yı lda bir genel kontrolden geçmesi gereki
yor. Film çekiliyor, fılmde tam çıkmıyor. Göz sorunu var. Diğer arkadaş ların böbrek, bel, kadın hastalıkları 
sorunu var. Bir arkadaşımız gözden dolayı Ankara 'ya sevk oldu, şu anda Ankara ' dadır. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin cezan ne kadar? 
TUTUKLU 26 - 1,5 yıldır buradayım . 12 y ıl 6 sene ceza aldım. 2 yı lı geçti . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bütün yarg ı süresince sen içerde miydin ? 
TUTUKLU 26- Tabii, 8 yıldır ben içerdeyim . 6 yıldan sonra Nevşehir' den Kayseri 'ye gidiyordum , sonuçlandı. 
Benim dosyada bulunan 3 arkadaşın cezası fazla bulunmuş diye bozuldu ; ama, onlar da örgüt üyeliğinden alı
yordu ve örgüt üyeligini yattılar. Ben DGM'ye dilekçe yazdım , henüz cevap almadım , infazda öğrendim ; sanırım 

bazı imza ve benzeri eksikliklerden dolay ı herhalde bir iki yıla kadar yine buradayım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat ettin m i '~ 

49 



TUTUKLU 26- Yok. Do~rusu biraz da kabullendim, nasıl olsa içerideyim. Şimdi kardeşimin de fiziki rahatsız
lı~ı var. Zaten yaralı ele geçmişti . Ailem iki yere gidip gelmek zorunda kalıyor. Bu yilzden de sevkim ç ı ktı. 

Şimdi , DGM 'den dolayı tekrar kalmak zorundayım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- En fazla bir veya iki ay silrer. 
TUTUKLU 26- Yok, sürilyor. Burada Yargıtay ' dan bozulduktan sonra da hemen hemen bir yıl sürer. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Özel tip cezaevinde yatan arkadaşlarından geçen sefer şikayetler vardı. 
Bir iki senedir size ulaşan , bildiginiz şikayetleri var mı? 
TUTUKLU 26 - Mektupta zaten öyle bir şey olduğunda bize verilmiyor. Elden geldiği halde çoğu mektupları 
almıyoruz. Öyle bir durum oldugunda zaten bize verilmez. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, geçen sefer geldik. Ondan sonra birtakım olaylar olmuştu , açlık 
grevi olmuştu . 

TUTUKLU 26 - Buraya geldiğimizden beri bir kez, ilgili arkadaşlara saldırdıklarından dolayı açlık grevine 
girdik. Genel anlamda girmemiş iz. Yani , Erzurum ' un özgünlügünde girmemiş iz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, o 1994 yılından sonra, 1996 'da, 1997'de ufak tefek şikayetleri 
vardı. Biz 1998'de geldikten sonra, sadece 1999'da 20 gilnlük bir şey oldu . 
TUTUKLU 26- Benim amca oğlum iki yıldır burada ; ama, görüşeıniyoruz. Bir tanesi tahliye oldu, bir tanesin
den akrabalık belgesi istendi . GörüşmUş degilim . Bu yönüyle talepte bulunduguınuzda ki , bu son derece makul 
bir talep, "biz böyle bir şeyi asla yapmayız, böyle bir taviz vermeyiz" benzeri olan bir cevap alıyoruz. Kiltükten 
baksanız, hepsi tutuyor; akrabam . Bunun bir taviz veya başka birşey olmadığını herkes de biliyor. Genel olarak 
önümüze çıkan sıkıntılar var tabii, yok değil. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Peki , hepinize geçmiş olsun. 

ERZU RUM ŞEHiT FATiH BODUR POLiS ME RK EZi 
Saat: 22.05 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Merhaba, kolay gelsin . 
EMNiYET AMiRiRAFET KlRlM- Hoşgeldiniz efendim . 
Burada idari kısım personelim iz, gündüz görev yapıyorlar. İdari evrakların yazışmaların ı buradan yapıyorlar. 
Burası adli kısım, adliyeye sevk edilecek şahısların işlemlerini buradan yapıyorlar. 
Burası infaz kısmı , adiiyeden gelen, infazı olanların takibinin, yakalanan şahısların evraklarının tanzim edilerek 
gönderilmesi buradan yapılıyor . 

(Gözlem Odas ı , ifade Alm a Bölümü, Avukatla Görüşm e Oda ı görüldü) 
V ASFİ KARA (Asayiş Şube Mildüril)- Efendim, burada ilk zanlı konulduğunda ilginç bir şey oldu; ilk zanlı 
konuldu, amiyane tabiriyle, bimekan takımından birisi, "Mildürüm, evimden daha temiz, rahat, çıkmak istemi
yorum" demiş. 
(Nezarethane görüldü) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- ISO için hazır! .. 
RECEP KlRlM- Efendim, burası merkez olarak yapıldı ; üç karakol birleştirildiği için oradan gelen evrakları da 
mahalle mahalle olarak ayırdık , kimlik bildirme formları bunlar. .. Arkada kalorifer kısınımız var, bütün bina LPG 
ile ısınıyor, katı yakıt yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aylık kaç kişi geliyor mesela? 
ALİ GÜR (Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mildürlüğü Amiri)- Geçen sene 146 kişi yakalamışız. Bizde üç şube 
bir arada; Narkotik, Mali Şube ve Kaçakçılık ve Organize uçlarla Mücadele Şube MüdUrlüğü . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burası sıfırdan yapılanbir bina ını yoksa .. . 
ALİ GÜR -Sıfırdan . Biz buraya geçeli üç ay oldu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Modelini kim yaptı bunun? 
ALi GÜR- Bizzat emniyet müdürilmüz özel olarak getirtti . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Böyle bir tip proje yok; bu özel bir çizim değ il mi? 
V ASFi KARA (Asayiş Şube MUdürü)- Efendim, Emniyet MüdürümUz bu konuda biraz zevk sahibi. Emniyet 
Müdürlüğümüzün yanında da Emniyet Müdürlüğü Konutu var; o da çok şık , çağdaş bir yapı. Onu da geçen sene 
yaptık . Standartların dışında sayılabilecek bir karakolumuz kaldı , taşmağazaların giriş inde , önümüzdeki ay da 
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orayı yıkacak , "onu daha da şık yapacağım , villa tipinde bir şey yapacağım" diyor. 
ALİ GÜR- Şu gördUğUnUz mobilyaları , düzenlemeyi bizim kademeleriınizde kendi elemaniarım ız yaptı. 
VASFi KARA- Size bahsetmiştik ; Polis Amca ilköğretim Okulunu görmenizi arzu ederiz. Orada devletin kendi 
cebinden çıkmış tek kuruş yok. Önce maaşlarımızdan topl adık. Vatandaşların da desteği oldu. Çok çağdaş , 20'şer 
kişilik sınıfları olan bir okul, her öğrenciye bir bilgisayar. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Demek ki polisimizin maaşları iyi ; zam yapmaya gerek yok! 
VASFi KARA- Emin olun, 2.5-3 ayda yap ıldı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Karakola kaç kişi ge ldi ? 
RAFET KlRlM- Bir yılda 146 kişi gelmiş bize. Ceraimimiz 88 suç sayısı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç ay lık bu say ı ? .. Nezaret defterinizi de görebilir miyiz? 
(Nezarethane Defteri görü ldü) 
RAFET KlRlM- Olaylarla ilgili olarak adliyeye göndermiş olduğumuz sanıklar.. Bu zanlıların içinde tutuk
lananlar, serbest bırakılanlar hepsi var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç kişi görev yapıyor; 1 başkomiser, komiser yardımcısı 2.bu sayılara 
göre, polis memuru 52, bekçi 1 O, teknisyen 1. 
RAFET KlRlM- Efendim, bize 14 mahalle bağlı. 104 bin nüfusa bakıyoruz. 3 ayda 88 ceraim . Çoğu da bıçakla 
yara lama. 
Şu anda Uç karakola birlikte baktığımız için hepsini buradan takip ediyoruz. 
Fatih Bodur Polis merkezi olarak başlamış olduğumuz kısım defterde burası efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu hangi bölUmUn? 
RAFET KlRlM- Gölbaş ı Karakolunun . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gölbaşı diye yazılmamış . 
RAFET KlRlM- Başında yazıyor efendim. Bu defteri sadece o karakol kullandı efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- "Asayiş , Ahlak" diye yazıyor. 
RAFET KlRlM- Bizim bölgenin özelliğinden, genellikle yabancı uyruklu bayanlar, fuhuş amaçlı gelen yabancı 
uyruklu bayanların yoğun olarak bulunduğu yer. Asayişin ekipleri var efendim, bunlar aldıkları zaman ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gölbaşı karakol amirliği almış . 
RAFET KlRlM- Gezici ekiplerimiz var efendim, rastladıkları olaylarla ilgili olarak aldıkları şahısları getiriyor
lar, i ş l emlerini biz yap ıyoruz ve bizim nezarethanemizde kalıyor. Eğer sayı olarak fazla olurlarsa Asayiş Şube 
Müdürlüğümüzün , Emniyet Müdürlüğümüzün nezarethanesi var, oraya gönderiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Defterlere bakıyoruz, hiç avukat talep etmiyorlar; Erzurum'da, bak
tığımı z hiçbir yerde avukat i stenmemiş . Sadece bir yerde, üzerinde oynanarak yazı lanın dışında , avukat talep 
etmiyor. Böyle bir alışkanlık yok. 
RAFET KlRlM- işlenen s uçların durumu belli , bir de bizim bölgemizdeki şahıslar hemen hemen aynı şahıslar; 
bıçaklama ilc ilgili olsun , darp olaylarıyla ilgili olsun, bazı konularda avukatlığı bile kendi açılarından çok işi 

bildiklerinden sanki de gerek duymuyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hep Numune Hastanesinden rapor alınıyor. Hepsinde "darp cebir yok" 
ibaresi var. . Hiçbirisinde de doktor raporu yok. Bazı yerlerde avukat istemleri işlenınemiş bile. 
Cumhuriyet savc ı sının yazdığı, kontrol ettiği şey l er nerede? (Defter getirildi) 
12 Mart 1 999 'dan başlayan defter incelendi . Bu senenin başına kadar olan defterde 195 tane müracaat var ve hiç 
bir tanesinde avukat isteğ i yok ve hepsinde de "darp cebir izi yok" ibaresi var. 
Karakol açıldığından beri olan sürede de, 195 ' in üzerinden devam edilerek 75 tane işlem var. 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Buradaki " HükUmet emirlerine muhalefet" nedir? 
RAFET KlRlM- Genelde 526 ncı maddeye göre, Ramazan aylarında fazlaca maytap patiatma olayları oluyor. O 
konuda valili ğin emri var, onu uyguluyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- ............. ve ...... ........ , ..... .... .... . ..... ...... . 21.2 .2000 tarihinde. Polis 
Memuru Turan GUleç, Polis Memuru Ekrem Özkefıl şu anda burada mı? .. " ............... Kafasına darp cebir" 
denilmiş . Bunlar grup halinde mi al ınmı ştı? 

POLiS MEMURU- Hatırlamıyorum efendim. Biraz zaman geçmiş tabii . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bir de ......... 'nun kaydını istiyorum. 
Erzurum Emniyet MUdUrlüğünUn İngiltere veya Almanya ile polis işbirliği çerçevesinde bir programı var mı? 

V AH iT KARA- Genel Müdürlüğün var efendim ; Erzurum ' un ayrıca yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- iller arasında bazı pilot bölgeler seçiliyor, bazen onlarla da bu çerçevede 
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işbirligi yapılabiliyor. Peki eleman gönderebiliyer musunuz? 
V AHİT KARA- HenUz öyle bir uygulama olmadı. TOrkiye seksiyon u Erzurum Şubesi şekliyle var burada; ama, 
çok yeni. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bilgi alıp, bilgi verme gibi, o zaman Ankara 'dan ilgili olarak, Genel 
Mtidtirltikte çalışan elemantarl a Erzurum polisi arasında karşılıklı dUzenlenen bir seminer, toplantı çalışması oldu 
mu? 
VAHİT KARA- U lus lararas ı anlamda, hatırladıgım kadarıyla yok . Ben daha önce Amerika'ya gittim , bu konu 
çerçevesinde. Yine yurtd ı ş ına giden arkadaşlarım ız var; İng ilte re 'ye , Amerika'ya ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kimler gidiyor; asayişten mi, terörden mi daha çok, yoksa .. . 
VAHİT KARA- Asayiş, terör, kaçakçılık .. . Program hangi dogrultuda ise, agırlık o yönde oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu ge li şi mizde dikkatimizi çekti çok fazla oranda si lah kaçakçılıgı var, 
nedir böyle? 
RAFET KIRIM- Kaç tane si lah, uyuşturucu yakalandıg ı belli .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Farklı bir teknikle çalışıyorsunuz. 
RAFET KIRJM- Bu sene 41 bin kök hint keneviri imha ettik, Erzurunı ' da . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu farklı teknik , ulus lararas ı çalışma alanının getirdigi bir taktik mi , yeni 
bir şey mi? 
RAFET KIRJM- Biraz önce Asayiş Mtidilrilmiln söyledigi gibi , ben bu pazar gilnil bir haftalık serninere katıla
cagını . Sulhi Dönmezer Hocamız var, çıkar amaçlı suç örgiltleriyle ilgili, kara paranın aklannıasıyla ilgili bir sem
inerimiz var, ona katılacagız. 17 personelimizi kursa tabi tuttu . 1 2 ' şe r gilnlilk sil relerle. Şu anda 7 kişi gitti . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu uygulama ne zaman başladı? 
RAFET KlRlM- 2 nci aydan itibaren başladı. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 6-8 ay öncesinde? 
RAFET KlRlM- İnşa llah iyi olacak efendim . Teknoloji ge li ş ti . Şu anda bizim yasa l anlamda dinleme, izleme şeyi 
ç ıktı g ı için bizim şu anda rahatlıkla 4 aboneyi dinleyebiliyoru z, mahkeme kararıy la , karar alıp, şüpheli şahıslar 
ilzerinde araşt ırma yapıyoruz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- TOrk modeli çalışma degil ; degişik tipte bir çalışma var. Genel 
Mtidtirltikten ögrenecegim . Ajan kullanarak ... 
RAFET KlRlM- Ajanımız var; evet. Emniyet Genel Müdürlügünden numara verilmiş , okeylenmiş ve kabul 
edilmiş şahıs l ar . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç kişiler? 
RAFET KlRlM- 3 tane ajanımı z var. Erzurum İl Emniyet Mtidürlügonde üç tane. Kendi şubemiz olarak degil. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu, yaban cı kaynaklı misyonu olan bir şeki l ; İn gi ltere' de , Alnıanya' da ... 
HÜ EYiN AKG ÜL (Manisa)- Ücretlerini neye göre belirliyorsunuz; ihbar baş ına mı ilcret alıyorlar, yoksa ... 
RAFET KlRlM- Evet. Yaptı gı nıız operasyona göre degerlendiriliyor. Şu ana kadar 6 milyar silah parası aldık . 

Yakaladıgımız si l ahları Genelkurmay iç Tedarik Zoralıma veriyoruz, ücretini bize veriyorlar. Biz de yaka layan 
ekiplere ve ihbarcı şahsa tutanakla veriyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- İy i bir uygulama mı sizce? 
RA FET KlRlM- Personeli nıoti ve ediyor efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu tUrden ajan kullanma şeklini soruyorum . 
RAFET KlRlM- Çok iyi efendim ; geçen seneye nazaran durum farklılaştı. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Haks ızlık oluyor mu acaba? 
RA FET KlRlM- Efendim, bizde dokUmanlar var; aldıgımız şahı s l a rın ne kadarının .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Halkın da alışnıadıgı bir çalışma şekli bu ; yani , suçlunun da alışnıadıgı 
bir çalışma şekli .. 
Karakollarınıızda CMUK geregi avukatınız var mı ? Çizelgenize bakabilir miy im ? 
Mesela ....... ... .. .. 2 12.2000. "Darp cebir yoktur" diye yazılmış . Bir de ...... .. .. ... . ' a bakabilir miyim?. 25 .2.2000 . 
"Raporunda be lirtilm işti r" denilenlere bakıyoruz, onlarda da "darp cebir izi" yok deniliyor. 
....... .... .. Bir tane "Avukat Temini" bulduk .. işyerinden hırsızlık suçu .. . 
Bundan evvelki seneye de dahil olmak üzere toplam 270 tane dosyada sadece bir tane "avukat temin edildi" ibare
si var. Hepsinde de "darp ve cebir izi yok" denilnıiş . 

27.3.2000 tarihli kayıt var, saat II .OO 'de alnıışsınız . Bugiln ayın 30'u. Üç gündün hiç vaka ge lmiyor mu? 
POLiS MEMURU MURAT AKBULUT- Efendim, bazen de savc ı göz altına alnı amızı istemiyor, savc ı ifadesi-
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ni alıp bırakıyor, buraya kaydetmiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Evet, bu .... .. .......... ' ın kaydı. Daha sonra ............... ' a, " 7 gün iş ve güç 
kaybı" diye 7 ve 5 gün rapor verilmiş . Sonra ne oldu? 
RAFET KlRlM- Adliyeye gönderdik efendim . Tutuksuz yargılamaları devam ediyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hernotoma falan olmuş, burnunda falan darbe olmuş, rapor almış ... 
Dövülmüş mü acaba? 
RAFET KlRlM- Bazen de nezarette kendilerine zarar verdikleri oluyor, o zaman da biz tutanak düzeniiyoruz 
efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 22.2.2000 tarihinde Necla Yıldırım ' ın raporu . 22.2.2000tarihli protokol
da yapılan ve kulak-burun-boğaz yönünde künt travmaya bağlı burunda ödem, sağ göz altında hema ... Buraya 
gelişinde mi? 
POLiS MEMURU MURAT AKBULUT- Genelde ilk gönderdiğimizde doktorlar geç ici rapor veriyorlar, daha 
sonra kati doktor raporu için tekrar gönderiyoruz, bu ikinci rapor efendim ; bizde olan değil . Nöbetçi hastaneye 
acile gönderdiğimizde genelde bize geç ici kanaat raporlarıdır. , kati rapor daha sonradan verilecektir deniliyor. 
İkinci raporu da dosyaya ekliyoruz. Şahıs bizden çıkmış, gitmiş oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 2 1.2.2000 tarihinde saat 15 .00' te olay oluyor, ertesi gün , 22.2.2000 saat 
9.25 ' te sağlık ocağından bu rapor veriliyor. Kesin rapor. Kesin rapor nereden alınıyor? Bunlar kavga ediyorlar ... 
POLiS MEMURU MURAT AKBULUT- İlk önce Numune Hastanesinden geçici raporunu alıyoruz, daha sonra 
hangi sağlık ocağı nöbetçi ise, konuyla ilgili , oradan da kati raporunu alıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- .................. .. 
POLiS MEMURU MURAT AKBULUT- Efendim, 4-5 şahıs lı olaylarda evrakta tek fezleke düzenleniyor, bütün 
şahısların raporları , ifadeleri o evrakta oluyor. Biz bu evraktan üç nüsha düzenliyoruz; biri adliyeye gidiyor, biri 
bizde kalıyor, biri de Asayiş Şubede kalıyor. Bu tür toplu olaylarda da evrak tek yapılıyor efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neden Ceylaroğlu Sağ lık Ocağınagitmiş bu? 
POLiS MEMURU MURAT AKBULUT- Nöbetçi Sağlık Ocağı orası olduğu için efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Hep Numune Hastanesine gidiyordu? 
POLiS MEMURU MURAT AKBULUT- Efendim, sağlık ocakları kati raporu veriyor ve gündüz görevi yapı
yorlar. Akşam olunca da, diğer normal şartlarda da acil servise g idiyoruz, oradaki doktor şahsın durumuna göre 
rapor veriyor, geçici doktor raporu verilmişse , tekrar günün nöbetçi sağlık ocağına gönderip kati raporunu alıyoruz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu dolay nerede olmuş? Diyor ki , kulağında arıza var. Bu nerede olmuş
tur? 
POLiS MEMURU MURAT AKBULUT- Burada olayın oluş şeklini , yerini falan kısa olarak aniatıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Grup halinde gelmişler, doktor raporunu almışsınız, burada tutmuşsunuz, 
ertesi gün de kesin raporunu almışsınız, savcılığa göndermişsiniz. Kendi aralarındaki sürtüşmenin getirdiği şekil 
olarak ... 
POLiS MEMURUMURAT AKBULUT- Olay anında şahıslar birbirlerini yaralamışlarsa, şahsı direkt olarak has
taneye götürüyoruz efendim. O anda raporunu alıyoruz, geçici verilmişse tekrar kati raporunu alıyoruz efendim . 
Bu şekilde oluyor. 
Olay bize intikal ettiğinden itibaren ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaçakçılık defterine bakalım: Mesela Nazım Tan isimli polis arkadaş 
yazmış buraya; ne kadar oldu, nerede alındı , haber verdiği savcı, avukat isteyip istemediğini falan . Bazılarında 
savcının çağırıldığı , haberdar edildiği falan yazılmamış. Genelde de yazılmamış. Mesela Kaçakçılık Şubesi; 
avukatları da yazmamış. Ama, hepsinde "darp ve cebir yoktur" ibaresi yazılıyor. 
Cumhuriyet Savcısıyla ilgili şey var dı ya, onu gösterecektiniz. Şu elimizdeki Gölbaşı Karakolunda 1 95'e kadar 
giden kısım var ya, o giden kısımda savcının denetimi var mı? .. Buraya, 270 ' e kadar gelinmiş, y ılbaşından 
itibaren de devam edilmiş, Cumhuriyet Savcısı hiç gelmemiş . 
22 Temmuz 1999' da Erzurum Baro Başkanının gönderdiği liste var burada. Ne zamana kadar göndermiş? .. 
Ağustos , eylül, ekim .. 12 nci ay da yok .. Ev telefonları eksik ... Zaten siz avukat kullanmıyorsunuz ... 7. 12. 1999 'da 
baro başkanı göndermiş ve 2000 yılının Nisan ayına kadar en son 22 Nisana kadar olanı göndermiş ama yazıların 
hiç bir tanesi okunmuyor. Telefon numaraları da okunmuyor. 
Kısaca özetlemek gerekirse, avukat listesi tam okunmuyor. Avukat isimleri bölümü de ya " istemedi" şeklinde 
yazılı veya boş bırakılmış . Darp cebir hiç yok. 5. 1.2000 ' de avukat istenmiş, ............ .. .. ...... zorlukla ismi 
okunuyor, halbuki 5.1 .2000 'de avukat istiyor. "Yaşı küçük olduğundan , barodan avukat temin edildi" denilm iş . 
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Baroda da o li stede o avukatın ismi yok. Başka biri si. 
Demek ki avukatların geliş gidişte , mese la Ömer Uludağ 5. 1.2000 'de tekrar çağ ırılmış . 7.1.2000'de .... ...... O da 
tutmuyor; 7.1.2000'de ... ....... ... kaydı var. 
Baronun verdiği li ste il e avukatların isiml eri tutmuyor. Zaten hem en hemen avukat istemi yok. Daha önceleri 
avukat bölümleri boşmuş, bu yeni karakola geçildiğİnden itibaren de " istemiyor" şeklinde genellikle yazılmış ya 
da barodaki avukat ge lse de. o saatte ge lmiyor; yani ayn ı tutum. 
DGM avcısı, nisan ayında başlayan defteri , 30. 12.1999 'da görüldü" diye yazm ı ş, parafetıniş, ondan evvel hiç 
parafı yok. 
POLIS MEMURU MURAT AKBULUT- Nisan ve may ı s ayında ge lmi ş olabilir, bilemiyorum, ben yoktum o zaman . 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 15 ni sandan önce ge ldiyse, olabilir. 
Yeni başsavcı geleli kaç ay oldu? 
POLiS MEMURU MURAT AKBULUT- Antalya 'dan geçen sene ge ldi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Bu da. mali istatistik formu ımı ? 
POLiS MEMURU MURAT AKBULUT- Beş aylık periyotlar halinde gönderiyoruz. son beş aylık icraatımız, 
beşinci ayda tekrar göndereceğiz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bayağ ı esrar suçu var. değ il mi? 
POLiS MEMURU MURAT AKBULUT- Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile ilgili yasa çıktıktan sonra, bu icraat
larımız biraz daha ağırlaştı ; yani , eleman tutma şeyimiz, artık , devlet memurunu dahi ajan olarak kullanabili
yoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri Kanununu biz çıkard ık , ondan sonra ajan tut
ınaya başladılar. Bu arada da, yurt dışından zaten , karş ılı klı ili şk ili eğitim programı devam ediyor, dolayısıyla 
uygulamasını da gördük. 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- O zaman ak lı eren emniyetçiler, kimlerinajan olabileceğini , değ ilse sakıncalar 
dağuracağ ı hususunda uyarmışlardı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Gölbaş ı ' nı denetlememişler. 
POLiS MEMURU MURAT AKBULUT- Vedat Bey denetlemişti . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çizik olunca i ş lem görülmedi oluyor, im za da olmad ığ ına göre. 
Savcı Bey de " yapılan denetimde nezarethane ve ifade alma odasının fiziki olarak yetersiz olduğu , di ğer husus
ların tamam olduğu ve gözetim altında kimsenin bulunmadığ ı tespit edildi" diye yazmış; ama, deftere ait bir husus 
yok. 
POLiS MEMURUMURAT AKBULUT- Şimdi , standarda uygun oldu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Halilpaşa Karakolu için "gözetim yeri nin yetersiz olduğunu , kimse 
o lmadığını " yazmış ; ama, defter için bir şey dememiş . 

Tabii, CMUK ge reğ i 13 yaş ında. 14 yaş ında. hırs ı z lıktan şundan bundan nezarethaneye alınan çocuk için avukat 
ge lmiyor. 
Kadın-erkek nezareti bulunduğu , ölçülerin uygun ; ancak, havalandırma yok. 
ifade alma odasın ın bulunduğu , nezaretlıane talimatının bulunmadığ ı tespit edildi . 
Onun dışında da çok kötüydü , sadece onlar değildi . 

6.6.1999 'dan bugüne kadar hem Gölbaş ı ' na hem de bu ye ni açılan karakola savcı ge lmemiş . Onunla birleştirilene 
30.12 ' de ge liyor, ondan sonra gelmemiş . 

ERZURUM KRiMiNAL POLiS LABORATUVAR MÜOÜRLÜGÜ 
31 .3.2000- 09.20 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Merhaba. 
Laboratuvar Müdürlüğünüzü tekrar ziyaret etmek ist.:dik; siz lerin hükümetten veya bizlerden laboratuvar olarak 
ne gibi desteğe ihtiyacınız var ını , bunları konuşmaya geldik. 
Bütün bunları öğrenıncmizin altındaki anafikir de, polisin teknik olarak çalışmas ını bir noktada güçlendirmek, 
uluslararası ilişkiler çerçevesindeki o progranılarda daha farklı yöntem lerle çalışması , delil toplamada birtakım 
istekleri var. Ama, gördüğümüz kadarıyla da, laboratuvarı kullanma bakımından çok hızlı bir ge lişme de yok; 
yani, daha iyi olmalı. 
Geçen sefer çok ilgiınizi çeken ki, çok üstünde durduğumuz nokta, savc ı stajyerlerin, stajyer haki ınieri n hiç 
ziyaretinin olmamas ıydı buraya. Şimdi , ne farklılık var, onları öğrencliııı . 
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KRiMiNAL POLiS LAB. MÜDÜRÜ DENiZ KARAHAN - Efendim, önceki dönemlerde adiiye ile ilişkileri
miz iyi bir düzeyde; ancak, benim ikinci yıl ım , daha önce Samsun'daydım ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Siz geçen yıl ... 
KRiMiNAL POLiS LAB. MÜDÜRÜ DENiZ KARAHAN - Buradaydım , beraber dolaşmıştık . 
Samsun'daki ilişkilerimiz buradan daha iyiydi . Onun da sebebi , zannediyorum, işlerin ve ihtiyacın biraz daha 
yoğun olmasından kaynaklanan bir nedendi. Bölge itibariyle biraz daha hareketli bir bölge. insanların si laha olan 
yatk ınlığ ı ve diğer ticari olayların daha çok olması sonucunda bize daha fazla ihtiyaç vardı. Şimdi, burada, şehirin 
diğer tarafmdan gelip, bu tarafa gelmiş olmamız ... 
BAŞKAN OR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ziyaretçi ge liyor mu? 
KRiMiNAL POLiS LAB. MÜDÜRÜ DENiZ KARAHAN- Ziyaretçi akış ı , başsavcınıızın, savcılarımızın duru
nıundan biraz kaynaklanıyor. Önceki başsavcımız, stajyer avukatlar, hakimler daha s ıkça gelebiliyorlard ı , trafik 
daha sonra biraz yavaş ladı. 

BAŞKAN OR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Dört defadır başsavcı değişmiş galiba? 
KRiMiNAL POLiS LAB. MÜDÜRÜ DENiZ KARAHAN - Evet efendim. Biraz da kişiye bağlı hareket ola
biliyor ve de ters yerde olmasından kaynaklanıyor. Buradaki iş yoğunluğu, hareket fazla değ il ; yani, olayların 
çokluğu değil , daha ziyade adi olaylar şeklinde, hırsızlık şeklinde veya küçük çaplı olaylar olduğu için, fazla 
hareketli değil. Bölgeye hizmet verdiğimiz için, burada daha ziyade bize bağlı ill erdeki adliyelerden , savcılıklar
dan, terör olayiarına ilişkin konular daha ziyades iyle geliyor. Günlük olaylar, bizim burada fazla olmuyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaçakçılık var ama ... 
KRiMiNAL POLiS LAB. MÜDÜRÜ DENiZ KARAHAN-Kaçakçılık yoğun bir şekilde geliyor efendim. daha 
ziyade uyuşturucu üzerine ... Bunun yan ı sıra, sahte para o l ayları geliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hint keneviri , y ıl an zehiri kaçakçılığı da gördüğümüz kadarıyla biraz 
yaygın , o tür tahliller ge lmiyor mu? 
KRiMiNAL POLiS LAB. MÜDÜRÜ DENiZ KARAHAN-Yılan zehiri ile ilgili olaraktan daha ziyade efendim, 
doğu tarafmdan I ğd ır , Ardahan tarafından ge liyor; fakat , direkt olarak Ankara 'da Daire Başkanlığınııza gön
deriyoruz, oradan a lıyoruz neticeleri . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Geçen sefer, bir silah ı 2,5 ile 6 saat arasmda inceliyoruz demiştiniz . Bu, 
Diyarbakır'da 20 günde yapı lıyor. Laboratuvarınızda çok hızlı yapma potansiyeliniz olabilecek; ama, bazı eksik
likleriniz olduğu için yapamad ı ğını z konuları ve hiç yapanıayıp dışarıya gönderdiğiniz konuları bize s ıralayabilir 

misiniz? 
KRiMiNAL POLi LAB. MÜDÜRÜ DENiZ KARAHAN-Bize bağlı olarak 6 şubemiz var. Bunlardan iki tane
si personel ve bütçe, bunlar zaten personelle ilgili konular, diğer konular ...... ve kimyasal incelemeler şeklinde 
geçiyor. Biyolojik inceleme, zehir, daha doğrusu bölgelerde, Ankara merkez ve istanbul ' da var. Kan, kıl örnek
lerinin incelenmesi, DNA ince lemesi gibi hususlar tamamen Ankara 'da yapılıyor, biz de yok bunlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bazı ülkelerle -bir tanesinin ingiltere olduğunu biliyorum ama- ulus
lararas ı teknik meslek almabilecek proje üstünden çalışılan konular var. Sizin , emniyet müdürlüğü veya işte bu 
tür, nerelerden bağlantı kuruluyorsa öyle bir husus var mı? 
KRiMiNAL POLiS LAB. MÜDÜRÜ DENiZ KARAHAN-Daire Başkanlığı bünyesinde incelemeler yap ılıyor. 
Ayrıca yurtdışından alınan destekle son zamanlarda iş yoğun luğu olan yerlerde, Ankara, Diyarbakır, İstanbul gibi 
illerde balistik inceleme konusunda bilgisayar destekli incelemelere geçildi fakat daha net bir inceleme yapı la

madı. Orada işlerin hızlanmasını sağlayacak bir proje ; ancak, bizim burada iş yoğun luğu pek fazla olmadığı için 
günlük işler de genellikle adli işle r olduğu için ... 
BAŞKAN- Bütün sevk buraya ge liyor; bölge sizsiniz. Kan , kıl , saç gibi mataryeller. Geçen sefer biyolojik bölüm 
açılabilir denilnıişti . Genç bir kimya mühendisi arkadaşımız vardı. 
KRİMiNAL POLiS LAB. MÜDÜRÜ DENiZ KARAHAN - Arkadaşımız burada efendirrı. 
Sadece bizde değil; Diyarbakır, Samsun gibi bölgelerde de yok. Bizim bölgemiz ... 
BAŞKAN- Diyarbakır aşağıya hitap ediyor; ama, siz, Artvin ' den itibaren yukarıya ve doğuya tamamen bölge 
olarak hitap edebileceğiniz için burada olması lazım değil mi? 
KRiMiNAL POLiS LAB . MÜDÜRÜ DENiZ KARAHAN -bir de şöyle bir olay var: Önceki çalıştığımız yer
lerden edindiğimiz tecrübelere göre şimdi laboratuvarın bulunduğu illerde, çevrede, ilçelerden çok daha büyük 
bir iş akımı oluyor. Örneğin, uzun süre kaldığım için yorumlayabiliyorum, mesela Samsun, Karadeniz Bölgesinin 
merkeziydi . Trabzon da aşağı yukarı bir merkez şeklinde. Yıllık istatistiklere baktığ ıınız zaman işin en yoğun 
ge ldi ği yer Samsun'dur; ama, biz biliyoruz ki , telefon görüşmelerinden de tak ip ediyoruz, çoğu işi Trabzon gön-
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dermeyebiliyor, ancak önemli olayları veya biriktirmek suretiyle daha sonra göndermeye çalışıyor. 
Aynı şekilde, ömegin Trabzon'da laboratuvar kurulmuş olsa, aynı iş kapasitesine sahip olacak . Her iş bize 
gelmeyebiliyor. Teknik destege ihtiyaç olan, sonuca ulaşılmasını gerektiren, çevre illerden gelme durumunda kal
abiliyor veya daha sonra belki hazırlık aşamasında olmasa da mahkeme aşamasında gelme durumu olabiliyor. O 
yüzden birtakım eksiklikler dogabiliyor. 
BAŞKAN- Bu, sizin iyi niyet ve btirokrasi içerisindeki dikkatli tislubunuzla anlatılmış bir konu; ama, biz poli
tikacı olarak bunu daha farklı da degerlendirebiliriz. Eger sizin için mümkünse, 98/99 arası ve 99/2000'den 
bugüne kadar her bir bölümlinüzde kaç tane müracaat yapıldı , bu müracaatlar -eger mümkünse- Erzurum merkez
den ne kadar çevreden ne kadar geldi ve ne kadarı ne kadar sürede sonuçlandırılabildi ve ayrıca da kurumunuzu 
anlatabilecek; şu böltimlerimiz, şu elemanlarımız ve şu münhal kadrolarımız gibi , biz laboratuvarı dolaşırken 
böyle bir şey hazırlamanız mümkün olabilir mi? 
KRİMİNAL POLİS LAB. MÜDÜRÜ DENİZ KARAHAN- İstatistiki bilgileri çıkanabiliriz de ayrıntılı olanlar 
zaman alabilir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kalanları için de biz Ankara 'ya gittigimizde detay isteyecek olursak size 
faks çekelim, o cevaba göre bilgi alalım . Detay derken elbette ki gizli falan bilgi istemiyoruz; yani , Jaboratuvarın 
çalışma, yargı tarafından benimsenme ve geliştirilebilmesi için biz ne yapabiliriz konusunu kestirebilmem iz için 
gerekli olanları kastediyorum. 
Yeni gelen Başsavcı Bey burayı gördüler mi? 
KRİMİNAL POLiS LA B. MÜDÜRÜ DENİZ KARAHAN-Hayır efendim, görmediler. 
BAŞKAN- Hakim arkadaşlardan gelip gezen oldu mu? 
KRiMiNAL POLiS LA B. MÜDÜRÜ DENiZ KARAHAN-Olmadı efendim. 
BAŞKAN- Siz eskiden beri oldugunuz için, 98 ve 99 için ve şu ana kadar olan tüm günleri kapsıyor degil mi bu 
söyledikleriniz? 
KRİMİNAL POLiS LAB. MÜDÜRÜ DENİZ KARAHAN- Evet. 
Efendim, bir de merkezin planlaması sonunda kriminal laboratuvarlarla birlikte, olay yeri incelemesi projesi var. 
Bizim dışımızda bir olay tabii bu. Olursa, zannediyorum bizim açımızdan çok verimli olacak kanaatindeyiz. Şu 
açıdan : Çalışacak arkadaşlar da bu konuda kurs almış arkadaşlar olması gerekiyor kanaatindeyim ve olaya müda
hale ettikten sonra, çünkü olay yerinden iz ve delil toplamak değil de bizim görevimiz delil incelemek, ona göre 
kurulmuş durumdayız. Normalde polisin olay yerinde incelemesinden sonra deliller bize intikal ediyor. Olay yeri 
inceleme ekibi oluşturulup kurulursa, buradaki arkadaşlarımız da dedigim gibi , uzman arkadaşlardan oluşursa , 

sUrekli aynı kişiler çalışacak olursa sanıyorum daha detaylı bilgiler bize gelecektir. Onun sonucunda da daha iyi 
bir netice alınabilecektir. 
Bunlar bölge olarak dtiştintiltiyor. Burada bir ekip kurulursa, çevre illerde ve ilçelerdeki olaylara nasıl yetişirler, 

verimli olabilir mi , hepsine cevap; verebilir mi, bunlar da düşünülmeli . 

BAŞKAN- Sayın Valimiz gelip gezdi mi laboratuvarı? 
KRİMİNAL POLiS LAB. MÜDÜRÜ DENİZ KARAHAN-Sayın Valimizle tanıştık , görüşttik de buraya gelme 
fırsatı olmadı zannediyorum . Bir bölümümUz inşaat halindeydi . Ondan sonra kendisini bekledigimizi belirttik; 
fakat, işlerinin yogunlugundan dolayı sanıyorum gelemedi . 
BAŞKAN- Tanıtıcı broştirtintizti yeni mi bastırdınız? ... Sayın Valiye vermek anlamında soruyorum. Burası tami
ratta da, prensip olarak, anlam olarak laboratuvarın ne ınanaya geldigini , ilin en büyük mülki amiri bilirse, konuya 
daha başka yaktaşabilir diye düşünüyorum . 

KRİMİNAL POLiS LAB. MÜDÜRÜ DENİZ KARAHAN - Efendim, şifahi olarak sohbetimiz sırasında 
konudan bahsettik. Kendisideaslında Ankara'dan geldigi için, yabancı olmadığını , daire başkanlığımızı bildiği
ni, gezdiğini , bazı sorular sorunca da altyapısının olduğunu kanaatini edindik ... 
BAŞKAN- Peki. 
Jandarma Komutanı hiç geldi mi? 
KRİMİNAL POLiS LAB. MÜDÜRÜ DENİZ KARAHAN - Hayır. 
BAŞKAN- Jandarmanın Erzurum'da kriminallaboratuvarı yok. Jandarmanın , geçen gelişimizde, polisten farklı 
olarak daha önce harekete geçip, kendi alanları içerisinde, kırsal alanları içinde jandarma kriminal timlerini kur
mak'ta olduğunu ve bunu Türkiye'de 12 yerde yapmak üzere 8'erkişilik timler halinde delili olay yerinde topla
mak üzere örgtitlendiklerini ögrenmiştik ; ama, bir olay yerinde toplanan delillerin incelenmesin i, çünkü jandar
ma da olsa bir süre sonra savcılığa teslim ediyor, dolayısıyla bu laboratuvarın kullanılması lazım . Bizim man
tığımız bunu gerektiriyor. Çünkü buraya bir yatırım ve bu , devletin yatırımı. 
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KRİMİNAL POLiS LAB. MÜDÜRÜ DENİZ KARAHAN - Son derece haklısınız. Bundan üç-dört ay evvel 
şöyle bir olaya tanık olduk: Zannediyorum bizim baglı oldugumuz illerimizden Ardahan olabilir, şu anda ili tam 
hatırlamıyorum , bir olay meydana geliyoF, jandarma bölgesiymiş, jandarma om ları almak suretiyle kendi labo
ratuvariarına gönderiyor, orada al ıkonuluyor incelenmek üzere. Daha sonra polis bölgesinde, yapılan istihbarat 
neticesinde bazı silahlar ele geçiyor. Silahların da bag lı oldu bölge biziz, buraya gönderilmesi gerekiyor. 
Jandarma ile ortak operasyon yapılıyor, jandarma diyor ki " bunları tekrar Van 'a gönderecegiz". Fakat, bölge 
bizim oldugu için burada da bizim bir inceleme yapmamız gerekiyor. Olaya karışanlar sabit kişiler degil, gezici 
kişiler oldugu için, faili meçhul olmaması da gerekiyor, ne yapabiliriz dediler, hiç olmazsa mukayese için atış 
yaptırın, bize gönderin, saglıklı bir yöntem degil ; ama, hiç degilse ortaya bir şey çıksın istedik. Biraz sıkıntıda 
kaldılar, böyle durumlar da oldu . 
BAŞKAN- Jandarma Komutanımızia Emniyet Müdürümüz, Valimiz, Başsavcımız bir uyum içinde çalıştıklarını 
ifade ettiler. Aynen sizin üslubunuz gibi, bürokratik bir üslup, biz de siyasetçi olarak baktıgımızda, beraber, ortak 
çalışmanın zemini yapılan İcraatiarda görülüyor. Dolayısıyla bu laboratuvar, jandarma komutanı ve emniyet 
müdürünce ortak bir diyalog var ise, kullanılmış olmas ı gerekiyor. Ama, hep böyle oluyor; çok büyük yatırımlar 
oluyor, Diyarbakır'da hem polis hem jandarma var; Ankara 'da çok güzel bir polis kriminal laboratuvarı var, 
revkalade güzel. Jandarmanın da çok güzel bir laboratuvarı var; birbirlerinin laboratuvarlarını kullanabiliyorlar. 
En geri müessese, Adli Tıp; evvela polisin kriminal laboratuvarında baktırıyor, hakim olmadı diyor, karşı taraf 
itiraz ederse, jandannaya gönderiyor, o da yok derse, "adli tıbba göndere tim" diyor hakim, adli tıp zaten hepsinin 
gerisindi. Çözümlenmesi gereken bir teknik çalışma gerekiyor bu yüzden. 
Siz konuya çok sahip oldugunuz için bu bölgede yeniden dogan bir yapı var; Ankara 'da merkezi toplantılarda bu 
durum dile getirilebiliyor mu, sizin hiç böyle bir toplantıya katılıp, Türkiye'deki suç unsurlarının laboratuvar aşa
masıyla degerlendirilmesinde daha organize, birbirine daha bağlı bir sistemin olması için bir teklifiniz oldu mu? 
KRİMİNAL POLİ LAB. MÜDÜRÜ DENİZ KARAHAN - Efendim bu konuda bizim gerek merkezle gerek 
diger bölge l aboratuvarlarıyla sürekli görüşmelerimiz oluyor. Sene içerisinde, bizim eğitim programlarımızda da 
var, 17/21 nisan tarihleri arasında balistik uzmanları toplantısı var. Bütün bölgelerdeki arkadaşlarım ız Ankara' da 
toplanacaklar, 4 gün sürecek. Oradaki toplantıda , bölgelerdeki sıkıntılar, sorunlar görüşülecek, kararlar alınacak . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- bundan önceki bir sene önce mi yapılmıştı? 
KRİMiNAL POLiS LAB. MÜDÜRÜ DENiZ KARAHAN- Evet. 
Yıl sonunda da kasım ayı içinde laboratuvartarla ilgili bir toplantı yapılacak ve orada da idari hususlar olsun veya 
uzmanlar toplantısı akabinde diger konulara çözümler aranacak. 
Ankara 'da, bizim dışımızdaki kurum ve kuruluşlarla, gerek Mecliste gerekse jandarma ile koordinasyon da 
merkezden saglanmaya çalışıyor, biz de Ankara'ya baglı oldugumuz için .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, teşekkür ederiz. 
Bu bölümde ne yapılıyor? 
CAHİT ÇENGEL-Efendim, dışarıdan gelen işlere , hazırlık aşamasındaki işlere baktıgımız içinjandarma ve polis
ten gelen işler direkt olarak bize kurye vasıtasıyla ge liyor. Adiiyeden de posta ile geliyor, koli ile postaneden 
aldırınaya çalışıyoruz . Kurye ile gelen işler mühürlü olarak bize intikal ediyor, çünkü mühürlü olmasının nedeni , 
başka bir amileyeye ugramasın , dogrudan dogruya bize gelsin , müzekkereye ve yazıya uygunlugunu biz burada 
takip ediyoruz, o işle ilgili olarak gelen numaraların da tutup tutmadıgını kontrol ediyoruz. Gelen işlerde mesela 
diyelim ki bir arıza, bozukluk, degişiklik varsa bunların ön aşamada tespiti yapmaya çalışıyoruz; çünkü, daha 
sonra zaman zaman bunlarla karşılaştık , degişme veya farklı durumlar gibi şeyler de olabiliyor, onları deger
lendirmeye çalışıyoruz. 
BAŞKAN- Onları kod veya numara ile mi yoksa isimlendirerek mi takip ediyorsunuz? 
CA H iT ÇENGEL- Önce bir kayıt alıyoruz burada, daha sonra ilgili şubeye havatesini yaptırıyoruz . içeride ayrı
ca tekrar bir kayıtımız var, orada uzmanlık numarası veriyoruz, eğer bizde kalacak olanlar varsa, kovan ve çekir
dek gibi, kod defterimiz var, orada kod numarası ile birlikte alıkoyuyoruz, incelenmek üzere. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Müracaat derterinizi görebilir miyiz? 
CAHiT ÇENGEL- Efendim, bu Elden Teslim Defterimiz, ge len işlerin kaydını alıyoruz, esas kayıt verdigirniz 
defterimiz içeride efendim. Bu. sadece, kişilerden, bize girdi-çıktı durumunu gösteren defter. Koli ve posta ile 
gelenler hariç, elden gelenle ı· lıuıılar efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKlN ÜT - Bir sene içinde kaç tane olduğunu , sıra numarası olmadığı için buradan 
ögrenemiyoruz degil mi':'' 
CAI-IİT ÇENGEL- Şöyle e l cnd• ı :ı : Elden gelen i ~ ler olduğu için, diğer defterimizde daha açık ve sağlıklı olarak 
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görülecek. Digeri bir anlamda zimmet defteri . 
BAŞKAN- Peki, bu defterde hangi tarihlere ait olanlar kayıtlı ; yani, bu 2000 defteri 1 numaradan mı başladı? 
CAI-IİT ÇENGEL- Evet efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 2000 senesinde 546 tane olay gönderi lmiş . 
CAHİT ÇENGEL- Olay olarak degerlendiremiyoruz, çUnkU idari evrak lar da var. Gelen kayıt defteri birimlerin 
uzmanlık defterleriyle inceleme tetkik konuları ayrıca , içeride efendim. Birim lerde, hepsi ayrı ayrı ş ubeler oldugu 
için efendim, dagılım buradan yapılıyor. Kesin sonuç ları vermekten biraz uzak. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Mesela bir parça ge ldi , inceleme yap ılacak, havalesi yapılıyor. .. 
CAHİT ÇENGEL- Evet, buradaki arkadaşım teslim alıyor, idari bOroya asıl kayıdı bu deftere yap ılı yor, havalesi 
yapıldıktan sonra ilgili şubeye gidiyor, kendi kaydını alıyor. Oradaki işlerin kayıdı , orada ayrıca var. Uzman lık 

birimleri olduğu için ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Peki , üzerinde özellikle öğrenmek istemekteki nedenimiz şu: 
Laboratuvarın objektif çalışabilmesi için içerideki çalışan arkadaşların -tabii bu , prensip olarak, gOven ilirlik 
açısından diye değerlendirmernek lazım- parçanın kime ait olduğunu bilmemesi . 
CAH İ T ÇENGEL- Bilmiyoruz efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nası l bilmiyorsunuz; buraya diyelim ki (A) şahs ına ait olarak, üzerinde 
yazılı. Savcılıktan gönderilmiş . İ çerideki her kayıtta (A) şah sına ait olduğu belli . 
CAHİT ÇENGEL- Şu şekilde efendim: Degişik işler olarak, kurumlardan bize değişik işler ge ldiği için savcı lık

lardan emanet numarasıy la ge liyor, pek isim geçmiyor ama isim zikreden ler de var. Ancak polisten ge len 
mUzekkereler biraz daha aç ık ifadeler oluyor; ama, bizim buradaki kişiler konusunda zaten tanımamız söz konusu 
değil. Arkadaşlarımız değişik yerlerden ge ldikleri için ve de içeride kapalı çalıştıkları için 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- O ayrı bir şey . laşılabilirlik açısından tanımazlar da, dışarıda onu 
tanıyan lar, laboratuvarda onun u laşılabi 1 iri iğin i sağlayab i 1 iri er. 
CAHİT ÇENGEL- O konuda şunu söyleyeyim: Evet, isim geçebi liyor veya şu şahsa ai t şu si lah veya imza, yaz ı 
şeklinde geçebiliyor; fakat, bunu ben övünerek söylüyorum, çal ı ştığım ı z yerlerde de aynı şeki lde oldu, bize ulaş
ma, sizin dediğiniz anlamda ulaşmak isteyenler o luyormuş; fakat , çalışmalarımızdan edi ndiğ imiz izlenim, bir 
güven yarattığımız kanaatindeyiz ve dolayısıyla değişik kanallardan U laşmak isteyenler oldu, fakat onların bu 
şekilde bir temasa girmeyeceklerini, boşa uğraşmayalım dediklerini biz duyduk. Size kat ıl ıyorum ; isim olarak 
geçen mUzekkerelerimiz var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Etik gUvenceyi en son haneye yazmak l azım ; gerekenleri yapmak gerekir. 
Polis kriminal laboratuvarını Ankara'da gezerken, çok cici bir şeki lde arkadaşlar an l at ıyor l ar, bir kaç sene önce 
şunlar şunlar var, döner bant üzerinde yürüyor ge len deliller, orada "bu da Abdullah Çatlı'nın pannak izi" dedi
ler. Yani tanımak denilince, herkes herşeye gelebilir, orada herkes de biliyor ki onun parmak izidir. Öyle olma
malı. TUple falan numaralı olmalı. 
CAH İ T ÇENGEL- Kişisel kanaatim şu : İ sim olmasında , istatistiki bilgiler aç ı sından, 2-3 sene sonra bir kayıp 
silah veya sorulması gereken istatistiki bir bilgi olabiliyor. 
BAŞKAN- Çalışan birimler için söylüyorum; ben de aynı fıkirdeyim , ça lı şan l ar kod numarası ile çalışmalı , o kod 
numarası isim le, yemin li bOroda arşive geçme li , adıy l a arşivlenmeli ; ama, çalışanların , hangi parçanın kime ait 
olduğunu, tabii ki güven iyoruz, o ayrı bir konu da ... 
CAHİT ÇENGEL- Mesela çek ve senette sahtecilik ge liyor diyelim, zaten isme yazılı olarak ge liyor. Pratikte de 
biraz zor; gerçekten güç. 
BAŞKAN- Sahtecilik biraz farklı. Bazı şeylerde kesinlikle yapılabilir; menni kovan larında , balistik incelemenin 
tUmünde yapılabilir ; yani , pannak izinde tabii ki adıyla soyadıyla beraber geçecek; ama, DNA 'da yap ılabilir , kıl 

örneklerinde, biyolojik tahlil örneklerinde yapılabilir ... 
Ben Türkiye olarak düşünüyorum . Organize suç dediğiniz zaman, organize suç olabilmesi için bir ayağının da 
bürokratların , teknik birim !erin işlemesiyle sUrdOğU için ... 
Peki , teşekkür ediyoruz. 

BALi TiK iNCELEME FAiLi MEÇHUL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ VE ATlŞ ODA 1: 
İBRAHiM MARANGOZOGLU (Kimya Mühendisi)- Burada bize incelenmek üzere ge len parçaların sonuca 
gitmesi açısından biz geçici olarak savcıl ıklarl a, ilgili birimlerle yapt ığımız diyalog neticesinde alıkoyuyor, iste
dikleri zaman tekrar gönderiyoruz. Alıkoyduğumuz işlemlerde kayıda a lıyoruz, on lara kod numarası veriyoruz ve 
de ge len bütün silahların tamamının , sorulsun sorulmasın , buluntu veya kişi üzerinde yaka l anmış, aramada 
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yakalanmış silahların mutlaka atışı yapıldıktan sonra durum değerlendirmesi raporuyla birlikte faili meçhul 
incelemesi yapılıyor; yani, ilgisiz bir silahtan, ilgisiz bir olayın bağlantısı çıkabiliyor. 

Dolayısıyla , gelen bütiln işlerin burada -arşivimiz de kovan esasına dayalıdır- kovan taranıas ı yapılıyor, 

beraberinde eğer irtibat sağlanmışsa, nıerıni çekirdeği de varsa, incelemesi yapılmak suretiyle olayın açığa 
çıkarılması sağlanıyor. 

Bahsettiğiniz, Kanada veya yurtdışındaki bu programlar, kendilerine uygun programlar. ODTÜ de yaptı; biz, burada 
kendimize uyarlamaya çalışıyoruz. Türkiye'nin yapısı onlardan çok daha fazla. Kendimize uygun hale getirebildik, 
şu anda kayıtlara giriyor. IBS (?) denen bir cihazımız var; Arıkara'da, Diyarbakır ' da , istanbul 'da var. Orada da iş 
yoğunluğu fazla olduğu için , bütün bölgelerden alınmak suretiyle bir bağlantı olacak, belki de -kodlandıktan sonra
tek merkezde toplanacak, Arıkara ' da ve kodu girilen bir kovan veya memıi çekirdeği, merkezi bir incelemeye tabi 
tutulacak ve uzmanlar devreye girecek. Makine yüzde 100 sonuç vcremiyor; ancak ayıklayabiliyor. 
Silaha da müdahale burada çok fazla; i ğnesi değ iştirilebiliyor , kovan parçaları değiştirilebiliyor, dolayısıyla 

cihazın atlaınası da söz konusu oluyor. 
Bu atış bölümünde atış yapılıyor. Mekanik arızası olmakla birlikte pratikte bu silah faal mi değil mi onu görmek, 
yasal durumunu belirlemek. 
İkincisi, az önce bahsetmiş olduğumuz, faili meçhul incelenıey i yapabilmek için. suç konusu ister olsun ister 
olmasın, yapabilmek ve arşivlemek adına mutlaka atış yapıyoruz. Sonucunda da şu kutumuzdan hem mermi hem 
de çekirdek alabiliyoruz. Eğer sadece kovan almak istiyorsak, ayrıca, bilahare, diğer kutumuzun içinde kum 
vardır, orada yapmış olduğumuz atış neticesinde de mukayese kovanlarını değerlendirebiliyoruz. 

Balistiği, iz ve inceleme olarak ikiye ayırd ık. Her ikisi de aynı işi yapabilecek arkadaşlarım ız. Kimya ve sahteci
lik diyelim genel olarak. 
Bu atış bölümünde genel olarak uyuşturucu maddeleri , patlayıcı maddeleri inceliyoruz. Atış artıklarını, mesafe 
tayinini inceliyoruz. Maddenin ne olabileceği konusunda maddenin teşhis için tahlillerimizi yapıyoruz. Eğer 
olumluysa, daha öncelikli cihaziara veriyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne olabileceğini teşhis ettikten sonra daha derin incelenmesi için bi
yolojik inceleme yapıyor musunuz? 
GÖREVLİ- Burada biyolojik incelemeler yok, genellikle kimyasal incelemeler. Biyolojik incelemeleri 
Ankara 'ya gönderiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Maddenin ne olduğunu kimyasal olarak mı ... 
GÖREVLİ - Kimyasal olarak ... 
DENİZ KARAHAN- Efendim, o konuda bir parantez açayım. Bizim kimya laboratuvarımızın kuruluş amacı; 
yani, maddenin ne olduğunu tespitten ziyade -çünkü, benim uzmanlık alanıma girmediği için, o konuda fazla 
detaylı bilgi veremeyeceğim- çok fazla element olduğundan bunun ne olduğunu tespit etmek çok zor. Buradaki 
kuruluş amacı, bu madde uyuşturucu mudur, patlayıcı mıdır; eğer onlardansa hangi gruba giriyor, bunun tespi
tine yönelik, değilse " değil " diye çıkıyor ; ama, bu madde şudur demek çok zor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 1998 'den sonra alınan cihazınız var ını ? 
GÖREVLİ - Alınmadı, yalnız bazı cihaz eksikliklerimiz var. 
Mesela bir gece NS cihazımız olsa iyi olurdu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tabii, şu eksikliklerimiz vardır diye bildirildi değil mi? O eksiklikleri 
öğrenmek istiyoruz; laboratuvar olarak karşılanmamış istekleriniz veya karşılanamam ış veya bakanlıktabekleyen 
istekterin iz. 

SA HTECiLiK BÖLÜMÜ: 
BAŞKAN- sizincihaz isteğiniz veya eksiğiniz var ını ? 
GÜRBÜZ BAHADIR- Efendim, bizim şu anda cihaz isteğimiz yok. Gelen işleri karşılayacak şekilde teknik 
donanımımız, altyapımız var. 
BAŞKAN- Bir şey sorayım; aynı mürekkeple farklı zamanlarda olan iınzayı ayırdedebiliyor musunuz? 
GÜRBÜZ BAHADIR- Hayır ; çünkü bizim teşhisimiz, mürekkep farklılığına dayanıyor, yani salt mürekkep fark
lılığından teşhis edeıniyoruz; ama, genelde burada bize mürekkep farklılığı olarak değil de, bu ilave midir değil 
midir; bu kısım ilave olarak ını yazılmıştır diye sorulduğu için başka bulguları değerlendirerek sonuca gitmemiz 
mümkün oluyor. 
Mesela fluaj farkı dediğimiz iz farklılıkları , nıürekkebin bulunduğu yerdeki pozisyon farklılığını tespit ederek 
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başka bulgulardan gene neticeyi elde ediyoruz; ama, salt mürekkep analizi olarak bizim sahtecilik bölümüne 
gelmez; genellikle kimyadadır. Onlar mürekkep analizi olarak yaparlar; ama, onlar da şöyle yaparlar: Aynı 
kimyasal formüle sahipse onlar da "aynı" diye rapor vermek zorunda kalırlar yani elde edilen bulgular dogrul
tusunda. Bizim aramızdaki fark , biz burada sadece fiziksel yöntemlerle gidiyoruz, yani Ultraviyole ışın hangi 
dalga boylarında absorbe oldukları veya yansıttıkları şeklinde bu işi kimya olarak yapıyorlar; ama, sonuçta aynı 
neticeyi veriyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, kaset, bant vesairenin tetkikini yapıyor musunuz? 
GÜRBÜZ BAHADIR- Biz yapmıyoruz; Ankara 'da bir kaç sene önce kurulan bir şubemiz var, daire başkan
lıgında, kaset, bant gibi ses teşhisi , analizi gibi çözümleri onlar yapıyorlar ; ama, sahtecilik uzmanı olarak bize 
bilirkişi olarak tevdi ediyorlardı, biz mümkün oldugu kadar yapmaktan imtina ediyorduk, şimdi o bölüm kurul
du , o bölümlin görevleri arasına girdi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Teşekkür ediyorum . 
Ankara jandarması , aynı mürekkebi mesela bir çek var, imzasını eksik bırakmış, adamı kandırmış , aradan iki sene 
geçiyor, imza atıyor. Jandarma kriminal laboratuvarında iki sene önce yapıyorlardı , görmüştük, aynı mürekkebin 
farklı zamanlardaki atılmış olmasını , yazılmış olmasını tayin edebiliyorlar. Zaman tespiti önemli degil de mesela 
"bu daha eski , bu daha yeni" diyebiliyor. Aynı kişi, aynı kalemi , aynı mürekkebi kullanarak sahtecilik yapıyor. 
Başka bir kalem oynamadıgı için şekil bakımından veya o tUrden ayırt edemiyorsunuz. Sadece ayırt edilecek olan 
nokta, mürekkebin kullan ıl ış zamanı. Onu jandarma kriminal ayırt edebiliyor. Böyle bir şey çok mu masratlıdır? 
GÜRBÜZ BAHADIR- Efendim, dünya laboratuvarlarında bu konu çok düşünüldü, üzerinde çok da araştırma 
yapıldı , metotlar degerlendirildi . O konuda çok büyük ve kapsamlı bir arşiv yapmak gerekiyor; üretilen bütün 
mürekkeplerin ve kagıt türlerinin hangi zamanda ne kadar, mesela bir tanesinde mürekkebin yogunlaşma derece
sine baglı olarak, digeri , mürekkebin iyonlaşma derecesine baglı olarak, öteki diyor ki, mürekkebin boya mad
desini veren pigmentlerin çökmesine baglı olarak diye çeşitli şeyler getirebiliyorlar. 
Makine olarak degil de, muhtelif faktörler bunları etkiledigi için bunlarla inceleme yapılarak varılacak sonuç 
hatalı olabilir; yani , böyle bir müessesede, adli ekspertiz hizmeti veren bir müessesede de hatalı veya yanılgılı 
sonuçlar pek makbul degil. Onun için tutulan yöntemler olmadı bunlar ve konu da muallakta kaldı. Sadece 
Türkiye 'de degil, dünyada da böyle. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İki sene epeyce bir süredir, iki sene önce de gittigimde, tahmin ediyorum 
böyle hatalı bir şey varsa, onlar bu deneyden bunu fark etmiş olmaları lazım . 

GÜRBÜZ BAHADIR- Bizde hata direkt olarak ekspertize, sonuca yansımaz. Biz uzmanız, birtakım verilerle 
çalışıyoruz . Bizim içimizi rahatlarması açısından; biz birtakım yan bulgulara ihtiyaç duyabiliriz, arkadaşlar böyle 
bir şey de yapmış olabilirler. Diyelim ki biz bunu inceleriz, mesela mürekkebi biz ihbar sonucu inceledik, 
ültraviyolede inceledik, kimya analizi yapıyoruz deriz ki mesela, bir de şu arşive bakalım, bir de o olsun. 
Baglayıcı degil ; ama, bizim sonuca varmamız açısından , bize bir veri temini açısından önemli olur. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu önemli . Vakıf, demek gibi kuruluşlarda defterlerinin yazım ında, 5 sene 
önce kaydı yapılmış, yazılmış gibi gösterilerek mal kaçırma işlemleri yapıyorlar. Mesela mal varlıgını devrede
cek vakıf, devretmek durumunda kalacak veya haciz gelmiş , o derterin içine, "biz bunları zamanında şunlara 
bagışlamıştık" şeklinde BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKfNSÜToraya ilave yapıyor; karar defterine. O cümlenin 
sonradan ilave yapılmış oldugunu ispatlarsa o mal varlıgı öteki tarafa kalacak; yani başka türlü de ispatlayamı
yorsunuz. 
GÜRBÜZ SAHADIR-Bir de şu var; yazılankagıt aynı kagıt olsa bile zemin derinligi farklı olacaktır . Teknik 
olarak bu da belirlenebilir. Derinlik ve diger hususlarda teknik farklılıklar meydana geliyor. 
BAŞKAN- Ama üç gUn fark varsa çıkaramazlar. 
GÜRBÜZ BAHADIR- Efendim, bizim için önemli olan sonradan ilave olup olmadığıdır ; 5 dakika sonra olabilir, 
3 sene sonra olabilir. Şu da var, tükenmez veya dolmakalemle bir ilave yapıldıgında yazının başlangıç nokta
larında sonradan el kaldırıldıgı , ilave yapıldıgı tespit edilebiliyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Teşekktir ederim. 
DENİZ KARAHAN- Biz ~onu.m o!~rak , tabiri caizse, devekuşu gibi bir konumdayız ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKINSUT- Aynen öyle. 
DENİZ KARAHAN- Biz bagımsız bir kuruluş haline geldik ; fakat maaş hizmetlerimiz ve lojistik desteğimiz 
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emniyet mUdUrlUgü tarafından karşılanıyor. Binamız da şu anda bize tahsis edilen mildürlük binasıdır. Diger 

teknik destekler Ankara'dan karşılanmakla birlikte sarf malzemesinde, lojistik destek anlamında birtakım 

ihtiyaçlarımız oluyor. Örnegin buraya bir harcama yapacaksak, harcama yetkimiz yok. Bizim bu yönden sıkın

tımız oluyor. Daire başkanımız bütün bölgenin tamammda belirlemeyi yapıp, genel müdürlükten bütçeye koy

durmaya çalışıyorlar; fakat, bizim burada ilk agızda eksikligini çektigirniz şey , lojistik destek yönünden sarf 

malzemeleri ve dedigim gibi, basit bir harcama yapılacagı zamanda bu engellerle karşı karşıya kalıyoruz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Teşekkür ediyoruz, hoşçakalın 
(Ayrılma Saati : 1 O. 1 5) 

ERZURUM NUMUNE H ASTANESi : 10.45 

BAŞHEKiM Y ARDlMClSI: Mehmet Ersoy ÖZMEN 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Merhaba. 
Saglık ocakları herhalde gündüz bakım yapıyor, size daha ziyade gece mi hasta geliyor. 
M. ERSOY ÖZMEN- Evet, gece genelde bize geliyorlar. Kati raporlar için saglık ocagına, adli tabibe gidiliyor, 
geçici raporlarını biz veriyoruz; ama, genelde ilk geldikleri yer bizim burası. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu defteriniz yılbaşından itibaren mi? 
HEMŞiRE FiLiZ DüLUNA Y CEYLANOGLU- Evet, yılbaşından itibaren. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- O zaman adli evrak olarak şu anda gelen 4784 vaka, yılbaşından itibaren 
adli vaka, rapor almak için geldi öyle mi? 
M.ERSOY ÖZMEN- Bunların hepsine rapor verilmiyor; adli vaka olarak degerlendiriyoruz, kesik, düşme, 
yaralama, alkol muayenesi falan, bunların hepsi adli muayene olarak deftere kaydediliyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Hepsi polis ve savcılık kanalıyla gelenler mi? 
M.ERSOY ÖZMEN- Olmayabiliyor; şahsi olarak başvuruyor, polis de şüphede ise ona göre yazı lıyor . Adli vakalar
da polis nezaretinde gelenler de bunlarm arasında, yani hem kişisel gelenler, hem polis nezaretinde gelenler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Yılbaşından beri 4784 kayıt var. Geçen seneki defterdekayıt ne kadardı, 
en son rakamı verebilirseniz. 
HEMŞiRE FiLiZ DüLUNA Y CEYLANOGLU- İstatistik bölümümüzde vardtr, ögrenmeye çalışayım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Adli muayenede, özellikle darp cebir için gelenlerin hemen hemen büyük 
bir çogunluguyla görüşüyoruz, kelepçelerinin açılınadıgı , muayene esnasında polis veya jandarmanın içeride 
bulundugunu söylüyorlar. Sizlerin bu yönde bir güçlügünüz oluyor mu? Tabii suçlu var yanınızda, riski de ola
bilir, dolayısıyla kelepçesinin açılmasında problem olabilir, polisin de içeride bulunmasında darp cebir konusun
da objektif rapor verilmesi anlamında soruyorum, bu sorunu nasıl çözüyorsunuz? 
M.ERSOY ÖZMEN- Bizde çok sorun olmuyor; muayene veya şeyde baskı altında kalmıyoruz doğrusu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ama hiç farkl ı bir rapor çıkmıyor ... 
M.ERSOY ÖZMEN- Efendim, durum ne ise biz ona göre rapor yazıyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki . 
Bunları kaç nüsha düzenliyorsunuz? 
HEMŞiRE FiLiZ DüLUNA Y CEYLANOGLU- Dört nilsha olarak efendim. Bir tanesi bizde kalıyor, rapor 
memurluğunda kalıyor, birisi savcılığa intikal ediyor ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Toplam kaç hekimin iz var? 
M.ERSOY ÖZMEN- Toplam 20. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Aynı zamanda adli tabip olarak görev yapıyor. 
M.ERSOY ÖZMEN- Evet efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Polis alıp geldi , darp cebir isternek üzere yani nezarete giriş ve çıkışla 
ilgili olarak söylersem, raporu verdiniz, bir olishasını polis kendisi alıyor, diğer nüshası kalıyor, diğer nüsha ne 
oluyor. 
M.ERSOY ÖZMEN- Birisi bizim şeye gidiyor, bazen iki tanesini tutuyorlar, kendi karakollarında da tutuyorlar, 
bir de savc ı lıga gönderiyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Savcılığa polis mi gönderiyor? 
M.ERSOY ÖZMEN- Bazen dört nüsha oluyor, dört nüsha olunca sanıyorum ikisi bizde kalıyor. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Diyelim ki burada birtakım sivil personel olabilir, dışarıdan gelmiş ola
bilir. İki üç polis eşliginde bir tane vaka var. O da buraya giriyor. Soyunacak, üstünü çıkaracak , etrafın güvenligi 
gerekiyor. .. Mekan olarak bunu nasıl çözüyorsunuz? 
M.ERSOY ÖZMEN- Burası dolu ise, biz daha önce mahkum muayene odası yapmıştık , degiştirdik , yaptık, ama 
çok da şey olmuyor, biz yine bu imkanlarımızia yapabiliriz. Öyle bir şeye gerek görmedik. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hastayı tamamen soyup muayene edebilİyor musunuz? 
M.ERSOY ÖZMEN- Edilebilir. Müşahede odaları falan var. Kapalı bir yer bulunabilir. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Bir hekim olarak, darp cebir raporu verebilmek, bütün bu işlemlerin 
içinde zorluk yaratmıyor mu? 
M.ERSOY ÖZMEN- Yaratıyor tabii. Burada, acil serviste bizim bu tür adli olaylara adli raporları vermemiz çok 
da şey degil, yani hoş degil, dogru da degil. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Alkolik diyelim, mesela saga sola saldırıyor, kusuyor falan ... O anda diye
lim ki enfarktüs vakası var, EKG çekiliyor. .. 
M.ERSOY ÖZMEN- Tabii, bir de şöyle oluyor: Geliyor 8-1 O jandarma veya polis, buraları birden hoş olmayan 
bir duruma dönüyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir de öyle durumda doktora çok şey de anlatamıyor belki , böyle bir olay
la karşılaştınız mı; darp cebir varsa polisin, jandarmanın dışarı alınması gerekir, bu bir; çünkü, onun yanında 
konuşamaz-ben de hekim im, biz de bazen alet edilebiliyoruz bu tür vakalara- ikincisi, güvenlik açısından sahip 
çıkmak lazım , hekime de sahip çıkmak lazım. Darp cebir vardır veya yoktur diye verilmiş olan rapor, gelenin 
eline veriliyor, adliyeye gidecek olanın , yani güvenlik biriminin eline veriliyor. Siz polisin eline verdiginizde, var 
mıdır, yok mudur bunun objektif olarak verilmesi için polis veya güvenlik birimiyle hekimin yüz yüze gelmeme
si lazım ; çünkü, aynı il içerisin yaşanıyor, hem güvenlik birimleri hem hekim camiası aynı mekanlarda yaşıyorlar. 

BUtUn bunlar, etik anlamda dogru düştinsek bile, objektif olarak degerlendirilmesinde sıkıntılar dogacaktır. 

Küçük bir ilde, bir suçlu, belki de toplumun yüzkarası , belki defalarca agır suçlar işlemiş bir insanın , taraf olun
mak gibi bir pozisyona düşmek yerine, işbirligi yapar pozisyona girmek durumunda kalmıyor. Belki böyle olmasa 
bile, dışarıdan böyle degerlendiriliyor. İki gün sonra muayenehanesine gelip, "sen nasıl böyle bir şey yaptın" 
deme riskinden tutun, dışarıda çoluk çocuk rahatça oturabilme riskine kadar -Ankara, İstanbul gibi büyük kentler 
olsa neyse- ufak yerlerde hepimizin başına gelebilir. Bunu tabip olarak, adli anlamda bu kadar çok vaka ile 
karşılaşanlar olarak oturup konuşmak lazım . insan şunu istiyor: Buradan girdigi andan itibaren buranın güvenli 
bir yapısına kişinin teslim edilmesi, hekimi de koruyacak, onu da tam olarak muayene edebilecek bir zemin 
saglayacak durum oluşturması , ondan sonra rapor düzenlendikten sonra, o düzenlenmiş olan raporun ayrıca gön
derilmesini saglamak, bir nUshasını adliyeye göndermek ve hiç karşı karşıya gelmemek; ne jandarma ile ne de 
polis le. 
Biz cezaevlerinde bUtUn odalardadolaşıyoruz-suçluyu korumak degil ; bu, hekim i de korumak, belki öyle degil , 
belki iftira ediyor- diyor ki, "hepsi karşımda duruyor, ' farklı bir şey söylersen seni gene aynı yere götürecegim' 
diye beni gözleriyle tehdit ederken, doktora söyleyemiyorum, doktorunda işi çok yogun oluyor, polise 'dışarı çık ' 

diyen doktor oluyor, diyemeyen oluyor, onlar da haklı çünkü benim elim kelepçeli, ben katilim çünkü, çekiniyor 
olabilir; ama, bu vaziyete gelmem i de tespit etmeleri lazım , etmiyorlar" diyor. Belki güvenlik birimleri buna fark
lı gözle bakabilir ama, biz hekimler olarak hakem oluyoruz ve kendimizi koruyamıyoruz. Kendimizi koruma 
anlamı şudur: Objektif icraatı yaptıgımız konusunda etrafın şüphesini ortadan kaldıracak bir çalışma ortamını 
saglayarak bunu yapabiliriz. Tabii görevimiz dogrudan, güvenlikten yanadır . Çogu ortamlarda böyle oluyor. 
Size bunu söylemek ihtiyacını hissettim ; çünkü, bazı yerlerde bu görev degişik hastanelere degişik birimlere gide
biliyor; ama, mesela dün hem karakollarda hem emniyet müdüriUgümUzde hem de cezaevinde inceleme yaptık , 

Numune Hastanesi dışında bir tek yerde rapor yok. Kesin rapor var sağlık ocaklarından , biraz önce sizin de 
söylediginiz gibi, ama bütün vakalar buradan . 
İki taraf var; hakem olarak da ortaya hekim i koyuyorlar, hekim i bir noktada kullanıyorlar yani. Bu kullanılma 
istegini engellemek istiyorum. Görevimi yaparken objektitliğiın sağlanmamışsa bunu yapmak istemiyorum diye 
bir çıglıkla ortaya çıkmak gerekiyor. BUtUn defterlerde, özellikle akademi mezunu polis arkadaşlarımız çok bi
linçli ; defterlerin tUmUnU işliyorlar, bakıldığında onlarda herhangi bir şey yok ; darp cebir yok, avukat istenmi
yor, bUtUn karakolları gezdik, bir tane avukat istegi yok, oraya da " istemedi" diye yazılıyor. İmza yok, parafyok; 
ama, bir deftere baktığınız zaman, kendini savunabilecek evrakları tutmuş . Biz, hekim olarak? .. 
Bunun çözülmesi gerekiyor. 
HEMŞiRE FiLiZ DüLUNA Y CEYLANOGLU- ı 999 yılında 2 ı 620 işlem var. 
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BAŞKAN Or. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu nedir; adli kayıt defteri mi? Bu iki defter birbirini tutmuyor. 2415 tane 
burada, diğerinde 4784 tane . 
M.ERSOY ÖZMEN- Dediğim gibi , herkese rapor tutulmuyor. Diyelim ki dUşmüş, yaralanmış veya kimse 
kimseden şikayetçi değil, o zaman tutulmuyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Defter olarak, Numune Hastanesi Acil Servisine müracaat eden tUm adli 
vakalar 4784 kayıt tutulmuş. Po liste mevcut olan adli kayıt defterindeki 2415 (2000 yılına ait vaka sayısı) ise acil 
servisten adli rapor olarak düzenlenip rapor formun verildiği defteri kapsıyor. Diğerleri tedavi amaçlı veya 
şikayetçi olmadıkları için kayda geçilmeyebiliyor. 
Bu arkadaşlarımız buradan rapor düzenledikleri zaman, bu rapor kaç nUsha düzenleniyor. 
POLiS MEMURU ÜMiT DEMİR- Üç nüsha düzenleniyor efendim ; birisi polis tarafından alınıyor, jandarma 
getirmişse, jandarma tarafından alınıyor, diğer iki nüsha buranın arşivinde kalıyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hastanede kalan iki nüsha ne oluyor? 
TURAN DERDiYOK (Hastane Görevlisi)- Biri getiren güvenlik güçlerine veriliyor; polis veyajandannaya. Biri 
rapor memurluğumuza gidiyor birisi de hastane polisinde. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ben şu anda hastane polisinde iki tane görüyorum. 
Siz şu anda Hastane Başhekim Yardımcısı olarak aynı zamanda hastanenin acil servisi sorumlu şefi ve bir nok
tada adli tıptan da sorumlu Başhekim Muavinisiniz değil mi? 
M.ERSOY ÖZMEN- Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 1998 senesinde geldiğimizde bu evrakların bilyUk bir kısmının savcılığa 
intikal etmemiş olduğunu , bUtUn aramalanınıza rağmen, gördUk. karakolda var, jandannada, örneğin ' darp cebir 
yoktur' raporu var, hastanede bir nUshası arşiv memurluğu dosyasında bulunuyor, polisten arandığında da bulu
namıyor ; ama, savcılığa, adliyeye intikal etmiyor. Bu raporun dört nUsha tutulmasının amacı , getiren güvenlik 
birimine, kendi ellerinde bir delil bulunması için vermek değil ; bunun amacı , şahsın ,şikayetçi olma veya olmama 
durumunda kendi savcılıktaki dosyasının içerisine konulmasının sağlanması. O zaman bu yolla polis veya jan
darmaya elden teslim edilmiş olan evrakın, onlar aracılığıyla dosyaya konulmasından kaynaklanıyor. 
TURAN DERDiYOK (Hastane Görevlisi)- Savcılık bizden isterse gönderiyoruz efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dördüncü nüsha denildi , o nedir? 
MEHMET ASLAN (Sağlık Memuru)- Efendim, terör suçları veya uyuşturucu gibi organize suçlar olursa 
dördUncU nUshayı dolduruyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Teşekkür ediyorum. 
Ne kadar zamandır bu grevdesiniz? 
M.ERSOY ÖZMEN- On yıldır buradayım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - On yıl içinde, hatırladığınız, doktor raporu verme yilzUnden kendisi 
hakkında soruşturma açılan bir tabibiniz oldu mu? 
M.ERSOY ÖZMEN- Oldu . Bir tanesi şu anda bizde görev yapıyor. 
BAŞKAN- Neden soruşturma açıldı ? 
M.ERSOY ÖZMEN- Polis ile yUz yUze olmasından kaynakmış herhalde, getirmişler, ' bizim işimiz var çabuk ol ' 
falan gibi, bir de burası açılmadan küçük bir yerimiz vardı , orada idareten yürUtüyorduk, burası sonradan açıldı, 
o kUçük yerde hastalar falan da var, o da 'tamam ' demiş , yazmış , ondan sonra şahsın da yakınları avukat falan
larmış, tekrar başvurmuşlar, şikayet etmişler, darp cebir vam1ış , şey oldu . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dava konusu mu oldu? 
M.ERSOY ÖZMEN- Evet. Davası bitmemiş olabilir sanıyorum . Doktor Ayhan Seven isimli arkadaşımız. BugUn 
görevli değil. 
BAŞKAN Or. SEMA T. PİŞKİNSÜT- :reşekkür ediyoruz. 

NUMUNE HASTANES i BAŞHEKi MLİK MAKAM I 
Saat: 1 1.45 
BAŞHEKiM : Selçuk BOZHALiL 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞK İNSÜT- Merhaba. 
Biz, 1998 yılında da geldik, hastanenizin patoloji laboratuvarını gezdik. 
BAŞHEKiM SELÇUK BOZHALİL-Geldiğinizi duymuştum efendim , ben o dönemde yoktum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Evet. O zaman bazı patolojik bölilmierin yapılması söz konusu idi. 
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Acil servisi gezdik, adli raporları gördük. Patoloji bölümü ve mahkum koguşunu görmek istiyoruz. 
BAŞHEKiM SELÇUK BOZHALİL- Efendim görelim, ama orası şu anda inşaat halinde. Orayı düzenleme çalış
maları yapıyoruz. Bir de savcılıga malzeme falan Y,ardımları yaparak cezaevine burada da bir koguş yaptık , 

malzeme de verdik, diş ünitesinde yardımcı olduk, oray ı da yaptırıyoruz. Patoloji laboratuvarı da öyle; 
malzemelerini tamamen yeniledik de poliklinik bölümünde inşaat var, orada biraz sıkışma var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sizin vaktinizi almadan, hızlı bir biçimde görelim . 
BAŞHEKIM SELÇUK BOZHALİL- Mahkum koguşumun durumu iyi degildi, bazı aksaklıklar vardı. Başsavcı 
ile koordineli olarak, mesela bizden yatak sayısını azaltmaınız istendi ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Adli tıp konusunda numune hastaneleri çok zor koşullarda . 
Otopsi yapılıyor mu? 
BAŞHEKiM SELÇUK BOZHALİL- Otopsi bizim dışımızda . Patoloji olarak bizden pek istemiyorlar. Üniversite 
hastanesiyle ilişkili herhalde . Oranın adli tıp kısmını kullanıyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Acil servisteki adli olayların bakılmas ı konusunda sizin başhekim olarak 
bir öneriniz, bir projeniz var mı ; bu aksaklıklar konusunda hekimin suçlan masını veya kullanılmasını önlemek 
amacıyla aksiliklerin giderilmesi anlamında soruyorum. 
BAŞHEKiM SELÇUK BOZHALİL- Bizde öyle çok büyük bir aksilik olmuyor. Bilmiyorum arkadaşımız anlat
tı mı. adli vaka geldiginde bizim oradaki arkadaşlarımız önce müdahale ediyorlar, onlar müdahale ederken ilgili 
branşlardaki hekimlerimiz ge liyor. Geçici raporu bazen veriliyor, bazen adli tıp kesin raporunun verilmesini isti
yorlar. Kesin raporu adli tıp tarafından verilmesinde bazen problemler çıkıyor. Özellikle ilçelerdeki savc ılıklar
dan bize şikayet geliyor: 'size gönderiyoruz, siz adli tıbba gönderiyorsunuz, iş aksıyor ' gibi. 
Adli tıp herhalde iyi işlemiyor; üniversite ile ilişkili oldugu için zamanında bulamıyorlar ını ne oluyor ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Adli Tıp üniversitede mi? 
BA HEKiM SELÇUK BOZHALİL- Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Dışarıda ad li tıp adı altında ayrı bir bölümünüz yok mu? 
BAŞHEKiM SELÇUK BOZHALİL- Yok. Üniversitenin içinde bölüm olarak adli tıp var. Herhalde oradan bir 
elemanı savcılıga gönderiyorlar. Eskiden savcılıgın adli tıp uzmanı vardı. İki sene öncesine kadar vardı, fakat o 
Jrl..adıı-ı tay in olunca yerine yenisi verilmed i. 
1~ \<;.ı... \ N Dr SFMA T. PİŞKİNSÜT- Madem üniversitenin fakültesi var, adli tıp kurumu var, niçin Numune 
ll ı· ı"''''' l.! rbr çok iş l eyen bir devlet hastanesi nin aci l servisini hekim arkadaşlar kullanarak adli tabiplik ... 
h '-i ll ı... l\1 S[LÇ l 1K R071 L ı. i ı. - [fendim. zaten bizim sıkıntım ı z orada; biz 12 ile hizmet veriyoruz. Bizim 

~~~ .ı,ıkk rolil-. l irııeınıi7 l()O'Jen aşağ ı dü 5ınüyor. Bunun yüzde 30' u adli vaka. Diger hastaneler buna 
ı ı k ı 1 "' \ ik ıl nı11 "çı1l·~ııı,kıı tutun . aJI'i vakalara kadar biz bakıyoruz . O yüzden diger acil işlerimizi de 
ı~ , ır 1 • •, i< d, h ıırı ı"r,ıııı.. ı-ı l eııı de çn !-. oluyor ll len.l en, ilçelerden kesin kesin rapor için de bize gönderi-
' 'ı ı 1 · ' ' ' > ., ,,, bill.' \..!.i'ı ı<k:ri) ••ıl ır 

i·"""\' ıı, '.1 '1 \ 1 l'l';-"-1 : \tı l :\l<ıJ,:nıad l itıp ınüesseses ivarorada , omüesseseorganizeo l su n , bugelen 

.ı• lı '.ıı ıl ı d,''""' ,ı,ı ıı ,Lıqı Ld•ır raporların ı versin ler ... 
H \)lll"''' \1 Lll ı l\. RO/ ll \Ll L- Veım i yorlarefendiın . 

H \)t... '\ ı Dr fM 1' Pl KI SÜT- Acaba teklifettiler ıni ; polisjandarma ını istemedi, yoksa ille buraya mı 
eel ın ı~ ı c niyor 

AA)HE'KİM ELÇUK BOZHALİL-Burada prob lem ş u : Biz kendimizi methetmeyelim de, aci l olarak biz iyi 
hi zınt:t ediyoruz; hasta ge ldiginde karşısında bir hekim bulabiliyor. Üniversite acil i pek iyi işleıniyor. Şu anda bir 
yenileme içindeler: ama, herhalde güvenlik birimlerinin de kolayına ge li yor .. . 
Düşünün ki basit bir alkol muayenesi bile bizim hekimleriınizce veri liyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen sene, bir yı llık aci l servisteki poliklinik say ı s ını öğrenebilir miyiz, 
normal vakaların sayısı ve şu ana kadar üç aydır gelen rakamı. 
BAŞHEKiM SELÇUK BOZHALİL- Ben iki y ıldır burada Başhekiınim . Önceden de burada çocuk mütehas
sısıydım. Geldiginizde de izindeydim; ama, ge ldiginizi duydum . 
BAŞKAN SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen sefer hem terör hem de diğer koğuşlarda çok fazla miktarda ve zor 
durumda agır hasta gördük. Yaralı olanlar ve ayrıca dakoğuşlarda tüberküloz vardı. Bütün bunların hastane tara
masıyla, orada gidip bakılması da çok zor; ama, sağlık müdürlüğünün bir sisteminin olması gerektiği ni düşün

müştük . Şimdi üç bakanlık arasında; Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında hazırlanan bir protokol 
gereği de bazı çalışmalar yapılı-yor. O çerçevede hastanenize herhangi bir hasta ge ldi mi , o şeki lde bir tedavi 
yapıldı mı , tüberküloz taraması için koğuşlara giri ldi mi? 
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BAŞHEKiM SELÇUK BOZHALİL-Göğüs hastanesi olduğu için belki oraya gidiliyor, orası değerlendiriyor ola
bilir. Cerrahi ve diğer vakalar bize geliyor. 
Mahkum koğuşu bakırnda olduğu için çok gerekli olursa serviste bir oda tanzim ediyoruz, zaten jandarma yanın
da duruyor. Onların ' bize birinci sınıf muamele yapın ' gibi değ işik istekleri var. Burada olay çıkarmak isteyen
ler oluyor, mese la gözden muayene olacak, beni tamamen salın gibi doktora hakaretler, tehditler ... Bunlar da bu 
işin cilvesi. 
BAŞKAN SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kişinin suçunu bir tarafa koyarsak, bir mahkumda, akıntılı ........ işlemiş , ayak
ta yaraları olan bir mahkı1mun tedavisi uzun süreli olabilir, hem antibiyotik yönünden, dolayısıyla da 40-50 gün 
yatınası gerekecek olan hasta var, aşağıdaki mahkum koğuşu ayrı, oraya gidip tedavi olsa ayrı ... 
Sizlerin gayretleriyle oraya bir revir yapılmış . Belki o revire buradan rotasyonla hekim gönderilerek, her vaka 
için, mesela şimdi orada yatan bir ortopedi vakası, adli vaka .. . 
BAŞHEKiM SELÇUK BOZHALİL-O konuda, şu son dönemde başsavcılıkla bayağı koordineli çalışıyoruz, her
halde bizden yana, bir talep olursa, problem çıkmaz, biz oradaki revirin kurulmasını da mesela çok basit vakalar 
geliyordu bize, bize niye gelsin, orada tedavi edilsin dedik, uygun görüldü, malzeme verildi ve şu anda yapıyor
lar sanıyorum . 

BAŞKAN SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bitıniş . 
Aydın ' da E tipi cezaevi vardır, Nazilli ' de de var, bir bakıyorsunuz hastaneye, büyük kocaman köpeklerle ve 15-
20 güvenlik gücüyle, gece gelir, o kapıyı tutar, burayı tutar...Hastanenin bütün düzeni allak bullak olur. Orada E 
tipi cezaevinde poliklinik yaptık. Ondan sonra, arkadaşlarımızla ratasyon koyduk; aciller dışında haftada birer 
gün doktor sayısı fazla olan yerlere, öğleden sonra üç saatlik sürelerde arkadaşlar oraya gidip, haftada bir defa 
vakalara bakıyorlardı. Belki de böyle bir çözüm olabilir. 
BAŞHEKiM SELÇUK BOZHALiL-Biz de öyle, yine savcılıkla konuşup, her saatte değil de belli bir saat belir
leyip o saatte getirmelerini istedik. Mahkfimlar, bekletilmeden, en önce alınıyor, çünkü oradajandarmalarla falan 
hastaların arasında sıra beklemeleri çok uygun olmuyor. Gelince hemen muayenesi veya tetkiki ş u anda böyle bir 
sistemle yapılıyor; ama, rotasyon şekli için bir ara diş hekim i istendi , verdik. 
BAŞKAN SEMA T. PiŞKİNSÜT- siz Erzurumlu musunuz? 
BAŞHEKiM SELÇUK BOZHALİL- Evet. 
(Mahkum koğuşu görüldü) 
BAŞKAN SEMA T. PiŞKİNSÜT - Geçen sefer burada 8 yatak vardı. 
BAŞHEKiM SELÇUK BOZHALiL-Savcılığın istekleri vardı; demirkapı istediler, tuvaletleri falan ... Ek radyatör 
konuldu . Çok bakımsızdı efendim .. 
BAŞKAN SEMA T. PİŞKİNSÜT- Giriş yeri neresi olacak? 
BAŞHEKiM SELÇUK BOZHALİL-Cezaevi aracı buraya yanaşacak, buradan alınacak. 
BAŞKAN SEMA T. PİŞKİNSÜT- Servislere uzak değil mi ? 
BAŞHEKiM SELÇUK BOZHALİL- İki taraftan da asansörU var efendim, hemen inilebilir. Servisler zaten bir 
kat yukarıdan başlıyor. Asansörler de direkt olarak buraya iniyor. 

Patoloji Laboratuvarı 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen sefer de aynı böyle gördük. 
BAŞHEKiM SELÇUK BOZAHiL- Şimdi , biz malzeme olarak tüm malzemeleri aldık; şu anda patolojide ger~ . en 
modem cihazlar var. Fiziki durum kötü. Onun sebebi de poliklinik kısmının, idari kısmın odalarını zaptetınişiz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Burası nerenin? 
BAŞHEKiM SELÇUK BOZHALiL - Patolojinin normalde. Bu Uç bölüm tamamen patolojinin . Aralarda rapor 
memurluğu var, ana çocuk sağlığı var. Pazartesinden itibaren buralar yerlerine çekilip inşaata geçilip düzen
lenecek; ama, malzeme olarak her şeyimiz var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Kayıt defterinden 1998 ve 1999'da kaç tane patolojik tahlil yapılmış, 
2000'de de şu saate kadar kaç vaka gelmiş bakabilir miyiz? 
BAŞHEKiM SELÇUK BOZHALiL- Kitapçık şeklinde hastanenin istatistik bilgileri var, size onu verelim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- -0 çok iyi olur. 
BAŞHEKiM SELÇUK BOZHALiL - 75 uzınanımız var. Bazı bölümler çok eksik. 700 yataklı, ama 756 fiili 
yatağımız var. Yıllık 400 OOO' e yakın hasta bakıyoruz; 25 000 civarında hasta yatıyor; 6 000 ameliyat, 6 000 

doğum yapı lı yor. Doğumevi de bizde. Doğumevi inşaatı şu anda yapılıyor, iki senedir bitmedi. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Pratisyen arkadaşların muayenehanesi var mı? 
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BAŞHEKIM SELÇUK BOZHALiL - Hayır. Uzmanların yüzde 90 ' ının var, yüzde 1 O'unun yok. Mesela ben 
çocuk doktoruyum , üç arkadaşımız yok. Bazı branşlarda yok, açmamışlar. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzurum çok yavaş gelişiyor . Halbuki dogunun kalesi. Erzurum şehir 
olarak da yavaş gelişiyor. Siz yerlisisiniz. Geliyoruz, gidiyoruz, binalar, yapılar öyle. Fakir çok . Zengin de çok 
bu arada. 
BAŞHEKiM SELÇUK BOZHALiL- Erzurum'da sanayi yok . Tarım , arpa ile bugday dayalı. Ben de köyde 
büyüdüm. Ondan da birşey olmaz. Hayvancılık, zaten ithal hayvandan, bilmem neden öldü gitti . Herkes gözünü 
devlete dikmiş ; bir memur olayım , bir işçi olayım , başka iş güç yok. Ticaret de artık eskisi gibi degil. Eskiden 
Erzurum tamamen merkezdi. lgdır' ı , Kars ' ı , Agrı ' sı , herkes gelir, buradan toptancılardan ticaret yapardı. Artık 
şimdi öyle degil ; Agrı ' ya da uçak var, Kars 'a da uçak var. Adam atlayıp İstanbul ' a , Aydın ' a , Denizli'ye gidip, 
oradan ihtiyacını toptan alıp , geliyor. Eski o ticari özelligi de yok. Biz saglık turizminin biraz faydası olacagına 
inanıyoruz . Diger illerden hasta çekme; kış turizmi var, o gündemde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 100 doktorla ne yapacaksınız? 
BAŞHEKiM SELÇUK BOZHALiL- 100 doktorla öyle bir hizmet veriyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Saglık Bakanlıgından ne deniyor, doktor gelmiyor mu? 
BAŞHEKiM SELÇUK BOZHALiL - Saglık Bakanlıgı bu konuda bize çok şey diyor da, kuraya sokuyor, kura 
çekiyor, adam gelmiyor. Doguya gelmek isteyen yok. Bize son Bakan Bey de gelmişti. Ondan önce 15 tayin 
geldi , 15'i de gelip başlamadı. Hepsi istifa ediyor. 

Basınla gö rüşm e: 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Numune Hastanesin acil servisini , adli tıp raporlarının verildigi mi.les
seseleri, mahkum koguşlarını ve patoloji laboratuvarlarını gezdik . Ondan önce kriminallaboratuvarları gezmiştik. 
Cezaevinde çalışmalarımız oldu . Emniyet Müdi.lrlügünde ve polis karakollarında da çalışmamız var. 
MUHABİR- Peki efendim, TOrkiye'de işkence var mı? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Denetlenmesi, takip edilmesi gereken kurumlar. TOrkiye'de işkence var 
mı yok mu konusuna herkes kendine göre bir cevap veriyor. Önemli olan sanıkların veya suçluların söyledikleri 
degil, gerçeklerin net olarak ortaya konulmasıdır. Ona ait çalışmalarımızı yapıyoruz. 

ERZURUM ÖZEL TİP CEZAEVi 
31.3 .2000- Saat: 12.05 

CEZAEVi MÜDÜR VEKiLi ÖZER DUMAN- Hoş geldiniz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Koguşlar ve koguşların mevcutları , 2000 yılının başından itibaren bu 
cezaevine dışarıdan yeni gelip yatanların hangi koguşlarda ve kaç kişi oldukları . Tabii, büti.ln koguş mevcutları , 

cezaevinin personel ve çalışanlarının hem kadroları hem münhal kadroları. Içişleri Bakanlıgının kabul edip de iti
rafçı olarak 1998'den bugüne kadar ayrılmış olanlar; ayrıldılarsa nerelere gittikleri ; itirafçı olarak kalıp henUz git
memiş olan, ancak, İçişleri Bakanlıgı veya güvenlik birimleri tarafından göreve çagrılanlar ve görevde bulun
dukları süreyi içeren dokümanları bize hazırlarsanız seviniriz. 
Sizin cezaevi iç güvenlik, dış güvenlik ve diger kadrolarda bulunanların bize söylemek istedikleriniz varsa. 
İçeride hasta varsa kaç kişi var? Hastalardan 1998'den bu yana tedavi ettirdikleriniz, tedavisi edilmemiş veya 
edilmesinde hastalıgı nedeniyle veya teknik anlamda sorun olanlar. Geçen sefer çok fazla sorun vardı. Saglık 
Bakanlıgı , Adalet Bakanlıgı ve İçişleri Bakanlıgı üçlü protokol geregi sizin uygulamalarınız ve o baglarnda da 
Saglık Bakanlıgı, Saglık Müdürlügünün ziyaretinin olup olmadıgı. Ti.lberki.lloz çoktu; tarama yapılıp yapılmadıgı. 
Yaraları kronik hale gelmiş olanlar vardı , onların durumlarını da bilmek istiyoruz. 
1998'den bugüne kadar isyan olup olmadıgı ; açlık grevine girip girmedikleri ve genel olarak şu andaki infaz 
memurları, iç güvenlik olarak yatanlarla ilgili herhangi bir sorun olup olmadıgına ait resmi tutulmuş olan bi lgi
leri de, varsa, alalım. 
CEZAEVi MÜDÜR VEKiLi ÖZER DUMAN- Efendim, bUtUn bilgilerle ilgili size bir brifıng dosyası hazırlarız . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç kişi var şu anda? 
CEZAEVI MÜDÜR VEKiLI ÖZER DUMAN - 199 kişi var. 
CEZAEVi SAVCISI BEKiR CAN - Onlardan 14 adli, DHKP-C, TİKKO tutuklu olarak 1, hi.lki.lmlü olarak 2, 
PKK tutuklusu 8, hükümlilsü 171 . Tutuklu olanlar haklarında hüküm verilmiş hükümözlü olan kişiler oluyor. 
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Toplam 199 mevcudumuz var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O tutuklulara artık hüküm verildi mi? 
CEZAEVi SAVCISI BEKiR CAN - Yargıtay ' dan bozulmuş , tekrar mahkemeleri devam ediyor. 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Hükmen tutuklular. 
CEZAEVi SAVCISI BEKiR CAN - Hükmen tutuklu degiller. Bunlar hükmen tutukluyken dosyaları Yargıtay ' a 
gidiyor, Yargıtay ' da bozuluyor, bozulunca tekrar mahkemeleri devam ediyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Aleyhlerinde mi , lehlerinde mi bozulmuş? 
CEZAEVi SAVCISI BEKiR CAN- Bilemiyorum aleyhte mi , lehte mi? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 1998 ' deki gelişimizde tabii daha 1994 ' te, 1995 ' te yaşanan olayların cüm
leleri hep geçiyordu . 
CEZAEVi SAVCISI BEKiR CAN - Biliyorum, o zamanlar arkadaşlarım ız bayagı sıkıntı çekmiş ler. Şu anda 
cezaevlerimiz son derece huzurlu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- PKK nedeniyle belki . Ötekiler nasıl. 
CEZAEVi SAVCISI BEKiR CAN - Öbürlerinde fazla bir şey yok. Onların da sesleri çıkmıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Beraber mi kalıyorlar? 
CEZAEVi SAVCISI BEKiR CAN - Hayır, koguşlar ayrı. Şu anda cezaevimizde açamayacagımız kapı, göre
meyecegimiz herhangi bir noktamız yok, herhangi bir sorunumuz yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- infaz memuru sayınız yeterli mi? 
CEZAEVi SA VCISl B EK İR CAN - Bizim Özel Tip Cezaevinde herhangi bir sıkıntım ız yok. Şu anda diyebili
riz ki , gündüz vardiyasında 5 infaz koruma ıneınurumuz, başında I infaz koruma başmemuru olsun yürtitürtiz. 
Kapıları kapalı , istenildigi zaman açılır, istenildigi zaman kapanır. 
CEZAEVi MÜDÜR VEKiLi ÖZER DUMAN - Başkanım , bizdeki hükmen tutukluların daha Yargıtay'dan 
cezaları onaylanmamış , onları bekliyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yargıtay'dan bozulmuş . 
CEZAEVi MÜDÜR VEKiLi ÖZER DUMAN- Yok, Yargıtay'dan daha cezaları gelmemiş . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- O zaman hükmen tutuklular. 
CEZAEVi SA VClSl BEKiR CAN - Ben, belki yanlış anlatmış olabilirim. Aralarında bozulanlar var, mahke
meye gidenler var. Hükmen tutuklu olanı da olabilir, bunların yanında başka bir suçtan tutuklu olanlar da olabilir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bir tutuklularınız var, bir de hükümlüleriniz var. 
CEZAEVi MÜDÜR VEKiLi ÖZER DUMAN - Bizde tutuklu yok. Bizde hükmen tutuklular var; digerleri 
hükümlü. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Yargıtay'dan onanınaları gelmiş mi? 
CEZAEVi MÜDÜR VEKiLi ÖZER DUMAN- Htiktimlülerin gelmiş. 
CEZAEVi SAVCISI BEKiR CAN- Yanlış bilgi vermeyelim . Mesela TİKKO'dan I kişi, PKK'dan 8 kişi . 
CEZAEVi MÜDÜR VEKiLi ÖZER DUMAN -Onlar hükmen tutuklu. 
iNFAZ MEMURU METEŞENLi-Hepsi hükmen tutuklu ; bizde tutuklu yok efendim. 
CEZAEVi SAVCISI BEKiR CAN - Duruşmaya gidip gelenler niye gidip geliyor? 
iNFAZ MEMURU METEŞENLİ-Diger cezaları var efendim . 
CEZAEVi MÜDÜR VEKiLi ÖZER DUMAN - Başkanım , burası hükümevi . E tipinde hüküm aldıkları zaman 
bize geliyor. Bizde direkt tutuklu mahkum yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Başka suçtan dolayı mahkemeleri devam ediyor, hem tutuklu hem htik
men tutuklu . 
CEZAEVi MÜDÜR VEKiLi ÖZER DUMAN - Evet. Çünkü, bazen duruşmaya gidip geliyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktor var mı? 
CEZAEVi MÜDÜR VEKiLi ÖZER DUMAN -Tabii, 2 kadrolu doktorumuz var, 1 saglık memurumuz var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onlar koguşlara girebilİyor mu? 
CEZAEVi SAVCISI BEKiR CAN -Bizim burada her an için, ne zaman dersek koguşlara gireriz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Öyle diyoruz da, arkadaşlar girmiyor, doktor arkadaşlar çok fazla 
koguşlarda olmuyor. 
CEZAEVi SAVCISI BEKiR CAN - İhtiyaç hissedersek girebiliriz demek istedim efendim. 
CEZAEVi MÜDÜR VEKiLi ÖZER DUMAN - Başkanım , 1998'de yanılınıyorsam gelmiştiniz. 1998'den sonra 
Erzurum cezaevleri çok büyük bir mesafe katetti . Ben 1996 ' dan beri Erzurum ' dayım . Son iki senedir iftihar 
edilebilecek bir konumumuz var. Bazı hatları muhakkak E tipinde de görmüşsünüzdür. Koguşları gezince de 
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göreceksiniz. 
C EZAEVi SAVCISI BEKiR CAN- Şu kapıyı açın dediginiz zaman görevlilerimiz açacak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen sefer de girdik . Hiç girmedigirniz yer olmadı. Çok kargaşa vardı , 
tabii çok kötüydü . 
CEZAEVi MÜDÜR VEKiLi ÖZER DUMAN - Evet, cezaevinde bayagı problemler vardı. Çok kötü bir ortam
da geldiniz; ama, inanın , o dönemden bugüne kadar bu cezaevinde ciddi en ufak bir problem ya~anmadı. Yani, 
çok güzel bir ortam yakaladık . Umarım , hep böyle gidecegi kanısındayım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKINSÜT- Teşekkürler. 

ERZURUM JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIGI 
Saat: 12.40 
JANDARMA ALAY KOMUTANI KlDEMLi ALBAY KEMAL ERCAN 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu olarak bura
dayız, komisyonumuz değişik partilere mensup milletvekillerinden oluşuyor; Hüseyin Akgül Bey Milliyetçi 
Hareket Partisinden Manisa Milletvekilimiz, Yaşar Canbay Bey Fazilet Partisinden Malatya Milletvekilimiz ve 
diğer arkadaşlarımız komisyon uzmanımız ve stenograflarımız . 

Sizden, eger mümkün olursa bir konuda bilgi almak istiyoruz. Hem sorgu konusunda hem de güvenlik birim
lerinin, polis ve jandarma da dahil olmak üzere teknik anlamda çalışmaları konusunda olay yerinde delileri hemen 
toplayabilecek bir ekip çalışması yapmaları gerekiyor. Geçen sefer geldigimizde de bu konulara hep deginildi, 
hep söylenildi , konuşuldu ; ancak, 1998 ' den söylendigi kadarıyla, bu ekip çalışması için, jandarmanın , çok daha 
önceden kriminal timler şeklinde 12 bölgede 8 'er kişilik, çalışmalar başlattıgı ifade edilmişti . Bu çalışmalar, ekip
terin artırılmasıyla Türkiye ' deki bUtUn bölgelere ve iliere de yayılacak diye söylenmişti . Ayrıca da, degişik böl
gelerde, bölgeleri de temsil edecek şeklide jandarma kriminal laboratuvarlarının da kurulmakta oldugu, bir kıs
mının da kurulduğu ifade edilmişti . 

Biz döndükten sonra Ankara 'daki jandarma kriminal laboratuvarını gezdik. Orada çok güze l brifıng verdiler, 
dolaştırdılar. Hakikaten Avrupa' dan da belgeleriyle takdirleri olduğunu da veya Türkiye ' de sadece onların ait 
böyle bir şeyin oldugunu da söylediler. Ama, polisin de ayrı bir kriminal laboratuvarı var. Diyarbakır için de o 
söz konusu. Hakimler ve savcılar da bu laboratuvarları çok da gelip gezmiş veya stajyer savcılar da gelmiş değil. 
Ama, cumhuriyet savcılıkları telkikierini istedikleri zaman hakim jandarmadan geliyorsa, bir şikayet varsa polise 
gönderiyor; polisten geliyorsa ikisinin arasında bir sorun varsa, o zaman bir de adli tıptan değerlendirelim diyor; 
hem zaman çok uzuyor, hem de teknik olarak hem jandarmanın hem polisin çok daha gerisinde olan bir miles
seseye hakemlik görevi veriliyor gibi böyle bir pozisyonlar doguyor. 
Bu bölge itibariyle birçok çevreden sevkle gelen vakalar var. Bölgede polis kriminallaboratuvarı var. Jandarma, 
yine kriminal timi olarak çalışıyor mu; çalışıyorsa -ki , çalışmaması mümkün degil- toplanan delil ve deger
lendirme konusunda bu laboratuvarın yapmış olduklarını en azından yerinde degerlendirme fırsatı doguyor mu; 
böyle bir bürokratik veya anlaşmalı bir tablo var mı ; yoksa ille Ankara 'ya mı gönderiliyor? Türkiye'deki bu 
dagınık laboratuvar degerlendirmesini toparlayabilmek ; bunu daha verimli hale getirebilmek mümkün olabilir 
mi? Çünkü, son derece fazla paralara dayanan malzeme alımları ve teknik olarak kurulmak söz konusu . Hepsi 
devletin maddi imkanlarıyla oluyor. A olmuş , B olmuş yerine, daha farklı bir çalışma sergilenebilir mi? 
Bir de bu gönderilen malzeme ve yapılar -daha önce de geldiğimizde , şimdi de, Ankara ' da da- kodlamı"rak , daha 
kapıdan girdigi andan itibaren numaralanmıyor. Jandarmada bu nasıl çözümleniyor? Ne olursa olsun hepimiz 
insanız ; insanlarda da objektif bir sistem kurmak yerine, biz iyi çalışıyoruz, etik anlamda dogru yap ıyoruz 

demenin çok dogru olmadıgını görüyoruz. O zaman daha kapıdan girer girmez, örneğin 1, 2, 3, A, B, C, kim
senin hangi kişiye ait oldugunu bilmeyecegi bir düzenlemeyle parçaların veya yap ılacakların tahlilinin mümkün 
olması saglanamaz mı? Bu, hastanelerde böyle. Örneg in , adli tıpla ilgili birtakım patolojik tahliller yapılıyor. 
Biraz önce hastanenin laboratuvarındaydık . Onlarda da kilgıtların üzerinde her bir parçanın adı soyadı yazılı . Bu, 
belki normal hasta için olabilir de, adli vakalar için biraz uygunsuz bir yöntem diye düşünüyorum . 

Söylenenlerde, kayıtlarda, terör konusu oldukça azalmış gözüküyor. Kırsal alandaki çal ı şmaların içerisinde kri
minal tim başarılı mı? Erzincan ve sizin aranızda, bölgenin içerisinde farklı timler var mı ; yoksa aynı kişiler 
yelişebiliyor mu? 

JANDARMA BÖLGE KOMUTANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN- Öncelikle, ben, sizlerin başkan
lığında değerli parlamenterlerimiz ve arkadaşlarımızı alayımızda görmekten fevkalade memnun olduğumu arz 
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etmek istiyorum . Malumlarınız olduğu üzere, polis bölgesi dışı , yani illerin belediye hudutları dışarısındaki 
emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanması jandarmanın asli görevidir. Olay yerinde adli tahkikatın yilrütillme
si, yine malumlarınız olduğu üzere, cumhuriyet savc ılarının talimatı üzerine ve onların Ceza Muhakemeleri Usulil 
Kanununa göre bize verdiğ i yetk ilere göre yapıyoruz. Genel komutanlıkça, olay yeri incelemesiyle ilgi li olarak 
timler teşekkül ettirildi ve arabamız da ge ldi , özel arabamız var. Eğer müsaade ederseniz, örnek bir dosyayı da 
size arz edebilirim. Bu olay yerine, eğer olayın karmaşıklığ ı vesaire nedenleriy le ilgili olarak, ilçeler dahil , eğer 
biz kriminal tirnin mOdahale etmesini uygun gördilysek derhal kriminal tim gidiyor; olay yerinin emniyetini 
alarak cumhuriyet savcısıy la birlikte, tabii asayişe milessir olaylarda, bizzat öldürme olaylarında birlikte tatbikatı 
yapılıyor. Bunu, fevkalade milspet bir gelişme olarak telakki ediyorum. Bu konuda çok bilyük bir ilerleme kay
dettik. Delillerin alınması, muhafazası , dosyalanmas ı , ve sa ir gibi bütün bu işlem ler gerçekten bir rayına oturdu 
ve teşkilat olarak bu konuda belli bir seviyeye geldik . Gönül ister ki , bunu ilçe bazında da yaygınlaştırmak 
suretiyle, mildahalede herhang i bir suç delilinin kaybolmasına izin vermemek lazım . Bu, bence çok iyi bir 
gelişmeydi . 

Diğer husus, laboratuvarlarla ilg ili olarak; bizim Van 'da bir kriminal laboratuvarımız var. Bir de san ıyorum 
Erzurum merkezde polisin var. Keza Ankara var. Biz, biltiln aldığımız gerek pannak izleri gerekse boş kovanlar, 
öldürme olayları , vesaire gibi , bunları çok acil hallerde polise gönderiyoruz; bölge laboratuvarı olara Van 'a gön
deriyoruz; gerektiği zaman da Ankara'ya gönderiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Polise hiç jandarmadan gelmemiş . Ben, o sorumu onun için sordum. 
JANDARMA ALAY KOMUTANI KlDEMLi ALBAY KEMAL ERCAN- Oraya göndermiştik, evrakları sonra 
getirelim . 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Lütfen zahmet etmeyin. Diyarbakır ' da da polisin ve jandarmanın vardı. 
Orası tamam, onu kabul ediyorum. Ama, burada bir tek polisin olduğuna göre, bir şeyin kullanılması gerekir mi 
diye dilşünüyoruz. 
JANDARMA ALAY KOMUT ANI KlDEMLİ ALBA Y KEMAL ERCAN - Biz polis i de kullanıyoruz. 
Gerektiğinde -biz Van ' a bağlıyız- Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına da gönderiyoruz, Ankara 'ya da gön
deriyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buraya da gönderiyorsunuz. 
JANDARMA ALAY KOMUTANI KlDEMLİ ALBA Y KEMAL ERCAN- Tabii, acil şeylerde buraya da gön
deriyoruz. Dolayısıyla, bir zaman silreci, bir gecikme söz konusu olmuyor. Zaten malumlarınız olduğu üzere 
davaların silresi hayli silrilyor. O konuda bir sorun çıkmadı. Tam karşıtı , bunların olayların aydınlanmasında 

müspet gelişmelerini bugün fevkalade gördük. 
Huyurduğunuz gibi, bu laboratuvarların birleştirilmes i , dolayısıy la devletin imkan ve kabiliyetlerinin rasyonel bir 
şekilde kullanılma hususu çok doğru bir tespit. Sizler çok daha iyi bilirsiniz ki , bir olayda polis ayrı verdi, bizim 
jandarma ayrı verdi . Farklı verme durumları da olabiliyor. Dolasıyla ikili kontrol açısından jandarmanın da, 
polisin de bu kriminal değerlendirme laboratuvarlarını sınırlı bir düzeyde muhafaza etmesinin yararlı olabileceği 
değerlendirilebilir diye düşünüyorum . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, orada çalışan kişiler, jandarma veya polisin özlük haklarına bağlı 
veya siciliikierine bağlı olmadan -yani jandarma kriminallaboratuvardajandarma sisteminin, askeri sistemin ele
manlarının sicil amirleri onlar, paral(\l'ını onlar ödüyor, özlük hakları oradan geliyor. Aynı şey polis için de geçer
li ; emniyet mildilrlilğüne bağlılar-onların yerine, bağımsız, bilimsel çalışabilen , ama teknolojik gelişme yönün
den -şimdi devlet harcama yapmış, jandarmasına yapmış, ötekine yapmış- bu teknolojik malzeme birleştirilerek 
oradaki o elemanların da kendi içlerinde hiyerarşik yükselme basamaklarını sağlayabilecek özerk bir sisteme 
bağlayıp, polisten de, jandarmadan da, belki yapılabilecek en iyi seç imle, sınavla, liyakatı düzeyinde oralarda 
çalışmak üzere ve dışarıdan da sivil alarak hepsini özerk bir çatıda görev yapar hale getirmek ilerisi için yararlı 
olabilir mi? Bunu erken belki söylüyorum. Çünkü, bir sene, iki sene, üç sene sonra, artık daha da delile dayalı , 

daha teknik bir çalışma usulleri mecburen gelişecek. O gelişme içerisinde bağımsız kuruluşlar olamaz mı? 

JANDARMA ALAY K OMUT ANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN - Efendim, huyurduğunuz çok doğru ; 
yani, Avrupa Birliğine giren bir Türkiye 'de bu bence çok zorunlu aslında . Ancak, bunlar tamamen adli görevi 
içerdiği için teşkilatın bu laboratuvariara müdahalesi söz konusu değil ; olamaz; Yani , bu bilinç jandarmada 
fevkalade yerleşmiştir. Şimdi , kriminal dairesin Jandarma Genel Komutanlığının veya herhangi bir jandannanın 
müdahalede bulunması mümkün değil , bu düşilnülemez. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, polis için de dilşünülilr . Polisin siyasetçi lerl e bağ ı içinde belki 
düşünülür. 
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JANDARMA ALAY KOMUTANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN- Ama, sayın milletvekilim, şunu da 
takdir edersiniz ki , nihayet bunun da özlük haklarını verecek bir müessese olacak; yani , o özerk dediğimiz kuru
luşlara da belki sızmalar olacak. O yönüyle ona da karışılacak . Yani , biz, bunu eğer bu şekilde duŞunuyorsak , 
olayların incelenmesi, hazırlık tahkikatlarının yüriltülmesinde bu sefer bu işi yargıya da uzatabiliriz. Bence, çok 
ileri bir boyutta düşünülecek şeyler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, şu anda galiba yargıda var. İcraat baktığımızda , yargı derken -
yargıda bu şekilde sızma değil de, sızınayı da bilemem, ama- polisle ilgili olay olduğu zaman oradan gelen la
boratuvara öteki tarafitiraz ediyor, öteki taraftakine itiraz ettiğ i zaman oraya gönderiliyor, ikisi de olmayınca adli 
tıbba gönderiliyor gibi zaten farklı bir değerlendirme var. Bunu Avrupa' ya sorduğunuz zaman onlar çok daha 
rahat bir şekilde hepsi bırakılsın , özel sektör. O zaman ne olacak; rekabet olur, ona da gönderirsin iz ona da gön
derirsiniz. Peki , her biri parayla yapılıyor bunların ; özel sektör yapsın , o da, o da yapsın. onra, hangisi doğru 
diye hakim kendisi karar verir. Hakim teknik eleman değil ki . O zaman teknik incelemenin yapmanın ne anlamı 
kalır . Hele bizim ülkemiz için . Bir DNA ' yı , iki sene evvel 50 milyon liraya yapılıyor diye insanlar Uç sene, beş 
sene yaptıramadıklarından içeride yatıyor. Şimdi, dUşünebiliyor musunuz, A özel laboratuvarı ayrı DNA çalışa
cak, B çalışacak . 

JANDARMA ALAY KOMUTANI KIDEMLİ ALBA Y KEMAL ERCAN- Tabii, huyurduğunuz hususlar bizim 
politikamızı çok aşıyor . Ancak, ben size katılmak istiyorum ; ama, bana biraz erken gibi geliyor. Bu yönde, bizim 
jandarma kriminal daire ve laboratuvarlarınııza herhangi bir müdahalenin söz konusu bile olamayacağını 
dilşUnUyorum ve böyle bir vaka da hiçbir zaman olmadı diye düşünüyorum , bilemiyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Galiba, terör kırsal kesimde oldukça azaldı. 
JANDARMA ALAY KOMUTANI KlDEMLi ALBAY KEMAL ERCAN- Efendim, zaten Erzurum bölgesinde 
terör Us bölgesi olarak yok . Ancak, Bingöl bölgesinde biliyorsunuz, Şeytan Dağları , Yedisu bölgesinde yoğun bir 
şekilde geçmişten itibaren Uslenıne bölgeleri vardı. Tabii Erzurum da bir metropol kent ; takdir buyurursunuz ki , 
bütün illerin buradan geçtiği bir kent. Ara sıra bizim bölgeyi de kullanıp gidiyorlar. Ama, bu sene bir belirsizlik 
ortaını var. İyiye doğru bir gidiş olabileceğini değerlendiriyoruz. Ama, bu belirsizlik haHi devam ediyor. Taktik 
bazda biz zabıta amiri olarak, ister iyiye gitsin ister kötüye, en ufak bir şeye derhal tepki veya operasyonel 
faaliyetlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu zamana kadar kaç şehit var? 
JANDARMA ALAY KOMUTANI KlDEMLi ALBAY KEMAL ERCAN- Erzurum nüfusuna kayıtlı olup da 
başka illerde 84 'e yakın şehidiıniz var, takriben 21 de Erzurum İl Jandarmanın şehidi var. En son Tekınan 'da 
geçen sene bizzat benim de katıldığım bir operasyonda I astsubayımız, 1 uzman çavuşumuz ve 1 erimizi şehit 
verdik. 4 terörist vardı ve koyunların içerisinden bize ateş edildi . 4 ' ü de saf dışı edildi ; ama, şehit de vermek 
zorunda kaldık. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ciddi bulduğumuz bir konuyu da açmak istiyoruz. Organize suçlarla ilgili 
en son çıkardığımız bir kanun var. Biz çıkarıp ondan sonra da pratikteki uygulamasında neler oluyor diye insan 
bakmak istiyor. Onun da en güzel nabız yoklama yerleri cezaevleri oluyor. Cezaevindeki incelemelerde yaklaşık 
son kanundan sonraki ayiara denk gelecek şekilde çok fazla miktarda daha çok polis tabii jandarma kökenli olmak 
üzere, kaçaksilah yakalandığı , kaçakçılık açısından daha hızlı bir sonuç alındığı ve bu sonucun da oradaki ödül
lendirme mekanizması içerisinde polisi de memnun ettiğini gördük. Fakat, Avrupa 'da son zamanlardaki bazı 
makalelerde de çok altı çizilerek dikkat edilmesi gereken ve uyaran , polis yapısını veya güvenlik birimlerinin, 
artık insan hakları açısında yapılan haskılara bağlı olarak kötü muameleden çok -tırnak içerisinde- bir hileye 
kaçıp olayı sona erdirmek üzere çalışınaya giriştiklerini ; bu hilenin de ajan kullanarak veya farklı şekillerde 

sızarak, insanların özel yaşamıyla bütünleşerek , tabii adı elbette istihbarat toplama, ama istihbarat toplarkenki 
ödüllendirme mekanizmasının da belki getirisi , belki kullanılan kişilerin çok profesyonel ve konunun bilincinde 
olmayan kişiler olması dolayısıyla yönlendirme ve suiistimalli bir çalışınaya doğru yönlendi. Bunu, gezdiğiıniz 
yaklaşık iki , üç, beş koğuş içerisinde, sadece iki koğuşta bile 25 tane silah yakalanmış. Dün polisle de konuştuk , 

karakollarlada konuştuk . Gördüğümüz tablo, bu kanunun biraz suiistimalli kullanılmaya açık olduğu. Bu konu
da sizin yaklaşımınız nedir? Hepsi ajan kullanıyorlar. Ama, mesela, tapu dairesindeki müdürü kullanıyor, öteki 
taraftaki ötekini kullanıyor ; yani, resmi bilrokrasinin içerisindeki elemanlar da kullanılarak teklifler götürülüyor, 
karşı tarafın silahı alınıyor, yakalanıyar deniyor; ama, organize suçların bu şekildeki mücadelesinde yasa yararlı 
mıdır? Yurtdışında hem jandarmanın hem polisin, İngiltere ' yle olsun, diğer yerlerle olsun teknolojik ve teknik 
çalışma açısından bu tür çalışmalarda da bir eğitim işbirlikleri var. Bu işbirliği ve o programlarla beraber olan 
yönlendirmede doğruyu buluyor muyuz acaba, yoksa daha kötü durumlara girer miyiz? 
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JANDARMA ALAY KOMUTANI KlDEMLi ALBAY KEMAL ERCA - Efendim, tabii İl Jandarma 
Komutanı olarak teknik istihbarat yönünden bende bir şey yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bizim politikacı olarak gördü~ümüz ajan kullanıyorlar. Jandanna İstih
baratı de~il ; jandanna İstihbaratı ayrı . 

HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Şimdi , bu Organize Suçlarta İlgili Mücadele Kanununda "ajan kullanma" diye bir 
madde var. Hanımefendi ve degerli arkadaşımızla komisyon olarak gittigimizde, bunun suiistimale dogru 
yöneldigini tespit eder gibi olduk. Kullanılan ajanlar şahsi menfaatları için bazı kimseleri özellikle -bize ifade 
edilen- yönlendinnişler ve bu yönlendinnenin sonunda da yakalanınca o suçlu oluyor, cezaevine giriyor, 
milsadere edilen daha dogrusu -şimdi zor alım deniyor- zor alımla elde edilen silahların miktarı üzerinden de 
operasyona katılan da, o ajan da para olarak ödüllendirilmiş oluyor. Şimdi , bu tip ajan kullanmanın suiistimali 
söz konusu mu, siz böyle bir şey tespit ettiniz mi? 
JANDARMA ALAY KOMUTANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN - Biz, bu yola tevessül etmiyoruz; 
yani , mümkün degil. Hem daha geniş kapsamı yok, teknik İstihbaratta da bizim çok kısıtlayıcı imkiinlarımız var. 
Yani, yargısal denetimin dışında idari olarak da çok kısıtlamalar var. Mesela bölgede bulunmuş . Ajan kullanıl
masıyla ilgili, bunun yargılama sahasında açıga çıkması lazım . E~er yargı bunun üzerine düşerse bunu açıga 
çıkarır . Dolayısıyla, bu yola tevessül edenler tecziye edildigi takdirde bir daha buna tevessül edemeyeceklerini 
düşünüyorum . Yoksa, siz bunu kullanmayın deseniz, nereye kadar diyebilirsiniz. Yani , İstihbaratın elde edilme
si için bütün haber kaynakları ve vasıtalara mutlaka zabıta başvuracaktır ; bu, çok dogal ve işin tabiatma uygun
dur. Esasen Devlet Memurları Kanununa göre de bildiginiz gibi , devlet memurları bir suça muttali oldugu zaman 
zabıta ve yetkili makamlara ihbar etmekle de yükümlüdür. Dolayısıyla , bunu tamamen ortadan kaldıralım ; bence 
yanlış olur. Ama, bu, yanlış kullanılıyorsa, maksadını aşan davranışlar varsa, bunun yargılama aşamasında açıga 
çıkarılıp buna tevessül edenlerin tecziye edilmesinin en rasyonel , en mantıklı yol olabilecegini degerlendiriyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İşte hakim ve savcılık çok önemli bir müessese. Ama, çok zor durum . 
JANDARMA ALAY KOMUTANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN - Malumlarınız oldu~u üzere, biz 
hazırlık tahkikatını cumhuriyet savcısı adına yapıyoruz. Ama, gelin görün ki, asayişe müessir bütün olaylar, 
öldümıe olaylarını bizzat zabıta tahkikatını yürütmek zorunda kalıyor. Tabii, bu işin yogunlugundan kay
naklanıyor. Cumhuriyet savcısının tahkik etmesi gereken konulara da biz zaman zaman müdahale etmek zorun
da kalıyoruz. İşte bu hazırlık tahkikatları bizzat cumhuriyet savcıları tarafından yapıldıgı takdirde, bu sorunların 
çogunun aşılacagı düşüncesindeyim . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- asıl yapılır? 
JANDARMA ALAY KOMUTANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN - Bu, personel sayısında bir artırıma 
gidilmek suretiyle yapılabilir. Bir adli zabıta teşkilatı , bilemiyorum kurulabilir mi? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Hiç şimdiye kadar illerde -burada da zannediyorum öyle- başsavcılar, 
jandanna, karakol , emniyet müdürlogü sorgu mekanlarına , o odalara gitmemiş. Hiçbir ilde ginniyorlar; gireme
yiz diyorlar. Şimdi , tablo açık . Ginnesi gerekir. 
JANDARMA ALAY KOMUTANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN- Tabii. Sayın milletvekilim, bu aşa
maya geldi~imizde konuyu çözmUş oluruz. Savcının bizzat girmesi lazım, sorguyu onun yapması lazım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Üç neden söylüyorlar savcılar. Bunları birebir konuşmalarda söylüyor
lar. Açık konuşmuyorlar, dekiare de etmiyorlar. Niye etmiyorsunuz dedigirniz zaman, edemeyiz, cografi teminat, 
vesaire. Peki , emeklileriniz niye konuşmuyor. Dünya kadar yerler geziliyor, birçok sıkıntı var. Emeklilikten sonra 
da rahat yaşamak istiyoruz diyorlar. Peki, sorun? Sorun, bir defa bizim arabamız yok, aracımız yok, şuyumuz 
yok, huyumuz yok, ben kalkıp o karakol veya buradaki sorgu rnekanına gidemem. Ne olacak; benim yanıma gele
cek. Nereye gelecek; adliyeye gelecek. Yani , adiiyedeki kalem odası gibi olan odaya. Peki , geldi , oturdu, kim 
güvenligini saglayacak; bilmem . Peki, geldi , oturdu, kim daktilo yazacak; bilmem . O zaman savcılık müess
esesini toptan kaldıralım . Bu işi nasıl olsa bir di~erleri yapıyor. O digerlerini savcı pozisyonunda yetiştirelim . 
Savcı demek, bir yandan da o konunun elemanı , polis de o konunun elemanı olsun ; niye o kadar cumhuriyet 
savcıları oluyor. Çok büyük sıkıntı. Tabii, konuşulduğu zaman, objektif olunmuyor. Hemen gUvenlik birimleri 
savcılıga atıyor, savcılık güvenlik birimlerini atıyor. Dolayısıyla çözümsüz, tek tek ortada kalıyor. Ama, bunu 
çözmemiz lazım . 

JANDARMA ALAY KOMUTANI KlDEMLi ALBAY KEMAL ERCAN- Bunu, adli zabıta teşkilatı kurarsa, 
zabıta direkt kendisine özlük hakları yönüyle baglı olursa dolayısıyla kendi kontrolünde olmuş olur. Şimdi de 
kontrolü biz onların adına yapıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O zaman jandanna sadece yakalayıp getirecek. 
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JANDARMA ALAY KOMUTANI KlDEMLi ALSA Y KEMAL ERCAN- Evet. Bizim idari görevimiz olacak. 
Suçun işlenmes ine yönelik, işlenmesine man i olacak gerekli tertip ve tedbirleri alacag ız . Suç işlendig i zaman adli 
zabıta müdahale edecek. Ama, bu hep söylenir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, organize suçlarda çıkarmış oldugumuz bu kanundaki örnegin kul
lanılan ajandı , diger şekildeki tabloda da adli kolluk sistemi bunu kullanmaya başlayacak artık . Çok altını çizerek, 
polisin, jandarmanın işbirlig i olmaksızın savcı , adli kolluk sistemini bile kursa, asla ve asla başarılı olamaz. Bu 
elektriklenmeyi çözerek, el ele vererek bu işi yapmamız lazım . Bu defa birbirlerinden saklamaya başlarlar. 
JANDARMA ALAY KOMUTANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN- Zabıta neyi saklayacak? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Zabıta saklamayacak. Yakalamaz diyelim . 
JANDARMA ALAY KOMUTANI KlDEMLi ALSA Y KEMAL ERCAN- Adli zabıta ını yakalamayacak? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT-Hayır. Jandarma ve polis yakalamakla yükümlü, delilleri almakla yüküm
lü, istihbaratını ona göre toplamakla yükümlü. Şimdi bile jandarmanın kendi İstihbaratı var, polisin kendi İstih
baratı var. Zaten sıkıntılar neden? Çünkü, bir işlemi yapacaksanız, o işlernde güvenilir elemanlarınızla sırtınızı 
dönmeden el ele gidecek bir işlem yapmanız lazım . Şimdi , teşkilatların arasında bilinemeyebilir; iki ayrı yan yana 
oda bile, beş kişi bile. Niye timleri moralman uygun insanla yapmak istiyorlar; ondan dolayı yapmak istiyorlar. 
O zaman adli savcılık gibi bir şey yapılacaksa , o tür bir yapı kurulacaksa, onun da başarılı olabilmesi için, güven
lik birimlerinin yakalama elemanlarıyla birlikte çözmeleri lazım . Tek başına da bir adli kolluk sistemi gibi bir 
şeyin çok başarılı olabilecegini düşünemiyonım . Nasıl olur? 
JANDARMA ALAY KOMUTANI KlDEMLi ALBAY KEMAL ERCAN- Tabii, o da bir düşünce tarzı ; ama, 
eger biz bunu genelleştirirsek , o zaman hiçbir devlet memuruna görev yaptıramıyoruz şeklinde yorumlayabiliriz. 
Yani, ben, suç işlenmesine yönelik, ona mani olacak, gerekli tertip ve tedbirleri almıyorsam , benim hakkımda 
Devlet Memurları Kanunu var, gerekli yasal işlem yapılarak geregi yapılır . Eger bunu yaptıramayız, edemeyiz 
diyorsak, o zaman hiçbir memura görev yaptıramıyoruz gibi bir mantık! bakış açısı olabilir diye düşünüyorum . 

Tabii, bu, biraz da maddi külfetleri getiren şey. Dolayısıyla , bu hep tartışılıyor sayın milletvekillerim . Yani , adli 
zabıta kurulsun mu, kurulmasın mı , bunlar hep tartışılan konular. 
İzin verirseniz, organize suçlar dediniz, onunla ilgili çok basit bir örnek vereyim ; akaryakıt ihraç ediyorum diye 
büyük şirketlerin , özellikle gemilerden aldıkları akaryakılı yurt içinde sattıktan sonra aralara su doldurmak 
suretiyle gümrükten Nahcivan 'a giriş yaptıgı şeklinde organize bir suç örgütü . Tabii, bu büyük yerlere de 
dayanıyordu . 

Biz, şöyle örnek bir dosya hazırladık . Genel Komutanlıgımız çapında bakanlık düzeyinde bununla ilgili girişim
lerde bulunuldu, geregi de yapıldı. Bunlar hep su yerleri. 20 tonluk tanker, tankerde 2 ton alabilecek bir zula, 
çubugu kapaktan soktugunuz zaman dibine kadar gidiyor. Bakıyorsunuz, hakilcaten mazot, halbuki buralar hep 
su . Bunlar yurt içinde satılıyor, 2 tonluk ınazot koyuyor, kontrollerde bunu gösteriyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şurasını da su yapabilirler ... 
ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN - Alabilirler, azaltabilirler. Burada 
korkunç bir rant dönüyor. 
Sayın Bakanımız, bizzat geldiler, gördüler. Bu kriminal tim im iz birçok güzel çalışınalar yaptı. 
Emekli bir polis memuru, babasını yaraladı , kardeşini öldürdü . Özel arabası var. TİM Komutanı arkadaşım olay 
yerine köye gitti . Bu da, tahkikat dosyası ; yani , artık , bayag ı bilimsel olarak çalışmak suretiyle olayları aydınlat
maya çalışıyoruz. 

Van'a, Ankara 'ya ve Polis Kriminal Laboratuvarına 17 olay gönderildi ; bunun 17'sinde de sonuca ulaşılmıştır. 
Bunun gönderilmesi ile cevabının gelme süresi gönderdigirniz delile baglı. Delil , eger maddi külfeti 3-3,5 mil
yarsa-yabancı teknolojiye dayandıgı için- kimyasal delilleri çok uzun sürüyor; ama, balistik gibi deliller olursa, 
10-15 gün gibi kısa sürede cevap verebiliyorlar. 
Eger müsaade ederseniz, esas çalışmalarımızı arz edeyim. Hatalarıınız varsa, ortaya çıkmasını isteriz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Estagfurullah . Doktorları kurtarmaınız lazım efendim, doktorlan ne 
yapacagız bilmiyorum, yani böyle olmaz. 
ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALSA Y KEMAL ERCAN- Yani? .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- işkence ve kötü muamele konusunda doktor raporlarını karar mercii gibi 
koyuyoruz. Doktor raporunun karar mercii konuyor; ama, ona karar mercii olabilecek nitelikte çalışına ortamı 
saglamıyoruz; bir, göstermelik olarak konuyor. 
İkincisi de, yargı sisteminin içerisine giden yapıda, doktorun kararının çok önemli bir yeri olması gerekirken, 
doktor, kişiligini, kimligini, mesleğini , kendisini kullanmak, kullandırmak durumunda kalıyor. Bunun anlamı şu: 
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Darp, cebir vardır filan , herkes suçludur, asla böyle bir şey söylemiyorum; ama, Erzurum Numune Hastanesinde 
bir tek doktor "darp, cebir vardır" diye rapor verememiş , yok. Böyle bir raporu verdigi takdirde, aynı yere giri
yor, jandarma da aynı şekilde , polis de aynı şekilde , hepsi içeride, karman çorman bir Numune Hastanesinin acil 
servisini dilşilnelim ... Hastane dilzgiln şey olarak; ama, acil serviste birçok vaka var, hepsi bir arada geliyor. 
Gelen insan terörist, gelen insan suçlu, kelepçeli ... O zaman, doktor "gelen insan nasıl böyle, hak etmiştir" diye
cekse kullanmayalım bu görevi ;demeyecek, o görevi yapacaksa, getiren kişilerin dışarıda beklernesi lazım. 

İçeridekilerin can gilvenliğinin saglanınası, aynı zamanda onun kelepçesinin çıkarılıp , adam gibi muamelesinin 
saglanması da gUvenlik biriminin görevidir. Dot...'tor bu görevi yaparken , polis le, jandarmayla göz göze gelmeme
si gerekir, raporu da kendilerine teslim etmemesi gerekir. Şimdi , sistem gayet açık; ama, bunu koymuyoruz. 
Koymadıgımıza göre, doktoru, TOrkiye'de ne kötillemenin, ne iyi tutmanın da anlamı yok yani. Çok fena .. . 
ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBAY KEMAL ERCAN -Sayın Milletvekilim, bu buyur
dugunuz doğru olabilir; yani , doktorlar raporlarını tam vermiyor şeklini bilemiyorum. Yani , orada jandarma var 
diye, eger o doktor, darp ve cebir izi varda, bunu belirtmiyorsa, o zaman meslegi bıraksın diye dUşlinrnek gerekir. 
O, milınkiln degil. 
Sayın Milletvekilim, benim personelimden Ce~a Bölilk Komutanı dahil , hep Memurin Muhakematı Kanununa 
göre gerekli tahkikat yüriltillsün , son degişiklige göre de yargılanıyorlar bunlar. Mesela kelepçeyi sıkı tuttun diye, 
bana kilfretti diye. Benim bu astsubayım , sizi karşılayanın , Azeri bir hükümlü vardı, sanırım, muayeneye 
götürülilrken, affedersiniz agza alınmayacak kilfilrler, dizlerine kadar vuruyor, o da bir tepki gösterince 
yargılanıyor şimdi . Yani, şunu demek istiyorum : Bırakınız rapor mevzuunu, kendi personelimizin yargılanması 
hususunda fikir beyan ettiniz ve çoğu da yargılanıyor, ilç dört kişi var. Bizim, hemen hemen yargılanmayan jan
darma personeli de azınlıktadır. Dolayısıyla , hukuk yollarını vatandaşın lehinde, yakalama, ifade alma, gözaltına 
alına yönetmeligi kapsaını içerisinde jandarma olarak fevkalade iyi çalışıyoruz. Mesela şu gördilgilnilz sorgu
lanan şahısların kaydına ait defterdir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Jandannada sorguda kamerayla kayıt var mı? 
ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBAY KEMAL ERCAN- Gerekiyorsakamera kaydını yap
tırıyoruz, zaten o yasal şeyimiz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktor raporları? .. 
ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN- Doktor raporunu dört suret alıyoruz . 
ifade alma, yakalama ve gözaltına alma yönetmeliğine göre, bunun bir sureti saglık ocagında, bir sureti sorgu
lanan sanıga veriyoruz, bir sureti tahkikat evraklarına ekleniyor, bir sureti de bizdeki dosyada oluyor. 
Şuradan dosyanın birine bakalım. Mesela burada kaydolanların hepsinin ifade tutanağıdır. Yine, ifade alma, 
yakalama yönetmeligine göre alınan ifade tutanakları bunlar, araba tutanagı. Adli rapor giriş ve çıkışında ayrı ayrı 
doktor raporu alıyoruz, kati raporlar, adli rapor formları. Bununla ilgili olarak, biz, gerek Genel Komutanlık 
bazında gerek İl Jandarma Komutanlıgı bazında seminer çalışmaları yapıyoruz . Yani , biz şöyle düşünilyoruz : 
Eger biz, ifade alma, yakalama ve gözaltına alına yönetmeligini karakol bazında , eger bunu personel üzerinde 
yerleştiremezsek ki, bakınız, şu benim her erimin sol üst cebindedir bunlar, adli görevi olan il merkez, ilçe jan
darma komutanları ve karakol komutanlarının sol üst cebindedir ve her giln sorarım bu ifade ve yakalama yönet
meliğini . 

Yakalama, göz altına alına, ifade alına yönetmeligi seminer konusu , seminer çalışmasıdır. Genel Komutanlıktan 
da, aynı şekilde, bir tümgeneralimiz geldi. bölge bazında , yurt çapında bütün jandanna teşkilatma bu konuda se
miner çalışınaları verdi, özellikle İnsan Hakları ve Avrupa Mahkemesinin de kararlarını , hususlarını içeren bayağı 
bir seminer çalışması yapıldı ve bunun ilzerinde fevkalade duruyoruz. Bunlar çok önemli ve bunların hepsi de 
gerçekçi rakamlar. 
JANDARMA TİM KOMUTANI - Koınutanıın , doktorların yanında kolluk kuvvetinin bulunınasıyla ilgili bir 
konu arz edeceğim . 

Biz, mahkum u veya tutukluyu doktorla yalnız bıraktıgımız zaman -ki , bunları yaşadık- içeride kesici ve delici alet 
var. Doktorlara saldırı kim engelleyebilecek? 
İkincisi, biz, tutuklunun yanından ayrıldıgımız zaman doktora senetle teslim etmek mecburiyetindeyiz ınahkumu; 
çilnkU, ınahkuına olabilecek her şey , biz dışarıda olduğumuz için, sorumlu olmamam ız lazım, bunu da doktorlar 
kabul etmiyorlar. 
ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBAY KEMAL ERCAN - Sayın Milletvekilim, kelepçesini 
çözilp, muayene esnasından sonra birini şehit etti , diğerini de yaraladı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ekipleri değişik tutmak mümkün olabilir mi? Çünkil, bu doktor raporu-
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nun alınma amacı , ömegin " nezarethaneden çıkarken herhangi bir darp, cebir görmemiştir" diyerek hem sorguyu 
yapanların dogru yaptıklarını göstermek hem de o şahsın kendisini de -eger yanlışlık varsa- onun da kendisini 
savunma hakkını saglamak amacına yönelik. Şahıs ; yani , mahkum bir taraf, karşı taraftan nezarethanede bunu 
takip eden, ifadesini alanlar bir diger taraf; iki tarafı doktor, mahkumun üstündeki maddi delillerle degerlendire
cek; yani , ortada üç başlı bir olay var. O zaman, mahkum un yanında avukatı olabilir, öteki yönden sorguyu yapan 
kişiler , tutup bunu alıp götürüp, başında durmak yerine, yine götürme işlemi kapıya kadar belki olabilir; ama, 
tarafsız birinin o güvenligi saglaması lazım . 

ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN- Efendim, buyurdugunuz çok dogru 
da, sonucu degiştirecek bir şey degil? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktor sonucu yazdığı zaman, içerideki ; yani , o bitaraf geliyor, o tarafın 
eline vermez. 
ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN- Şimdi , diyelim ki, zabıtadan çekin
di, darp, cebir izi olmadıgına dair bir rapor verdi . Rapor, malumlarınız oldugu üzere, tahkikat dosyası içerisine 
konulacak . Diyelim ki , darp ve cebir izi var, bunlar hakkında yasal işlem yapılacak ve sanık olarak zaten , o 
dosyayı görmek hakkım . Dolayısıyla, o raporu kim verdiyse onu bilecegim ben. Bu raporu bana vermişsiniz, ben 
bildikten sonra bir şey degişir mi pratikte? Doktorun, benim hakkımda böyle rapor verdigini benden saklaması 
mümkün degil ; çünkü, darp, cebir izi olursa benim hakkımda işlem yapılacak . Bu, benim hakkım , nasıl vatan
daşın hakkıysa, benim dosyayı görmek hakkım. Dolayısıyla , sonuçta bir şeyi değiştirmeyecek . Esas olan, burada 
etik olarak mesleki sorumluluktur; yani, doktor, jandarma var diye darp, cebir izi olan birine veya polis var diye 
veya zabıta var diye, eğer "darp ve cebir izi yoktur" diye rapor veriyorsa ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yanındaki şahıs la, söylediklerinin degeriendirilmesi konusunda jandar
manın veya polisin yanında söyleyemiyor. Zaten, doktor, yüzde 80 dolayiarda soyundurmadan, muayene edilme
den giriyor, çıkıyor . 

ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN- Öyle bir şey varsa iyi degil tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çözüm, her tarafın yaklaşımıyla olması lazım ; yargı bir türlü , hekim ve 
bu camia bir türlü , öteki taraftan da güvenlik birimleri bir türlü ; ama, bunu güvenlik birimlerinin yapınaması veya 
hem göndereceksiniz, olayları açıkla, bul, ne yaparsan yap deyip bırakacaksınız hem de diyeceksiniz, gelirseniz 
seni mahkeme mahkeme süründürtirüm diyeceksiniz; bu da iyi degil. Jandarmanın kendi içerisinde hiyerarşi 
düzeni var, kuvvetli ; ama, polis, o karakoldaki amirinin isteğine göre hareket etme yatkınlıgını gösteriyor. 
ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN- Bu, bizde çok hassas olarak takip 
ediliyor efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- İleride çok canım ız sıkı labilir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müra
caatlar 1 1 binin üzerinde, korkunç bir şey. 
ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN - Gerçekten çok önemli Sayın 
Milletvekilim. Mesela gözaltına alınanların il bazında ne kadar olduğunun sayısı belli, herhangi birisini açıp, var 
mı , yok mu diye kontrol edebiliriz. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Terör söz konusu olduğunda avukat isteme konusu da yok. 
ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN- Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
görev ve yetkilerine göre suçları ... Ama, diğer adi suçlara da tabii müdahale ediyoruz. Mesela Hizbullah olayı 
var. Avukat isteyip, istemediği hem ifadesinde hem ... Mesela şurada olması lazım ... (Gözaltı kayıt defterleri ince
lendi) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Avukat talep eden var mı , kayıtta avukat talep eden hiç kimse yok, bir 
tane bulamadık. 
Erzurum Emniyet Müdürlüğündeki tüm kayıtların içerisinde avukat talep eden birini bulamadık. 
ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBAY KEMAL ERCAN- Sayın Milletvekilim, biz, herhangi 
bir suç işlenildiğinde, yabancı olanların konsolosluğuna hemen haber veriyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gözaltı kayıt defteri çok düzgün, son derece güzel tutulmuş bir evrak. 
Tek kalemden mi yazılıyor? .. 
ALAY JANDARMA K OMUT ANI KıDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN - Tabii, sorumlusu ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Evrak olarak geliyor, sorumlusu deftere mi geçiyor? 
ALAY JANDARMA KOMUT ANI KlDEMLİ ALBA Y KEMAL ERCAN -Tabii. Defter sorum lusu var, o tutuyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani, soruşturmayı yapanların her biri kendisi geçmiyor? 
ALAY JANDARMA K OMUT ANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN - Burada şu sorun var: Sanırım, 
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Mecliste de bir çalışına var. İl jandarma komutanligının adli görevi yok. Bizim istihbarat gruplarının , istihbarat 
timlerine adli görev verilmesi hususunda Mecliste bir çalışına var galiba, komutanlık bazında da var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Kayıt derterindeki yazı bir kalem . 
JANDARMA TİM KOMUTANI - Şu şekilde : Adli görevi olan kolluk memuru ile tutuklu gelip, bu derterin 
kaydedilınesini saglıyorlar. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Raporların tilmil Erzurum Numune Hastanesinden alınmış . Yılbaşından 
bugüne 103 vaka olmuş. 
ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBAY KEMAL ERCAN- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKiNSÜT- Sizde çok vaka yok o zaman? .. 
ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBAY KEMAL ERCAN- Tabii. 
Bir de şu var: Malumunuz oldugu Uzere, ilçeterin adli görevleri var, karakolların adli görevleri var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu, sadece buranın ını? 
ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBAY KEMAL ERCAN- Evet. 
1998 yılında 32 kişiyi sorgulamışız, gözaltına almışız; ll ' i tutuklanmış , 21 ' i serbest kalmış , daha dogrusu tutuk
suz yargılanmak Uzere serbest btrakılmış . 

1999 yılında 86 kişi sorgulanınış; 41 ' i tutuklanmış, 45 ' i serbest btrakılmış . Keza 2000 yılında da I 7 kişi sorgu
lanın ış ; 7'si tutuklanmış, 15'i serbest bırakılmış. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hemen hemen hepsi, sadece ilk dört tanesi saglık ocagından, kalanların 
ttimil Erzurum Numune Hastanesinden rapor almış . 3 t . 1 O. 1998 tarihinden bugtine kadar. 
ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN - O tarihten evvelkiler arşive 
kaldırılmıştır . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Avukat alınma istegi olacak olursa CMUK' tan Baronun çtkardıgı o list
eden mi çagrılıyor? 
ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN- Nöbetçi savcı kanalıyla avukat gön
derilmesini istiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Darp ve cebir hiçbirinde yok ve hiçbiri de avukat istememiş . 
ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN- En son Tekhan Beyköylinde olan 
olayda avukat istenmişti . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu derterde hiçbiri avukat talep etmedi diye yazıyor veya çizgi veya yok 
şeklinde .. . 
Hemen hemen Erzurum Numune Hastanesinden, ilç veya dört tanesi adli jandam1a, hepsinde "darp, cebir izi yok" 
denilm iş . 

ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBAY KEMAL ERCAN- Suç neymiş? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- PKK terörüne yardım ... 
Siz, doguda daha önce görev yapmış mıydınız? 
ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBA Y KEMAL ERCAN- Beşinci şarkımı ikmal ediyorum. 
Tunceli , Tunceli'den sonra Hudut Bölilk Koınutanlıgı , Çukurca Komando Tabur Komutanlıgı. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zaman? .. 
ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBAY KEMAL ERCAN- 1988-1990. 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Tunceli'de ne zaman görev yaptınız? 
ALAY JANDARMA KOMUTANI KlDEMLi ALBAY KEMAL ERCAN- Tunceli ' de tegmenligim zamanında, 
1973. Daha sonra Kıbrıs ikinci harekatında Kıbrıs'a gittim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Teşekkür ederiz. 

ERZURUM CUMHURiYET BAŞSAVCILIGI 
31.3.2000- Saat: 13.40 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sayın Başsavcım , cezaevini gördük, emniyet ınildUriUklerimizde bazı 
incelemeler yaptık, şimdi Jandarma Alay Komutanlıgından geliyoruz. Dikkatimizi çeken bir konu var. Geçen 
dönemde de bunları tespit etmiştik. İki sene geçti, yine, bu dönemde de ayn ı şeyler ... 
ERZU RUM CUMHURiYET BAŞSAVCISI HASAN ERBiL - Geçen dönemlerden benim haberim yok, 

samimiyetim le söyltiyoruın , onlardan haberim yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizin haberiniz yok, şundan: İki sene önce, buradan gittikten belli bir süre 
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sonra seçim girdi, dolayısıyla rapor halinde olmadı , onun için duyum alınmadı. Seçimden sonra, tabii, kimlerin 
nereye gelecegi belli degildi. Şimdi , tekrar insan Hakları Komisyonu oluştu . Arkadaşlarımızla kendi aramızda 
degerlendirdik, eskiden yapılmış olan çalışmaların , devletimiz, iki senenin içerisinde, hep birlikte gittik, konuş
tuk, neler degişti , neler yapıldı, bir kez daha degerlendirip, ondan sonra karşılaştırmalı bir rapor haline getirelim 
diye dilşilndük . 

Burada btitiln baktıgımız evraklarda, ytizde 1 OO'e yakın bir şekilde kimse avukat istemiyor. Karakollarda ve 
nezarethanelerde, jandarma da dahil olmak Ozere .. . Jandarmada, Alayda, 1998 ' den bugtine kadar 103 vaka var, 
avukat isteyen bir kişi yok. Zaten, Devlet Güvenlikte olanların zaten geregi yok; ama, digerleri içinde avukat 
istenmemiş . Erzurum İlinde avukat istenmiyor " avukat istemedi" yazılı. Baroya ait olan listelerin , karakol
larımızda istedigirniz zaman, fotokopisi iyice s ilinmiş , kayıp olacak, yok olacak şekilde liste verdiler; ama, bazı 
yerlerde avukat çağrılma şeylerinde de zaten listeye uymuyor. O, bulunan avukat gelmiş demektir, çok sorun yok. 
Ama, listeler okunmuyor, davet edilme yok. Cezaevinde görilştüklerimizin tümünde, bütün şeyde hiç istisnasız, 

kendilerine bile sorulmadıgını, avukatın var mıydı , yok muydu diye kağıt imzaladıklarını söyltiyorlar; bu bir 
sorun . 
İkinci sorun doktor raporlarıyla ilgili . Bütün gördüğümüz dosyalarda, yüzlerle, binlerle dosya çıkarıyoruz, 

nezarethane kayıt defterlerine bakıyoruz, hepsinde "darp, cebir'' yok diye yazıyor . Sadece ve sadece, hemen 
hemen yüzde 95'in üzerinde Numune Hastanesinden alınmış olan raporlar. Numune Hastanesinden sadece bu yıl 
4874 tane adli rapor verilmiş. Onların 2000 bin kilsur tanesi adli rapor olarak yazılmış , adli vaka o kadar gelmiş . 

Onların hiçbirinde de darp, cebir vardır diye yazılmıyor. Sadece kavga vesaire sonucunda tespit olarak yapılıp da, 
kesin raporu ertesi günlerin adli raporları içerikli . Geriye kalan , jandarma ve polis aracılığıyla , nezarethaneye 
giriş ve çıkışlardakilerinin hiçbirinde darp ve cebir yok. Ama, cezaevlerine girdigirniz zaman, konuştuğumuz 
zaman -yine rakam çok net verebiliriz, bunu daha evvel de söylemiştik- yüzde 90'ı işkenceden geçtigini söylü
yor, kötü muameleden geçtiğini söylüyor. Tabii, bu sanıktır, konuşur, söyler ... 
ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCISI HASAN ERBiL - Biz, zaten onu cezaevine girerken darp, cebir 
olduğunu sezersek doktor çağırıyoruz, cezaevlerine girişte muayene falan da yaptırıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Cezaevinin girişindeki doktor arkadaşın tutmaya çalıştıgı raporları 
gördük. Eskiden bir başka hekim vardı, o biraz düzenliydi . 
ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAV ClSI HASAN ERBIL- O askere gitti. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askere giden düzgün kayıt tutuyordu . 
Bu arkadaşımız da geçen dönem vardı ; ama, tek kalınca tabii, iş tamamen onun eline düşmüş , yazısı da çok çirkin; 
yani, orada da darp, cebir izine rastlandı diye bir kayıt yok. 
Tabii, bu yapılıyor demek değil ; ama, bu kadar temiz olması mümkiln değil. 
ERZURUM CUMHURİYETBAŞSAVCISI HASAN ERBiL- Eşyanın tabiatma aykırı . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen seferlerde bazı aksaklıklar falan oluyordu ; insan hakları eğitimi, 
polis ve jandarrnada ve emniyette dosyaları dozgün tutmak ve gereğini doğru gösterrnek üzere çok yararlı oldu . 
Bir diğer konumuz da -arkadaşlarımızla da bugün konuştuk , tartıştık- organize suçlarta ilgili mücadele yasasını 
çıkardık. Onda ajan kullanma, prim alma gibi olaylar söz konusu oldu. Tabii, uygulaması. .. Politikacı kanunu 
çıkarır; ama, uygulamada ne olur diye uygulayanlar daha iyi bilir. Kanunları çıkartırken de uygulayıcıların fikir
leri çok net alınıp, ortak bir akıl işletilmediği içinde böyle baka kalıyoruz. Bizi rahatsız eden bir hususu gördtik. 
O da, koğuşta 25 kişi , yana yana olan koğuşlarda silah kaçakçılığından yakalananlar var. Devlet memuru 
niteliğindeki elemanların da ajan olarak kullanılarak , hileli bir yöntemle içlerine sızıp ... Mesela bir tanesi "biz 
garibanız, bizde para falan yok. Benim silahım vardı , 50 milyon değil , 100 milyon vereceğim" dediler diyor, işte 
bir tanesi "kirven olacağım" dedi "geldi , gitti, beraber 6-7 ay arkadaşlık yaptık, sonra .... " 
ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCISI HASAN ERBiL- Trabzon ' dan gelenler .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dogudan girenler de var. 
" ... ellerimiz kelepçeli olarak bize baskın yaptılar, yakaladılar, götürdil ler. Daha sonra içeriye girdik. İşte, o tapu
cu da beni yaktı zaten" diyor. " Girdik içeriye ... " 
ERZURUM CUMHURİYETBAŞSAVCISI HASAN ERBIL- Ziraat Bankasından bir müdürlin de olması lazım , 
eğer tutukluluğu devam ediyorsa. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Yok. 
" ... içeriye aldılar, ondan sonra bizi dövdüler, söylediler vesaire" diyor. " Hepimiz arkadan kelepçeliydik, öteki 
kelepçelinin ellerini çözdüler 'afferin çok iyi iş yaptın , hadi sen güle güle git' dediler, biz baka kaldık, meğer 
ajanmış" diyor. 
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Organize suçlardaajan kullanma ve prim dağıtma acaba suiistimale yol açabilecek mi? Siz, Başsavcımız olarak, 
Erzurum ' da böyle bir his algıladınız mı veya doğrusu nasıl yapılabilir? 
ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCISI HASAN ERBiL - Karaparayı aklama dediğiniz o organize suçlar, 
biliyorsunuz DGM 'de bu hususta daha şey. DGM merkezde olduğu için , biz o tUr eylem ve suçlara bakmıyoruz. 

O tilr bir sızlanmada , şu ana kadar bakmadığımız için , bana da gelmedi . Onun takdiri ve muhatabı DGM 
Başsavcısıdır, onların soruştunna ve görev kapsamı dahilinde, o nedenle bize öyle bir şey gelmedi . Adli 
mahkemeler olarak uygulamalarımızda yok. Onlar, doğrudan doğruya DGM ' yi ilgilendiren ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Silah kaçakçılığı da mı DGM'ye girer? 
ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCISI HASAN ERBiL - Silah kaçakçılığına, esrar kaçakçılığına onlar 
bakar. Bakaniıkça çağrıldılar ve görilş de bildirdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Jandarma ve polis, savcılarımız görevlerini yapsınlar, sorgu değil , biz 
onlar adına görev yapıyoruz, işte delil toplama ve izleme, TOrkiye 'de en bilyUk tartışılan konu. Cumhuriyet 
savcıtarım ız da her zaman için diyorlar ki , bizim birçok konuda eksiğimiz var, gidip, jandarma karakollarını veya 
polis karakoliarına giremeyiz. Adli kolluk sistemi kurulursa bu işler aş ılır diye, 1 970 ' li yıllardan bugilne kadar 
söyleniyor, o da oylama oluyor. Adli kolluk sistemi kurulsa bile, cumhuriyet savcılarımız belli yetkileri alsalar 
bile, acaba yakalama konusunda sadece polis ve gUvenlik birimleri görev yapsa, yine başarılı olabilirler mi ? 
Karşısında Uç soru var; olamayabilirler; çilnkil, bu defa saklama başlayabilir, el altından kaçırma başlayabilir . 

ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCISI HASAN ERBiL - Efendim, takdir edersiniz, her şey kişilerin iyi 
niyetine ve eğitimine bağlı. Kolluk kuvvet kurulsa da, şu anki mevzuat, uygulama devam etse de, kişilerin eğitim 
dtizeyine ve iyi niyetine bağlı olan hususlar bunlar. Ama, dediğiniz gibi , adli' kolluk kuvveti kurulduğu takdirde, 
cumhuriyet başsavcıianna veya savcılara bağlı olacağı için, kontrol ve murakabenin daha kolay olacağını tahmin 
ediyorum. Çtinkil , şu anki yapılanma itibariyle emniyetimiz ve jandarmanın adli görevden ayrı list liste idari 
görevleri var; bunların hepsini takdir edersiniz. Asker kaçağını yakalamadan tutun , derneklerin incelenmesine 
kadar. O yöntiyle, adli kolluk kuvveti kurulmuş olsa, dediğiniz birtakım şeyler, şu anda yaşanmakta olan birtakım 
sorunlar daha kolaylıkla aşılır. Ben o görüşteyim yani . 
Ben Antalya 'dan buraya geldim. Bir de, bu,kadro meselesi bu. Antalya 'da, bir savcıya, şu anda bildiğim kadarı
yla, 6 bin evrak dtişilyor. istenilen dtizeyde tahkikatın yapıldığını tahmin etmiyorum, bu bir gerçek. Delil topla
manın yapıldığını da tahmin etmiyorum. Savcı olarak söyltiyorum; yani, savcıların yapması gereken görev. 
Genellikle Türkiye'de yapılan iş, şahsi kanaatimi söylüyorum, polisin veya jandarmanın yapmış olduğu tahkikat 
Uzerine, eğer çok inceliği olmayan bir husussa, iddianameye veya görilşilnil bildirip karara bağlamak şeklinde 
oluyor. Ama, şimdi , bir kişiye 5 bin tane evrak verdiğiniz zaman, zaten onun altından kalkınası mümkün değil. 
Şahsen ben yaptım orada, iki sene hazırlık savcılığı yaptım, sabah 08 .00 'de giriyorsunuz, yazmakla bitiremiyor
sunuz. Diğer tahkikatını bırak, gelen evrakları saat 17 .00 'ye kadar yazmakla bitiremiyorsunuz, cumartesi, pazar 
gilnleri de geliyorsunuz; yani, şu ortamda biz savcıların, derinlemesine bir delil toplama imkanımız yok. Açık 
olarak söylüyorum, kadro olarak diyeyim veya mevzuata boğulmuş kalmışız. Mesela tepeden buz düştü, bilmem 
kim yaralandı; yani, o kadar basit işlere boğulmuşuz ki, savcılığm ana unsurlarını kaybetmiş durumdayız. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Savcılarımızı basit işlerden çok acele bir biçimde kurtarıp, savcılanmızı 
ve hakimlerimizi de uluslararası hukuk anlamında çalışma yapabilecek hale getirmemiz lazım . 

ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCISI HASAN ERBiL- Mutlaka. Mesela 547, bunlar bizim için çok basit 
suçlar; ama, onu bir muktezaya bağlıyorsunuz, ilgileniyorsunuz, yazıyorsunuz, o da diğerleri gibi oluyor. Mesela 
karşılıksız bir çek. Çek karnesi, ihbar vermiyorsunuz, tamamıyla hukuki bir işlem , özel hukuku ilgilendiren bir 
durum; ama, getirmişler, bağlamışlar, bizleri onlarla uğraştırıyorlar. Hiç gerekmez yani . Çek kamesini iade 
etmediyse bunun özel birtakım şeyleri olması lazım , çek kamesini vermediyse ... O tUr suçları basite indirgemek 
lazım. İdari para cezası olanları mümkün mertebe süratle ayıklamak lazım . Savcılar çok basit işlerle uğraşıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sayın Başsavcımız, bu iki sene içerisinde sizin, kendinizin veya 
görevlendirdiğiniz cumhuriyet savcıların ın, emniyet müdürlüğü sorgu mekanlarına, jandarma sorgu mekanlarına, 

polis kriminal laboratuvarlarına, genelge doğrultusunda gelenler dışında ziyaretleri oldu mu? Çünkü, 
savcılanmızı görevlendiriyoruz, gidip nezarethaneleri görilyorlar, o ayrı , onu demiyorum ; ama, onların dışında 
siz gördünüz mü? 
ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCISI HASAN ERBiL- Savcı Vedat Bey arkadaşımız var. O, zamanlı 
zamansız kontrol ediyor. Bundan bir ay önce geldi , yine bir kontrol et dedim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereye gidiyor? 
ERZURUM CUMHURİYETBAŞSAVCISI HASAN ERBiL- Nezarethanelere. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kriminal laboratuvara ziyarette bulunuyor mu? 
ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCISI HASAN ERBiL - Bilmiyorum, yer, mekan olarak tam bilemiyo
rum ; ama, arkadaşımız kontrol ediyor. 
Biz savcılık olarak, bUrokrasiden mutlaka sıyrılmamız lazım . Bir trafik kazasıyla ugraşmamamız lazım , kabahat 
nevinden olan bir işlerden olan, a.ffedersiniz, bir hayvanın , birisinin tarlasına girme işleriyle bizim ugraşmamamız 
lazım . Bir hayvan öldUrUlmesiyle veya yenilmesiyle bizim ugraşmamız lazım normalde. Bunlar o kadar basit 
şeyler ki , idarece yapılabilecek şeyler, idari mahiyette alınabilecek şeyler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Bir de çok objektif olarak, belki yaşanan ortam geregi gözUnU, kulagını 
kapatan, duyma, karışma çalışma gibi, o prensibi benimser gibi bir çalışma ortamı gelişiyor. Yani, bir ilin 
içerisinde bir tek avukat istenmeyecek, bir tek darp ve ce bir raporu olmayacak ... 
ERZURUM CUMHURİYET BAŞSA YCISI HASAN ERBiL- O çok manidar. Onlara o şekildeki hakları hatır
latılmıyor, o şekilde .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hatıriatılıyor efendim. " Burası TOrkiye Cumhuriyeti, ne avukatıyın ış, sen 
burayı Amerika mı zannettin ... " Hatıriatmayı öyle söylediklerini söylUyorlar. 
ERZURUM CUMHURİYET BAŞSA YCISI HASAN ERBiL- Dogrudur, haki ısınız . 
Yalnız bizde de şöyle bir durum oluyor. Tabii, biz onlar hakkında dava açtık. 18 yaşından kilçUkler için mutlaka 
talep ediliyor, malumunuz kanun geregi de, digerleri için dediginiz işlemler uygulanıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 13 yaşında çocukları gördil k, hiçbir tanesinin avukatı yok. 
ERZURUM CUMHURİYETBAŞSAVCISI HASAN ERBiL- Onlar bize ifadesiz geliyorlar, savunması alındıgı 
zaman biz burada alıyoruz. 18 yaşından kilçUkler için avukat çagırma, avukat huzurunda ifade alınması zorunlu 
zaten. Eger orada avukat temin edilememişse , ifadesi alınmadan buraya getiriyoruz, avukat vasıtasıyla savun
malarını alıyoruz. 

Şöyle bir anımızı anlatayım size: Bir kız kaçırma suçundan dolayı 18 yaşından küçUk birisi nezarete alınmış . O 
zaman nöbetçi avukatın birisi çagrılmış "işim var gelmeyecegim' demiş . ifadesi alınmadan buraya getirilmiş. 
Daha sonra burada çagırmış , bu sefer avukatı bulamadık . Başka bir avukat temin ettik. O gelmeyen avukat 
hakkında cezai kovuşturmasını yaptık, halen de yargılanıyor. Bu konuda avukatlar da duyarlı olmuyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunun iki tUrlU vahim noktası var. Bir tanesi , CMUK geregi avukat temin 
edilecek olan, barodan gelecek olan avukatların ; yani , yazılmadı , gelmedi diyelim ; ama, ikinci çok kötU bir yanı 
da, acaba, paralı olanlar, avukat tutma bilincinde, avukat tutabilecek. .. CMUK'dan gelenler gelmedi diyelim veya 
hakları anlatılmadı ; çUnkU, CMUK'tan gelecek olanlar normal avukat tutabilme durumunda olmayanlara devlet 
olarak avukat temin etmektir. Tamam, bir suiistimal oldu, ya hatırlatılınadı ya kasten verilmedi yahut da onlar 
istemedi ; UçUnU bir kenara koyalım . Ama, biz, dosyalarda bir tane bile, maddi olanakları avukat tutmaya mOsait 
veya avukat tutmanın ne demek oldugunu, kendisini savunmanın ne demek oldugunu bilen insana da rastlamadık. 

Hiçbir tanesinde avukat yok. Acaba, avukat tutmasını bilen insanlar karakoliara girmiyar mu? 
ERZURUM CUMHURİYET BAŞSA YCISI HASAN ERBiL- Yani, suç işiemiyor mu diyorsunuz? .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Suç işiemiyor demiyorum ; ama, karakollardan geçmiyor. Şahsen beni 
karakala alsalar ... Aman bulun, avukatı çagırın hemen diyebilecek vatandaş orada hiç yok, bu ne demektir. 
SA YCI VEDAT KANGAL - Benim yaptıgım bir cinayet soruşturmas ında, mezarlıkta bir ceset bulunmuştu. 
Onun sanıgı, ifade vermeyecegini , savcıya verecegini söylemişti . Ben kalktım , emniyete gittim. Avukatı huzu
runda ifade verecegini söylemişti . Kendi avukatı ; yani, CMUK'tan kaynaklanan yahut da devletin tayin ettigi 
avukat degil , baronun görevlendirdigi avukat degil. Emniyet Merkezinin Asayiş bürosunda avukatının yanında 
ifadesini verdi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Emniyetin aşagısında iki yıllık nezarethane defterini ineeledik -asa
yişinkini daha incelemedik- daha sonra yukarıdaki terör şubesinin nezarethane defterini inceledik, Gölbaşı 
Karakolunun yerine yapılan Fatih Karakolunun tUm o zamana kadar gelmiş ve eski Gölbaşı Karakolundan devam 
eden evrakları inceledik, biraz öncede Erzurum İl Jandarma Alayının nezarethane defterini inceledik. Bu dört 
derterde -tabii ki , yani, hiç olmaz diye bir şeyin olması söz konusu degil- avukat isteyen bir kişi yok, hepsinin 
karşısına "mUdafı avukat istemedi" bazılarında tire var -0 tire işareti DGM'den olanları gösteriyormuş- kalan
larda " istemedi, istemedi, istemedi .... " Tabii, bir tane, iki tane olmaması mUmkUn degil , gayet tabii olacak; ama, 
böyle nabza bakıldıgında, bir tane darp, cebir raporu görmedik, avukatı yanında diye bir kişiye rastlamadık . Belki, 
söylediginiz de o olabilir. Hatırlar mısınız "avukat istemedi" diye kalem oynatmışlar, sonra "avukat istedi" yap
mışlar. Istemedinin " M" sini kaldırıp istedi. " Efendim bu avukat istedi" dediler. Yani, kayıtlarda var; kaç yUz 
tanesinin içerisinde bu. 
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Bir sorun var; ama, bu sorunun hepsinin yüzde 100 suiistimaldir demek de~il de, nasıl çözeriz diye bakmamız 
lazım . Jandarmayı, polisi içeriye gire, aynı küçük mekanın içerisinde, birlikte yaşamak zorunda olan doktor, 
güvenlik görevlisine ve de bir de sanık suçlu olarak geliyorsa, tabii ki, doktor ve gUvenlik görevlisi göz göze 
bakıyor ve içeride bulunuyor. 4 874 adli vaka gelmiş, sadece birbirleriyle; yani, kişiler arasında olanlar için veya alkol 
vesaire için adli rapor, öteki nezarethaneye giriş , çıkış vesaire için gelenlerde bir tek darp cebir raporu yoktur. 
SAVCI VEDAT KANGAL - İzin verirseniz bir hususu arz edeyim. 

Emniyet, zabıtayla, özellikle çok içiçeyimdir, kendileri de bilirler. Buradaki savcılar içerisinde görev bölümünde 
de zabıtanın adli görevini kontrol etmek bana verildi . O vesileyle de söylüyorum. Avukat konusuna bir şey diye
meyece~im ; yani, orada muhakkak haklısınız; ancak, nezarete alınanların hiçbirinde "darp, cebir izi yok" diyor
sunuz, gerçe~i odur. Yani, nöbetçi oldu~umda, polis, saat 03 .00 ' te beni uyandınyor "efendim, kapının önünden 
geçiyorlardı , sarhoşlardı , aldık ne yapalım?" Bunu niye söylüyorum; Türkiye' de uygulamada bu yoktur, amiyane 
tabirle ufak tefek şeyler için savcı gece aranmaz. 
ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAV ClSI HASAN ERBiL - Hepsinde haber ediyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Edilmeyenler var, yazılı orada zaten "savcılık arandı " diye yazılanlar var, 
aranınadı olanlar var. 
SAVCI VEDAT KANGAL - Bu da, bizim zabıtadave nezarette tam denetimi sa~ladı~ımızın işaretidir . 

ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAV CI SI HASAN ERBiL - Bu toplumda hepimiz beraber yaşıyoruz, neyin 
ne oldu~unu az buçuk tahmin edebilİyoruz ve olabilecekleri biliyoruz; ama, bunu asgari düzeye düşürmek de biz
lerin görevi. Dedi~im gibi, bizde, adli vakalardan alının şeyler, ço~unlukla, yani yüzde 80'i itibariyle haber edi
yorlar bize. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Zaten, sizin, söylemeye pek hakkımzın da oldu~unu zannetmiyorum; 
yani, kurum olarak söylemek hak oldu~unu zannetmiyorum; çünkü, hakim karşısına çıktı~ı takdirde " ifademi 
işkenceyle aldılar, ifademi reddediyorum" diyor. Dosyasına bakıldı~ı zaman "darp, cebir yoktur" avukat, isteme
di ; ama, buna ragmen hakim "tamam, baştan ifadeni ver" diyor veya salıveriyor. Emniyet de zaten bundan şikayet 
ediyor "biz tutuyoruz, yakalıyoruz, hakim , cumhuriyet savcısı serbest bırakıyor" diyor. Peki , darp, cebir yoktur, 
hakim öyle desin madem .. . Cumhuriyet savcılıgı ve hakim sistemi diyecek ki, adalet "kardeşim , sende darp, cebir 
yoktur, avukat da istememişsin , ifaden normal şartlarda almmış" niye demiyor? 
Bir savcımız, geçen gün bir açıklama yaptı "yırtıp, atıyoruz" diye medyaya geçti . 
ERZURUM CUMHURİYETBAŞSAVCISI HASAN ERBİL- Yargılaya seçilen İstanbul DGM Başsavcısı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O zaman çaresine bakalım ; yani, onu da söylemek yanlış . Öteki tUrlU, 
darp, cebir raporu var, daha do~rusu adli raporu alınmış "darp, cebir yoktur" diye orada varken, sanık böyle 
konuşurken, hakimin de " hayır, bak, senin hiçbir yerinde bir şey yok, işkenceyi nereden çıkarıyorsun" deme 
hakkı olmalı ; ama, demiyor. Demek ki , bir sorun var. 
ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCISI HASAN ERBIL - Efendim, öyle bir şey yoksa, eger, darp ve cebir 
gözle görünür bir şekildeyse, tekrar doktora gönderip rapor aldırınası da mümkün. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aldıramaz, zaman geçmiş oluyor. 
ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCISI HASAN ERBiL - O sıkıntının Erzurum' da asgari seviyede 
oldu~unu söyleyebilirim. 
SAVCI VEDAT KANGAL- Sık sık giderim, karakolları gezdim birkaç defa da, gerek merkezde gerek karakol

larda yetkilileri topladık, mesela adli soruştunna yapanları topladık, komiserleri topladım , soruştunnaları şuna 

göre yapacaksınız, bize şöyle haber vereceksiniz, CMUK böyle diyor, biz böyle yapaca~ız falan ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sorgu mekanlarını biliyorsunuz de~il mi? 
SAVCI VEDAT KANGAL- Biliyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Uygun mu? 
SAVCI VEDAT KANGAL- Avukat bulundurulması konusunda benim bir sıkıntım var, hatta burada geçen yıl 

birlikte yaşadık da, şahitsin iz, bir karakolda bir avukat sıkıntı vardı , baro temsilcisi falan bir hafta sonu gelmiştik . 
Baro veya Barolar Birli~i, CMUK'taki de~işiklik için, biliyorsunuz, baştan en çok onlar bastırdılar, yani avukat 
bulunsun, avukat huzurunda sanık ifadesi alınsın falan ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi , istemiyorlar. 
SAVCI VEDAT KANGAL- Şimdi , istem iyorlar, gelmiyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, Barolar Birligini ortaya dökmek lazım, gelmiyorsunuz. "Haber ve
rilmiyor" diyorlar. 
SAVCI VEDAT KANGAL - Savcı olarak biz aradık .. .. Karakol aradı. 
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ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVC I S I HASAN ERB iL - Bir olayı çok iyi hatırlıyorum , polis aradı 
"gelmiyorum" dedi. Cumhuriyet Savcılıg ı geldi , ifadesini alınmadan arad ık evinde bulamadık , mahkeme aradı , 

Sulh Ceza Hakimi aradı , yine bulamadık . Nihayet, birisi bulduk da, hatır gönül i şi olarak birisisini aradık bulduk, 
geldi, onların sayesinde ifade almak zorunda kaldık . Yani , CMUK 'un çıkarılmasında en fazla öncülük edenler, 
buna gayret sarfedenler, maalesef, gelmek istemiyorlar. Büyük şehirlerde, yerine göre karakollarda devamlı 
olarak bir avukat girer çıkar. İ stanbul ' da , Ankara'da, İ zmi r ' de veya başka bir yerde, görmüşsünüzdür, sürekli aynı 
avukat, sanıkların ifadesi alınırken orada olur, rast lamı şs ınızdır . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Emniyet Müdürlügünün sorgu odalarında , hem en alttaki odalarında hem 
en alttaki odada hem yukarıdaki odada ses geç irın ez yumuşak mekan lar, zemin halı kaplı , nezarethaneler ikiye Uç 
metre olarak düzenlenmiş , zaten geçen sefer de öyleydi , elektrik kabloları, aç ık prizler, aynanın görünümünü 
saglayabilmek için projektör, yan tarafl arda istenilen yükseklikte ses elde edilebilecek hoparlörler var. 
Yalan makinesini kullanan olmadıgı için, geçen sene de aynı cümley i söy lemişlerdi , bu sefer de aynı şey i 

söylediler; o da, sadece masa üzerinde duruyor. 
Tanımlarını anlatan diger kişiler , aynı olayları yaş ıyor şek linde mekan tarifi veriyorlar, geçen sefer de mekan ta
rifi vermişlerdi ve elektrige tutulduklarını , askıya a lındıkları nı , dövüldüklerini , tekeriege geçirildiklerini , o 
mekanlarda onların nerelerde olduklarını anlatacak şek ilde bize söylüyorlar. Gidiyorsunuz, mekanların tümünü, 
bütün söyledikleri detaylarına kadar, eger horturnun rengine "kırmızı" diyorsa, horturnun renginin kırmızı "mavi" 
diyorsa mavi , su verilen yerdeki bidonun rengine "mavi" diyorsa mavi, i şte buradaki Emniyet Müdürlügünün üç 
tane açık prizinin bir tanesinin kablosunun orada oldugunu söy lüyorsa aynen öyle, demirlerin , nezarethane demir
lerinin karşısındaki dolabın üstünden nas ıl ası ldı gını söy lüyorsa ay nı yerinde, ayn ı şey l erin , nezarethanede bilek
lerinden yukarıya kelepçelenip, demirin üstüne asıldıklarını söy lüyorlarsa aynı yerlere, hangi karakolun 
içerisinde bileklerinden, çırıl çıplak soyulup, kalorifere, bir gece baglı tutulacak şek ilde kaleriferin yerini söylü
yorsa, aynısını tespit ediyorsunuz ve bunu bir kişi söylemiyor. Ömegin Diyarbakır ' a gidiyorsunuz; 
Nerede sorgulandın? "Erzurum 'da" 
Nerede sorgulandın? " İstanbul Gayrettepe' de? Veya gidiyorsunuz Mugla'ya, nerede sorgulandın ? 
"Gayrettepe'de" Hiç birbirlerini tanımayan , birbirlerini hiç bilmeyen ve bir film şeriti gibi , on sene öncesinde, üç 
gün öncesinde olmak üzere, aynı mekanları tarif eden, aynı mekanlarda da aynı şeyler oldugu gibi duran sistem
leri görüyoruz ve bu sistemler ... Elbette ki devlet yaptırmıyor ; ama, devletin farklı elemanlarının, farklı zaman
larda sistem olarak farklı yerlerde kurdugu yapılar . Biz, bunu çözmek zorunday ı z. Bunu dışanlara konuşacak ha
limiz yok. Şeylerin arkasından kabloları geçirterek, boş priz konulmuş, içeride, istedigi voltajda elektrigi üreti
yor. Üç tane, ikisini baglamış hoparlöre .. Gezmişseniz, orada görmüşsünüzdür. 
1998 yılında Erzurum ' a geldigimiz'de -medyayı atiatmarn ı z çok zor- bunu kroki halinde çizmiştik, şimdi farklı 
arkadaşlarımızla hep birlikte ge ldik, aynısının durdugunu ... Adam söylüyor "beni garajdan alıyorlar, demir mer
divenden döndürerek sokuyorlar, bir masanın yan tarafından, içeriden televizyonun yanından geçiriyorlar, o 
odaya girdin mi işin bitiyor." Bunu böyle söy leyenin bir tanesi, mese la Elazıg'a gidiyorsunuz, bir tanesi burada
ki cezaevinde, bir tanesi ötekindeki aynı şey leri söylüyorlar, projektörleri yakıyorlar, elektrige baglıyorlar, işte 

şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bir defa, şi mdiye kadar çırıl çıplak soyulmadığını söyleyen çıkmadı ; yani, bun
lar birbirlerini bilmiyorlar. 
SA V Cl VEDAT KANGAL- Bunlar, hepimizin bildigi şey l er, yadsımak mümkün degil .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , ne yapacag ız? .. 
ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCISI HASAN ERBiL- Bir tek şey söyleyey im. Bu, zincirin bir halkası ; 
yani, halkaların hemen hepsinde arıza var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ucu açık Uç kablo. içeride boş priz var. Buradan ürettigini ... Altı şalter 
var. Manyoteli telefonla, buradan neyle üretirse üretsin, ürettigi elektrigi içerideki prizlerden de alabiliyor. Yani , 
bunu bitirmek durumundayız ; ama, nasıl bitirecegiz. Yani , reddetmekle olmuyor bu . 
SAVCI VEDAT KANGAL- Bu zincirin bir halkas ı , onu arz etmeye çalışıyorum . Bana göre, nereden başlamak 
lazım ; bizden başlamak lazım . Savcıyı adiiyeden çıkarmak lazım ; yani , adil zabıtayı, adli kolu ... 
Savcı burada oturursa ki , şu anda, biz görevimizi yasa l olarak tam yerine getiremiyoruz. Soruşturmayı yapmak 
savcının yetkisinde ve sorumluluğundadır, bire bir yapmalıdır, biz yapmalıyız. Buna ne maddeten imkan var ne 
fiilen var. Erzurum'da yılda 7 bin evrak ge liyor, sanık say ı s ını falan söy lemiyorum, alan bilmem ne kadar, araç 
sayımız belli , savcı sayımız belli falan , o fiilen mümkün değ il bir kere . Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 
Jandarma ve Selahiyet Kanunu, onlara yetki veriyorsunuz, olaya el koyacak, delillerin kaybolmasını önleyecek, 
bize haber verecek. Bir uzman çavuşun , bir polis memurunun topladığı delille, tuttuğu delille sonuca gitmeye 
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çalışıyorsam , bu konuda problem çıkacaktır. Yasama savcıyı adiiyeden çıkarsın , sayısını artırsın, bunun yolu 
çok ... Yanlış hatırlamıyorsam , başsavcılıklara geçen yıl genelge geldi "emniyette bir birim oluşturun, adiiyeden 
bir savcı görevlendirin" denildi . Bu işe bir başlangıçtı , zannediyorum bir ön hazırlıktı veya bir deneme olacaktı, 
o da yapılmadı. Yapılsın ; yani , buradan bir başlansın . Burada tek yetkili organ yasama. Yasama bizi adiiyeden 
çıkarsın , iki sen tiç sene deneyelim, bakalım ; yani , bunun en azından, bu tip iddialar, her yıl 40 yerde, 50 tane 
varsa, sanıyorum yüzde 5' lere falan çekeriz, belki sıfırlayamayız ama ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- " Darp, cebir' ' yoktur diye yazıyorsa , bu rnekanlara ne gerek var, yani, 
savcı olarak onu sormamız lazım , niçin her yerde bu mekan var? Şimdi , karakoliara güzel güzel yer yapılıyor. 

Olamaz böyle bir şey , Fatih Karakolunda, yani misafirhanedeki gibi yataklar konulmuş; ama, insanlara sorun, 
başka yerleri anlatıyorlar. Özünden çözmek istiyorsak, bu mekanların kapatılması hala daha inanılmıyor çtinkti, 
konuşturmak için mekana ihtiyacımız var, başka çare yok denildiğ i için, mekan mecburen tutulmak zorunda. 
SAVCI VEDAT KANGAL- Bir de, neyi alacağını bilmiyor adam. Yani , bu işi bilmeyince, ortaokul, lise mezunu 
polis, gidip de delil toplanıaya kalkacak, teknik anlamda benim yapacağım soruşturmayı yapmaya kalkacak, ifade 
alacak, suçu unsurları bakımından tespit etmeye çalışacak, bu mtimktin değil. 
Şu andaki sorgulama sistemimiz, hukuk sistemimiz falan ... Biz, sanıktan delile gidiyoruz. Bu da, onun sonucudur. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Son iki senedir yaptığımız incelemelerden sonra, keşke bizim polis 
memurumuz ortaokul mezunu olsaydı demeye başladım . Sebebi, akademi mezunu olanlar, gizlemeyi, işkencenin 
yakalandığı takdirde çok kötü bir şey olduğunu , yurt içinde, yurt dışında yakalanmaması gerektiğini öğrenmişler, 
insan haklarının o yönünil tam olarak biliyorlar ve onu düzenieyebilmek için tabii, eğitim var, zeka var, onu yapa
bilecek var, o zaman bütün dosyaları "darp, cebir yoktur, avukat istemedi" diye her şeyi tam olarak yerine getiriyorlar. 
SAVCI VEDAT KANGAL- Adli konuda da inanılmaz ölçüde zayıflar; yani, ben burada üç yıldızlı yahut da 

üçüncü sınıf bir emniyet müdürünün yaptığı bir soruşturınay la ilgi! i bana bir şeyler sormaya geldi, şaşırdım , çok 
üzüldüm. Akademi mezunu, tiç yıldızi ı emniyet müdürü, belki dört yıldız olsa belki vali olacak. 
Dört yıldızlı olduğunda emniyet müdürü oluyor, biliyorsunuz, vali seçiliyor, bu adamın vali olma ihtimali var, 
inanılmaz ölçüde zayıf. Onun için diyorum ki , bizi adiiyeden çıkarın, biz çalışalım. 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Eskiden polisler olay yerinde zabıt tutardı. Şimdi , akademi mezunu polisler, olay 
yerindeki zaptı tutmaktan aciz ... 
SAVCI VEDAT KANGAL- Ve bilgisizler ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sadece bildikleri şey, onu saklamak. 
Başımızdan bir olay geçti . Yargının bir ayağı doktor, bir ayağı savcılık , bir ayağı yargı, bir ayağı da tabii, polis, 
güvenlik birimleri . Urfa 'da -ki , bunun bir kısmı basına aksetti , arkası da aksedecek tabii- 90 kişilik bir koğuşa 
girdik. Koğuşun arka taraflarını filan görmek mümkün olmuyor. Bütün koğuşlara girmeye gayret ediyoruz, en 
arka sıraları dolaştık . Arkadaki yatakların önünde -basma öyle geçti- boş çuval gibi bir adam, felaket vaziyette , 
resimlerini çektik. Daha yeni işkenceden gelmiş, cezaevini teslim edilmiş, biz oraya tesadilfen geldiğimiz için, 
biz gelmeden bir saat, iki saat evvelde koğuşa verilmiş . Arka tarafta, ayağa kalmaya falan mecali yok, idrar yol
ları mosmor, elektrik uygulanmış , ayak bileklerinde kulplan var, altı gün sorgulanmış, ayaklarından bağlanm ı ş, 
küt diye bırakılmış yere, gözlerinin altı simsiyah morarınış , kafasında bu kadar şişliği var, konuşmaya zaten 
mecali yok. Ben hekim im , grubun içerisinde de iki hekim vardı. Soyduk, cop izleri , morlukları , göğüsteki , felaket 
şekilde ... Nedir suçu? Profesyonel traktör hırsızı , adil vaka ve defalarca çalmış , göndermiş vesaire yapmış. Vicahi 
yakalama emri var, alacak getirecek, sorgu gereğ i yok, vicahi yakalama var. Buna rağmen, evinden alıyorlar, altı 
gün bu kötü işkence muamelesi oluyor, idrar yollarına elektrik veriyorlar, idrar yapamıyor. İki ayağına altına 
alınış , gözlerinden bulgur bulgur yaş ve bir kelime konuşanııyor. Resimlerini çektik, morluklarını , üstünü ve 
üstündeki bütün bulguları yazacak şekilde tam bir sayfa olarak- ben dahiliye uzmanıyıın , aynı zamanda 
başhekimlik yapmış bir insanım , adli' raporu biliyorum, arkadaşlar biliyor- yazdık, bütün heyet imzaladı , adlarını 
aldık . O gece sabaha kadar değ işik karakollarda ... Tabii, cezaevlerine girerkenki cezaevine giriş defterinde darp, 
cebir olınadığmı da gördük, rapor var, darp, cebir yoktur. Cezaevi hekimide bakmamış, almışlar içeriye. Sabaha 
kadar dolaştık , başsavcı bey de belli zamanlarda katıldı bize. Nihayet karakolun birisinde kaydını gördük. 
Nezarethaneyi tarif etti , nezarethaneyi gördük, anlattığı mekanı bulduk, adını , soyadını, oradaki arkadaşlarının 
kimler olduklarmı vesaireyi bulduk, ertesi gün sabah saat Ö8 .00 'de başsavcıya gitdik ve dedik ki , durum böyle; 
yani , biz şimdiye kadar hiç böyle ne suç, şunu bunu yapmıyoruz, prensibimiz değil ; ama, bu adam yatağında bu 
vaziyette ve konuşturmak amacıyla da yapılsa, vicahi emri var, artık , bunun uğraşılacak bir şeyi yok, bunun 
söylenecek hiçbir lafı yok, dört dörtlük . Sayın Başsavcım , biz bunları tespit ettik ve size inanıyoruz, ilin 
başsavcısısınız, lütfen, şu anda hasta o vaziyettedir. Kendisinin, bu bulgularımızı tespit ettiriniz, daha sonra 
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geregini yapınız. 

"Tabii efendim, ne demek ... " Tabii, son derece saygımız var. Dava açıldı. Yalnız, kötU bir huyum var, takip. 
Hiçbir arkadaşımızla, hiçbir şekilde de, ne oluyor, ne gidiyor demedik ve dava sonuçlandı , Yargıtaya gitti, 
Yargıtay'dan onandı. Dr. İsa Çıkay "darp, cebir yoktur" diye rapor veren kişi . O işleri yapan polis memurları 
vesaire, tümU birden heraat etti. Ifadeyi degiştirtmişler. Zaten bize öyle söylUyorlar. "Biz, bunları söyleyemeyiz, 
bizi öldUrUrler; ama, söylediklerimizin dogru oldugunu gidin, gözünUzle görün. Ama, bize sorariarsa veya adım ız 
çıkarsa, biz bunları söyleyemeyiz; çUrıkU , biz zaten toplumun aşagılanmış insanlarıyız, bitirirler bizi" Onun için, 
söyleyememeleri biz siyasetçiler için bir şey ifade etmez, yani etmemeli, halkın durumu budur. Işin daha acı , 
vahim tarafı , bunu söylemek için buraya getiriyorum, orada ifadesini degiştirtmişler adama. Traktör hırsızı diyor 
ki "TUrkiye BUyük Millet Meclisi , insan haklarını Incelemeye geldi , bana baskı yaptı ' işkence gördUm de dedi ... " 
Yani, lUtfen, biz insan hakları demegi memegi degiliz ... Dışarıdan gelen insanlar falan degil... Yani, bunu ögren
mesini yargı da bilecek, savcılık da bilecek, biz hepimiz bilmek zorundayız. Aksi takdirde bırakalım , imzala
mayalım ... 
Bu, çok somut bir olay. Mugla Karakolundan filistin askısını , falakayı , manyetolu telefonu söylendigi yerde bul
duk. ÇUnkU, gece oraya gittik "kapının arkasına, yan tarafa koyuyorlar telefonu" dediler. Buradakilerin hepsi ara
balarında gezdiriyor, araçların arkasında . ÇUnkU, anında kullanmak Uzere, onları bulmak mümkün degil. "Bahçe 
sandalyeleri var ya, onun üstOne koyuyorlar, asıyorlar ... " Bahçe sandalyeleri duruyor, rengini söylUyor, beyaz; 
mavi hortum diyor, mavi hortum, bidon diyor bidon; olay var. 
İçişleri Bakanlıgından müfettişler geldi , incelediler, resmini çektiler, tamam dediler, devlet malı olarak alındıgı 
için karakoldan tutanakla aldık. İçişleri Bakanlıgından cevap geldi "mUfettişlerimizin yaptıkları şeyde yeterli delil 
bulunmadıgından soruşturma açılmasına gerek duyulmamıştır. TOrkiye BUyük Millet Meclisi Insan Hakları 
Komisyonu Başkanı" 
Çubuk dediler, sopa dediler, bilmem ne dediler İstanbul ' da ... Kullanılmış , daha yeni kullanıldıgı belli , 2 metre 15 
santim boyunda, şu ende ve şu kalınlıktaki kalas, ortasındaki delikleriyle, UstUnUn bUtUn kordonlarıyla neyini 
göstereceksiniz? Affedersiniz, ökUzlere boyunduruk diye takmazsınız böyle şeyi. Koltuk altlarının bat
taniyeleriyle ... Polisimiz terzi de olmuş, omuzunu oymuş ki , tam otursun diye. Hala daha" yok canım, kullanıl
mamıştır, eskiden kalmıştır." Kim tarafından kullanılmış , kimlere yapılmış ... Yapıldıgını bırakın, bu malzeme var 
ortada. Bilemiyorum, başsavcılıkların bir çaresi olması lazım ... 
SAVCI VEDAT KANGAL- Yine, bastıra bastıra söylUyorum, yasama bizleri adiiyeden çıkarsın . 

Bir de, özUr dileyerek söy\Uyorum. İnsan haklarının en Ust seviyede korundugu Ulkelere bakalım , daha iyi bili
yorsunuz, Amerika'ya, İngiltere 'ye, Almanya'ya bakın ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Her yerde var. .. 
SA V Cl VEDAT KANGAL- Her yerde var da ... 

ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCISI HASAN ERBiL - Bizim görevimizdir; ama, uygulamayla bunun 
olacagını tahmin etmiyorum . Yani , bir adli kolluk kuvvetini , diger normal kolluk kuvvetini birtakım idari işler
den soyutlamadıktan sonra, bunları ayırmadıktan sonra bu işlerin önUne geçmek mümkün degil. 
Bir valilige dogrudan dogruya baglı olan bir birimi , ne kadar etkili olabiliriz, takdiri size ait; yani , bunu mutlaka 
ayırmak lazım. 

SAVCI VEDAT KANGAL- Amerika 'daki yargının gUcUne bakın , imkanına bakın , Almanya'ya, Ingiltere 'ye 
bakın , bize bakın .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Amerika 'da hakimi halk seçiyor. 
SAVCI VEDAT KANGAL- O sistemi yasama yapıyor. 
Bizi adiiyeden çıkarsınlar. 

ERZURUM E TİPİ CEZAEVi 
31.3.2000 - Saat: 15.00 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Akıntılı yaralar vardı , onlar ne oldu, tekerlekli sandalyenin içerisinde, 
Bakanlıga bildirmiştim ? 
ERZURUM CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI -Gitti o, uzun sUredir Ankara'da. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir tanesi tekerlekli sandalyenin içerisinde ayak tabanından alınan vardı , 
ayakları kesilmişti . 

ERZURUM CEZAEVI MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI -O, şu anda bizde. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yarasında akıntı vardı , akıntısı durdu mu? 
ERZURUM CEZAEVI MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Şimdi bir şeyi yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir de, çok kötü bir biçimde kalçasında oyuk ve akıntı vardı ... 
ERZURUM CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI-İşte o Ankara 'da. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- iki tane de, kolda problemi olan vardı. 
ERZURUM CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Şu anda yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir de, çocuk servisinizde çocuklar vardı , onlar ne oldu? 
ERZURUM CEZAEVi MÜDÜRÜAYHAN ÇAPACI - Bizde, çocuk servisinde hiç çocuk olmadı , E tipinde olabilir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi girecegiz; ama, karşılıklı odalardan bir tanesinde, biri koltuk 
degnekliydi , biri de tekerlekli sandalyede idi . Koltuk degnekli ne oldu? 
ERZURUM CEZAEVi MÜDÜRÜ AYHAN ÇAPACI - Kalçasındaki yaradan dolayı koltuk degnegiyle ytirti
yordu , şimdi Ankara 'da. 

A- 1 KOGUŞU 
(24 Kişi) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İ y i günler, merhabalar. 
Eger sizin için bir mahzuru yoksa, önce koguşlara bakabilir miyiz, odalannız nasıldır. 

Geçen sefer geldigimizde bu koguşta hastalar vardı , tilberktilozlu olanlar vardı , zannediyorum 2 nci koguştaydı. 
En eski kim var, geçen sefer ge ldigimizden bu tarafa kim var? 
Zaten, sizin koguşta söylenecekler, hemen hemen cezaevlerinin tUmUnU yansıtıyor . 

HÜKÜMLÜ 24 -Genel sorunlarımız da var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- I 998 yılında geldigirniz zaman, açlık grevinden yeni çıkılmış bir ortam 
vardı , hastalıgı çok olanlar vardı. Tekerlekli sandalye ile olan arkadaş sizin burada mıydı? .. Yandaki koguştaydı. 
Ankara 'ya döndükten sonra onun sevkini istedik, bir tarama yapılsın istedik. Tüberküloz taraması yapıldı mı , 

evvela saglık konusunu ögrenmek istiyorum. Şu anda çok agır hasta olup da, tedavisi yapılmasında zorluk 
olanınız var mı içinizde? Bir de, sizin bize söylemek istedikleriniz varsa, onları dinleyelim . 
Bu koguşa son Uç ayda yeni ge len var mı? 

HÜKÜMLÜ 24- Yok, hemen hemen aynı arkadaşlar. Zaten, bizim bir sorunumuz da budur, iki sene önce geldi
niz, aynı arkadaşlar, yine aynı arkadaşlar ; yani, bir koguş degiştirmemiz bile sorun oluyor. 
Bizim, temel konularda bazı sorunlarımız var. Siz de, sağlık sorunundan bahsettiniz, en başta da saglık sorunun
dan başlamaktayarar var. 
Tedavi sorunumuz var tabii. Birçok arkadaş ın saglık sorunu var. 
Birkaç başlık halinde kısaca genel sorunlarımızı belirteyim. Saglık sorunu olanlar bizim koguşumuzda da var, 
diger koğuşlarda da var. Tedavi konusu zaten yapılınıyor burada. 
Kelepçe olayı var. İki üç seneden beri , bu sorunu aşamadık . Hastaneye sevk edilen arkadaşlarımız bile tedavi 
edilmeden geri dönüyorlar. Yani , bir insanın elindeki kelepçe açılmazsa, bir insan kendi sorununu doktora nasıl 
anlatabilir veya doktor onu nasıl muayene edebilir ve tedavi edebilir; bu yapılmıyor, özellikle de askerlerden kay
naklanıyor, yani dış gUvenlikten kaynaklı. Tedavi sırasında, muayene sırasında kelepçeyi açmıyorlar . Bazı dok
torların tavırları da, askerinkinden daha kötü olabiliyor. Bilmiyorum, artık, Erzurum ' un özgünilnden de biraz kay
naklı , tedavi yapmak istemiyorlar. Kısacası, bu sorunumuz çözillmilyor. En basit diş tedavisinden tutalım , çok 
önemli tedavi sorunu olan, sakatlıklan olan, durumu giderek kronikleşen ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- iki tane diş ünitesi getirilmiş , bir tane diş hekimi var, diş tedavisi niçin 
çöztilmtiyor, orada diş tedavisi olmuyor mu? 
HÜKÜMLÜ 24 - Fazla olmuyor; yani , buradan E Tipine gidilip diş çektirrnek bile zaman zaman sorun olabili
yor. Son bir yılda, diş yaptırma konusunda da birtakım katkılar oldu, arkadaşlar kendi paralarını ödemek koşu
luyla; fakat, onlar da pek fazla saglıklı olmadı. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Diş çekimi ile diş dolgusu parasız? .. 
HÜKÜMLÜ 24- Sadece diş çekimi parasızdır, doğru , parasız olduğu içinde sorun yapılıyor. Mesela para ödeyip, 
yaptırmak istedigin zaman, biraz ilgileniliyor; ama, çekim parasız olduğu için, canı istemiyor yapmıyor. Mesela 
geçen hafta B Bloktan bir arkadaşımız gitmişti , doktor demiş ki"benim yaptırma aracım var, diş çekme aracım 
yok" Böyle bir durum , artık , bundan anlaşılır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yaralı , ameliyatlı ağır hasta var mı? 
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HÜKÜMLÜ 24- Var. Yani, Uç yıldır, diyelim ki , ayağı kar yanığ ı olan arkadaşımız var, halen işliyor ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kim , bakay ım. 
HÜKÜMLÜ 25 - Sema Hanım , E tipinde iki yıl önce de görtişmtişttik , hem kameraya çekmiştiniz hem fotoğraf 
çekmiştiniz ... 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Biz onları Bakanlığa bildirdik . Biliyorsunuz, tekerlekli sandalyedeki gitti, 
kalças ında yarası olup da akanlar gitti , sizin nedir problem? .. 
HÜKÜMLÜ 25- Benimki kar yanığı. Yara halen akıyor. BUtUn parmaklar ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Bakabilir miyim ? 
HÜKÜMLÜ 26- Benim de tedavide sorunum var. Geçen sefer de söylemiştim, bende kurşun yarası var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Akıyor mu? 
HÜKÜMLÜ 26 - Akmadan ziyade hem kalça kemiğ i yukarı kaymış hem de kemik kırık , ters bağlanmış . Hem 
yti rtimede zorluk çekiyorum ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Burada revir var, gidemiyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 25 - Revir var da, her gtin bizim yapmamız gereken şey var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Biz gittikten sonra, dı şarıya sevk edilip, bu yaranın filmi çekilmedi mi? 
HÜKÜMLÜ 25- Hayır, hiç ilgilenilmedi. i y ileşti ğ i söylendi; ama, yaradan her gtin akıntı var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dektorun haberi var ını ? 
HÜKÜMLÜ 25 - Hemen hemen tUmünün haberi var. 
HÜKÜMLÜ 24 -Tedavi sorunu, dediğim gibi daha çok dış güvenlikte; yani, askerden kaynaklı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Ayağa kalkabilir misiniz, kilo sorununuz da var, yürümenizde nasıl bir 
aksamanız oluyor? 
HÜKÜMLÜ 26- Zaten, bacağım biraz kı sa lmış , onun içinde çok zor oluyor. Ameliyat yapılınası gerekiyor. 
HÜKÜMLÜ 24 - Gözde sorunu olan var. Birçok arkadaşımız, yazıyı okuyamıyor, okumakta zorlanıyor ve göz 
tedavisi hiç mümkün değil burada, yani bir gözlük almak bile mümkün alamıyor . Bu ve buna benzer sorunlar ve 
her koğuşta ciddi tedavi sorunu olanlar var. Diğer iç hastalıklar benzer şeyler çok fazla . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen sefer ökstirenler vardı, şu anda ökstiren , tüberküloz var mı? 
HÜKÜMLÜ 24- İç hastalıkları olan çok, en ciddi olanları söylüyorum. 
Bir de görüş sorunumuz var, bir türlü çözüleıniyor. Ailelerimizle doğru dUrüst görüşeıniyoruz, görüş mahalli 
uygun değil , ses gitmiyor, birbirimizi duyamıyoruz. Görüşe gelen ailelerimiz üzerinde dışarıda baskı yapı l ıyor, 

özellikle yine askerlerden kaynaklı hatta sivil polisler ge lip, dışarıda bekliyor, görüşe gelen ailelerimizi tehdit 
ediyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yaklaşık birbuçuk senedir yok. 
HÜKÜMLÜ 24- Bu y ıl yaşanılanları söylüyorum . Bu y ıl , halen de, Erzurum'da sivil polisler, her görüş günü 
burada arabalarla bekliyor, görüş sonucu, artık kimi gözüne kestirirse tehdit ediyor " işte sen çok ge lip gidiyor
sun , dikkatimizi çekiyorsun , senin için iyi olmaz ... " benzeri şeyler, hatta yer yer karakala götürülme, birkaç saat 
gözaltında tutulma olayı hatta dövülme olayı var. 
Bir de, çok keyfi bir uygulama var. Diyelim ki , bizim görüş günümUz pazartesi . Görüşçümüz geliyor, d ı şarıda 

asker diyor ki "bugiln görüş günü yok". Yani , böyle çok keyfi , bir gerekçesi olmadığı halde geri gönderiliyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dış govenlikle birtakım hususları söylüyorsunuz, içerisi nasıl? 
HÜKÜMLÜ 24 - içeriye aktarıyoruz "dış güvenlikle bizim bir bağlantımız yok, bunun dışarıdan kay
naklandığ ını " söylüyorlar ve bizim gözlemlerimiz de o yönde. Bu, biraz daha ağırlıklı olarak dışarıda, yani bu iki 
başlı lık ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- içerideki tutum nasıl , infaz memurunun çalışması ? .. 
HÜKÜMLÜ 24 -Oraya da ge l eceğim ; ama, s ıray la gider ek daha yararlı olabilir. 
Bu konuda çok örnek de var. Ocak ayında buraya gelen ablam, sabah saat 09.00 'dan akşam 16.00 'ya kadar d ı şarı

da bekletildi , içeriye alınmadı. Bunun hiçbir gerekçesi yok, askerin yaptığı keyfi bir şey . O günden sonra hasta 
ve şu anda öiUmle pençeleşiyor, o gün kaplı şifayı. Böyle birçok sorunumuz var, en ciddi sorun da, bu konuda, 
yeni bu teknik engellerin dışında, dışarıda sivil polis ... Bilmiyorum, bu hangi hukukla, hangi hak la ... Diyelim ki, 
bir arkadaşın kardeşi var, her hafta buraya gelmek istiyor; yani, benim fırsatım olsa, böyle bir imkanım olsa veya 
böyle bir hakkım olsa, kardeşim le, bir yakınımla her giln de görüşmek isteyebil irim , değil her hafta. Bunun altın
da bir şeyler aranıyor, sivil polis gelip tehdit ediyor "sen çok gelip gidiyorsun, dikkatimizi çekiyorsun, bir daha 
gelme ... " Uzaktan ge lenleri çekip karakolun önüne, yolundan alıkoyuyor, perişan oluyor, yani bu konu da çok 
önemli bir durum ; bu var. 
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Bu sorunu savcıya da aktarıyoruz, dilekçe de yazdık; fakat, bir sonuç alamadık. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sorunlarınızı savcıya aktarmanız konusunda burada kutular var, dilekçe 
koyuyordunuz, onlar çalışıyor mu? 
HÜKÜMLÜ 24 - Kutulara dilekçe koymuyoruz, direkt idare aracılığıyla göndermeye çalışıyoruz, açık ya da 
görüşmeler oldugu zaman bazen savcı geliyor, sözlU olarak aktarıyoruz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- En son ne zaman ge ldi? 
HÜKÜMLÜ 24- Bir ay önce falan görüştük . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Koguşlara gelip de mi görüşüyor? 
HÜKÜMLÜ 24- idare bölUmüne çağırıyor, bazı arkadaşlar gidiyor ve sorunlarımızı anlatıyor. 
Bir de, yayın alma, gazete, dergi alına sorunumuz var; bu da çok ciddi. Yani , lega l kitap, gazete, dergi çıktıgı 
zaman bize ulaşmıyor . Bu, yıllardan beri var olan bir şey . Diyelim ki , aylık dergi veya haftalık dergi ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- KUtUphaneden yararlanamıyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 24- Hay ır , dışarıdan periyodik yayınları. .. Kütüphanedekitap var, kendimiz de alabil iyoruz; fakat , 
bu konuda çok engel çıkarılıyor. 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Buradaki kitaplarınız kendinize mi ait? 
HÜKÜMLÜ 24- Kendimize ait. 
Daktilo var; ama, elektronik daktilo almak istiyoruz, bırakılmıyor büttin cezaevinde olmasına ragmen. Fakat, bu 
yayın konusu çok önemli. Bunun da başsavcılıktan kaynaklandıgı söy leniyor. Böyle bir uygulama da, 
Türkiye'nin bir başka cezaevlerinde de görmedik. Başsavc ı bir talimat yayınlamış , bu cezaevine giden bütün 
yayınlar, filan filan yayıncılıktan giden bütün yay ınlar önce bana ge lecek ... Yani , birçok yayınımız kayboluyor. 
Diyelim ki , aboneyiz, aylık dergi gönderiliyor, yayın evi diyor ki "ben gönderdim", idare diyor ki "hayır, gelme
di böyle bir şey" diyor. Bunu araştırdık , en sonunda bize denildi ki " başsavcı böyle bir talimat çıkarmış ... " Yani , 
bize gelen bütün yayınlar, kapalıyken içinde ne olduğu belli değilken , önce polisin denetimine gidiyor, daha sonra 
geliyor. Bu da, çok keyfi bir uygulama. Yani , burada toptatılan yayınlar varsa, kitaplar varsa, listesi zaten buraya 
da gönderiliyor. Biz diyoruz ki, buna bakarsınız, eger toplatılmışsa tamam , listede bize gösterip vermeye
bilirsiniz; fakat, bir türlü bu şeyi alamıyoruz . 

Bir de, mesela Kürtçe karikatür dergisi, "Pine" diye haftalık bir dergi çıkıyor, 15 günlük gazete çıkıyor, almak 
istiyoruz. 
Başbakan açıklama yapıyor, Dışişleri Bakanıınız bunun örneklerini Avrupa ya götürüyor "bakın , Türkiye'de 
yasak degil , bu konuda bir baskı yok ... " Ama, biz, Erzurum 'da alıp okumak istiyoruz, alamıyoruz. Madem bu 
yasak değilse , kaldı ki , legal yayın , periyodik yayın ve çıkıyor da. Eğer toptatılına kararı varsa bir şey dem iyoruz; 
ama, çıkmadığı halde, keyfi olarak bize ulaşmıyor, alamıyoruz, bir türlü engel kon uluyor. Artık, jandarma polise 
atıyor, polis savcıya atıyor velhasıl elimize ulaşamıyor, bu konuda engel çıkarılıyor. Bu sorun var. 
Bizim iç idare ile bir süreden beri ilişkilerimizde bir yuınuşaına var; yanlı, karşılıklı birbirini anlama sorunu var, 
bunu belirtebilirim, bu olumlu bir şey; biz, bunun daha da gelişmesini istiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zamandır bu böyle? 
HÜKÜMLÜ 24 -Aşağı yukarı bir yıla yakındır, yedi sekiz ay, belki on ay civarında karşılıklı bir iyileşme var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Biz gittikten sonra bugüne kadar bir açlık grevi oldu mu, 1998 'den bu 
yana? 
HÜKÜMLÜ 24- Fazla uzun süreli olmadı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 1994-1995 y ıllarına ait, o anlatmış olduğunuz çok taraflı yaklaşımları 
1998 'den beri görmediniz, değil mi? 
HÜKÜMLÜ 24- Giderek bir düzetme oldu. Bu son bir y ıl içerisinde, belirtmeye çalışıyorum , bu iç şeyde, özel
likle cezaevi müdürlüğü veya belli iş görevlilerden bazı istisnalar dışında , onları da isim olarak vermek istiyoruz 
zaten ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Trabzon 'daki Trabzonlu olan müdür şimdi ayılmış vaziyette. Onun 
olmadığı tarihten itibaren mi kastediyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 24 - Biraz öncesinden de başladı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Onun zamanında da iyi yaklaşımlar vardı... 
HÜKÜMLÜ 24- Onun son zamanlarında da bazı şeyler düze tmeye çalışıldı ; yani , onu belirtmekte yarar var. 
Şimdi de, en azından karşılıklı olarak biraz birbirimizi anlama sorunu, dinleme durumu var, belli bir diyalog, yani 
neyse sorun, eğer çözülebilecekse, mantıki bir şeyse bu konuda böyle bir yaklaşım var. Bu, oluınludur. Bunun 
daha da gelişmesini istiyoruz; fakat , buna rağmen , bunu da bozmaya çalışan , tekrar o eski bilinen -o zaman size 
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genişçe aktarmayaçalışmıştım-o havayı yaratmaya çalışan isimler halen var burada, özellikle başgardiyan lar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- O isimleri verebilecek misiniz? 
HÜKÜMLÜ 24 - Sebahanin, Cemalettin, bir de Alparslan var, özellikle bu Uç isim , sorun çıkarıyor, durup 
dururken provake etme, tahrik etme ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunların üçü de aynı vardiyada mı , farklı vardiyalarda mı? 
HÜKÜMLÜ 24 - Degişebiliyor; birisi bir vardiyada, birisi bir vardiyada, zaten vardiyalar zaman zaman degişi
yor. Özellikle bu üçünün bulundugu zamanlarda, vardiyalarda say ımda olsun, diğe r ilişkilerde olsun, tahrik edici, 
provake edici , yani bu belirtmeye çalıştıgım iyiye giden ortamı bozmaya çalışan bir yaklaşım var. Biz, bu konuyu 
idareye defalarca ilettik; fakat, o üçü halen duruyor ve bu tavırlarını da sürdürüyorlar, zaman zaman da bizi zor
luyorlar. Biz de, ortamın gerginleşmesini istemiyoruz, gerçekten duyarlı çalışmaya çalışıyoruz; fakat, bu durum
lar var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Aramada, sayım almada sorun var mı? 
HÜKÜMLÜ 24 - Bu tür kişilerin dışındaki durumlarda fazla ciddi sorun yok diyebiliriz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yemek konusu? .. 
HÜKÜMLÜ 24 - Artık , o konularda fazla şey yapmıyoruz. Öyle fazla ihtiyaçları giderici degi l, zaten aileleri
mizin o konuda katkıları oluyor. Zaten, o olmasa mümkün değil , onunla idare etmeye çalışıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Kalorifer sisteminizde, ı s ınınada bir sorun yok? 
HÜKÜMLÜ 24- O konuda bir sorun yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kırık cam yok? 
HÜKÜMLÜ 24- Yok; yani, bu tUr konularda fazla sorun yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Su? .. 
HÜKÜMLÜ 24 - Su da sorun olabiliyor, su akrnıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Banyo sorununuz nas ıl çözUIUyor? 
HÜKÜMLÜ 24- Haftada iki Uç gün B Blokla bize dönüşümlü , bir gün bize, bir gün onlara, zaten haftada iki gün 
veriliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Havalandırmaya çıkıyorsunuz? .. 
HÜKÜMLÜ 24- Normal , eskisi gibi çıkarılıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Koguşlararas ı ilişkileriniz? .. 
HÜKÜMLÜ 24 - O konuda sorunlarıınız var; yani, tecrit olayı halen sürüyor, başta onu söylemeye çalıştım. 
Geçen yıl geldiniz, burada hemen hemen aynı kişiler buraday ız . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Aynı kişiler olur da, koğuşlar, havalandınna ... 
HÜKÜMLÜ 24- Hayır, şey olmuyor. Biz burada 24 kişiyiz, kendimizle sınırlıyız . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Siz 24 kişi havalandırmaya çıkıyorsunuz, havalandırmaya başka koğuş 
çıkmıyor mu? 
HÜKÜMLÜ 24 - Hay ır , her koğuşun havalandırması ayrı. Diyelim, eskiden başka cezaevlerinde koguşlararası 
sportif faaliyet amacıyla, bir arkadaşla görüşmek amacıyla, bir arkadaşa başsaglığı dilemek amacıyla veya 
arkadaşın bir moral bozuklugu var, gidip biraz sohbet etmek için gidiş gelişler oluyordu, burada bu yok. Şimdi, 
bu konuda tamamen bir tecrit olayı var ve bizde koğuş değiştirme olayı bile sorun oluyor. Diye lim ki , ben bu 
koğuşta sık ıldım , başka bir koğuşa, değişik arkadaşlara, değişik insan lar, yüzler görmek istiyorum veya bazı kişi
ler daralıyor, psikolojik sorunlar olabiliyor, koğuş degiştirmek istiyor, bu konuda bile çok sorunlar yaşıyoruz, bu 
durum var. En azından koğuşlara gidip, sportif faaliyetler ve benzeri imkanlar olabilse, bu yok, bu konuda hala 
sorun var. 
Bir diyalog ortamı yakalanmasına rağmen , bu sorunlar çözülmüş değil. Gerçekten, bu temel sağlık sorunu, yayın 
sorunu, görüş sorunu ve tecrit olayı. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Hastalığ ı dolayı sıyla veya başka bir nedenle son iki senedir cezaevinde 
ölen var mı? 
HÜKÜMLÜ 24 - Hayır, burada öyle bir durum yaşanmadı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Bir tane yanarak ölen var, o ne? .. 
HÜKÜMLÜ 24- Bir arkadaşımızın, kendi yaptığı bir eylem. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Kendi kendini mi yaktı? 
HÜKÜMLÜ 24 - Tabii, bizim parti genel başkanımızın süreci nedeniyle kendisinin, protesto amacıyla ortaya 
koyduğu bir eylem. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Yani , içeride veya idareyle oluşmuş bir hadise değil? 
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HÜKÜMLÜ 24- Hayır, degil. 
Bizim kısaca belirtecegimiz bunlar; yani , saglık sorunu, yayın sorunu, görüş sorunu ve ailelerimize yönelik 
sorunlar. Saglık sorunu konusunda, bazı arkadaşlarımızın somut sorunları var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, geçen sefer, saglık sorunları bakımından çok kötUydUnUz; yani, 
yatanlar, ateşliler, öksUrUgu olanlar vardı , açlık grevinden yeni çıkılmıştı. .. 
HÜKÜMLÜ 24 - Açlık grevi nedeniyle şey vardı ; fakat, aynı sorunlar halen de var. Tedavi konusunda, gerçek
ten çok acil, çok ciddi, belki birden bire öldüren bir şey yok; ama, çok ciddi iç rahatsızlıkları olan, farklı rahat
sızlıkları olan, arkadaşın belirttigi gibi, tekerlekli sandalyede olan ve birçok iç rahatsızlıgı olanlar var. Bunlar 
tedavi olamıyor; yani, hastaneye gidip de, tedavi olup gelen, gerçekten, derdine derman bulmuş bir arkadaşımız 
azdır, özellikle bu kelepçe sorunu nedeniyle. Zaten, askerlerin buradaki şeyi budur. Revir sevk ediyor, o konuda 
bir sorun yok; fakat, daha kapıya giderken diyor ki "ben kelepçeyi açmayacagım , ister gel , isterse gelme." Bu 
konuda ciddi sorunlar yaşanıyor. 

A-2 Ko~uşu 
(24 Kişi) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Diğer koguşta bazı sorunlardan bahsedildi. Ben, onları kısaca özetleye
yim, onların dışında eklemek istedikleriniz varsa ... 
Esas ögrenmek istedigim, geçen sefer geldigimizde çok hastalar vardı. Şu anda aranızda hasta olan var mı? 

HÜKÜMLÜ 27 - Var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Uzun vadeli hastalığı olanları bir görebilir miyim? 
HÜKÜMLÜ 27- ... arkadaşımızı çağırır mısınız. 
HÜKÜMLÜ 28- Bende eklem romatizması var, eklemler su toplamış ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Peki , hastaneye sevk edilemiyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 28- Kaç sefer sevk edildim , kelepçeler açılmıyor. Dizlerimde, ayak bileklerimde su toplanması var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bakabilir miyim? 
HÜKÜMLÜ 28 - Kelepçe açılmama sorunu var. Bu da, onur kırıcı yaklaşımlar biçiminde gerçekleşiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buradaki revirde tedavi olma imkanınız olmuyor mu? 
HÜKÜMLÜ 28 - Buradaki doktor, nitelik bakırmndan biraz düşük durumda; teşhis etme, hastalık nedir, durum 
nasıl olacağını; yani , verilen ilaçlar da, tahminen o hastalıgın azmasına yönelik; çünkü, daha önce verilen ilaçlar 
vardı. Ben kullandım, o ilaçlar yan etkisi çok oldu, vUcuduma daha fazla zarar getirecek ... Dışarıdaki doktora git
tim, baktı "niye bunu kullanıyorsun?" dedi. Yani, buradaki ilaçların hem süresi geçmiş hem de verilen ilaçların 
yerini tutması bakımından ... 
Diger yönden gidiyoruz, askerlerin bize hakaret etmeleri , kUrretmeleri hatta dövmeleri ... Orada adi tutuklular 
vardır, MHP tutukluları vardır. Onların bize saidırma durumları gerçekleşiyor. Bir defa gittiğimizde , Uzerime 
saldırtma durumu gerçekleşti , yani doktora gitmekle gelmek bin pişman ettiriliyar burada. Onun için bu tUr sorun
lar uzun sUredir yaşanıyor . Oradaki doktorların yaklaşım biçimi çok farklı . Mesela PKK ya da siyasi tutukluysa 
bakış açısı çok farklı , sanki insan degildir, tedaviye farklı biçimde yaklaşılıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- ... şikayetimi var? 
HÜKÜMLÜ 27- ... Suriye Uyruklu . Sacaklarında varis var sanıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Agrısı mı var? 
HÜKÜMLÜ 27 - Bu arkadaş fazla Türkçe bilmiyor, kendisi Suriye KUrdistanından gelmiş , Suriye topragı 
içerisindeki KUrdistan'dan ... 
Temel sorun şudur : Sacaklarında varis var. Buradaki hastaneye gidiyor "ameliyat edemiyoruz" diyorlar. " Beni 
sevk edin" diye sevk istiyor, bu sefer de "seni sevk edemiyoruz" diyorlar ve öyle kalıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka ne hasta var? 
HÜKÜMLÜ 27 - Ben de gözlerimden rahatsızım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Yakını , uzagı görme sorunun mu var? 
HÜKÜMLÜ 27 - Gözlerirnde yaşarına var, kızarıyor; yani , okuma sorunuro doguyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Diş problemi çözUldU mU? 
HÜKÜMLÜ 27 - Bir dönem çözüldü, çekmeye yönelik çözUidU, zaten çekiliyor; fakat, sonradan doktorlar gitti
ler, yine aynı sorun devam ediyor. Dişi ağrıyan arkadaşlar şu anda dişlerini çektiremiyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Her gün havalandırmaya çıkıyorsunuz, kaloriferlerde, ısınınada sorun yok? 
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HÜKÜMLÜ 27- Havalandınııaya çıkıyoruz, ısınınada sorun yok . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Gazete almanızda? .. 
HÜKÜMLÜ 27- Basın yayın konusunda sıkıntılar var, verilmiyor. Yeri geldiğinde ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Mesela, bak, gazeten var .. . 
HÜKÜMLÜ 27 - Geliyor, bazen geliyor. Gelen gazeteleri topluyoruz. Kürtçe dergi , kitap vesaire de zorluk 
çıkarılıyor. Onun dışında da, diğer böyle siyasal içerikli dergiler oldumu bırakılmıyor. Bu konuda zorlama var. 
Bu taleplerimizi idareyede bildiriyoruz. idarenin yaklaşımı şu : Polis, bunlara postanede el koyuyor veya bazen 
savcılığın engellemeleri söz konusu, böylesi durumlar var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 1995, 1994 yıllarından veya 1998'de biz geldikten sonra idareyle daha 
iyi, daha ılııniısınız değil mi? 
HÜKÜMLÜ 27- O dönemde çok kötüydü. Bu dönemde şu var: idarenin belli bir yumuşama durumu söz konusu; 
fakat , ortamı provokü eden yine başgardiyan düzeyinde ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİN ÜT- Kim onlar? .. 
HÜKÜMLÜ 27- Bir iki kişi var; Cemalettin , soyadını bilemiyorum , Sebahattin diye bir var; yani, vardiya onların 
olduğu zaman, onların nöbet döneminde çok büyük güçlüklerle karşılaşıyoruz. Tahrik ediliyoruz, hakarete uğru
yoruz, daha doğrusu gece burada yatamıyoruz. Şu karşı masalarda kumar oynanıyor, sesli bağırma, türkü ... 
Söylediğimizde de, bu sefer karşılıklı bir çekişme , bir söz düellosu söz konusu oluyor, bu tür durumlar var. 
Ziyaretlerde, aile görüşlerinde sıkıntılarımız var. Ziyarette, iki başlı; dış güvenlik askerin elinde, dış güvenlik 
Adalet Bakanlığına ait. Yeri geldiğinde asker zorluk çıkarıyor, yeri geldiğinde gardiyanlar zorluk çıkarıyor. 
Diyelim, amca çocuğu ziyarete geldiği zaman bile ziyarette zorluk çıkarılıyor, birinci derecede yakın olduğunu 
kendin ispatlayacaksın . Nüfus idaresinden belge alacaksın , muhtarlıklardan alınan belgeler kabul edilmiyor, bu 
tür sıkıntılar var. Ailelerin getirdiği yiyecekler, giyecekler konusunda yer yer sorunlar yaşanıyor, bu tür sorun
larla karşılaşıyoruz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, aramalarda, içeriye girip sayım almada, yiyeceklerinizi karıştırma
da yumuşama .. . 
HÜKÜMLÜ 27- Bunlar dönem dönem, yani ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Kısmen ne zamandan beri iyisiniz? .. 
HÜKÜMLÜ 27 - Bir mildür buradaydı. O müdür gittikten sonra üç beş aydır kısmen belli bir yuınuşama oldu; 
ancak, tabii, o kabul etmeyecek veya ideolojik yaklaşımlar, o belirttiğim gardiyanlar şahsında ortaya Çıkıyor, bu 
tür yaklaşımlar var. Bunlar görüş sırasında oluyor, doktor sırasında oluyor, bir şey isterken oluyor, bir ihtiyacı 
karşılarken oluyor, bu tür durumları yaşıyoruz. Sıkıntılar fazla yok , oyumuşama var; ama, diğer sıkıntılar, özel
likle görüş , sağlık sorunları , kelepçelerin açılmaması ; yani , öyle anlar geliyor ki , arkadaşlar diş ağrısından çok 
zorluk çekiyor, çok sıkıntı yaşıyorlar veya farklı rahatsızlıkları var. Hastaneye gidiliyor, doktorların yine ideolo
jik yaklaşımları var, askerin yaklaşımları var ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bu koğuşta en uzun yatan kim? 
HÜKÜMLÜ 27 - Burada beş altı senelik arkadaşlar var, ben de dört senedir buradayım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Koğuşta kalanların hepsi hükümlü? 
HÜKÜMLÜ 27- Hepsi hükümlü . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hepsinin cezası 16 yıldan daha fazla ını? 
HÜKÜMLÜ 27- 12,5 yıllıklar var; fakat, çoğu daha fazla, ya 125'ten ya da milebbed alanarkadaşlarımız var. 
Burada Suriyeli iki arkadaş var. 1998 'de aileleri ziyaret edebiliyordu; fakat, sonraki süreçte, geçen sefer alileri 
iki kez ziyarete geldiler, bırakılınıyar "Ankara'dan izin verilmesi gerekiyor" deniliyor. Ankara 'ya gitmişler, bir 
hafta uğraşmışlardı , zaten yabancılar buraya, bir türlü görüşme imkanını bulamadılar. "Adalet Bakanlığının 
genelgesi var" deniliyor. Tabii, bu tür şeyler sıkıntı yaratıyor, arkadaşlarımız aileleriyle iki üç senedir 
görüşemed i ler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Geçen sefer de sormuştum , tabii, böyle kapalı koğuşun içerisinde çok 
uzun süre kalınca insan sıkılıyor, bir kısmının reddetmiştiniz; yani, bir iş yurdu gibi olsa, eğitim gibi bazı şeyler 
olsa vaktiniz daha iyi geçmez mi, ona ne diyorsunuz? Farklı koğuşlardan gelenler iş yurduna gelse iyi değil mi? 
HÜKÜMLÜ 27 - Zaten, belli bir yuınuşama genel hareket düzeyinde var; yani, milcadele dilzeyinde de o 
geçmişteki yaklaşımlar şu anda söz konusu değil , belli bir yumuşama var; işte , Türkiye ' nin demokratikleşmesi, 
Torkiye ile birlik, Türk Halkıyla birlik, kardeşlik temelinde bir arada yaşama .. . İşte bu süreç, biraz genel anlam
da işlerse , sonuçta biz de faydalanırız, bunun içerisinde biz de yerimizi alıyoruz, çabalarımız da ona yönelik. 
Tecrit konusunda belli sıkıntılarımız var, arkadaşlar belirtti . Yani , gerçekten, bir koğuşta Oç sene kalmak, aynı 
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yapıyla , 20-24 kişiyle aynı çerçevede, aynı süre içerisinde ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ama, ister misiniz, mesela yarınızı öbür koğuşa, öbür yarısını da buraya, 
yeni yabancı karışmak? .. 
HÜKÜMLÜ 27 - Şöyle : Biz istiyoruz ki , belli süre yan yana kalan arkadaşlar, diğer arkadaşlarla da görüşmek 
istiyor, sohbet etmek istiyor, onlarla kalmak istiyor. Koğuş değişikliği yapılmıyor; yani , bizim istemimiz illa bir 
ayda, bir iki ayda olsun da değil , makul bir sürede değişiklikler olsun. Aynı sıkıntıları kendi içimizde de yaşı
yoruz. Bu psikolojik sorunlara kadar varabiliyor. Tabii, bu konuda bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Başka ceza
evlerinde, sanıyorum bu da yok, bir Bayrampaşa gibi olsun istemiyoruz, bir Ankara gibi olsun istemiyoruz; ama, 
bu cezaevinde uzun süredir tecrit koşulları yaşanıyor, ağ ır tecrit ve bu da çok yönlü sıkıntılara yol açabiliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki . 

B-1 Koğuşu 
(24 Kişi) 
HÜKÜMLÜ 29- Merhaba, hoşgeldiniz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hoş bulduk . 
Diğer koğuşları gezdik, kısmen bazı şeyler öğrendik , özellikle son bir senenin içerisinde biraz daha rahat 
olduğunuzu, idareyle olan ilişkilerinizin kısmen daha düzgün olduğunu ; ama, hala ziyaretle ilgili, revire gitmek
le ilgili veya hastaneye gitmek konusuyla ilgili , aynı zamanda da göz muayenesiyle ilgili sorunlar olduğunu 
söylediler. Diş muayenesiyle ilgili revirler yapıldı ; ama, o revirierde diş çekim yapılıyor da öteki işlerde biraz zor
luk oluyor deniyor. 
Bir de basın yayın la ilgili , her yayını alamadıklarını ifade ettiler. Sizin bunlara ilaveten söyleyeceğiniz ve de ağır 
hasta olup da tedavi olmayan var mı koğuşta? 
HÜKÜMLÜ 29- Ziya Demir diye bir arkadaşımız var. 
HÜKÜMLÜ 30- Sara hastalığına benzer bir şey var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Geçen sefer geldiğimizde kalçasında akıntı olan bu koğuşta mıydı? 
HÜKÜMLÜ 29- A Blokta idi , Ankara 'ya gönderildi . 
Sema Hanım , bir kere daha gelmiştiniz, Erzurum ' un durumunu biliyorsunuz. Geçen sene sizi bekledik, A Bloka 
gelmiştiniz, bu tarafa gelmediniz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 1998 yılında geldik, hemen hemen hepsini gezdik, belki bir iki yer 
kalmıştır. 

HÜKÜMLÜ 29 - Bu bloka gelmediniz, yine buradaydık biz. 
Bazı arkadaşlarA bloktaydı , buraya geldiler, E Tipinden gelenler var. 

Erzurum' da yaşanan durum ları daha önceden bi 1 iyorsunuz. Yaşanan işkenceler var, insanların kendilerini yak
maları var, kendilerini asma durumu yaşandı. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- İki sene içerisinde burada ölüm var mı , açlık grevi o şekilde çok örgütlü 
olarak devam etti mi? "Bir tane kendini yakan var" dediler, öbür koğuşta söylediler, öğrendik, kendisinin 
eyleıniymiş; yani, idareyle bir siirtüşme değil. Son bir senedir ı lım lı, iki tarafiçinde olumlu bazı yaklaşımlar, idari 
yapıyla ilgili olduğu söyleniyor. Bu iki seneyi değerlendirirseniz, geçmiştekileri zaten zamanında not etmiştik , o 
şeyleri çok iyi biliyoruz, onlar geçti diyelim. Şu anda infaz koruma memurlarından çok rahatsız edici bir tavır var 
mı veya bazıları rahatsız ediyor mu? .. 
HÜKÜMLÜ 29- Onları arz etmeye çalışacağız . 
Son bir yıl içerisinde, direkt fiili saldırılar biçiminde bir durum olmadı. Daha ziyade hastaneye geliş gidişlerde, 
mahkemeye gidiş gelişlerde askerlerden kaynaklı , bazı durumlar yaşandı , tekme tokat ve benzeri durumlar 
yaşandı. 

İdareyle aramızda belli bir yuınuşama var; yani , ilişkiler eskiye nazaran biraz daha olumlu yönde gelişiyor, bu bir 
gerçek; fakat, sağlık sorunlarımızda biiyük bir problemler var, birçok arkadaşlarım ız tedavi alamıyor . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çok önemli hastalığı olanları bilelim, kimler var? Yaralı olan, yarası akan 
var mı , ameliyatlık durumda olanlar var ını? 
HÜKÜMLÜ 29- Şu anda bizim koğuşta yaralı yok; fakat, sara hastalığı olan bir arkadaşımız var. "Sara" denili
yor, bilmiyorum .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sayılıyor? .. 
HÜKÜMLO 29 - Evet. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kim o? 
HÜKÜMLÜ 29- Ziya arkadaşımız. 
Böbrek, mide ve benzeri rahatsızlıgı olan arkadaşlarımız var. 
Bu arkadaşımızın boynunda şarapnet parçası var, ameliyat sorunu var, burada yapılamıyor. 

Doktorlar da fazla ilgilenmiyorlar; yani , askerden, infaz koruma memurlarından ziyade, Erzurum 'daki doktorlar 
da ... On yılı aşkındır cezaevindeyim, yaklaşık on cezaevini dolaştım; fakat, Erzurum Hastanesi gibi , gidiş geliş
leri gibi ilk defa karşılaşıyorum . Diger alanlarda da bazı problemler var; fakat, burada,doktorlar, askerlerden daha 
fazla hakaret biçiminde yaklaşımları var. "Açmasanız ne olur" diyor, "kelepçenin saglıkla ne alakası var" ve ben
zeri şeyler. İnsan, elbisesini çıkaracak, hastalıgını gösterecek. 
Ziya arkadaş geldi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neyiniz var? 
HÜKÜMLÜ 30- Rahatsızlıgım var. Gözaltındayken yapılan işkenceler sonucu başım agrıyor, bayılına falan ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bayılına ne kadar sıklıkla tekrarlıyor? 
HÜKÜMLÜ 30 - Sık sık oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Kaç senedir içeridesiniz? 
HÜKÜMLÜ 30 - 6 senedir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Sık sık derken aydı bir defa mı , haftada mı oluyor? 
HÜKÜMLÜ 30 - Bazen oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- llacınız yok mu? 
HÜKÜMLÜ 30- İlacım var; ama, ilacın ehemmiyeti yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Doktora en son ne zaman görüldUn? 
HÜKÜMLÜ 30 - Bir ay falan oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Nerede gördüler? 
HÜKÜMLÜ 30 - Hastaneye sevk ettiler; ama, hastanede kelepçe falan açmıyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Film çekildi mi? 
HÜKÜMLÜ 30 - Bir iki sefer çekildi; ama, pek sonuçta alınmadı. İşkenceler gördüm, başım agrıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Nerede sorgulandınız? 
HÜKÜMLÜ 30- Agrı'da, Terörle Milcadele Şubesinde . 
HÜKÜMLÜ 29 - Bir hususu belirteyim. Uyuşturucu ilaç veriliyor, o ilacı bir gUn almadıgı zaman yan etkisi olu
yor, artık, bagışıklık kazandıgı için ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Sara nöbetinin ilacı öyledir, mecburen .. . 
HÜKÜMLÜ 29 - Diger önemli bir sorunumuz ziyaret. Erzurum biraz sapa bir şehirdir . Çogu arkadaşlarımız 
Mardin, Diyarbakır, Şirnak ' tandır ya da serhatın degişik alanlarında Igdır, Agrı çevresinden, hatta ailesi lstan
bul 'a metropollere gelenlerin sayısı az degildir, ayda yılda ancak birkaç kez gelebiliyorlar, iki Uç ayda, dört ayda 
ancak bir kere gelebil iyorlar; fakat, şu sorunlar oluyor: 
Sorunlardan birisi, görüş kabinlerindeki ses sorunudur, birbirimizi duyamıyoruz. 
Ikincisi, kapıda sıra yok, E tipi var, bilmem şu var bu var. Sabah saat 07.00-07 .30'da geliyor, bazen 10.30'a, 
II.OO 'e kadar görüş kabinine giremiyor, görüşemiyoruz. 

Iki gün önce amcaının oglu gelmişti ; öz amcaının ogludur, soyadlarımız da aynıdır, aynı evde bUyUdUk, ziyare
time gelmiş "amcan oldugu için görüştUremeyiz" diyorlar, soyadı aynı olmasına ragmen. Müdür beyle görüştük, 
zorbela bir kereye mahsus görüşebildik, o sorun var. Zaten, soyadları tutmayanlar yakın akraba olsa bile, bazen 
muhtarlık belgesi oldugu halde görUştürülmUyor, o sorunumuz var. Askerden kaynaklı ya da diger yönetmelik
lerden, idareden kaynaklanan bazı durumlar var. 
Yine, kapıda polis, ailelerimizi rahatsız ediyor, bazı aileler resmen tehdit ediliyor "niye görüşe geliyorsunuz, bun
lar teröristtir, görüşlerine gelmeyin" falan . Bazılan ailelerimizi yakalayıp, sorguya götUrUp, bir iki gUn dayak 
attıktan sonra bırakıyor, bazıları şehir dışına, daga götürülüp, oraya bırakılıp geliniyor, bu sorun da var. 
Basın yayın konusunda kitap ve dergi sorunu var. Kürtçe kitaplar bazen geliyor "gramer yok" deniliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Bazen geliyor mu, nasıl bazen geliyor? 
HÜKÜMLÜ 29- Ara sıra dışarıdan bize posta ile gelince "gramer yok" şudur budur, bilemiyoruz, toplama kararı 
var mıdır, yok mudur, bu tUr engeller var. Dergileri zaten alamıyoruz, toplatma kararı falan var deniliyor, ve
rilmiyor, daha dogrusu ayda yılda ancak bir iki tane alabil iyoruz. 
Bunun ötesinde de, Aram Yayınevinden bize gelen kitap, dergi ve benzeri şeyleri, başsavcının kendisi postanede 
el koyuyor; yani, cezaevine gitmeden önce, postanede kendisi el koyuyor "ben bakarım, uygunsa gönderirim, 
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degilse göndermem" diye bazılarını geri iade ediyor. Toplatma kararı olanları biz de istemiyoruz; yani, yasal 
olarak toplatma kararı olan bir yay ını biz de zorlamıyoruz; fakat, toplatma kararı olmayan, Türkiye Cumhuriyeti 
yasalarına göre çıkarılan bir yayma neden savcılık el koysun, ona anlam verem iyoruz. 
Yine, tecrit koguşları var. Mesela iki blok aras ında aynı cezaevindeyiz, iki cezaevi gibidir, akraba olsa, kardeş 
olsa bile görüşme imkanımız yok. Sportif faaliyetlerdir, diger etkinlik ... Bir bayram günlinde bile, iki kardeşin 
birbirini ziyaret etmesi imkanı yok, o konuda sorunumuz var. 
Sportif faaliyetlerin malzemelerinin temin edilmesi konusunda bize hiçbir yardımda bulunu lmuyor, top, fıle ve 
benzeri malzemelerin hiçbirisi yardım olarak verilmiyor. Biz, kendi imkanlarımızla , kendi ailelerimizden zor 
temin edebiliyoruz. 
Yine, koguş degişiklig i ... Mesela bir insan, bir y ıl , iki yıl aynı koguşta kalıyor, s ıkılıyor. Cezaevidir; yan i, 36 yıl 

ceza alan insanlarımızın sayısı az degil burada. Biliyorsunuz, E tipiere agır cezalılar veriliyor. Bir iki yıl aynı 
koguşta kalıyor, sıkılıyor, başka bir koguştaki arkadaşının , kardeşinin yanına gitmek istiyor, bu konuda zorluk 
çıkarılıyor. Üç dört ayda ancak bir kere degişiyor, o da beş on kişi degiştiriliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yine degiştiriliyor; ama ... Üç dört ayda beş on kişi degişiyor mu? 
HÜKÜMLÜ 29 - Beş kişi degişirse , onun yerine beş kişi daha gelecek; çünkü, kapasite tam doludur. Bu bloktan 
beş kişi A Bloka giderse, oradan da ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Sizin isteginiz, farklı koguşlara gitsinler; yani, koguş sayısından ziyade ... 
Koguş sayısı bu kadarsa, bir başka koguşa geçsin ler, bir başka koguştaki de bu koguşa gelsin ... 
HÜKÜMLÜ 29 - Tamam, istegirniz o, arkadaşların istegi o da; fakat, zor degiştiriliyor. Diyelim ki , 20 kişinin 
talebi olursa, ancak beş altı kişi deg iştirebiliyor ve bunu ancak Uç dört ay sonra degiştirebiliyor, bu sorunumuz 
var. 
Yine, Türkiye dışından olan arkadaşlar, mesela İranlı , Suriyeli arkadaşlarımız var; yani, oranın vatandaşı , İran 
Ktirtlerinden ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aranızda var ını ? 
HÜKÜMLÜ 29- Bir tane var. .......... ' ın ailesi ziyarete ge liyor, görUştUrUimUyor . Türkçe bilmiyor. 
Geçenlerde Suriye 'den gelmişti , E tipinde yatıyor yakın ı , ziyaret ederneden geri gittiler. Yabancı uyruklu oldugu 
için, İçişleri Bakanlıgından izin alması gerekir diye .. . Köyleri Dogu Beyazıt sınırında, Uç dört sefer Erzurum'a 
geldiler, görUştUrtilmeden geri gittiler. 
KUltUr sanat çalışmalarında yardımcı olunmuyor; hatta engellemeler yapılıyor . Mesela ressam arkadaşlarım ız var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Resim yapmanız niye engellensin? 
HÜKÜMLÜ 29 - Renklerden ... Her renkten bir tane olması lazım . Mesela "sarı renk olmuyor" diyor, sarı renk 
kalem cezaevine girmiyor, dUşlinebiliyor musunuz. Bu kadar mantıksız bir şeyi anlam veremiyorum, o 
sorunumuz var. 
Yine, personelden kaynaklı bazı sorunlarımız var. Kaldı ki, öyle bir sorunumuz yok; yani, bayrak yapma falan 
gibi bir sorunumuz da yok bu aşamadan sonra. 
Bugünkil politikalara ilişkin görtişlerimizi de belirtelim. Personelden kaynaklanan, mesela iki Uç tane başgardiyan 
var, özellikle ideolojik yaklaşımları var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kimler onlar? 
HÜKÜMLÜ 29- İdeolojik yaklaşımları var, açıkça da bilinçli olarak rahatsız ediyorlar. Mesela gece saat 02.00-
03 .00 ' te burada, dagın başındaki bir çobanın bagırınası gibi bagırarak, otuz kırk kişiyi uyandırıyor, yüz kişiyi 
uyandırıyor lar . Uyanıyoruz, yapmayın arkadaşlar , bizden ne istiyorsunuz, gecenin bu saatinde niye rahatsız edi
yorsunuz? .. Gecenin bu saatinde iki Uç kere uyanan bir insan artık uyuyamaz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kim onlar? 
Mesela Cemalettin Kaya, Sebahattin, Alpaslan . Bu Uçil de başgardiyandır, diger ikisinin soyadlarını bilemiyorum. 
Tabii, diger gardiyanlardan da bunlara göre hareket edenler var; fakat, önetillik eden bu üç kişidir . Bunlar özel
likle zaman zaman provokasyon da yaratmak istiyorlar. İdarenin , mUdUrlin ve diger personelin sagduyulu yak
laşımlarıyla bizimarkadaşlarımızın sagduyulu yaklaşımları olmasa burada sorun çıkar. 
Biliyorsunuz, bizim parti başkanımız, şu anda İmralı ' da . Kendisi, TOrkiye 'de barış sürecinin başlatılması 
konusunda bir açılım yaptı ve bugün partimiz, 7 nci olaganUstU kongresinde de karar altına alındı ; yani , 
TOrkiye 'de artık , iki halkın birlikte, aynı çatı altında, milli misakı sınırları içerisinde; ama, kendi diliyle, kendi 
kUltUrleriyle, kendi kimliklerini özgürce yaşama imkanı saglansa sorun kalmayacak, sorun çöztilecektir. Artık, bu 
kanın durdurulması , barışın saglanması, kardeşligin saglanması yönünde, bizim cephemizde, elimizden geleni 
yapmaya çalışıyoruz. Bütün bu çabalarımız barışa yöneliktir, kardeşlige yöneliktir, kanın durdurulmasına, acının 
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durdurulmasına yöneliktir. Dağ başında silahı elini alan, Güney KUrdistan'da, başka bir deyişle Kuzey Irak 
deniliyar ya da İran denildiği kesimde, adam silahını alıp, gelip burada " kardeşlik istiyorum, barış istiyorum" 
diyor. Bu kadar iyi niyetli , olumlu yaklaşırnlara karşılık, sen bölUcU renk yapacaksın ya da bir personelin o tUrlU 
yaklaşımları, doğrusu yaratılmak istenilen güzellikleri zehirliyor. Bu konular üzerinde durulsa yararlı olur. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- 1998'den bu tarafa koğuşun içerisinden veya cezaevinden duyduğunuz 
ölüm yok değil mi? 
HÜKÜMLÜ 29- Yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaloriferlerde, su gibi meselelerde çok bUyük sıkıntınız yok? .. 
HÜKÜMLÜ 29- Kalariferler çalışıyor ; fakat, su problemi var, zaman zaman gelmiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Haftada iki Uç defa banyo sorunu çözUlUyor mu? 
HÜKÜMLÜ 29 - Haftada iki gün bırakılıyor; ama, sınırlıdır, iki bloka bırakılıyor, bir gün çamaşır, bir günde 
banyo için bırakılıyor. Biraz yetersiz de olsa idare ediyoruz; fakat, normal su gelmiyor, bazen günlerce gelmiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dışarıdan yemeıı,iniz geliyor, onları da alıyorsunuz? .. 
HÜKÜMLÜ 29- Genelde alınmıyor. Bizim ailelerimizin katkısı olmasa yetmiyor. İdarenin verdiği günlük 500 
bin lira ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 700 bin lira. 
HÜKÜMLÜ 29- Bilmiyorum, bize pek yansıtılmıyor, ölçü değişınediği için biz farketıniyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- H;:ıvalandırmaya çıkıyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 29- Çıkıyoruz. 
HÜKÜMLÜ 31 - Havalandırmadan bahsettiniz; ama, sportif faaliyetler için imkiinıınız yok . Ben, E Tipi ceza
evindeyken voleybol topu, futbol topu, portatif pota vesaire gibi diğer spor araçları veriyorlardı , burada bunlar 
verilmiyor. Bunları talep etmemize rağmen , herhangi bir çözOme kavuşturulınadı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onu baştan söylediler. 
HÜKÜMLÜ 32 - Sema Hanım , 21 inci Yüzyılda, demokrasi , barış ve özgürlüğe inanıyoruz; fakat, hücre poli
tikaları var gündemde. Kamuoyunda F tipi olarak biliniyor, o bizim tarafımızdan hücre tipi olarak ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl bir cezaevi olduğunu biliyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 32- Daha çok İzolasyon amaçlı , insanların birbirleriyle sosyal ilişki l erinin engellenınesi an lamında. 
Bu tip cezaevlerini kabul etıneyeceğiz, belli bir politikamız var; çünkü, insanlığa aykırıdır. Avrupa ve 
Amerika 'dan daha iyi koşullarda olacağını da biliyoruz; yani , bu yaşanan barış sürecine buna an lam vermiş 
değiliz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Bu, yeni bir şey değil ; yani , teröre yönelik bir olay da değil aslında; ama, 
terör kaynaklı da aynı zamanda, yani, daha ziyade organize suç örgütlerine yönelik . Ama, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitelerinin, o türde kişi sayısının düşürülerek , yani bir koğuş 90 
kişi, 60 kişi , 70 kişi , 25 kişi çok büyük, fazla deniliyor, sayı biraz azaltılarak, ama, sosyal çalışma alanları , bir 
araya gelme alanları , okuma alanları, spor yapma alanları , çalışma alanları ortak olmak üzere, o projeye destek
leri var. Yapılacak olanlarda üç kişi, dört kişilik odalar, onun dışında yemek yemek, bir araya gelmek de 
basarnakit olarak artırılacak şeklinde , projenin içerisindeki o. Mesela, sizin şuradaki şu halin iz, onun la neredeyse 
birebir örtüşen bir şey ; ama, bazı cezaevleri var, böyle değil biliyorsunuz, Türkiye 'deki E Tipi cezaevleri gibi de 
değil. Tek, çok büyük bir koğuş , içeride 90 kişi , 70 kişi . Diyarbakır'dan gelenleriniz varsa Diyarbak ı r'ı bilir, 
Diyarbakır öyle, E tipleri de öyle; yani, o, 21 inci Yüzyıl için olacak şey değil. 
HÜKÜMLÜ 32- Sema Hanım, bir şey belirteyim. Bugün, Avrupa'da, Amerika'da ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Biz onu kabul etmiyoruz. 
HÜKÜMLÜ 32 - Yani, oralarda toplumun dışına itilmiş , toplumun huzurunu bozan, gidip okulun kap ısında 
çocuk tarayıp öldüren ınanyaklar var, yani onlar için yapılıyor. Bugün, Türkiye'de cezaevlerine doktorlar doldu
rulmuş, mtihendisler doldurulmuş ... Arkadaşlarıınızın yarısı Universiteyi bitiren insanlar, yani , Avrupa'daki 
manyaklar gibi değil. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç kişi yüksek tahsilli? 
HÜKÜMLÜ 32- Birçok arkadaş üniversite bitirmeye terktir ya da .lisedir, sadece biz deği l , Türkiye'nin genelinde 
bu durum var. Ailelerimize yakın cezaevlerine gitmek istiyoruz. 168/2'den ceza alanlar var, iki üç sene sonra 
çıkacaklar. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada herkes htikümlü mü? 
HÜKÜMLÜ 29- Davaları bozulan birkaç arkadaş var, onun dışında hepsi hükümlü. 
HÜKÜMLÜ 32- Cezaevlerinin kapasitesi dolu olmadığı halde, Adalet Bakanlığından "kapasitesi doludur" diye 
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yazı geliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT-Çogunlugun cezası 36 yıl mı? 
HÜKÜMLÜ 29- Yarısından fazlası 12 yıllıktır. Bir iki yıl sonra çok arkadaşımız tahliye oluyor. 168/2 ' den ceza 
alanların çogu sekiz yıldır içeride, yedi yıldır içeride, iki Uç yıl sonra çıkacaklar . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, teşekkür ederiz. 

B-2 Koguş 
(23 kişi) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Merhabalar. 
Öbür koguşlara girdik, sorunları söylediler, zaten çok az zamanımız kaldı. 
Bir senedir belli bir yumuşamanın oldugu söyleniyor. Tabii, sevkler konusunda, gelen ziyaretçiterin dışarıda 
kalması konusunda, gazete ve diger yayınların girmesi )<.onusunda hala bazı sıkmtıların oldugu söylendi . Sizin 
koguştan ögrenmek istedigim -öteki sorunları aldık zaten- hastanız var mı ; yani, tedavi istemesine veya epey 
zamandır agır hasta olmasına rağmen tedavi olamamış olanınız var mı? Varsa, o arkadaşları bir görelim, bir. 
İkincisi, hepiniz hükilmlil mUsUnUz? 
HÜKÜMLÜ 33 - Hilkmen tutuklu olanlar var. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mesela kaç sene sonra çıkacak olan var? 2003 ' te çıkacak olanlar var mı? 
HÜKÜMLÜ 33 -Var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yarınızgidiyor mu? 
HÜKÜMLÜ 33 -Bizim koguştan beş altı kişi çıkar. Cezaevi genelinde 40-50 arkadaş iki Uç sene içerisinde çıka
caktır. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaloriferde, yemekte, diş tedavisi konusunda acil olarak bize söyleye
cekleriniz var mı? 
HÜKÜMLÜ 33 - Bilmiyorum, arkadaşlar anlatmışlar. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onlar anlattılar, hepsini söylediler. 
HÜKÜMLÜ 33 -Ciddi sorunlarımız var. Mesela kimi arkadaş koğuş degiştirmek istiyor, bilinçli olarak degişti
rilmiyor. Uzun süre aynı koguşta kalmanın yaratmış olduğu psikolojik stkıntılar var, huzursuzluklar kendisini 
gösterebiliyor. Yani, o arkadaşların acilen koğuş degiştirmesi gerekiyor. Temelde huzursuzlukların yaşanınası 
için bilinçli bir şekildekoğuş değiştirilmemektedir. İkinci mildilriln, bir başgardiyanın dahi,çok rahat bir şekilde 
gerçekleştirebilecegi bir işlemken, sorunun neredeyse Adalet Bakanlığına kadar sevk etme durumları söz konusu 
olabilmektedir. Şu anda en ciddi sorunlarımızdan birisi bu. 
Ailelerimiz çok uzak yerlerden geliyorlar, hatta Suriye'den gelen ailelerimiz olmuştur . Bilinçli bir temelde, sırf 
sıkıntıya sokmak, sırf huzursuz etmek amacıyla içeriye sokulmamakta ya da çok uzaktan gelen kimi görilşçille
rimiz ise, bilinçli bir temelde sogukta, karda, kışta bekletilrnektedir. Görilş silresini 5 dakikaya indirgemekteler. 
Bu konuda, özellikle bu görilş konusunda çok ciddi sıkıntıları beraberinde getirmektedir. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Kimler hasta? 
HÜKÜMLÜ 33 - Bu arkadaş. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Başındandı ; ama, bayılınan yok değil mi? 
HÜKÜMLÜ 34 - Sayılrnam da var. Gittikçe agırlaşıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir tane küçük ilacınız vardı, onu hep alıyordunuz .. . 
HÜKÜMLÜ 34 -Onu alıyordum ; ama, o, şimdi etkisiz hale geldi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu ara hastaneye gitmediniz mi hiç? 
HÜKÜMLÜ 34 - Hastaneye gittiğimizde kelepçeleri açmıyorlar, onun için tekrar geri geliyoruz; yani, burada 
gerçekten bizi tedavi edemiyorlar. 
HÜKÜMLÜ 33 -Bu arkadaşın, şu anda tansiyon ölçilm kağıtları yanında, tansiyonu sUrekli 20'lere kadar çıkı
yor; fakat, ciddi anlamda tedavi edecek herhangi bir ilaç falan verdikleri de yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O ilaç yanında mı? 
HÜKÜMLÜ 34 - ilaç kullanıyorum ; ama ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O ilacı gösterebilir misin? 
Başka hasta olan? .. 

HÜKÜMLÜ 35 - Benim midemde Ulser var, kalpten rahatsızım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Kalbinde çarpıntı mı oluyor, ağrı mı oluyor? 
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HÜKÜMLÜ 35 - Bir sızı vuruyor, bir iki saniye sOrUyor. Hastaneye gittim şey yapmadılar. Röntgen için gön
derildim , yani dövüldüm, geldim kısacası. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Film çekilmedin m.i? 
HÜKÜMLÜ 35 - Çekilmedi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ülser için ilaç kullanıyor musun? 
HÜKÜMLÜ 35 - Bir ilaç var, onu kullanıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Perhizi kendi aranızda mı yapıyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 35 - Perhiz imkanım ız yok. 
HÜKÜMLÜ 33 - Bizzat hastane doktoru , bu bizim tansiyonu yilksek olan arkadaşın kendisi gitti , diyet uygula
masına dair reçete verildi. Kendisi buraya geldi , on onbeş gün gibi kısa bir diyet uygulandı , kesildi . Diyetin 
kesilmesiyle hastalık tekrar başladı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka kimin ne hastalığ ı var? 
HÜKÜMLÜ 36- Stintiztit var, bir de sUrekli ökstirtiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- En son ne zaman aldınız? 
HÜKÜMLÜ 34 -Geçenlerde aldım , bitti . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Günde muntazam bir tan e aldığınız zaman, baygınlık ne kadar zamanda 
geliyor? 
HÜKÜMLÜ 34- Baygınlık bazen 1 O dakika falan sOrUyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar zamanda geliyor, ayda bir defa mı oluyor? .. 
HÜKÜMLÜ 34- Haftada bir sefer oluyor, bazen onbeş günde bir oluyor, zamana göre belli olmuyor, aniden anlık 
oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aslında, bunu iki tane de alabilirsin , ondan soruyorum . 
HÜKÜMLÜ 34 - Günde bir tane alıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Baygınlık, eğer bir aydan daha s ık zamanda ge lmiyorsa günde bir taneyle 
devam et; ama, haftada bir baygınlık oluyorsa günde iki tane alabilirsiniz. Yine de, reviriçin yazdık buraya. 
HÜKÜMLÜ 33- Efendim, bunun tam teşekkUIIU bir hastanede tedavi olması gerekiyor, sadece bir iki ilaç almay
la geçecek bir hastalık değil. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Darbe olduğu için tekrarlar, ilaç kullanması lazım . 
HÜKÜMLÜ 33 - Bazen gündüz göttirtiyoruz, bazen de gece kriz tutuyor, gece aniden revire kaldırmak duru
munda kalıyoruz . Tam teşekküllti bir hastanede tedavi olması gerekiyor, o imkanların yaratılması gerekiyor. Bu 
kelepçe sorunuyla birlikte diğer sorunların çözülmesiyle tedavi olabilecek bir pozisyon, aksi halde bu şekilde 
geçmiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzurum Devlet Hastanesi tam teşekktillü hastanelerden sayılıyor da, 
kelepçe sorununuzun çözülmesi lazım . 

HÜKÜMLÜ 33 - Arkadaşın kafasında da şarapnel parçası var, ameliyat olması lazım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zamandır? 
HÜKÜMLÜ 37- 6 senedir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Film var mı? 
HÜKÜMLÜ 37 -Şimdiye kadar hiç tedavi olmadım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdiye kadar hiç film çekilmedi mi? 
HÜKÜMLÜ 37 - İki sefer gittim ; ama, çekilmedi . 
HÜKÜMLÜ 33- Kelepçe olunca film çekilmiyar ki. 
Hastaneye gitme ayrı bir işkence , özellikle hastanelere gidip gelmekte çok zorluklar çıkarıyorlar . Hastaneye 
giderken kelepçeni açmıyor, insanın o şekilde tedavi olması ya da temelde sağlıklı bir şekilde tedavi olmasının 
mümkünatı yok. Askerler getirince iyice hırpalıyor, deyin yerindeyse sağlam gitsen hasta geliyorsun . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, ümidinizi kaybetmeyin , iyiye g idiyor her şey, 1998 'deki , 
1994' dekine göre ... 
HÜKÜMLÜ 33 -Burada tek bir iyileşme yok. Daha düne kadar kendis ini yakanarkadaşlarımızın yanık kokuları 
bumumuzdayken .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Ama, onun kendi eylemi olduğunu söylediler. 
HÜKÜMLÜ 33 - Her ne olursa olsun, sloganlar haykırılırken , iki adım ötemizdeki arkadaşlarımızdan haber 
alamıyoruz, neyin ne olduğunu bilemiyoruz. Bu cezaevinde, bu konuda çok ciddi sıkıntılar var; yani, o ırkçı diye
bileceğimiz zihniyet, faşist zihniyet aşılmış değil. Hatta kimi personelin isimlerini de verebilirim . 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Kimdir onlar? 
HÜKÜMLÜ 33 - Cemalettin, Sebahattin, Yunus ... Özellikle bu sözünü etmiş oldugum üç kişi ... Bunların isim
lerini geçen sene söylemiştik. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Geçen sene degil , 1998 ' de . 
HÜKÜMLÜ 33 - Hala o provokatör yaklaşımlar, hala ortamı gerginleştirmek amacıyla sorun çıkarmak isteyen
ler yok degildir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİN ÜT- Ama, şimdi olaylar yok ... Bir sene önceki olaylar yok. 
HÜKÜMLÜ 33 - Zihniyet önemli . Uygulamada herhangi bir degişiklik yok. Yine, küfilr ediliyor; fakat, biraz 
daha nazik şekilde küfür ediliyor, ancak uygulamada, belirttigim şekilde herhangi bir degişiklik yok. 
Çok ilginçtir, akrabalarımız geliyor, akrabalık belgesi olmasına ragmen, savcılıktan ya da nüfus müdürlügünden 
onaylanmadıgından dolayı içeri alınmıyorlar . Burada birçok arkadaşımızın akrabaları gelmiş , akrabalık belgeleri 
var, içeri alınma durumları söz konusu olmamış , geri gönderilme durumları oluyor. 
Buradaki zihniyetin çok iyi anlaşılması açısından , kimileri birilerine " reis" diye hitap ediyorlar; yani, onun nere
den geldigini çok iyi biliyorum. 

DOKTORLUK 
(16.40) 
DR. ÜNAL KÜÇÜKYILMAZ-Burada dokuz aydır çalışıyorum . Problemlerini soruyoruz, problemi oldugunda 
zaten bize iletiyorlar. Bir problemimiz olmuyor, sadece sevkleri falan gerçekleştiriyoruz. O esnada askerler, 
oradaki hekimlere kelepçelerini açmamalarını söylüyorlar. 
(Hasta Kabul Defteri görüldü) 

MUTFAK: 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- içeriden kaç kişi yardım ediyor? 
MUTFAK GÖREVLiSi- Mahkumlardan 3 kişi yardım ediyor. 
(Mutfak incelendi) 

ADLiKOGUŞ: 
HÜKÜMLÜ 38 - Sema Hanım, ...... benim dayım . Şu anda, ona, benim ailem , 70 yaşında annemin, 25 yaşında 
kardeşimin bacagı kırıldı , afışlerinizi asa asa, özellikle sizin . Sayın Ecevit çıktı "dört ay önceden affı verecegiz" 
Biz, sizden bir şey beklemiyoruz, kesinlikle bunu beklemiyorduk . Siz kalktın ız, seçime dört ay kala affı gündeme 
getirdiniz. Benim arncam ANAP' a oy veriyordu, MHP'ye oy verenler vardı , onlar da, af için size döndüler, 70 
oy verdirdim . Bunu yapmıyorlarsa yazıklar olsun, ben sadece bunu diyorum . ........ , bizzat benim dayım .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- ...... .' e bunları yazıyorsundur. 
HÜKÜMLÜ 38 - Hayır, kesinlikle şu ana kadar yazmadım , yazmıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Ben, şimdi sizin odanıza gidiyorum ... 
HÜKÜMLÜ 38 - Bekliyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PiŞKİNSÜT- Siz tepki için gidiyorsunuz ... 
HÜKÜMLÜ 38 - Hayır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ben tepki koyacagım ... 
HÜKÜMLÜ 38- Bizim koguşu geçtiniz efendim, geçmeseydiniz başımızın tacıydınız. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Hayır, başınızın tacı için degil, kavga için geliyorum. 
HÜKÜMLÜ 38- Buyurun .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Terör cezaevinin içerisinde mümkün oldugu kadar en rahat olmaya, adli 
koguş olarak en rahat olmaya yöne liksin iz. Komisyonun geldigini biliyorsunuz. Her yere yetişmemiz de tabii, çok 
mümkün degi l; sizin adli oldugunuzu bilmeyiz, başka türlü de bilmeyiz. Ama, hangi infaz memuru arkadaşa, 

hangi müdürümüze ... Sayın MüdürümUz burada, dışarıya gidiyoruz, bir yandan, buradan aldıgımız düşüncelerle 
karakoliara bakıyoruz, karakollardan dönüp hastaneye gidiyoruz, darp, cebir raporlarını inceliyoruz, etrafı 

dolaşıyoruz, bunları dolaşırken dolayısıyla bir hareket var. Şimdi , ben oradan çıktım , direkt olarak revire gittim 
mesela. Siz, bir tek müdür arkadaşımıza veya infaz memuru arkadaşlarımızdan bir tanesine deseniz ki, biz de 
heyetle görüşmek istiyoruz deseniz bize bu ulaşır. Yani, oradan kıyamet kopannanın geregi yok, biz her koguşa 
giriyoruz zaten. 
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HÜKÜMLÜ 38- Efendim, şu anda bizim tepkimiz nedir? Tepkimiz, bugün, burada biz adli mahkum uz, bir kader 
mahk\1muyuz. Herkes bir suç işlemiş , suçunun bedelini çekiyor. Bugün burada, polise, askere, sivil vatandaşı, iki 
yaşındaki bebegi öldOrenin koguşuna gidiyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz, bir de bize buyurun . Siz bizim anne
miz, babamızsınız. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Sen söyledin mi? .. 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- E Tipi cezaevine dün gittik, sabahtan akşama kadar oradaydık . 
HÜKÜMLÜ 38- Dilnden bekliyorduk ... 
HÜSEYİN AKGÜL (Manisa)- Canım, her yerede birden .. . Biz de can taşıyoruz, sabahtan beri .. . 
HÜKÜMLÜ 38- Buraya kadar geldiniz, yani, bekliyorduk sizleri ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Öyle şey mi olur; ona gidiyorsunuz, buna gidiyorsunuz lafı olur mu 
yani?! Biz, çok keyifli mi gidiyoruz başka yerlere giderken ... 
HÜKÜMLÜ 38- Sizden onu bekliyorduk, kesinlikle art niyet yok bizde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Tamam, neyse, birbirimizi anlayalım. 
Bir defa, siz kafanızdan ... Biz insan hakları demegi memegi degiliz arkadaşlar, bakın . Yani , Türkiye Cumhuriyeti 
Parlamentosundan, her partiden insanım ız var burada; ben, DSP'denim , Sayın Hüseyin Akgül Milliyetçi Hareket 
Partisinden, Yaşar Canbay Bey Fazilet Partisinden, bir şeyimiz var mı? Sayın Akgül , o koguşlara çok keyfinden 
mi gidiyor veya gittigirniz zaman çok mu zevk alıyoruz? Ama, bir görevimiz var, bir şey yapıyoruz ; bir. 
İkincisi , siz, burada, bUtOn her yerde çalışan kişilersiniz; yani, cezaevinin yükünil çeken kişilersiniz, cezaevi 
idaresinin de size karşı bir bakış açısı var. Görüşmek istiyoruz deseydiniz, bize iletilirdi . 
HÜKÜMLÜ 38 - Biz de burada çalışıyoruz, iyi niyet gösteriyoruz ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Gayet tabii ... 
HÜKÜMLÜ 38 - Bizi görmeden gideceksiniz sandık ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Hatamız olabilir, yanlışımız olabilir, şu olabilir bu olabilir; ama ... 
HÜKÜMLÜ 38 - Bizim de olabilir ... Biz de mahkGmuz, kusurumuza bakmayın, affedin. 
HÜKÜMLÜ 39- Sema Hanım , inanın bunaldık . Şu anda Milletvekilim MHP' den , bunlara lafsöyleyecegim artık, 
buramızda ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Parlamentoya laf söylemeyin ... (Karşılıklı konuşmalar) 
HÜKÜMLÜ 40 - Ben .......... Bizim bazı sorunlarımız var. Sadece af konusu degil; tabii ki , af konusunda da 
ailemiz dışarıda beklenti içerisinde, biz de beklenti içerisindeyiz. O veya bu parti ne yaptı yaptı, bizi ilgilendirmez 
tabii; ama, bize verilen bir vaat var, bu yerine gelmedi . Bizim istedigirniz şudur: Bize denilsin ki, bu af ver
ilmeyecek, çıkacak , çıkmayacak , biz de ona göre davranalım . Cezaevinde bazı sorunlarımız var. Ömegin ben 
rahatsızım , onbeş gOnden beri dişimden rahatsızım . Bir tane diş doktorumuz var, o raporlu artı bizi Numune 
Hastanesine sevk ediyor, askerle bayagı sorunlarımız var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gittiginizde kelepçenin açılmasıyla ilgili sorun var mı? 
HÜKÜMLÜ 40 - Kelepçeleri açmıyorlar. Askerler bize psikolojik işkence yapıyor, degişik degişik sorular, 
suçun nedir, niye böyle yaptın, niye şöyle yaptın ... 
HÜKÜMLÜ 41 - Sayın Bakanı m, ben af konusuna deginecegim. Sayın Genel Başkanlarınız ortaya attı, Ecevit 
attı , Rahşan Hanım attı. Affı çıkardınız, Cumhurbaşkanı tarafından veto edildi . Bazen mesela medyada, medya 
grubu olsun ... Zaten af taraftarını konuşturmuyorlar, karşı olanları konuşturuyor! ar. O da diyor ki , insanlara karşı 
işlenen suç. Mademki insana karşı işlenen suç ise, bugün, mesela ben cinayetten yatıyorum . Ben hasmımla 
barıştım , köyilmil , evimi, arazimi verdim, o, beni affetti , şimdi devlet çıkan affı vermiyor, bizi affetmiyor, bu 
nasıl oluyor yani? 
Hizbullah ' ın işkencesi 40 giln sürüyor, 40 gün sonra öldürOyor, şimdi bizimki sekiz ayı geçti. Bu, artık, nasıl ola
cak, bilmiyorum. Sekiz yaşındaki çocugum geliyor " Baba, af çıkacaktı, ne oldu, ne zaman çıbyorsun?" Ben buna 
cevap vermekte zorlanıyorum, nasıl olacak yani? 
HÜSEYIN AKGÜL (Manisa)- İyi olacak, iyi olacak ... 
HÜKÜMLÜ 41 - Inşallah Sayın Bakanım . 
HÜSEYIN AKGÜL (Manisa) - Şimdi , bak, biz burada Uç milletvekiliyiz, üçümUz birden affı çözecek degiliz. 
Biz, affın lehinde oy kullanmış milletvekilleriyiz. Şimdi , burada çözillecek mesele degil; o, Parlamentoda çözüle
cek, Parlamentoda çözillecek mesele . 
HÜKÜMLÜ 41 -Sayın Milletvekilim , işkancenin cezasını artıran yasa çıktı geçen yıl. En kötü işkence bu bence. 
Hizbullah bana işkence yapsa, 40 gün sonra ya öldürür ya da bırakır; bunlar ne öldürüyor, ne bırakıyor. 
HÜSEYİN AKGÜL (Manisa) - Tamam, biliyoruz. Cumhurbaşkanı veto etti . Biz kanunu çıkardık, hesabını 
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Cumhurbaşkanından sor. Af çıkacak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir defa, af çıktıktan sonra affedilmiş olan kişilerden , Ceza Yasasını 
ilgilendiren dtizelme yapılacaksa, aynı anda Ceza Yasasındaki düzeltmelerin de yapılması lazım . Bunun anlamı 
şudur : Herhangi bir suçtan siz, bugtin affedilip çıktıgınız andan itibaren ö suçu, o gUn işleyen bir kişi , tekrar 
dışarıdan yakalanıp içeriye konuluyor; bunun mantıgı yok. O zaman, cezada affedilmesi gerekenler de, Ceza 
Yasasındaki yanlışlıklardan dolayı af yapılacaksa -ki, o gelecek- o affedilenler çıktıgı gibi, yeni suçu işleyen de, 
yeni dtizeltilmiş magdur edilmeyecek yasadan yargılanması lazım . Adalet Bakanı, sabahlara kadar bunun listlinde 
çalışıyor. 

İkincisi , bazı suçlar adil degil, cezalar da adil degil ; çok fazla miktarda dengesizlik var. O dengesizlikle ilgili, 
afla birlikte o dengesizligi dilzelten yasa da beraberinde gelecek. 
HÜKÜMLÜ 39- Sayın Bakanım , zaten ben barışmışım , davacım yok karşımda ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, o, bir tek sizin için , biz temeli anlatıyoruz. 
HÜKÜMLÜ 39 - Sayın Başkanım , Erzurum E Tipi Cezaevinde benim tanıdıgım , Sayın Bakanun yine geldi, o 
zaman E Tipindeydim, agır başlar var, degeriiter var; dört kişi birbirini vurdu , her iki taraf da barıştı , her iki taraf 
da magdur. .. Ben, başkasına af veriliyor, bana verilmiyor diye karşı degilim, af herkese olsun, yalnız, çıkan af 
kanunu veto edildi ; yani , 8 yaşında çocuk geliyor, bana soru soruyor " Baba, bu af çıktı , ne olacak?" Bayramdan 
bir ay önce Sayın Başbakanımız dedi ki "affı bayrama yetiştirmeye çalışacagız, bir ay içerisinde af meselesini 
çözecegiz ... " 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi , bakın , benim yazıtarım var. Degil , öyle söylemeyin "veto oldu" 
demeyin, affın veto olması aslında iyi oldu. Siz, sadece kendi açınızdan bakıyorsunuz. Cezaevlerinin içerisinde 
tıkılı duranların bir kısmı , şimdi ikinci bir af çıktıgı zaman, o veto olmadaki neden düzeltilecek. İster cinayet 
sanıgı olsun, ister gasp olsun, ister başka bir suç olsun, siz geliyorsunuz adaletin karşısına çıkıyorsunuz. Adalet 
ne diyor, senin suçun cinayet oldugu için -atıyorum- 16 sene, sen hırsızlık yaptıgın için 5 sene, sen şunu yaptıgın 
için. O zaman ne oluyor; adaletin karşısında eşit hale geliyorsunuz, adaletin karşısında sıraya diziimiş oluyorsunuz. 
Şimdi , biz diyoruz ki ; yani, eşit, adaleti i bir yasa çıkarılacak olursa, bunların içerisinden böyle cımbızla seçer gibi 
Ahmet ' in, Mehmet ' in şu suçu affolsun, bunlar içeride kalsına çare bulalım diyoruz. Ya hepsinde belirli bir 
indirim yapılsın , genel indirim yapılsın , o indirim çerçevesinde suçunu, sUresini bitirmiş olanlar ttimüyle çıksın , 

gitsin; sUresini bitirmemiş olanlar Uç ay sonra, altı ay sonra, iki sene sonra çıkma seviyesine gelsin ... Orman 
yangının yok, bilmem şunun yok, bunun yok -terörti ayırın , terörti konuşmuyoruz- o tUr olmasın, ya hepsine bir 
indirim yapılsın , herkes eşit yararlansın -çUnkU, herkes cezasını alırken eşit ceza aldı- yahut da içeriden Ceza 
Yasasında kesin degişiklik yapılması gerekenler affedilsin, yeni suç işleyenler de o ceza yasasından ·yargılansın . 
Tabii ki, Uç partinin koalisyonu kolay degil ; ama, bir cezaevinde veya bir Başbakanın agzında .. . Bunu, ben kendi 
şahsi kanaatim olarak söylemiyorum, hissettiklerimle söylüyorum. İki sene içerisinde 8760 mahkiimla birebir 
görtişen bir insanım , her yere giriyoruz; yani , millet evinde uyuyor. Söylemek istedigim, bir mahkiima veya ceza
evlerine bu mesaj verildikten sonra, bu tarih boyunca cezaevlerine bu mesaj geldikten sonra, af artık mahkUm un 
hakkı oluyor. Başbakan bunun bal gibi bilincinde. TOrkiye ' nin şu sıkıntılı durumundaki rahatsızlık ve düzeltilmek 
istenilen ve Uç partinin bir arada liderler sçviyesinde anlaştıgı ; ama, aşagı seviyelere dogru belli ufak tefek sıkın
tıların oldugu konu bu. Onun için, sabrınızı biraz daha bekleyin . 
Cumhurbaşkanımız denilen o olay, Curnhurbaşkanlıgı olayı ile birlikte, şu kargaşa ortaınının kala kala ucuna geldiniz. 
Zaten, hedef şu -dogruyu da söylemek gerekirse- bugün, 77 bin mahkfim var, her sene 6 bin mahkum ilave edili
yor cezaevlerine. Cezaevlerinin kaldıracak hali kalmadı , zaten taşıyamayacak bunu. Dolayısıyla, 30 bin civarın
da insan dışarıya çıkacak, bir tür lU çıkacak. Onun için bagırmayın ... 
Bir de şunu söyleyeyim: Hayatta kimseye kendimi yuhalatmadım ve kavgaya geldim size. 
HÜKÜMLÜ 38- Ben 7 yıldır yatıyorum, 29 ayım var. Cezaevleri Genel MtidUrlUgüne dört defa sevk dilekçesi 
yazdım, 29 ayım var açıga çıkamıyorum . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Açıga sevk koşullarından en çok milcadele eden benim. Uyuşturucunun 
açıga sevki gidiyor, cinayet suçundan olan açıga sevk ediliyor .. . 
HÜKÜMLÜ 38 - Benim suçum cinayet... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Açıga seçilme koşullarında sorun vardır. Açıga seçilmeden dışarıya çık
ınanızın çaresini arayın . 

HÜKÜMLÜ 39- BUyük sorun, dış nizamiye, askerlerin orası. .. 
Hiç mahkum ziyaretine gittin mi? .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Gittim. 
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HÜKÜMLÜ 42 - Bir vesile olarak siz söylerseniz. Abdullah Öcalan, 30 bin kişinin katili olarak tutuluyor, bunda 
anlaşılıyor, her şeyde &nlaşılıyor. Bu af, bir an önce ... 
HÜKÜMLÜ 39- Affın veto edilmesine olumlu dedin iz. Af yasasına oy verdiginiz için pişman mısınız? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hayır, hayır öyle demedim. Oy verdigime de pişman degilim . Affın veto 
olmasına şundan sevindim ; çilnkü, yeni gelecek olan af daha kapsamlı olacak. 
HÜKÜMLÜ 39- Yanlış bir şeye niye oy veriyorsunuz? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yanlış bir şeye oy vermedik, tartışmalar yapı ldı. İyi degildi . 
HÜKÜMLÜ 39 - O zaman şahsınız olarak vermemeniz gerekirdi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şahsım olarak oy verdim ; çünkü, aradaki farkın da dtizeltilerek, ikinci 
kez gelmesi için verdim. 
HÜKÜMLÜ 39- Veto edilecegini biliyordunuz? .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hayır, bilmiyordum . 
HÜKÜMLÜ 39 - Çelişki var. 
BAŞKAN DR . . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hayır, çelişki yok. 
Sen düşilndügun zaman anlarsın . Ne koşulda olursa olsun, bu kader mahkGmu denilenterin çıkması lazım; ama, 
bunun pazarlık konusu yapılmaması gerekir. Partiler, eger bu konuda aniaşmış ve ilk etapta 20-24 bin insan çıka
caksa ... 
HÜKÜMLÜ 40- Sayın Milletvekilim, çıkacakta, çocuklarımızın psikolojisi bozulacak. 
Geldiginiz için teşekkür ederiz. 
HÜKÜMLÜ 38- Mademki adaleti dilzeltmek için, ilk önce mahkemeleri düzeltin , ondan sonra da verdiginiz affı 
ç ıkarın . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mahkemeleri dtizeltme konusunda çok haklısınız. 
Peki , hoşça kalınız . 

Cezaevi Doktoru ile Görüşme: 
CEZAEVi DOKTORU ÜNAL KÜÇÜKYILMAZ-Sayın Başkanım , cezaevine gi rerken bazı sorunlarımız var. 
Cezaevine girerken bizi arabadan, direksiyondan illaki aşagıya indirecekler, illa bindirecekler. Yani , bunun hiçbir 
mantıgı yok. Biz, içeriye cep telefonu sokabiliyoruz, o hakkımız var; yani , ruhsatlı si lahımız varsa, onu da so
kabiliyoruz. Yani , bu arabada kaldıktan sonra, şuradan içeri girerken arabada bırakmamızın hiçbir mahzuru yok. 
Yani , eger arabamızda, cep telefonumuz duracaksa, silahımız ya da kanuna aykırı herhangi bir şey taşıyamayız, 

o zaten dışarıda da bulunur. Yani , dış nizamiyede bizi bir hekim olarak, bir doktor olarak 25-26 y ıl egitim görü
yoruz, ondan sonra geiiyoruz, burada bir terörist ya da teröristin yakını nasıl aranıyorsa , o şeki lde aranmamız bizi 
rahatsız ediyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu muamele başka kimlere uygulanıyor? 
CEZAEVi DOKTORU ÜNAL KÜÇÜKYILMAZ - Tüm personel aynı ; ama, burada önemli olan şudur : Eger, 
bölük komutanı aranmıyorsa ... O da devlet memuru, ben de bu devletin, bu vatanın halkıyım , bir memuruyum ve 
bir doktoruyum, çok önemli bir şey . Eger buradan içeri girerken -diger personel için de aynı şey olabilir, özel
likle bir hekim camiası adına konuşuyorum- cezaevine girmemesi gereken bir şeyi sokmayacaksam; yani , dış 
nizamiyede özel otomla, cep telefonumla da, her şeyimle de girebilmeliyim artı orada bir terörist gibi arabadan 
hakaretvari bir şekilde indirilip bindirilmem bizi çok rahatsız ediyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktor Bey, biz, bu konuyu İstanbul Tabib Odasında bir toplantıda 
konuştuk, Ankara Tabib Odasında da konuştuk . Hatırlarsanız, bu üçlü, Adalet Bakanlıgının , İçişleri Bakanlıgının , 
Saglık Bakanlıgının kendi arasındaki şeyden sonra bunu ilan ettiler, işte girecekler falan . En çok tepkiyi de dok
torlar gösterdi ; çilnkO, haklı bir tepkiydi . Oradaki tavrımız şöyle oldu: Doktor da dahil olmak Ozere, Başbakan da 
geldigi takdirde, diger bUtUn komutanlar da ge ldigitakdirde aynı muamele ile aranacaksa, tabib ve Tabib Odaları 
olarak buna tamam; ama, aynı muamele ile aranmayacak, bazılarını o şekilde yapıyorsan ız, hiçbir doktor da bu 
muameleyi yapamaz. Bu, yazıldı , çizildi , hala daha Başbakanın önünde. Ama, tabii, oradan belli talimat gelecek 
veya kendi aralarında bir kez daha oturacaklar ki , dış güvenlikteki veya askere veya kim yetki liyse onlara bu şe
kilde söylemek degil , biz de dahil olmak üzere, ömegin bugün sabahleyin biz buradan geçerken biltOn cep tele
fonlanmızı verdik. 
CEZAEVi DOKTORU ÜNAL KÜÇÜKYILMAZ - Bizim onlara itirazımız yok. 
Benim söylemek istedigim olay şu : 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ben sizi çok iyi anladım ; yani, haklı olduğunuzu da biliyorum ve bu 
kasıtlı olarak yapıldığı takdirde de, ne kadar onur kırıcı olduğunu ve kasıtlı yapıldığını da biliyorum . Ama, 
çözümü net olarak, bir daha bunu yapmayacaksınız demek yerine, siyasi irade olarak ve aynı zamanda da bu ilç 
bakanlığın bakanlık yürütmesi olarak, bu talimatı bir an evvel aynı şekilde yilrUtınesi lazım. Gittiğimiz zaman onu 
söyleyeceğiz, anlatabiliyor muyum . Yani , yoksa, buradaki bütün değerlendirmeler kişisel kalır . 

CEZAEVi DOKTORU ÜNAL KÜÇÜKYILMAZ. - Bu, kişisel bir şey değil kesinlikle ; yani , tilm Türkiye çapın
da olan bir şey . Belki , kişisellik şeylerde vardır . O, mutlaka her yerde olur, o ayrı bir mevzu. 
Bir de şöyle bir şey var: Ne hikmetse, Adalet Bakanlığındaki hekimlerin , nasıl söyleyeyim, asa~tleri çok geç tas
dik ediliyor. Artı , muvafakatlarımızı bir yıl içerisinde alamıyoruz. Biz, özellikle şu son altı sekiz ay içerisinde 
çıkan genelgelerden açıkçası birçok hekim rahatsız. Benim izmir'de, AfYon 'da başka yerlerde çalışan doktor 
arkadaşlarım var, hepsi bundan rahatsız, birçoğu da şu anda muvafakat için müracaat etmiş durumda. Eğer bu 
böyle devam ederse, doktorların hepsi , mutlaka bir şeklide buradan en azından istifa eder, ayrılırlar . Ben, sizin 
çok şey hissettiğ i n izi biliyorum ; ama, hazır böyle bir fırsat yakalamışkentekrar bildireyim diye düşilndüm . inşal
lah , bu tepkilere olumlu mesajlar gelecek, öyle düşünüyoruz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Siz, iyi görev yapıyorsanız, sadece ve sadece kendi kişisel çabanızla 
yapıyorsunuzdur, eğer kendinizi iyi görev yapıyor diye değerlendiriyorsanız. Adalet Bakanlığının , cezaevi 
müdürünün sicil amiri olduğu bir müessesede, cezaevindeki doktor iyi görev yapamaz. Cezaevindeki doktor veya 
Adalet Bakanlığının bünyesindeki doktor, buradaki gerekli objektif çalışmayı kendi üst sicil amirleri cezaevi 
müdürü ve diğerleriyken koyamaz. Zaten, bu tür çalışma hiç doğru bir çalışma değil. Bunun kökten değiştirile
cek şekildeki çalışmasını Adalet Bakanı ile devamlı konuşuyoruz. Ama, sorunun belki de bekletilme nedeninin 
arkasında o olabilir. Ama, kesinlikle bir hekimin, cezaevi müdürlerimize elbette ki saygım var, ayrıdır, müesse
senin başıdır ; ama, onun elinden sicil alırken, kalkıp da, içerideki ve dışarıdaki darbı, cebiri, adli olayları da dahil 
olmak üzere içerideki yapıları koyabileceğini ve bunun da çok doğru bir yöntem olduğunu asla düşünmüyoruz. 
En iyi niyetli cezaevi müdürlerimiz en iyi sicili verseler bile, bunun yanlış olduğunu düşünüyorum . 

CEZAEVi DOKTORU üNAL KÜÇÜKYILMAZ - Biz bunların hepsinden de geçtik de, siz onları yine 
düşünürsünüz de, bizi en çok rahatsız eden şey, özellikle her gün -siz bilmiyorum ne kadar sürede bir gidiyor
sunuz cezaevlerine, görüyoruz ki yoğunsunuz- girişte ve çıkışta , yani, o özel arabadan hiçbir şey almaya hakları 
olmamasına rağmen , aramalarının mantığını anlamadım, özellikle onu vurgulamak istedim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ben onun mantığının bir tek şeklini arıyorum , herkese aynı muamele 
yapılacaksa , kendi komutanı da dahil olmak üzere, herkese aynı muamele yapılacaksa mantığını kabul ederiz, 
herkese aynı muamele yapılınayacaksa , bu mantık doğru değil. 
Teşekkür ederiz. Saat: 17.05 
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Ek 8 

2000 YILI ALT KOMiSYON HEYETİNİN RAPORU SUNUM YAZISI 
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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, degerlendirme çalışmalarını kuruluş amacına 
ve yetkilerine uygun do~ltuda tamamlamıştır. 

Çalışmamız sonucunda hazırladıgımız "Soruşturma-Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve 
infazı Erzurum Raporu 1998 ve 2000" Alt Komisyon Heyetimizin tüm üyeleri tarafından oybirligi 
ile kabul edilmiştir . 

Saygılanmızla arz ederiz. 1 I .05.2000 

Hüseyin AKGÜL 
Manisa Milletvekili 
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v.Uty 
Malatya Milletvekili 
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Ek 9 

KOMiSYON RAPORUNUN BASlM ONAYI 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLI CI 

Toplantı No : 24 11.05.2000 
Konu : "Soruştunna-Kovuştumıa, · Yargılama, Ceza ve Infazı Erzurum Raporu 1998 ve 2000" Komisyon 

Raporunun, TBMM Basımevinde hasılınasına katılan Oyelerin oybirligi ile karar verildi. 

Sözeti 
Bahri ZENGİN 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
FarukDEMİR 

Ardahan Milletvekili 

Üye 
Mehmet BEKAROCLU 

Rize Milletvekili 

Üye 
Nihan İLGÜN 

Tekirdag Milletvekili 

Başkanvekili 

Sebğatullah SEYDAOCLU 
Diyarbakır Milletvekili 

Üye 
MehmetGÖZLÜKAYA 

Denizli Milletvekili 

Üye 
A.Emre KOCAOCLU 
İstanbul Milletvekili 

Üye 
Rıfat SEı'-U'~ 

İzmir 
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Başkanvekili 
Metin ERGUN 

Mu~la Milletvekili 

Üye 
Orhan OCAK 

Bursa Milletve · · 

Üye 
Seyyit Haşim ı~..., .... ,,.__ 

Diyarb r Mi'""'",..,"" 

Üye 
Mustafa BAŞ 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
KemalKÖSE 

Kocaeli Milletvekili 
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