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SUNUŞ 

Anayasamızın 2. Maddesi Cumhuriyetimizin niteliklerini "insan haklarına saygılı, demokra

tik, Laik ve sosyal hukuk devleti" şeklinde tanımlamıştır. Anayasamızın 81. Maddesi ise mil

letvekili audı ile milletvekilliğiııi bu ilkelere bağlılıkla koşullandırmıştır. TBMM İnsan Hak

Iarım İnceleme Komisyonumuzun kumluşunu düzenleyen 3686 sayılı Yasamız da bu amaç ve 

ilkeler doğrultusunda Türkiye'nin tercihinin bir yansımasıdır. Bu bağlamda demokrasinin, 

insan hakZammı ve hukuk devletinin gereği ve geliştirilmesi için çalışmak, biz Komisyon üye

si milletvekillerinin temel görevi olduğu kadar milletvekilliğinin de vazgeçilmez şartıdır. 

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

bir dizi çalışmasını özverili bir biçimde sürdürmüş ve hazırlanan raporlarla sonuçlandırmış

tır. "SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMA, YARGILAMA, CEZA ve İNFAZI ERZİNCAN 

RAPORU 1998 ve 2000" bu bir dizi çalışmamıı basılan dördüncü rapomdur. Yaptığımız iııce

lemelerle, hukuk devleti bilincinde yasalardan alınan yetki kullamlarak demokratik rejimin 

en temel ımsıtru olan parlamentomuZlin denetim işlevi yerine getirilmeye çalışılmıştır. Çalış

ma yönteminde ve raporlarda nesnel ölçütZere bağlı kalmaya, izleme sürecini uzun tutarak ge

lişmeleri de değerlendirme kapsanıma almaya, devletimizin yıpratılmaması yönünde titiz 

davranmaya ancak yaşadığımız sorımiarın da bilgiye dayalı olarak ortaya konulmasında 

açık ve dürüst olmaya özen gösterilmiştir. 

Meclis Başkaııımız Saym Yıldırım AKBULUT, çalışmalarımıza ve raporlammza Meclisimi

zin en üst makamı olarak sahip çıkmış lar, gereği hususunda her türlü destek için emir ve mü

saadelerin.i esirgememişler ve bizleri onurlandırmışlardır. Komisyonumuz adıııa zatı alilerine 

saygılarımla şükranlarımızı arz ederim. 

Somşturma ve Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve İnfazı Erzincan Rapom 1998 ve 2000 Rapo

runun hazırlanmasında büyük emekleri geçen, çalışmalarmdan kıvanç duyduğum Alt Komis

yon üyelerimizden Diyarbakır Milletvekili Sayın S. Haşim HAŞİMİ ile Diyarbakır eski Mil

letvekili Ferit BORA'ya, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayııı Ioıma KUÇU

RADI'ye ve Alt Komisyon Heyetimizin diğer uzman ve teknik elemaniarına minnetimi ifade 
ederim. 

Raporu; insan haklarına saygıımı getirdiği özen ve üslup çerçevesinde, toplantılarıımza katı

larak partiler iistii bir anlayışla inceleyen, uyumlu ve özverili çalışmaları sonucu oybirliğiy

le kabul eden Komisyommwzım tüm üyelerine, rapora emeği geçen Komisyon sekreteryamıza 

ve Basımevi Miidürlüğümiize şiikranlarımızı sunarım. 
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Raporumuz ile ilgili çalışmalar kapsamında ziyaret ettiğimiz tüm kurumlarımızın yetkilile

ri ile çalışanlarına, incelemelerimiz sırasındaki yardımları ile sağladıkları katkı ve göster

dikleri ilgi için Komisyonumuz adına teşekkür ederim. Ayrıca Erzincan Cezaevlerinde görüş

tüğümüz tüm hükümlü ve tutukluZara - bizlere geleneksel konukseverlikleri ile ikram ettikle

ri çaylarını içerken bizlerle acılarını, kaygılarım, umut ve umutsuzluklarını hiç çekinmeden 

paylaştıkları için - esenlik dileklerimizi ve teşekkürümüzü sımarım. 

Bu süreçte bizleri arayarak katkılarını esirgemeyen, konulara duyarlı olan ve duyarlı olmaya 

davet eden pek çok değerli katkı sahibi ile Raporun kamuoyuna mal edilmesine özen gösteren 

tüm basın ve medya kuruluşlarına Komisyonumuz adına teşekkür ederim. 

Raporumuzun yayımlandığı tarihten itibaren gereğinin ve iyileştirme/erin yapılabilmesi için 

çözüme yönelik çabalar hususunda katkı sağlayacaklarından emin olduğumuz yasama, yü

rütme ve yargı organlarımıza, sivil kişi ve kuruluşlara şimdiden şükranlarımızı sunarım. 

Belirtilen amaç ve ilkeler kapsamında hazırlanmasına çaba gösterdiğimiz "Soruşturma ve 

Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve İnfazı Erzincan Raporu 1998 ve 2000" isimli Raporumuzu 

Türkiye'nin tanımlanan konulardaki tercihlerini ve kararlılığını yansıtabilmesi inancı ve 

umutZara yol olması temennisi ile saygılarımla sunarım. Mayıs 2000 

ŞKİNSÜT 
n me Komisyonu Başkanı 

n Milletvekili 
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I. RAPORUN HAZlRLANIŞI 

A.AMAÇ 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun amacı , 5 . ı2. ı990 tarihinde kabul edilen 
3686 sayılı Yasamızın ı. maddesinde "Dünyada ve ülkemizde insan haklarına saygı 
ve bu konudaki gelişmeleri izlemek suretiyle uygulamaların bu gelişmelere uyumunu 
saglamak ve başvuruları incelemek biçiminde tanımlanmıştır. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, bu amaç dogrultusunda ve kendisine tanınan 
yetki kapsamında, 10.02.1998 tarihinde yaptıgı toplantıda; Ceza infaz kurumlarında 
alan çalışması yapılması konusunda Komisyon Başkanlık Divarıına yetki verilmesine, 
İnceleme Heyetinin Komisyon ve Heyet Başkanı Aydın Milletvekili Dr. Sema TUTAR 
PİŞKİNSÜT, İstanbul Milletvekili Osman KILIÇ. Malatya Milletvekili Yaşar CANBAY 
ve Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim HAŞİMİ'den oluşmasına karar vermiştir 
(Ek ı. Ek 2). 

Komisyon ve Heyet Başkanı Aydın Milletvekili Dr. Sema TUTAR PİŞKİNSÜT. Heyet 
Üyeleri İstanbul Milletvekili Osman KILIÇ ve Malatya Milletvekili Yaşar CANBAY 3-4 
Mayıs ı998'de Erzincan'da Kapalı ve Yarıaçık Cezaevi, Emniyet Müdürlügü. Asayiş 
Şube Müdürlügüve Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunmuşlardır. Çalışmaya 

Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim HAŞİMİ katılamamıştır. 

Komisyon 21 inci dönem içinde 22 Şubat 2000 tarihinde yaptıgı toplantıda Ceza 
infaz Kurumlarında çalışmalar yapmak. daha önce yapılmış olan Alt Komisyon 
incelemelerini de rapor içinde degerlendirmek üzere Alt Komisyonlar kurulmasına 
karar vermiştir. Bu karar dogrultusunda Erzincan·a ikinci kez Komisyon ve Heyet 
Başkanı Aydın Milletvekili Dr. Sema TUTAR PİŞKİNSÜT, Heyet Üyeleri Manisa Mil
letvekili Hüseyin AKGÜL ve Malatya Milletvekili Yaşar CANBAYdan oluşan bir Heyet 
giderek 3 ı Mart- ı Nisan 2000 tarihlerinde incelemelerde bulunmuşlardır (Ek 4) . 

Erzincan ilindeki Soruşturma-Kovuşturma, Yargılama , Ceza ve infazı ile ilgili her iki 
dönemi kapsayan inceleme ve degerlendirme çalışmaları, karşılaştırmalı olarak Ko
misyonun kuruluş ve Heyetierin gönderiliş amaçlarına uygun şekilde yapılarak so
nuçlandırılmış ve bu rapor hazırlanmıştır. 

B. YÖNTEM 

Erzincan ilinde Kapalı ve Açık Cezaevlerine gidilerek önce görevlilerle, daha sonra 
cezaevlerindeki koguşlar gezilerek hükümlü ve tutuklularla görüşülmüştür. Ceza
evindeki tüm birimler gezilerek yerinde gözlemler yapılmıştır. 

Cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların, cezaevlerine gelmeden önce soruş
turma ve kovuşturma sırasında yaşadıkları muameleler ile soruşturma ve kövuştur
ma uygulamalarını incelemek ve degerlendirmek için Heyetimiz Erzincan Emniyet 
Müdürlügüve Erzincan İl Jandarma Alay Komutanlıgı'nı ziyaret etmiştir. 
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Yargı sürecinin işleyişini , hükümlü ve tutukluların bu sü reçte karşılaştık ları sorun
ları saptamak için Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşmeler yapılmıştır. 

Heyetimiz hükümlü ve tutukluların sağ;lık sorunlarının çözümünde karşılaşılan so
runları saptamak için Erzincan Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunmuştur. 

Çalışmaların tümü. TBMM'nin yeminli stenografları ve ses kayıt teknisyenleri tara
fından Heyetin tüm üyelerinin ve inceleme sırasında hazır bulunan görevlilerin hu
zurunda kayda geçirilmiş ve resimlenmiştir. Daha sonra da Meclis Tutan a k Müdür
lügü 'nce çözümleri yaptınlarak inceleme tutanaklarında yer almaları saglanm ıştır. 

Görüşülen hükümlü ve tutukluların tutanaklarda yer alan ad ve soyadları kapatıl 

mış olup. ad ve soyadiara sıra numarası verilmiş. sorgu tarihleri ile hükümlü ve tu
tukluların kimliklerine ilişkin bilgilerin oldugu 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 yıl larında ayrı ayrı olacak şekilde iki 
kez yapılmıştır. 

Rapor içerisinde ( • ) işareti ile sunulanlar. konu ile ilgili ikinci şah ısların beyanları. 

(.:;;...) işareti ile belirtilenler ise Heyetimizin tespitleridir. 

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

mıştır. Komisyonumuzun 09.05.2000 tarihli toplantısında, toplantıya katılan tüm 
üyelerin katkıları ve oybirligi ile kabul edilerek Komisyon Raporu haline getirilen 
"Soruşturma, Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve infazı Erzincan Raporu 1998 ve 
2000" geregi için basılarak yayımlanmıştır (Ek 8 . Ek 9). 

Alt Komisyon çalışmalarına ait olan 1998 yılı TBMM Tutanakları Ek 6'da. 2000 yılı 

TBMM Tutanakları ise Ek Tde sunulmuştur. 

II.CEZAEVLERİNDEKİ İNCELEMELER 

A. CEZAEVLERi İLGİLİLERİ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER 

1. Erzincan Kapalı ve Açık Cezaevi 

ı. ı . ı 998 Yılında Yapılan Görüşmeler 

Erzincan kapalı ve Açık Cezaevi Müdürü ve diger yetkililerin beyanlarından , cezaevi 
hakkında aşagıdaki hususlar ve sorunlar ögrenilmiştir: 

• Erzincan cezaevinin kapalı kısmında 65 hükümlü ve 37 tutuklu; Açık cezaevi kıs

mında da 56 hükümlü olmak üzere toplam 158 hükümlü ve tutuklu bulunmak
tadır. Cezaevinde, biri bayanlara birisi de çocuklara ait olmak üzere 6 koguş b u 
lunmaktadır (Erzincan tutanak 1998. sayfa l ). 

• Cezaevinin yeterli aracı mevcuttur: ancak, yakı t personel tarafından karşıian
maktadır. Cezaevinin bir doktor bir de ögretmeni vardır (Erzincan tu tanak 1998. 
sayfa 1). 
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B. MAHKUM VE TUTUKLULARLA YAPILAN GÖRÜŞMELER 

ı. Kapalı Cezaevi 

1.1. 1998 Yılında 

• Hükümlü ve tutuklular cezaevinin mimari yapısından şikayetçi olup, "cezaevi gi
bi değ;il. yemek kokusu, tuvalet, lavabo ve yataklar iç içe" ifadeleri ile durumları
nı anlatmışlardır. Personelden memnun olmalarına karşın jandarma konusunda 
sıkıntıları olduğ;unu ifade etmişlerdir (Erzincan tutanak 1998, sayfa 3). 

• işkence olayının Türkiye'de kesinlikle herkesçe bilindiğ;ini ; savcı, doktor, bürok
ratların da bunu bildikleri halde telefon açıp birbirlerinin suçlarını kapattırdıkla
rını ifade etmişlerdir (Erzincan tutanak ı 998, sayfa 4). 

• ifa de alma ve sorguda işkencenin yaygın olduğ;u, ayrıntı ve mekan tarifleri verile
rek anlatılmıştır. işkence ve kötü muameleden sonra alınan doktor raporlarının 
gerçeğ;i yansıtmadığı, bunların yetkililerce adeta sipariş verilerek hazırlatıldığı çok 
sayıda tutuklu ve hükümlü tarafından ifade edilmiştir (Erzincan tutanak 1998. 
sayfa 3). 

• Bir mahkum, tutuklu iken yüzleşrnek üzere götürüldüğ;ü Cebeci'deki Tıp Fakül
tesi Hastanesinin 3'ncü katından atıldığ;ını iddia etmiştir (Erzincan tutanak 1998. 
sayfa 5). 

• Ayaklarından sandalyeye geçirilerek falakayla vurma, elektrik verme, araba lasti
ğ;ine geçirme ve sağa sola yuvarlama yapıldığ;ını anlatan tutuklu ve hükümlüler 
ifadelerinin sorgudaki görevliler tarafından yazıldığ;ını ve beğ;enmeyip zaman za
man yırtıldığını, sonra tekrar görevliler tarafından yazıldıklarını ve kendilerine de 
gözleri kapalı imza attırıldığ;ını, yanlarında avukat bulunmadığ;ını; bunları savcı
ya anlatmalarına rağmen "hep böyle diyorsunuz zaten; gelen böyle diyor" dediğ;i

ni, darp-cehir raporu için gidildiğ;inde polislerin yanlarında bulunduğ;unu dile ge
tirmişlerdir (Erzincan tutanak 1998, sayfa 6-7). 

• Cezaevinde havalandırmadan kaçan bir malıkuma yapılan ağır işkence ve her
hangi bir infaz memurunun adını vermesi için jandarmanın kendisine baskı ve 
işkence yapıldığı, cezaevine geldikten sonra da gardiyanlar tarafından işkence 
yapıldığ;ı iddiası diğ;er mahkumlar tarafından da anlatılmıştır (Erzincan tutanak 
ı 998, sayfa 8-9). 

• işkence yöntemi olarak , yaygın surette hakaret, küfür, kaba dayak, gözleri bağ;la
ma. çırılçıplak soyma. falaka, elektrik verme, askıya alma, lastiğe geçirme, soğuk 
suya tutma ve sırtabinme gibi yöntemlerin kullanıldığ;ı ayrıntı ve mekan tarifleri 
verilerek anlatılm ı ştır (Erzincan tutanak 1998, sayfa 7 -13). 

• Eski Erzincan Emniyet Müdürlüğü binasının altındaki nezarethanelerde, asayiş
te ve ismi tu tanaklara geçen pek çok karakolda da yaygın surette yukarıda zikre
dilen işkence yöntemlerine başvurulduğ;u mekan tarifleri verilerek kapsamlı bir 
şekilde anlatılmıştır (Erzincan tutanak 1998, sayfa ..... ). 
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• Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nün altında bir başka hükümlü babası da getirile
rek, gözleri bağlı olarak kampet dediği bir yatağa yatırılarak dayak ve işkence gör
düğünü anlatmıştır (Erzincan tutanak 1998. sayfa 19). 

• Çok sayıda tutuklu ve mahkum İstanbul , Bursa. Çorum. Antalya. Van. Kars. Ağ
rı, Samsun gibi ülkemizin çeşitli illerinin karakollarında yukarıdaki yöntemlerle 
işkenceye tabi tutulduklarını ayrıntılı olarak ifade etmişlerdir. işkence aletlerin
den cereyan temin eden aygıtın polis otomobillerinde saklandığının belirtilmesi 
dikkat çekmiştir (Erzincan tutanak 1998, sayfa 20-21-29-30,32 ,38-39) . 

• Bir başka hükümlü ise 1997 Ağustos ayında aynı yerde aynı şekilde işkence gör
düğünü anlatmıştır. Bu hükümlü 1994 yılında yakalandığında Ankara Emniyet 
Sarayı'nda çok ağır işkence gördüğünü. her vilayetin ayrı ayrı işkencesi olduğu
nu. Çorum da Alaca karakolunda ( 1975), Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde 
( 1985). İstanbul da Gayrettepe'de de sorgulandığını ve hepsinde de işkence gör
düğünü belirtmiştir (Erzincan tutanak 1998. sayfa 20-2 ı) . 

• Bir tutuklu ı 997 Ağustos ayında Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nüri alt katında 
uzun mutfağa benzer fayanslı bir odada çırılçıplak soyularak, tazyikli su sıkılarak 
askeriyede kampet dedikleri bir karyolanın üzerine yatırılarak bağlanıp idrar yol
larından ve parmak uçlarından cereyan verildiğini: çevirmeli manyetolu telefonla 
elektrik verdiklerini, bu uçları açık kabloları beline sararak vücudundaki tüm 
darp ve cop izleri ile birlikte Ağustos ı 997 de hakim karşısına çıkıp söylemiş ol
masına rağmen telierin de kendisinden alındığını, hiçbir şey yapılmadığını üste
lik "bizi şikayet edersin, öyle şikayet olmaz. böyle şikayet olur diye" bir ton da da
yak yediğini ifade etmiştir (Erzincan tutanak 1998 , sayfa 22). 

• Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nün alt katındaki aynı mekanda Aralık ı 997 de bir 
başka hükümlü de aynı işkenceleri gördüğünü. tehdit için halasını da işkenceye 
aldıklarını anlatmıştır (Erzincan tutanak 1998. sayfa 22-23). 

• Yine aynı mekanı bir başka koğuştaki bir başka hükümlü de polisin "bunları al. 
biz rahatlayalım, iş ver" diyerek ek suç yüklemek üzere 1995 yılında aynı sedye
de (kampet) aynı fayanslı mutfağa benzer Javabolu odada kemerle bağlanarak 
elektrik verilerek, askıya alınarak işkence yapıldığını anlatmıştır (Erzincan tuta
nak 1998, sayfa 27). 

• Bir başka hükümlü aynı mekanda duvarda olmayan iki taraftaki kancalara asıl
dığını. aşağıya doğru sallandığını, aynı ranzaya bağlanarak elektrik verildiğini an
latmıştır. Sorgucu koruiserlerin de isimlerinden bahsedilmiştir (Erzincan tutanak 
1998, sayfa 28-29). 

• Birçok tutuklu ve hükümlü de İl Jandarmanın subay gazinosu altındaki yerlerde 
ve özellikle sorgu odasında elektrik verme ve askıya alma başta olmak üzere çe
şitli işkence yöntemlerinin uygulandığını; işkence sırasında yüksek sesle müzik 
çalındığını yine ayrıntı ve yer tarifleri vererek ifade etmişlerdir (Erzincan tu tan ak 
1998. sayfa 36) . 

• Çocuk koğuşunda bulunan hükümlü ve tutuklular da yukarıda açıklanan yön
temlerle işkenceye tabi tutuldu klarını açıklamışlardır (Erzincan tu tan ak 1998. 
sayfa 43-46). 
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Heyetimiz tarafından: 

);.> Şimdiye kadar gezdiğimiz cezaevlerinde gözaltına alma ve sorgulama rne
kanlarında işkence görmediğini iddia eden hemen hemen yok denecek ka
dar azdır. Ancak Erzincan Kapalı Cezaevinde mahkumlar çok açık ve çok çe
şitli Türkiye'nin her yerinden de örnekler verecek şekilde mekan tarifleri ve 
bunları yapan kişileri de anlatarak işkence tasvirleri yapmışlardır (Erzincan 
tutanak 1998, sayfa 3-47). Görüşülenlerin büyük bir çoğunluğu adli mah
kumlar olup yaşadıkları kötü muamelelerin etkilerini Heyetimize anlatırken 
de bütün canlılığı ile bir kez daha yaşamışlardır. Heyetimiz tarif edilen Er
zincan içerisindeki tüm mekanları aynen anlatılanlarda olduğu gibi bulmuş 
ve incelemiştir (Bakınız sorgu mekanları). 

,._ Ayrıca Erzincan Cezaevinde pek çok hasta bulunduğu da saptanmış, hasta 
isimleri ile birlikte aile yönünden zor koşullarda olanların ve işkence iddi
alarını anlatanların isimleri ilden ayrılmadan önce korunmak ve gereği ya
pılmak üzere Erzincan Valisine heyetimizce teslim edilmiştir. 

1.2. 2000 Yılında 

• Cezaevi koşullarının yapı olarak da cezaevi koşullarına uygun olmadıgını tekrar
layan adli hükümlüler kısmen yemeklerden şikayet etseler de, kışın kalariferin 
yanmamış oldugunu söyleseler de, cezaevinde kötü muamele olmadıgını, perso
nelden de şikayetçi olmadıklarını ifade etmişlerdir (Erzincan Tutanak 2000, say
fa 3-4). 

• Genellikle cezaevlerinden parası olanların çıktıgını veya hiç girmedigini. infazı 
yakma olayının çıkıştaki sahipsiziikten kaynaklandıgını, yargıda cezaların yüze 
okunarak verilmedigini. avukatların ilgisizligini söylemişlerdir (Erzincan Tutanak 
2000, sayfa 2-3-48-54). 

• Adarnma ve suçuna göre işkenceye alındıgını söyleyen bir mahkum ı 998 yılı or
talarında Çarşı Karakolu 'nda gördügü kötü muameleyi anlatmıştır (Erzincan Tu
tanak 2000, sayfa 5). 

• Diger hükümlülerin içeris inde. Emniyet Müdürlügü alt kat Terörle Mücadele sor
gu mekanı ile nezarethaneleri son ı- 1 ,5 sene içerisinde bu bölümlerde gördükle
ri kötü muamele ve işkenceyi. mekan tanımlarıyla anlatan hükümlüler sabıkalı
ya ek suç yüklemek istemenin yaygın oldugunu belirtmişlerdir (Erzincan Tutanak 
2000, sayfa 5-6-7-8-9-10-12-13-14-1 5-16-35-39-46-48-54). 

• Jandarmanın da sorgu mekanının polis ile birlikte Emniyet Müdürlügü alt kat 
Terörle Mücadele sorgu mekanı oldugunu ifade etmişlerdir (Erzincan Tutanak 
2000, sayfa 5-6-7-35). 

• Ayrıca soruşturma ve kovuşturulmaları sırasında kötü muamele ve işkence gör
dükleri iddiaları ile ilgili olarak, bir hükümlü İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy 
Karakolu 'nda (araba lastiklerini, uzun sopaları, küçük odaları) mekan tarifleri ya
parak yaşadıklarını anlatmıştır (Erzincan Tutanak 2000, sayfa 14). 
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Bir hükümlünün işkence konusunda söyledikleri Heyetimizce konunun 
mağdurları tarafından hangi boyutlarda takip edildiği yönünde değerlendiril
miştir. 

TUTUKLU ...... - Efendim. Türkiye 'de işkencenin lcallcması mümlcün değil. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - O kadar eminsin? .. 
TUTUKLU ...... - O Icad ar eminim. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Siz. geçen sefer bize anlatmıştınız. 
TUTUKLU ...... - Evet. altı yıldır aynı koğuştayım. 
Bu klşlnln zihniyeti değişmedileten sonra .. 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- "Burada İşlcence hiç bitmez" diyorsun. neden? 
TUTUKLU ...... - Türlciye'delct zthnlyet değişmedikten sonra; yani. o ktştntn zihniyeti değişme
dileten sonra işkencenin bitmesi mümlcün değil. Çünkü. onu ne siz tespit edebiliyorsunuz. ne 
de o işlcenceyl yapan insan herhangi bir iz veya şu bu bırakıyor. Mesela -size yeni anlatmış
tım- bir örnele vereyim. Burada tşlcenceyi yaptılar.falakaya yatırdılar adamı. yerin üzerine tuz 
döktüler -buna yaşadım ben- işkence gören adamın üzerine 80-90 kiloluk adam bindi, tuzun 
üzerinde yürüttüler. Bir müddet sonra işkence gören adamın morlu/cları gitti. Tuzun üzerinde 
belclettiler. ondan sonra çıktı. Siz gelseniz onu tespit de ettiremezsiniz. o insanlara iddia ettire
mezsiniz. Çünlcü, neden: memur lcısmı. hepsi birbirini destekler: yani. demez ki. benim arka
daşım doğrudur. işkence yaptı, mümkün değil. Mesela siz İstanbul 'da bir ağaç buldunuz. İs
tanbul Valisi çılctı. ona "şu bu" dedi. Biz. bunların hepsini talclp ediyoruz. İstanbul Valisi nin. 
Emniyet Müdürünün görevden alındığını dün aleşam alt yazıda okuduk. bilmiyorum öyle şey 
var mı. yolc mu. Tabii. bunların bitmesi mümkün değil. 
İkincisi. siyasilerin de bu işlerin üzerine gitmesiiçin çolc katı ve kararlı olmaları lazım. Onda da 
sizi, sizde onu görme/c ... Siz de görüyoruz: ama. diğer uygulayıcılarda onu görmek mümlcün de
ğil: çünlcü, o işin peşini siz bıralcmıyorsunuz. Ama. sizin yaptılclarınız da çolc şey görmüyor ben
ce. Raporu tanzim ediyorsunuz. götürüyorsunuz oraya. Orada blrlcaç lcişi. o rapor üzerinde ça
lışma yapıyor. Onun geçerliliği ne lcadar oluyor. onun şeyint size bırakıyorum. 
Bizimle uzun uzun konuşacak mısınız , kapıda "5 dakikajalan" dedinlz. 
BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Hayır. siz yatıyorsunuz diye 5 dakika .. . 
TUTUKLU ...... - Biz sabahtan beri sizi belcllyoruz. 
HÜSEYİN AKGÜL (Manisa) - Geleceğimizi nereden biliyorsunuz da sabahtan beri bekliyorsu
nuz? 
TUTUKLU ...... - Biz biliyoruz. 

• Af konusu ve beklentisi zaman zaman büyük huzursuzluk verse bile tüm mah
kumların bu konudaki beklentisi devam etmektedir. 

• Tüm partilerden isteklerinin af oldugunu söyleyen hükümlü ve tutuklular "para
sı ve gücü olmayanlar cezaevinde bulunuyor. Affı artık bizler degil küçük yaşlar
daki çocuklarımız bekliyor'' mesajı ile çok üzgün olduklarını belirtmişlerdir . 

2. Erzincan Açık Cezaevi 

1998 yılında Açık Cezaevinde mahkumlarla yapılan görüşmeler sonucunda kendile
rine yukarıda zikredilen yöntemlerle işkence yapıldıgından bahsederek sevklerde 
jandarmanın tutumundan yakınmışlardır. Açık cezaevinde olmalarına ragmen mah
kumların durumlarından çok da memnun olmadıkları anlaşılmıştır. 
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Ye mek salonunda açık cezaevi mahkumlarıyla yapılan toplantı sırasında aşağı

daki noktalar Heyetimizin dikkatini çekmiştir (Erzincan tutanak 1998, sayfa 
59-60). 

> Genelde açık cezaevine seçilmiş olan bu mahkumların idareye yakın olanlar ol
dugu izlenimi alınmıştır. 

> Mahkumların konuşma şekillerinin. olaylara yaklaşımlarının. diger gezdigimiz 
tüm koguşlardaki mahkumların yaklaşımlarından ve konuşma şekillerinden be
lirgin derecede farklı oldugu görülmüştür. 

> Ayrıca ı O yılın üzerinde ceza almış cinayet suçluları ile uyuşturucuya baglı suç
lardan hüküm giyıniş mahkumların yarı açık cezaevinde bulundugu görü lmüş

tür. 

> Çogunda oldukça cüretkar ve kişisel istekler getiren yaklaşımlar oldugu. bir tu
tuklunun "sınırları açın . biz 2 yılda Türkiye'nin dış borçlarını ödeyelim" dedigi gö
rülmüştür. 

::;;... Çalışma koşullarının agır oldugunu "bu yaşta bu kadar çalıştırılır mı?" soruları 
ile de dile getirdiler. 

::;;... Çalışmalarının karşılıgında aldıkları parayı da çok az bulduklarını ifade etmişler

dir. 

::;;... Bazı hükümlüler Heyetimizebu koşullarda ve bu ortamda konuşmanın çok zor 
oldugunu. çok farklı olayların döndügünü , bütün bunların ancak tahliye sonra
sı açıkça anlatabileceklerini toplu konuşma dışında iletmişlerdir. 

2000 yılındaki incelemelerde koguşlardaki mahkumlar : açıga ayrılma koşullarından 

tedirgin olduklarını. bazı haksızlıkların yapıld ıgını , açıga ayrılmalarda gasp suçu 
için son bir seneyi beklerken tecavüz suçları için son iki sene kala Açık Cezaevin e 
ayrılmanın koşul oldugunu . cezaevi idaresinin iyi hal tespitinin her zaman geçerli ol
madıgın ı . Bakanlıga yazılan yazılarda geri çevrilebildigini, bu konularda yanlışlıkla

rın da olabildigini ifade etmişlerdir. Heyetimizde mahkumların yöntem. kural ve uy
gulamalar açısından dogru bilgilendirilmedikleri. bu konu da cezaevi idaresinin de 
pek fazla yeterli bilgiye sahip olmadıgı kanaati olu şmuştur. 

Bu konuda uzmanlarından öğrenilen bilgilerden : 

• Açık cezaevine ayrılma koşullarının içerisinde suç ayırımının olmad ıgı . 

• Türkiye'de verilen hükmün (asıl cezanın) çogunlu kla iyi h alli olma koşuluna bag
lı olarak hüküm kesildigi andan itibaren cezanın 5'e bölünüp 2'le çarpılması ka
dar bir sürenin "yatar ceza" olarak çekildigi. dolayısıyla 15 yıl ceza alan b ir h ü
kümlünün genellikle ancak 6 yıl kadar cezaevinde kaldıgı. 

• Her yıl Bakanlık tarafından Açık Cezaevine ayrılma hakkı için üst sın ırın yı l ola
rak belirtildigi genelgelerin çıkartıldıgı (örnegin bu sene 31. 12.2006 yı lından ön
ce tahliye edilecek olanlar için genelge çıkarılmıştır). 
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• Bu genelge kapsamında degerlendirilenlerin ancak açık için müracaat edebilecek
leri, 

• Bir malıkurnun hükmünün kesinleştigi andan itibaren geçen üç aylık süre içeri
sinde müşahede denilen cezaevi idaresince yapılan gözleme tabi tutuldugunu, 

• Bu gözlem sonucunda iyi halli mahkum oldugu tespit edilenlerin cezaevi idaresi 
tarafından Adalet Bakanlıgı'na Açık Cezaevine çıkmak üzere bildirimlerinin yapı
labildigini, Bakanlıktan onaylandıktan sonra da suç koşulu aranmaksızın Açık 
Cezaevine ayrılabildiklerini, 

• Son iki yıldır Edirne Açık Cezaevinden kaçan mahkumların olaylarından sonra 
Bakaniıkça iyi hal koşulunun onaylanmasında dal1a titiz davrandıgı bilgileri alın
mıştır. 

• Erzincan Açık Cezaevine son altı ay içerisinde gelen 30 malıkurnun suç, suç ta
rihi, cezası, Açık Cezaevine ayrılış tarihleri incelendiginde Türkiye'de işlenen suç
ların cezasının beklenildigi kadar etkin olmadıgı Heyetimize ifade edilmiştir. 

C. HEYETİMİZiN CEZAEvi KOŞULLARINA İLİŞKİN TESPİTLERİ 

1. Fiziksel Koşullar 

::;;... Müşahede odalarının havalandırması bulunmamaktadır. Yatakların çarşafsız ve 
pis oldugu tespit edilmiştir (Erzincan tutanak 1998, sayfa 46). 

::;;... Koguşlarda havalandırma için ayrılan alanların çok yetersiz oldugu gözlemlen
miştir. 

::;;... Atölye çalışmalarında malzeme sıkıntısı oldugu heyete ifade edilmiştir. 

2. Sağlık Sorunları 

2.1. 1998 Yılında 

::;;... Cezaevi personeli ve mahkumların saglık taramaları yapılmamaktadır. 

::;;... Müşahede odalarında havalandırmanın olmadıgı, mahkumların çogunun hasta 
oldugu tespit edilmiştir (Erzincan tutanak 1998, sayfa 46). 

::;;... Protez tedavisi görmesi gereken bir malıkurnun tedavi edilmedigi heyete iletilmiş
tir. 

::;;... Berberde sterilizasyonun saglıksız bir şekilde mavi ispirto ile yapıldıgı. kan dur
durucu olarak kan taşı ve şapın kullanıldıgı tespit edilmiştir (Erzincan tutanak 
1998, sayfa 47). 
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> Şu anda cezaevinde en uzun tutukluluk süresi 13.10.1997 tarihinden beri tutuk
lu olan ve halen hükümözlü olarak Yargıtay sonucunu bekleyen bir malıkuma 
aittir. 

> Bu koşullarda yargı süresinin uzunluğu ve Açık Cezaevi ile ilgili geçiş süre
ci Heyetimizce dikkat çekici bulunmuştur. 

III. ERZİNCAN EMNİYET MÜDÜRLÜGÜNDEKİ İNCELEMELER 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Heyeti, 05 .05.1998 günü Erzincan Em
niyet Müdürlügünü ziyaret etmiş , Emniyet Müdürlügüne ait eski ve yeni binaların 
çeşitli bölümlerinde incelemelerde bulunmuş ve Emniyet Müdürü Hüseyin Demir Ue 
ilgililerden bilgi almıştır. 

31.03.2000 tarihinde Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nü ve birimlerini tekrar ziyaret 
Heyetimiz, değişmiş olan yeni Emniyet Müdürü Osman ARAÇ ve yetkililerle görüş
melerde bulunmuş, aynı mekanlarda tekrar çalışmalar yapmıştır. Bu bilgiler aşagı
da karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur. 

A. İLGİLİLERİN VERDİGİ BİLGİLER 

I. Emniyet Müdürlüğünde 

1.1. 1998 Yılında 

Heyetimizin ziyareti sırasında Emniyet Müdürü Hüseyin Demir şu açıklamalarda 
bulunmuştur : 

• Emniyet Müdürü amacını, "işte, Avrupa'da/ci polisi de gördü/c; ona bel/c i maddeten 
yetişmemiz mümlcün olmaz: ama. beynimizle, ahlalcımızla, görev anlayışımızla. in
san haklarına, hulculca olan saygımızla, onları da geçebiliriz, ben bu lcanaatteyim. 
Palisimizi de böyle motive ediyoruz zaten .. !" şeklinde beyan etmiştir (Erzincan tu
tanak ı 998, sayfa 49). 

> Erzincan Barosu avukat listesinin 1 yıllık yazılarak karakonara dağıtıldığı 
heyetimizce tespit edilmiştir. 

2. Sorgu Büro Arnirliği 

• Sorgu Büro Amirliginde dördü amir olmak üzere ı2 sorgu personeli bulunuyor. 
Bu kişilerin çoğu uzun süre terörle mücadele bürosunda çalışmış; ı2 kişinin 

onunun ı 5 günlük sorgu kursu aldıgı. diger 2 kişinin ise 12 senedir bu işi yap
tıkları için kendilerinin kurs verecek durumda olduğu ifade edilmiştir (Erzincan 
tutanak 1998. sayfa 54). 

• 2000 yılı görüşmelerinde ise TEM Sorgu Bürosunda 9 kişinin bulundugu, 3 tane
sinin akademi mezunu olmak üzere diğerlerinin polis kadrosunda olduklarını , 
sorguların banda kaydının yapılmadıgı, yılda ancak 5 operasyon yaptıklarını ifa
de etmişlerdir. 
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• 2000 yılında yapılan incelemelerde sorgu personelinin büro memurlarında farklı 
bir yapısı olmadıgı belirtilmiştir. TEM sorgu ve büroda çalışanların iş bitince din
lendirildikleri , bayan polislerin bu birimde çalışmadıkları ifade edilmiştir (Erzin
can Tutanak 2000, sayfa 76). 

• Erzincan'da taşımacılıga yönelik , sınırdan gelen suçlar olabilmekte ancak onun 
dışında organize suçun bulunmadıgı bilinmektedir (Erzincan Tutanak 2000, say
fa 75-76). 

3. TEM Fiş Bürosu 

• Fiş bürosundaki görevli polisler bilgisayar düzenine geçtiklerini ifade etmişlerdir 
(Erzincan tutanak 1998. sayfa 49). 

• Türkiye genelinde 14.000 civarında aranan oldugu ve 5 .000 kayıt girdiklerini ifa
de etmişlerdir (Erzincan Tu tan ak 1 998). 

Heyetimizin 1998 yılında yapmış oldugu incelemelerde fiş bürosunda firari sanık 
konusunda; 

• Aranan veya bir başkası tarafından ihbar edilen şahısları bulamadıkları zaman 
mahkemeye dosyaları gönderdiklerinde onları "Mahkemeye sevk ettikten sonra; 
onları ji.rar olarak tüm Emniyet Müdürlüklerine ve hudut kapılarına bildiriyoruz" 
şeklinde "firari sanık" kavramı anlatılmıştır (Erzincan Tutanak 1998) . 

• Firari sanık sayısının Erzincan ili için 64 kişi oldugu, ayrıca gıyabi tutuklama ka
rarı olanların da bulundugu belirtilmiştir. Bu sayılarda her geçen gün düşme ol
dugu belirtilmiştir (Erzincan Tutanak 1998). 

• Yetkililer firari sanıkları fezleke firarisi olmadan da şahıslar bir gün yakalanırsa, 
niçin yakalandıklarını bilmek için şahsi dosyalarının tutuldugunu bildirmişlerdir 
(Erzincan Tutanak 1998). 

2000 yılında yapılan incelemelerde Emniyet Müdürlügünün bilgi toplama fiş büro
sunda Heyetimizin bu konuda edinmiş oldugu bilgiler (Erzincan Tutanak 2000, say
fa 72-75) : 

• Erzincan nüfusuna kayıtlı suç işleyen herkesin bu büroda kaydı tutulur, 

• İfadeye dayalı firar olarak fiş açılır. Aynen diger işlemler gibi de devam eder, 

• Bir kişiye fiş açıldıgında mutlaka GBT'ye (Genel Bilgi Toplama) bildirilir, 

• Hazırlanan tahkikat evrakında resmen firar olarak geçer, 

• ifade içinde isimleri geçenler savcılık tarafından ifade veren kişi serbest bıraklisa 
bile firar olarak kabul edilir ve GBT'ye "firari sanık" olarak verilir. Yakalandıkları 
anda da ifadeleri alınır. Kişinin haberi olmasa bile kimlik bilgisi tespit edildigi an
da GBT'ye firar olarak geçer, ifadeleridir. 
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1998 ve 2000 yıllarında Heyetierimize "firari sanık" konusunda yapılan açık

lamalardan; firari sanık kavramının ve geleneksel anlayışının uygulamalarda 
sürdürülmekte olduğu, GBT'de isimleri bu yolla çıkanların ifadelerinin mutla
ka Emniye tte alındığı anlaşılmıştır. 

B. GÖZALTI VE SORGU MEKANLARI 

Erzincan Emniyet Müdürlügünde heyetimiz, Emniyet Müdürlügünün eski ve yeni 
binalarında bulunan gözaltı ve sorgulama mekanlarında -Asayiş Şube Müdürlügü , 
TEM Şubesi, Fiş Büro Amirligi, Sorgu Büro Amirligi- incelemeler yapmıştır. 

1 . Emniye t Müdürlüğündeki Gözaltı Mekanlan 

Emhiyet Müdürlügü'nün yeni binası eski tip projelerden olup hantal bir yapıdır ve 
Türkiye'de bu binadan birkaç tane bulunmaktadır (Erzincan tutanak 2000. sayfa 70). 

> Yeni Emniyet Müdürlügünün bodrumunda yapılan incelemelerde sorgu odasının 
halıfleksle kaplı oldugu, bunun dışında banyo, duş gibi ıslak mekanların bulundugu 
elektrik prizlerinin bulundugu görülmüştür (Erzincan tutanak 1998, sayfa 54-56). 

> 2000 yılında yapılan incelemelerde bu mekanın aktif bir şekilde kullanıldıgı, ko
guşlardaki tutuklu ve hükümlülerin ifadelerinde de pembe yansımalı, beyaz fa
yanslı banyo ve tuvalet alanlarının da tarif edilerek kötü muamele ve işkence id
dialarında bulunuldugu söylenilen yerler görülmüştür. Aynı zamanda terör sor
gu mekanı olarak kullanılan bu alanda fayansların pembe banyo perdeleri nede
niyle pembeleştigi Heyetimizce saptanmıştır. Bu mekanın aynı zamanda Jandar
ma ile de birlikte kullanıldıgı mahkumlar tarafından ifade dildigi gibi Emniyet 
yetkilileri tarafından da "Jandarma ile işbirligi içerisinde çalışıyoruz" ifadesi ile 
dogrulanmıştır (Erzincan Tu tan ak 2000, sayfa 70-71) 

2000 yılında yapılan incelemelerde Emniyet Müdürlüğünün ikinci katında 
Asayiş Müdürlüğüne ait müşahede ve teşhis odası gezilmiştir. 

> Her iki odanın binanın dış muhafazası olmadıgı için pencereleri siyah renkle ka
patılmış. duvarları örülmüştür. Havalandırması yoktur. 

> Zemin katın üstünde bulunan iki adet gözaltı odası havalandırmasız olup tuva
leti de yoktur. 

Bu bölümdeki ne zarethane bölümünün incelenmesinde (Erzincan Tutanak 
2000, sayfa 79) : 

> 2000 yılının ilk üç ayında 41 vakanın gelmiş oldugu, 1999 yılında ise 252 vaka
nın kayıtlı oldugu saptanmıştır. 

> Baro listesinin yine bir yıllık bütün olarak yapıldıgı görülmüştür. 1998 yılında da Er
zincan CMUK (Ceza Muhakemeleri Usulu Kanunu) avukatlarına ait olan bu baro nö
bet listesi yine bir yıllık yapılmıştı. 

> Nezarethane defterinin incelenmesinde tüm raporların "darp-cebir yoktur" iba
resiyle kayıtlarda yazılı oldugu , avukat hanelerinin tümünde ise "avukat isteme
di" ibaresinin bulundugu Heyetimizin iki yıllık kayıtları incelemesinden saptan
mıştır. 
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Emniyet Müdürünün mutfak olduğunu söylediği yer ve yerdeki delikler için 
yetkililer; galiba, tahminen kelimeleri ile mutfak maşınga fırınının ayaklarının 

girdiği delikler olabileceğini ifade etmişlerdir (Erzincan tutanak 1998, sayfa 
56). Halbuki bu mekan tutuklu ve hükümlüler tarafından çok n e t olarak işken

ce ve kötü muamele iddiaları ile tanımlanarak anlatılmıştı . 

2000 yılında boşaltılmış olarak görülen bu mekanın yetkililer tarafından boş tutul
dugu ve laboratuar yapılması düşünüldügü ifade edilmiştir (Erzincarı Tutanak 2000, 
sayfa 77). 

ERZİNCAN ESKi EMNiYET MÜDÜRLÜGÜ HALEN ASAYİŞ ŞUBESİNİN ALT KA
TlNA AİT BİR BÖLÜMÜN ŞEMASI 
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Merdlvenlerden alt kata Iniş 
Merdlven altı 
Pinpon masası 
Boş . hücre yapılması planlanan Iki oda 
Nezarethane gırışı 
Nezarethane ıslak hacım 
İkı adet nezarethane 
Dışarı çıkış koridoru 
Tutuklu girişi olarak kullanılan demir kapı 
Kampetin bulundugu mekanlar 
Arşıv odaları 

Mescıt 

Lastikler vb. bulundugu 2000 yılında boş 
olan oda 
Sorgu odası olarak kullanılan 
(mutfak denilen) mekana gırış 
Yerlerı beton olan büyük bir mekan 
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Hücre benzerı ıslak mekan. 2000 yılında 
boşaltılmış 
Su vanası 
Askıya alınma bölümü 
2-2 .5 metre aralıklı 40-45 cm derınligı olan 
beton Içine gömülmüş yaklaşıJ{ lO cm enin
de boru ile yapılmış askı yuvaları. 2000 yı
lında bu yuvaların beton ile dolduruldugu 
görüldü 
Duvarları fayans olan bu mekanın 2000 
yılında fayansları kaldıırılmıştır 
Lavoba ve fayans tezgah. 2000 yılmda kal 
dırılmıştır. 
Beton direk 
Davlumbaz. 2000 yılında kaldırılmıştır 
Kömürlükte bulunan kampetin 1998 
yılındaki ifadelerde kullanıldıgı alan 
Elektrik prizi ve rayansiarı yer ye r 
dökülmüş duvar. 



2. Sorgulama Ekibi ile Yapılan Görüşme 

> Sorgu personeli ile görüşmelerde bahsi geçen isiınierin sorgu personeli oldugu
nu saptadık (Erzincan tutanak 1998, sayfa 56-57) 

> Ayrıca " .... .. .... .. "nin birbirini tanımayan mahkumlar arasındaki lakabının "ha-
yacı " oldugu ifade edilmiştir. 

IV. ERZİNCAN CUMHURİYET BAŞSAVCISI İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER 

Erzincan Başsavcısı Yunus Kiremit ile Cezaevi Müdürlügünde yapılan görüşmelerde 

(Erzincan Tutanak 2000. sayfa 67-69) : 

> Erzincan'da 2'si bayan 7'si erkek olmak üzere 9 h a kim ile başsavcıyla beraber 6 
Cumhuriyet Savcısı bulunmaktadır. 

> İlçelerde genelde avukat bulunmamakla birlikte baroya kayıtlı toplam 20 civa
rında avukat mevcuttur. 

> 1995 yılından beri Erzincan bölgesinde fazla terör olayı görülmem ektedir. Orga
nize ve agır suçlar mevcut degildir. 

> Erzincan'da s u ç işleme oranı çok düşük olup genelde trafik kazalarma ilişkin 
suçlar, çek yasasına muhalefet suçları fazla görünmektedir. Adam öldürme, 
memurlara yön elik s u çlar azdır. 

> 1999 yılı içerisinde görülen 5 polis memurunun bir kişiye karakolda yaptıkları 
kötü muamele iddiası nedeniyle açılan davada mahkumiyet verilmiş. daha son 
ra para cezasına çevrilmiş . Şu anda da dosyasının Yargıtay'da oldugu ifade edil
di. 

> Cezaevi içers indeki fiziki koşulların yeterli olmadıgı, cezaevi iç risinde af beklen
tisinin fazla oldugu , tadilat tamirat yapılsa çok fazla fark etm eyecegi belirtildi. 

> Cezaevinde önemli bir sorunun şu anda m evcut bulunmadıgı, koguşlardaki gö
rüşmelerde işkence iddiasında bulunan malıkurnun bacagındaki rapor alınan 
rahatsızlıgın bir yanık sekeli oldugu Başsavcı tarafından ifade edilmiştir. 

> Mahkumların cezaevi içerisinde yaptıkları bencuk elişlerine talebin fazla olma
dıgı . daha ziyade yakınlarına paketlenip gönderildigi ifade edilmiştir. 

> Cezaevinde Mümessil Savcı bulunmamaktadır. Başsavcı Yunus Kiremit'in haf
tada bir defa gelerek şikayet ku tu ların ı açmak ta oldugu ifade edilmiştir. 
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V. ERZİNCAN D EVLET HASTANESiNDE YAPILAN İNCELEMELER 

A. 1998 YILINDA 

> Erzincan Devlet hastanesinde yapılan incelemelerde , ihtiyaç duyulduğunda gö
reve çağrılan bir pataloğun ve bir de patoloji laboratuarının bulunduğu görül
müştür (Erzincan tutanak 1998, sayfa 59). 

> Otopsilerde lüzumu halinde patoloji uzmanının çağrıldığı heyete iletilmiştir (Er
zincan tutanak 1998, sayfa 59). 

> Otopsi. kural olarak sağlık ocaklarındaki hekimler tarafından yapılmaktadır. 
Ancak Devlet Hastanesine yeni gelen patolog, eğer "görevde ise" otopsiye alın
maktadır (Erzincan tutanak 1998. sayfa 2) . 

> Mahkum koğuşunun ayrı bir binada olduğu ve pek kullanılmadığı gözlemlen
miş, ameliyat olacak veya yoğun bakunda tutulan mahkumların serviste yatırıl
dığı heyete ifade edilmiştir (Erzincan tu tan ak 1998, sayfa 59) . 

B. 2000 YILINDA 

> Erzincan Devlet Hastanesi'ndeki adli vakaların kayıtlı olduğu defterin diğer iller
deki gibi standart bir defter olmadığı saptanmıştır. Teşhis ve bulguların yer al
madığı bu defterde sadece kimlik kaydı ve giriş tarihleri mevcuttur. Raporların 
mahiyeti ve sonuçları izlenmek istendiğinde ise adli kayıt defterinden tek tek 
aranması gerekmektedir (Erzincan Tutanak 2000, sayfa 82). 

> Adli raporlar hastane acil servisinde üç nüsha halinde düzenlenmekte bir tane
si getirene diğer iki tanesi ise hastanede kalmaktadır. 

> Adli tıp ile ilgili ayrı bir bölüm yoktur. Bu konu hastane acil servisinde çözül
mektedir. 

1998 yılında pek kullanılmadığı ifade edilen ve tadilat geçireceği söylenen has
tanenin mahkum koğuşunun bu kez tümden yok olduğu görülmüştür. Gerekti
ğinde hasta servislerinde mahkumların tedavi edildikleri belirtilmiştir . 

VI. ERZİNCAN İL JANDARMA 

• istihbarat şube müdürü 1995 yılında gelen emirle geçen sene var olan 5 ayrı hüc
reyi kaldırdıklarını. orada görüldüğü gibi, güzel, modern, bayanlara ayrı güzel bir 
yer yapıldığını; en son bir yaralı terörist kızın geldiğini, buradan gitmek istemedi
ğini açıklamıştır (Erzincan tutanak 1998, sayfa 65). 
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Suç oranının az. organize suç ve terör suçlarımım hemen hiç olmadıgı. kısmen adi 
suçların görüldügü Erzincan'da, kötü muamele ve işkence olayıarına ilişkin iddialar 
ile bu denli karşıtaşılmış olması son derece ilginçtir. Elbette bu durumun emniyet 
elemanlarının niteliginden ve egitim eksikilginden kaynaklandıgı söylenebilir. Ayrı
ca emniyet görevlilerinin bu suçların yaygın olarak işlendigi bölgelerden Erzincan'a 
tayin olarak gelmeleri ve oralarda edindikleri alışkanlıkları Erzincan'da da devam et
tirmiş olmalarının da düşünülmesi gerekir. 

Heyetimizin diger önemli bir gözlemi ise ; nezaret defterlerinde tutukluların hemen 
tamamının avukat istememiş olmalarıdır. Yine bu kadar kötü muamele ve işkence 
iddialarına ragmen kayıtlardaki doktor raporlarında "darp cebir izine rastlanmamış
tır" ifadeleri yer almaktadır. 

Tutukluların emniyet görevlileri ile birlikte doktor muayenesine götürülmeleri 
muayenelerin objektifligini engellemektedir. 

B. YARGlLAMA 

Sorgu aşamasında yaşanan olumsuzluklar yargı sürecini de etkilemektedir. Savun
ma hakkından yeterince yararlanılmamasının yanında, adli tıp ve kriminal labora
tuar sonuçlarının gecikmesi yargı sürecini uzatmakta ve olumsuz yönde etkilemek
tedir. 
Yargının en önemli unsurlarından olan "savunma hakkı"nın tutuklular tarafından 
yeterince bilinmemesi kadar. görevlilerin de bu hakkı hatırıatmakta isteksiz olma
ları Erzincan'da yargı sürecinde savunma açısından zaaf yaratmaktadır. 

Soruşturma, kovuşturma sürecinde Başsavcılarımızın ve mülki amirlerimiz olan 
Valilerimizin yetki ve sorumluluklarının bilincinde olmaları. denetin1 görevlerini ak
saksız yerine getirmeleri . diger ilgili kuruluşlarla koordinasyon saglamaları sorunla
rın çözümü için bir zorunluluktur. 

C. CEZA VE iNFAZI 

Cezaevinin fizik ve kullanım açısından koşullarının uygun olmadıgı . binanın ilk ya
pılışında cezaevi olarak tasarlanmamış olmasının da bu konuda etkili oldugu sap
tanmıştır. 

Cezaevi içerisindeki 1998 döneminde yapılan çalışmalarda görülen pek çok agır has
tanın 2000 yılı döneminde olmadıkları görülmüştür. 

Ceza Yine ait saglık ve hijyen koşullarının Erzincan Saglık Müdürlügü tarafından ro
tasyon ile verilen pratisyen doktorlar tarafından yürütülmekte oldugu saptanmıştır. 

Cezaevinde bir ögretmenin bulunmasına ragmen "egitim ve rehabilitasyon ekibinin" 
diger elemanlarının eksik oluşu, kişinin önce kendisine sonra topluma kazandırıl
masında yetersizlige sebep olmaktadır. 

Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklu ların topluma kazandırılınaları yönünde di
ger kamu ve meslek kuruluşları (örnegın belediye ve odaların) ile önemli bir işbirligi 
gözlenmemiştir. 
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Açık cezaevleri, infaz uygulamalarında kapalı mekan cezasını tamamlayan, reha
bilitasyon ve uyum süreci içinde kaldırılmaması gereken bir rej imdir. Açık cezaevine 
geçme konusundaki olumsuzluklar. ülkemizde mahkum için alınan "iyi hallilik" 
kararının veriliş şeklinden kaynaklanmaktadır. 

Batı ülkelerinde kapalı cezaevinde kalma sü resi mahkumlar için açık cezaevlerinde 
kalma süresinden daha fazladır. Ülkemizd e ise iyi h a llilik kararı , cezaevi yönetimi 
tarafından suç ayırım ı yapılmaksızın. infazın kesinleştiği tarihten 3 ay sonra baş
lamak üzere hemen kazanılmış bir ha k gibi verilebilmektedir. Her ne kadar onay 
makamı Bakanlık ise de. müşahede işlemleri uzman kararı olarak. bilinçli ve 
zamana yayılmış standartları kapsayan bir çalışma sonucu verilmelidir. 

Özetle, iyi hallilik kararının kazanılmış hak olmaktan çıkarılıp, kazanılabilecek 
hak anlayışına dayandınlması gereklidir. 
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Ek I 
. . . 

10 ŞUBAT 1998 TARIHLI KOMISYON KARARI 





T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYON BAŞKANLIGI 

Es:ıs No: ı 

K;mır No: J 

KARAR: 

Türkiye Büyi.lk Millet Meclisi insah Haklanru inceleme Komisyonunun 20. Dönem 3. 
Yasama Yılının ı C Şubat 1998 tarihli 6. toplantısında aşa~ıdaki kararlar alınmıştır : 

1- :Yunanistan'da Batı Trakya Turkazınlığına 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 oybirli~yle, 

2- Cezaevleri konusunda yapılacak alan çalışmasının planlanması hususunda Başkanlık 
Divanına yetki verilmesine oybirliAiyle, 

3- Komisyonumuzun 19.2.1997 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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r. Sem:ı PİŞKİNSÜT 
Aydın Milletvekili 
Komisyon Başbnı 



T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU 
:6 10.2.1998 Toplantı no 

Konu :Cezaevleri konusunda yapılacak alan çalışmasmın planlanması 
hwusunda Başkanlık Divanma yetki verilmesi hakkında. 

Başkan 

Dr. Sema PiŞKINSOT 
Aydın Mi tvekili 

Üye 
Osman KILIÇ 

!stanbul Milletvekili 

Üye 
CaferGÜNEŞ 

Kırşehir Milletvekili 

Üye 
~anYETENÇ 

ra Milletvekili 

Üye 
İbrahim Halil ÇELİK 
Şanlıurfa Milletvekili 

Başkanvekili 

Suha TANIK 
lzmir Milletvekili 

Üye 
MehmetEmin 
AYDINBAŞ 

!çel Milletvekili 

Üye 
Yılmaz 

KARAKOYUNLU 
!stanbul Milletvekili 

Muğla Milletvekili 

Üye 
BayarÖKTEN 
Şırnak Milletvekili 
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Başkanvekili 

ÜmranAKKAN 
Edirne Milletvekili 

Üye 
Fatih ATAY 

Aydın Milletvekili 

Üye 
FeritBORA 

Diyarbakır Milletvekili 

Üye 
Bahri ZENGİN 

!stanbul Milletvekili 

Üye 
Yaşar CANBAY 

Malatya Milletvekili 

Üye 
İbrahim ÇEBİ 

Trabzon Milletvekili 



Ek 2 

22 NİSAN 1998 TARİHLİ BASKANLlK DİVANI KARARI 





T.C. 
TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISi 

INSAN HAKLARINIINCELEME KOMISYON BAŞKANLIGI 

KARAR NO : S 22.4.1998 

BAŞKANLIK DİV ANI KARARI 

Komisyonwnuzun I O Şubat I 998 tarihli 6. toplantısında Başkanlık Divanımı:uı 
verilen yetki uyannca cezaevleri konusunda başlatılan çalışmalara Eıazıı Erzurum, Tunceli 
ve Erzincan cezaevleri ile devam edilmesine, Komisyon ve Heyet BaşJcanı Aydın Mv. Dr. 
Sema Pişkinsüt, Malatya Mv. Yaşar Canbay, İstanbul Mv. Osman Kılıç ve Diyarbakır Mv. 
Haşim Haşimi 'den oluşan bir beyetin anılan cezaevlerinde incelemelerde bulunmasma karar 
verilmiştir. 

- ~ .'• 

, .. - , / . . . :.ui.,.-.l 
~ 1 ·(;tr- .; 

aşkan <;~~ekili 'Başkanvekili 
Dr. Sema PİŞKİNSÜT Suha TANlK ÜmranAKKAN 
Aydın Mv. İzmir Mv. Edirne Mv 
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Stizcü 
SabriERGÜL 
İzmirMv. 

. /' 

Kati \ p 1 . 

M.B~ İN~ETAHTACI 

Gaziante~ ·Mv. 
( 1\ 

.. : \ \ 
\ 
.1 





Ek 3 

04 MAYIS 1998 TARIHLI BAŞKANLIK OLURU 





T.C. 
TüRKiYE BüYüK MtLLET MECLtSt 

İNSAN HAKLARINI !NCELEME KOMlSYONU BAŞKANLIGI 
S:ıyı : A.O 1.1 .1HKJ599 
Konu: Elazığ, TWlceli, Erzincan ve Erzurum Cezaevlerine gidecek heyet hk. 30/4/1998 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Komisyonumuzun 10.2. 1998 tarihli 6. toplantısında, katılan üyelerin oybirli~i ile 
alınan karar ilişiiete sunulmaktadır. 

Komisyon karannın incelenmesinden de görillece~ Uzere, cezaevleri konusunda 
yapılacak alan çalışmasuun planlarunası hususWlda Başkanlık Divaruna yetki verilmesine 
karar verilmiştir. Komisyon Başkanlık Divanmuz 22. 4. 1998 tarihli toplantısında, 
Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Mardiri 
cezaevleriyle başlatılan cezaevleri konusWldaki çalışmalara, Elazı~ TWlceli, Erzincan ve 
Erzurum cezaevleriyle devam edilmesine, Komisyon ve Heyet Başkanı Aydın Mv. Dr. 
Sema Pişkinsüt, Diyarbakır Mv. Haşim Haşimi, Malatya Mv. Yaşar Canbay ve İstarıbul 
Mv. Osman Kılıç'tan oluşan bir heyetin 2-8 Mayıs 1998 tarihlerinde anılan cezaevlerinde 
incelemelerde bulunmasını kararla~tırmıştır. Aynca Heyete, çalışmalannda yardırncı 
olınak üzere. H:ıcettepe Üniversitesi !:nsan Haklan ve Felsefesi Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Iorına Kuçuradi ve Komisyon Uzmanı trfan Neziroğlu ile 
Tutanak ~[üdürlügil Stenografları Sabiha Demir, Aysel Güloğlu ve Sulhi Şahin ile İşletme 
ve Yapım ~HldürlüğU S~slendirme Teknisyenleri Billent Karadeniz ve Abdul!ah Baştürk 
de görevli olarak eşlik edeceklerdir. 

Heyetimiz 2 Mayıs 1998" tarihinde 9: 15 uçağıyla Erzurum· a hareket edecek. 8 
Mayıs 1998 t:ırihinde 14:45 uçağıyla Diyarbakır'dan Ankara'ya dönecektir. Heyetimizin 
Ank:ırn-Erzurum . Diy:ırbakır-Ank:ır:ı arası uçak bilecl~ri ile gi.lnltik yurtiçi harcırahlarının 
mahsubu bilahare yapılmak ilzere avans olarak tahakkuku hususu tensip ve 
ıııllsııııd el~riniıe ıırzolunur . 

Ek: Hc::c:ı Listc:si 
1\.omis: on 1\. ;ır:ırı 
Başkarılı k Di•. : ını K.ır:ırı 

Oll'R 
.. .. ... 1 ')QS 

Pİ$Kİ:VSt'T 
misyon B:ışk:ını 

Aydın .\.fill c:ıwkili 

~iı=-L._~ 
fii rk i:·.: Bii~ ük :'vlilkı .\lc!disi B:ışk:ını \'c:kili 

\Jr,... r il •. : \1 '"'·'" HJklJrını ın,,· ;... ı r.,· ll. . •ı:ı, ·. ·'" ; 
il .•• Jnlı • .. ır \'ll. \ ~ 1 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİGİ 

PERSONEL VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIGI 

PER.ÖZLÜK MD. 
SA YI : A.Ol.O.GNS.O.l2.00.02/3686 
KONU: Yurtici Geçici Görev Yolluğu . 

4.1:?./19~ 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

ILGI : l.nsan Haklarını Inceleme Komisyonu Başkanlığı'nrn, 30/04/1998 tarih ve 599 sayılr 
yazısı. 

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

Uygun görüldüğü takdirde ilgi yazı eki listede adıgeçen Üyelerin, anılan tarihlerde 
sözkonusu lllere görevli olarak gönderilmelerini ve gidiş-dönüş uçak bileti ücretleri ile 
müstehak olduğu harcırahlarının, TBMM 1998 Mali yılı Bütçesinin 111 .01 .1.001 .200 harcama 
kaleminden ödenmesini ve 210 ayrıntı koduna gider kaydadilmesini olurlarınıza arz ederim. 
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Orhan DÜLGERLER 
Genel Sekreter V. 







T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU BAŞKANLIGI 

KARARN0:5 Ankara, 22 .02.2000 

KARAR 

Türkiye BUyük Millet Meclisi 1nsan Haklannı İnceleme Komisyonu'nun 21 nci Dönem 2 
nci Yasama Yılının 22.02.2000 tarihli 13 neO toplantısında, Komisyonun görev alanına giren 
konularda çalışma gruplannın oluşturulması, konulann irdclcnmcsi için gündemin saptanması 
bususwıda Komisyon Başkanına yetki verilmiştir. 

ema AR PİŞKİNSÜT 
omisyon Başkanı 

Aydın Milletvekili 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU BAŞKANLI GI 
Toplantı No : I 3 22.02.2000 
Konu : Komisyonun görev alanına giren konularda çalışma gruplannın oluşturulması. konuların 
irdelenmesi i in elindemin sa tanması hususunda Komisvon Ba kanına vetki verilmesi hk . 

Başkan Başkanvekili Başkanvekili 

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

Aydın Mill 

İstanbul Milletvekil i 

Üye 
Ali KESKİN 

Üye~ 

Mehmet Nuri TARHAN 
Hatay Milletvekili 

--U! 

Üye 
KemalKÖSE 

Ko~ 
Üye 

Mehmet BEKAROGLU 
Rize Milletvekili 

Ka tip 
Mustafa-EREN 

Karabük M 

Üye 
Hasan MA 

Burdur Mill 

Üye 
MehmetGÖZLÜKAYA 

'fletvekili 

Üye-'· 
A.Emre KOCAOGLU 

ls bul Milletvekili 

ye 
Hüseyin AKGÜL 

~tv 'li 
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Üye 
Yaşar ERYILMAZ 
Ağrı Milletvekili 

Üye 
Orhan OCAK 

Bursa Mill.e kili 

Üye 
M.Mail BÜYÜK.ERMAN 

Eskişehjr Milletvekili 

M ,/ :v.--

ye 
FarukDEMİR 

Ardahan Mille 
/' 

Üye 
Yaşar,-;~~~ 

Malaty 



Ek 5 

29 MART 2000 TARİHLİ BAŞKANLIK OLURU 





T. C. 
TORKiYE BOYOK MiLLET MECLiSi 

İNSAN HAKLARINI !NCELEME KOM!SYONU BAŞKANLIG-I 

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

illerine gidecek heyet hk. Ankara. 29 Mart 2000 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Komisyonwnuzun 22.02.2000 tarihli 13 ncü toplanusında alınan ve ekte sunulan 
karann incelenmesinden de anlaşılacagı ilzere, Komisyonun görev alaruna giren konularda 
çalışma gruplannın oluşturulması ve konulann irdelenmesi için gündemin saptanması 
hususunda Komisyon Başkanına yetki verilmiştir. Bu yetki uyannca. kovuşturma. 

soruşturma. yargılama. ceza ve intazı ile ilgili konularda incelemelerde bulunmak üzere; 
Tunceli. Elazığ, Erzurum ve Erzincan illerine Komisyon ve Heyet Başkanı Aydın Mv. Dr. 
Sema TUTAR PIŞKINSÜT. Manisa Mv. Haseyin AKGÜL ve Malatya Mv. Yaşar 
CANBA Y"dan oluşan bir heyeı gidecektir. Heyete ayrıca Komisyon Uzmanı Ercan 
DURDULAR. Tutanak MildUrlüğü stenograllan Mehmet ŞAHIN. Aysel GÜLOCLU, 
Tuğba KASIM. Seslendirme Teknisyenleri Bülent KARADENIZ. Mustafa ZENGIN ve 
Komisyon Başkanının yakın koruması Yücel A YDOCDU'da eşlik edecektir. 

30 Mart 2000 tarihinde Ankara 'dan Erzurum'a giderek. 3 Nisan 2000 tarihinde 
Malatya'dan Ankara'ya dönecek olan Heyetimizin Ankara-Erzurum. Malatya-Ankara arası 
uçak biletleri ile gUnlilk yurtiçi harcırahlan mahsubu bilahare yapılmak ilzere avans olarak 
tahak.kuku hususunu tensip ve milsaadelerinize arz ederim. 

Ek 
Komisyon Kararı 

Aı.lrcı : TBMM lnıan Haklöırını lm:elcmc Kumısyonu 

Bıltanlıltlar!ANKARA 
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Dr. Se~-f~+~R PiŞKiNSÜT 
~ Komisyon Başkan ı 

(_ · · · Aydın Milletvekili 

Tel. : 420 S4 ll 

420 S4 34 
F:ı.x : .ııo SJ -H 



T.C. 
Tl:RKİYE .BÜYÜK J1İLLET MECLiSi GE:VEL SEKRETERLİ(;j 

PERSONEL VE :\ltjHASEBE DAİRE BASKA~U(;I 

PER.ÜZLCJ< MO. 
SA YI : t\ .OI.O.(;i\'S.0.12.!11t.02/ 3763 
KONIJ: . Yıırııı:ı (j~ı:ici I..J,)rc'· Yniiu k i ar ı 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

.. . .1 .... /2000 

ı nsan Hakları ı nceleme Komisyonu Başkanlığı ' nın . 29/03/2000 tarih ve 966 sayılı 

yazısında : 2210212000 tarihli 13 ncü toplantısında alınan karar gere~ince ifişik listede sunulan 
Komisyon Üyeleri ile Komisyon gorevlilerinın . 30/3/2000 tarihinde Erzurum'a giderek, 
3/4/2000 tarihinde Malatya'dan Ankara 'ya dönecekleri bildirilmektedir. 

Uygun görüldüğü takdirde, ifişik listede adıgeçen Komisyon Üyeleri ile Komisyon 
görevlilerinın 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre müstehak oldukları harcırahları ile 
Ankara-Erzurum-Malatya-Ankara arası ucak bileti ücreııerinin TBMM 2000 Mali Yılı 
Bütçesinin 111 .01 .1.001 .200 ve 101 .01 .1.001 .200 harcama kalemlerinden ödenmesini ve 
210 ayr ı ntı koduna gider kaydedilmesıni olurlarrnrza arz ederrm. 

J ~ ER'-0-"E.:;...M.,..._.._..---., 

OLUR 
.. ./. . .12000 

Yıldırr AKBULUT 
Türi<iye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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Genel Sekreter 



Ek 6 
1998 YILI ERZINCAN SORUSTURMA, KOVUSTURMA, YARGlLAMA, CEZA VE 
İNFAZI SISTEMLERINE ILISKIN ALT KOMISYON llEYETININ CALISMASI 

ILE ILGILi TBMM TUTANAKLARI . 



iNSAN HAKLARINI iNCELEME KOMiSYONUNUN ERZİNCAN iLi KAPALl VE AÇIK CEZAEVi 
İLE SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA MEKANLARlNDA 1998 YILINDA V APTlGI İNCELEME 

TUTANACI 

İ ÇİNDEKİLER 

KAPALl CEZAEVi 
3. KOGUŞ 
2. KOGUŞ 
4. KOGUŞ 
5. KOGUŞ 
MÜŞAHADE 
REV İR 
BERBER 
KÜTÜPHANE 
HÜCREDE KALAN MAHKÜMLA GÖRÜŞME 

ERZİNCAN EMNiYET M ÜDÜRLÜGÜ 
TEM SORGU ODASI 
TEM FiŞ BÜRO 
EMNiYET MÜDÜ RÜ HÜSEYiN DEMİR ' İN MAKAMI 
ERZİNCAN EMNiYET MÜDÜRLÜGÜ EK HİZMET BİNAS I (Esk i İl Emniyet Müdürlügo) 

ERZİNCAN DEVLET HASTANE i 

ERZİNCAN KAPALI VE YARIAÇIK CEZAEVi 

ERZİNCAN İL JANDARMA 

ERZİNCAN KAPALI VE YARIAÇIK CEZAEVi 
4. KOGUŞ (tekrar ge lindi) 
ÇOCUK KOGUŞU (tekrar ge lindi) 

Sayfa No 

8 
26 
38 
50 
71 
79 
82 
84 
85 
86 

87 
88 
88 
93 
96 

104 

106 

11 4 

12 1 
123 



İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONUNUN ERZİNCAN İLİ KAPALI VE AÇIK CEZAEVi 
İLE SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA MEKANLARlNDA 1998 YILINDA YAPTIGI İNCELEME 

TUTANAGI 

BAŞKAN: Dr. Sema TUTAR PİŞKİNSÜT (Aydın Milletvekili) 
ÜYELER: YaşarCANBAY (Malatya Milletvekili) Osman KILIÇ (İstanbul Milletvekili) 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Merhaba. 
Biz, İnsan Hakları Komisyonu olarak Tilrkiye genelinde bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmamıza cezaevleri de 
dahildir. Mildür Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz ... 
ALİ DEMİRTAŞ- Ben, yaklaşık 7 yıldan beri burada görev yapıyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , burada gördUgilmilz hemen hemen her şey sizin eseriniz. 
ALİ DEMİRTAŞ- Yaklaşık 18 aydan beri birinci müdürlük görevini yapıyorum . Deprem yılı da dahil. Eş duru
mundan dolayı tayinim olmadı. Eşim Akbank'ta çalışıyor . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Meslege nasıl girdiniz, başka nerelerde çalıştınız? 
ALİ DEMİRTAŞ- 1959 Tokat Niksar dogumluyum. Egitim fakültesi mezunuyum. 1978 yılında 2 yıllık İstanbul 
BakLrköy Egitim Enstitüsilnil bitirdim. Sonra da, tesadüfen, Erzincan ' da, hasbelkader görev yaparken, egitim 
fakültesini 4 yıla tamamlamış olmak için lisans tamamlama programı verildi . Bununla beraber, 4 yıllık lisans 
egitimimi Erzincan'da tamamladım geçen sene 1997 yılında . 1989 yılında ö~etmenlik hayatıma başlamadım . 

Serbest ticaretle iştigal ettim . 1989 yılında Adalet Bakanlıgında idare memuru olarak Sıvas ' ın im ran lı İlçesinde 
idare memuru olarak çalıştım . 1991 yılı şubat ayında Erzincan ' daki görevime başladım . Yarıaçık bir cezaeviydi . 
O tarihte burada 3 tane cezaevi vardı ; kapalı cezaevi , açık cezaevi , bir de özel tip cezaevi ; yani , buraya DGM ' nin 
Erzincan 'da olması sebebiyle. Tabii, açık cezaevinde ikinci müdür olarak göreve başladım . O tarihten bu tarihe 
kadar da sürdürüyoruz. 1996 yılının 9 uncu ayında birinci müdür oldum . O tarihten bu tarihe kadar çalışıyoruz. 

Evliyim , bir çocugum var, ilkokul 3 ' e gidiyor, ismi Utku . 
Şu anda hem kapalı ve yarıaçık cezaevi , sonradan açık cezaevine dönüştürüldü Bakanlık oluruyla. Yani, yanaçık
Iann hemen hemen yüzde 90'ı açık cezaevi statUsline dönüştürüldü . Şu anda hem kapalı hem açık kısmında bir
inci müdür olarak görev yapmaktayım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İki taraf için de normal , içerideki hükümlü , tutuklu sayılarını , kadın erkek 
sayılarını rica ediyorum.? 
ALİ DEMİRTAŞ- Dosyaların hepsini hazırladık . Takdim edecegim sonra. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir de, son 15 içerisinde cezaevine girenierin isim ve koguş listesini rica 
ediyorum. 
ALİ DEMİRTAŞ- Suçlara gerek var mı? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Daha iyi olur. 
ALİ DEMİRTAŞ-Kapalıda 65 tane hükümlümüz var, 37 tane de tutuklumuz var. Açıkta da 56 kişi var. Toplam 
158 kişi var. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Kaç koguş var? 
ALİ DEMİRTAŞ - Şu anda kapalıda 6 koguşumuz var. Bu 6 koguşun 4 'U normal , hükilmlil , tutuklu koguşu , 1 
koguşumuz bayan koguşu , 1 koguşumuzu da çocuk koguşu olarak kullanıyoruz. Ama, bize Sıvas ' tan 40 kişilik 
bir sevk geldi , yaklaşık 12 nci ayda. O bizim kapasitemizi çok yükseltti . Hilkümlü, tutuklu sayımız, kapalı için 
140'a çıktı. O da bizde bayagı zorlamalar yaptı. Yarıaçıgın bir kısmı tadilatla kapalıya çevrildi. Yani, burada 
deprem olunca 1992 yılında, denildi ki , geçici olarak, sadece tutukluların barınacagı 30-40 kişilik bir cezaevi 
olarak yapılmıştı ; ama, sonradan, 5 Nisan kararlarından ötürü bu iptal edildi. Yeni bir cezaevi yapılamayınca, 

haliyle, hükümlü ve tutuklu sayımız artınca, kapalı cezaevi aslında dar, pek de kullanışlı degil. Devamlı inşaatla, 
tamiratla ugraşıyoruz; usulüne göre yapılmış bir kapalı cezaevi degil ; yani, havalandırmalarımız filan da dar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Adalet Bakanlıgı , bu konuyla ilgili herhangi bir şey yaptı mı? 
ALİ DEMİRTAŞ - Yeni bir özel tip cezaevini n, yeni bir sistem cezaevi olarak, herhalde, Diyarbakır' da bir örnegi 
yapı lacakm ış . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzurum'da da var. 
ALİ DEMİRTAŞ- Erzurum'daki E tipi. Buraya çift sistemli , karışık, özel bir cezaevi demişlerdi ; ama, onun da 
yapılma imkanı olmadı zannediyorum; çünkü, bu, trilyonluk bir proje . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hazırlanan listenin içerisinde şu anda cezaevinde olup da görünen, ancak, 



bir nedenle, mesela, sagl ık olabilir, hastanede olabi lir veya bir sevk durumu olmuş olan veya bir başka ile sevk
le gönderilmiş olan varsa, onları da ekieyebilir miyiz? 
Cezaevinde şu anda 158 kişi var diye liste ald ık . Bu 158 kişiden herhangi bir nedenle dı şa rı ya sevk edilmiş olan 
var mı? İl dışına olabi lir, hastaneye olabilir, adliyeye olabilir. 
ALİ DEMİRTAŞ- Tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aracınız yeterli mi? 
ALİ DEMİRTAŞ- Aracımız şu anda yeterli . Yak ıtı , personel tarafından karşılanmak üzere 5 otobüsümüz var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞK İNSÜT- Doktorunuz var mı ? 
ALİ DEMİRTAŞ- 1 tane doktorumuz var, 1 tane ögretmen var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Zaman zaman, herhangi bir nedenle, geçic i olarak terör suçluları gelip 
kalabiliyor mu? Öyle bir yogun luk çok oluyor mu? Mesela bir PKK üyesi var. 
ALİ DEMİRTAŞ- O, yaş lı bir amca; köylü bir vatandaş ; yardım yatak lıktan almışlar . Tabii oluyor. O amca 
yardım ve yataklıktan tutuklu. Biz on l arı ay ırmıyoruz; yer olmad ı g ı için normal koguşumuzun içeri sine veri
yoruz. Mahkemesine göre; mesela, bu Diyarbakır ' da, Bingöl olarak, suç yeri itibariyle orada oldugu için 
Diyarbakır DGM'de yarg ıl an acak, oraya gönderecegiz. 
Erzincan 'a Erzurum baktıgı için şu anda, olanları da Erzurum 'a gönderiyoruz. Mahkemesinden isteniyor, ge ldigi 
zaman hemen derhal gönderiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞK İNSÜT- Bu açık kısım li stes inin a ltında özel izinde olanlar var; 2 kişi . 
ALİ DEMİRTAŞ- Açık cezaevinde yatan hükümlült:riıni z, cezasının dörtte birini tamamladığı zaman, 10 yılın 
alt ındaysa, yı lda 3 sefer, 7 günü aşmamak üzere özel izinle gönderiyoruz. Serbestçe gidip ge liyorlar; yani , evle
rine gidebiliyorlar. Cezası 10 ile 15 y ıl arasındaysa 2 sefer, 15 y ılın üzerindeyse 1 sefer gönderebiliyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- En küçük tutuklu kaç yaşında? 
ALİ DEMİRTAŞ- 13 zannediyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- O kimlerin arasında bulunuyor? 
ALİ DEMİRTAŞ- Ayrı koğuşta. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 13- 15 yaş aras ı mı onlar? 
ALİ DEMİRTAŞ- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- lrza geçme filan var, onlar ını ? 
ALİ DEMİRTAŞ- 4 tane çocuk var; genelde hırsızlık . 
Hükümlü olanları gönderiyouz. 18 ' ine gelmemiş oluyor. Bir tanesi , zannediyorum 17 yaşında; digerleri de 13-15 
arasında . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunlar kapalıda mı? 
ALİ DEMİRTAŞ-Kapalıda tabii; açık olm uyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doguın tarih leri ni ve suçlarını öğrenmek istiyoruz. 
Sosyal hizmet uzmanı -siz 8 senedir buradasınız- hiç mi ge lmedi? 
ALİ DEMİRTAŞ- Hay ır . Özel tipte de yoktu, kapalıda da yoktu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Zaman zaman , Sosyal Hizmetler İl Müdürlügünden veya daha sosya l 
çalışma yapabilen kısımlardan ve sag lık müdürlüğünden , yani , hek im dışında , burada toplantı yapıp , bazı soru
ları , özellikle ailelere de yönelik, yani , içeridekilerin sorunlarına , onların ailelerine, yani , toplum içinde yaşayan
lara, halk sag lıg ı aç ı s ından bir ça lı şma var mı ? 
ALİ DEMİRTAŞ -Öyle degil de, ferdi olarak geldi birkaç sefer. O da, normal, talep olarak değil de, şahsi, 
arkadaşlıgıınızdan ve yakınlaşmamızdan dolayı geldi . Burada Sabancı Kız Yurdu var, orada çalışan uzman 
arkadaşlar geldi birkaç sefer; ama, ferdi olarak. Yani , aileye yönelik değil. Kişinin bazen şahsi problemleri olu
yor, o düzeyde oldu . Ama, en son Bakanlıgın genelges i ge ldi. İl MüdOrlügoyle temasa geçtik. Şu anda, bir uzman 
arkadaştan -Ahmet isminde- çarşamba günü için bir randevu aldık . Kendisi ge lecek, görüşmelerimize başlıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O genelgenin fotokopisini alabi lir miyim ? 
ALİ DEMİRTAŞ- Tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir de, 1 O yaş ın üstUndeki çocuklarla ilgili ziyaret konusunda, eski 
Bakanımız Şevket Kazan Beyin talimatı vardı ; bir de ondan a l ayım . 
ALi DEMİRTAŞ- Tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktor ne zamandan beri çalışıyorsunuz. 
DOKTOR MEHMET ÖZTOPUZ - 6 ay oldu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Daha önce doktor var mıydı ? 
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DOKTOR MEHMET ÖZTOPUZ- Yoktu; ben temmuz mezunuyum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Ben de doktorum, iç hastalıkları ıntitehassısıyım . Herhalde revir vardır. 
DOKTOR MEHMET ÖZTOPUZ- Yar. 
ALİ DEMİRTAŞ - Bu, 0-1 O yaş arasındaki aileleri görüştti rm e ... eş ler ve çocuklar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buraya yatınak üzere ge len mahkum veya tutukluyu, nezarete geldigi 
zaman veya buraya alındıgı zaman . herhangi bir şekilde bir gece kadar ayrı bir yerde tutup izleme oluyor mu ve 
muayene yapıp da, ona ait bir ilk girişte rapor tutuyor musunuz? 
DOKTOR MEHMET ÖZTOPUZ- Muayene yapıyoruz tabii. Kartlara gi riş yapıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Müşahadede tutma ihtiyacı oluyor mu? 
DOKTOR MEHMET ÖZTOPUZ- Problem varsa; yani , benim açtından bir sorun olmuyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 6 aydan evvel doktor yoktu . 
ALİ DEMİRTAŞ- Evet, yeni geldi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Peki , 8 sene nasıl oldu? 
ALİ DEMİRTAŞ- İl Saglık Mtidtirlügüyle temasa geçerek, bize, geç ici olarak, haftanın belirli günlerinde, 3 gün, 
pazartesi, salı, çarşamba günleri olmak üzere doktor veriliyordu . Kendi aracımızla, biz, doktor aldık; gelip bura
da poliklinik yapıyor. Eger dışarıya sevk olması icap ediyorsa, hastalıgıyla ilgili devlet hastanesine veya ilgili 
hastaneye sevk ediliyordu; yani, doktorsuz kalmadık. Doktor Beyden önce öyle yaptık; öbür doktorumuz uzman
lığı (TUS) kazandı , Denizli 'ye gitti . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Siz? .. 
DOKTOR MEHMET ÖZTOPUZ- Şu anda öyle bir niyetim yok. Çalışamadım; biliyorsunuz, çalışmak gerekir. 
Burada çalışamadım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- ereden mezunsunuz? 
DOKTOR MEHMET ÖZTOPUZ- 1997'de Fırat Üniversitesinden mezun oldum. İlk görev yerim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİN ÜT- Aslında, görev yeri olanlar da çok başarılı olabilir. Belki, deneyim biraz 
eksik olabilir. 
DOKTOR MEHMET ÖZTOPUZ- Bir de unutulmuyor. Mesela, ben bir ilçede çalıştıgında insanda tatlı hatıralar 
kalıyor. Ne olup olmayacağının arasında, ikisinin arasında, iyilik de oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Hiç olay oldu mu Müdtir Bey? 
DOKTOR MEHMET ÖZTOPUZ- Üzücti hiçbir hadisemiz olmadı. Ufak tefek münakaşalar oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir de onun listesini almak istiyorum . Varsa kay ıtlarınızda. cezaevi 
kuruldugundan beri. Cezaevi ne zaman kurulmuş? 
ALİ DEMİRTAŞ- Cezaevi, ilk açılış itibariyle 1993 yılında açıldı kapalı olarak. 20.10.1993 yılında kapalı ceza
evi ve açık cezaevi olarak tekrar açıldı. Bu, 0-1 O yaş grubu dediğimiz; onunla ilgili açık görüşlerimiz devam edi
yor. Normal görüşlerimiz devam ediyor; yani, yaptırdığımıza dair. Açık statüsil devam ediyor, kapalı ilave oldu 
onun üstüne. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kurulduğundan itibaren gerek açıktaki gerek kapalıdaki herhangi bir 
kayda geçirilmiş, düzenlemesi yapılmış veya belli birtakım yaklaşımlar, huzursuzluk, olay varsa, içeride ölüm 
varsa, herhangi bir açlık grevi gibi bir durum varsa ... 
ALİ DEMİRTAŞ- Bizim öyle bir durumumuz olmadı burada. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , hiç olay yok diyorsunuz. 
ALİ DEMİRTAŞ- O şekilde olayımız yok. İki kişi belki kendi arasında ınünakaşa etmiştir; ama, o şekilde olay 
yok. Dışarıdan jandarmanın müdahale etmek zorunda kaldığı veya açlık grevi olarak, Bakanlıga intikal etmiş , 

kayda geçmiş bir olayımız yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİN ÜT- Herhangi bir istekleri olduğu zaman evvela dilekçe mi veriyorlar? 
ALİ DEMİRTAŞ- Tabii, bize dilekçe veriyorlar. Bana müracaat ediyorlar. Kurwn müdürüyle veya infazla hangi 
ilgili birimse ben havale ediyorum. Günlilk görüyorum. Sabahtan ögleye kadar kapalıdayım . İlk önce kapalıya , 
sonra açık kısma bakıyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başsavcımız sık gelir mi? 
ALİ DEMİRTAŞ - Başsavcımız, mtimessil savcımızla birlikte haftada bir muntazam geliyorlar. Mtimessil 
savcımızın adı Suat Caniklioğlu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Görüşleri nasıl ? Memnunlar mı? 
ALİ DEMİRTAŞ- Tabii. Her hafta kapalı cezaevinde pazartesi günü görüş günümüz, açık kısımda pazar günü . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Telefon imkanları ? 
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ALİ DEMİRTAŞ - Kapalıda yok; ama, çok çok, ai lesinden haber a lamıyorsa, bize dilekçey le başvuruyor, 
Başsavc ının veya mümessil savc ının onayını aldıktan sonra görüştürme yaptırıyorum . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNS ÜT- Ne kadarı dışarıdan ? 
ALİ DEMİRTAŞ- Şu anda, dı şarıdan gelenler hükümlü olarak biraz fazla . Önceden yöresel mahkGmdu; yani 
Erzincan . Burada suç i ş l emiş, tutuklu olmuş , hükmünü burada almış . Dı şa rıya biz göndermiyoruz mağdur 
olmas ın diye. Ancak, Sıvas ' tan 34 kişi ge ldi . 1 O kişi gitti , 24 kişi filan dışarıdan . Y a rı yarıya diyebilirim ; yoksa, 
burası mahalli bir cezaevi as lında . Dışarıdan sevke pek kapalı. Diyelim ki , batıdak i bir cezaevinde veya bir Orta 
Anadolu 'dan pek sevk olarak ge lmiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz çok sevk yap ıyor musunuz? 
ALİ DEMİRTAŞ- Hay ır ; pek gitmedi . istek olduğu zaman, bu S ıvas' tan gelen grup -gerçi hepsi Sıvaslı değildi
Sıvas E tipindeki cezaevinin tadilatı nedeniyle ge ldi ; zannediyorum , oda sistemine dönüyor oralar. Onlar, 
ai lelerinden uzak kaldığı için öy le bir sevk talebinde bulundular. Bir kısmı istekleri doğrultusunda gitti . Yazdık . 

Ama, bir kısmının henüz sevk leri çıkmadı veya olumsuz ge ldi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Öğretmen arkadaşımızın yaptıg ı faaliyetleriyle ilgili ; çünkü, öğretmen, 
epey zamandır var herhalde, daha evvel var mıydı ? 
ALİ DEMİRTAŞ- Yok; o ge leli yak laş ık 2 y ıl filan oldu . Önceden vardı , öğretmenin tayini çıktı, bir ara uzun 
boşluk kaldı ; onun içerisine de sportif faaliyetler diye şey le rini aldım. Kurs larımı z devam ediyor. Artı li se kayıt
l arım ız devam ediyor. Üniversite için bir arkadaşımız vardı , tahliye oldu, dı şarıdan devam etti . Bu faali yetleri , 
eğitim faaliyetleri içerisinde sayfa olarak mevcuttur. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Müdür Bey, konuya hakimiyetiniz ve oradaki yapı belli şeyleri gösteri
yor zaten . Bugüne kadar gezdiğimiz cezaevlerinde, çoğu zaman, personelin resimlerinin , binanın dış 

görünüşünün -aç ık ve kapalı olmak üzere- hükümlü listelerinin böyle net olarak işlendiğini görmedik. 
Sizin, bütün bunlara rağmen , cezaevleri, bizde sadece inceleme şeklinde değil , arkasına ve ilerisine bağ lı olan bir 
durum ; yani , hem sosyal yaşama dönıneleri , tekrar kendilerine yeter hale ge lmeleri hem de ceza adaletiyle de 
ilgili bir durum . Dolayıs ıyla, yapılınas ı gerekenler, daha farklı sosya l hizmetlerle, sivil toplum örgütleriyle ve 
diğer kamu kuruluşlarının da bir arada -yani , tek başına bırakmadan- çalışmalarıyla çok daha güzel olabilir. Sizin 
bu kadar deneyiıninizle, bu cezaevine şunlar da gerekir, ş u eksikliklerimiz var, bunlar için şöy le bir resmi yaz ı 

hazırladım veya şu taleplerimiz oldu, şu makamlarla değerlendiriyoruz gibi bize verebileceğiniz veya söyleye
bileceğiniz bir şeyiniz var ını ? 
ALİ DEMİRTAŞ - "Daha sağ lıklı ve huzurlu bir ortam ve yaşanı için" diye bir çalışmamız oldu. "Adalet 
Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağ lı , tüm il ve ilçe cezaevlerinde görev yapan personeller 
olarak, daha sağlıklı ve verimli bir görev anlayışıyla, mevcut cezaevlerinde cezalarının infazını çekmekte olan 
tutuklu ve hükünılül ere biraz daha yak l aşabilın ek , daha huzurlu ortam yaratı Iabilmesi açısından, fiili olarak, ceza
evi ortanıını bilen ve içinde yaşayanlar olarak görmüş olduğumuz ve sıkıntıs ını çektiğimiz bazı eksikliklerimiz 
vardır. Organize ve verinıli çalışmanın ürünleri , ş üphes i z ki , kısa zamanda alınabilmektedir . Aşağıda maddeler 
halinde sıralan an istek ve dilek l eri nıizde de gaye budur. 
Devletini seven ve onu yüce ltmek için, memuriyet hayatı boyunca birçok zorluklara göğüs geren bizler, bu istek
lerimizi de, yine, aynı ölçülerde, daha sağlam , daha düzgün ve sağlıklı bir ortamda görev yapma arzusu içinde 
dile geti rmek istiyoruz. Bunu sağlamak için, Cezaevi Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğ i adı altın
da bir derneğin kurulmasının faydalı olacağı kanaatindey iz. 
Bu dileklerimiz içerisinde, cezaevlerimizdeki düzenin sağlanması için, yönetim boşluğunun bir nebze de olsa 
giderilmesi için, tüm cezaevleri , idare, yetki ve sorumluluk konusunda, sorunlara cevap verecek değişmez bir 
kanuna kavuşturulması. 
Mahkumların , her türlü kanunsuz taleplerine fırsat verilmeyecek, idarey i zorda bırakmayacak ve pazarlıkları 
ortadan kaldıracak bir yapıya kavuşturulmalıdır." Yani , cezaevlerinin idaresinde, ortada tam net bir şey yok. Yani, 
1934 y ılında çıkarılan bir kanunla idare ediliyoruz; yani , netleşmi ş bir kanun olsa daha iyi olur kanaatindeyiz. 
Bir de, bu mahalli personelin, her türlü sevk ve idares i, Adli Yarg ı Adalet Komisyonunda, şu an, atamaları , naki l
leri ve ilk işe alınmaları oradan yapılıyor. Bunda da, cezaevi yönetiminin söz sahibi olması, cezaevi idaresine ve
rilmesi, zannediyorum, s ıkıntımızı büyük ölçüde halledecek. 
"Mensuplarımızın , şah siyet , makam ve statü haltları ile özlük hakları , en az, emsal teşkil eden, emniyet, asker 
gibi, yani, eş it işe eşit hak getirilmesi . 
Bir de, en büyük problemimiz, teknik statüye kavuşturulmas ı istenen cezaevi personelinin yetiştirilmesi , atan
ması, işe kabuller ve teknik önem arz ettiğinden, ceza infaz okulları açılarak , alt kademeli personelin bu yerlerde, 

4 



üst kademe personelin de, görevin amacına uygun olarak, hukuk, sosyal bilimler, psikoloji ve buna benzer, insan 
dogasıyla ve sorunlarıyla ilgili egitim veren en az 4 yıllık ihtisas mezunu kalifiye elemanlardan, belli bir intibak 
ve geçiş egitim i saglanarak kısa sürede teminine gidilmesi gerekiyor." Çünkü, her şeyin bir okulu var; ama, ceza
evlerinin okulu yok. Yani , bir insan , hasbelkader gelmiş , suç işlemiş ; ama, ne bileyiın , bir insan, hiç iş bula
mamış, gezmiş gezmiş dolaşmış -öyle diyelim- Türkiye şartlarında "cezaevlerinde bir imtihan açılmış , gardiyan
lık açılmış veya infaz koruma ıneınurlugu sınavı açılmış , hadi gidip müracaat edelim veya alalım ." Yani, bir elek
ten elendikten sonra olmalıdır; cezaevleri , hiç kimsenin iş bulamadıktan sonra en son girecegi yer olmamalıdır. 

Yani, burada çalışan personelin de, belli konularda, hukuk olsun sosyal bilimler olsun, deneyimli ve egitiınli 
insanlardan oluşması gerekir kanaatindeyim . En büyük eksikligiıniz, biz, her ne kadar, bina sorunu da desek; ama, 
yine insan, yine insan, yine insan. İnsandan vazgeçemeyiz. Çünkü, içeridekiler de insan, biz de insanız. Yani, bina 
kötü de olsa, yaklaşımlarımızia o insanların derdine bir çare bulunabilecegi kanaatindeyim. Yine insan diyorum. 
Teşekkür ediyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Biz, evvela, koguşların tümüne giriyoruz. Diger iki listeyi-son 15 gün 
içerisinde gelenleri- alarak girmek istiyoruz. 
CUMHURİYET BAŞSAVCISI YUSUF KİREMİT- Bizim burada terör suçlusu olmadığ ı için, gerçi , hüküınlü 
hükümlüdür; ama, bazen farkediyor, hiç olmazsa, hükümlülerin kendi şeyleri yönünden biraz daha rahat ceza
evimiz. 
ALİ DEMİRTAŞ- Özel tipiere ve E tipine göre biraz daha rahatı z. O konuda ister istemez bazı problemler oluyor. 
YUSUF KİREMİT- Ama, hiç problem olmaması mümkün deg il. Bir kere, sağlam olan insan bile o dört duvar 
arasına girdigi zaman etkileniyor. Maalesef, psikolojisi etkileniyor, morali bozuluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzurum'da adli koğuşun bir tanesinde içeride Danimarka ' da uzun sene
ler yatmış olan var. 60 kişilik bir grubun oldugu, şartların da belli oldugu bir yer. Danimarka' daki hatıralarını 
anlatıyor. İnsanlar buraya gelmeden evvel , kendi evlerindeki normal yaşamlarında bile on onbeş kişilik aileler
den bir veya iki odanın içinde yaşayanlar da var. 
YUSUF KİREMİT - Mesela, telefon iletişimini sağlamak , haberleşmeyi saglamak güzel bir şey ; ama, başka 
şeyler yapılırsa onu denetiemek mümkün değil. Yani , siz şununla görüşebilirsiniz, falan yerle görüşeınezsiniz 
diye şu anda teknik açıdan bir imkan yok. Öyle bir şey olsaydı , diyelim ki , sadece ana babasıyla veya eşiyle 
görüşebilecek bir sistem kurulsa, belki olabilir. 
ALİ DEMİRTAŞ - Dintenrnek kaydıyla olabilir; ama, belki , o da insan hakları yönünden uygun degil ; çünkü, 
ailesiyle özel bir şey görüşebilecek . İki yerde çelişki çıkıyor aslında . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzurum ' da E tipinde onu yapmışlar, fark etmişler zaten ; çok büyük bir 
tepki olmuş . Trilyonluk emek ve masraf bir anda gitmiş . Kabinler ufak ufak bölmeli ve açık kabinler; duymak, 
konuşmak mümkün değil. Daha modern bir şey olamaz ını burada deyince söylediler, telefon koymuşlar her iki 
tarafa. "Vay, devlet bizi dinliyor" diye telefonları kırmışlar, ahizeleri kırmışlar ve çok büyük zarar olmuş . Nabzı 

iyi ölüp ne istediklerini iyi tespit etmek lazım. 
ALi DEMİRTAŞ - Bizim insanımıza göre olması lazım ; ama, işte olmuyor. Bizim insan yapıınızia onlar çok farklı . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mesela, kabinler kapatılabilir ; bunun bir usulü vardır. 
Türkiye'deki 550 cezaeviyle ilgili, savcılarımızın çok gönüllü olınadıgını , yani , cezaevlerinin bakılmasının çok 
gönüllü olmadıgını görüyoruz. Bu gönülsüzlük, işten kaçmak amacıyla değil de, gerek problemler gerek soruın
luluk gerekse ek külfet getirmesinden dolayı Adalet Bakanlıgında kendileri de zaten böyle izah ediyorlar. Sizin 
önünüzde 158 kişi var; rahat bir cezaevi . Öyle bir sorun yoktur; ama, gene de, rotasyonlu olarak ını veya senelik 
olarak mı ınüınessil savcı geliyor? 
YUSUF KİREMİT- Hayır; bizde genelde kıdemli savcı arkadaş la birlikte ben de devamlı geliyorum. Cezaevinde 
görev alınama şeyi gerçekten çok yönlü ; yani , sadece, demin belirttiğiniz gibi , görevden kaçma değil ; yani , biz 
görevimizi yapacağız; ama, sorunlar çok. Biz, kendi iınkanlarıınızla, mevcut mevzuatla çözeıniyoruz bu sorun
larımızı. Bakın, bir örnek vereyim ben . Geçen sene miydi , o Emrullah ' ın kaçtığı, fırar ettigi? 
ALİ DEMİRTAŞ- Evet, 7 nci ay . 
YUSUF KİREMİT- Geçen sene yedinci ayda bir hükümlümüz kapalıdan kaçtı , fırar etti ve fırar ettiği yerle, jan
darma kulesinde nöbet bekleyen jandarma arasında 5 metre mesafe var. Bakın , oradan kaçabiliyor. Bizim infaz 
koruma memurlarımızın tabii ki kusurları var. En azından , koğuş kapısını o saatte, gece saat 9 'da, IO'da açık 
unutmuşlar herhalde veya artık neyse, bilmiyorum. Bu, havalandırma sahasına çıkıyor, oradan duvara tırmanıp
hatta, kendisine başka hükümlüler de yardımcı oluyorlar- atlıyor, kaçıyor gidiyor. Kaçtıgı, yani , attadığı yerle 
kule arasında 5 metre mesafe var. Biz kendi memurlarımız hakkında dogrudan dogruya soruşturma yapıyoruz, 

5 



hesap soruyoru z. Mevzuatımız geregi neyse, görevimizi yap ıyoruz; ama, orada en büyük sorumluluk taşıyan jan
darma eri hakkında , biz, cumhuriyet savcıs ı olarak direkt bir soru şturma yapamıyoruz . Arkasından bir fırar 

oldugu zaman, cumhuriyet savc ı s ı , cumhuriyet başsavcısı sorumlu. Canım , ş imdi benim gelip de orada hüküm
lUleri gece gU ndüz bekleyecek halim yok, nöbet tutacak halim yok. Bu nedenle biz çekiniyoruz; yani , Allah 
korusun, diyoruz ki, bizim hiçbir kusurumuz olmadan 5-6 tane hükümlü kaçsa, vay işte cezaevine bakan başsavcı , 

cumhuriyet savc ısı , ge lin bakalım siz sorum lusun uz; ki , bunların örnekleri de TOrkiye'de çok. Bir yerde, artık, o 
olaya baglı olarak, o cumhuriyet savc ı s ı ve cumhuriyet başsavcısı veya cumhuriyet savc ı s ı , icabında , bulunduk
ları yerden alınıyorlar kar kış demeden, başka yerlere gönderili yorlar. Sorumluluk o olsa, tamam ; yani , muhakkak 
olmalı da bir sorumluluk; ama, sorumlulugun yanında , o sorumlulugu yerine getirebilmek için imkanlar da tan ın
malı . Ben bir jandarma eri hakkında cumhuriyet savc ı s ı olarak soruşturma yapamıyorsam , bilmiyorum yani , nasıl 
bir sorumluluk taşıyayım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Miliki görev mi olsun , adil görev mi olsun? 
YUSUF KİREMİT- Kesinlikle ad li görev olsun ve başka bir görevle hiç görevlendirilmemeleri lazım , görev ve
rilmemesi lazım . Burada 20-30 tane jandarma eri var; ama, hemen hemen her gUn buradaki vatandaşlar alınıp 
götürülüyor, başka yerlerde, nokta kontrollerinde, yo l aramas ında kullanılıyorlar . Gece ge ldiginde, yorgun argın. 
Belki o jandarma eri de haklı. Gündüz kontrol , gece birkaç saat -hele o kış gUnlerinde sogukta- nöbet bekliyor. 
Belki uykusu gelmişti r o demin söy ledigimizjandarma erinin , yatmı ştır, uyuklamıştır. 

ALİ DEMİRTAŞ- Ki , öyle olmuş zaten. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Su istimal de olabilir ayrıca ; onun da tahkikatının yapılması lazım . 
YUSUF KİREMİT- Tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kendileri alıp tahkikat yapıyor. Bakırköy' de de bu böyleydi ; iç gUvenlik 
ile dış gUvenlik arasındak i ikibaşlılık söz konusu . O zaman, dışarının tahkikatını yapamadıgınızdan dolay ı o ayrı 
bir yap ıy la çalışıyor ve öyle bir şey oluyor ki " içerideki kendisine baks ın onda da suç var" diyor ve bir gilç savaşı 
şeklinde , iki giln sonra alınan tekrar ge riye iade edi liyor. Eger her şey i Adalet Bakanlıg ı Uzerine almış olsa, dış 
gilvenligi de ben yapacagım demiş olsa, yeti şmiş eleman l azım . En mantıklıs ı o. 
ALİ DEMİRTAŞ- Kısa sürede o söy lediğiniz şeyi n geçerli olmas ı l azım . Yani , şu anda içimizden dışarı şey yok; 
yani , dışarıdan Adalet Bakanlıgından gelen personel yok. Ya yeniden alınıyor; yani , dı şandan nakil alma imkanı 
yok. Kı sa bir süre, geç ici uzman bir personelin ge lmesi lazım cezaev lerine. 
YUSUF KİREMİT- Bizim, sadece jandarmayla, zab ıtay la , cezaevi yönUnden sorunlarımız yok; adli soruştur
malarda da sorunumuz çok. in anın, geçen giln , fotokopisini çekmek i stemi ştim ; ama, o anda başka şey l er araya 
gi rdi ; çivi yazısıy la yazmış gibi adam. Uzman çavu ş, bir olay la ilgili tutanak tutmuş. Kesinlikle hiç kimse okuya
maz. Kendisi ge lsin , eger yazdıgını okuyabilirse iyi . Yeriyorlar bir uzman çavuş; 6 ay silah egitim i görmilş ; ondan 
sonra, getiriyorlar buraya, işte , adli soruşturma yaptırıyorl ar . Bir şey söy ledigimizde, işte , bizim başka işlerimiz 
vardı, uzmanları başka yere göndermiştik . Yol araması vardı , operasyon vardı , onlara bıraktık işi . Bu sefer hiçbir 
şey diyemiyorsunuz; çünkü, birkaç başlı bir şey, özel likle jandarma. En çok zaten kendileri asker olarak kabul 
ediyorlar kendilerini . Ondan sonra, geriye kalan zaman ları olursa adli soru şturma yapıyorlar ; yoksa, ad li soruş
turma hiç önemli degil onlar için. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç savcı, hakim var? 
YUSUF KİREMİT- Erzincan'da benimle birlikte 5 savc ı var. 1 bayan savc ı arkadaş var; onun da ilk görev yeri 
buras ı. Şu anda görevde 8 hakimimiz var. Çogunlukta bayan hak imler var. Genelde eş durumundan dolayı bura
da olan hakim arkadaş lar var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Otopsi gibi , fethikabir gibi , adli rapor, adil tahkikat gibi olaylarda çok 
zorluk oluyor mu? Yani , hekim patolog, adli tabip var mı ? 

SUAT CANİKLİOGLU- Yeni bir patolog Devlet Hastanes ine geldi efendim . Onu otopsilere a lıyoruz. Daha önce 
sağlık ocaklarındaki hekim arkadaşlarla otopsiye gidiyorduk . İki tane hekim alıyorduk , onlarla yapıyorduk. Şimdi 
patolog ge ldikten sonra, patolog görevdeyse, mutlaka alıyoruz otopsiye. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Pato log olmad ı g ına göre, o zamana kadar, otopsi metarye li nereye gidi
yor veya nerede tahlil edi lebiliyordu? 
SUAT CİNAKLİOGLU- istanbu l Adli Tıbba gidiyordu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çok büyilk bir sorun ; dosyalarda birikme olur. 
YUSUF KİREMİT- Çok bUyük bir sorun. Adalet Bakanlı gından , bazen bizden görUş istenir. İ ş te, adli yargının 
sorunları , yarg ının çabuklaştırılması açısından. Her zaman bunu bildiririz. Yani , en azından , her vilayette, bir adil 
tıp şubesi mi aç ılır , nas ıl olursa, bilmiyorum . Aksi takdirde, bir rapor istiyorsunuz, trafik kazasından dolayı vatan-

6 



daş yaralanmıştır; bir yıl sonra geliyor. Yani, o dosya, sadece o raporu bir yıl bekliyor. Bu şekilde, yargı da 
gecikiyor, adalet de . 
SUAT CANİKLİOGLU - Bazen İstanbul'a zamanında da gitmiyor; bilyük bir maddi külfet aynı zamanda. 
YUSUF KİREMİT- Birtakım şeylerin milşahade altına alınmasını gerektiren olaylarda belki adli tıbba gönde
rilir. Hadi o önemli degil. Adam , adam öldünnüştür, çok önem li bir suç işlemiştir. Verilecek ceza çok ağırdır. 
Orada gönderi lebilir; olması gereken de odur bana göre; ama, demin söylediğim gibi, bir trafik kazasında yaralı 
olan bir kişiyle ilgili rapor. Bunu herkes verebilecek kapa itede olmayabilir; yani , bir adli tabibin verebileceği bir 
rapor bu . Ama, olmadıgı için , devamlı adli tıptan isteniyor. Basit bir uyuşturucu madde tahlili ; adli tıpa gön
deriyoruz. Bir tabancanın çalışıp çalışamayacağı hususunu İstanbul ' da adli tıptan soruyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, savcılarınız, hakimleriniz, kriıninal laboratuvar kullanma yönün
den, yani, polisin Erzurum 'da kriminal laboratuvarları var, Ankara 'da hem jandannan ın hem polisin var. 
YUSUF KİREMİT - Efendim, Erzurum 'da var. Hatta, biz, hazırlık soruşturmaları sırasında ilk etapta başvur
dugumuz, gittigirniz yer Erzurum; fakat, genelde, Yargıtay , bu konuda gelen raporları yeterli gönnüyor. 
Muhakkak adli tıptan rapor istiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, yetersiz liğin içinde güven bunalımı da var mı? 
YUSUF KİREMİT- Herhalde ondan kaynaklanıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , sadece teknik değ il herhalde veya bilimsel yönünden değil de, bir 
de farklı bir boyutundan olabilir. 
YUSUF KİREMİT- O da olabilir, evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Çünkü, jandarma laboratuvarına, polis ve o türdeki güvenlik birim
lerinden gidenler de var; giderse, gitmiyor daha ziyade, çok gelişmiş olsa bile. Aynı şey polis için de söz konusu ; 
adli tıp kurumu da içi boş bir müessese olarak şu anda çalışıyor. Bunu ortaya koymak üzere tüm bu konuştuğu
muz durumlarla ilgili bir tespitiniz veya bir teklifiniz oldu mu? Veya sözlü şey olabilir. Bu tür kuruluşların daha 
güvenli ve daha bilimsel çalışabilıneleri için en azından özerk bir yapıya kavuşturulmaları için bir teklifiniz oldu 
mu? 
YUSUF KİREMİT- O konuda olmadı efend im . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, özerk bir yap ı içerisinde olursa daha güvenilir olmaz mı? 
YUSUF KİREMİT- Muhakkak daha güzel olur, daha verimli olabilir, daha iyi olabilir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mesela, yurt dışında , kurumun başındaki yine kurumun amirinden ola
biliyor; ama, laboratuvarda çalışanların tümü ... 
IONNA KUÇURADİ - Hayır, polise bağlıdır ; ama, bütün personel sivil. 
YUSUF KİREMİT- Efendim, her şey birbirine bağlı ; bir zincirin halkaları gibi . Yani , toplum, acaba o laboratu
varda çalışan insanlara güvenebilecek mi , o güveni verebilecek mi? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çünkü, yüzde yüz bağlayıcı oluyorlar. 
YUSUF KİREMİT - Maalesef. Topluında devlete karşı bir güvensizlik var; devletin de vatandaşa karşı. 
Bilmiyorum, ben öyle görüyorum, gözlemlerimiz onu gösteriyor. Geçen gün bir vatandaş geldi . Oğlu cezaevine 
girmiş yardım ve yataklıktan . Şimdi bunlar için Adalet Bakanlığının tahsis ettiği cezaevleri var. İşte Zile var, Ağrı 
var -tam olarak bilmiyorum- Nevşehir var; bunlardan birine gidecek. Vatandaş geldi, izah ettim. Uğraşmanıza 
gerek yok. Belirli bir süre bu cezaevlerinden birinde kalacak. Ceza, iki yıldan aşağı düştüğü zaman -yatacak süre
si- o zaman bir talepte bulunursunuz, belki bu taratlara bir yere verirler; ki , uygulama da öyledir. Buna rağmen , 
benim söylediklerimi hiç nazara almadı. Demek ki gilvenmiyor. Ankara' ya Adalet Bakanlığına gitmiş . Oradan 
bize telefon ettiriyor, bunun durumu nasıl diye. Bana geldi " tamam işiıni hallettim , oğlum burada kalacak" dedi. 
Valiahi dedim, inşallah kalır; istiyorsanız burada kalsın ; ama, mevzuata aykırı , Bakanlığm genelgelerine aykırı , 
burada kalamaz. Ve öyle oldu. Zaten o geldikten bir hafta sonra bize Bakanlıktan yazısı geldi . Zile'ye gönder
mişler. Nonnali de budur. Bir güvensizlik ortamı var toplumda, güvenmiyor. Diyor ki, acaba Bakanlığa gitsem 
bana çare olur mu? Halk deyimiyle torpil arıyor. Bilmiyorum; ondan dolayı bir güvensizlik var; toplumun, vatan
daşın , bize, devletin kurumlarına, devlet görevlilerine karşı çok büyük güvensizliği var. Halbuki, biz onlara 
yardımcı olalım istiyoruz. Hatta, dedim ki "senin paran çok Parası yok aslında ; ama, ben şey olsun diye 
söyledim- sen devamlı git ge l bakalım Adalet Bakanlığına." Aslında, belki , cebine baksanız, yol parası bile yok. 
Ama, gidiyor o insan. 
IOANNA KUÇURADİ- Ve orada ne muamele görüyor?! 
YUSUF KİREMİT- V allah i, artık onu bilmiyorum efendim. Biz üzülüyoruz. Biz o vatandaşların içinden geldik 
buralara. Onların durumlarını biliyoruz, üzülüyoruz; ama, elimizden de bir şey gelmiyor. Olabildiğince yardımcı 
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olmaya çalışıyoruz ; mevzuatımızı , yapılması gerekeni , olabilecek şeyi izah ediyoruz; ama, çogu zaman da 
olmuyor. Özellikle devlet kurumlarının vatandaşa bir güven telkin etmesi lazım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunlar, tahliye diye çıkanlar mı oluyor? 
ALİ DEMİRTAŞ- Evet. Girip tahliye olmuş . Mesela, telefonda sarkıntılık . Tutukluymuş ; zannediyorum, nakdi 
kefaletle tahliye olmuş. Recep Eren. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç koğuş var? 
ALİ DEMİRTAŞ- 6 koguşumuz var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Her iki tarafta, bereber mi? 
ALİ DEMİRTAŞ- Hayır; açık ayrı . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kapafıda 6 koğuş mu var? 
ALİ DEMİRTAŞ - Evet, 6 koguş. 4 tane hükümlü ve tutuklu koguşumuz, 1 tane bayan koguşumuz. 1 tane 
bayanımız var zaten . Digeri normal koguş . Açık cezaevimizde de 4 tane koguşumuz var. 
Size verdigim dosyanın en altında, hükümlü ve tutukluların koguşlarına göre dagılımı var; bilgisayarla çıkarttırdı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bilgisayara ne kadar zamanda geçtiniz? 
ALİ DEMİRTAŞ- Bilgisayara geçeli yaklaşık 6 ay oldu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sadece cezaeviyle mi bagfı ? 
ALİ DEMİRTAŞ- Kişisel bir bilgisayar; yani , baglanıısı filan yok . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çok teşekkür ediyoruz. 
Biz koguşları gezelim, ondan sonra sizin ne zaman vaktiniz olursa, bir de arkadaşları ziyaret edelim. 
ALİ DEMİRTAŞ - Biz her zaman müsaitiz. Bizim burada yapacağımız bir şey var mı ; sizinle cezaevine 
girmemiz gerekiyor mu? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çok teşekkür ediyorum ; zaten, biz yalnız görüşilyoruz. 
Ondan sonra infaz memuru arkadaşlarımızla görüşecegiz, talepleri , istekleri varsa onları dinleyel im. Genelde her 
cezaevinde özlilk haklarıyla ilgili söz ediyorlar. 

KAPALI CEZAEVi 1. KOGUŞ Saat: 9.50 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı 
Aydın Milfetvekili Sema Pişkinsilt, İstanbul Milletvekili Sayın Osman Kılıç, Malatya Milfetvekili Sayın Yaşar 
Canbay, Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi MUdürü lonna Kuçuradi, Meclisten uzman arkadaşımız ve 
Tutanak Müdürlügünden stenograf arkadaşlarım ız sizlerin sorunlarını , isteklerini dinlemek için buradayız. Ayrıca 
bizim elimizde anket çalışmamız da var. Anket çalışmamız içinde evet-hayır diyebilecek kadar basit sorular var. 
O da, genellikle, cezaevinin şartlarını ve sizin kendinize ait bize söylemek istedikterinizi de içeriyor. Uzman 
arkadaşlarımız size yardımcı olup daldurmanızı saglayabifirler. Onlar da bizde kalacak, isim yazmak iste
mezseniz yazmayabilirsin iz. 
Evvela, hepinize geçmiş olsun diyoruz tabii. ("Sağ olun" sesleri) 
isterseniz, şöyle oturalım hep birlikte. 
Prensibimiz bütün koğuşlara girmek , öyle iki üç koguş seçip, yapmıyoruz. Burası çok iyi , 158 kişi ; çok iyi derken 
sayı düşük ; SOO kişilik , 1000 kişilik cezaevlerinde bile koguşların tümüne girmeye gayret ediyoruz ve bire bir 
görüşüyoruz. 

HÜKÜMLÜ 2- Yılfardır tam yetkili bulamadıgımız için biraz sizi tutacagız herhalde. Kusura bakmayın. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Önce, en uzun süredir içeride olan kim? Kaç senedir? 
HÜKÜMLÜ 1 - 6 senedir buradayım. Başka cezaevinde yartım da sonuçta buradayım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Okuma yazması olmayan var mı? 
HÜKÜMLÜ 3- Ben 92-93 ' ten beri yatıyorum . Okuma yazınam yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne probleminiz varsa konuşabilirsiniz. 
HÜKÜMLÜ 2- Problemimiz büyük; Erzincan Cezaevi yatılacak bir cezaevi degil. Hani , personelden falan degif , 
mimari yönden; sosyal hiçbir yönü yoktur bu cezaevinin. Geldiniz görüyorsunuz, her şeyimiz içeride. Başka 
cezaevleri var; Erzincan 'da en başta yaşanacak, personelinin de görev yapabilecegi bir cezaevinin olması 
gerekiyor. Yani , bunu Bakanfıga mesaj olarak veriyoruz. Hiçbir yetkili, şu ana kadar, Erzincan'da cezaevi var 
mıdır, yok mudur, mahkum var mıdır, yok mudur; kesinlikle ne geldi ne gördü . Ben 4 yıldır burada aynı koguş
ta yatıyorum . Benim gibi iki arkadaş daha var, burada sürekli 4 yıldır kalan. Bu arkadaş 6 yıldır burada ama, gitti 
başka yerlerin cezaevlerini de gördü . Bizim her şeyimiz iç içe. Şunu söylemek istiyorum, bakarsanız, tüpümüz, 
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tenceremiz, mutfagımız hep iç içeyiz. Yemek kokusu , af edersiniz, tuvalet, lavabo her şey iç içe. Başka cezaev
lerinde varmış; yani, bilyükşehirlerde yapılan E Tipi Cezaevlerinde, özel tip cezaevlerinde, oralara önem verili
yor. Burası Erzincan depreminden önce yarıaçık cezaeviydi . Orayı bir müteahhide vermişler, kafasına göre 
bölmüş burayı. Diyarbakırlı bir müteahhide vermişler, duyduk biz bunları . Kafas ına göre bölmüş ; affedersiniz, 
davar komu şeklinde bölilnmüş , içeride bir tane lavabo, bir tane tuvalet, birer metrekare. Hiçbir sosyal yönümUz 
yoktur. Ne bir spor sahamız var ne bir tenis oynayacak yerimiz var ne bir çıkıp volta atacak yerimiz var. 
Gösterecegim şi mdi buray ı , havalandırmamız var; iki koguş çıkıyoruz, 35 kişi için 35 metrekare yer var orada. 
En büyilk sıkıntımız bir defa burada başlıyor. Ben koguş sorumlusu olarak söy lüyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Memleketin neresi? Kaç yaşındas ın ? 
HÜKÜMLÜ 2- " .............. ". 42 yaşındayım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bunun dışında, cezaevi idaresinden veya infaz koruma memurlarından 
sayım sırasında, aramalar sırasında herhangi bir baskı var mı? 

HÜKÜMLÜ 2- Hayır, sadece, askeriyeden bu konuda sorunumuz var. Şu dışkapı var, oradan öteye askeriye 
bakıyor. ikibaşlılık söz konusu memlekette . Kapıy ı çıkınca askerin elindesin. Geçen sene 7 nci ayın 14 ' ilnde bir 
fırar olayı oldu bu cezaevinde. Ben şahsım adına konuşayım , ben suç işlemişim , devlet bana kanuni olarak ceza 
vermiş . Bu fırar olayında bizi tanık olarak mahkemeye çagırdılar, gittik. Askerler de, tirardan dolay ı , ceza ala
caklarını falan veya kendilerine herhangi bir baskı falan olacağından dolay ı , bilemiyoruz onları , mahkeme salo
nunun altkatı var, bodrum katı , orada bekliyoruz. Orada 13 asker, -bu zaten mahkeme tutanaklarında da belli , 
mahkemeye çıktık o konudan dolayı- bu fırar eden arkadaşı ve yardım eden iki kişiyi kıyas ıya coplarla dövmeye 
kalktı ve orada bir tanes i, şahitleri de var, ben de oradaydım . Mekanizmayı çekti , mermiler yere taştı. Ben de 
kalktım ayaga. Neticede iş savcıya intikal etti. Çocukların üzerinde yara bere var, copların yarası falan . Davacı 
olduk, tanık getirdiler seçmek için , kimler yaptı diye. Gösterdik işte şu şu diye, ben hepsini gösterdim . Bizim 
ailelerimiz, eşimiz dostumuz birinci olarak onların kontrolünden geçerek geliyor, ikinci kontrolü cezaevi idare
cileri. Sen kimin ziyaretçisisin , "Nejdet Akpınar ' ın", "sen geri kal bakayım" falan böyle, hem bizim çektigirniz 
işkence hem de dışarıda ailelerimizin çektigi işkence . Benim halam ge lir, öz halarndır benim; iki sefer ziyarete 
ge ldi buraya, ikisinde de, resmen, ben adamları gösterdim diye, komutanları oradaydı, bunları yapıyorlar . 

ikibaşlı lıktan çıkması lazım ; ama, hiçbiriniz bir araya ge lip de birşey çıkaramıyorsunuz. Yıllardan beri bir şeyler 
söyleniyor, söyleyecegimi de çok iyi biliyorsunuz, iki kelime, iki harf. Kesinlikle tutuşmuşlar bir koltuk davası , 

şudur budur, gidiyor, hiç bir araya ge lip de memleket için bir şey çıkaracaklarını sanmıyorum . Ben sizi konuş
malarınızdan falan çok iyi tanıyorum , girer gi rmez tanıdım . Mesela bu Susurluk olayında konuşmalarınız falan 
olmuştu, hepsi de yattı sag olsunlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aranızda hasta var mı? 
HÜKÜMLÜ 2- Yok; dişleri eksik olanarkadaşlarımız var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hastalık durumu olduğu zaman rahatlıkla cezaevine direk olarak 
söylediginiz zaman, hemen hekim kontrolünden geçip hastaneye götürülUyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 2- Oluyor, zaten gelip soruyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Daha önce göza ltına alınmadan , oradaki sorgulanmadan, emniyette, jan
darmada nerede olursa olsun, ondan sonra cezaevine geç işte , ceza çekmeye razı oluyor, içerideki bir disiplin 
suçundan başka bir ceza eklenip eklenmemesinden, adaletin, tutuklu oluyorsunuz, y ıllarca tutukluluk hali silre
biliyor. Yani , bunların hepsi birbirine bağlı , isterseniz şu konuyu açalım : Herkes bir biçimde buraya ge ldi . tutuk
lu olarak da olsa, hilkümlü olarak da olsa, buraya ge lmeden evvel, ister yakalanarak ister teslim olarak gittiğinizde 
gözaltına alınma yerlerinde, sorguda, emniyette veya jandarmada herhangi bir kötü muamele gördilnüz mü; 
çünkil , bunu her yerde çok açık bir biçimde işiiyoruz ve geriye doğru gidip kontrol da ediyoruz oraları. Birçok 
yerde öyle yaptık; mesela anlatıyor, elinde ayağında var, doktor raporu da aldılar; doktor raporunda da darp cebir 
yoktur diye yazıldı ; ama, ben işkence gördüm, şu vaziyetteydim diye anlatılıyor . Bu türde olan var mı? 
HÜKÜMLÜ 2- Bu işkence olayı , TUrkiye genelinde kesinlikle biliniyor. Tamam, bir suçlu suç işlemiştir, onun 
karşılığı kanunu var, maddesi var, onun gereğ i yapılıyor; ama, alıp da Filistin askılarına asmaya, coplarla döv
meye veya ayaklarına tuz basıp da yilrütmeye şiştikten sonra, bunları savcısı da biliyor, bürokrat kesimin hepsi 
biliyor; ama, ne yapıyorlar; savcı beye telefon açıyor, diyor ki , efendim, sorgusu bitmedi , 4 gün daha mUsaade 
istiyorum diyor. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Telefonla istiyor değil mi? 
HÜKÜMLÜ 2- Evet. O 4 günü niçin istiyor biliyor musunuz; ayaklarının şişi insin , vücudundaki darplar falan 

gitsin diye. Ondan sonra doktora gideceğ i zaman doktora telefon açılıyor. Deniliyor ki , durum böyle böy le; bizim 
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cezaevinde de geçen sene oldu, samimi söylüyorum . Burada birileri oldu, buradan aynen telefon açtılar oraya, 
dediler ki , böyle böy le işte şudur, budur, bu adam böyledir, raporu ona göre vermenizi istiyor ve neticede geldi . 
Yani , bu, Türkiye' de biliniyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Koğuştan mı alındı , götürüldü, cezaevinde mi şey yapıldı? 
HÜKÜMLÜ 2- Yok, bu dışarıda bir olay, ben tanık oldum buna, oldu bu . Türkiye genelinde bu devamlı oluyor; 
bu hep birbirine bağlantılı gidiyor. Savcıs ının da haberi var bundan , Başbakanın da, bakanın da haberi var, siz 
milletvekillerinin de, hastanedeki doktorun da haberi var bundan. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktor ne yapıyor? 
HÜKÜMLÜ 2- Polis savcıya telefon açıyor "bana 4 gün daha mUsaade et, sorgusu bitmedi daha, bir şeyler daha 
elde edeceğim" diyor; halbuki dediğim gibi o yara bereyi kaybetmeye çalı ş ıyor. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Yara bere üstünde olsa bile, doktor, yara bereyi görmezlikten gelebilir 
mi? 
HÜKÜMLÜ 2- Ondan sonra açı yor doktora "bu şahı s böyle böyledir, buna göre rapor diyor tanzim etmenizi rica 
ederiz" diyor. Sanık, oraya gittiğ i zaman doktor her şeyi biliyor, işte ona göre yazıyor, geçip gidiyorsunuz. Bu 
Türkiye 'de bilinmeyecek bir şey değ il ; ama, i ş te hep aramızda kaybediyoruz. 
HÜKÜMLÜ 3 - Efendim, bu arkadaşl arın içerisinde en büyük işkencey i gören benim. Bu burnumun kırılması 
Gayrettepe 'de emniyette oldu. İ stanbul'da 1993 ' te gasp isoadıyla yakalandım . " .... ....... .. . " 1963 doğuıni uyum . 
Gayrettepe'de 1993 ' ün 7 nci ay ının 21 ' inde sorgulandım . 

Gözümü bağ ladılar; beni 4 kat aşağıya , bodruma indirdiler ve benim burnumu orada kırdılar . Kafaını şuraya vur
dular, burada beze yaptı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Bir döner misin başını: Kafa arkasında lipont büyüklüğünde frontal pari
yatai bölgede 5 santimetre, burun kemiğinde deformasyon . 
HÜKÜMLÜ 3 - Ben " .... .......... " Cezaevinde yatarken ameliyat oldum tekrar bu burundan . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Oradan Gümüşhane Cezaevine mi aldılar seni? 
HÜKÜMLÜ 3 -Hay ır, oradan " ...... ...... .. " Cezaevine gittim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- " ... ........... " Cezaevinde kötü muamele gördün mü? 
HÜKÜMLÜ 3- Evet. Onları da anlatacağım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hepsini sıra sıra anlat da not alalım ; çünkü, bütün cezaevlerini sizin kay
dınız var mı yok mu, hepsini birden inceliyoruz. 
HÜKÜMLÜ 3- Bumumu kırdılar , kafamda şişti , çok büyük beze vardı ;" ........ ...... " Cezaevinde tedavi yaptırdım, 
ameliyatla aldırdım , tekrar apse yaptı , şişti orası. Dişlerimin kırılmas ı da Gayrettepe Emniyette oldu. 
OSMAN KILIÇ (İ stanbul)- Ne yaptılar yöntem olarak? 
HÜKÜMLÜ 3- Kafa, yumruk giriyorlar yani hiç . Ayaklarımdan ve koliarımdan elektrik verdiler. Kollarıma ağaç 
bağladılar, arkadan; şu şekilde askıya bağladılar. Koltuk altından bağ ladılar, Filistin askısı diyorlar. Tahtanın 
şekli yuvarlak; aşağ ı yukarı 1 metre uzunluğunda bir tahtayla bağladılar , dışarıya çıkıyor. ipte bağlıyorlar . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tipik Filistin askı s ı. 
HÜKÜMLÜ 3 - Bu dişlerim kırıldı ; sonradan inebolu Cezaevinde çektirdim, bu dişlerimin sadece kökleri kaldı. 
Ağrı yapmaya başlayınca, hava aldı , çektirdim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Lastiğe geçirdiler mi? 
HÜKÜMLÜ 3 - Lastiğe geçirmediler. Beni 13 gündüz 13 gece tuttular nezarette. Fakat, beni 1 gün olarak gös
terdiler. 
inebolu 'da cezaevinin hatasından , oradan sürgün olarak Gümüşhane' ye paket ettiler, hiçbir olayla ilgim olmadığı 
halde. " .. .... ........ " var, yeraltının ünlü babalarından biri , o adam da tuttu , içeriye hap sokturdu, 37 tane hapın 
mevzuu oldu . İki kişiyi de orada vurdurttu . Onun yüzünden Gümüşhane Cezaevinde, geldim, 2 sene 2 ay 2 gün 
kaldım. Oraya sürgün mahkOmlar geldi , oranın tadı , tuzu kalmadı. M em leketime yakın bir yere gitmek istiyorum, 
bir tUrlU gidemiyorum. En sonunda benden 16 milyon lira sevk parası aldılar ; Kütahya'ya gittim, oradan tekrar 
buraya geldim, babama, anamayakın olmak için . Sadece babam geliyor, bayramda bile gelemiyor işte. Evli deği
lim . Babam geliyor burada ağlıyor. Tabii, çok zor durumday ız . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Ne kadar zamanınız kaldı ? 
HÜKÜMLÜ 2- Benim daha ı 0,5 yı lım var; cinayetten 35 yıl aldım . Öyle darplı bir arkadaş daha var; isterseniz 
bir görün, o da anlatsın . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Tabii . 
Deniliyor ki , kendi kendine vurdu; raporlar yazıldığ ı zaman. 
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HÜKÜMLÜ 4- " .... ...... .... ";gasp, hırsızlık suçundan 6,5 yıldır yat ıyorum, 1 yıl cezam kaldı hocam . 1991 ' in ll 
nci ayının 12 ' sinden beri yatmaktayım. Gasp suçundan beni aldıklarında ben 14 gün Ankara Emniyet 
Müdilrltigünde -Et Balık ' ın orada, 5 inci katta, gasp, cinayet masası olarak belirlenmiş- işkence gördilm. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sorgu odasında mı , nerede gördiln? 
HÜKÜMLÜ 4 -Zemin katlarında işkence odaları var, ayrıca yukarıda da var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 4 Uncü katta da var mı? 
HÜKÜMLÜ 4 - 4 üncü katta da var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 5 inci kat hırsızlık masas ı , gasp bürosu, 4 üncü kat sorgu odasının oldugu 
yer. 
HÜKÜMLÜ 4 - Hayır, hepsi aynı yerde, 5 inci katta; bir de en alt zeminde var, kaloriferlerin oldugu tarafta, iki 
kat zemin olması lazım , asansörle iniliyor. Asansörle 4 üncü kattan aşagıya indiriyorlar, tek bir hücre. Zeminden 
de iki kat aşagı iniyorsun. Ben 14 gün sorgulandım , gözlerim bazen kapalı , bazen açıktı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKfNSÜT- Odayı tarif eder misin , alttan iki kat indigin yer neresiydi? 
HÜKÜMLÜ 4- Hocam , upuzun bir koridor, hep üstleri kalorifer boruları . Dip tarafta solda köşede ; diyebilirim, 
3-4 metrekare, her şey mevcut zaten orada. Yukarıda da odalarında sedye var, normal bu hastanelerde kullanılan 
sedye. Ona yatırıp bag lıyor, ayak bileklerinden, diz kapaklarından , elin oldugu yerden, gögüsten, kafanı da biri 
tutuyor. Zaten çırılçıplaksın , su dökerek manyeto veriyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İdrar yollarından da veriyorlar? 
HÜKÜMLÜ 4- Her yerinden veriyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Söyleyin, kulaklardan verdiler mi? Ne yapıldıysa, söyleyin . 
HÜKÜMLÜ 4- Ben 14 gün kaldım ; insanlıg ıından usandım . Ölmeyi çok istedim o an ve en son Cebeci'deki Tıp 
Fakültesi Hastanesine götilrdüler beni; bir şahısla yilzleştirmeye . En son beni orada, Cebeci Tıp Fakültesinde 3 
ncil kattan aşagıya attılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kim attı? 
HÜKÜMLÜ 4 - Polisler attı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Biraz zor oluyor sizin için ama, başkalarına olmaması için ; nasıl attılar , 
yani kavga mı çıktı? 
HÜKÜMLÜ 4 - Hayır efendim ; polisler, beni hastanede yüzleştirmeye götürdüler; yüzleştirmeden sonra, çıktık
tan sonra, akşam dediler, bu şerefsizle mi ugraşacagız. Yanıındakiler iki polis bir komiserdi ; camlar yerden bitişik 
oldugu için fakültenin camları bUyük, üçüncü kattan -yaklaşık 12,5- 13 metre- aşagı bizi attılar beton zemine. 
Çuval atar gibi; zaten bir tane vurdu, haynın yok , 14 gün işkencedeydim; yürümeye mecalim yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , rapor almadılar mı, darp, cebir yoktur diye? 
HÜKÜMLÜ 4 - Ben yere düştükten sonra; ayaklarım , bileklerim , elleri m, bel im, yani her yerim kırıldı ; ona rag
men ben kalktım kaçtım . Yaklaşık 300-400 metre, fakülte hastanesini bilen varsa, arka tarafın askeriye tarafına 
bir çıkışı vardır. Oradan çıktım taksiye bindim, ellerim falan hep patlamıştı. " ............. .':, kendim aslında . 

" ............ .. "ya geldigiınde jandarma aldı beni. Zaten olay yerim de jandarmalık oldugu için jandarma aldı. Tabii, 
jandarmada beni ne söylediyseın boş ; Türkiyemizde, maalesef, parası çok olan, arkası da saglaın olan insanlar 
için yasa geçerli, insan hakları geçerli . Kimsesiz insanlar için , kanun, insan hakları diye hiçbir şey yoktur. Ben 
6,5 yıldır -14 ncü hapisanem burası- o hapishane bu hapishane gezdim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , yaralı halde ne yaptılar sizi? 
HÜKÜMLÜ 4- Aldılar, götilrdüler " .............. " Devlet Hastanesine," ............ .. " Devlet Hastanesi hiçbir şey yap-
ınadı bana; çünkü, saglık ocagı orası. Beni ambulansa koydular getirdiler Ankara Numune Hastanesine. Tevkifıın 
olmadıgı için acilde bir gece yattım , her yerimi alçıya aldılar. Sabahleyin tevkifım olmadıgı için Haymana 'ya geri 
getirecekler beni, araba yok. Beni aldılar, getirdiler, Ankara Merkez Kapalı Cezaevine. O zamanki müdürü 
Mehmet Yalçın ' dı ; şu an Sıvas E Tipi Cezaevinin Müdürü. Üzerimde hiçbir şey yok zaten; her yerim alçı, ll inci 
ay. Cezaevi arnbulansının içindeyim. Mehmet Yalçın o zaman çıktı "benim açlık grevine giden ınahkOmum 
vardır, arnbulansı boşaltın " dedi . " Bu insanı içeri alın" dediler, içeri de almıyor beni . Beni çıkardılar . Merkez 
Kapalı Cezaevini bilirsiniz, askerlerin dikildigi bir kulübe vardır, ana giriş kapısında . O giriş kapısının kenarına 
betona yatırdılar beni ; ki , Ankara'nın ll nci ayı da soguktur. O şekil orada akşam saat 9'a kadar yattım , acıların 

içinde; saat 9'da Haymana ' dan askeriyenin cemsesi geldi; beni aldılar, Haymana 'ya getirdiler. Haymana'ya 
geldikten sonra bir gece jandarmanın yemekhanesinde yattım, sabah beni aldılar götürdü ler cezaevine. Haymana 
Cezaevinde 23-24 gün kaldım ; yani kendi tedaviıni bir nevi kendim yaptım. 24 gün sonra Ankara'ya kaldırdılar 

beni, geldim ; sol ayak topugumdan ameliyat oldum. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz o zaman hüküm giymemişsiniz. En azından olay yerini göstermeye 
götilrmüşler sizi . Ondan sonra kaçtı , kaçmaya yeltendi; kendini pencereden attı diye durumunuz ağırlaştırıldı mı? 
HÜKÜMLÜ 4 - O zaman tutukluydum . Şimdi , öyle oldu . Bir ağır ceza mahkemesinde ben bunları dile 
getirdiğimde , reis çağırdı bunları . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Komiserlerin is imlerini biliyor musunuz, yanınızda olanların? 
HÜKÜMLÜ 4 - Hayır bilmiyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, açıkça, nasıl olsa cezanı çekmişsin , bitiyor, burada yalan söyleye
cek değilsin herhalde; pencereyi açıp attıklarını net söyltiyorsun? 
HÜKÜMLÜ 4 - Pencereyi açma falan yok hocam ; yani normal camla çerçeveyle beraber indim aşağıya ; itek
lediler. O da diyor ki, kaçmak için kendisi bu şekilde atladı gitti diyor. Şimdi , hiçbir şey diyemezsin, tuttura
mazsın. Zaten, ispatlayamıyorsun ; kararlarımda benim burada; kararlarımı da verebilirim ; bir taksici gaspıydı, ki , 
ben olayı hiçbir şekilde kabul etmiyorum . Ben yapmadım ; ama, öyle bir şey ki , taksicidiyor ki ifadesinde, assu
bay olduğunu söyledi , Haymana yolunda Bayrak Gamizonuna gideceğini söyledi . Ben saç kesimi ve konuş
masından assubay olduğuna kanaat getirdiğim için yola çıktım. Bayrak Gamizonunu geçtiğimizde arkada otu
ruyordu, silah çekti , kafama dayadı "silr, ben gaspçıyım , seni gasp edeceğim" dedi . Üzerimdekiparayı teklif ettim 
almadı ; bazı şeyler teklif ettim almadı. '" Benzin nerede biterse, ben seni orada öldilrilr giderim' dedi" diyor. 
Ben mahkemede soruyorum, reise dedim ki "sayın reisim , bir sorun bende silah görmUş mil?" Diyor ki "hayır 
efendim , arkada oturduğu için ben silah görmedim ama, silah mekanizma çalıştırmasesini duydum ." Böyle saç
malık olur mu hocam? Ben de diyorum ki "nasıl hir silahmış yani , kızaklı mıymış, yoksa toplu muymuş?" 
" Kesinlikle kızaklıydı" diyor. Ben de gülerek diyorum ki reise " sayın reisim, smith wessondu o zaman ; yalan 
söylüyor, ben bu insana hiçbir şey yapmadım ; beni yakmayın" diyorum; bana 497/ 1 15 sene ceza verdi. Eski 
sabıkalı olduğum için kanaat getirerek ceza verdi . Eski sabıkalı olduğum için 59 uncu maddede takdire yer 
olmadığına 15 sene ağır hapisle cezalandırılmasına , yat çık oğlum dedi ve senelerdir ben bedavadan yatıyorum . 

Cezaevlerinde uğradığım haksızlıklar ... 
BAŞKAN OR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neler oldu mesela? 
HÜKÜMLÜ 4- Neler olmadı ki hocam . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hilcre cezası verdiler mi? 
HÜKÜMLÜ 4- Evet, Uşak Cezaevinde verdiler; sistemin bozuk olduğu bir cezaevi. Hilcre bazı yerlerde alt katta, 
bazı yerlerde milşahedenin en alt katını yapmışlar, kapalı olarak. 5 cinayet falan olmuştu o dönemlerde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç gün yattın ? 
HÜKÜMLÜ 4- 5 giln yattım , yalnız olarak. Zaten kötü muameleye gerek yok. Hapishane tamamen idarenin elin
den, personelin elinden çıkmış. Bunu kendiniz daha iyi biliyorsunuz. 5 cinayetten sonra oraya müfettişierin 
gelmesi , o cezaevinde hala idare diye bir şey yok. Tamamen mahkOmun elinde. Ki, yani gönderilmiş genelgeler 
var; onlarda deniyor ki, benim yarıaçık hakkım var. Bu hakkım maalesef gaspedilmekte. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neden? 
HÜKÜMLÜ 4 - Ben 6,5 yıldır yatıyorum ; ki gasp ve hırsızlık suçundan yatan bir hükümli.inün 2 yıla dUşrnek 
şartıyla , yarıaçık hakkı kazanmıştır der Adalet Bakanlığının göndermiş olduğu genelge. Benim 1 yılım kalması
na rağmen 5 aydır da bu cezaevindeyim, hiçbir cezaevinde açığa çıkamadım . Artık neden çıkamıyorum, onu da 
bilmiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O numaralarınızı alabilir miyim . 

HÜKÜMLÜ 5- Gasp ve adam öldilrme suçundan tutuklandım . 24 yaşındayım. 1994'iln 2'nci ayının 4'nde tutuk
landım . İkinci şube cinayet masası komiseri Ali Asker vardı, beni aldı; biz orada işkence gördük. Anadan doğma 
soydurdular, ilk önce falaka yedik . Cinayet masasının olduğu bölilmde, ilst bölilmde. Gözlerim kapalıydı , odayı 

tarif etmem mümkün değil de ilstilnde gasp bilrosu yazıyordu. Duvarlar yumuşak bir sUnger falan çekmişlerdi , 

altı halıfleksti . Adama işkence yaptıktan sonra zıplatıyorlardı, tavana elin değecek. 4 ncil kat olması lazım, 
bilmiyorum , cinayet masasının yanındaydı. Falakaya yatırdılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ayna var mıydı arada? 
HÜKÜMLÜ 5 -Gözlerim kapalıydı , hiç dikkat etmedim. 
Halıfleksin listüne yatırdılar, sandalyeyi üsttime koydular. Ayaklarımı sandalyenin dışına çıkarttılar. Copla falan 
vurdular, ondan sonra elektrik verdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektriği nereden aldılar? 
HÜKÜMLÜ 5 - Odadan verdiler. El ve ayaklarıma verdiler. Kabioyu göremedim, gözlerim bağlıydı, parmak-
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larıma ve ayaklarıma, idrar yollarına bağlandığını hissettim . Su olayı olmadı bende. Tekerleğin içine geçi rdiler. 
Elektriği verdikten sonra, altı saat fıill işkence gördükten sonra daha işkence gönnedim; direkt nezarethaneye 
geçtim orada kaldım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- V antilatör tuttular mı? 
HÜKÜMLÜ 5 - Hayır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Lastiğe nasıl geçirdiler? 
HÜKÜMLÜ 5 - İlk önce ayaklarıma geçirdiler; kocaman bir lastik, sert teker bayağı. Ayaklarıma geçirdiler, 
ondan sonra kafama bastırarak , ellerimle beraber kafaına geçirdiler. O, o yana atıyor, o, o yana atıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Coplaherhangi bir şey yaptılar mı ? 
HÜKÜMLÜ 5 - Ara sıra da vuruyorlardı ; ilk önce copla vurdular zaten . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tekerleğin içinden kafan ve iki ayağın , iki elin bir taraftan çıkıyor, arkan 
ve sırtın öbür tarafında kalıyor ; ondan sonra o haliyle tek erleği yuvarlıyorlar; astılar mı tekerlekle? 
HÜKÜMLÜ 5 - Hayır hayır asınadılar. Çarpıyorduk sağa sola . 
BAŞKAN OR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çarpışan otolar gibi sağa sola çarpıyordun? 
HÜKÜMLÜ 5 - Evet o şekilde . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar sürdü o? 
HÜKÜMLÜ 5 - 15-20 dakika bu olay oldu; ondan sonra 6 saat işkence gördüm ; daha sonra görmedim. 6 saat 
ayaklarıma cop vurdular, elektrik verdiler, lastik falan. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yapıyorlar? Biraz cop vuruyorlar, geçiriyorlar, sonra elektrik veriyor
lar, sonra tekrar mı cop vuruyorlar? 
HÜKÜMLÜ 5 -Tabii, öyle yapıyorlar. ifadeyi alıyorlar, beğenmiyorlar, onu y ırtıyorlar , ayrı bir ifade alıyorlar, 
en son hangi ifadeyi tutturuyorlarsa, ona bir imza artırıyorlar gözü kapalı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Avukatın yanında mıydı ; avukat istemiyorum diye imza verdin mi? 
HÜKÜMLÜ 5 - Avukatım yoktu yanımda. Zaten bir avukat geldi dedi , ben devlet tarafından geldim; işkenceden 
çıkmıştım , dedim ben avukat fılan kabul etmiyorum. Ondan sonra imza attım, tekrar savcılığa geldim, orada 
tutuklandım ve hapishaneye geldim. 
Erzurum Numune Hastanesinde acil servise doktora götürdüler; bir iki baktı , bir şey gönnedi; ondan sonra geldik 
savcı lığa . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, idrarını kaç giln yapamadın? 
HÜKÜMLÜ 5 - Yallahi , dikkat edemediın. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktor gördilkten sonra, cezaevine geldiğinde bir morarına oldu mu 
vücudunda? 
HÜKÜMLÜ 5 - Hayır olmadı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , bu türde çok eziyet çekmene rağmen gerek elektriği veriş şekil
lerinden gerek falakayı vuruş şekillerinden gerekse tekerleğin içindeki döndilrilşlerinden dolayı vücudunda çok 
da fazla iz kalmadı mı? 

HÜKÜMLÜ 5 - Kalmadı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tuzun llstilnde gezdinne, krem sürme gibi? .. 
HÜKÜMLÜ 5 - Hayır hayır o şekilde olmadı , sadece tavana zıplattılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl zıplatıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 5 -Copla vurduktan sonra, diyorlar ki, elini tavana değdir, şöyle zıplayacaksın, 15-20 dakika 
zıplatıyorlar, ayağın şişi falan iniyor, tekrar yatırıyorlar yere, yıkım faslı , yumruk vuran vurana. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, her seferindesandalyeyemi bağlıyorlar yoksa falaka gibi bir sopaya 
bağlıyorlar ını? 

HÜKÜMLÜ 5 -Yallahi, beni bir sandalyeye bağladılar; ondan sonra diğerlerini kendileri tuttular elleriyle kendi
leri vurdular. Sandalye tahta. Başım aşağıda, ayaklarım yukarıdan çıkıyor, vuruyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sırtın yerde, beline bir şey olmuyor mu, sandalyenin kenan kesmiyor 
mu? Üstilne de oturuyorlar, girer girmez çırılçıplak soyuyorlar; öyle mi? 
HÜKÜMLÜ 5 - Evet. Arama yapıyorlar, soyuyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hiç leke falan kalmıyor mu halıtlekste falan? 
HÜKÜMLÜ 5 -Olsa bile göremeın ki , ne var ne yok orada; gözlerim kapalı. Ondan sonra çıkarıyorlar nezaret
ten, ilstilnü giy, getiriyorlar savcılıga. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne derlerse de imzalıyorsun? 
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HÜKÜMLÜ 5 -Evet, mecbur. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Bu, hep gasp bürosunda, yukarıda müdüriyetİn bölümünde mi oldu? 
HÜKÜMLÜ 5- Evet. Aşagı inmedim. Gasp bürosunda, müdüriyetİn orada oldu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Terörle mücadelenin duvarları kahverengi miydi , siyah mıydı? 
HÜKÜMLÜ 5- Dikkat etmedim; ama, yumuşaktı. 
İONNA KUÇURADİ- Lastigi biraz daha anlatabilir misin; nasıl oluyor? Yani gözümüzün önüne gelsin. 
HÜKÜMLÜ 5- Kamyon tekerlegi , normallastigin içine önce ayaklarını sokuyorlar; ondan sonra başımı bastırıy
orlar; ondan sonra tekme vurup döndürtiyorlar saga sola. Komple lastigin içine giriyoruz, şu şekilde dönüyoruz. 
Sırtım bir yüzünde, ayaklarım da diger bir yüzünde kalıyor . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar hüküm aldın? 
HÜKÜMLÜ 5- 25 sene 1 O ay hüküm aldım . Şu anda 4 sene 6 aydır yatıyorum . Hüküm giyene kadar ı ,5 yıl falan 
tutuklugum sürdü. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Memleketin neresi? 
HÜKÜMLÜ 5 -" .............. ". 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Seni de dinleyelim . 
HÜKÜMLÜ 6 - Ben Erzincan Cezaevinden fırar ettim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zaman? 
HÜKÜMLÜ 6- Bir seneye yaklaştı ; 7 nci ayın 14'nde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buradan kaçan sen misin; dış güvenlik mi yardım etti sana? 
HÜKÜMLÜ 6 - Hiç kimse yardım etmedi . 20 yaşındayım . 3 yıldır içerideyim. 14 ay tutuklugum sürdü. ı5 sene 
ı O ay cinayet suçundan hüküm giydim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Ne cinayeti, namus mu, kaza mı? 
HÜKÜMLÜ 6 - Tartışma . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cinayetten sonra sen kendin mi gittin teslim oldun? 
HÜKÜMLÜ 6 - Kendim gittim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O zaman kötü muamele yaptılar mı? 
HÜKÜMLÜ 6- Yok, yapmadılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede sorgulandın? 
HÜKÜMLÜ 6 - Erzincan Emniyetinde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir tarih verebilir misin? 
HÜKÜMLÜ 6-9 veya ı o ncu ayın 6'sı , 1995 yılı. Evet, zaten kendim teslim oldum, suç aletimi de götürdüm. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Götürdün, onun için sana bir şey yapmadılar, öyle mi? 
HÜKÜMLÜ 6- Bir şey yapmadılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Agabeyinle beraber miydin? 
HÜKÜMLÜ 6- Agabeyimle beraber. Firar ettikten sonra oldu zaten. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ondan sonra ne olduysa oldu. 
HÜKÜMLÜ 6- Yakalandım, beni, burada il jandarmaya götürdüler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bize tam tarif edebilir misiniz? 
HÜKÜMLÜ 6- İl jandarmada işte söylediler; nasıl kaçtın falan . Söyledim, kapı açıktı , falan kaçtım . Askerden 
kaçınadın dedi. Şey dedim, gardiyan yok .. . "Gardiyan beni kaçırttı" diyeceksin . Ben dedim : "Yok, gardiyan 
kaçırtmadı beni, kendim kaçtım ." "Ön kapıdan kaçtım diyeceksin" diye söylediler. Ondan sonra ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ön kapıdan mı kaçmıştın sen? 
HÜKÜMLÜ 6- Yok, havalandırmadan . Yalnız, onlar suçu üzerinden atmak istediler. işte, dediler, "seni gardiyan 
kaçırttı" diye söyleceksin . işte, "bir tane gıcık oldugunun tekini söyle" diyor, "birisi beni ön taraftan kaçırttı" 
diye söyle diyor. Söylemedim işte . 1,5 gün kaldım orada. 1,5 gün boyunca her türlü işkence yapt ı lar. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Neler yaptılar? Bir anlat bakalım. 
HÜKÜMLÜ 6- Filistin askısı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir filistin askısını tarif et. 
HÜKÜMLÜ 6- Zaten, gittim , askerler seviniyorlar, bir alay sevindi ben yakalandım diye. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Neden seviniyorlar? 
HÜKÜMLÜ 6- Yakalandım diye. " .................. "; komutan, işte küfretti . Dedi "buna kimse bir şey yapmayacak, 
ben gelecegim." Sabah geldi 06.00 'da .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kendi mi yapacakmış? 
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HÜKÜMLÜ 6- Evet. Geldi, işte , işkence o zaman başladı. Siyah oda var, gazinonun altında . Gazinonun altında 
siyah oda, projektörler var iki tane yan yana yanıyor. Yerler komple kan . Yerler kan zaten orada, gittiginiz zaman 
görUrsUn Uz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Herhangi bir şey var mı? 
HÜKÜMLÜ 6- Oda siyah. Zaten , ilstte gazino var, altı nezaret. İl jandarmada. İşte , bu ........ 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hala orada mı ; biliyor musun? 
HÜKÜMLÜ 6- Bilmiyorum . " Kimse dövmeyecek bunu" dedi, kilfilr etti işte . Ondan sonra beni aldılar 
geldiginde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yer taş mıydı ? 
HÜKÜMLÜ 6- Yer taş ... Her tilrlU işkencey i yaptılar . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl olsa konuşmuşsundur ; arkadaşlarına anlatmışsındır. Ben de dokto
rum, yani hiç çekinmeden bize anlatabilirsin . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Tek oda mı var, çok oda mı var; birine mi soktular seni? 
HÜKÜMLÜ 6- Bir tanesini , ben biliyorum yani ; siyah oda, bir tane var orada. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Başka odalar da var mı orada? 
HÜKÜMLÜ 6- Var orada, nezaretler var; iki tane nezaret var yan yana böyle. işte insan hakları falan gelirse diye, 
biri yataklı , biri de yataksız. 

OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Onun dışında nasıl oda var? 
HÜKÜMLÜ 6- Onun dışında, böyle karşıda koridor var, bir tane koridor var zaten, biri çıkış , biri de oraya giriş . 

Milzik seti var; ses gitmesin diye, milzik setini sonuna kadar açıyorlar. Önil camekan. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Prizler var mı? 
HÜKÜMLÜ 6- Var orada, priz var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askıya nasıl aldılar ; nereye astılar yani? 
HÜKÜMLÜ 6- iki tane asker ellerimi bagladılar şu şekil. Koltuklarıının altından bir tane sopa soktular, 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sopa soktular. 
HÜKÜMLÜ 6- İki tane askeri yan yana getirdiler. Omuzlarına aldılar . " Ben yukarıya çıkıp gelecegim , gelene 
kadar bunu böyle tutun" diyer. Kiltur ediyor askerlere de ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç dakika kaldınız? 
HÜKÜMLÜ 6- 20 dakika kaldım . Ondan sonra, bana söyiUyorlar işte , "diyeceksin ki , ön kapıdan kaçtım ." Ben 
dedim, kaçmadım ön kapıdan , halen yine işkence . Ondan sonra, yere yatırdılar beni . Orada soyundurdular, copla 
vurmaya başladılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çırılçıplak soydular mı? 
HÜKÜMLÜ 6- Soydular. Ondan sonra, ayaklarımın altına copla vurdular. Çok, agıza alınmayacak kilturler edi
yorlardı. Ondan sonra ben doktora gittim ; doktor bana rapor vermedi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Copla taciz ettiler mi? 
HÜKÜMLÜ 6- Yok; copla ayaklarıma vurdular, belime vurdular. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrigi nasıl verdiler? 
HÜKÜMLÜ 6- Elektrigi, kabloyla, ince bir kablo; gözlerim baglı degildi , gördilm yani ben . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Uçlarında ne vardı kablonun? 
HÜKÜMLÜ 6- Uçları yuvarlak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir tane mi kablo? 
HÜKÜMLÜ 6- Bir tane tek kablo. Bir tanesini bagtadılar bir tarafa . Böyle ufak, kutu gibi bir şey ; kutuya 
bagtadı lar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Siyah mıydı kutu? 
HÜKÜMLÜ 6- Aklıma gelmiyor .. Bir tanesini de işte aya~ıma, bir tanesi de ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Ayrı bir kablo muydu? 
HÜKÜMLÜ 6- Öbilril ayrı bir kablo . Bir tanesini de idrar yollarından bagladılar. Orada 15-20 dakika kaldım . 

Devamlı açıp elektrik veriyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Arada bir açıyorlar; artırıyorlar, eksiltiyorlar. Telefoıi var mıydı 
çevirmeli? 
HÜKÜMLÜ 6- Ona bakmadım . Askerler vardı , başındaydılar. Ondan sonra işte , teybin sesini sonuna kadar 
açtılar. "Yeter" falan dedi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siyah olan şey , milzik seti gibi, teyp gibi, öyle bir şey miydi? 
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HÜKÜMLÜ 6- Müzik ses i vardı, onun ses ini sonuna kadar açıyorlardı, yukarıya çıkmasın ses, şehrin içinde diye. 
Ondan sonra, tekrar, yine, orada kürrettiler, "söyleyeceksin" dediler. "Bizim elimizdesin, hiçbir yere gide
mezsin." diyorlardı. Akşam oldu, karşı tarafta nezaretler var bir de; oradan çıkarttılar beni, dolap gibi nezaret var, 
oraya sokuyorlar, orada kaldım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siyah bir dolap mı ? 
HÜKÜMLÜ 6- Yok, siyah bir dolap degil. Yan yana iki üç tane nezaret var; karşı tarafta bu, dedigim yerden 
çıkartıyorlar, karşı tarafa götürüyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Başka bir binaya ... 
HÜKÜMLÜ 6- Başka bir bina; karşısında hemen , bodrumda. Orada, işte , tekrar .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Küçük mü onlar? 
HÜKÜMLÜ 6- Küçük, dar dolap kadar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bir dolap büyüklüğünde.Oraya soktular. Su döktüler mi sana? 
HÜKÜMLÜ 6- Orada döktüler, akşam. Ondan sonra, "söyle" dediler, söylemedim; ondan sonra komutan geldi, 
bu Ertan Türkyılmaz. Küfı.ir ediyor i şte ana avrat. "E iimdesin sabaha kadar mahvedeceğim . Eve de gitmiyoruın, 
senle beraber" dedi . Ondan sonra, Adem diye bir uzman çavuş var; şimdi, halen orada, Konyalı kendisi, soyis
mini bilmiyorum, onunla beraber girdiler. i ş te , girdiler içeri, bana sigara verdiler. "Harbiden söyle, sana hiçbir 
şey yok; yani sana yo l vereceğiz gideceks in" dedi, "tekrar gideceksin" dedi . Ben dedim , arkadan kaçtım . Dediler, 
"önden kaçtın , söyle" di yorlar, "korkma" diyorlar. "G ıcık olduğun bir gardiyanı söyle, onlar sürgün gider diyor 
sen buradan gidene kadar" diyorlar. Söylemedim . İ ş te, bu sefer ikisi aldı beni, dövdüler orada . Kaşıın falan pat
I arnış tı zaten . 
PROF. İOANNA KUÇU RADi- Belirli bir gardiyan ism i mi söy letiliyordu? 
HÜK ÜMLÜ 6- Yok; "kafadan bir tane söy le" diyor. "Bir tane söyle, gıcık olduğun birini" diyor. Söylemedim, 
ifade verdik. Ondan sonra gittik doktora, ilk önce doktora gittik, doktor bana raporu vermedi. Yalnız, benim 
yan ımdaki arkadaş var, benimle beraber gelen; yalnız fırar etmiyor, bana fırarda yardım ediyor. O çocuğun gözü 
patlaktı, öyle şeyi falan ş i ş miş ti . Benim , sadece şu kaşım yarılmıştı. Selimdeki o cop izlerine bir tane krem 
getirdiler. Kremi vurdular, beliınde hiçbir şey kalmadı işte. Söylüyorum, diyorum ki , belimde morluklar var hani , 
hi ssediyorum, agrı var, izleri yok. Krem sürdüler belime. Bunu süren de Erkan Türkyılmaz. Doktora gittim, dok
tora söy ledim . " Kaşını bir yere çarptın sen herhalde" diyor. Ben dedim , bir yere çarpmadım, vurdular hani bana. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktor Numune Hastanesinde mi? 
HÜKÜMLÜ 6- Devlet Hastanesi , acilde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzincan Devlet Hastanesi? 
HÜKÜMLÜ 6- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Jandarma da senin yanında mıydı? 
HÜKÜMLÜ 6- Jandarma yanımda . Arkadaşa rapor verdiler, vurulmuştur diye. Bana da, çarpma raporu verdi 
yani , bir tane vurulmuş gibi , öyle bir rapor ... Tekrar il jandarmaya getirdiler. Bu arkadaşı aldılar, nezarete indir
diler tekrar. Bir saat ge lmedi, biz de arabadayız yani, savcılığa gideceğ iz . Bir saat boyunca çocuğu tekrar orada 
ezdiler. Geldiginde, felaket bir şekilde vurmuşlar. Savcıyasöyledik bunları . İşte , yani cezaevine getirdiler. Bana 
burada işkence yaptılar gardiyanlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede? 
HÜKÜMLÜ 6- Başgardiyan odasının yan tarafında , merdiven boş lugunda . Orada bana işkence yaptılar . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Demir kapıyla ını giriliyor oraya? 
HÜKÜMLÜ 6- Demir kapıy la... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O kadar bir yer. Yani , yukarıdan ınerdiven iniyor, merdivenin altı. 
HÜKÜMLÜ 6- Evet. Orada ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kimler vardı ? 
HÜKÜMLÜ 6- Gardiyanlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hala daha onlar çalışıyorlar ını ? 
HÜKÜMLÜ 6- Bilmiyorum, tanımıyorum . 
BAŞKAN- Nasıl , dövdüler mi , başka bir şey yaptılar mı ? 

HÜKÜMLÜ 6- Anadan doğına soydular. " .. ............ "," ...... .. ...... ". Buraya aldılar, vurmaya başladılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neyle vurdular; demirle mi? 
HÜKÜMLÜ 6- Cop değ il de, çubuk, tahta sopalar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Öyle sapı var mı? 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sade dövdüler, çıplak soyup dövdüler; öyle mi? 
HÜKÜMLÜ 6- Çıplak soyup ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik filan , başka bir şey? 
HÜKÜMLÜ 6- Yatak var da şeyleri, döşekleri çıkardılar. ... iki tane yan yana. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onlar nerede? 
HÜKÜMLÜ 6- Tuvaletlerin yanında. Yatakları çıkardılar, boş ranzaya ... Bu gelen arkadaşları da tekrar attılar o 
hücreye. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç gün kaldınız? 
HÜKÜMLÜ 6- Ben, 15 gün kaldım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Öbürleri? 
HÜKÜMLÜ 6- Öbürleri şu savcı gelene kadar kaldılar ; 4 gün sonra savcı gelmişti . Gardiyan toplanmıştı , hepsi 
bana vuruyorlardı , gardiyanların hepsi toplandılar, "hepiniz vuracaksınız" dediler. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sıradan hepsi sopa ını attılar? 
HÜKÜMLÜ 6- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Copla mı vuruyorlar, neyle vuruyorlar? 
HÜKÜMLÜ 6- Yumrukla, eliyle ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hiçbir yerin kanamıyor mu? 
HÜKÜMLÜ 6- Kanıyor. Benim bir de hemoroidim vardı , komple kan içinde kaldım. Sonradan elimden dilekçe 
aldılar, kağıt aldılar. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kirndi müdür? 
HÜKÜMLÜ 6- Müdür, bu ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aynı müdür mü? 
- Ondan sonra beni çağırttırdı yanına . Bana dedi , " içeriden başka kim kaçacak?" Ben de dedim bilmem kiç kaça
cak diye. O gittikten sonra, tekrar beni banyoya aldılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Müdürün haberi var mı? 
HÜKÜMLÜ 6- Haberi olmazsa bizi dövmezler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Müdür mü söylüyor onlara? 
HÜKÜMLÜ 6-Tabii. Ondan sonra beni banyoya götürdüler, banyonun musluklarını açtılar, hortum muydu, kara 
bir şeydi .Ondan sonra beni yere yatırdı lar. Alaattİn Binler vardı , gardiyan . Ayaklarımı bağladılar. Epeyce vurdular. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada, hücrede mi yapıyorlar? Banyo, hamam mı yani? Genel bir 
hamam mı? Sadece bu koğuşa mı ait? ("Genel bir hamam" sesleri) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Büyük mü? 
HÜKÜMLÜ 2- Hamam da denilmez de ; işte öyle diyoruz yani . 5'er dakika ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sonra? 
HÜKÜMLÜ 6- Ondan sonra, Aziz Moral diye bir başgardiyan var, en azından 20-25 dakika beni dövdüler. 
Ondan sonra, üsttime bir tane gardiyan bindi, "ytirüyeceksin" dedi . Yürüyemedim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen ayaktasın , o sırtına oturuyor öyle mi? Sen çıplaksın zaten . 
HÜKÜMLÜ 6-Yok, çıplak değilim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sanyoda soymadılar. 
HÜKÜMLÜ 6- Soymadılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Omuzlarından aşağıya oturdu. Kaç kilo bu? 
HÜKÜMLÜ 6- 80 vardır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz bu kadarsınız. Sonra, yürüttti mü? 
HÜKÜMLÜ 6- Yürtittü ; bana dedi "ytirüyeceksin ." 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Ağzını ne yapıyorlar bu arada; bağlıyorlar mı? 
HÜKÜMLÜ 6- Bagırmıştım zaten vurduklarında . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz de buradan duyuyorsunuz ne dediğini .. . 
HÜKÜMLÜ 2- Ben, son bir ses aldım , ben kapıya tekme vurdum . Tekme vurunca, ses durdu . Onlar, hep 
kaçıştılar. Kapıyı bir tane mahkUm açtı. Dedim, "nerede bunlar?", kötü bir kelime kullandım , bu sesler nereden 
geliyor falan, Onu da korkutmuşlar, ders alıyordu herhalde ki şeyde , kütüphanede ders alıyordu , onu korkut
muşlar kimseye bir şey söylemesin diye . Mahkum . çıktı , dedi ki , "yok bir şey." Dedim , bu sesler nereden geli

yor; ben anladım banyodan geldigini. Ondan sonra dagıldılar ve o kapıya vurmama onu bıraktılar . 
HÜKÜMLÜ 6- Bıraktılar beni. 
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BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tuzda yürildün ama? 
HÜKÜMLÜ 6- Tuzda yürüdüm. 
HÜKÜMLÜ 2-Tuzu götürdükherinde buradan görmüşler, kan toplamış ya ayakları .. 
HÜKÜMLÜ 6- Ondan sonra, her gelen vardiya dışarıya çıkarıp beni dövüyordu . Her ge len vardiya. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Öbürleri kaçmasın diye , gözda~ ı vermek için ... 
HÜKÜMLÜ 6- Savcı da gördil beni o halde. Adli tatile girmeden önceki. 7 nci ayın 20'si falan. 
HÜKÜMLÜ 2- O emanet savcıydı ; şimdiki savcı değil. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT-Mildür? 
HÜKÜMLÜ 6- MildUr de gördil efendim ; müdür zaten biliyordu. 
Sonra bana ziyaret yasa~ ı verdiler; yasada yok böyle bir şey . Ben, buradan, Adalet Bakanlı~ı şikayet kutusuna 
insan haklarına, hepsine yazd ım . 

BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ailene söyledin mi; ailen nerede senin? 
HÜKÜMLÜ 6- " ........ ...... "da .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onlar mülki amire falan söylemedi ler mi? 
HÜKÜMLÜ 6- Valla savcılı~a söy lem işler , hiçbir şey yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Her koguşta var mı bu kutulardan? 
HÜKÜMLÜ 6- Her ko~uşta var. 
NECMETTiN AKPlNAR- Göstermeliktir; idare açıyor bunları efendim; o zaman da bin anlamı yok ki! 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cezada a~ırlaşma oldu mu? 
HÜKÜMLÜ 6- Cezam agırlaştı. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar? 
HÜKÜMLÜ 6-İnfazımı yaktılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Annen var, baban var değil mi? 

HÜKÜMLÜ 6-Var, evet.. ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kardeşlerin? 
HÜKÜMLÜ 6-Yok, agabeylerim var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Kaç tane a~abeyin var? 
HÜKÜMLÜ 6- 2 tane agabeyim var. 3 tane abiarn var. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİN ÜT- Kaç defa geldin buraya? 
HÜKÜMLÜ 6- Daha evvel de bir kere gelmiştim . Bu ikinci . Daha evvelki hırsızlıktı, ondan beraat ettim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir şimdiki , bir de daha evvelki . Daha evvelkini söyle bakalım . 
HÜKÜMLÜ 6- Birinci hırsızlık . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Oradan beraat ettin . İkincisi? 
HÜKÜMLÜ 6- Adam öldürmek. 
24 .5.1995. Erzincan Emniyetinde, işte, altta nezaretler var, yan yana, görilrsünilz, zeminin altında. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Büyük binada .. .. 
HÜKÜMLÜ 6- Eskisinde; yenisinde değil. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Eskisi yıkıldı mı şimdi? 
HÜKÜMLÜ 6- Yok yıkılmadı; o şehrin içerisinde. Siz de cezaevine gelirken görmüşsilnüzdür. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Biliyorum, onu gördük gelirken, o yeni bina. Orada sorgulanan var mı 
hiç aranızda? .. Yok. 
HÜKÜMLÜ 6- Genelde asayişte yapıyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Eski emniyet binası, asayişte bö!Umünde mi? 
HÜKÜMLÜ 6- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaçıncı kat? 
HÜKÜMLÜ 6- Zeminin altında, bodrum. Hırsızlıkla, ahlak şubesi. 
Hasan Hüseyin diye bir komiser var orada." ...... .. .. .... " diye bir arkadaş var. Devaml ı insan haklarına yazıyordu 
zaten. Çok haksızlıklara ugradı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onu nerede bulabiliriz biz? 
HÜKÜMLÜ 6- Tahliye oldu. Şimdi , Erzincan 'dan, onların korkusundan gitti. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereye gitti? 
HÜKÜMLÜ 6- Tahliye oldu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neydi suçu? 

18 



HÜKÜMLÜ 6- Hırsızlık . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, ailesi nerede bunun? 
HÜKÜMLÜ 6- Ailesi ... Babası öldü herhalde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O zaman şöyle bir şey söyleyelim. Belki, haber alabilirseniz, öyle bir şey 
olacak olursa, " .... ........ "nın adresini bize yazın. 
HÜKÜMLÜ 6- " ... ...... .. . "'nın adresi sizde var zaten. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede var? 
HÜKÜMLÜ 6- insan haklarına devamlı yazıyordu , hem dışarıdan hem içeriden . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Türkiye Büyük Millet Meclisine mi yazdı? Hay ır derneğe yazmıştır. 
HÜKÜMLÜ 6- Hasan Hüseyin diye bir komiser vardı, Yaşar diye ... 
Bu gittiğimizde üç gün kaldık , üç gün boyunca devamlı ezdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Anlat...Odayı evvela bir tarif et... 
HÜKÜMLÜ 6- Kapıdan içeriye girdim emniyette, bodruma indik, iki tane nezaret var yan yana ... .Tam onun 
karşısında iki tane yan yana oda var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Böyle demirli mi, sürgülü mü? Demir kapılı mı? 
HÜKÜMLÜ 6- Yok, tahta kapı lı. Pinpon masası var ortada. İşte , burada bize bir ton suç söylediler. "Bunların alın 
yazın, kafanıza göre, ne yaptınızsa yazın . Ondan sonra bize verin, biz de bakalım" dedi. Ondan sonra, biz de yaz
ınadık. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada başka suçlar mı vardı; " Bunları işaretleyin" mi diyor? 
HÜKÜMLÜ 6- Kendin , yaptığınızı yazın diyor. Biz de hiçbir şey yazınadık , yaptığımız suçu da yazmadık. 
Getirdiler. Üç tane polis vardı; bunların isimleri , biri CemaL Sabahattin, birini hatırlamadım. Hepsi bunların 
Konyalıydı. Komiser " ........ ...... "," .... .. .... .... ". Gözlerimiz bağ lı gittik ... Odaya getirdiler. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Nezaretin içinde mi yoksa ... 
HÜKÜMLÜ 6- Koridorda, iki tane nezaret karşısında orada. Ondan sonra. ilk önce beni aldılar bizimle beraber 
" ..... ......... " diye bir arkadaş, yine, Elazığ Çocuk lslahevinden. Onunla ikimizi aldılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hiç karakota götürmediler değ il mi, hep orada oluyor olay? 
HÜKÜMLÜ 6- Karakol zaten, karakolun içerisinde dediğim yer; eski emniyetin altı, gittiğİnizde görürsünüz. 
Orada, işte , bize dediler "söy leyin"." ....... ....... " arka tarafı soyulmuş, dediler, "siz mi orayı siz mi soydunuz, araba 
teypleri" falan . Dedik, yok, biz soymadık ve bizi , ilk önce aldılar. Gözlerimizi kapatıp , cop vurmaya başladılar ; 

ondan sonra soğuk su .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yer, taş mı? 
HÜKÜMLÜ 6- Evet, yer taş . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Duvarlar filan? 
HÜKÜMLÜ 6- Duvarlar açık değ il , kapalı; mutfak gibi bir yer. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Büyüklüğü ne kadar odanın? 
HÜKÜMLÜ 6- Büyüklüğü , bir oda, mesela, şurasıyla şurası. Ondan sonra, bizi aldılar, orada bayağ ı vurdular, 
coptarla vurdular. Bize devamlı tazyikli su tutuyorlardı , çıplak soyunuyorduk, tazyikli su tutuyorlardı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Duvarlar yumuşak mıydı ? 
HÜKÜMLÜ 6- Yumuşak değildi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sorgu odası gibi değil. .. 
HÜKÜMLÜ 6- Bize bu şekil işkence yaptılar. Çıplak, üzerimde hiçbir şey yok. Cereyan verdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askıya astılar mı ? 
HÜKÜMLÜ 6- Askı yoktu o zaman . Devamlı copla vuruyorlardı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Suyu hortumla mı s ıkıyorlardı ? 
HÜKÜMLÜ 6- Hortum la; devamlı kafana tazyikli su ... Tazyikli su vurduğu zaman zaten beynin oynuyordu . işte, 
üç gün kaldık . Üzerimize üç dört tane suç attılar; bir tanesi yaptığımız suç, iki üç tanesi de yapmadığımız suç. 
Bunları , savcılığa gittik, söy ledik, yapmadık bunları . Yalnız, doktora gittik, doktor bize hiç rapor vermedi. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Bir suçunuza iki üç suç ekledi ler; yani , ifade tutunağa ını imzalattılar size? 
HÜKÜMLÜ 6- Evet, imzala işte bunu, bir tanesini yapmışsın diyor. 
OSMAN KILIÇ ( İ stanbul)- İınzaladınız yani sonuç olarak. 
HÜKÜMLÜ 6- İmzaladık. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- "Birini yaptın , öbürlerini de yaptın" diyor? 
HÜKÜMLÜ 6- Yapmadım , öbürlerini yapmadım. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, yine imzaladın . Avukat var mıydı ? 
HÜKÜMLÜ 6- Avukat yoktu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen mi istemedin? 
HÜKÜMLÜ 6- Avukat gelmedi ki ... Hiç gelmedi oraya. 
PROF . İOANNA KUÇURADİ- Sormadılar mı istiyor musunuz diye? 
HÜKÜMLÜ 6- Sormadılar, hiç sormadılar . Savcılıga gittik. Ercan Altuncu diye bir savcı vardı o zaman . Söyledik 
işte , işkence gördük, bu suçları yapmadık . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O ilk olayın da zaten senin ... 
HÜKÜMLÜ 6- Evet, ondan sonra o da bize küfür etti ; "hep böyle diyorsunuz zaten, gelen böyle diyor" falan . 
Tutukladılar, cezaevine geldik. 
OSMAN KILIÇ (İstanbui)-Doktora çıkardılar mı savcıya giderken? 
HÜKÜMLÜ 6- Doktora çıktık, emniyetten sonra doktora çıktık. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereye? Yine acil servise mi? 
HÜKÜMLÜ 6- Acil servise. Direkt burası zaten acil servise götürüyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Oradan alıyorlar, devlet hastanesinin aciline götürüyorlar.Doktor biliyor 
musun kim? 
HÜKÜMLÜ 6- Doktoru bilmiyorum. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Doktor ne yaptı , muayene etti mi sizi? 
HÜKÜMLÜ 6- Doktor muayene ediyor da, bana diyor ki , "üzerinde darp izi varsa göstereceksin bana." Ben diyo
rum ki, orada krem vuruyorlar, her şey yani. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Görünen yoktu . 
HÜKÜMLÜ 6- Ondan sonra, savcılıga çıktık . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktor muayene ederken, polis yanında mıydı? 
HÜKÜMLÜ 6- Polisler içeride tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onların yanında söylüyorsun sen ... 
HÜKÜMLÜ 6- Söylüyorum, hepsini söylüyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bayagı bayagı söylüyorsun ... 
HÜKÜMLÜ 6- Cezaevine getirdiler. Zaten, burada, tek bir savcı , bir kapa lı kagıt yazdı bu fırardayken , askerler 
beni götürürken. Bir o zaman, işte , "üzerinde darp izleri vardır, coplanmıştır" diye rapor yazmıştı ; onda hiçbir şey 
çıkmadı. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Asker yapmıştı o zaman o darp izlerini , degil mi? 
HÜKÜMLÜ 6- Asker yapmıştı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buradan savcılık yazdı, darp izi vardır diye. 
HÜKÜMLÜ 6- Savcı buradan geldi işte , söyledim, kapalı kagıt içerisinde verdi , gardiyan da yanıma geldi . Tek 
orada, işte , bir şey tutturdu . O da, hala cevabı çıkmadı , mahkemeye bile çıkarmadılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, ondan sonra burada da, gardiyanlar yaptı aynı şeyi. 
HÜKÜMLÜ 6- Gardiyanlar da yaptı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki .Bir de sizi dinleyelim . Kaç senedir buradasınız? 
HÜKÜMLÜ 7 - Beş buçuk senedir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yakalandığ ınız zaman kötü muamele gördüğünüz mü ? 
HÜKÜMLÜ 7- Gördüm . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede? 
HÜKÜMLÜ 7 - ........ ben . 
BAŞKAN- Suçunuz neydi sizin? 
HÜKÜMLÜ 7- Yaralama, ırza geçme. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç yaşındaydınız? 
HÜKÜMLÜ 7- Cezaevine girdigimde mi, yoksa ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi ... 
HÜKÜMLÜ 7- Şimdi 24 . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cezaevine girdiginde 19 oluyorsun . 
HÜKÜMLÜ 7 - Evet. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Kaç sene tutukluluk oldu? 
HÜKÜMLÜ 7 - 6 ay falan HÜKÜMLÜ kaldım . 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 6 ay sonra hükmü 5,5 sene diye mi verdiler? 
HÜKÜMLÜ 7 - Yatılacak 1 sene daha var yani . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 6,5 sene verdiler; 5,5 senesini yattın . 
HÜKÜMLÜ 7- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede kötü davrandılar? 
HÜKÜMLÜ 7- Yok, Üçler Bey Karakolu var, burada kaldım 4 gün. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ben yapmadım mı dedin? 
HÜKÜMLÜ 7- Biz, zaten 4 suç ortag ıydık . Olayla hiçbir alakamız yok yani , sarhoştuk hepimiz de aşırı şekilde . 
Yakalandıktan sonra, 4 gün kadar işkence gördük, biz dedik yapmadık , bilmiyoruz yani . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neler yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 7 - Her şey yapıldı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Arkadaşlarına da yapıldı mı , gördün mü? 
HÜKÜMLÜ 7- Onların hepsi gitti ... Falakaya yatırıldım , filistin askısına alındım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada kullandıkları şey ne filistin askısı için? 
HÜKÜMLÜ 7- Aynı böyle, yuvarlak, şu vaziyette bir degnek. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar büyüklügü, uzunlugu? 
HÜKÜMLÜ 7- 1,5 metre kadar var yani . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kürek sapı kadar. 
HÜKÜMLÜ 7- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kenarlarında ip baglı mı? 
HÜKÜMLÜ 7- Hayır, dolap arasına koyuyorlar zaten, iki dolap var orada. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İki dolabın arasına koyuyorlar. Nasıl asıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 7- Zaten takıyorlar, taktıktan sonra kaldırıyorlar . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Koltuk altından takıyorlar. 
HÜKÜMLÜ 7- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Oradan kaldırıp dolabın üstüne koyuyorlar. Yani , jandarmanın elinde 
tutacag ını , onu dolabın üstünde koyuyorlar. 
HÜKÜMLÜ 7- Koyuyorlar ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yukarıdan askıya çekme oldu mu? 
HÜKÜMLÜ 7- Yok . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrikten sonra su verdiler mi? 
HÜKÜMLÜ 7- Yok . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- V antilatör tuttular mı? 
HÜKÜMLÜ 7- Yok. Falaka yani , filistin askısı. Devamlı yıkımdı yani. 
PROF.iOANNA KUÇURADi- Bir şey sorabilir miyim. Falakanın uzunlugu nasıl ? 
HÜKÜMLÜ 7- 60-70 santim uzunlugunda, mikrofon kalınlıgında yani . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki öteki bundan da mı kalın? Filistin askısı bundan kalın mı ; bu mikro
fonun kalınlıgından? 
HÜKÜMLÜ 7- Tabii. Falakaya aldıkları degnek, cop bile degildi yani, de~nek , bildigirniz degnek yani. Biz bu 
suçları kabul etmedik. En sonunda dedim ben, tek kabul ediyorum yani , suç ortaklarımı çıkardım , tek kabul ettim 
ben . Oradan, asayişe götürdüler, emniyet sarayına . İki gün orada kaldım ben; iki gün de orada, akşamları , gece 
1 2.00 'den sonra yıkım vardı zaten tekrar cezaevine geldik. Hastaneye gittigimizde de, üstümde bütün cop izi 
vardı. Ben, kendim de yaptım , bacaklarım , sırtım , hep yani morarmıştı. Biz, kendimiz de yani suç ortaklarım 
bırakmadan önce, kendimiz de yaptık yani , dedik işkence gördük hesabı. Oradaki doktor zaten yüzilmüze baktı , 
"bir şey yok" dedi . Halbuki gösterdik, her tarafımız kıpkırmızı morarın ış ; "bir şey yok" dedi, rapor vermedi yani , 
saglam diye. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Morlukları gördugu halde, "bir şey yok" dedi . 
HÜKÜMLÜ 7- Oradan cezaevine gittik zaten, cezaevinde de, altı ay sonra cezamızı aldık , yatıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Allah kurtarsın . 
HÜKÜMLÜ 7- Bir de efendim 5,5 senedir bazı olaylarımız oldu cezaevlerinde. Şimdi , açık cezaevine hiçbir 
cezaevinden çıkmıyoruz, çıkartmıyorlar daha dogrusu . Hani diyorlar ki size deneme yapılacak , müşahede altına . 

Halbuki , cezaevlerinde, belli bir süre yattıktan sonra hak kazanıyoruz, o hakkımızı gaspediyorlar cezaevlerinde. 
Hani , buna da bir açıklık olursa güzel olur yani . 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizi tanıyalım , isminiz neydi? 
HÜKÜMLÜ 8 - HÜKÜMLÜ 8. 
Hocam, ben, 22 .1 O. 1992 yılında , cinayet suçundan 20 yıla mahkGm oldum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 20 yıl mı ? 
HÜKÜMLÜ 8- 20 yıl. İlk gittigim cezaevi Erzurum Cezaevi. Yaklaşık, orada 1,5 veya 2 yıl kadar yattım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede sorgulandın ? 
HÜKÜMLÜ 8- Erzincan Agır Ceza Mahkemesinde . 
Ben, Mercan Karakolundan .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzincan Mercan Karakolu öyle mi? 
HÜKÜMLÜ 8- Tercan ' ın Mercan karakolunda sorgulandıktan sonra, agır cezaya sevk edildim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada, Mercan karakolunda kötü muamele yaptılar mı? 
HÜKÜMLÜ 8- Yok, yapmadılar. Ben, sadece şunu söyleyecegim : Yargıdaki , o zamanki , işte heyetin ... Şimdi 
benim öldürdügüm adam, ..... ' nın " ............. . " İlçesinden gelmişti köye -ben ... ...... -elinde 7.65 tipinde tabancay-
la beni öldürmeye. Çok atbuyurun, köpegin bagırtısından çıktıgımda aşagıya , adam , kapının önüne silahı. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Daha evvelden tanıyor muydunuz? 
HÜKÜMLÜ 8 - Tabii canım , onlarla hasımlık vardı. 
Ben de biliyordum, hani bunlar düşmanlarım. Kendimi korumak için bıçag ı aldım üzerime, çıktım dışarıya . Adam 
tabanca elinde, işte , bazı kelimeler kullandı , seni öldüreceğim filan . Ben de o fırsatta , işte , köpegin yardımıyla 
onu korkuttu , bıçagı çektim, ben onu öldürdüm, daha dogrusu bana şey yapamadı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 2 kişi s iniz ama ... 
HÜKÜMLÜ 8- 2 kişiy iz . Gece saat 08.00 sıraları , mahkemeye gönderildik, agır cezaya, buraya. Ben, ifademde, 
oldugu gibi, yaşadıgım gibi anlattım , ki, bu adam ikametgah yeri .. ..... ' nın " ...... ........ " İlçesi , ben köydeyim, adam 
geliyor beni kapının önünde öldürmeye, evime geliyor yani, can güvenligi alanıma giriyor. Ben, buraya, o zaman, 
ağır ceza reisi " .............. "ydı. Ne kadar savunma yaptımsa ; olduğu gibi yaşamış oldugum olayları anlattım ; fakat, 
değişen bir şey olmadı , benim düşündüğüm gibi ceza vermediler. Orada, tamamen kasıtlı bir ceza verildi bana. 
Tamam, sonuçta cinayet işlenmiş , adam öldürülmüş fakat, bu adam gelmiş , elinde tabanca var, bize öldürecek. 
Hiç onu suçlu duruma sokmadılar. Ben, Erzurum Cezaevindeyken geldim buraya. Yani , bu cezaevinin ilk mahkG
mu benim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Açıldığı zaman, 1993' te ... 
HÜKÜMLÜ 8- 1993 ' te, buranın ilk mahkumu benim, biz geldik. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Erzurum Cezaevinde kötü muamele yaptılar mı? 
HÜKÜMLÜ 8- Yok, orada hiçbir kötülük görmedim . 
Buraya geldik, işte , efendim, görüyorsunuz buranın sağlık durumunu ... O zamanlar biraz daha tayezdi . Burada 
bayağ ı , gördüğünüz gibi , arkadaşın da anlattığı gibi , zor şartlar altında yattık . 
1995 ' in 2 nci ayın 22's inde, burası hükümili yeri olmadıgından , beni ve birkaç arkadaşımı Agrı Kapalı Cezaevine 
gönderdiler. Orada, bana 6 ay müşahede takıldı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neden? 
HÜKÜMLÜ 8 - Bir cezaevinden herhangi bir cezaevine gidersen git, orada 6 ay müşahade var. Ben, 6 aylık 
süreyi daldurduktan sonra, oranın müdürü Cabbar Özer, o bana, açık hakkımı söyledi , dedi ki, " ................ .... sen 
dilekçeni yaz gel" dedi . Ben dilekçemi yazdım . Daha sonra, işte , 45 gün sonra açık dilekçem geldi . Erzincan Açık 
Cezaevini istemiştim , geldim. Erzincan Açık Cezaevinde 15 ay kaldım ; yani , 1995' in 9 uncu ayın 4'nde açıga 
geldim. 15 ay kadar yattım . 1996 ' nın ll inci ayın 22'sine kadar açıktaydım , tarımda çalışıyordum . İşte, 
22.11.1996 tarihinde, akşam saat 18.30 s ıralarıydı , ben midemden rahatsızdım . O gün , o saatteki başgardiyana 
dedim ki "bana izin verirsen , -burada, belki geldiginizde, görmüşsündür; yak ında bir bakkal var g iri şte- süt almak 
istiyorum." O da dedi ki " tamam, git al " ......... ". Ben de gittim , sütü aldım , geri döndugum de geldim. Diger 
bir başgardiyan , Muammer Akın isminde, o da g ıttı buradan , arkarndan tutanak tutmuş , tirarıını yazm ı ş . 
Ondan sonra geldim, müdüre filan haber verilmiş , hemen, hiçbir şey sorulmadan dogru dürüst, işte , ben gardiyan ı 
yakmak istemedim, bana, zaten baştan söyledi . Dedi ki ," ..... ...... ...... ..... " işte ben ne kadar seni gönderdimse falan, 
benim de çoluğum çocugum var, işte , bu ekmek için çalışıyorum burada. Ben de gerçekten, o insanın durumuna 
acıdım . Yani , ben tamam, böyle böyle cezaını yatacagım ; ama ,ekmeğinden olacak diye acıdım , işin gerçeğini 
konuşayım . Müdür Bey geldi , hemen, zaten, daha önceki g ıcıklıg ı var bana ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu müdürün mü? 
HÜKÜMLÜ 8- Bu müdür, evet. "Hemen kapalıya gideceksin" dedi . Müdürtim bak, ben annemi cezaevinde kay-
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bettim, benim maddi durumumum oldukça kötü , 3 tane çocuğum var, daha küçük, hanımım mağdur, ben her açı
dan mağdur bir insanım , etme eyleme, beni gönderme, ben burada çalışan bir insanım dedim . Yani , bunu da sora
bilirsiniz, açıkta da sorabilirsiniz. " Yok" dedi , "kapalıya gideceksin". Ben, hiç kimseye de bir şey söylemedim, 
hiç kimseye bir kötü kelime kullanmadan , getirdi 7 gün hücre cezası verdi . Bunlar hep kasıt. Ben cezaevini iyi 
biliyorum , cezaevi şartlarını , kanunlarını çok iyi bilirim 6 yıldır, birkaç cezaevinde yattım. Bana dedi ki : 
" .... ...... .. .. ,seni bir yıl yatıracağım , bir yıl sonra seni yeniden açığa çıkaracağım ." 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 7 gün hücre cezası alınca zaten , çıkma şansın kalmıyor değil mi? 
HÜKÜMLÜ 8- Bir yıl kaldırıyor. Ben de bir y ıl yattım . Bir y ıl sonra, dedim ki , müdürüm benim bir yı lım doldu, 
beni açığa gönderecektiniz. Ya, o yana, bu yana, sürekli beni atlatıyor. 
Biz insan değil miyiz; onun okuduğu kadar okul biz de okuduk Hocam . Yani , bizim hakkımız var, kanuni 
hakkımız. Ben, bir yıl geçti , müracaatta bulundum "yok , gönderemiyoruz" dedi ; işte , şudur budur. Neyse, he 
yazacağız, he yazmayacağız derken, arkadan Adalet Bakanlığının yeni , 1998 ' e ait genelgesi geldi . İşte , açıktan 
kapalıya dönenlere ve son bir yılı kala çıkacak . O anda, kilitlendim, kaldım ; çıkamadım . 

Şimdi , hocam , benim babam 76 yaşında , ben cezaevindeyken annemi kaybettim . Bunlar, yaşayan insan için, 
mahkGm için çok büyük, ağır şeyler. Annem de şöyle, anlatıyorlar, orada değildim. Eviadım gel diye, göğsüne 
vura vura kadın öldü gitti. 1995 ' te vefat etti annem. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç kardeşin var? 
HÜKÜMLÜ 8 - 5 kızkardeşim var, 3 de erkek kardeşiz; işte , 2 erkek kardeşim var; ağabeyim ve bir de benim 
küçüğüm . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Onlar memlekette mi? 
HÜKÜMLÜ 8- Yok, küçüğü " .. .......... .. " a. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Annen neredeydi ? 
HÜKÜMLÜ 8 - Köydeydi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Nereliydin? 
HÜKÜMLÜ 8- ..... 'ın " .... .. ........ " Köyü ' nden. 
Annemin vefatını duydum cezaevinde ve dedim ki , bizim hakkımız var mazeret izni ; bu izin hakkını bile ver
mediler. Neymiş ; gün geçmiş , zaman geçmiş . Yakın bir yer yani , ben açığa çıkmışıın , belli bir süre yatınışım , 

çalışan bir insanım , bizi iyi kötü tanıyorsunuz; ama, onu bile vermediler. Adaınına göre. Öyle adam oldu ki , 
hemen mazeret gösterdi , çıktı gitti . Bize bu imkanlar tanınmadı. Müdtir Bey resmen ayırım yapıyor orada; yani , 
adarnma göre .. . işte , bu genelge geldikten sonra, benim açık hakkım bitti ve benim babam ta köyde, uzak; bizim 
buraya 120 kilometre. Adam gelip gidemiyor, maddi durumu yetersiz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Babanın adı ne? 
HÜKÜMLÜ 8- " .......... .. " isterseniz, adrese gidin , bizim aile durumumuzu görün Hocaın . O köyde, bizim duru-
mumuzu, yaşantımızı görün. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin çocuklar nerede? 
HÜKÜMLÜ 8 - Köydeler. 
BAŞKAN- Onlar da orada; 3 çocuk var; kaç yaşlarında? 
HÜKÜMLÜ 8 - En büyüğü 8 yaşında . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neyle geçiniyor onlar; hanım mı çalışıyor? 
HÜKÜMLÜ 8- Yok, tanıncılık işte; tarlaya gidiyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Diğerleri kaç yaşında? 
HÜKÜMLÜ 8- 5 ve 6 yaşında . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar kaldı cezan? 
HÜKÜMLÜ 8- 2000 yılının 10 uncu ayının 26'sında tahliye olacağım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir af indirimi olsa ilk çıkacaklardansın yani. 
HÜKÜMLÜ 8 - Tabii. Bittik Hocam . Müdür Beyiıniz burada, ben kendi açıından konuştum bir de 
arkadaşlarımızdan açık hakkı olanlar var; kendileri de söylesinler burada. Resmen çıkarmadı , oyaladı , her gün bir 
sözle kandırdı , yok şuydu , yok buydu ; yani , herkes biliyor. Yani, buradaki insanlar neyin ne olduğunu çok iyi 
biliyor, ceza yatıyorlar . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , size göre farklı muamele mi yapıyor Müdür Bey? Böyle bir şey var 
mı, katılıyor musunuz siz? 
HÜKÜMLÜ 8 -Durumu iyi olanlara, zengin olanlara, dışarıda adaını olanlara -Hocaın , açık konuşayım-her türlü 
imkan tanınıyor ; ama, bize yok. Fakirse ölstin, bittin . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Uyuşturucu var mı? 
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HÜKÜMLÜ 8- Yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sizi dinleye lim. 
HÜKÜMLÜ 9 - Bazı cezaevlerinde yemekler iyi oluyor, bazı cezaevlerinde hiç yenmiyor; yani, oranın mahkG
mu da aynı buranın mahkGmu da aynı. Hepsine bir uygulanmasını istiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yani , bir tarafa ayrı, bir tarafa ayrı olmas ın diyorsunuz. 
HÜKÜMLÜ 9 - Evet; 17 kişiye yarım kilo zeytin ge liyor ve o da hiç yenmiyor. Peynir yine aynı; yarım kilo 
peynir 17 kişiye geliyor; yani , iyi bir peynir degil , yenmiyor. Yemekler yine yenmiyor. Maddi durumu iyi olan
lar yapıp, kendisi yiyorlar, ötekiler bakıyor. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Aynı yerde kalıyorsunuz. Peki , siz ne kadar zamandır buradas ınız? 
HÜKÜMLÜ 9- Ben 24 aydan beri yatıyorum ve buraya ge leli 1 ay oldu. 
BAŞKAN- Hükümlü mUsUnUz? 
HÜKÜMLÜ 9- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar daha var? 
HÜKÜMLÜ 9- 6 yılım daha var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Cinayet mi? 
HÜKÜMLÜ 9- Cinayet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Peki, size kötü muamele yaptılar mı ? 
HÜKÜMLÜ 9- Hayır, bir şey görmedim . Ben bir tek yemek konusunda konuştum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede sorgu geçi rdin? 
HÜKÜMLÜ 9- Ben, Bursa 1 inci Ag ır Ceza Mahkemesinde hükümili oldum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- ilk testimin nerede? 
HÜKÜMLÜ 9- Mustafa Kemal Paşa ilçesi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada kendin mi gidip tes lim oldun? 
HÜKÜMLÜ 9- Kendim gidip teslim oldum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Söyledin zaten ve kötü muamele yapmadılar? 
HÜKÜMLÜ 9- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Seni tanıyalım . 
HÜKÜMLÜ ı O- Ben " .............. ". 18 aydır tutukluyum zimmet suçundan . 7 aydır dosyaın Ankara'dan gelmedi, 
halen onu bekliyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT-Nerede sorgulandın? 
HÜKÜMLÜ 10- Burada ............ .... ..... .. . ; teknisyendim orada. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Endüstri Meslek Lisesi burada ge lişti mi? 
HÜKÜMLÜ 10- iyi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Peki, endüstri meslekte böyle elişleriniz var; mesela, ge lip, bazı şeyler 
ögretseler faydalı olmaz mı? 

HÜKÜMLÜ 10- Olur tabii', niye olmasın. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Karakota mı aldılar? 
HÜKÜMLÜ 10- Gece saat 23 .30'da evden aldılar okul müdürünün şikayeti üzerine ve ifademi verdim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Orada kötü davrandılar mı? 
HÜKÜMLÜ 10- Hayır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede sorguladılar? 
HÜKÜMLÜ 10- Eski Emniyet Müdürlügünde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Yine, bu anlatılan aynı yerde mi? 
HÜKÜMLÜ 10- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aynı aşagı katta mı , nezarethanede mi? 
HÜKÜMLÜ 10- Yok; agır suçlar bürosu vardı , orada sorguya aldılar, ifademi verdim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hiç kötU davranmadılar, vurmadılar? 
HÜKÜMLÜ 10- Yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ondan sonra, imzada; şimdi dosya bekliyorsun. 
HÜKÜMLÜ 10- Evet, dosya bekliyorum . 
Adli tıpta bir süre bekledi dosyam, 7 ayda Ankara'ya gitti dosyam . Burada, savcılıga, her ay mahkemeye çıkı
yorum. Mahkeme de talepte bulunuyor, dosyarndan hiçbir cevap yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Sizi tanıyalım . 

HÜKÜMLÜ ll -Ben 45 yaşındayım ve 4 yıldan beri yatmaktayım vedahayatacak 7 yıl cezam var. Benim bu 
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işkence falan konularında, yani , ben de gördüm, arkadaşların gördüğü şekilde değil ; yani, işkence bile sayılmaz 
ona göre; ama, psikolojik yönden ben de çok etkilendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede sorguladılar sizi? 
HÜKÜMLÜ 1 1 - Erzincan Çarşı Polis Karakolunda. Suçum cinayet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hangi sene? 
HÜKÜMLÜ 1 1 - 27 .8. 1994 tarihinde tutuklandım ; fakat , ben, aşırı derecede alkollüydüm ; olayı hiç hatırlamıyo
rum ; uyandığımda gündüz saat 14.00 ' te nezarethanede yatıyorum . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Evli miydiniz o zaman? 
HÜKÜMLÜ 1 1 - Evliyim, 3 çocuğum var. Beni nezarethaneden aldılar ifade için , komiserin odasına götürdüler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Karakolun olduğu yerde? 
HÜKÜMLÜ 1 1 -Evet. Bu etkilenmem işkenceden dolayı değil. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tabii, zor oluyor, kolay değil. O zaman lafsöylediler mi, sarhoş olduğun 
için mi? 
HÜKÜMLÜ 1 1 - Beni aldılar içeriye ve içeri girer girmez komiser vurdu bana Uç tane yumruk, iki tane tekme; 
önemli değil. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buna alıştık diyorlar. 
HÜKÜMLÜ 1 1 -Gerçekten etkilenmedim de ; işte , kötü küfürler kullandılar . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Küfür de etti değil mi? 
HÜKÜMLÜ 1 1 - Vurdular, beni asıl etkilediğim şey , bana dediler ki "cinayet işlemişsin , anlat. " Ne cinayeti ; 
haberim yok çünkü ; 4 sene geçmiş , yine hatırlamıyorum . Ben 20 yıllık devlet memuruydum olay olduğu sıra . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede çalışıyordunuz o zaman? 
HÜKÜMLÜ ll - " .............. " Bankasında . 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Peki , sizin arkadaşlarınız falan yok muymuş yanınızda? 
HÜKÜMLÜ ll -Yok; sabah saat 4 .00 ' e karşı olmuş . Çocuk öldürmüşüm Hocam . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tecavüz de etmişsin diyorlar mıydı? 
HÜKÜMLÜ ll - Hayır, hayır, öyle değil ; evde silahla, tüfek patlamış . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kendi çocuğun mu? 
HÜKÜMLÜ ll -Hayır, başka ailenin çocuğuna . İşte "çocuğu öldürmüşsün" dediler. O zaman ben şoka girdim ; 
ne söylüyorlar falan dedim . Bana tekrar o komiser hakaret etmeye başladı ve " nasıl olduysa anlat" dedi . Dedim 
ki "komiserim, ben öyle bir şey hatırlamıyorum . Beni, buraya getirdiğİnize göre, illa ki , bir olay olmuştur; ama, 
ne şekilde olduğunu bilmiyorum ki , anlatayım ." " Yok anlatacaksın" dediler ve ağır kelimeler kullandılar. 

Affederseniz, ben, öldürdüğüm çocuğun annesiyle dost hayatı yaşıyordum . " Ben de senin aileni dost olarak kul
lanırım , anlat" deyince, bu tür ağır kelimeler kullandılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Polis mi söylüyor bunu? 
HÜKÜMLÜ 1 1 -Evet; kısa boylu bir komiser; ismini bilmiyorum. O gece evlerine gitmişiz, nasıl olduysa tartış
ma çıkmış. Pompalı tilfek vardı ; zaten ruhsatlıydı , devamlı arabada dolandırıyordum ve oradan almışız. Nasıl 
olduğunu bilmiyorum yani . Ben de dedim ki , baktım çok şey yapıyor, dedim ki "onlar burada, ifadelerini ver
mişlerdir. Ne şekilde vennişlerse, benim ifademi o şekilde alın . Ben, hatırlamadığım bir şeyi nasıl bilgi vereyim ; 
bilmiyorum . illa ki , olmuştur ; demek ki , çocuk öldü ki , getirdiniz." Baktım, kurtararnıyorum ve dedim ki "size 
ifade vermiyorum artık." Neyse, aldılar beni tekrar nezarethaneye. Ben o çocuğun etkisiyle kendimden geçmiş 
vaziyeneydim . O arada nezarethanede, bir baktım Darçın Bağdır diye bir avukat arkadaş vardı ; dışarıda beraber 
içki içiyorduk, tanışıyorduk. O geldi , baktım yüzüme vuruyor "kendine gel , ölme falan yok; yaralı" dedi . Biraz 
sakinleştirdi, bir odaya çıktık ve tekrar ifade verdik. lfadernde dedim, ben bilmiyorum ; olayın nasıl olduğunu 
bilmiyorum; sadece, gece saat 12.00 'de arkadaşlara falan yerden kalkalım dediğimi hatırlıyorum ; ama, ondan 
sonrası yok. 4 seneden beri de yatakta düşünüyorum ve en ufak bir şey hatırlamıyorum ; yok. Artık, bilmiyorum, 
psikolojik mi, tıbben bir açıklaması var mı onu da bilmiyorum. İşte, bu şekilde şey oldu; geldik ve 26 yıl 8 ay 
ağır hapis cezasına çarptırıldım . Benim şimdi asıl anlatmak istediğim, eğer mümkünse, sizin heyetinizle, şahsi 
olarak aile sorunum hakkında konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tamam olur; peki . Şimdi , biz biraz dolaşalım ve siz de biraz rahatlayın . 

Ben, sizinle görüşeyim . Başka, Erzincan 'da sorguda .... 
HÜKÜMLÜ 2- Sorguda benim de şahsi olarak büyük bir meselem var; onu da isterseniz biraz arz edeyim. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Olur. Tabii, tabii, dinlemek isteriz. Bu arada da, anket formlarımızı dağı
talım . Arkadaşların içerisinde bize özel olarak bir şeyler söylemek isteyenler varsa, o anket kağıdının arkasına 

yazın; onlar bizde kalacak. Bazılarında, hakikaten, bizim yapabileceğimiz, Meclis olarak işimiz olabilir; 
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arkadaşlarımızla görüşürüz. Bizde kalacağ ı için de özel olacak. Özel de yazabilirsiniz, hiç çekinmeyin . 
HÜKÜMLÜ 2- Bu şahsi olarak anlatmak i s tedi ğim şeyde herhangi bir şeye ulaşabilir miyiz; yani , benim sorunuın 
yargıda . Şunu baştan söyleyeyim , buradaki , şu anki ağır ceza reisi , şu anki başsavcımız da bunu itiraf ettiler bura
da; bana söylediler ve "yüksek yerden ge ldiğ i için bizim bir şey yapacağımız yoktur" dediler. Onun için size 
anlatmak istiyorum .Günü, tarihiyle söyleyeyim ; 20.9. 1 994; olay tarihini anlatıyorum . Ben iki cinayet işledim . 4 
kişiyle kavga ettim ; 2 tane ölü oldu, 1 tane yaralı oldu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede? 
HÜKÜMLÜ 2-Erzincan'da, burada oldu . Olay, 20'yi 21 'e bağlayan gece 1 1.30-01.00 arası cereyan etti ve ne
ticede iş mahkemeye aksetti , tutuklandım ben . Mahkemem yaklaşık 8 ay falan sürdü, yargılama sürecim. 2 tane 
avukatım vardı; biri baro başkanı Erhayat Fırat Tekin, biri Ülkü Şener. Burada, avukatlar her hafta geliyor, 
görüşmelerimde falan benim olayım ne olur diye. Bana dediler ki "sen kendini 30 yıla hazırla" ve burada yine 
tutuklanan 2 tane avukat vardı -benim iddianamelerim falan şu anda yanımda- onlar da incelediler ve onlar da 
siyasi suçtan Erzurum 'da tutuklanmışlardı , o zaman DGM buradaydı. Onlar da incelediler ve dediler ki "senin 
cezan 30 yı l olur" ve neticede, mahkeme bana 30 yıl ceza verdi , temyiz hakkımızı kullandık ; karşı tarafın da tabii 
temyiz iddiaları var. Birincide, dosyam gitti , ge lmesi 8 ay sürdü . Bekliyorum tabii, geldi, dosyam bozulmuş ve 
ben de sevindim cezam düşecek diye. Yine, mahkemeye çıktım . Mahkeme başkan ı bana dedi ki "senin dosyan 
ikiye ayrılmış" ama, ben, bir yerde suç işlemişim . Üç dört kişiyle kavga ettim ben, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; 
olay bir yani , dosyam tek. 30 y ıl bana tek suçtan ceza verdiler. "Dosyan ayrıldı " dediler, tekrar yargı süreci 
başladı. Bir tanesinden bana hafif tahrik uyguladılar 15 y ıl verdiler, di ğerinden 20 yıl, sadece 59 uncu maddeyi , 
iyi hal maddesini kullandılar ve toplam 35 y ıl dediler senin cezan . Tekrar ben itiraz ettim. İkinci irirazıında da, 
ehliyetimi de burası iptal etmişti, sürücü belgemi . Ondan dolayı tekrar dosyam bozuldu, geldi, ehliyetimi ve ben 
tekrar mahkemeye çıktım . Dediler ki "sürücü belgen i iade ediyoruz; cezan 35 yıl." Ben, tekrar itiraz ettim, üçüncü 
hakkımı kullandım ve gitti, dosyam tasdik oldu ge ldi ; "3 5 yıl kesin , kati karardır" dediler. Bir gün mahkeme 
başkanı-pazardı günlerden, buradaki , şu anki mahkeme başkanı ; ismi Mehmet, soyismini bilmiyorum- ve Yunus 
Kiremit Başsavcımız -diğer savc ılar da vardı yanında , onların isimlerini bilmiyorum- başmemurluğa beni 
çağırdılar. Bir de benim dışardan bir arkadaşım vardı , onunla da tanışıyoruz, beraber gelmişlerdi . Ben hiçbir şey 
söylemeden benim mevzumu gündeme getirdiler. Mahkeme Başkanı bana dedi ki "senin durumun hakikaterı 
vahim ve tartışılır. Senin , ben hakim olarak, senin olayın bir. Bir olay işlemişsin ve sana tek ceza verilmesi l azım; 

ama, karşı taraftan birileri uğraştı. Senin dosyanı böldUrdUler ve sana bu cezayı onlar verdiler. Bizim yapacak 
hiçbir şeyimiz yoktur." 
Bu konuyu size arz etmek istiyorum ; bilmiyorum , sonuç ne olabilir. Eskicezam olsayd ı , belki , yarıaçık cezaevine 
çıkabilirdim ; ama, şu anda cezaının yüksek oluşundan, bu yeni gelen genelgeye göre de, eski genelge yine iyiy
di , onda birdi . Şimdi , bu yeni gelen, sizin Hükümetinizin çıkarmış olduğu genelge tamamen mahkumları bağladı. 
Burada yarıaçık için çok hayal kuran vardı; tamamen o hayallerimiz söndü. Cezanın beşte ikisi dediler ve bir de 
tamim olayı var ki , buna bir türlü aklımız ermiyor. 2003 idi bir evvelki sene, bu sene 2004 ve bu da demektir ki , 
600 bilmem kaçıncı yasanın tahliye tarihine göre, işte, o tamimin denk gelmesi lazım ki, yarıaçığa çıkasın ; yani, 
14 yıl benimyatarım var. 14 yıl yatılacak cezanın yarısını burada yatmamız gerekiyor ki , ondan sonra yarıaçık 
cezaevine çıkalım . Bunu da size arz ediyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O dosyanın numaraları , müzekkeriniz var mı? 
HÜKÜMLÜ 2- Var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Onları alalım . 
" 

3. KOGUŞ Saat: 11.45 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu olarak 
cezaevlerindeki durumu incelemek için burada bulunuyoruz. Sizlerin sorunlarını dinleyeceğiz ve ayrıca bir anket 
formumuz var; bunlar dolduruluyor ve arkalarına , eğer burada söylemeyip de bize aktarmak istediğiniz kötü 
muameleyle ilgili birşeyler varsa, nerede, ne şekilde yapıldığını ufak not halinde tarih vererek yazın. Onun dışın
da, istedikterinizi de yazabilirsiniz. Esas, bize, bire bir, özellikle, yakalanıp, tutuklandığınııda veya gözaltına 
alındığınız yerde, emniyette olabilir, karakollarda olabilir, jandarmada olabilir sorgu s ı rasında kötü muamele 
gördünUz mU? GördUnüzse ne şekilde gördünüz? Onları bire bir konuşalıın .Cezaevinde zaten çok belli; bu kadar
cık yerin içerisinde, hiçbir tarafının hakikaten iyi yönü yok. Cezaevi idaresinin size baskısı varsa, onları da söy
leyin isterseniz; yani, araştırma, sadece Erzincan için değil. Belki, televizyonlarda da izlemişsinizdir. Daha önce 
güneydoğuydu, şimdi, Erzurum 'dan geliyoruz ve çok objektif, somut olmasını istiyoruz. Yani, herkes bir şey söy-
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leyince, o zaman , bu , suçlamaya geçt i ği zaman, karşı taraftan, polis olsun, diğer sistemler, yöneticiler olsun 
"canım işte , zaten suçlu; hayır, yalan söy lüyor" denilmesin. Yani , bununla karşılaşınca, sistem zaten düzelmiyor 
o zaman. Onun için, tarihini , ismini verirseniz daha iyi olur. Bize söyledikleriniz bizde kalacak o yönde hiçbir 
endişeniz olmasın . Açık konuşabilirsiniz, isteyen tabii. 
HÜKÜMLÜ 12 - Ben, Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde cezaevi savcılarının yanında çalışıyordum idamdan 
yargılanırken ; daha sonra yo lsuzluklar oldu. Bakanlığ ı da bildirdim, cevap alamıyorum . Onun için ben hiçbir yere 
başvuramam . Bir de örneği size vereyim . Ben bunu kendi şahsıma , belki medyaya vereceğim. Niçin medyaya 
vereceğim : Beni, haksız yere paket ettiler; yani , sürgün ettiler ifade verınedim diye. Ben, dedim mahkumum , ben 
ezileceğim. Açık sürem geçmiş , 5 seneyi bitirdim ; şu an 5 sene iki aya girdi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç seneye mahkumsun ve ne zamandan beri? 
HÜKÜMLÜ 12-25 yıl ve 1993 'den beri içerideyim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar tutukluluk süres i oldu? 
HÜKÜMLÜ 12 - Hemen hemen 3 senede hüküm giydim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Memleket neresi? 
HÜKÜMLÜ 12 -Erzurum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yargılama yerin neresi? 
HÜKÜMLÜ 12- Erzurum. Şimdi , ben bu örneği , demin yine bunu vereceğim . Okuma değil , göstereceğim . Ben 
bunu niye saklamışım ; medyaya; beni haksız yere, ifade verınedim diye. Müfettişler geldi ya Ankara 'dan ; yolsu
zluk oldu, belki , bilirsiniz, kömür mömür dal gas ına . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede oldu? 
HÜKÜMLÜ 12 -Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde. İkinci mUdUr Erhan Özen bana dedi ki " ifade vereceksin ." 
Olmayan bir şeyi ben nasıl diyeyim , şu yemiş , bu içmiş. O insanlar ayrıldı , yolsuzlukları tespit edildi ; bana dedil
er "verirsen ver" ben dedim ki " veremem." Aileme de korkumdan bildiremedim. Ai lernde aşiret olayı çıkar diye. 
Gece beni aldı , paket ettiler Trabzon Kapalı Cezaevine. Trabzon Kapalı Cezaevinde de ben 1 O ay hücre sistemi ; 
işkence gördüm 10 ay . Neymiş ; paket, sürgün gelmişim diye . Dosyaını açıp öğrenebilirsiniz, hiçbir şey yok 
dosyanı da . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada hücreye mi attılar? 
HÜKÜMLÜ 12-10 ay hücre bir sistem ; orada, arkadaşlarla beraberdik . Bakanlığa da bildirmiştim , aileme demiş
tim ki , genelgede Bakanlığın faks numaraları var. Mesela bu şikayetleri -bunlar geçerli değil- ben sizin yüzünüze 
söyleyeyim . Gardiyan gelip açıyor, kutuları arıyor; alıp götürüyor. Ondan sonra alıp okuyor; gel buraya, bir daha 
işkence . Ben size gerçeği söyleyeyim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada işkence yapıyorlar mı? 
HÜKÜMLÜ 12 -Burada ben görmedim . Ben Trabzon Cezaevine gittim. 10 ay bir sistem, böyle hücre sistemi ; o 
da oda sistemi olsa yatarım. Orada, hücre, mesela, Bakanlar televizyonda diyor ki , hücre sistemi kalkmış . Orada 
yok. Hücre de hücre olsa, normal tek kişilik olsa, yatarım . Fare desen o biçim; işkence . Adam diyor ki , sürgün 
gelmişsin -mildürler birbirinin devreleri- diyor "sen, orada niye ifade vermedin , verseydin daha güzel olurdu ." 
Ben idamda yargılıydım , savcının yanında çalışıyordum ; yani , idarede çalışıyordum . Ailem perişan oldu. Aileme 
bildiremiyorum olay çıkar diye, duyulmasın diye . Dilekçe yazıyorum , dilekçenin çıkış numarasını istiyorum ; 
adam diyor ki "yok kardeşim , vermiyorum ; sen , kimi kime şikayet ediyorsun?" 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Trabzon E tipinde? 
HÜKÜMLÜ 12- Evet, 10 ay bir sistem . Tespitli ; arkadaşlardan kendini kesen de var; jilet alıp , kendini kesen de 
var. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- işkence olarak? 
HÜKÜMLÜ 12 -işkence, falakaya yatırıyorlar. Ondan sonra, ayrıca, diğer cezaevlerinde görürsünüz. Ben, buraya 
geldim, rahata kavuştum . Buraya da nasıl geldim: Ailem diyor, kalkıp gidiyor Ankara'ya, dilekçeyle başvuruy
or; yani, bana dediler "niye buradan gitmek istiyorsun?" Diyemiyorum aileme bana işkence yaptılar. Desenı bile, 
yine ezilen ben olacağım . Mesela, buraya geldim , sağ olsun MildUr Bey dedi ki , altı ay durursun ; yollayabiliriz. 
Bu ne; dayın var mı , bilmem neyin var mı ; ille dayını ız mı olacak. Açık silresini burada belirtmiş Bakanlık , beşte 
birini yatacak diye. Benim geçmiş . Bekle, biraz daha, böyle olur mu! 3 çocuğum , ailem var, hem beni öldürüy
orlar hem ailemi . Şimdi , beni paket ettikleri zaman var, parasız, gece aldılar, ringe bindirdiler, hiçbir şeyden 
haberim yok. Üzerimde de para yoktu . O anda dedim ki , böyle böyle; ya, git, yollayacağım . Hala daha bekle kaç 

aydır; bak, bir seneyi geçti, para hani? Altı yedi ay geçti parayı göndermedi. Ben de bunu sakladım . Ailem de 
dedi dursun . Yarın öbür gün cezaevinden çıktığım zaman, getirip bunları onların önüne yığıvereceğim . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tutanak tutulmuş olmasına rağmen, paranı geri göndermiyor. 
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HÜKÜMLÜ 12 - Göndermiyor. Ben, bunu bir daha bildirdim ; gönderecegiz di yor; göndermiyor. Ondan sonra 
ben ne yaptım ; üzerine düşmedim . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzurum E tipi kapalı cezaevi. 
HÜKÜMLÜ 12- Hasan Toprak Birinci Müdür. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Rasim Gögebakan? .. 
HÜKÜMLÜ 12 - O başgardiyan . 
Trabzon 'da tekrar ai lem dilekçe verm i ş , uzakta kalmışız diye; çoluk çocugumuz perişan . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 15 milyon lira öy le mi ? 
HÜKÜMLÜ 12 -300 Mark, 15 milyon lira. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Alıyorlar, imzalıyorlar ve tarih 6.1 1.1997. 
HÜKÜMLÜ 12 -Evet, Trabzon 'da paket etti ler ya; bir daha ge ldim, ai lem dilekçe vermişt i ya mağdur oluyoruz 
diye. Bir daha geldim ; adam kalktı. bana dedi ki , sen, müdUrlerin üzerine ifade vermemişs in diye, seni kabul 
etmiyoruz. Hiçbir suçum yok; dosyay ı açsın l ar ve dosyaya baksınlar. isyan etsem, devlete karşı gelsem, infaz 
koruma memurlarına vursam; o zaman benim yerim olur. Benim aç ık sürem geçmiş ; am caoğ luy l a beraber yatı

yorduk ; amcaoğlu açıkta , şu an ben ç ıkamıyorum . Faz l as ını da yapmışım ; yani , gereken, önemli olan Erzurum E 
Tipi Kapalı Cezaevinden Trabzon'a. Şimdi , bekle ki , aile ziyarete ge le. Buraya ge liyor iki tane ev liyim ; birinin 
resmi nikahı yok, birinin imam nikahı ; almıyorlar ; bu nas ıl oluyor? Bir süre şey ler var. Bu açık i şim için de 
gerekirse yardımc ı olun , dosyamda da belli , yani , iyi hal kararı filan . 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunu sen sakla ve anketlerde dolduracağın yere de yaz. 
HÜKÜMLÜ 12- Bir de şu mesela: i şte, dilekçeveriyoruz Bakanlığa , cevap alamıyoruz bir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Bununla ilgili verdin mi dilekçe? 
HÜKÜMLÜ 12- Verdim ; ondan da cevap alamadım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede; onun fotokopisini falan ver bize. 
HÜKÜMLÜ 12 - Mesela, idareye dedim ; vermiyor, kardeşim onlar göndermiyor, cevap vermiyor; ben bunu 
medyaya vereceğim dedim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Bakanlığa gitmed i? 
HÜKÜMLÜ 12- Evet; ben bunu medyaya vereceğim dedim . Bir de sizden i stediğim şu : Dilekçeveriyoruz sevk 
için, ailemize yak ın olmak için . Adam diyor ki "yer yok, paket g itmi ş; yani sürgün gitmiş." Hiçbir olay yok; ge l, 
ineele bak paket nası l g itmiş? Paket nas ıl gidilir; gardiyana vurulur, müdüre vurulur, olay çıkar, isyan çıkar öyle 
gidi lir; benim hiçbir suçum yok. Neymiş ; yo l s uzluğu siz yapıyorsunuz, ben ifade vermiyorum. ikinci müdür, bi 
rinci müdür olmak isti yor, hep birbirinin ayağını kaydırmak istiyorlar. Bana ge liyor ifade ver. Ben niye vereyim , 
herkesin çoluğu çocuğu var, kalırım buralarda ve şi mdi , burada bek le ki ziya ret ge le. Gerçeği söy leyeceğim . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Anladım . Sen söyle bakalım . 
HÜKÜMLÜ 17- Tek görüşmek istiyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tamam. Siz? .. 
HÜKÜMLÜ 13- " .............. " doğumluyum . Efendim, askeri cezanın bana verdiği cezada, şurada beyan ediyor, 
hepsi var; beraat ettigim halde, 1 987'de cinayetten içeriye düştüm . Tuttular 5 ay ceza verdiler bana; tuttular 21 
sene bilfiil infazımı geri aldılar beraat etti ğim halde. Uğraşıyorum , dilekçe falan yazıyorum , Bakanlığa gön
deriyorum ; hep ret geliyor veya çıkmıyor. 6 aydır da bu cezaevinden gönderdim ; yine cevap alamadım, cevap 
vermedi ler. Burada, savcı , giderken de, İhsan Eroğ lu , şimdiki savc ımıza bizzat söy lemiştir ki "bunun infazında 
bir adli hata vardır dosyas ında, bunu inceleyin" dedi , onun tayini çıktı gitti . Bu savcı da vermiyor infazımı geriye. 
21 sene ve 4 senedir bilfiil infaz yatıyorum şimdiye kadar; 1993 ' ten beri i ş te, 1998 bitiyor. Burada da, beni tut-
tular, gönderdi ler S ıvas'a, " .............. "tan " ........... .. . "ye, Gümüşhane ' den buraya geldim . Yine, savcıma söylüyo-
rum ; burada; olmuyor, adamım yok, kimsem yok, uğraşamıyorum . Burada, beraatim olduğu halde, bakın , altını 

da çizmişim ; burada, para cezası verdi ği halde, bir baraka yapmı ştım , çoluk çocuguma; cezaevinden çıkmışım, 
köfte ekmek sat ıyordum ; polis geldi orada, benimle münakaşa yapma esnas ında o suçtan beraat ediyorum ; bana 
para cezası veriyor. İkinci sefer 95 gün ceza veriyor; geliyorum bu cezayı yatıp çıkıyorum ; tekrar peşimden 
infazımı geri aldılar. Böyle mağdur bir durumday ım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bundan başka var mı elinde fotokopi? 
HÜKÜMLÜ 13 - Başka bir şey yok, olan kağıtlarıın bu . Fotokopi çekip veriyorlar. Bunu size vereceğim işte . 
Benim 4 tane çocugum var, bir yaş lı babam var; sorabilirsin iz, esnafından , milletvekillerinden sorabilirsin iz. Öyle 
bir düştüm içeriye. Babam da yaş lı , bir yere gidemiyor ve 4 senedir yatmaktayım efendim ; haksızlığa uğradığ ıın 
da orada yazıyor zaten beraatim olduğu halde. Siz daha iyi bilirsiniz. infazırnın hangi kanallardan alınacagını 
bilemiyoruz efendim. Yazı yaz ıyorum buradan çıkmıyor; bizim infazımız yanmı ş diye yazdığımız dilekçemiz 
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dışarı çıkın ıyor . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Koğuşta en yeni gelen kim ? 
HÜKÜMLÜ 14 -Benim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne zaman geldiniz. isminiz ne? 
HÜKÜMLÜ 14- Ben açıktan geldim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne yaptınız da geldiniz açıktan ? 
HÜKÜMLÜ 14- Ben eski gazetecilerdenim. " ... .. ... ...... " Gazetesinin kurucusu ve imtiyaz sahibiyinı . Ankara'da 
istihdam ediyordum. Bir yıldır cezaevindeyim. Altı ay önce açık cezaevine geldim . Yaklaşık 20 gün oldu açıktan 
kapalıya geldim ve bu koğuştayını . 

Ben, herşeyden önce, insan Hakları Komisyonuna teşekkür ediyorum mahkumlar adına . inşallah , bu araştır
maların sonu, mahkunılarımız için , kader kurbanları için hayırlı olur; zaten, mahkumlar bunu dört gözle bekli
yorlar. Burada, en büyük isıekler saygıdeğer milletvekillerimizden bekleniyor. Bu meyanda, cezaevlerinde 
yapılan olayların , benim gördüğüm kadarıyla , parası olan -af buyurun ; argo deyim geçer buralarda- gözlüğü ve 
kravatı olanlar seviliyor. Fakir mahkumlarımız, mağdur mahkilmlarımız her türlü şartlarda idareler tarafından 
nıağdur ediliyor. Cezaevlerinde insan sağlığı önemli malumualiniz. Hekime çıkıldığı zaman, tabii ki , kanallar 
vasıtasıyla oluyor, güzel bir şey ; ancak, hekimlerin mahkum hastalar üzerindeki görüşleri yeterli değil , araştır

mal arı yeterli değil; sağlık konuları tamamen tehlikede. Şahsen yaşadığını olayı arz etmek istiyorum. Açıktan 
doktora çıkıyorum , rahatsız ı nı , şişkinlik had safhada. Gece götürülüyorunı doktora. Erzincan Devlet Hastanesi 
nöbetçi hekimleri tarafından , nöbetçi hekim tarafından "bana, lütfen, yarın tekrar geliniz" deniliyar ve ben de 
"mahkilnıum , gelme olanağını yok; ama, ilgililere söyleyeceğiz tabii ki" dedim ve sayın nıüdürümüze , sayın dok
torunıuza konuyu arz ettik dilekçeyle. Sayın Müdürümüz, cezaevi doktoruna " ilgili hastamızın muayenesi 
yapılarak tarafıınıza bilgi verilmesi" beyanında bulunur dilekçeyle; say ın doktorumuz bizi listeye almaz. Aradan 
günler geçer. Sayın Müdürümüz. yine, iyiniyetiyle bizi hastaneye sevk eder. Hastanede fılmlerim çekilir, idrar, 
kan, kalp grafiği , böbrek ; bu tahlilierin sonucunu henüz almış değilim . 

BAŞKAN DR. EMA T. PiŞKİNSÜT- Daha önce çok alkol alıyor muydunuz? 
HÜKÜMLÜ 14 -Biraz; malum , gazeteciyinı işte , birtakım şeyler oluyordu . Bu tahlilierin sonucu henüz alınmadı. 
İdareler bu konuya samimi ve sıcak bakmıyorlar. Cezaevine dönüşümde, Erzincan Çayırlı Kazasına izne gittim ; 
özel izin biliyorsunuz. Ayın 7'sinde saat 18.00'de bu açık cezaevine teslim olmam gerekiyordu ; ancak, oradan 
bayram günü ayın 7'si ; saat 3.00 'de " .............. "dan hareket et1im . " ....... .. .... . "çıkışında , belediye başkanının bana 
tahsis ettiği araba arıza yaptı. Cezaevlerinin konumunu bilmediğim için, o şartları bilmediğim için, tekrar ceza 
alnıamam için , en yakın " .............. " Cumhuriyet Savcılığı olduğu için oraya döndüm sayın milletvekilinı . Sayın 

savcınıız da cezaevinde bayram nıerasinıindeler, kaynıakanılarınıız, hakinılerinıiz, yetkililer. Kendilerine 
"efendim, durum böyle böyle, ceza almanıanı için , en yakın yer burası , Erzincan 'a ulaşanııyorunı , arabam ız arıza 
yaptı , benim hakkımda yapı l ması gerekeni yapın , ceza alnıayayını " dedim. Savcı Bey de bizi Çayır! ı Cumhuriyet 
Savcılığına teslim aldı, pazartesi günü , ayın 13 ' ünde yine Çayır lı Belediye Başkanının tahsis ettiği otobüs le 
buraya geldik, açığa geldik. Açıkta , sayın müdürümüz bizi kapalıya aldı. Kapalıya alınmamızdaki olayın arkasın
da yatan tek konu da şu : Sayın doktorumuzu, sayın müdürümüzün vasıtasıyla cumhuriyet savcılığına şikayet 
ettim ve bu dilekçemiz 15-20 gün müdür beyde bekledi , 15-20 gün sonra beni çağırdı ve ben de "takdir sizin; en 
büyük insan idareci alandır; ama, ben mağdur oldum" dedim ve "bu dilekçeyi iptal ediyorum" dedi ve buraya, 
açıktan kapalıya dönmenıde, cezai müeyyidelerin olduğu söyleniyor. Benim 22 günüm kaldı tahliyeme. Bu ceza 
bana nasıl verilecek, ne diye verilecek, nasıl veriliyor; soruyorum "bana ne ceza verdiniz. nedir benim cezanı , 

prosedür nedir" diye. Aynı gün buraya teslim olacaktım saat 18.00 'de; aynı gün, bu olaydan sonra, saat 17.40 'da 
Çay ı rlı Cumhuriyet Savc ı lığına teslim oluyorum ve aynı saatte buraya faks çekiliyor. Beni kapalıyaniye alıyor
lar? Bakanl ığımız, Genel Müdürlüğünıüz araştınııalarınızda , lütfen, bu konulara biraz yer verelim ; özellikle, 
mahkum sağlığı konusuna. Parası olanların işleri yürüyor, parası olmayanlar her zaman mağdur. 
HÜKÜMLÜ 12- Burada 16 kişi yatıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Banyo yok mu? 
HÜKÜMLÜ 12- Yok . 
(Koğu şun fotoğrafı çekildi) 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİN ÜT- Sıcak su? 
HÜKÜMLÜ 12- Banyo haftada bir; adama başka zamanlar su lazım olur; soğuk suyla banyo yapıyoruz. Ayıptır 
söylemesi 4 ' üncü cinayetten giriyorum ben . Şimdi , bunlar niye şikayet etmiyor; bunlar şimdi diyor ki , ben de size 
söyledim . Siz gidiyorsunuz, ondan sonra, neymiş yat falakaya , yat hücreye; paket, hiçbir suç yok . Ben örneğin , 

mesela, diyorum size, ben inanm ıyorum ki , not alıyorsunuz, gidiyorsunuz orada bitirirsiniz. Ben sana örneği 
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veriyorum; parası olan gider, pulu olan gider. Day ı ne demek; ben bu yaşıma geldim dayı ne demek bilmem. Day ı 
ne demek ; paran var mı, milletvekilin var mı , adamın var mı ; budur. Amcaının oglu 25 yıl , ben 25 yıl; ben açık 
cezaevine çıkmadım , amcaının oglu açık cezaevine çıkıyor ; bu ne olacak? 
HÜKÜMLÜ 13 -Bizzat, burada mahkumun içerisinde bu cumhuriyet başsavcımız "senin her tilrlU dosyan bozu
lur" burada mahkum içerisinde; ben diyorum "ben gariban adamım ; benim nasıl her tilrlU bozulur; bu kelimenin 
anlamını bana deyin" diyorum . Diyor "her tilrlU bozulur; Bakanlıkta adamın?" "Benim adamım ne arar, benim 
adamım hepiniz" diyorum. Sizler arayıp, soracaklar. 
HÜKÜMLÜ 12- Ben sana yemin ediyorum, siz de çoluk çocuk sahibisiniz. Ben efendi efendi yıllarımı bitir
mişim . Bazı arkadaş vardır, öyle insan vardır ki , kötil yola dilşilyor ; ama, bu ne, açıgı vermişse devlet. Ben ne 
diyorum ; açıga çıktıgım zaman, hem aileme katkım olur, hem ailem beni boşamaz, hem çoluk çocuguma sahip 
olurum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tamam, seni anladım , yazıldı. 
HÜKÜMLÜ 12- Açık işim yazılmadı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Hayır, bize verdin ya, tutanaga da geçti; onu söylemek istiyorum . 
HÜKÜMLÜ 14- Sayın yetkililerden özellikle istirhamım , yine mahkumlar adına diyorum, cezaevleri caydırıcı, 
egitici bir yer degil efendim. Cezaevlerinin, Türkiye genelinde, malumualiniz, görüyorsunuz, caydırıcı bir gücü 
yoktur. Mahkumun topluma kazandırılması için bir egitim yoktur. Mahkum, gerçekten, milletine, devletine, tilke
sine yararlı bir egitirne sahip degildir. Bu niye; bunlar da idarenin kontrolsüzlUgünden oluyor. Burada, ilkokulu 
bitirmiş , yumurtayla diploma almış vatandaş , haysiyetli , şerefli bir mahkuma, çeşitli yönleriyle, teori ve baskı 
altında temayilller uygulamaktadır. 

HÜKÜMLÜ 12 - Sizden tek ricam , ben ekleyecegim de arkadaşlar yanlış anladı. Aileler gelip, kapının önilnde 
perişan oluyor. Ben hastaneye gittim, agzımda kan ; müdtire de geldim, cezaevi sorumlusu sensin , agzımda kan, 
doktor dişimi çıkartıyor. Asker kelepçeledi , böyle bir diş çekilir mi? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kelepçeyi çıkarmadılar mı? 
HÜKÜMLÜ 12- Kelepçeyle. Kalkıyor adam, gıcıklık ediyor. Bak, arkadaş , korkusundan diş çektirmiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz kelepçeli olarak mı tedavi gördüntiz? 
HÜKÜMLÜ 15 - Evet, kelepçeli. Agzımız kan dolu, ttiktirrnek için bırakmıyor . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zamandır buradasınız? 
HÜKÜMLÜ 15 - Ben, 5 aydır tutukluyum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir defa mı gittin hastaneye? 
HÜKÜMLÜ 15 - 2 defa. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzincan Devlet Hastanesinde kolların kelepçeli olarak diş çektiler. 
HÜKÜMLÜ 15 -Askerler yaptı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hayır; ama, doktor aç demiyor mu? 
HÜKÜMLÜ 12 - Adam dese bile, geldim mildilre dedim, savcıya ve komutana da dedim "vicdan var mı" benim 
agzıma kan, pamuk dolduruyor arkadaşlar ki, yere tilkürmesin. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz buraya gelmeden evvel, sorguda veya herhangi bir yerde kötil 
muamele gördilnilz mil? 
HÜKÜMLÜ 15 - Evet. Buradaki asayişte . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Eski Emniyet MUdUrltigtinde. 
HÜKÜMLÜ 15 -Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaçıncı kat, nasıl bir anlat bakalım . 
HÜKÜMLÜ 15 - Gözlerimiz baglı, görmüyoruz ki , anlatalım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 15 - Aşagı kat olması lazım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yer taş mıydı? 
HÜKÜMLÜ 15 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Asayişte ne yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 15 - Soguk su, tazikli su tutuyorlar, gözlerimiz baglı işkence, cereyan . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cereyanı nasıl veriyor? Ayagına mı baglıyor? 
HÜKÜMLÜ 15 - Evet. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gördün mü, siyah bir alet mi var? 
HÜKÜMLÜ 15 - Gözlerim baglı oldugundan görmedim . 
HÜKÜMLÜ 15 - Falaka var. Askıya alıyorlar, ondan sonra kilfilr var. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl askıya aldılar ; bir anlat bakalım? 
HÜKÜMLÜ 15- Kolkut altlarından . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tahta mı soktular? 
HÜKÜMLÜ I 5 -Dikkat edemiyorumdum da. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kolunun altından bir şey geçiriyorlar. 
HÜKÜMLÜ 15 - Evet, askıya alıyorlar, bekliyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereye asıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 15 -Bilmiyorum, görmedi~im için bir şeydiyemem ki, gözlerim baglı. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Dolap gibi birşeyler yok mu yanında? 
HÜKÜMLÜ I 6- Ben, Ankara ' da bu işkenceleri gördüm ; uzun süredir cezaevinde yatıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzincan Eski Emniyet Müdürlügünde sorgulandıgın tarihi hatırlaya
biliyor musun? 
HÜKÜMLÜ I 2 - Sözünüzü kestim ; ama, koguş milmessili benim . O arkadaşa dilekçe yazıyorduk da, bu 
arkadaşın babasını bile getirmişler gözünün önüne. 
HÜKÜMLÜ I 6- Ben şüphe Uzerine alındım , benim ilk suçum. Kabul etmedigim için iki gündüz, bir gece kaldım . 
İlle dedi ki "bunu imzalayacaksın" ifadeyi imzalamadım , bu sefer gitti, babamı getirdiler. işkenceye aldıkları için, 
ben mecbur kaldım ; korktugumdan kabul ettim . Mesela, bizi götürüyorlar, şurası soyulmuş , daha önceden 
malumatları var, kendileri götürüyor bizi , bakın , diyeceksin şurayı biz yaptık ; yani , mecbur, işkence, kötü 
muamele. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dövdükten sonra ısiatıyorlar mı? 
HÜKÜMLÜ15-Ev~ . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Falakaya nasıl yatırıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 15 - Gözlerim baglı . Kampete baglıyorlar herhalde, kampet gibi bir şey olması lazım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kampet nedir? 
HÜKÜMLÜ I 7 - Onu ben söyleyeyim, sandalyeye takıyorlar ayaklarımızı böyle bu şekilde , sandalyeye baglı
yorlar, falakayla da baglanıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede? 
HÜKÜMLÜ 17 - Erzincan Emniyet Müdürlugunde. Ben de aynı işkenceye maruz kaldım Erzincan Emniyet 
Müdürlügünde. Hatta ben, Erzincan Emniyet Müdürü Hüseyin Şahin ' i ve birkaç polis memurunu şikayet ettim, 
buradan dilekçe verdigim halde dilekçeme takipsizlik kararı çıkardılar. 

BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Emniyet Müdürü mü yaptırtıyor bunları? 
HÜKÜMLÜ I 7- Evet. Hüseyin Şahin vardı , hırsızlık masası ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Giden mi? 
HÜKÜMLÜ 17 - Görevden aldılar o başkomiseri. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hırsızlık masasındaki? .. 
HÜKÜMLÜ I 7 - Evet, efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tarihi bir hatırla . 
HÜKÜMLÜ 17- 8 inci ayın 26 ' sı, 27'si. 1997. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Bir bak bakalım tarihe ... 
" .............. "Bey sen hatıriayabiliyor musun? 
HÜKÜMLÜ 16- Evet, 94'ün 5 inci ayında ben Ankara' da yakalanmıştım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Günü? .. 
HÜKÜMLÜ 16- Gününil bilmiyorum, 26-27, o aralar olacak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede? 
HÜKÜMLÜ I 6 - Ankara Emniyet Sarayı yeni bina ikinci kısım . Ben eski binada da yeni binada da ikisinde de 
işkence gördüm. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Et Balık'taki kaçıncı kat? 
HÜKÜMLÜ 16 -5 inci kat ikinci kısım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ötekinde kaçıncı kat? 
HÜKÜMLÜ 16 - Orada da ikinci kısım , otomatların oldugu yer, hırsızlık masası. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Hayır, öbür tarafaki emniyet sarayı. 
HÜKÜMLÜ 16 - Üçüncü kat. Arkadan, garajın oldugu yerden çıkardılar bizi . 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Orada ne zaman sorgulandı? 
HÜKÜMLÜ 16- 94'Un 5 inci ayında . Eski yerde de 75 'de oldu, 78'de oldu, 74 ' te oldu. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Ankara Emniyet Sarayı -Et Balık'ın olduğu yerde- 5 inci kat ikinci kısım
da Mayıs 97'de sorgulandın. 
HÜKÜMLÜ 16- Evet. Benim mide aıneliyatıın vardı, ben rahats ı zd ıın , dikişleriın vardı, bu halde iken, Emniyet 
Sarayı -eski sabıka lı olduğumdan- gel senin ifadeni alacağız dediler; beni aldılar, Emniyet arayına götürdüler, 
ben Emniyet Sarayına gittim, eski memurlar beni tanıdığ ı için, ben de onları tanıyorum ," .............. " şurada bir 
olay olmuş" dedi . 
Ankara Emniyet Sarayında uzun bir süre ben işkence de gördüm. Dikişleriın de var halen daha burada bellidir. 
Bu esnada çok işkence gördüm ben . Her vilayetin ayrı ayrı işkencesi vardır. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Nerelerde gördün , bunun dışında başka vilayetlerde de gördün mü? 
HÜKÜMLÜ 16- Gördüm, çok yerde gördüm. Çorum'da da gördüm, Antalya 'da da gördüm, İ stan bul ' da beni 
aldılar bir hafta tuttular, araştırınarn varmış. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKi SÜT- istanbul 'da nerede, Gayrettepe'de mi? 
HÜKÜMLÜ 16- Gayrettepe'de. Orada bir hafta kaldım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çorum'da nerede ; hangi tarihte? 
HÜKÜMLÜ 16- 1975'te Alaca Karakolunda kaldım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Antalya'da? 
HÜKÜMLÜ 16- 85 ' te Antalya Emniyet Müdürlüğünde kaldım. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaçıncı kat? 
HÜKÜMLÜ 16- İkinci veya üçüncü kat olacak. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sorgu odası var mıydı ? 
HÜKÜMLÜ 16 -Vardı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kenarları yum uşak deri kaplı mıydı? 
HÜKÜMLÜ 16- Evet. 
HÜKÜMLÜ 15- Efendim, bir şey söylemek istiyorum . Zaten gözleriniz bağlı olduğu takdi rde gezdiriyorlar ki, 
tanımayasan ız; ama, ben dikkat ettim; aynı yerde gezdiriyorlar, yani, i şkence yapılan yeri tanıınayas ınız diye ko
lunuzdan tutup gezdiriyorlar. 
HÜKÜMLÜ 17 - Erzincan'da işkence yapmış olduğu aletleri , telleri , i ş kence odasından çıkarken ben orada 
kaldım ; bir boşluk buldum; tellerle, gözlerimize bağladığı bez, bir de arkaınıza bağladıkları asker kayışı gibi bir 
şey, onları beliıne sardım bir şekilde; hakimin huzuruna getirdim onları, telleri dahi hakimin huzuruna getirdim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- e zaman getirdin? 
HÜKÜMLÜ 17 - 25.8.1997 tarihinde. Bunları da getirdim, hakimin önüne, bu tarihte ben i zindeydi ın , açıktan 
izine ayrılınıştıın. Bu işkence aletlerini getirdiğim halde bana inanılınadı. Buraya ge ldim, dilekçe verdim, bir ay 
sonra hastaneye çıkarıldını, vücudumda cop izleri , darp izleri , değnek izleri vardı. Daha önce ben bunları şikayet 
ettiğim için "bizi şikayet edersin, öyle şikayet olmaz, böyle şikayet olur" diye bir ton dayak yedim. Geldim 
buraya dilekçeıni yazdım, bir ay sonra buradan hastaneye çıkarıldıın. Haliyle üzerimde işkence izi de kalmaya
cak, darp izi de kalmayacak. Bir ay sonra tekrar beni mahkemeye çıkardılar, mahkeme de takipsizlik kararı gön
derdi . Burada Adalet Bakanlığı şikayet kutusu var, burayı personel açıyor, dilekçe yazıyoruz, dilekçe burdan 
idareye kadar gidiyor, orada yırtılıyor, iptal edi liyor, ulaşanııyoruz hiçbir yere. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzincan Emniyet Müdürlüğündeki işkencey i anlatır mısın? Neler yap
tılar? 

HÜKÜMLÜ 17 - 8 inci ayın 25'inde buradan açıktan izine çıktını, 8 inci ayın 26'sında " .............. "e gittim, bir 
gün orada kaldım ; adres olarak menıleketim Kelkit ' i gösternıiştinı, oraya gittim , orada bir gün kaldım . Ayın 

27'sinde " .............. "a ge ldim . Erzincan'da bir hırsızlık olayı oluyor, benim Erzincan 'da olmadığını bir günde. Bir 
gün sonra ayın 28'inde Erzincan Emniyet Müdürlüğüne al ındıın , ondan bir gün önce yine alındını, kahveden 
alındını, kahvede alındığıın zaman kumar oynarken, kumar oynayanların yanında oturuyorduın, sadece kumar var 
diye bizi de aldılar götürdü ler, o gece, yani, 27'si gecesi enı niyetin nezaretinde kaldık. Alt katta değil , hırsızlık 

masasının yanında yeni yapı lan hücrelerde kaldık , belirli bir zaman burada kaldık, ertesi günü sabah 8'de 
bırakıldık. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Eski Emniyeti anlatıyorsun değil mi? 
HÜKÜMLÜ 17- Evet. Oradan ertes i günü Mahkemeye çıkarıldık ve sadece para cezası veridi, bırakıldık . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir şey yapmadı lar ını ? 
HÜKÜMLÜ 17- Yok bir şey olmad ı ? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Ertesi günü? 
HÜKÜMLÜ 17- Ertesi gün, o gün benim enıniyette bulunduğum gün Erzincan 'da hırsızlık olayı oldu, ben o gün 
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Erzincan Emniyet Müdürlügündeydim. Bu da şeylerden anlaşıldı ; belirli yani . Erzincan Emniyet Müdürlügünde 
bulunduguma dair, oraya alındıgıma dair şahitlerim de vardı , dosyalarında mevcut, bunların hepsini belirttim. 
Ertesi gün ben tekrar Erzincan Emniyet Müdürlügüne alındım hırsızlık suçundan . Benim hırsızlık la hiçbir alakam 
yoktu; yapmadıgım bir suçtan dolayı çeşitli işkencelere maruz kaldım , Filistin askısına alındım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Filistin askısını bir anlat bakalım . 
HÜKÜMLÜ 17 - Ellerimi, kollarımı arkadan bagladılar . İki tane dolap vardı. Gözlerim baglı , altından görüyo
rum yani. 
BAŞKAN- İki tane dolap mı vardı yanında ? 
HÜKÜMLÜ 1 7-Evet. 
BAŞKAN- Odanın yan duvarları yumuşak mıydı? 
HÜKÜMLÜ 17- Fayanstı efendim; odanın şeklini de söyleyeyim ben size; uzun koridor gibi bir yerdi . Daha çok 
mutfağa benziyor. 
BAŞKAN- Çıplak mıydın sen? 
HÜKÜMLÜ 17- Çıplak ; anadan tiryan soyuyorlar, tazyikli su sıkıyorlar. Genellikle askeriyede bulunan, ufak 
karyola gibi bir şey, askeriyede kampet derler; onun üzerine yatırdı lar, ayaklarımızdan, kollarımızdan sarıyorlar 
o kampete. Ondan sonra -afedersiniz- kaınıştan , parmak uçlarından cereyan veriyorlar. Telefonlu, çevirmeli , 
manyetolu siyah telefon . Hatta onların kablosunu ben aldım. Savcılıktabenim elimden aldılar. 8 inci ayın 28 inde 
mahkemeye çıktığıında hakimin huzurunda bunları çıkarttım verdim. Sonra bunlar mahkemeye de gelmedi , 
mahkemede de kayboldu; ne olduğunu bilmiyorum artık. 
BAŞKAN- Kablolar ne renkte hatırlıyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 17 - Biri beyaz, birisi sarıydı. Uçları açık , yuvarlak. Parmak girecek şekilde uçları tomaviday la 
sıkılmış . O esnada içeride müzik çalıyorlar. 

HÜKÜMLÜ IS- Hatta efendim, bana sordular "nas ıl müzik dinlemek istersin?" diye, dedim ki "bir uzun hava 
koyun da dinieyelİm bari ." 
HÜKÜMLÜ 17 - Ayrıca benim annemi tuttular emniyet müdürlüğüne getirdiler, eğer bu suçu kabul etmezsen 
annene de burada işkence yapacağız . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yapacaklannış? 
ŞERAFETTİN YILMAZ- Annemi de döveceklermiş . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç yaşında anneniz? 
ŞERAFETTİN YILMAZ- SS-60 yaşında annem şu anda. 
HÜKÜMLÜ 1 S -Konuşmadım diye babaını işkenceye aldılar . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada mı? 
HÜKÜMLÜ IS- Evet, Erzincan 'da.Karakola da kendim gittim ben, aranıyoruru diye. Çarşı Karakoluna kendim 
gittim dedim ki abi beni arıyorınuşsunuz. Kendi malıınız çalınmış -babam davarcı- ben de gidiyorum, efendim 
beni aramışsınız, babam da orada. Bu sefer asayiş geldi beni aldı , bir saat sonra soyundurdular beni, işkenceye 
aldılar, soğuk su, tazyikli su, coplarla dövmeler, ondan sonra elimizi ayağıınızı hopla zıpla, su, cereyan . Ondan 
sonra bir gece iki gündüz kaldım , konuşmadım , ondan sonra da dediler ki , babasını alın işkenceye . 

OSMAN KILIÇ- " ...... ...... ", mutfak gibi olan yer nerede eski emniyette? 
HÜKÜMLÜ 17- Bodrum katta . Giriş katı , basamaklardan çıkıyorsun , direkman karşıda merdivenler var, bodrum 
kata iniyor. Bir kat aşağ ı iniyorsun . Direkt karşıya gidiyorsun, karşıda soldaki oda. Gri bir kapısı var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Annenize ne dediler? 
HÜKÜMLÜ 17- Ben annemle hiç yüzyüze getirilmedim, aruıem ayrı bir odada, "annen de burada" dediler, hatta 
annemi de orada gördüm. Eger, bu suçu üzerine almazsan annen de bu suça kalır. Ben olayla ilgili eşyayı eve 
götünnüştüm, evimde arama yaptılar, böyle bir olayla ilgili herhangi bir eşya çıkmadı , annem satın ış gibilerinden 
bazı konular ortaya atıldı , bunlar da çıkmadı , ben de "efendim yaptım, annemi bırakın" dedim , suçu üzerime 
aldım, geldim hapishaneye. Halbuki benim bir alakam yok. İsimlerini verdiğim şahısların çocukları da bugün şu 
anda Erzincan cezaevinde bulunmaktadır, adresleriyle birlikte verdim o şahısları , sigaraları bana satan insanların 
isimlerini, adreslerini verdiğim halde, bunu ne polis ne mahkeme araştırdı. Şu anda ise, yani, bunlar araştırıl
madıgına kendi kanaatimle bu adamların çocukları burada nasıl yatıyor , şu anda şu cezaevinde nasıl , iki çocuk 
burada hırsızlık suçundan yatmaktadır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu 28.8.1997'de mahkemeye o üstündeki işkence aletlerini teslim ettiğin 
zaman teslim tutanağı tutuldu mu? 
HÜKÜMLÜ 17 - Yok efendim, tutulınadı ; üzerimde para vardı , oltu taşı tesbihim vardı , bunların hepsi orada 
kaldı , onların hiçbiri ortaya çıkmadı. 
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OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Yani , duruşma anında mı bunları çıkardın hakime verdin? 
HÜKÜMLÜ 17 - Potiste beraber gittik, yani , elim kelepçeli, hatta hakim hanım bile ben bunları çıkarttım "buna 
sahip olun, tutun tutun bunu, bir şey yapar" dedi . O anda arnpulu kırdım , kendimi kestim , daha fazla işkence 
görmeyeyim diye, işkenceye maruz kalmayayım diye, "tutun tutun kendini aşagıya atar" dedi; tuttular, polis o 
kabloları , kollarımı bag ladığ ı şeyi , gözlerimi bagladığı şeyleri aldılar o anda, orada aldılar. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Hakim görmedi mi onları ? 
HÜKÜMLÜ 17- Hakim de gördü, hakim hanım da gördü, bayan bir hakimdi ; aldı, ondan sonra ne oldu bilmiy-
orum. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul ) - Hangi mahkeme bu? 
ŞERAFETTİN YILMAZ- Erzincan Asliye Ceza Mahkemesi . Bir tane asliye ceza mahkemesi var Erzincan 'da. 
Hiikim de bayandı , savcı da bayandı. Genç uzun boylu bir hakim hanımdı. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Onların önünde mi oldu bu olay? 
ŞERAFETTİN YILMAZ- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- " ..... ......... " Bey, demin anlattığın olayın tam tarihini söyler misin? 
HÜKÜMLÜ 15- işkenceye alındıgım tarih 19 veya 20 Aralık 1997. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç gün kaldın ? 
HÜKÜMLÜ 15 - İki gündüz bir gece kaldım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka bir yer götürdüler mi ondan sonra? Bütün iş Erzincan Emniyetinin 
alt kısmında mı oldu? 
HÜKÜMLÜ 15 - Üst katta nezarethaneler var, ilkin oradaydım , ondan sonra da işkenceye aldılar zaten . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Alt katta? .. 
HÜKÜMLÜ 15 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Seninki de fayanslı oda mıydı? 
HÜKÜMLÜ 15 - Evet, ben görmedim, gözlerim bağlı olduğu için görmedim; ama, aynı yer. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- O odayla hiç bir benzerlik buldun mu? 
HÜKÜMLÜ 1 5 - Evet, evet. Mesela, kampet, cereyan şekli , su, sopa, askı. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Yeri tanıtabilecek bir şey hatırlıyor musun? 
HÜKÜMLÜ 15- Emniyetten girişte direkt karşıda merdivenlerden iniyorsun, ama ne tarafa gittiğimizi bilmiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- "Telle bag tadı lar" dedin , teli de gördün mü sen? 
HÜKÜMLÜ 15 -Görmedim, gözlerim bağlı çünkü. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereni bağladılar telle? 
HÜKÜMLÜ 15 - Penisimden ayak parmak ucuna. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kampete sardıkları ? .. 
HÜKÜMLÜ 15- O, kayış gibi bir şey. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sonra bir daha mı gittin sen oraya? 
HÜKÜMLÜ 15- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- O ne zaman? 
HÜKÜMLÜ ı 5 - Aynı gün . Konuşmuyorum, alıyorlar bir iki saat gezdiriyorlar cereyanın etkisiyle felç oldum 
diye, soyunduruyorlar ayakkabılarımı falan çıkartıp , kollarıma iki kişi girip gezdiriyor beni yukarıda, iki saat 
sonra bir daha alıyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yukarıda aldıkları yer neresi? :Yukarıdaki büro hırsızlık bürosu mu, ne 
bürosu? 
HÜKÜMLÜ 15 - Hırsızlık bürosu . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul) - Kaçıncı kat? 
HÜKÜMLÜ 15 - İkinci kat olması lazım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tuz döküp yürütüyorlar mı? 
HÜKÜMLÜ 15- Yok, onu görmedim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Zıplatıyorlar mı? 
HÜKÜMLÜ 15 - Evet, zıplatıyorlar . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi , " .............. " i dinleyelim. 
Sen demişsin ki "26 veya 27 Mayıs 1994 ' te Ankara Emniyet Sarayındaydım ." Oradakileri bir anlat; şu, Ankara 
Emnniyet Sarayını bir anlayalım . 

HÜKÜMLÜ 16 - Ben doğma bOyOme yerim .. ... .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Burada, Erzincan ' da işkence gördün mü? 
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HÜKÜMLÜ 16 - Ben gurbet mahkumuyum burada. Benim evim .. .. ' da; ben ... ............ .. .... .. ... .. Ben, 
Kırıkkale'den Ankara 'ya geldim . Eski sabıkalı oldu~umdan -Siteler' de nakliyecilerin oldu~u yerde bilfe var, ben 
bilfenin orada duruyordum- beni şubenin memurlar tanıyor, ben de onları tanıyorum , bana "gel bakalım , senin
le işimiz var" dediler, beni alıp götilrdiller Emniyet Sarayına . Dediler " sitelerde falanca yerde bir olay olmuş, 
beyaz eşya çalınmış ." " Benim haberim yok; ben ameliyatlıyım , ben bu işleri bıraktım" dedim. Bir tane komiser 
vardı , şimdi , İstanbul 'a mı ne gitmişti , geçenlerde ben televizyonda gördilm, soyadının Çelik oldugunu biliyo
rum , genç biriydi , " hemen bunu odaya alın" dedi . Hemen onun karşısında ufak odalar vardı yeni binada, oturağın 
Uzerine sardı , dedi ki "o manyetoyu getir" dedi , eskiden manyeto şubelerde dururdu, 91 ' den sonra btitiln 
manyetoları arabanın bagajında gezdiriyorlar, işte şu yerde cereyan bulamazsın , arabanın arkasında . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Araba dedigin ne? 
HÜKÜMLÜ 16- Renolar, şubenin arabası. Belli bir saatı vardır; işkence olacagı zaman giderler, sana kim bakı
yorsa memurlardan o cereyanı alır gelir arabadan, seni işkenceye verir. Bu arada da getirdiler ; beni soydular 
"söyle bunu yoksa kötü olacak" dediler. 24 saat Emniyet Sarayında tutmak ... Aslında gidiyor diyor ki " bunun şu 
delili var, olay var, suçu var diyor, biz buna 24 saat daha izin istiyoruz" diyor, savcılık da veriyor, bilmiyor adam . 
Beni yıktılar ; ameliyatımdan kan ge ldiğini hissettim , ip çekildi , yaraya cereyanı soktu . Daha da iltihaplı burası , 

sUrekli akıyor, tedavisini de göremiyorum, ilaç veriyorlar, beni burada savuşturuyorlar . Ben Adliyeye geldim 
" .... ...... .... ", bak, benim boyum kadar sabıkan var" dedi , " bu sabıka benim suçum mu dedim , toplumun" " Bak, 
oraya yazmış adam 'adalet mülklin temelidir ' diye, bana da bir hak tanınsaydı , belki ben de senin karşına suçlu 
olarak çıkmazdım ; beni bir insan suçlu olarak yargılıyorsa beni araştırsın, gitsin sorsun" dedim . Sorgu hakimi 
beni tevkif etti cezaevine, ben cezaevinden bir hafta sonra mahkemeye çıktım. " Efendim , benim suçum günahım 
yok, ben eski bir sabıkalı olduğum için bana böyle işkence yaptılar, benim olayı kabulilm de yok, eğer suçu kabul 
etseydim bu ameliyattın patlamazdı , ben bu kadar ceza da almazdım. " dedim . 3 sene 6 ay ceza aldım , cezaını 

bitirdim, 15 sene infazım var. Buradaki mahkumlara sorduğun zaman Ankara 'da çok bilyük işkenceler vardır. 

Bugiln ben hepsini görilyorum, televizyonda hepsini dinliyorum, işkencenin önilne kimse geçemez bugiln . Bugiln 
bir görevli Emniyet Sarayına gitsin, yalnız ben geliyorum demeyecek oraya, gidecek oraya, suçlu muamelesi 
görecek orada. Arabanın arkasından elektrikli cerayanı getirecek orada yıkacak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O elektrik cereyanını tam olarak anlat bakayım , şunu bir tarif et. 
Arabanın arkasını açtı~ımız zaman ne göreceğiz? 
HÜKÜMLÜ 16- Arabanın bagajında şu kadar vardır. Siyahtır; böyle çevirdiğiniz zaman ses ge lir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neleri var onun, uçları mı var, oraya mı bağlanıyor? 
HÜKÜMLÜ 16 - Kablo vardır; mesela, Ankara 'da Oç tane kablo çeker, parmağına bağlar, birini şu parmağına 
bağlar bir tane tel elindedir, her tarafına dolaştım cereyanı , ağzına , bumuna neresine gelirse cereyanı sokuyor. 
Benim gırtlağıma kadar soktu . Dayanamıyorumdum artık . 

OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Cerayanı nereden alıyorlar, prizden mi cereyan alıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 16 - Manyetodan geliyor. Eski telefonlar gibidir, döndürür, onu bıraktığ ı zaman adamın canını 
yakar. 
O zamanlar Adalet Bakanı Seyfi Oktay vardı, bu yasaların çıktığı zaman . Sağ olsun, birtakım şeylere yardımcı 
oldular bu insanlar; ama, olmayanlar da çok, bu tip şeye karşı olanlar çok, biz insan haklarını savunuyoruz, şunu 
savunuyoruz, oraya gidiliyor her şey unutuluyor. Burada her şey yazılıyor, ediliyor, önemli olan oradadır. Seyfi 
Oktay sa~ olsun, birkaç tane bakan daha vardı , DSP' li milletvekilleri vardı , desteklediler. Tabii, bazı mil
letvekilleri bunu desteklemediler, hep karşı çıktılar . Adam birtakım şeyler yaptı, cereyanı kaldırdı tamam, şimdi 
arabanın bagajında gezdiriyorlar, akşam oldu mu gel bakalım diyor. Söyleyeceksin diyor, söylemezsen adam 
olmadık kelimeyi ağzından çıkarır diyor. Ben 85 ' te düştüm , " .............. "vardı , ikinci kısım masa şefiydi , şimdi , 

Kırıkkale ' de görev yapıyor, bana dedi ki "şapka dUştil kel görilndti ." "Hayırdır" dedim, dedi ki "şöyle bir makas 
çıktı , senin arabandan çıktı" dedi . "Ne makası" dedim . "Olay makası" dedi . O zamanlar serbestti , savcıdan izin 
alarak şubede bir ay, iki ay kalabilirdin , o zamanlar öyleydi . Bu esnada" .......... .. .. " beni şey etti, Cemalettin vardı 
bekçiydi orada, sUrekli işkenceye o bakardı , eskiden yere yatırırlardı Ankara 'da, eski şubede, yere yat bakalım , 
altına bir yastık koyariardı şöyle, bir de halı sererierdi altına, iki ayağı bağlarlar , iki aya~ını şöyle çarmıha ge
rerlerdi, yere yatırırlardı böyle, iki cereyan verirlerdi o zamanlar. 
OSMAN KILIÇ (Istanbul)- Bu yeri tarif ettiniz mi? 
HÜKÜMLÜ 16 - Eski bina beşinci katta. 85 senesinde ben orada bir ay kaldım . 15 gün sopaya dayandı m, daha 
fazla dayanamadım , dedim söyleyeyim buradan kurtulayım , kendimi cezaevine atmak istiyorum artık. Turhan 

Güller, "böyle olmaz, gidin bunun -Sadettin vardı ekip amiri bana bakıyordu orada- anasını , ailesini alın gelin, 
bu nasıl okumuyonnuş ben buna gösteririm" dedi . Ben o zaman Mamak'ta oturuyorum. Benim annemi , ailemi 
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getirdiler, halbuki , yapmad ı ğın suçu niye kabul edeceks in dedi benim kendi ailem , dedim sizi dövecekler, olsun 
diyor, cahil , bir şey bilmez ki. Dedim tamam Turhan Abi siz bırakın ben hepsini söy leyeceğim . Y apmadığım işi 

de söyledim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İmzaladın . 
HÜKÜMLÜ 16 - İmza l adım. Bana dedi ki , şunu imzalayacaksın , sen yapıyorsun suçu onu ben imzalıyorum . O 
zaman beri de sürüp gidiyor, neymiş , işkence , insan hakları , b ıktım bundan va llahi. 
HÜKÜMLÜ 14 - Ceraimler nasıl kapanacak; işte , böyle, zavallı insanların üzerine yıkılmas ıy la . Para baba ları 
dışarıda geziyorlar. 
HÜKÜMLÜ 16- İmzayı anıran polisin adı orada yaz ı yor . Ad iiye diyor ki fılanca polis ge lsin , ge liyor polis "sen 
buna işkence yaptın mı", "yok" diyor, "namusun ve şeretin üzerine yemin eder misin", "ederim" di yor. Sen, şere

fi namusu üzerine yemin eden bir adamdan ne hayır beklersin . Sen kendin et, orada polis sana ne der, hak im inan
mıyor ki , kimi inandıracaksın . Ben şunu iyi bi lirim , ben 20 seneyi geçkin ceza yatıyoruın , 5 sene yattım , 6 sene 
yanım, infazım da yand ı yine, böyle sürünilyorum buralarda, kurban olduğum Allah onl arı da süründürecek. 
Oraya yazmış "adalet mülklin teınelidir" diye , bu mülk kiınindir? Zengin lerin millkil müdür, senin , benim gari
banın mı , kimin ? Hukuk devleti onları koruyor, bizleri korumuyor. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Erzincan ' da bu tür olay lar yaşadın ını ? 
TUTUKLU - Yok, ben dolaşıyoruın , beni cezaev inden cezaevi ne gönderiyorlar, dolaştırıyorlar beni , infazım 
yan ık ya, beni süründürüyorlar cezaevinden cezaevine. 
OSMAN KILIÇ ( İ stanbul ) - Sen sadece Ankara 'da, Çoruın ' da , Antalya'da dedin , sadece hatırladığ ın 
Ankara 'daki olaylar. 
HÜKÜMLÜ 16- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzincan 'da yaşayan var mı? 
HÜKÜMLÜ 18 - .... . doğuınluyuın , .... .......... .. ................ .... .. .. ... beni 19. 12. 1997'de hı zs ı z lık olayından 
Emniyete, eski binaya aldıl ar. Hırs ı zlı k bürosuna ç ıkardılar , gözlerimizi bağladılar aşağ ıya aldılar. Gözlerimiz 
kapal ı o lduğu için ben bir şey görmedim . Bodrum katta tazyikli suya tuttular, elektrik verdiler, olmayan suçları 
da üzerimize y ıktıl ar, bir dosyayla gitt ik, bize 5 tane dosya y ı ktıl ar . 

BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Lastiğe geçi rdiler mi ? 
HÜKÜMLÜ 18- Hayır. O kadar işkence gördük ki ; zıplatt ıl ar , yürüttü ler, üzerimize bindiler. 
BAŞKAN- Nası l biniyorlar? 
HÜKÜMLÜ 18 - Sırtına biniyorlar; "götüreceksin" diyorlar. i şkence gördüğümüz halde, devlet hastanesine 
götürdüler, dışarı kapıda bekleniler, hiç içeri sokmad ıl ar. Kendileri doktordan kağıdı ald ıl ar sağ lamdır diye; haydi 
güle güle. Ondan sonra hakiınin , savcının karşısına götürdüler, biz kabul etmedik, dedi "siz yapmışs ınız ." Kaç 
sefer mahkemeye ç ıkdı k , beş aydır yat ıyoruz, dört sefer mahkemeye ç ıktık , üçüncü mahkemede " lan siz terörist 
misiniz" diyor. "O kir li suçu yapm ı şsın ı z, kabullenınişs iniz , yatacaks ını z" diyor. Diyeceğim bu kadar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizi de dinleyeliın . 
HÜKÜMLÜ 19- Efendim, 9 1 den beri eski sabıkaın vard ı , 1 1.7.1997'de tutak l andım , hırs ı zlık bürosundan beni 
a ldıl ar. Kendim burada değildiın , İzmir ' de inşaana falan ça lı ş ıyorduın , a il e ın burada olduğu için buraya geldim, 
hırsızlık suçundan aldılar beni . Tabii, işkence falan gördük. Daha önce benim bir arkadaşım vardı , benden önce 
almış lar, biraz yaşca benden küçük old uğu için cahilliğinden suçu üzerine a lını ş . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen kaç yaş ındas ın ? 
HÜKÜMLÜ 19- 21 yaşındayım . Üç gün nezarene kaldık , işkence gördük. 
OSMAN KILIÇ { İ stanbul)- Aynı yerde mi , alt kana mı? 
HÜKÜMLÜ 19 - Evet, aynı yerde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neler yapt ılar? 
HÜKÜMLÜ 19 - Efendim, soyu nduruyorlar, gözilmdeki bağ ı açtım gördüm, dolap ya rı s ı kadar bir alet var, bir 
iki tane karışık kablo var, onu bağlıyorlar, tazyikli suya tutuyorlar. Sonra zıplatıyorlar , hareket yaptırıyorlar, cop 
vuruyorlar eline. i şkenceye rağmen yapmadığımız suçu üzerimize aldık. Beş günlük evliydiın ben. Onun için 
buraya düştüm . Söylemek istediğim bu kadar. İ şkencey i çok yaptılar efendim. 
HÜKÜMLÜ 15 - Asayişe temiz de düşseniz, süne leke olsa sizde leke olmasa o suç l a rı kabul ettirirler. Hiç 
suçunuz olmasın , ister istemez, bu işkencenin karşısında kabulleniyoruz. 
HÜKÜMLÜ 17- Erzincan'da deprem oldu, bu deprem s ıras ında bir çok hırs ı z lık olayları oldu, çeşitli yörelerden, 
Tunceli , Ağrı , Yan, Diyarbakır , Hakkari ' den buralara göç eden insanlar oldu . Erzincan ' ı soyup giden çok insan 
oldu . Burada faili meçhul olaylar bir çok. Ş u anda kapanmayan dosyalar var. Ben Erzincan Emniyet 
Müdürlüğünden çıktığım zaman nası l yaşayacağımdan korkuyorum . 12 sene infazla buradan Erzincan ' dan dışarı 
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çıkaca~ım , bu sefer infazımı yakacağımdan korkuyorum . Yani , suç i ş l edim , yapmadım demiyorum , yaptım da, 
suçumu kabul ettiğim halde, yine, bu işkencelere maruz kalıyoru z. 

HÜKÜMLÜ 20 - Yaklaşık beş aydır HÜKÜMLÜ olarak bulunuyorum . Bana yapılan işkence suçum biraz az 
olduğu için değişik oldu . Cinsel taeizde bulunuldu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede sorgulandın? 
HÜKÜMLÜ 20- Erzincan Emniyet Müdürlüğünde, asayişteaynı yerde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Suçun tecavüz ınüydü? 
HÜKÜMLÜ 20 - Hay ır , oto hırs ızlı ğını görmek, ben görmedim de olaya isınim karıştı. işkencey le ellerime 
coptarla vurdular, tokat attılar, gözümil bağ ladılar. Beni alta indirmediler, büronun karşısında bir oda var, masalı 
falan , tahta falan var; hırsızlık bürosunun karşısındaki odada. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- içeriye g irdiğİ n zaman arkada pano mu var? 
HÜKÜMLÜ 20- içeriye girince pano var, karşısında da kara tahta var, masa var. Orada bir koıniser tarafından 
cinsel ogranlarıını sıkmalar, çevirmeler yaptı eliyle. Cinsel organımı çekiyor, indiriyor, bekletiyor, arkanı dön 
diyor, arkamda ne yapıyor bilmiyorum artık . Bunları yapınas ı suçu kabul etmeme yett i. Suçu kabullenme de 
sadece olayı gördüğüme dair. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tahsilin var ını ? 
HÜKÜMLÜ 20- Yüksekokulmezunuyuın , polis adayıydım , polislik şerefli bir meslek dedik girdik, ondan da 
nefret ettim, durum bu." .............. " Üniversitesi " .............. "Bölümünü bitirdim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar zamandır buradasın sen? 
HÜKÜMLÜ 20- Yaklaşık beş aydır tutukluyum, bu suçu işlemiş olsam üç ay yatan var, beş aydır HÜKÜMLÜ 
olarak mahkemeye gidip ge liyorum , hakimin karşıs ına çıkıyorum, bir belge bahane ediliyor, hiç alakası olmayan 
bir belge, tutukluğun devamına deniyor, atıyor içeriye . Ben bazı kurum ve kuruluşlara iş için müracaatta bulun
dum , bunlardan oldum, bundan sonra ne olacağım onu düşünüyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki , çıkış ol an, sabıkan olmamış olsa yine polis olur musun? 
HÜKÜMLÜ 20- Polis olmanı , zaten hakkım geçti, bir defaya mahsusttı katılınam. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçnıeseydi? .. 
HÜKÜMLÜ 20 - Geçti ; geçmemiş olsaydı belki olurdum, şu durumu gördüm , onları yapmamak için, bazılarını 
engellemek için olurduın. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç yaşındasın? 
HÜKÜMLÜ 20- 26 yaşındayım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Evli misin? 
HÜKÜMLÜ 20- Bekarım . Askerden yeni ge ldim. olayım da genç li ğin vermiş olduğu, askerliğin vermiş olduğu 
stresle uzun yol araba kullanayını diye arkadaşın isteğiyle geldik buraya, "arabada alacağım var" dedi . geldik 
buraya; oto çalmışlar, bana da "paray ı alamadık , arabayı geri aldık" dedi , gittik Erzurum'a. benim plakamı 
almışlar petrolden, geldik, Erzurum Emniyeti aldı , bir iki cop yedik, yolladılar buraya; ifademizi aldı, "kesinlik
le haberiın yok" dedim . Öbür iki arkadaş burada, ikisi da yanımda yatıyorlar , kabul ettiler, "tamam biz çaldık, 

onun haberi yok" dediler. Geldik buraya, habire işkence . Öbür arkadaşı badruma indirdiler, yarım saat, bir saat 
geçtikten sonra getirdiler, koliarına girmişlerdi , yürüyemiyordu , yan hücreye aldılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- O arkadaşının adı ne? 
HÜKÜMLÜ 20- HÜKÜMLÜ 50, şu anda 4 ncü koğuşta. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Sizi de dinleyelim . 
HÜKÜMLÜ 21 - " .. ............ " lıy ım. Daha önce Manisa cezaevinde mahkeme kararıy la hücre cezası verildi bana, 
cezanıdan dolayı. Doktor raporu olmadan hücre cezaını infaz etmek için hücreye alındım, 7 ay bilfiil hücreden 
çıkarılınamak şartıyla hücrede kaldım . Dosyaında bir olay olsun, bir tutanak olsun, sebebini bilmediğim halde 
Sivas 'a paket edildim, Sıvas ' dan buraya geldik. 
Manisa öğrencilerinin zamanında tutuklanınıştıın ; onlardan değilim ; ama, onların zamanına denk geldi . Manisa 
asayişte gözlerimizi bağ ladılar, bant şeklinde, göremiyorsun, bu asayişin içinde sorgulama odası var, o sorgula
ma odasında soyuyorlar, elektrik veriyorlar, ellerini ters şekilde kelepçeyle bağlıyorlar, copla vuruyorlar. 
Ben suç işledim , ama, baştan kabul etmedim, iki gün kaldım ben, iki gün neticesinde kabul etmek zorunda 
kaldım . Üç yıl hüküm aldım, suçum cinayet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Manisa 'da sorgulandığın tarihi verebilecek misin? 
HÜKÜMLÜ 21 - " .............. " 1995 olması lazım . Bizim suçumuz günahımız yok, paket olduk Manisa 'dan, sevk 
taleplerimiz var, benim buradan Bakanlığa beşinci müracaatım . Benim dosyaında bir disiplin cezanı yok, sevkime 
engel herhangi bir halim yok. Ben evliyiın, üç çocuk babasıyım , aileın de mağdur. Bakanlık da bu konuda gerek-
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li şeyi göstermiyor. En son milracaatı yine yaptım , ikametime yakın herhangi bir cezaevi kalabalık oluşu 

nedeniyle devamlı reddediliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , biz ona bir bakalım . Sizi dinleyelim . 
HÜKÜMLÜ 22- " .............. " dogumluyum . 4 aydan beri burada yatıyorum . Köyde dövilş yaptık. Yaralanan oldu. 
5 giln hastanede yattı. 1 O giln rapor vermişlerdi . 4 aydır da ben burada yatıyorum . 

BAŞKAN- Köy neresi? 
HÜKÜMLÜ 22- " ............. . " Köyil. Erzincan, " .............. "'a bağ lı , bize Çağlayan Karakolu bakıyor. 
BAŞKAN- Sorguda kötil muamele gördOn mil? 
HÜKÜMLÜ 22- Hayır görmedim . 
BAŞKAN- Burada, emniyette? 
HÜKÜMLÜ 22 - Karakol beni Emniyete vermedi . Mahkemem devam ediyor. 2 aylık evliydim, buraya dilştilm . 
Yaşlı babam var, mağdur olduk efendim . Evimi bastılar, kapılarımı kırdılar. Olay oldu, kafasına darbe alınca, 
maddi durumu da kuvvetli olunca, beni şikayet etti , gitti , parayla 40 gilnlilk rapor aldı ; biz böyle silrilnilyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizi tanıyalım . 
HÜKÜMLÜ 23 - 1974 Sıvas doğumluyum . İlkokul mezunuyum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Suçun ne? 
HÜKÜMLÜ 23 - Askeri suç benimki . Askerde kaza ile arkadaşımı vurdum . Bir kaç tane yalancı şahit çıktı. 
Mahkemede kasıtlı vurdu diye ifade verdiler. Milebbet aldım , tek cinayetten milebbet verdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zaman verdiler? 
HÜKÜMLÜ 23 - 10. 12.1994 tarihinde. Askeri mahkeme olduğundan birşey yapamadık . Avukatım da vardı. 
Bunu bir araştırsanız iyi olur. Tek cinayetten 40 sene ceza aldık. Arkadaşımı da bilinçli vurmadım . Kazayla 
öldilrdilm . Temyiz oldu, Askeri Yarg ıtaya g itti . Anlayacagın , kaza ile vurduğumu tam tespit ettiremedim, birkaç 
arkadaşım iftira attı " bilinçli vurdu" dediler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- işkence yaptılar mı sana? 
HÜKÜMLÜ 23 - Yapmadılar. İfademi aldılar, savcılığa gönderdiler. Üçbuçuk senedir yatıyorum. Adam sivilde 
katliam yapıyor, 25-30 sene alıyor, biz tek cinayetten 40 sene aldık . Adalet mi bu? Tahsilim olmadığı için insan 
Hakları Mahkemesine de başvurmadık . Askeri mahkemeydi . Temyize de g ittik . Ankara Askeri Yargıtay var; 
orada dosyam incelendi ; ama, hiçbir şey olmadı , 40 sene tasdiklendi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ümidini kırma bakalım , Allah bilyilk .Bilgilerini ald ı k . Bakalım . 
HÜKÜMLÜ 20 - Erzurum ' da hakim , savc ı , avukat tanıdıklar falan var. Şaşırmışlar bu nasıl olur diye . işkence 
zoruyla olayı gördilğilme dair bir ifade verdim . Olayı görmekle böyle mi olur? 5 aydır yatıyorum. Yapmış olsam, 
arabayı çalmış olsam Uç ay yatan var bunun. 
HÜKÜMLÜ 12- Haksız yere öldUrilldil Erzurum 'da. Ben savunmuyorum. Allah rahmet eylesin . Örneği bende, 
biz de kurnazlık ettik , dilekçeleri bizde; ben hepsini saklamışım . Örneğin işkence . Kameraya alınan da bizde . 
.. ......... ' da mesela cinayetten adam öldürdü, hepsi bende. O müdür ona bildiriyor, " bu çıkmasın." Yine size 
söylilyorum, siz alıyorsunuz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Anket formlarını arkadaşlarım ız dağıtacak , sizlere de yardımcı olacaklar. 

2. KOGUŞ Saat: 13.00 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Biz, TOrkiye BilyUk Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu o larak 
Türkiye genelinde bir çalışma yapıyoruz; sizin sorunlarınızı dinleyeceğiz. Ayrıca, sıcak suyundan soğuk suyuna 
kadar bazı koşullarla ilgili, biz çıkarken arkadaşlarım ız size, anket çalışması yapacaklar. Onun için , o tilr şey l er

le çok vakit kaybetmeyelim, zaten cezaevinin görüntirnil de belli . 
Bizim esas öğrenmek istediğimiz, buraya gelmeden evvel ; çilnkü, herkes -inşallah hepiniz kurtulursunuz- hüküm
Ili de olsa, HÜKÜMLÜ da olsa, gözaltında alınmadan, yakalamadan geçiyor; ya teslim oluyorsunuz ya yakalanı 
yorsunuz; ya emniyette ya jandarmada sorgunuz sırasında herhangi bir kötü muameleyle karşılaştın ız mı? 

Şimdiye kadar girdiğimiz yerlerde zaten "karşılaşmadık" diyen hemen hemen yok. Karşılaştınız m ı ; kötü 
muamelede s ize neler yapıldı? Bu değişik illerin içerisinde de söylenebilir, Bursa'da da ayrı, İzmit'te de ayrı 
tespitler bu şekilde. Özellikle de, bu bölgeden olup, Erzincan Emniyet Mildilrlüğilnde , Erzincan karakollarında 
veya jandarma bölgesindeyse jandarmada yakalanıp da işkence gören varsa, söyleyiniz. Bizim bu konuştuk
larımız, aldıklarımız, sadece bizde kalacak. Varsa söylemek istediğiniz onları söyleyin .Bunun dışında sağlık 

problemi olan, hastalığı olan ve tedavi olamayan varsa, tedavileri yapılsın diye onları tespit ediyoruz. Ailesiy le 
ilgili çok önemli derecede Uzilntüsil veya tehdit edilen ailesi , zor koşulda kalan çoluk çocuğu varsa, onları 
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söylerseniz, onları sosyal yönden inceletelim . Bütün bunların dışında, burada söyleyemeyecek özel bazı şey
leriniz varsa, bizim size dagıtacagımız anket formlarının arkasına onları da yazabilirsiniz. Anketleri doldururken, 
bana bir şey olmasın, olur diye kendi kendinize kuşku duyarsan ız, isim de yazmayabilirsin iz; ama, isminizi yazıp, 

özel bir şey söyleyecek olursanız, biz, kendi arkadaşlarımızla, Komisyon olarak ve bizde kalacak şekilde onları 
inceleriz; size, elimizden gelecek bir yardım olursa onlara da bakarız. Genellikle görilşlerle ilgili ve diger üzün
tülü durumunuzla ilgili şikayetleri de, gerek valilik kanalıyla gerek Adalet Bakanlıgı kanalıyla, yeni bir düzenle
meye dogru götürebiliriz. Fizik belli zaten ; yani, bu cezaevi iyi degil. Deminki koguş daha da kötüydü; bu koguş
ta her şey içeride ve hücre gibi bir şey . Yani , bu cezaevinin artık degişmesi lazım , Türkiye'nin şartlarında böyle 
bir cezaevinin olmaması lazım , hele hele kapalı olarak olmaması lazım . Onun için, biz, sizinle, açıklıkla, 

yüreklilikle, candan sevgiyle konuşuyoruz; siz de güven duyarsanız, bizde kalmak üzere, anlatabilirsiniz. Dün 
Erzurum 'dan geldik; daha evvel Diyarbakır, Urfa, Batman, Mardin , İstanbul gibi bir çok ilinkine bakıyoruz. 
Evvela, hepinize geçmiş olsun diyoruz.(" Sag olun" sesleri) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz de sag olun.Kim söyleyecek; sen söyleyeceksin galiba, haydi 
konuşalım . Kaç yaşındasın , adın nedir, koguşta kaç kişi var? 
HÜKÜMLÜ 24- " ... .. ......... " yaşındayım , adım " ................ " . Koguşta 31 kişiyiz; aslında mevcut 40 kişi , şu an 31 
kiş iyiz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani, 40 kişilik yatak var diyorsunuz, 31 kişi var şu anda; peki . 
HÜKÜMLÜ 24- Erzincan Asayiş Bölge Müdürlügünde, emniyetinde beş gün hücrede kaldım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu, eski emniyet binasında mı? 
HÜKÜMLÜ 24 - Eski emniyet binasında . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Alt katta mı koydular seni hücreye? 
HÜKÜMLÜ 24 -Alt katta. Gözlerini baglıyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin dogum yerin neresi? 
HÜKÜMLÜ 24 - " .. .. ... ... .... " Burada oturuyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tahsilin ne? 
HÜKÜMLÜ 24 - Tahsilim, lise 2'den terk. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hırsızlık diye mi götürmüşlerdi, ne diye götürdüler? 
HÜKÜMLÜ 24 -Gasp diye. Zorla adamın üstüne suç atmak istiyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Zorlayarak suçunu ve ilave suçları kabul etmeni istiyorlar. 
HÜKÜMLÜ 24 - Polis "bunları al , biz rahatlayalım , iş ver" diyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne diyor; aynen öyle söyle? 
HÜKÜMLÜ 24 - "İş ver, rahatlayalım" diyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- " İş ver, rahatlayalım ; bunları üstüne al, iş ver, rahatlayalım" diyor. Neler 
yaptılar sana, gözlerin kapalı mıydı? 
HÜKÜMLÜ 24 -Gözlerimi bir ara açtım . 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Ne gördün, fayanslı bir oda mıydı , duvarları fayans mıydı, altı zemin 
miydi? 
HÜKÜMLÜ 24- Karşıda çeşmeler vardı. Zemin . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yeri taş mıydı? Tuvaleti var mı? 
HÜKÜMLÜ 24- Taş , evet. Tuvaleti var; hücre odası da var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç tane? 
HÜKÜMLÜ 24- Üç tane . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki ne yaptılar, tam olarak anlat; askıya aldılar mı , nasıl aldılar? 
HÜKÜMLÜ 24 - Evet, her şeyi yaptılar. Ayaklarını baglıyorlar efendim. 
Copluyorlar, sonra suyun üstünde zıpla diyorlar, morarmasın diye. Bir de sedye var, elektrik sedyesi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl bir sedye o? 
HÜKÜMLÜ 24- Çevirmeli ; alıyorlar, sedyeye yatırıyorlar, kemerle bağlıyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu sedye dedigin ranza gibi bir şey mi; ona kemerle baglıyorlar, sonra? 
HÜKÜMLÜ 24 - Şalter var, cereyanı veriyor "al bütUn işleri UstUne" diyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Kaç tane kablo baglıyor ; ayagına baglıyor, idrar yollarına baglıyor, 
başka? 

HÜKÜMLÜ 24 - Başka yok. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Üçüncü kablo var mı ellerinde? 
HÜKÜMLÜ 24- Yok. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askıya nasıl alıyor? 
HÜKÜMLÜ 24 - Askıya ayaklarından bağlıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Ayaklarından yukarı mı as ı yor? 
HÜKÜMLÜ 24- Yok, bir kişi kaldırıyor, öbürü falaka yapıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kollarından arkaya asıyar l ar mı? 
HÜKÜMLÜ 24 - Evet, çok. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç gün kaldın orada; tam tarih ver bana, verebilir misin? 
HÜKÜMLÜ 24- " .............. "nci ayın " ........ .. .. .. "unda gittim , beş gün kaldım , 1995 yılı. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Ne kadar zamandır buradasın sen şimdi? 
HÜKÜMLÜ 24 - İki seneye yakın . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hükmün ne kadar? 
HÜKÜMLÜ 24- 9 sene, 8 ay ceza aldım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen söyle, adın ne, kaç yaş ındasın, memleketin? 
HÜKÜMLÜ 25- " .... ...... .... "yaşındayım . Memleketim " .... .. ...... .. " 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Sana ne denildi, neydi? 
HÜKÜMLÜ 25- 97'nin 12 nci ayının 12'sinde götürdü ler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Emniyete mi, yi ne ayn ı yere mi ? 
HÜKÜMLÜ 25- Evet, asayişe . Yapmadığım suçları benim üzerime att ıl a r , i şlemediğim suçları üzerime attılar. 
O MA KILIÇ (İstanbul)- eni de mi alt kata indirdiler? 
HÜKÜMLÜ 25 - Beni alt kata indirdiler, üst katta gözlerimi siyah bir şeyle bağladılar , aşağ ı indirdiler. Ondan 
sonra, soyundurdular, su tuttular bana; su tuttuktan sonra da, vurdular. 
BAŞKA DR. EMA T. PİŞKİ ÜT- Copla mı vuruyorlar, elleriyle mi? 
HÜKÜMLÜ 25 - Copla vuruyorlar. Ondan sonra, koliarımdan bağladılar, askıya aldılar yukarıya. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİN ÜT- Tam tarif et, sopay la mı alıyorlar, neyle bağlıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 25- Hayır, şöyle bağlıyorlar buradan; ipi e değil , böyle yumuşak bir şey var, onunla bağlıyorlar uzun 
bir tahtaya iki taraftan . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Tahta yuvarlak mı , köşeli mi nas ıl bir şey? 
HÜKÜMLÜ 25- Yuvarlak tahta. 
OSMA KILIÇ (İstanbul)- Yani, kürek sap ı gibi bir şey mi ? 
HÜKÜMLÜ 25 - Evet. 
O MA KILIÇ ( İ stanbul)- Kablo olabi lir mi o yumuşak şey? 
HÜKÜMLÜ 25 -Şöyle bağlıyorlar yani. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Bez gibi mi? 
HÜKÜMLÜ 25 - Bezle bağlıyorlar, onun üstünden iple bağlıyorlar. Şu şekilde yukarıya alıyorlar, bir saat kadar; 
sapayı yukarıya asıyorlar, yukarıda askıda kalıyorsun. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne var orada asabiliyor seni? 
HÜKÜMLÜ 25 -Orada kanca var. Ben, orada, elektrik verdikleri zaman, gözlerimi açmıştım . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Kancalar tavanda mı, duvarlarda mı? 
HÜKÜMLÜ 25 - Duvarda iki tarafta kanca var, üstten, oradan asıyarlar aşağıya doğru . 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani, tavanda kanca mı var, orada mı asıyorlar; yoksa, göremedin mi 
onu? 
HÜKÜMLÜ 25 - Yukarıda şey var, tavandan asıyorlar, duvara yas laınıyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Her iki kolun için ayrı ayrı kancaya mı asıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 25- Yok; tek kancaya iki koluınu birden . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dolabın üstüne koymadılar yani. Ne kadar durdun o vaziyette? 
HÜKÜMLÜ 25- Yok; aşağı doğru sallandıın . Bir saat durduın öyle. Ondan sonra indirdiler, cereyan verdiler; 
yatırdılar, böyle yay lı bir şey vardı, onun üstüne yatırdılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ranza gibi mi? Senin tarif ettiğinle aynı ını ? 
HÜKÜMLÜ 25 - Evet ranza gibi . Aynı aynı. Ondan sonra, o kayış gibi şeylerle bağ l adılar, parmak uçlarımdan 
ve idrar yollanından cereyan verdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Cereyandan çıktıktan sonra kaç gün idrar yapaınadın , yapamadığ ın oldu 
mu, zorland ın mı? 

HÜKÜMLÜ 25 -Zorlanma oldu evet. Morartılar falan da vardı, onları hastanede söyletmediler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç defa cereyan verdiler sana? Yani, cereyan veriyorlar, soyuyarlar 

40 



dövUyorlar, sonra bir kere daha ını veriyorlar? 
HÜKÜMLÜ 25 - iki gUn işkenceye aldılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Bir de cereyan için çeviriyerlar diyorsun ya, o parmaklarına , idrar yolu
na ba~ladıkları kablonun kalınlı~ı ne kadar; beyaz ını siyah ını , ne renk? 
HÜKÜMLÜ 25 -Görmedim kabloyu ; ama, inceydi telleri . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Peki, o, o odada ını , yoksa dışarıda ını? 
HÜKÜMLÜ 25 - Hayır, orada, şöyle alttan görUyordurn; oradan birisi -yakındı- yakından yapıyordu . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Çevirme sesi mi duyuyordun? 
HÜKÜMLÜ 25 -Tanı duyamadım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Sonra su dökttiler mi? 
HÜKÜMLÜ 25 - Su döktUier; hem su dökUyorlardı hem de cereyan veriyorlardı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sonra, sen de inızaladın her şeyi? 
HÜKÜMLÜ 25 -Orada zorla şey yaptılar, " imzala" dediler, " inızalanıazsan yine aşa~ı indiririz" dediler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Avukat var mıydı? 
HÜKÜMLÜ 25- Avukat tutanıadırn , maddi durumum iyi degil. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki, devletin avukatı gelmedi mi? 
HÜKÜMLÜ 25 -Gelmedi; yaşıının bUyUkiUgunden gelmedi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Peki, doktor raporu aldılar ını sonra? 
HÜKÜMLÜ 25 - Doktor raporu , beni hiç arabadan indirmediler, kendileri gitti , aldı geldi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede yapıldı? 
HÜKÜMLÜ 25 - Erzincan Devlet Hastanesinde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT-iki gUn sonra mı yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 25 - iki gUn sonra, şeye götUrdUier. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen kaç gUn kaldın orada? 
HÜKÜMLÜ 25 - iki gU n kaldım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- iki gUn sonra devlet hastanesine götUrdUier, seni arabadan indirmediler, 
gi ttiler içeriden raporu a lıp geldiler, de~ il mi? 
HÜKÜMLÜ 25 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- 12.12.1997'de .. . Şimdi hUkUm giydin mi? 
HÜKÜMLÜ 25- Evet, beş sene aldım . 1997'den beri yatıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, Allah kurtarsın . Peki, senin adın ne, kaç yaşındasın? 
HÜKÜMLÜ 26- " .... ....... ... "yaşındayım . " .. .. .... .... .. "lıyını . Şu anda, Erzincan'ın ilçesi " .... .... ...... " oturuyorunı . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Emniyet mUdUrU ge liyor mu hiç oraya, sorguya? 
HÜKÜMLÜ 26- Gelmiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Komiser geliyor ... 
HÜKÜMLÜ 25- Onların isimlerini verebilirinı. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Bunlar sana işkence mi yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 25 -Evet, bunlar aşa~ı indirdiler beni. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- indirdiler; ama, sonra kimin yaptıgını bilmiyorsun. 
HÜKÜMLÜ 25 - Konıiser .. ... . var. Hayır , bunların kendileri orada seslerinden duyuyordunı. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Seslerden tanıdın. 
HÜKÜMLÜ 25 - Evet. Yukarıda gözlerimi açtıkları zaman tanıyordunı kimin kim oldugunu . 
PROF. DR. İONA KUÇURADi - Vahap dedin , başka? .. 
HÜKÜMLÜ 25 -Servet vardı , Feridun Özaslan vardı başkonıiser. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Evet, seni dinliyoruz. 
HÜKÜMLÜ 26- Efendim , 96 y ılından beri yatıyorunı burada. Bizim orada, Erzurum " ....... .... ... "tarafında bir 
tane vatandaş vurulnıuştu , öldU ; Özel Tim ge lmişti geceyarısında ve aile, çoluk çocuk işkence yaparak, evi 
yakarak, başka mezraya geceyarısında çoluk çocuk gitnıiştik . O yönden çok mağdur dururnda kaldık. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin UstUne mi yıkıldı? 
HÜKÜMLÜ 26 - Yok, bu suçtan değil ; ayrı bir suçtan. Orada, vatandaşı PKK vurmuştu , Erzurum ' da. Bizim 
mezra ile o mezra birbirine yakındı. Geldi Özel Tim, bir tane tim var Erzurum 'da, kendisini tanıyorum 
" ....... ... ... . "diye birisi . Evi ateşe vermişti , bizim ailenin hepsini tehdit etmişti , geceyarısı başka bir nıezraya 
gelmiştik , çoluk çocuk magdur durumda kalmıştık . İki kişi burada yatıyoruz, ben ve arncam burada yatıyoruz ; 
çok nıağdur kaldık yani, evsiz kaldık. 
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BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Peki , seni niye aldılar? 
HÜKÜMLÜ 26- 1996 yılında bir suç işledik. Bu ayrı bir suçtur. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 1996 ' da işlediğin veya o zaman Erzincan'da mı sorgulandın? 
HÜKÜMLÜ 26- Yok, Tercan 'da oldu olay. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Tercan karakolunda mı sorgulandın? 
HÜKÜMLÜ 26 - Erzurum karakolunda, bu evi yakan Erzurum karakolundan oluyor. Erzurum, Çat'da özel tim 
yapıyor bunu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Aile tarafın çok zor durumda öyle mi? 
HÜKÜMLÜ 26- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Evli misin , çocuk var mı? 
HÜKÜMLÜ 26- Evet, evliyim , bir çocuğum var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ ÜT- Köydeler mi? 
HÜKÜMLÜ 26- Evet, Tercan ' ın " .............. " köyü . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ailen , anne babanın yanında mı? 
HÜKÜMLÜ 26 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Babanın adını söyler misin? 
HÜKÜMLÜ 26- Nesimi Çelimli. 
HÜKÜMLÜ 27- Ailecemağdur olmuşlar yani. Evleri barkları , canlı hayvanları hep yakılmış. 
HÜKÜMLÜ 26- Benim kulağım duymuyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Duymuyor musun , bağır biz duyarız. 
HÜKÜMLÜ 26 - Kulağım duymuyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yardım yataklıktan almışlar değil mi? Mahkemeye çıktı mı? 
HÜKÜMLÜ 27- Evet, 20 gü n oldu . Mahkemeye çıkmadı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aslında DGM'ye gidecek. 
HÜKÜMLÜ 27 - Evet, Diyarbakır ' a g idecek. 28 inde duruşması var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin adın ne? 
HÜKÜMLÜ 28 - " .............. .... ". 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Akraba mısınız? 
HÜKÜMLÜ 28- Evet, benim yeğenim . 1995 ' te, Yaylım köyünde 18 bUyükbaş hayvan çalındı , benimdi ; şikayet 
ettim, ne devlet yardımcı oldu ne de muhtar yardımcı oldu. Altı ay devam etti mahkeme; baktım ki bir şey çık
madı , bende çektim çalan adamı vurdum. Ama, o çocuğun hiç suçu yok , karşı taraf şahit tuttu . 
HÜKÜMLÜ 26- Karşı taraf yalancı şahit tuttu , benim hiç bir alakam yok diyor. 
HÜKÜMLÜ 28- Malım gitti , ben adamı öldürdOğUmU inkar etmedim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Mahkeme devam ediyor mu şimdi? 
HÜKÜMLÜ 28 - işkence de görmedim . İçeri düştüm , altı ay içeride kaldım , sonra da devlet evlerimi hep yakt ı , 
bUtUn çoluk çocuk mahvoldu ; ne cereyan var ne elektrik var ne yol var; otuz nüfus var kendi ailemde " ... .... ....... " 
Köyünde. Orada muhtarın kendisi ağadır; yirmi senedir dağları satıyor, bize hiç bir hayrı yok. Biz de o köye 
bağlıyız . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Siz ne kadar ceza aldınız? 
HÜKÜMLÜ 28 - Ben, 24 sene aldım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Sizin çoluk çocuk? .. 
HÜKÜMLÜ 28- Benim 5 çocuğum var; bir tane hanımım var; anam babam ihtiyardır, 80 yaşında . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu dilekçeyi bize veriyorsun değil mi? 
HÜKÜMLÜ 28- Evet, size veriyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu TBMM diye veriyorsun değil mi 
bunu? 
HÜKÜMLÜ 28 -Evet. Kimsem yok, peşimde kimse yok, arayıp soran yok. 
Bir de, bu görüşte soy ismi tutmayanlar var. Benim bir babam var, soy ismim ayrıdır ; ama, benim kızkardeşim 
var, dayıoğulları var, yani her akraba var; görUştürUimUyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Soyadı tutmayanlardan; evet. Burada da görUştürmUyorlar değil mi? 

HÜKÜMLÜ 28 - Evet görUştUrmUyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKINSÜT- Peki . Zaten, ankete de işaretleyeceğiz. Okuma yazma var mı sizin? 

HÜKÜMLÜ 28- Yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKINSÜT- Peki , sağ ol. Sen kaç yaşındasın? 
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HÜKÜMLÜ 29- Ben, esas 1932 dogumluyum, 1939'lularla askere alındım . Dokuz aydan beri buradayım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Suçun ne? 
HÜKÜMLÜ 29 - Suçum iyilik. Birisine dükkan verdim kirasız, akrabamdı. İş yaptı, ondan sonra dükkanınıdan 
çıkmadı. Bedava verdim, yani kira da almadım . Bu sefer çıkardıgım zaman, ayagtma dolaştı ; herkes tarafından 
biliniyor. Bu haksızlıkları ben ne kadar şikayet ettimse, Tercan hakimi beni tehdit etti; "sana diyorum karşıma 
çıkma" dedi . Son zaman, bu yaralamaya teşebbüs etti , bıçagı getirdi tekrar; bu bıçak alayında, üzerime sabahleyin 
erken bıçakla geldi. O ara çarpıştık , bıçagı aldı , ben mi vurdum o mu vurdu bilmiyorum . Tamamiyle yalancı şa
hitle üzerime devretti ler. Burada da, geldim her ne kadar avukat tutturnsa da, savcı iddianemeyi kendi istedigi gibi 
tuttular, on sene bana ceza verdiler tek bıçaktan . Adam on gün hastanede yatmadı , yani bile bile bana bu cezayı 
verdiler; ben, şimdi Yargıtay 'a göndermişim temyize . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sana söyletmek için kötü muamele yaptılar mı? 
HÜKÜMLÜ 29- Yok, muamele yapmadı lar; yani, muamele budur; yani , yargı sahip çıkmadı , sahip çtksaydı ben 
bu hale gelmezdim. Üç dört sefer beni mahkemeye çagırıp ifademi aldılar, karşıki adamı çagırmadılar, şikayet 
ettigim adamı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gençlerden kötü muamele gören var mı? 
HÜKÜMLÜ 30- Ben Agrı ' da gördüm . 
işkence görmeyen yoktur. Bunlar ufaktır ; biz öyle işkence gönnüşüz ki , bizi , yeraltında , askıya elim izi , kolumuzu 
baglıyorlar, dört beş dakika, on dakika, yirmi dakika böyle baglıyor, vuruyor, sandalyeye çıkarıyor ; o da orada 
gillüyor, sigara içiyor gülilyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerelisin? 
HÜKÜMLÜ 30 - Ben, ...... . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede gördünüz işkenceyi? 
HÜKÜMLÜ 30- Van ' da . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç yaşındasınız? 
HÜKÜMLÜ 30 - 53 yaşındayım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- işkence gördügünüz zaman kaç yaşındaydınız? 
HÜKÜMLÜ 30- 92 'de gördüm . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tanı tarih verebilir misin? 
HÜKÜMLÜ 30- Valiahi bilemiyorum . Sekizinci ayda . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , Van'ın neresinde, Emniyet Müdürlügünde mi , jandamıada mı? 

HÜKÜMLÜ 30- Hayır, Muradiye Kazası vardır ; orada, beni bir yerden aldılar, terör olarak beni aldılar, beş altı 
gün bana işkence yaptılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Muradiye karakolunda mı ? 
HÜKÜMLÜ 30- Evet poliste . Bir suç bulamadılar, beni yargıç karşısına çıkarmadılar, beni öyle dövdüler; yani, 
ben bir ay hiçbir yemek yemedim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Filistin askısına mı aldılar? 
HÜKÜMLÜ 30- Evet efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik verdiler mi? 
HÜKÜMLÜ 30 - Elektrik de verdiler. Manyetoludur böyle çevriliyor; adam baglıyor, adamı bagırtıyor, copla 
vuruyor, kafasına poşet tutuyor, kafasına su döküyor, insan bilmiyor ki üstünde poşet var, naylon. Su tutuyor, 
işkence yapıyor; yani, her türlü İşkenceyi yapıyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka ; şişeye oturttular mı? 
HÜKÜMLÜ 30 - Hayır. Ondan sonra, gece vakti , evinde, polisler baskın yapıyorlar, adam çoluk çocuguyla 
yatıyor; günde bir ev. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Terör diye mi suçlandınız? 
HÜKÜMLÜ 30 - Evet, öyle tuttular; ama, terörle herhangi bir ilgimiz yoktu. Yani, o işkenceyi ben kendim biz
zat gördüm. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar hüküm aldın? 
HÜKÜMLÜ 30 - Hayır, beni hiç yargıya çıkarmadılar; işkence yaptılar, suçu ispat etmedim, beni bıraktılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Kaç gün işkence yaptıktan sonra btraktılar? 
HÜKÜMLÜ 30- Valla, üç gün dört gün; öyle bir şey . 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Üç gün, dört gün işkence yapıldı , suç çıkmadı ; sonra eve bıraktılar . 

HÜKÜMLÜ 30 - Evet, yani savcının, hakimin karşısına çıkarmadılar, yani yargıya çıkarmadılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Karakoldan bıraktılar. 
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HÜKÜMLÜ 30- Evet. Van 'a getirdiler; Van'ın merkezinde terör şubesinde beni orada bıraktılar . 
İONNA KUÇURADİ -Ne soruyorlardı size, ne söyletmek istiyorlardı? 
HÜKÜMLÜ 30- Birisi herhalde ihbar etmiş; bu terördtir, bu PKK' lıdır falan diye, birisi yalandan söylemiş. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir başkası ihbar etmiş degil mi? 
HÜKÜMLÜ 30 - Evet. Benim herhangi bir ilgim yok, bir bilgim de yoktur kim yaptıysa; öyle suçsuz yere beni 
göt!lrtip işkence yaptılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Firari sanık diye mi aldılar, öyle mi dediler size; hatırlıyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 30- Yani kaçak maçak, fırar mirar degildim ; böyle bir yerde oturuyordum, ihbar yapmışlar, geldil
er beni oradan aldılar göttirdtiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, o terörle mticadeleye getirdikleri zaman, onlar ne yaptı Van'da? 
HÜKÜMLÜ 30 - Onlar da benim ifadelerimi aldı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onlar da işkence yaptı mı? 
HÜKÜMLÜ 30- Yok, orada yapmadılar. İfademi aldılar, beni bıraktılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hanımları , çocukları çagırıp onlara sordular mı? 
HÜKÜMLÜ 30 - Eve baskın yaptılar, çocukların hepsini rahatsız etti ler, benim kardeşimin evinde arama yap
tılar , orada bir tabanca çıkardılar. Komiser dedi ki "tabanca bana, yoksa mahkemeye veririz." Dedim "tabanca 
sana, bizi mahkemeye verme." 14 ' 10 bir tabanca yakaladı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Komiser kimdi , hatırlıyor musun? 
HÜKÜMLÜ 30 - Bilmiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sonra başka bir suçtan mı , burada niye bulunuyorsun? 
HÜKÜMLÜ 30 - Ben, cinayetten yatıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zaman oldu? 
HÜKÜMLÜ 30- 1995 ' te . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- O zaman nerede sorgulandın? 
HÜKÜMLÜ 30- Van'da. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kendin mi teslim oldun, ne zaman? 
HÜKÜMLÜ 30- Evet. 4 UncU ayın 20'sinde 1995 ' te. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yine Muradiye karakolunda mı sorgulandın? 
HÜKÜMLÜ 30- Yok, o ayrıydı bu ayrıydı. O 1992 'deydi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 1995 ' te nerede sorguladılar? 
HÜKÜMLÜ 30- Van 'da, merkezde emniyet mUdUrlugunde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada var mıydı kötti muamele? 
HÜKÜMLÜ 30 - Suçu, gerçegi ben söyledim; kendim teslim oldum, cinayet aletini de göttirdtim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onun için bir şey yapmadılar. Ne kadar hUkUm giydin? 
HÜKÜMLÜ 30 - Dört senedir yat ıyorum, iki sene on ayım var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Allah kurtarsın. 
Başka ; senin adın ne, nerelisin? 
HÜKÜMLÜ 31 - ............... Agrı ' nın " ........... ... " İlçesinde yakalandım, kendim 1994'Un 8 inci ayın 16 'sında. 
Ben, silah suçundan yatıyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Silah bulundurmaktan mı? 
HÜKÜMLÜ 31 -Yok; silah satışı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç yaşındasın? 
HÜKÜMLÜ 31 - 40 yaşındayım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu ilk mi? 
HÜKÜMLÜ 31 - Evet. Ben kendim gittim teslim oldum. Silah sattıgım adam ismimi söylemiş, ben de gittim tes
lim oldum. O sebeple, ben, 12 gtin başka suçları listtime atmak istediler, ben almadım suçları; 12 gtin boyunca 
işkencede kaldım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Agrı'da Emniyet mtidtirlugunde mi yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 31 - .. ... ... . İlçesinde, " ..... .. ....... " karakolunda, zaten bir polis karakolu var orada. 
Orada, önce gece boyu askıya alınıyordum ; Filistin askısı; kolları ba~lıyorlar, insan böyle ters dUşUyor. Ters 
dtiştince, zaten askıda kalıyorsun ; ondan sonra, askıdan çıkarırken cereyan veriyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O askıyı tepedendemiremi takıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 31 - Bilmiyorum, ben göremedim. Askıdan çıkarırken cereyan veriyorlar, Oç yerden; gözler baglı, 
di~erleri de burada kabioyu kulak arkasına takıyorlar 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İdrar yollanna, el ve ayak pannaklanna veriyorlar. 
HÜKÜMLÜ 31 - Evet, el ve ayak parmakları bir de kulak arkası. Ondan sonra, cereyandan çıkardıkları zaman 
getirip hücrelerde demiriere kelepçeliyorlar, kelepçeli kalıyorsun. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ayakların yerden kesiliyor mu? 
HÜKÜMLÜ 3 I -Yok, kesilmiyor. Biraz hafiften egilebiliyorsun ; yani , oturmayacak şekilde kalıyorsun . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Su tutuyorlar mı? 
HÜKÜMLÜ 31 - Gece su sıkıyorlardı ; o stkılan yerden, ben öyle tahmin ettim, ufak havuz gibi bir şey, iki üç 
merdiven iniyersun zeminden, bulundugum zeminden iki Uç merdiven iniyordum. İndigim zaman, hafiften bir 
normal su akıyordu , ondan sonra tazyikli su vururken, tazyikli suyu bırakınca duvarlara çarpıyordum ; dar bir 
yerdi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Lastik tekerlegin içine soktular mı? 
HÜKÜMLÜ 31 - Lastik teker ben görmedim; yalnız, burada yegenim var, onu lastik tekeriege koymuşlar. Ondan 
sonra da gün boyunca kelepçeli kalıyorsun . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Neleri kabul ettirdiler sana? 
HÜKÜMLÜ 3 I - 12 gün yaptıgımız suçu kabul ediyorduk; yalnız, yapmadıgım suçları kabul etmeyince, 12 gün
den sonra bizi şeye çıkardılar ; doktara götürdüler. Doktorun kendisi bir tegmen montu giymişti , bir tane de şapka 
vardı ; ben vücudumu soydum, "efendim böyle işkence gördüm" dedim . Orada Komiser Halil isminde bir komiser 
vardı, orada bir tokat vurdu bana, "komutanın yanında nasıl böyle terbiyesizlik yapıyorsun , bana işkence yapıldı" 
diyorsun diye. İşte, o doktorda bana saglam diye bir reçete yazdı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Doktor, saglık ocagının doktoru muydu? 
HÜKÜMLÜ 31 - Saglık ocagının . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askeri doktor mu? 
HÜKÜMLÜ 31 -Yok, askeri doktur degil ; mahsustan giydirmişti , komutandır diye korkutmak amacıyla, işkence 
yapıldıgını söyleme diye. Taşlıçay sagltk ocagında . Ben, orada mahkemede de söyledim "doktor böyle bir elbise 
giymişti" dedim ; ondan da bir sonuç alamadık. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, ne kadar hüküm giydiniz? 
HÜKÜMLÜ 3 ı -Ben, ı5 sene hüküm aldım ; işte dört senedir tutukluyum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- ilave suçlar eklendi mi, sadece bu silahtan mı? 
HÜKÜMLÜ 3 I -Yok, sadece silah. 
Dört senedir dosyamız Yargıtaya gidip geliyor, magdur durumdayız. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hüküm özlü müsün? 
HÜKÜMLÜ 31 - Hüküm özlü. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Var mı numaran falan ? 
HÜKÜMLÜ 3 ı - Dosya numarası mı? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Evet; o numaraları bize ver (Dosya numarası alındı) . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin ismin nedir? 
HÜKÜMLÜ 32 - Biz beraberiz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sana neler yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 32 - Aynı . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aynı yerde mi? 
HÜKÜMLÜ 32 - Evet, aynı yerde. Tekerlek degil, Filistin askısına aldılar . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Peki , yuvarlak lastik gibi bir şeyin içine oturtulup da copladayak yiyen 
var mı? 
HÜKÜMLÜ 25 -Var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Anlatır mısın ; hani tekerierin iç lastikleri vardır, şambriyel onun gibi bir 
şey miydi? 
HÜKÜMLÜ 25- Yok. Araba lastigi, içinde su var. Ondan sonra ıslatıyorlar, vuruyorlar. Lastigin içine oturtuy
or\ardı beni, ondan sonra vuruyordular. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Lastige mi vuruyorlar? 
HÜKÜMLÜ 25- Yok, bana vuruyorlardı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl oturdun; elierin kolların kafan bir taraftan çıkıp arkan bir tarafta 
olarak mı oturtuyor1ardı? 
HÜKÜMLÜ 25- Yok, bu şekil oturuyordum. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Lastigin içine mi oturuyorsun, yoksa böyle dikine mi? 
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HÜKÜMLÜ 25 - İçine oturuyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Atıyorlar mı sonra lastigi? 
HÜKÜMLÜ 25- Yok, oldugun yerde kalıyorsun, vuruyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir yerde seni baglıyorlar. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Lastigi yuvadıyorlar mı? 
HÜKÜMLÜ 25- Yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bildigirniz araba lastigi degi l mi , içinde de su var? 
HÜKÜMLÜ 25 - Evet, su vardı , su doluydu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani, agırlık yapsın diye mi o su? 
HÜKÜMLÜ 25 - Bilmiyorum; içine oturtuyorlardı sadece. Oturacaksın orada diyorlardı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Şimdi , şöyle yuvarlak bir lastik, bunun içine oturdugun zaman, kafan, 
ayakların , kolların dışarıda , arka kısmın içinde oluyor; bir oturaga oturur gibi. Peki , havada mı duruyor, nerede 
duruyor bu? 
HÜKÜMLÜ 25 - Altına bir şey koymuşlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Iki tarafına bir şey koyuyorlar öyle oturtuyorlar. Bu vaziyette duracaksın 
diyorlar, dururken de vuruyorlar. 
HÜKÜMLÜ 25 - Evet, vuruyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PIŞKiNSÜT- Başka var mı? 
HÜKÜMLÜ 33 - Bana karakolda işkence yaptılar Samsun sanayi karakolunda. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yaptılar, kaç gün? 
HÜKÜMLÜ 33 - Elimi bagladılar, üsttirnil çıkardılar; ondan sonra, suyun içine soktular, hani yuvarlak su vardır, 
onun içine. Sonra, "sen mi yaptın" dediler, "ben yapmadım" dedim . Ondan sonra, emniyet amirligine göttirdüler 
beni . Ondan sonra, ayagıma cereyan verdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Samsun Emniyet MüdOrlUgünde mi ; hangi bölümde? 
HÜKÜMLÜ 33 - Merkezden bu tarafta . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Büyük olana. Peki , orada alt kata mı indirdiler? 
HÜKÜMLÜ 33 - Karanlıgın içine. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Zemine, alt kata bodruma. Gözlerini bagtadılar mı? 
HÜKÜMLÜ 33 - Evet, gözlerimi bagladılar. Ben, hırsızlık yapmadım , üsttime kaldı. Ben, belediyede çalışıyor
dum, haberim yoktu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada tımaklarına , ayağına mı verdiler elektriği? 
HÜKÜMLÜ 33 - Ayagtma verdi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İdrar yollarından da mı bağladılar? 
HÜKÜMLÜ 33 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç gün? 
HÜKÜMLÜ 33 - Üç gece. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Öteki karakolda kaç gün? 
HÜKÜMLÜ 33 - Orada bir gece yattım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sonra? .. 
HÜKÜMLÜ 33 -Ondan sonra, mahkemeye göttirdüler, dayakla imza alıyordu , "hakime söyleyeceksin, ben yap
tım diye, yoksa arabada döveriz" diyordu . 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Doktora götürmediter mi? 
HÜKÜMLÜ 33 - Götürmediter hastaneye. Ondan sonra, hakime korkudan dedim ki " ben yapmadım"; ondan 
sonra yalandan "ben yaptım" dedim; suçu üsttime aldım. Ben çocukken menenjit geçirdim. 
Samsun cezaevine babamı çağırmak istedim . 18 ay ceza verdiler bana. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PiŞKİNSÜT- Niye buraya geldin Samsun'dan? 
HÜKÜMLÜ 33 -Oradan paket göndermişlerdi, Sinop'a gönderdiler, 1 inci mildür göndermişti . 
OSMAN KILIÇ {istanbul)- Ne zaman Samsun'da oldu bu olay, hangi tarihte? 
HÜKÜMLÜ 33- 1996 yılının 3 UncU ayın 20 ' sinde paket gitmiştim. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul) - Işkence 3 üncü ayın 20'sinde mi oldu? 
HÜKÜMLÜ 33 - Cezaevinde de dayak yedim, babam yüzünden . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul) - Cezaevinde degil , Samsun karakolunda, emniyette hangi tarihte? 
HÜKÜMLÜ 33 - 1994 yılının 9 uncu ayının 9 unda işkence gördüm. ll inde cezaevine teslim oldum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Birinci suçun hırsızlık, onu anlattın; ikinci suçun ne? 
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HÜKÜMLÜ 33- 8 dosya vardı , 4 ' ünden beraat ettim , 4 ' ünü üstüme attılar. Saraya ginnişler, ben ne bileyim ner
eye ginnişler. Bunun yüzünden işkence gördüm . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zamandır Erzincan ' dasın ? 
HÜKÜMLÜ 33 - 43 aydan beri yatıyorum , 13 ayım kaldı. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul) - Toplam ne kadar ceza aldın ? 
HÜKÜMLÜ 33- 4 sene 10 ay aldım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen ne kadar aldın? 
HÜKÜMLÜ - 4 ay ceza aldım , 63 günüm kaldı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hep Erzincan 'da mıydın? 
HÜKÜMLÜ - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin adın ne, kaç yaşındasın ? 
HÜKÜMLÜ 35 - 31 yaşındayım ... ...... ..... ..... Ailelerimiz arasında bir kavga oldu ; yani, kendi akrabalarımız 
arasında . Olayda bulunmadıgım halde, yani şahitlerim de oldugu halde, Erzincan Agır Ceza Mahkemesi tarafın
dan ll aydır hüküm lU bulunuyorum. Mahkeme, adli tıp raporu ve keşif yapılmadıgı dolayısıyla, ll aydır beni 
HÜKÜMLÜ tutuyor ve şahit ifadelerinin bir kısmı Tercan Asliye Ceza Mahkemesinde bekletilmektedir. Yani, 
bilemiyorum, tutukluluk süresinin bu yapılan CMUK yasasıyla ne kadar oldugunu ; bütün deliller toplandıgı 
halde, beni neden bırakmadıklarını bilemiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Toplandı mı deliller? 
HÜKÜMLÜ 35- Deliller toplanmış , açıkta herhangi bir delil yok; sadece keşif, yani olay yerinde keşifbiz iste
digirniz halde yapılmadı. Sadece, beni kasten suçlayarak olaya katmışlardır. Asıl suçlunun kim oldugunu da 
kimse bilmiyor; çünkü, ifadeler çok çelişkili . Bu çelişkili ifadelerden dolayı , ben, ll aydır bu cezaevindeyim; 
ama, benim yapmadıgıma dair tarafsız şahitler de vardır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani, yaptın mı yapınadın mı diye sorgu yaptılar mı? 
HÜKÜMLÜ 35- Efendim, her mahkemede söylüyorum, her mahkemede aynı şekilde kendi savunmamı yapıyo
rum, avukatlar da savunmamı yapıyor; ama, ben, bir türlü buradan çıkamadım . Benim ailemden iki kişi daha 
evvel tahliye oldu . Önceki şahitler öz akraba oldugu halde onları kabul ettiler, onların ifadesiyle beni tutukladılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Karakola Tercan 'da mı aldılar? 
HÜKÜMLÜ 35- Evet efendim. Bizim ailemizde de magdur olanlar vardı , agır yaralı olanlar vardı ; yalnız, karşı 
tarafın yaralısı daha magdurdu . Olayı bilmedigim için, olayı kesinlikle mahkemede konuşma şeyim yok, 
anlatamıyorum . Orada, birgün, annem ve kardeşlerim yaralı şekilde doktora götürülmedi , Beşgöze karakolunda 
bekletildi . Yani , olayın çıktıgına dair karakola verilen bilgi neticesinde karakol müdahale etmemiş olaya, 
zamanında müdahale etmemiş , ikinci olaya sebebiyet venniş . Bu yönden şikayetçiyim efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen? .. 
HÜKÜMLÜ - Asker. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen de mi askersin; kaç tane asker var burada? 
HÜKÜMLÜ - 3 tane. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Üçünüzün aynı zamanda mı bitiyor? 
HÜKÜMLÜ - Benim 40 günüm kaldı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin adın ne, kaç yaşındasın, suçun neydi? 
HÜKÜMLÜ 33- 28 yaşındayım . Suçum, hürriyeti tehdit. Dosyamız Yargıtay' da. 6 sene 6 ay ceza aldım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yalnız, Yargıtay bakalım ne verecek öyle mi? 
HÜKÜMLÜ 33 - Belli değil daha. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Seni sorgularken kötü muamele yaptılar mı , nerede yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 33 - Yaptılar. Suranın kazası Kemaliye' de. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tarih verebilir misin? 
HÜKÜMLÜ 33 -Geçen sene 4 üncü ayda, Kurban Bayramında . 1997'de. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kemaliye Karakolunda mı? 
HÜKÜMLÜ 33 - Evet. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Gününü hatırlıyor musun? 
HÜKÜMLÜ 33 -Kurban Bayramının dördüncü günüydü . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, ne yaptılar sana? 
HÜKÜMLÜ 33 - Suya sokuyorlardı, copla vuruyorlardı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Banyo gibi bir yer mi? 
HÜKÜMLÜ 33- Evet, banyoya sokuyorlar, hortumla şey yapıyorlar. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hortum la ne yapıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 33- Yere tuz döküyorlar, yatırıyorlar, copla vuruyorlar. Sonra, arkadaşları tüfekle, kendi silahlarıy
la asmışlar. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kendi silahıyla mı , iki dolabın arasına mı asmışlar? 
HÜKÜMLÜ 33- Yok, demir parmaklıklar var, oraya asıyorlar. Ellerini böyle şey yapıp, silahlarıyla baglıyorlar, 
kelepçe vuruyorlar ayaklarına , copla vuruyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Soyuyerlar mı? 
HÜKÜMLÜ 33 - Tabii, çırılçıplak soyuyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çınlçıplak soyuyorlar, çarmıha gerer gibi iki tarafından silah la baglıyor
lar, ayaklarını da kelepçeliyorlar; ondan sonra, vuruyorlar. 
HÜKÜMLÜ 33 - Tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Kaç gün kaldın böyle? 
HÜKÜMLÜ 33 -Bir gün kaldım. Ondan sonra cezaevine ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik verdiler mi orada? 
HÜKÜMLÜ 33 - Orada bana vermediler. Arkadaşlara vermişler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin adın ne, kaç yaşındasın? 
HÜKÜMLÜ 37 - 38 yaşındayım . Aynı vaziyette, aynı suçtanız. Orada Ali ve Erdal isminde iki polis bu işleri 
yapıyordu o tarihte . Yerlere tuz dökerek, tuzun üstünde yürüterek, idrar yollarına cereyan vererek ve sag el, sol 
ayak parmagına teli baglayarak cereyan veriyorlardı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neyle cereyan veriyorlar? 
HÜKÜMLÜ 37- Kabioyu böyle uzun tutuyorlar; artık orada biz göremiyoruz nasıl yaptıgını; oradan bir titreme 
geliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , yanınızdaki de mi aynı? 
HÜKÜMLÜ 37- Yok; o ayrı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin adın nedir, kaç yaşındasın? 
HÜKÜMLÜ 38- " ......... ...... .. . ", 26 yaşındayım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aynı yerde, aynı şekilde mi yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 38- Evet, aynı yerde Kemaliye 'de. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hepinize aynı yerde mi işkence yaptılar, birbirinizi gördünüz mü? 
HÜKÜMLÜ 38- Ayrı ayrı , birbirimizi göremiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl , seni de tüfekle mi bagladılar? 
HÜKÜMLÜ 38 - Baglamak degil de efendim, yatırdılar, keleş ayagımıza koydular, o şekilde copla vurdular. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Falaka yerine onu kullandılar. 
HÜKÜMLÜ 38 -Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İple mi baglıyorlar onu? 
HÜKÜMLÜ 38- Keleşi takıyorlar ayaklarım açılsın diye, baglıyorlar ayaklarımdan , copla vuruyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çıplak mı? 
HÜKÜMLÜ 38 - Çıplak , evet. Ayrıca, banyoları var zaten, normal bildiginiz banyo, oraya alarak hem cop vur
dular, cop vururken de sırtımızdan bez gibi bir şey koyuyorlar ki iz çıkmasın diye . Kelepçeyle kollarımızdan 
astılar, vurdular, tazyikli su sıktılar, elektrik de verdiler. Tazyikli su sıktılar, benim bogazlarım aşagı yukarı altı 
ay doldu soguktan, hava soguktu, kıştı. 
HÜKÜMLÜ 37- Cezaevine teslim oldugumuz zaman, sol gözilm morarmıştı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Rapor ne oldu? 
HÜKÜMLÜ 37 - Rapor mapor yok. Onlar kendileri oradan telefon açıyorlar doktora bildiriyorlar, biz geliyoruz 
diye, onlar hallediyorlar zaten. Savcı bey şu anda Kemaliye'de. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Adı ne? 
HÜKÜMLÜ 37- Bilemiyorum; şu anda hala görev yapıyor orada; diyor ki "konuşturun . " Böyle talimatını duy
duk. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu anket formlarını doldurun, yine aklınıza gelmeyen veya kalabalıkta 
söylemek istemediginiz bazı şeyler olursa, arkasına yazabilirsiniz, ben bir dolaşayım, sonra haber verecegim. 
İzninizle biz öbür tarafa geçelim; siz onları doldurun , yalnız bizim arkadaşlara teslim edeceksiniz cezaevi idare
sine vermiyoruz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- ismin ne, kaç yaşındasın? 
HÜKÜMLÜ 40 - ... ... .... .. do~umluyum , 20 yaşındayım . Efendim, ben idareden şikayetçiyim. Efendim, ben 14 
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yıl ceza aldım cinayetten, 3 senedir yatmaktayım . Burada hasımfarım dolayısıyla açıga çıkamıyorum, gardiyan 
hasımiarım var burada, hak ettigim halde açıga çıkamıyorum . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , mUdUr ne diyor? 
HÜKÜMLÜ 40 - Ben müdtire çıktım iki Uç kere, beni oyaladı. Bana sebebini de söylemiyor, ben gösteriyorum 
hasımlarımı; biliyorum baskı altında kaldıgını , hasımfarım ın biri sekreter, biri -kardeşi- orada gardiyan. O neden
le ben açıga çıkamıyorum , ben de burada mecburen sevk yazma durumunda kaldım, zaten bir annem var, gidip 
orada perişan olacagım ben. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereye gönderecekler sevk için? 
HÜKÜMLÜ 40- İstanbul 'u yazdım, kendim yazdım çıkarnıyorum burada açıga. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Annen nerede oturuyor şimdi? · 
HÜKÜMLÜ 40 - Burada, .......... KöyUnde. 
İlk geldigirnde de burada gardiyanlar tarafından dövUimUştUm ben. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede, hUcrede mi dövdUier? 
HÜKÜMLÜ 40 - Burada temizlige filan çıkıyordum , bayan gardiyan var burada, öbür bayan gardiyanları tem
bihliyor, bayan gardiyanlar sabah kalkıyor, Tuncay bize laf attı; oysa ben lafmafatmadım, görmilyorum ki bayan 
gardiyanları, nasıl atayım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Atacak halin de yok zaten . Niye bayan gardiyanlar öyle desin? 
HÜKÜMLÜ 40 - Bayan gardiyan hasmımdı , bayan gardiyan onları tembihliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Adı ne o bayan gardiyanın? 
HÜKÜMLÜ 40- " ........... .. . ". 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Sen bayan gardiyanın kimini öldUrdUn? 
HÜKÜMLÜ 40 - Akrabasını. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka kardeşin var mı, baban? 
HÜKÜMLÜ 40- Var, yedi kardeşiz. Babam yok, öldU. İki tane erkek kardeşim var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani sen açıga çıkmak istiyorsun? 
HÜKÜMLÜ 40 -Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin adın ne, sen kaç yaşındasın? 
HÜKÜMLÜ 4 ı - 24 yaşındayım .Benim sorunum, ben burada ameliyat olamıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne ameliyatı olacaksın? 
HÜKÜMLÜ 4 ı - Kulak ameliyatı olacagım , duyma zorlugu çekiyorum. Kulak zarım patladı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zaman patladı? 
HÜKÜMLÜ 4 ı - KilçUkten beri devam ediyor, agrılar yapıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen ne kadar zamandan beri tutuklusun veya hUkUm!UsUn? 
HÜKÜMLÜ 41 - 17 aydan beri yatıyorum, 1 O sene ceza aldım . Hastaneye gidiyorum ameliyatım yapılmıyor, 
ilaçtarım var, ilaçların da bir faydası yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, başka diyecegin var mı, sen açıgı hak etmedin? 
HÜKÜMLÜ 41 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka söylemek isteyen var mı? 
HÜKÜMLÜ 26 - 10 yıl da benim cezam var, bir dosyaını burada yazdılar , Bakanlıga gönderdiler, oradan ret 
geldi, daha iki ay şu önergeye göre ret geldim, önceden onda bir yatacaktım, şimdi beşte bir yatacagım , daha elli 
gUnUm var, idare hiç ilgilenmiyor yani . MUdUr bizimle ilgilenmiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani bu mUdUr alıp sizinle konuşmuyor mu? 
HÜKÜMLÜ 26 - Yok, konuşuyor ama ilgilenmiyor. GözU başka bir şeyde . Artık yemek mi istiyor ben anla
madım ki! 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Öyle duyumlarınız mı var? 
HÜKÜMLÜ 26 -Yar, öyle duyumlarımız var. 
HÜKÜMLÜ 40 - Benimle ceza alan arkadaşlarım açıga çıktı , sadece ben burada kaldım . 
HÜKÜMLÜ 26- Adam burada açıga çıkmadı, başka cezaevine gitti, orada açıga çıktı, bizim arkadaşımız; biz de 
hala sUrUnUyoruz. Bizimle ilgilenilmiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, savcı geliyor mu? 
HÜKÜMLÜ 40- Savcı beye söyledim, haber bile gitmedi ona. Bir şey söylemedi, Ustelik dışarıdan aitemi de gön
deriyorum, benim dosyamda hiçbir şey yok, iki senedir yatıyorum, dosyam tertemiz. 
HÜKÜMLÜ 25 - Benim kulagırnda sıkıntım var. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Ne istiyorsun? Sol kulagının plastik yapılmasını istiyorsun. 
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HÜKÜMLÜ 42 - Burada konuşsak da, konuşmasak da hiçbir yararı yok. Orada müfettiş gelecek, açacak, gelen 
cumhuriyet savcısı alırsa aynı odada okuyorlar, tamam kardeşim sen şikayet mi ediyorsun, tamam, geliyor bir 
yazı , gidiyorsun Türkiye ' nin bir tarafına, ondan konuşmam bir şey . Biltün Adalet Bakanlıgına yazmışım, bugüne 
kadar bir cevap gelmedi . Cumhuriyet savcısına söylüyorsun, tamam kardeşim yapacagız diyor, o odada kalıyor. 
Başka bir şey yok. Hani böyle komisyonlar fazla gelse çok yararlı olur. 
HÜKÜMLÜ 43 -Gittim, teslim ettiler, falakaya yatırdılar, omuzlara sopa vurdular. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sopayı tarif et bakalım . 
HÜKÜMLÜ 43 - Beyzbol sopası gibi , özel olarak yapılmış , ayagına falaka dayar, agzına çorap tıkar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede bu? 
HÜKÜMLÜ 43 - 3 ncü Ordu 1 nci Sınıf Askeri Cezaevi, Hava Alayında . Buraya bugün geldik . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada sorgulandıgınız yer gazinonun altı mı ? 
HÜKÜMLÜ 43 - Sorguianma degil. Biz tutuklandıgımız halde cezaevinde işkence gördilk. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askeri cezaevinde mi? 
HÜKÜMLÜ 43 - Askeri cezaevinde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , hepinizi Allah kurtarsın . 
("Sag olun" sesleri) 

4. KOGUŞ Saat 14.00 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Merhaba. 
Cezaevlerinin her birindeki koşullar -bazen fiziki bozukluklar olabilir; ama- hiç iyi degil. Özellikle Erzincan 
Cezaevinin cezaevi olacak bir tarafı yok. Onun için , yatagınız rahat mıdır, suyunuz var mı, banyonuz var mı 
demeyelim, bu çok açık ; isterseniz bunlarla vakit kaybetmeyelim. 
Elbette ki , suçlu suçunu çekecek; ama, biz, gerek çekerken gerekse de gözaltına alınma yerlerinde, sorgulama 
yerlerinde, karakolda, jandarmada, sorgu odalarında, emniyet teşkilatlarında suçu varsa suçu kadar; ama, suçu
nun üstüne suç ilave ettirecek şekilde zorlama olmadan bir sistem olması gerektigini savunuyoruz tabii ki . 
Cezaevleri de bir son nokta degildir; hem başı vardır, hem sonu vardır. Buraya gelince de geldikten sonra ne ola
cağını konuşmak lazım. Sadece gelip, bunlar yeterlidir, değildir şeklindeki rapordan ziyade, neden tutukluluk 
süreleri çok uzun , neden adalet mekanizması -bazen degil çogu kez, son zamanlarda çok da şikayet var- bazı 

kayırmatarla da yürüyebiliyor. Hakikaten, herkes suçunu üzerine aldığı zaman, gerçekten suçunu adaletiyle çeke
biliyor mu ve gözaltına alma, o gibi yerlerde zor kullanma, insan onuruyla oynama olmaması gerektigine göre 
bunlar niye oluyor ve bu insanlar hakikaten her iş bittikten sonra o sorgu günlerini , o rahatsızlıklarını, cezaevin
deki birtakım rahatsızlıklarını unutup, herşeye sünger çekip, rahat, huzurlu bir hayat yaşayabiliyorlar mı? Tabii' 
bunların hepsi sorun ; sizin de bu dört duvarın arasında , yıllarca birbirinize, kendinize anlatıp anlatıp söylediginiz 
şeyler; ama biz, çok açık bir şekilde , yetkililere gidildigi zaman, emniyet olabilir, jandarma olabilir, karakollar 
olabilir, hayır böyle şey olmaz, hayır işkence yoktur, zaten biliyorsunuz, televizyonlarda da gösteriliyor, suçlu
lara veya mahkCımlara veya tutuklulara; yani , içeride, dışarıda olanlara da sordugumuz zaman, bu kadar yer gezi
yoruz, il il dalaşıyoruz ve tek tek cezaevi idarelerinin dışındaki kişilerle görüşüyoruz ve emniyet teşkilatının her 
bir sorgu odasını da geziyoruz. Tek tek soruldugunda da işkence görmedim diyenini de görmedim. Yani en fazla 
birkaç tane, ben suçumu söylediğim için , suç aletimle de gittiğim için, teslim oldugum için bir şey yapılmadı 
diyen, kendi suç aletiyle gidip kabul edenin dışında görmedik, herkes öyle veya böyle bir ttirlU işkenceye degişik 
şekillerde uğradıgını söylüyor. Ama bunların somuttaşması lazım. Yani gittiginiz zaman, siz işte falakasını, fi
listin askısını, elektrigini, manyetosunu yerinde görüp elinize almadıgınız takdirde bu inkar mekanizması devam 
edecek ve bu inkar mekanizması kökleştikçe yapanlar daha güçleniyor. Yapılanların da, buna ugrayanların da 
maddi' olanakları ve gücü yeterli olmazsa bunun içinden kalkamıyorlar. Onun için , artık, bunun, çok farkıl boyut
larıyla devlet politikası olarak düşünülmesi lazım. İşte o amaçla böyle gerçekten usulüne uygun yapılıyor mu? 
Çtinki.l genelgeler yayınlanıyor, işkence olmayacak deniyor, genelgelere ragmen, Başbakanlık yazılarına ragmen, 
her yerde rutin bir işlemmiş gibi bu iş böyle görülüyor. Bu görülüyor mu, görülmüyor mu? Siz ne diyorsunuz, 
sizin bize söyleyecekleriniz var mı? Ayrıca, ailelerinizle ilgili , mahkum koguşunuzun dışındaki hayatla ilgili 
sıkıntılarınız var mı ve aranızda sağlık problemi olup da tedavi olmayan var mı? Bizim en çok üzerinde dur
dugumuz konular bunlar. 
Bunun dışında, cezaevi koşullarına, idari yapıya, idareyle olan birtakım rahatsızlıklarınızın olup olmaması, böyle 

her yerde şikayet dilekçesinden konulmuş, gardiyanın kendisi alıp, idarenin kendisinin açtıgı bir mekanizmanın 
işlemedi~ini görüyoruz, onlarla ilgili konularınızı da anket formu şeklinde daha ziyade evet hayır, var yok gibi 
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gayet basit olan bir şeyle onu anlatabilirsiniz. Yani , bütün koguşları gezecegimiz için , lambamız, duvarımızdan 

ziyade -onları oraya işaretierne olanagımız var, çünkü biz onu optik okuyucudan geçirecegiz- o sorgularla, 
muameleyle, hakikaten , buradaki insanlar, buradan çıktıkları zaman, pişman olarak, bir noktada da kendi kendi
lerine yaşam kuracak hale geliyorlar mı , gelmiyorlar mı? Bunların haricinde söy lemek istedikleriniz varsa onları 
konuşalım . (Anket formuy la ilgili açıklama yapıldı) 
Kaç kişilik bir koguş buras ı ? 

HÜKÜMLÜ 44 (Koguş mümess ili ) - 20 kişilik de , 17 kişi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sadece bu dört duvarın aras ındas ını z, bir de buraya çıkıyorsunuz. 
HÜKÜMLÜ 44 - Havalandırınamız zaten eks ik, çünkü iki koguş birden çıkıyoruz, iki koguş birden çıktıgımız 
için, avlumuz 30 metrekare var yok, bu dış bahçe konusu var bir de, dış bahçeye önceden çıkılıyormuş , fırar 

oldugu zaman kapatmışlar, oksijenimiz i alamıyoruz yeterince. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Siz ne kadar zamandır yatıyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 44 - 27 ay oldu, hükümlüyüm . Daha 5 senem var. 27 yaş ınday ım . 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Nerede, sorgu yaptılar mı? 
HÜKÜMLÜ 44- İstanbul ' dan ge ldim , sevk ge ldim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gayrettepe ' de mi yaptılar, a lt katta mı? 
HÜKÜML Ü 44 - Evet. Üst tarafta kaldım ben , üçüncü katta. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada işkence yaptılar mı veya dayak? 
HÜKÜMLÜ 44 - Askı vardı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askıy ı , böyle arkadan ters mi as ıyorlar , yoksa filistin mi? 
HÜKÜMLÜ 44 - Düz olarak, filistin askısı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Osopay ı bir tarif eder misin , koydukları , kürek sapı gibi bir şey mi? 
HÜKÜMLÜ 44- Evet, o kadar bir şey işte , koll arımı z ı tutabilecek şeki lde bir askı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne ile asıyorlar onu yukarı ? 
HÜKÜMLÜ 44- Zaten iki tane kancalı demir atmışlar, onun üstüne koydukları zaman, otomatikman yukarıdas ın 
zaten, alttan bir takviye ile . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yukarıda iki tane kancalı demir asmışlar, o kancanın üstüne yer
leştiriyorlar? 

HÜKÜMLÜ 44 - Evet, sopa kancanın üstünde . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar, kaç gün öyle oldu? 
HÜKÜMLÜ 44 - Dört gün kaldım ben Gayrettepe'de. 17 Şubatl996 ' da yakalandım , 2 1 ' de tevkif oldum . 
Erzincanlıyım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada bir kötü muamele gördün mü, hücre cezası gi bi, başka yön lerden? 
HÜKÜMLÜ 44- Hay ır efendim, yok . A skı var, daha degişik . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cereyan vermiyorlar mı 
HÜKÜMLÜ 44- Daha degişik yöntemleri var, ne bileyim işte, hayalardan tutmaları , degişik degişik formüller var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tekerlekten geç iriyorlar mı , orada var mıydı ? 
HÜKÜMLÜ 44 - Tabii vardır da, ben geçmedim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik veriyorlar mı? 
HÜKÜMLÜ 44- Veriyorlar elektrik. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onu nas ıl veriyorlar? 
HÜKÜMLÜ 44 - Manyerolu onlar, zaten başında altı yedi polis var, memur var, bir tanesi alttan dogru çeviriyor. 
HÜKÜMLÜ 45 -Zaten birtakım şeyleri göremiyorsun, gözlerin kapalı oldugundan dolayı fark edemiyorsun ne 
tür şeyden geçtigini , malzeme kullanıldıgını. 

OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Suçun ne? 
HÜKÜMLÜ 44- Gasp. 
HÜKÜMLÜ 45 -Sayın Başkan , tamam genelgeler yayınianıyor da işkencede kullanılacak malzemeler kaldırıla
cak diye bir genelge hiç yayınlanmıyor, artı , siz emniyete gittig iniz zaman, alt kesime gidip inceleme yapıyor
sunuz muhakkak, ama siz oraya gittiginiz zaman, zaten iki hafta öncesinden haberleri oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Hay ır , haberleri olmuyor, mesela buradan nereye g idecegimiz belli degil. 
HÜKÜMLÜ 45 -Sizin evinize misafırlige gelecegimden bir hafta önce haberiniz var, hazırlık yapmaz mıs ınız? 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Ama buna ragmen buluyoruz. 

HÜKÜMLÜ 45 - Yine de inkar ediliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Bizim bu Erzincan ' daki çalışmamızda hangi karakola, nereye gide-
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cegimiz belli degil. Yani tarifte inilen yeri , bulunan dolabı, her yeri açtırıyoruz. Tespit ettigirniz yerler çok. 
Erzincan'da, olur olmaz, bilemiyorum da, emniyette veya karakolda sorguianmış olan var mı aranızda? 
HÜKÜMLÜ 46 - Efendim, HÜKÜMLÜ sUresi çok fazla . Mahkemem 18 ayda sonuçlandı , Yargıtaydan hUküm 
gelene kadar 24 ay geçti . DOnyanın hiçbir yerinde hUkUm sUrmez yani. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Buradaki suçların agırlıgı ne? 
HÜKÜMLÜ 44 - Degişik suçlar var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Cinayet çok var mı? 
HÜKÜMLÜ 44 - Var efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- En uzun hUkUm giyen var mı? 
HÜKÜMLÜ 47- Var efendim, 100 kUsur. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Cinayet mi? 
HÜKÜMLÜ 47- TeşebbUs ve gasp. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- HUkümiU mUsUn, HÜKÜMLÜ musun? 
HÜKÜMLÜ 47- Kesinleşti , 36 yıl. Baglanacak, 36 yılın UstU olmadıgından baglanacak, ilk şeyim bir iki ay önce 
geldi, ilk hUkUm kagıdım geldi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Kaç yaşındasın sen, memleketin neresi? 
HÜKÜMLÜ 47- 25'e girmek Uzereyim; dogma yerim İstanbul , Sıvaslıyım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Burada el işleri gibi , sosyal hizmet gibi , biraz daha geniş alanlar gibi olsa 
veya zaman zaman bazı kişiler gelip en azından sorunları tartışmak Uzere cezaevinin dışından , daha bir moral 
kazanır mısınız? 

HÜKÜMLÜ 44 - Atölyemiz var; boncuk işi yapılıyor burada. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Yeterli mi? 
HÜKÜMLÜ 44 - Tabii, idare ediyor işte. 
HÜKÜMLÜ 48 - KUçUk, sabahleyin bir saat, ögleden sonra bir saat, oraya yetişiyoruz, burada çalışan, maket var 
ya buraya vermiyorlar; çok kısıtlı yani, çok mahkOmun kendi geçimini, ihtiyacını kendisi karşılaması lazım, para 
kazanması lazım . Herkese burada bakamazlar, bize nasıl bakacak ki dışarıdaki , benim babam çalışmaz, annem 
çalışmaz, eşim çalışmaz, çalışan da hiç kimsem yok. Ben kader mahkOmuyum, hiçbir suçum olmadıgı halde, bir
takım olaylardan geldim buraya dUştUm, bir cinayet işledim , istemeyerek, bilmeyerek, korkumdan cinayet işle
dim, buraya dUştUm , derdimi de anlatamıyorum , burada da kendi ihtiyacımı kendim karşılıyorum, ben devlet 
memuruydum, bir yerde birikmiş param da yoktu, geldim buraya dUştUm . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Kaç yaşındasın sen? 
HÜKÜMLÜ 48 - 29 yaşındayım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Mahkemen bitti mi? 
HÜKÜMLÜ 48 - Mahkemem bitmedi, sekiz aydır devam ediyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Belki ispatlanır. 
HÜKÜMLÜ 48- İspatlarım , şu sıkıntım var benim bu konuda. Kendim dışarıda olsam ispatlarım , tutarım şahidin 
kolundan mahkemeye; mahkemeye de söyledim, benim haricimde, aleyhimde ifade verenlerin ifadelerini kabul 
etmem, burada benimle yUzyUze ifade verecekler veya beni bırakacaksın, ben gidip şahidin kolundan tutup 
buraya getirecegim dedim, gelmiyor adam, dışardan da kafasına göre ifade veriyorlar, anlıyor musun? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Memleketin neresi? 
HÜKÜMLÜ 48 - Ben ....... .... . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede sorgu yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 48- Burada, ben sorguda işkence görmedim. Yani ben suç aletimi aldım , emniyete kendim gittim, 
dedim durum budur, böyle böyle bir mevzu oldu, ben vurdum, ben vurmuşuro daha dogrusu, vurdugumun da 
farkında degilim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sarhoş muydun? 
HÜKÜMLÜ 48 - Sarhoş degilim, içki içmem; yani milcadele ederken, ikimiz de silahlıyız karşılıklı benim 
silahım patlamış , farkında bile degilim, korkudan yani. Öyle dedim, bana bir şey demediler yani herhangi bir 
işkence falan görmedim, baskı da görmedim, çUnkU suç aletim elimde çUnkU, ben yaptım dedim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama HÜKÜMLÜ silren çok uzun, devam ediyor hala. 
HÜKÜMLÜ 48 - Devam ediyor, belki bir on ay daha devam eder bu şartlarda . Tutukluluk sUresi çok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKlNSÜT- Senin adın ne, kaç yaşındasın , nerelisin? 
HÜKÜMLÜ 49 - 21 yaşındayım , .. ....... . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Senin olayın ne? 
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HÜKÜMLÜ 49 - Gasp. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Ne yaptılar? Emniyet mi1di1rli1güne mi, hırsızlık şubesine mi aldılar? 
HÜKÜMLÜ 49 - Gasp şubesine . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Eski emniyet müdürJUgu asayişe mi götürdüler? 
HÜKÜMLÜ 49 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede sorguladılar? 
HÜKÜMLÜ 49 - Bir odada. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Alt katta mı , üstte mi? 
HÜKÜMLÜ 49- Yok alt kat degil, bodruma sonradan indirdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O yukarıdaki odada ne yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 49 - Orada hayalarımızı falan çektiler. 
Ikinci kata çıkıyorsun , hemen sola döni1yorsun . İkinci kattanezaret var, nezaretin karşısında . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kim yaptı? 
HÜKÜMLÜ 49 - Feridun Eraslan diye bir komiser vardı ; herkese işkence yapan o. Tazyikli su falan tuttular 
bodrumda. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Yukarıda? .. 
HÜKÜMLÜ 49 - Yukarıda hayalarımızı falan gerdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İple mi yapıyorlar onu? 
HÜKÜMLÜ 49- Elle. Yumruk vuruyorlardı migdemize falan, o kadar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aşagıda? .. 
HÜKÜMLÜ 49 - Aşagıda tazyikli suya tuttular, gözlerimiz kapalıydı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Fayanslı bir oda mıydı duvarları? 
HÜKÜMLÜ 49 - Göremedim ki. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Astılar mı seni? 
HÜKÜMLÜ 49- Yok, asmadılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tuzda yi1rUtti11er mi veya zıplattılar mı? 
HÜKÜMLÜ 49 - Yok, onlar olmadı , sadece su tuttular. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Soguk su tuttular ve dövdüler, falaka gibi mi vurdular, copla mı? 
HÜKÜMLÜ 49 - Valiahi copa benzer bir şey vardı , vuruyordu, ne oldugunu bilmiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Kaç gün? 
HÜKÜMLÜ 49 - İki gün. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tam tarih hatırlıyor musun? 
HÜKÜMLÜ 49- I 997'nin I nci ayının 26 ' sı idi . 26'sından 28'ine kadar orada kaldım , 28 inde buraya geldim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sonra doktor raporu almak için götilrdi1ler mi? 
HÜKÜMLÜ 49 - Doktora göti1rdi11er de doktor hiç ilgilenmedi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Seni muayene etti mi, yoksa yanında polis var mıydı? 
HÜKÜMLÜ 49 - Muayene eden soruyordu, polisler yanımızda bir şey diyemiyoruz ki . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzincan Devlet Hastanesinde mi , acil serviste mi? 
HÜKÜMLÜ 49 - Acilde, evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Şimdi dava devam mı ediyor? 
HÜKÜMLÜ 49- Yok, cezam kesildi, 13 sene. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ailen nerede, annen baban falan? 
HÜKÜMLÜ 49 - Buradalar, Erzincandalar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Evet. 
HÜKÜMLÜ 50- 1971 ........................ .. .... halen de .... .... .... .. ' da ikamet ediyorum. Biz, bir suç işledik, araba 
çaldık, hatadır, yaptık, pişman olduk sonucunda da yani , bu aracı bir ben çalmadım , arkadaşımıza ait, tamamen, 
o da şu anda buradadır yakalanmış vaziyette, kendisi geldi teslim oldu daha dogrusu. Biz arkadaşın arabasıyla 
geldik, biz buradan arabayı kaldırdık, göti1rdi1k, Erzurum ' a gittik, Erzurum'a giderken, petrolden benzin aldık, 

benzinci bizi söylemiş . Konuşmuş, gece, iki kişi girdik oraya, iki araç olarak benzin aldık, devam ettik yolumuza. 
Sonuçta aracın plakasını almışlar, bizi yakaladılar. Yakalama da şu : Erzurum'da polisi gördüm ben, kendisine 
yak laştıgımda söyledi, dedi böyle böyle emniyete kadar gidelim seninle bir işimiz var falan, gittik emniyete 
bilmiyorum henUz, yani , ihbar oldugunu, arabanın plakasını aldıgını. İnkar etmedim, suçumu kabu\\endim, dedim 
araç da bende. Araca herhangi bir ziyan da vermemiştim , hatta, arabaya da bir silril masraf etmiştim , yani bir süre 
binrnek amacıyla arabayı almıştık daha dogrusu , sonra Erzincan' a getirip bir yere terk edecektik arabayı , araba 
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merakımız olduğu için . Sonradan polise teslim ettim aracı orada, polis aldı götürdü, iki gün sadece Erzurum 
Emniyetinde bodrum katında eziyet ettiler bana, olmadık hakaretlerde bulundular. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzurum Emniyette, o ilk defa yukarı çıkardıkları gasp, ağır suçlar kıs
mında, asayiş kısmında ikinci , üçüncü kata mı çıkardılar? 
HÜKÜMLÜ 50 - Zannederim hırs ızlık şube bürosuna götürdüler, Faruk Beyle görüştük biz, Faruk Bey çok iyi 
bir insan, komiserleri olarak iyi bir insan , hatamızı kabul ettiğimiz için herhangi bir tepkide bulunmadı kendisi. 
12 nci ayın 5' i miydi , I I nci ayın 5'i miydi , o civarlardaydı , beş aydır falan buradayım ben . Orada belirli bir polis 
arkadaşlar var, onlar olmadık hakaretlerde bulundular, küftlrler . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Adlarını biliyor musun? 
HÜKÜMLÜ 50 - Adlarını biliyorum da, şu anda çıkaramıyoruın. Var birkaç tane mesela, yard ım eden insanlar 
da var orada; iyi insanlar da var, kötüler de var, onu da belirteyim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Asayiş şube müdürUnU gördünüz mü? 
HÜKÜMLÜ 50 -Asayiş Şube MüdürümUydU bilmiyorum, detaylı bilmiyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl biriydi? 
HÜKÜMLÜ 50- Gözlüklüydü. hafifalnı açık gibi böyle, saçını yana tarıyor. 35-40 yaşlarında ; o geldi , ezin, kötü 
kötü kOfurlere maruz bıraktı , olmadık şeyler diyordu, ağzınıza yakıştıramayacağınız şeyler konuştu, aldı götürdü. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- Orada üst katta ını ? 
HÜKÜMLÜ 50- Üst katta . Yanındaki arkadaşlara , o polis ıneınurlarına teslim etti , benim şu anda saçiarım açık, 
görilyor musunuz, tutaın tutaın saçlarıını yoldular. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Terörle mücadelenin sorgu odasına ını çıkardılar? 
HÜKÜMLÜ 50- Hırsızlık bürosunda, karşı tarafta oda gibi bir yer vardı , odaya aldılar ; orada dövdüler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl bir oda, böyle perdesi mi var? 
HÜKÜMLÜ 50- Perdeli olan yer değil , normal masaları falan da var, çalışına odası yani orası , orada dövdüler, 
bayağı hakaretlerde bulundular. Ben oradan çıktığıında s ırtım koınple ınosınordu , Numune Hastanesine rapor 
alınaya götürdüler, hastanedeki doktor arkadaşlara "yok bir şeyi bu adam sağ l aınd ır , hiçbir şey i yok ... " 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Aşağıya sonra ını indirdiler? 
HÜKÜMLÜ 50- O gün akşama, altta bir karakol var, Çarşı Karakolu mu diyorlar, postanenin arka tarafında. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cumhuriyet Karakolu . Eınniyetin hemen yanında? 
HÜKÜMLÜ 50- Evet, oraya götürdüler, akşam oraya bırakmak için raporlarla birlikte götürüyorlarm ış, ben son
radan öğrendim bunu, adamlar yani darp izi var, beni kontrol ediyorlar, art ı , raporum olmadığı halde oraya alı
yorlar. Orada birkaç gün kaldım , iki üç gün kaldık orada, daha sonra buraya geldik, daha sonra araç larla birlikte 
buraya gönderdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Alt katta sorgulamadılar mı ? 
HÜKÜMLÜ 50- O sorguya ikinci gün indirdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onu da anlat, sorgu odas ını biraz anlat. 
HÜKÜMLÜ 50- Sorguya indirdiler ikinci günün akşamı. Yukarıda dövdüler, ondan sonra benim bu boynurnun 
lifleri var ya, boynumu tutaınıyordum , şu vaziyet geliyordum ben ; yukarıda dövdüler bir de aşağıda bodrum kat 
var, garaj var, garaja indirdiler, garajda da kapattılar cam lı bir odaya, nezarethaneyıniş sonradan öğrendim . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Böyle önünde demirleri olan bir yer mi? 
HÜKÜMLÜ 50 - Demirleri olan yer, böyle döne döne yukarı çıkıyar , daracık bir merdiven, orada bayağı 
dövdüler, birkaç tane polis memuru, şu anda aklıma gelse isimleri söylerim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir de ranzalar var nezarethanede, altı lacivert halı kaplı , orada mı? 
HÜKÜMLÜ 50 - Evet, orada da dövdüler. " Erzincan polisine vereceğiz, şöyle yapacağ ı z, böyle yapacağız" 
olmadık küfı.lrler falan , ben orada zaten yıprand ığım kadar yıprandım , su da döktüler orada. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik verdiler mi? 
HÜKÜMLÜ 50- Eletrik vermediler, su dökti.ller. Ellerimi kelepçeyle arkaya bağladılar, kafaını duvara vurdular, 
epey hareketler de yaptılar bana orada, olmadık kelimeler yapt ıl ar, o lmad ık insanlık dışı hareketlerde bulundular. 
İOANNA KUÇURADİ - Suyu nerede yapt ılar? 
HÜKÜMLÜ 50- Suyu aşağı katta, soyunduruyorlar çırılçıp l ak . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir termosifon var, onun önünde mi veriyorlar? 
HÜKÜMLÜ 50- Hayır hayır, suyu hortum la, gözlerini zaten bağlıyorlar su tuttuğu zaman, hangisi tuttuğunu bile 
bilemiyorsun. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Suyu nerede veriyorlar, taşın o lduğu yere ç ıkarıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 50 - Evet. Herhalde tuvaJetler falan var öyle tahmin ediyorum, oraya çıkarıp orada su tutuyorlar. 
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Epey böyle titredikten sonra aldılar . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik verdiler mi orada sana? 
HÜKÜMLÜ 50 - Orada vermediler elektrik . Ertesi gün Erzincan polisine teslim ettiler, iki gün orada kaldıktan 
sonra Erzincan polisine teslim ettiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada astılar mı herhangi bir şekilde? 
HÜKÜMLÜ 50- Orada asnıadılar da bayağı darp izi verdiler, kötü kötü vurdular, boynunıu tutanııyordunı , zaten 
ben buraya geldiğimde boynunı çok felaket olmuştu , şu vaziyet geziyordum, bıraktığım zaman hemen düşüyor
du boynunı , herhalde liflerden otnıası lazım . 

OSMAN KILIÇ {istanbul)- Erzincan polisine verirken rapor aldılar mı? 
HÜKÜMLÜ 50- Erzincan polisine verdiğinde Numune Hastanesine götürdüler, darp izi yoktur diye rapor aldılar, 
zaten konuşturnıuyorlar, hastanede doktorun yanına bile yaklaştırnııyorlar insanı. Yaparsan zaten, alırsan bir daha 
gidip ezilecek şekilde konuşuyorlar bunlar. Aldılar, getirdiler Erzincan 'a, sanırım , iki gün sonra Erzincan'a 
geldim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tarih, 8 inde mi? 
HÜKÜMLÜ 50 - 7'sinde geldik herhalde buraya, 7'sinde geldik ki , iki günden fazla gözaltında bulundurnıa
nıaları gerekirken, bizi beş gün burada savcıdan gün de aldılar öyle tahmin ediyorum, bana öyle söylediler çünkü, 
avukatını gelmeden beni sorgulaınalar. Bir araç daha varmış daha önceden çalınan . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- .... .. ... öbür tarafta avukatıngeldi mi yanına? 
HÜKÜMLÜ 50- Hayır, hayır kesinlikle, kimseye gösternıiyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, avukat istemiyorum diye bir şey imzalattılar mı? 
HÜKÜMLÜ 50- Hayır, hayır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada da avukat gelmedi? 
HÜKÜMLÜ 50- Burada da istiyordum ben avukatı , zaten benim dışarıda avukatlarını var, birini bırakmadılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, burada neler yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 50 - Erzincan 'daki emniyet eski emniyet, çevre yolundaki değil. Buraya geldik, arabalarla birlikte 
buraya geldik, daha önce bir araba çalınmış , yalnız çalan arkadaş , ben oto boyacısı olduğum için bana getirdi , 
boyattı arabayı , ben oradan biliyorum, yalnız boyamadan önce çalıntı olduğunu bilmiyordum ben aracın , çalıntı 

olduğunu bilmiyordum, sonradan çalıntı olduğunu öğrendim . Ben de polise yardımcı olmak amacıyla -sordular
dedim ki "böyle böyle bir araba getirdiler ama bilmiyorum çalıntı mıdır değil midir. " Sonradan bunlar tekrar 
Erzurum ' a götürdüler, yolda beni indirdiler, polisler yapıyor bunu, ana avrat kiltur ettiler, kaleşnikofun ağzına 
mernıiyi verdiler, ellerimi açtılar, kaç, kaçacağım vuracaklar beni . Tekinı , kar yağıyor, hiç kimse yok, dağın 
başında, bunları dile getiriyorum ki , yalanını yok, Erzurum 'dan Erzincan 'a geldiğimizde bu olay yolda oluyor. 
Aşırı aşırı küfürler ediyor ki , in kaç, ben deli değilim , benim suçum nedir, işlenıişinı , cezaını çeker, çıkar, giderim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede, Üzünılü'ye gelmeden önce mi? 
HÜKÜMLÜ 50 - Hayır, hayır, Pülünıür yol ayrımına gelmeden evvel , oralarda yani . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tercan bölgesinde. 
HÜKÜMLÜ 50- Giderken oldu, gelirken oldu, tekrar Erzurum 'a gittik, ikinci bir arabay ı getirdiğimizde oldu bu 
olay. Buraya aldılar, iste müdürün yanına çıkardılar, müdür dedi alın aşağıya indirin, gözlerimi bağlıyorlar, 

mildilrün yanında açıyorlar gözlerimi, alnı açık bir müdür var burada, hırsızlıkta müdür, bir de İrfan diye bir 
memur var komiser herhalde, soyisimleri filan ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İrfan Sevinç, İrfan Güler .. . Yalnız adı İrfan . 
HÜKÜMLÜ 50 - Şeylerde var da bilmiyorum nerede, dolapta falan olabilir bunlar. Aşağıya indirdiler "konuş 
oğlum falan filan , bize hikaye okuma" yani biz suçumuzu kabullenmişiz, diyorum , hani beni ezmekle elinize ne 
geçiyor yani . Ben bunu kabullennıişim , bunu yapmışım , ikinci bir arabay ı da bildiğim için yerini söylemişim , size 
yardımcı olmuşum , siz zaten arabayı bulmuşsunuz, beni gereken merciiere götürürsünilz, tutuklanacaksam ceza
evine giderim, sonuç bu, bunu biliyorum . Öyle mi öyle, aldılar aşağıya , bir güzel çırılçıplak soydular, ilk önce 
güzel bir ısiatıyorlar tazyikli suyla. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Fayans ını duvarlar? 
HÜKÜMLÜ 50 - Görülmilyor. Yalan söylemeyeyim şimdi görillınüyor, çünkü gözlerim kapalı , gözlerimi 
açmaya çalışıyorum, cop yiyorum, yumruk yiyorum , kesinlikle ellerimi şu vaziyetten şu vaziyet yapamıyorum . 
Güzel bir orada ısiattı lar, ısiattıktan sonra bir kampet var, kampette görünüyor, gözlerimin altından aralık olarak 
görünüyor, bir mozaiğin üstündeyim, yerdeyim; kampete, başını koyduğun yere tersine yatırıyorlar, ayaklarını 

uzatıyor yukarı kaldırıyor. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani yüzün yukarı bakıyor. 
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HÜKÜMLÜ 50 - Evet. YUzUm tam yukarı bakıyor, ayaklarım şu vaziyet, bezlerle şöyle ayakların yukarı bakı
yor, bezlerle vticudunu sıkı sıkı baglıyorlar, bir de o kampetin Usttinde kayışlar var, görUnUyor zaten , gerdiriyor, 
bezi koyuyor buralarına kayışlarla gerdiriyor, gerdirdikten sonra su tutuyor. Ayakların ucu , ufak parmakların var 
ya, ufak parmakianna elektrigi veriyor, bir de afedersiniz cinsel organına elektrik veriyor, suyu da tutuyor, iyice 
ısiattıktan sonra manyeroyla mı artık ne ile bilemiyorum, elektrigi veriyor, hoplatıyor bayagı , oldukça hoplatı
yor. Zaten yaptıgın suç bu, adam bir de diyor ki , " İstanbul ' dan araba çalınmış , beriden araba çalınmış, oradan 
araba çalınmış , söyle hangisi nerede." Yahu kardeşim ben bunu yapmadım, yaptıgım iş elimde, vermişim zaten 
bunu, ben sana başka ne söyleyeyim. Olmadık suçları UstUmUze yıkmaya çalıştılar. Yani bu beş gtin gözaltında 
bulundugum gtinde en az Uç kere, dört kere aşagıya indiriyorlardı , gece alıyorlardı yukarıya , sıranın UstUnde 
yatıyorsun, geliyor adam tekmeyi bir vuruyor, aşagıya atıyor, UstUnU başını , ayaklarını giymeden apar topar yan
Ianna alıyor, bam gUm vuruyorlar böyle gtizel , duvarda gUzel resmin çıkıyor orada. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu işleri kaç kişi yapıyor? 
HÜKÜMLÜ 50 - Hepsi yapıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani her saldırıda kaç kişi oluyor? 
HÜKÜMLÜ 50 - Şimdi seslerinden anladıgım kadarıyla en az beş altı kişi. Göremiyorum ytizlerini ama, ses
lerinden anladıgım kadar en az beş altı kişi , yani bunu, beni getiren polisler de dahil veya öbtir vardiya da dahil 
gUzel bir ezim yapıyorlar orada. Yaptıktan sonra getiriyorlar yukarı mildUrUn yanına, mUdUr bey konuşmuyor, 

ana avrat kUfUr ediyor, mUdUrediyor ki, götUrUn bilmem anasını avradını ne ettigimi aşagıya alın , bir daha ezin. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul) - GUndUz yukarı , gece aşagıya . 
HÜKÜMLÜ 50 - Hayır hayır, iki saat aralıklı , yani biraz kendine geliyorsun, ondan sonra bir daha aşagıya alı
yorlar. Elektrik yetmiyor, çırılçıplak bir şekilde , yani , insanlık dışı bir şekilde şöyle tahmin ettigim şekilde kalas 
gibi bir şeyle ellerini arkadan baglıyorlar kalasa. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- KUrek sapından kalın mı? 
HÜKÜMLÜ 50- Şuralarım zaten geldigirnde mosmordu, buralardan bez sarıyorlar, zannederim iz kalmasın diye, 
Uç, dört kişi kaldırıyor, yukarıda asıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereye asıyor? 
HÜKÜM LO 50 - Tavanda bir yer var; yani kalktıgını hissediyorsun, şu vaziyette kalktıgını hissediyorsun. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Yanlarda dolap filan yok degil mi? 
HÜKÜMLÜ 50 - Hayır, hayır, ayagının altına bir sandalye koyuyor. İkisinin ayagında da sandalye, sandalyeler 
alttan görUlUyor zaten , ikisi de sandalyeye çıkıyor, ondan sonra seni asıyorlar tavana. Astıktan sonra bir de ayak
larına -askıda kaldıgın yetmiyor- bir de elektrigi baglıyorlar. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka yerlerine baglıyorlar mı? 
HÜKÜMLÜ 50- Baglıyorlar, evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Ne var başka, tekerlek mi , tUp mU, ne baglıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 50 - Agırlık olarak tUp degil de, teker geçiriyorlar mesela, tekeri baglıyorlar,adam orada omuz
larından baglıyor, sagından baglıyor, solundan baglıyor, bayagı bir agrı veriyor yani. Ben indigirnde bu koJlarım 
tutmuyordu, bu koJlarımda hiç can yoktu zaten . Beni gezdiriyorlar ama orada hareket ettiriyorlar, ellerimi şöyle 
şöyle yapıyorlar, çırpıyorlar ellerimi ki , kan dolaşımı gelsin de açılsın, o da yetmiyor, tekrar alıyorlar yukarı , 
"mUdUr bey konuşmuyor, ne yapalım?" MUdUr Bey "anasın ı avradını ne yaptıgımın insanını alın bir daha aşagıya 
konuşmasın , konuşturana kadar alın, bunda çok araba var" diyor, aslında yaptıgımız iş iki tane bir cahillik yap
mışız, tamam mı, bunlar konuşun diyor. Alıyorlar aşagıya bu sefer, tekrar kampete baglıyorlar, tekrar ıslatıyor
lar, olmadık hareketler yapıyorlar, mesela copla bacaklarının arasına vuruyorlar, tamam mı , ondan sonra olmadık , 
insanın agzına gelmeyecek yerlerine copla hareket yapıyorlar, ayaklarımı bagladılar bir de böyle, ayaklarımın 
altına en az 100 tane vurdular, en az 100 tane yani, inanın , ben hastaneye çıktıgımda ayaklarım ın parmakları yere 
degmiyordu, şu vaziyet geziyordum; artı, tuzda yUrUtUyorlar, tuzu dökUyorlar, tuzun UstUnde yUrUtUyorlar. Ben 
beş gUn buradaki şubede kaldım, şubede kaldıgım sUre içinde ayagıma ayakkabı giydirmediler; çUnkU, ayaklarım 
öyle bir berbat olmuştu ki, sırf kara kan dolmuştu ayaklarımın altına . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Rapor almadılar mı sana? 
HÜKÜMLÜ 50- En son rapora gittik, yani bunlar yapıldıktan sonra, bu işkencelere maruz kaldıktan sonra en son 
rapora gittik, devlet hastanesine gittik, acil servisine, iki memur muydu, Uç memur muydu yalan olmasın, içeri 
girdik adamlarla birlikte, dedi işimiz çok acele şunun bir sagına soluna bakın dedi, rapor verin . Şimdi rapor vere
cek, bayan hemşire var orada, UstUme başıma zaten baktı , olmadık bir durumdayım, hani o kadar berbat bir 
durumdayım ki, rapor verecek adam " rapor olmaz, bunun hiçbir şeyi yok, raporluk bir şeyi yok, ya dUşmUş incit
miş, sagını , solunu çarpmış , hareketlerde bulunmuş şeyde falan" diyor. 
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HÜKÜMLÜ 50- Polisler doktora diyor, artı , göz agartıyor, kötU kötU bakışlarda bulunuyor adamlara, adamlar da 
korkuyor bu sefer. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Doktor ne yapıyor? 
HÜKÜMLÜ 50- Doktor da korkuyor, saglam raporu veriyor, seni gönderiyor cezaevine. Ondan sonra, tutuk
lanıyoruz, bekliyoruz öyle, dur bakalım ne olacak, Allah kerim diyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada kötU bir şey oldu mu hiç, hUcreye falan gittin mi? 
HÜKÜMLÜ 50- Burada hiçbir şey olmadı. Sag olsunlar herkes iyi, gardiyanlar falan da; yani, bana karşı , bilmi
yorum arkadaşlarımı, ne derece olmuş , ne derece olmamış , bilmiyorum; yani, altı aya giriyor hemen hemen tutuk
luluk sUrem, bir şeylerini görmedim adamların . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- ..... dogumluydun degil mi? 
HÜKÜMLÜ 50 - .......... isterseniz, o arkadaşların isimlerini de teker teker verebilirim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka bir şey söyleyecek misiniz? 
HÜKÜMLÜ 50- Yok 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizin memleket Erzincan mı? 
YABANCI BİR TUTUKLU - ..... . . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İran ' dan geldin. Arkadaki arkadaş , siz neden geldiniz? 
HÜKÜMLÜ 5 ı - Ben kız kaçırmadan geldim efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sana herhangi bir kötU bir şey yaptılar mı? 
HÜKÜMLÜ 51 - Yok, bana herhangi bir işkence olmadı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede sorgulandın? 
HÜKÜMLÜ 51 - İzzetpaşa Mahallesinde, Erzincan. 
BAŞKAN- Karakolda mı sorgulandın? 
HÜKÜMLÜ 5 1 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen kendin mi söyledin? 
HÜKÜMLÜ 5 ı - Evet. 
HÜKÜMLÜ 50 - Bana işkence yapanların biri mesela burada Cihat Önder, Komiser, ifadeyi alan. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Erzincan ' ı mı söylUyorsun? 
HÜKÜMLÜ 50- Evet, Erzincan . .... polis memuru. Bir de İrfan var, komiser, soyismini bilmiyorum onun. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Aşagıda sesinden mi tanıdın bunları? 
HÜKÜMLÜ 50 - Hepsini tanırım ben. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- GözUn baglı.. . 
HÜKÜMLÜ 50- Gözilm baglı ama, adamlarla o kadar diyaloga girdik ki, zaten, gUndUzleri de sesinden tanıdım . 
Yine, bir kaç tane vardı , bunlar sUrekli yapan insanlar. Her iniş çıkışta, bir iki tanesi hariç, her iniş çıkışta aynı 
sesler. Artı , bir de mUzik koyuyorlar, diyorlar ki , " hangi mUzik eşliginde sana eziyet yapalım, hangi mUzik 
eşliginde sana işkence yapalım , konuş" diyorlar; yani, bunu da diyorlar, belirtin onu da. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir saçına bakabilir miyiz, orayı ne yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 50- Buyurun, bakın.Saçın tepe kısmındaki saçlar daha seyrek 
HÜKÜMLÜ 50 - Yine buralarımda var mesela, şu favorilerim falan hep açıktı. 
BAŞKAN- Onları da mı yoluyorlardı? 
HÜKÜMLÜ 50- Yoldular, o kadar berbat ettiler ki , ben buraya geldigirnde perişandım . Buraya geldim, dedim 
ki, çok şUkUr cennete geldim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Buraya gelindigi zaman, yukarıdaki doktorun, yani cezaevi doktorunun 
normalde bu durumu tespit edecek şekilde rapor tutması lazım . Sizi muayene etti mi doktor? 
HÜKÜMLÜ 50- Burada doktor bizi muayene etmedi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen geldiginde, sagında solunda morluklar vardı... 
HÜKÜMLÜ 50 - Gardiyan arkadaşlar soyundurdular, bir iç çamaşırı kaldı UstUmde, atietin haricinde, "herhangi 
bir şeyin var mı" dedi . Dedim ki, durumumu görUyorsun. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Mosmor her taraf. 
HÜKÜMLÜ 50- Sırtımızı görseydin , ceketinizin rengini almıştı inanır mısınız; yani, o kadar berbat şekildeydim . 
Buraya geldim, ayaklarım da aynen, şu vaziyet gidiyorum. Daha başka bir şey bilmiyorum yani . Öyle bir berbat 
durumdayım . Tamam dediler, aldılar, müşahede koguşuna verdiler. MUşahedede yattım. 
BAŞKAN- MUşahede de doktor görmedi mi? 
HÜKÜMLÜ 50 - Görmedi, şu ana kadar da doktorun yüzUnU gördugum yok. 
HÜKÜMLÜ 44 - Burası zaten sevk ediyor. Burada doktor yok içeride. Bir idarenin vermiş oldugu gardiyan var. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktor var ya; yeni , altı ay olmuş. 
HÜKÜMLÜ 44- Pek doktor denilmez yani ona. O daha yeni asistan. O buradan sevk ediyor, acil bir rahatsızlığın 
varsa. Hastanede de zaten doktor bulmak zor. 
İOANNA KUÇURADİ - Umarım bundan sonra olmaz; ama, olursa, sadece sözle değil , dilekçeyle muayene 
istesin o arkadaş kimse. 
HÜKÜMLÜ 52- Müdüre buradan dilekçe yazınca çıkarlınıyorlar ki. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- İlk ge ldiğ inde . 
HÜKÜMLÜ 52- Tamam, dışarıdan ge ldi ğimizde de, ben Sıvas Hapishanesinden ge ldim, dışarıdan ezinili olarak 
ge ldim , Hatay Cezaevinden ezinili olarak ge ldim, doktora çıktını, "bir şey olmaz, git yat" dedi . doktor revire 
getirdi , ilaç verdi , Doğan Temiz, iki tane ilaç verdi , geri gönderdi . Ben sara hastas ıyım . O kadar ezintinin yüzün
den ge lmi şinı , hiç bakmadan, direkt onbeş gün ... Yedi gün, hücrede yataks ız yatmışım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Sara hasta lığın ne zamandır var? 
HÜKÜMLÜ 52- 1987 'den beri var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Say ılıyor muydun? 
HÜKÜMLÜ 52- Bay ılı yorum , arkadaşlar burada bazen yardımcı oluyorlar. 
BAŞKAN- Peki , burada hiç tedavi için hastaneye gönderildin mi? 
HÜKÜMLÜ 52 - Buradan hastaneye direkınan bana iki tane uyuşturucu hap veriyor. Ben uyuşturucu hap mer
aklısı bir insan değilim ki , beni yatağa mahkum ediyor. Ben burada çalışan insanım , benim gelenim yok, giden im yok. 
HÜKÜMLÜ 50- En yilksek rapor 45 günlüktür, bana belki de 100 gilnlük rapor vermesi lazınıdı ; çü n kil, ben har
biden ölmilşti.lm buraya ge ldiğimde , gerçekten ölmüştüm, ki , Avukat Saadet Hanım geldi , ifadeleri yazm ışlar 

şubede, bana inızalatacaklar, ne avukatıma okulturdular ne de bana okutturdular. imzalamak istemedim, tekrar 
almayı düşündüler aşağı. Baktım ki , yok, çok ezildim, artık dayanamıyorunı , mecburen imzaladını . 

PROF. İOANNA KUÇURADİ- Avukat orada mıydı? 
HÜKÜMLÜ 50 - A vukatımız da oradaydı. O da, böyle bir göz attı ; ama, zaten bir sürü evrak doldurmuş ; yok 
arabayı çalmışsın , yok götilrmüş plaka bastırnıışsın , hiç a l akası olm ayan, beninıle hiç işi olmayan suçları benim 
ilstüme yıktı lar , sağ olsunlar, böyle yaptılar açıkçası , çok berbat ettiler. 
HÜKÜMLÜ 53 - Efendim, ben işkencecilerden konuşacaktım . Askeriyede, Terörle Mücadele bizi aldı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Memleketin neresi , kaç yaşındasın? 
HÜKÜMLÜ 53 -............. doğunıluyunı . 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- Jandarma tarafından mı yakalandın? 
HÜKÜMLÜ 53- Jandarma Terörle Mücadele aldı bizi . Köyde bir olay olmuştu, bizim isnıimiz i vemıişler ölenin 
sahipleri . Ben, burada, ........... ediyordum , dört-beş senedir, geldiler beni alıp götürdiller, bir ifade vere-
ceksin. ifade sebebine getirdiler, beni aşağıya bodruma götürdüler. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- İl Jandarmanın mı ? 

HÜKÜMLÜ 53 - il Jandarmanın , askeriyenin yemek yediğ i yerin alt ı , gazinonun alt ı , 38 hasanıakla indik 
aşağıya. Bu dolap kadar hücreler var. Soktular hücreye, altı tane de PKK ' lı vardı orada, iki bayan, öbilrleri de 
erkekti , biri vurulmuştu . Onlara yaptıkları muameleyi bana da yaptılar, sekiz gün boyunca. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Onlara neler yaptılar, size de aynısı mı? 
HÜKÜMLÜ 53 -Onlara, hiç aklının ucuna gelmedik hareketleri yapıyorlardı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kadınlara da mı? 
HÜKÜMLÜ 53- Evet. Zaten hiç üstlerinde bir şey yoktu, ne erkek lerin ne kadınların ne bizim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hepiniz birbirinizi görüyor muydunuz? 
HÜKÜMLÜ 53 - Sadece, gözlerimizin altından mazgal deliğ i var, onun içinden görüyorduk sadece. Bir de di
yorlar ki , "bunlar işkenceye güzel dayanıyorlar, bunlara, savcıya gidip söyleyelim de, bir kaç gün daha kalsınlar 
elimizde." 
BAŞKAN- Neler yapıyorlar veyahut da size neler yaptı lar? 

HÜKÜMLÜ 53 - Beni , ilk etapta, nohutun üstüne, teneke nohut oraya kanal gibi, orada yürüttü ler, s ırtüstü 
yatırdılar şu şekilde, ayaklarınıdan sürüdiller o tarafa, bu tarafa, su serpti ler, ondan sonra da elektrik verdiler, ayak 
parmaklarından , "Bak" diyor, "aküyü şarj doldurtturuyorum ", bu şeki lde kelime kullanıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne diyor? 
HÜKÜMLÜ 53 - "Akliye şarj dolduruyorum" diyor, veriyor oradan şeyini. 
Bir sürü işkence gördük sekiz gün boyunca. Dışarı çıktı ğımda benim ailenı , beni tanımadı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askıya aldılar mı? 
HÜKÜMLÜ 53 - Sekiz saat kaldım askıda ben . 

58 



BAŞKAN- Nasıl aldılar? 

HÜKÜMLÜ 53 - Beni sadece demir, uçlarında şey vardı , yukarıdan halka vardı, o halka yüzünden zaten bir ton 
dayak yedim. Ben nasıl açtım baktım , göz bağını ın altından, "askıya alalım " dedi . İki tane halkadan ip geçirilmiş , 
şu şekilde taktılar kollarınıı , kelepçenin oradan, çektiler fişi , beni askıya aldılar, sekiz saat kaldım , ondan sonra 
suya soktular. Yari! şeklinde buz gibi su . Orada da dört saat kaldım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O küçücük odada değil , dışarı mı çıkarıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 53- Yok, iç tarafta. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani, o hücrelerin açıldığı tarafta mı? 
HÜKÜMLÜ 53 - Hücrelerin, aradan gidiyorsun, sağa sapıyorsun, tünel gibi , şu kadar yüksekliği , böyle iki tane 
asker götürüyor bizi, eğile eğile, azıcık diklendik mi kafanıız değiyar oraya. Şu an dışarı çıksanı orayı bulabili
rinı, 38 basamak indiğiınizi iyi hatırlıyorum , saydım . 

BAŞKAN OR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gazinanun neresinden giriliyor, arka taraftan, arabayla mı geliyorlar. 
HÜKÜMLÜ 53- Garaj var, garajın tanı alt tarafından geliniyor. Askeriyenin , gazinanun o tarafında arabalar var. 
sıralı, garaj diyorlar, o alt tarafından geldik, yıkama yağlanıanın yan tarafından giriş yaptırdılar . Gözlerimize iki 
çaput bağladılar, ben açınaya çalıştım, beni mahvettiler orada. Dışarı çıktığınıızda da, savcıya "savcı bey, bunun 
bir şeyi yok, biz hastaneye götünnedik" dediler. Savcı da zaten gıcık kapnııştı bize. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Bir şeyi tarif ediyordun, hani hücrelerin oradan aşağıdan gittiniz, sağa 
saptın ız ... 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Alçak bir yerden geçiyorsun, hücreden çıkıyorsun ; hücreden koridor, alçak bir yer
den gidiyorsun .. 
HÜKÜMLÜ 53- Sağa dönüyorsun , biraz daha ileride bir tuvaJet var orada, ondan sonra hücreler. 
BAŞKAN- O hücreler ne kadar? 
HÜKÜMLÜ 53 - Hücreler şu dolap kadar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, dövdükleri veya işkence yaptıkları yer neresi , hücrelerin önünde 
mi? 
HÜKÜMLÜ 53 - Bana işkence yaptıkları yer, hücrelerden epey gidiyorsun, 15-20 adını , şu kadar bir şey , yerde 
de bir karış su var, su kaçınıyer bir tarafa, orada şu şekilde , gözlerinin altından görüyorsun. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hücreler oraya ını açılıyor? 
HÜKÜMLÜ 53 -Hücreler bu tarafta kalıyor. Orada çıkarıyorlar hücreden götürüyorlar oraya, sürüyerek. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizi böyle havuz gibi bir şeyin içine mi sokuyor? 
HÜKÜMLÜ 53 -Oda şekli , zaten bir karış su var, ayakkabıya su doluyar yani. Elektriği de orada veriyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sonra orada ne yapıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 53 - Elektrik veriyorlar. 
BAŞKAN-Elektriği ranzanın üstünde mi veriyor, ayakta mı veriyor? 
HÜKÜMLÜ 53 - Ayakta, kollarımı bağladılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Suyun içine mi oturtuyorlar? 
HÜKÜMLÜ 53 - Su içinde ayakta kalıyoruz. Duvara yasiayıp şu şekilde , kemer şeklinde şeyle bağladılar kol
larınıı. Elektriği , ayak parınaklarından, göğüslerden ve parmaklarıma verdiler şu şekilde. Orada verdikten sonra 
da elektriği çıkarıyorlar, o şekil duruyoruz, yine tekmelerle, sırayla gırtlaktan kaldırıyor yukarıya . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çıplak vaziyet? 
HÜKÜMLÜ 53 -Zaten, elbise nıelbise hiç giydimıiyorlar ; sürüyerek götürüyorlar, sürüyerek getiriyorlar, yürüt
müyorlar orada da. Aynı , PKK ' ya yaptıkları İşkenceyi bize de yapıyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kadınlara da aynısı yapılıyor mu orada? 
HÜKÜMLÜ 53 -Onlarınki daha kötü. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yapıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 53- Hücrelerin şeyine adam zorla giriyor, orada askeri de, öbürü de, teknıeyi vuruyor suratına, nere
si gelirse. Ayaklarından dayanmış, nıernıi izleri var, yaralara tuz basıyorlar, oyaralara sigara söndürüyor resmen 
asker. Benim midemden kan gelmese orada kalacaktım epey. Midemden kan gelmiş, ben hiç hatırlamıyorum , bir 
baktım hastanedeyinı. O hücrede olmuş öyle, bana söylediler. 
Ailenı dışarıda soruyor, buna ne oldu diye, iki asker koltuklarınıdan tutuyor, "birden fenalaştı , hastaneye 
götürdük" diyorlar. Ben de diyorum ki "bana işkence yaptılar" Onlar da "sus sen ne zaman işkence gördün" dedi
ler. Yani, bir hakkımızı arayamadık . Savcı da onların tarafını tuttu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mahkeme sonuçlandı mı? 
HÜKÜMLÜ 53 - Mahkeme sonuçlandı. Aksi takdirde, fazladan ceza verdiler. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne aldın sen? 
HÜKÜMLÜ 53 - ispat yok , ifade yok, bize 22 sene ceza verdi . Eski dosyam vardı benim 1 986 ' dan , adam 
öldürmeye tam teşebbüs . Tuttu, 522 'den, taktı benim dosyaya, getirdi onu da bu dosyaya soktu . Savcının ismi de 
Altan . Tuttu o dosyadan 32 y ıl a bagladı benim cezamı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dogum yerini z Erzincan Yerliköy . 
OSMAN KILIÇ ( İ stanbui)-Suçun nedir? 
HÜKÜ MLÜ 53 -Cinayet. 
OSMAN KILIÇ ( İ stan bul)- İki tane mi? 
HÜKÜ ML Ü 53 - Tek bir cinayet. O konuda da hiç alakamız yoktur. O olay olmuş , sadece, ben, köyden saman 
getirmeye gitmiştim. Benim ismimi vermiş ölenin yegen i. Mahkemenin sonuna kadar " ben, ona benzettim" diyor, 
orada savcı diyor ki "ya buydu diyeceksin yahut da benzettim ke limesi kalkacak ortadan" Adam da, resmen , "o 
zaman benim akrabaını bu öldürdü" dedi . Mütalaay ı okudu, 32 y ıla çıkardı benim cezamı ; 22 sene 10 aydı, eski 
dosyadan da 12 yı l taktı. 

YAŞARCANBAY (Malatya)- Hastaneden rapor verdiler mi? 
HÜKÜMLÜ 53 - Hastaneye hiç götti rmediler beni . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ben s izekagıt verey im, şöyle bir hayalinde şey yap, çizebilir misin? 
(HÜKÜMLÜ 53, i şkence ve kötü muamele gördügünü iddia ettigi yerlerle ilgili anlatımlarını çizerek tarif etti) 
HÜKÜ MLÜ 45- Kendi isteginle gidip de anlaşarak tes lim oldugun zaman, oturuyorsun, çayını da içiyorsun, 
kahveni de içiyorsun, s igaranı da içiyors un , çekip çıkıyorsun . 

BAŞKAN- Seni tanıyabilir miyiz? 
HÜKÜMLÜ 45 -Olay yerim Bursa. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mem leketin, yaş ın? 
HÜKÜMLÜ 45 -...... .. ... yaşındayım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Olay neydi? 
HÜKÜMLÜ 45 - Öldürmeye teşebbüs . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Daha önce düşmanınız var mıydı , yani tanıyor muydunuz? 
HÜKÜMLÜ 45- Yok tanımıyorum ; yani , tanıyorum da, tanımıyorum ; yani, işin gerçegini söylemek gerekirse. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Agrı ' da mı yakalandın? 
HÜKÜMLÜ 45 - Hay ır, ben olay yerinde yakalandım . Olay yerinde yakalanınama ragmen suçumukabul ediyo
rum . Dokuz gün emniyette kaldım . 

OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Hangi emniyette? 
HÜKÜ MLÜ 45 - Bursa Emniyette . işkence emrini veren , bizzat işkencenin başında duran Ahmet Demir. Şu an 
İzmir Emniyet Müdürü. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Dokuz gün kaldıgın tarihleri bize verebilir misin? 
HÜKÜMLÜ 45 - 17. 1 O 1996, olay tarihi o. Tevkif tarihim 25 . 10. 1996. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bursa Emniyet MUdUriUgUnde mi oldu bu? Hangi bölüm? 
HÜKÜMLÜ 45 - Cinayetten . Ag ır suçlar masası ve cinayet birdir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ahmet Demir orada mUdUr mU demiştin? 
HÜKÜMLÜ 45 - Emniyet MüdUrU . Emri veren o. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Bursa Emniyet Mildürü mUydü o zaman? 
HÜKÜMLÜ 45 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereden biliyorsun o emir verdi diye? 
HÜKÜMLÜ 45- Yanımıza ge ldi , beni öze llikle çagırdı , yan tarafta Sabahattin Bey vardı , o da o kısmın müdürliy
dü , artı emniyet müdür yardımcıs ı , torna odasına çagırdılar beni , Ahmet Demir de oradaydı. " Hiçbir şey sor
manıza gerek yok, ezin" dediler. 
BAŞKAN- Kelimeyi de böyle kullanıyor. 

HÜKÜMLÜ 45 - Tabii, aynı şekilde. 
OSMAN KILIÇ ( İ stanbul)- Kendiniz tes lim oldugunuz halde degil mi? 
HÜKÜML Ü 45 - Hayır, ben kendim teslim olmadım , olay yerinde yakalandım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, kabul ettin suçu? 
HÜKÜMLÜ 45 -Tabii, s ilahım elinde, olay yapmışım, tamam vurmuşum; ama, demişim ki, bu bu nedenlerden 
dolay ı olay olmuş , onlara inandırıc ı ge lmemiştir, bana da inandırıcı gelmiştir, o şekliyle benim işime gelmiştir, o 

şekilde ifademi vennişimdir, o onları ilgilendinnez; ama, ifadem yalan, ama dogru. O artık benim sorunum. 
OSMAN KILIÇ (İ stanbul)- " Ben yaptım" dedin öyle mi? 
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HÜKÜMLÜ 45 -Tabii canım. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Sonra ne oldu, " ezin" deyince? 
HÜKÜMLÜ 45 - Dokuz gün kaldım . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Aşagı mı indiriyorlar? 
HÜKÜMLÜ 45 - Tabii aşağı indiriyorlar. Eger Bursa Emniyet Müdürlüğünil biliyorsanız, nezaretin bulunmuş 
olduğu yerin hemen bir altı , kalorifer dairesidir orası. Kalorifer dairesinde devamlı işkenceler görülüyor, yukarı
dan görüldugu zaman da, sadece aletsiz yapılıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , böyle ayna filan, teşhis yeri yok mu odanın arasında? 
HÜKÜMLÜ 45 - işkence yerinde mi? Onları görmek mümkün değil , desek ki, falan şey i gördük yalan söylemiş 
oluruz. 
BAŞKAN- Yer halı mıydı ? 

HÜKÜMLÜ 45 - Hayır, halı falan hiç, ayak sesi , halı yok, kalorifer dairesi . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Soyundurdular mı? 
HÜKÜMLÜ 45 -Tabii, çırılçıplak . Aynı vaziyette üç gün cereyan verdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gene o şeye baglayarak mı? 
HÜKÜMLÜ 45 - Hayır, yukarıya . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Asarak? 
HÜKÜMLÜ 45 -Asarak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl astılar, filistin g ibi mi asıyor? 
HÜKÜMLÜ 45 -Normal düz bir şekilde . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tahta mı kullandılar? 
HÜKÜMLÜ 45 -Kullanmış oldukları tahta kalas, yani , şu kadar ebatında . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onu bez sarıp da mı bağlıyor iki tarafa? 
HÜKÜMLÜ 45 -Artık bez mi kulanıyorlar başka bir halat gibi bir şey mi kullanıyorlar bilmiyorum ; ama, zaten 
biz emniyetten çıktığımız zaman, iki gün kala devamlı krem kullandılar bizim kollarımıza ; çünkü, simsiyah 
olmuştu ; yani, şu mikrofonun siyahından daha fazla siyahlaşmıştı. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Onlar mı kullanıyorlar, sürüyorlar? 
HÜKÜMLÜ 45 -Tabii, onlar kullanıyorlar. Doktora da çıkarmadılar bizi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKTNSÜT- Şimdi , seni o kalasla askıya çekti , üstün çıplak , orada, askıda mı elektrik 
verdiler? 
HÜKÜMLÜ 45 - Tabii, orada veriyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Lasti~in içerisine falan da soktular mı? 
HÜKÜMLÜ 45- Yok, lastik kullanmadılar; ama, bir de yatakta kullandılar. Zaten, göğsümilzdeki kılları çekip, 
ağzımızı açıp sokuyorlar, bıyıklarımızı yoluyorlar; yani , aklına ne geliyorsa yapılıyor. 
Velhasıl savcıya çıktık , şekilde cezaevine geldik, hattızat ında , oranın sistemi daha ayrıdır, orada jandarma teslim 
alır. Jandarmalar bizi teslim alırken kabul etmedi, biz kabul ettik; yani, bir nevi, sanki biz kendimizi taşa çarp
mışız gibi, o şekilde cezaevi idaresi almış bizi ; çünkü, yara olduğu ... 
OSMAN KILIÇ(İstanbul)- Korkudan bir yere gitmeyeJim diye mi? 
HÜKÜMLÜ 45 - Hayır, korkudan değil , bir an evvel bitsin şekliyle, zaten dokuz gün hem işkence hem de 
hücrede kalıyorsunuz . Dört gün boyunca yemek verilmiyor, cereyan yedigin için su içemiyorsun, ciğerleri pat
latmasın diye. Ondan sonra ceryanın etkisi geçtikten sonra yemek veriyor ama, o da zaten kendi paraola alıyor
sun, yiyemiyorsun , dört gün yemedikten sonra mide kilçillüyor haliyle. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKTNSÜT- Hüküm giydin mi? 
HÜKÜMLÜ 45 - 15 sene 1 O ay hüküm giydim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKTNSÜT- Ne kadarı geçti? 
HÜKÜMLÜ 45 - 20 ay oldu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , Allah kurtarsın . 
Siz bir şey söyleyecektiniz. 
HÜKÜMLÜ 50 - Gözaltındayım , eşim, kayınpeder geliyorlar, göstermiyorlar. Onlara da olmadık kilturler edi
yorlar, artı , eşim, kaynanam, bunlar şubeye alınıyor, şubede bunlara baskı yapılıyor, "senin damadın yüz kızartıcı 
suçtan gelmiştir" diyerek kötü kötü küfürler ediyorlar. Daha sonradan bunları serbest bırakıyorlar; ama, yıpran
mış bir şekilde bırakıyorlar, kötü şekilde küfilrler ediyorlar. Bunları hiçbir şekilde ispat edemiyoruz. 
Polis, mahkemeye, duruşmamıza geliyor, yemin ediyor, yeminli olarak geliyor oraya, "biz böyle bir şey yap
madık" diyor. Artı, gözaltında bulunduğum iki gün Erzurum 'da olsun, beş gün burada olsun, yani Erzincan 'da 
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olsun, yedi gün kaldım , yedi gün zarfında bir kere Erzurum 'da yarım ekmek arası bir döner getirdiler; yani , kendi 
paramla aldım , bir onu yemişim , inanır mısın , ne su verdiler ne ekmek verdi ler. Sigara kullanmıyorum , sigara 
gerçi istetmedim, herhangi bir istekte bulunmadım , bazı arkadaşlarımıza bir sigarayı bile esirgeyen insanlar var 
orada.Yemeksiz, susuz, zaten tamamen psikolojik bir durumdasın orada, hem ezintidesin hem açsın . Artı suçu 
kabullenmişsin , faili meçhul suç lar varsa, bunları da kişinin , orada HÜKÜMLÜ olan, sorguda olan şahsın üstüne 
yıkmaya çalışıyorlar. Bir tane kabullensen, belki ne kadar suç var, onların hepsini kabullenmek zorunda bırakıy
orlar; yani , görüyorum , buraya gelen arkadaşlarını var, bir tane suç işlemişse, sekiz dosya yapmışlar, eski 
dosyalardan, faili meçhul suçlardan, adamın üstüne yıknıışlar . Burada 5 yıl ceza alan insan lar var, suçsuz, günah
sız yere, yemin ediyor çocuk, iki tane suçum var, iki dosyanı var, adam gelmiş buraya sekiz dosya var. Polis ken
dinirahata çıkarmak için birtakını baskılarla, işkencede bulunuyor ki , bir an evvel kurtarayını , bu nıüdürden , nasıl 

diyeyim , madalya mı alayım , rütbe mi alayını herhangi bir şey olsun , bir ortanı olsun yani . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bize o Erzincan Emniyet Müdürlügünün alt katını çizebi lir misin? 
HÜKÜMLÜ 50- Erzurunı ' u da çizerim, Erzincan ' ı da çizerim . 
(HÜKÜMLÜ 50' a, bahsettigi yerleri çiznıesi için kilg ıt kalem veri ldi) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka konuşmak isteyen var mı? Aynı şeylere katılıyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 47- Evet. Yani , bina degişse bile aynı şeyler gene de uygulanır efendim. 
HÜKÜMLÜ 47- Evet. Bu işkenceler artık Türkiye 'de hobi haline gelmiş , bUtOn karakollarda yapılıyor, zevk 
ugruna, zevkine. Ben şahsen, kendi adıma zevkine işkence yedim . Suçları kabul ettiğimiz halde, yapnıadıgını 
suçları yıkmak için bana işkence yapt ıl ar . 

HÜKÜMLÜ 49- Zevk için. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , onu yaptıkları zaman, bir üzüntO veya bir rahatsızlık? 
HÜKÜMLÜ 49 - Gülüyorlar, kahkaha atıyorlar. Kahkahalarla işkence yapıyorlar. 
HÜKÜMLÜ 47- Hobi haline gelmiş artık onlarda. Bunlar sadist kişiler. 
BAŞKAN- Ama, ne kadar çok olacak bu böyle; hadi biri oldu, ikisi oldu, hepsi mi sadist bunların? 
Nerelisin sen? 
HÜKÜMLÜ 54- .... ......... . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neydi senin şikayetin ? 
HÜKÜMLÜ 54 - Benim şikayetinı , şunu söylüyorum, olayı aniat ıyorum inanmıyor l ar . Şu an benim suçum hır
sızlık . 1995 'te dört tane suç işledim . Adresini söyledim, işkence yapılmasından korktugunı için direkman anlat
tım ; ama, nafile, yine işkence yapıldı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede sorgulandın sen? 
HÜKÜMLÜ 54 - Kars Emniyet Müdürlügünde. 
HÜKÜMLÜ 50- (Çizinıleri üzerinde an l atınılarda bulunuyor) 
Emniyet Müdürlügünün kapısından girdikten sonra, nıerdivenden aşağı indik, garaj gibi bir yere geldik, ilk yukarı 
çıkıyorsun , düz koridora çıktın , sonra aşağı iniyorsun, bodrunı kata iniyorsun , yukarlak, yangın nıerdiveni gibi 
merdiven var, nıerdivenden aşagı iniyorsun, hatta, polis memuru bağırıyor, " kafanı eğ! " diyor, halbuki bir şey 
yok, ben biliyorum, tahmin ediyorum yani, "kafanı eğ çarpma duvara! " diyor, eğiyor senin kafanı falan , sırtına 
teknıe tokat vuruyor, kafanı eğdiriyor, indiriyor aşağıya . Orada bir hortum var, hortum la güzel bir şeki lde ı s latı 

yor, orada görüyorum hortum olduğunu , yeşil renkte, uzun bir hortum. Artı , müzik aleti var orada, müzik aletini 
açıyor, sonuna kadar açıyor ki , bağırdığın zaman dışarı ses çıkmasın . 

İkinci bir konu, aşağıda kanıpet var, yeşil bir kanıpet var, kampete yatırıyorlar . Kampete yatı rdıktan sonra ayak
larını güzel bağlıyorlar, iki tane kablocu var. 
BAŞKAN- Bez de sarıyerlar mı ? 

HÜKÜMLÜ 50 - Bez de sarıyorlar , iki tane kablocu var, ayak parmaklarının küçük parmaklarından veriyorlar. 
Bir de insanın cinsel organından elektriğe veriyorlar. Bunlar atıyorlar manyatörü, ilk önce hafiften bir titretiyor, 
daha sonra voltajı yükselterek, insanı yakıyor orada. 
İkinci bir konu, filistin askısı var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kampetin demirlerine veriliyor mu? 
HÜKÜMLÜ 50 - Kampetin demirleri kollarını zaten sarıyor, canlanamıyorsun , bir tarafa mümkünatı yok can
lanamıyorsun. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Elektriğin gücü nasıl al ıyor? 
HÜKÜMLÜ 50- Elektrigin gücünü yerden de alıyor ya, ıslak bir şekilde , elektrik öyle yap ıyor. 
OSMAN KfLIÇ (İstanbul)- Elektrik verdikleri alet nasıl ? 
HÜKÜMLÜ SO- Elektrik verdiği alet yeşil , kaynak makinesi şeklinde , masadan biraz yüksek; çünkü, beni bir de 
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yasiadılar ona, belime kadar geldi, belimden biraz aşagıya kadar geldi yani , yeşil renkteydi tahmin edersem . 
OSMAN KILIÇ- Gördün mü onu göz altından falan? 
HÜKÜMLÜ 50- Göz altından görüyorum. Ondan kablo uçlarını çıkarıyorlar, insanın vücuduna veriyorlar. 
Kampette de, yeşil koyu renk bir kampet. Üstünde aşırtmaları var böyle, kayış şeklinde baglama şeyleri var. 
Kampetin, baş konulan yerine ayaklarını koyuyorlar, sıkıca baglıyorlar . Sıkıca bagladıgı için copla ayaklarına 
vuruyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu kaynak makinesi gibi şeyin üstünde bir gösterge var mı? 
HÜKÜMLÜ 50 - Detaylı göremiyorum . Sadece gözümün altından görüyorum . Suyu da tutuyorlar ya, zaten göz 
kapaklarım kapanıyor, göremiyorum . Yalnız, kaynak makinesi şeklinde oldugunu çok iyi biliyorum, gördüm 
çünkü. Fişleri ona baglıyorlar, hatta, bir ara fişin bir koptu , fişi bir daha taktılar yerine, bir daha getirdiler. 
Köşede bir yerde zannederiın , gördügüm kadarıyla, ya da bir yerlerde, orada bir yerde kalas gibi bir şey var. 
Ellerini arkadan baglıyorlar, bez sarıyorlar, artı bu bez de kazak gibi bir bez, kalın bir bez yalnız, ince bir bez 
degil. Sardıktan sonra kaldırıyorlar asıyorlar askıya . Astıktan sonra, ayagında pannak uçlarında, zaten havadasın , 

askıdasın , ayak uçlarına elektrigi baglıyorlar, tekrar cinsel organına baglıyorlar insanın . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aynı makine mi, aynı makineyi öbür tarafa ını çekiyorlar? 
HÜKÜMLÜ 50 - Aynı makine, evet. Aynı makineyi öbür tarafa çekiyorlar tahmin ediyorum ; çünkü, başka 
makine göreınedim orada. Aynı makeniden elektrik veriyorlar, aynı kablolar çünkü . Ayak uçlarıma baktıgıında, 

kampette de gönnüştüm , askıda da görmüştüm , ayak uçlarına aynı kabloları getirip takıyorlar. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Ne renk kablolar? 
HÜKÜMLÜ 50- Tahminim siyah kablolar. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Tekli mi , çifili mi? 
HÜKÜMLÜ 50- İnce, çok ince, oldukça ince. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Telefon kablosu gibi mi? 
HÜKÜMLÜ 50 - Telefon kablosu gibi bir şey ; yani , çok ince. Uçları açık , böyle yuvarlak yuvarlak, takıyor 
ayagının ucuna, yakıyor. 

Bir de müzik var, orada müzik aleti var. Bana soruyorlar, diyorlar ki , "hangi müzik eşliginde sana yapalım , konuş . 

Konuş , kaç tane önceden araba çaldın ?" Benim yaptıgım üç suçtur, bir tanesini benim üsttime yıktılar . Başka bir 
şey bilmiyorum ; yani , belki bir tane, desem ki , bir tane daha çaldım , bir tane daha yıkacaklar üstüme, bir tane 
daha çaldım desem bir tane daha yıkacaklar. Aslı astarı yok, yapmadıgım suç. Bunları da benim üstüme yıkmaya 
çalıştılar; yani, söylemedim ben. 
Durum bu . 
Emniyetten müdürün yanına getiriyor, diyor ki , "ınüdürüm ben bu kadar işkence yaptım , konuşmuyor" . Müdür, 
"bunda başka araba da var, bunu konuşturun" diyor. Yok, ben zaten yedigim kadar işkence yemişim , beş gün 
gözaltında bulunmuşum. 

BAŞKAN- Peki, İl jandannan ın altını çizen arkadaş kimdi , bize tarif eder misin? 
(HÜKÜMLÜ 53 , çizimieri üzerinde anlatımlarda bulunuyor) 
HÜKÜMLÜ 53 - Şuralar garaj . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Bu binanın ismi ne, İl Jandanna mı, ne diyorlar buraya burada? 
HÜKÜMLÜ 53 -Terörle mücadele şeyinden aşagı indirdiler. 
OSMAN KILIÇ (İstanbu l)- Terörle Mücadele Merkezi mi? 
HÜKÜMLÜ 53 - İl Jandannanın altında, gazinonun altı. 
OSMAN KILIÇ- Altı gazino, altına iniyoruz şu anda. 
HÜKÜMLÜ 53 -Oranın altına iniyoruz buradan . Şuradan basamaktan gözlerimizi bagladılar iki tane bezle, biri 
siyahtı , dıştaki de beyaz, hiçbir yer görünmüyor. Buradan indik. Burada 36 basamak iniyoruz. 

OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Aşagı kadar toplam 36 basamak? 
HÜKÜMLÜ 53 -Böyle iniyoruz, şurası da tünel gibi , geliyoruz buradan içeri giriyoruz. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Alçak mı , çarptı mı kafan , alçak izlenimi vennek için de yapabilirler. 
HÜKÜMLÜ 53 -Bir sefer çarptıın , biraz daha gidiyoruz, " eg kafanı, bak bir tane daha var" , kafamızı kendi çekti 
zaten , oradan da giriş, şuradan girdik, koridordan şuraya getirdi , burası da koridor, dördüncü hücreye verdiler 
beni . Şurada da siyasiler kalıyordu . 

OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Gözün kapalı degil mi şu anda? 
HÜKÜMLÜ 53 -Evet. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Kendileri mi söylediler dördüncü hücre diye? 
HÜKÜMLÜ 53 - Duvarda yazılı , kafaını kaldırdın mı , gözümün altından gördüm, sonra da pamuk koydular 
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oralara, çıkarınca da vuruyor! ardı zaten . Şurada da PKK' lı lar yatıyordu , ikinci hücrede bayan, şurada da erkek
ler. Ondan sonra 1 ile 2'ye aldılar bayanları , erkekleri buraya verdiler. "Bakın ne şekilde işkence verdi~imizi 
görün ki , ona göre konuşun, suç kabul etmiyorsunuz mademki .. " o şekilde söylediler. 
Buradan beni çıkardılar, şuraya getirdiler. Burada da odada bir karış su var, bir tarafa gitmiyor, ne akıntı ne bir 
şey . Benim buraya ba~ladılar elektri~i , " insanlı~ına laf söylerim, e~er güzellikle söylersen, suçu üstüne alırsan, 
kesinlikle bir tane tokat vurulmayacak; ama, söylemezsen , artık buradan ölün çıkar." dedi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT-Bu çukurun duvarları kapalı mı? 
HÜKÜMLÜ 53 -Evet, duvarları kapalı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereden giriyorsun oraya, şuradan mı? 
HÜKÜMLÜ 53 - Şu koridorun yanından , giriş burası. Kapıdan giriyorsun . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Girer girmez de suyun içine mi giriyorsun? 
HÜKÜMLÜ 53 -Suyun içinde zaten yürüttüler Başkanım . O şeyden girdin mi, kapıdan , eşik var şu yükseklikte, 
ayagını kaldır böyle eşik . Zaten ben buradan görüyorum, sonradan pamugu tıkadılar. Girdik içeri, beni getirdiler 
şu karşıya , buraya, ufak bir sandalye vardı , ben takıldım düştüm ona, görmedim; çünkü, hemen girer girmez 
birkaç tane attılar beni, tekmelerle düştüm , ayaga kalkamıyorum , arkadan baglı ellerim. "Kalk lan" dedi, asker 
kaldırdı beni . Şu şekilde buraya getirdiler, burada ayakta duruyorum, elektrigi kabioyu getirdi buraya bagladı , iki 
parmagıma . Yüzügü, saati her şeyi aldılar. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Elierin arkada mı? 
HÜKÜMLÜ 53 - Ellerimi öne çektiler. Kelepçeyi açtı , tekrar bagladı. Buradan elektrigi verdi. bir de gögüs 
uçlarına verelim dedi . Açılan şey i tuttugu gibi , ınaşa o, mandaila tutturdular, ayaklarıma da sardılar, iki başpar
mağıma . "Duvara yaslan" dedi . Duvara yaslandım , ufaktan elektrigi verdi . Ben eğer böyle elektrik verirlerse 
kolay , duymuyorum , nasıl ki çogalttılar , ben kaçtım , ellerimdeki elektrikle beraber kapıya dogru fırladıın ve 
duvara çarptım , orada yumuldular, yedi sekiz kişi , tekme tokat. Elektriği çıkardıktan sonra da, tekrar buradan 
çıkardılar, beni getirdiler şuradan , şöyle getirdiler buraya. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hep çıplak mısın ? Bütün bunlarda bakıyorlar öyle mi ? 
HÜKÜMLÜ 53 - Çıplagıın . Mazgalları kapatıyorlar. İki saatte, bir saatte bir açıyorlar mazgalları . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sadece sesiniz duyuluyor. 
HÜKÜMLÜ 53 - Evet, bagırtıların sesi . Teybi de açıyor, çift kasetti teyp. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Teyp nerede, görmedin mi? 
HÜKÜMLÜ 53 - Teyp, koridorundışında bir yerde, dışarıdaki de duymaz içeridekini , içerideki de dışarıdakini 
duymaz. 
Buradan getirdiler beni buraya, elektrik tekrar çanta şeklinde taşınıyor, peşime geldi . Buraya indirdiler, çıktım, 
basamakların yüksekliği böyle üç basamak. Çıktım , "adımlarını uzat, burada boşluk var, düşmeyesin" dedi, 
kolumdanda tutuyor. Götürdüler orada ayagımı suya soktum, soguk. Beni suya niye sokuyorsun dedim, bir tekıne 
vurdu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hala konuşabiliyorsunuz, oralardan? 
HÜKÜMLÜ 53 - Şimdi buradayım zaten, onlar da yanımda geliyor. "Gir şu suya" dedi . Benim romatizmam var 
girernem dedim . "Senin romatizmana da, sana da .. " beni ordan itti , aşagıya indim, su benim boyumu aştı. 

Çıkartın , çıkartın dedim , çıkarttılar, beni kollanından askıya aldılar. Suya daldırıp çıkarıyorlar . 

OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Askıya nerede alıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 53 - Buradan, çengelleri yukarıda zaten . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Suyun önünde mi? 
HÜKÜMLÜ 53 - Evet, hemen o suyun orada. indiriyor suya, elektriği suda da veriyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Altında su var, üstüne kadar, bidon yere gömülü? 
HÜKÜMLÜ 53- Kafaını aşıyor su, bidon hiç oynamıyor. Ben o yana bu yana çırpındıkça hiç degmiyor bir yerim. 
İpler takılı orada halkaya, siyah ip. Hem de dışarıda onlara bir şey diyorlar, halat şekli ve siyah, yaglı ya~lı, keten. 
Onlar, iki kişi birinden asılıyor, iki kişi de birinden kaldırıyorlar yukarı, bidonu ayarlıyorlar. Bir kişi de iteliyor
lar tam bi don un Uzerine. Elektri~i çalıştırıyor, suyun içinde veriyor, sekiz saat üstte kaldım, indirdi ler aşagı , bana 
vurdular orada, getirdiler tekrar bu odaya, sekiz gün boyunca burada beni işkenceden şey etmediler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çok sistemli ... 
HÜKÜMLÜ 53 - Hep üç saatte bir. 
Geri götürdüler, hücreye getirdiler, şu şekil ayakta durursan olmaz, çenene tekmeyle vuruyor asker. Bir tanesi de 
yüzbaşıydı. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Rütbesine kadar gördün mü? 
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HÜKÜMLÜ 53 - Rütbesini gördüm, en çok da o ezdi beni . İsmimi mi ezberliyorsun, yaka nurnararn yok korkma 
dedi, polislerde var, bizde yok. Pamukları getirip buraya bandın alt kısmına tıktı , "hele bir tanesini çıkart, seni 
buralarda paspas yaptırmazsam" dedi .Soktular beni içeri , ayakta duruyorum, egiliyorum, egilemiyorum. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul) -Nereye götürdüler, hücreye mi? 
HÜKÜMLÜ 53 - Evet, dördlincil hücre. Şu dolabın içine adam girmez, üstte lamba yanıyor, ayaga kalkıyorum , 
lambaya degiyor kafam , demirler var, orada da, lambadan tutuyorum , kafam duvara falan degmedi , Uç saatte bir 
gelip çıkarıyorlar zaten, göttirtiyorlar, dövilyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hepsine burada elektrik veriyorlar mı onların? 
HÜKÜMLÜ 53 - Hepsine veriyorlar.Hele burada o siyasilere. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Sonra ne yaptılar o PKK ' Iıları? 
HÜKÜMLÜ 53- Bu PKK'lıları da getirdiler, oradan işkence ... mazgal kapalı , geliyorlar o mazgalı arada açıyor
lar, 15-20 dakika ki, hava alsın ; çünkü, içeri sıcak , bir de boru geçiyor, o demir boru, o borudan su aktıgı zaman 
buzdolabı gibi oluyor. Tir tir titriyor böyle, elbise giyi ndirmemişlerdi zaten . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- PKK' Iıyı anlatıyordun . 
HÜKÜMLÜ 53- Bu PKK ' lı da yaralıydı , üçüncü sırada yatıyordu , taramışlardı ayaklarından . Bayanlarda da şey 
vardı. Zaten, üstte hiçbir şey yoktu. Oradan buraya getiriyor, üç asker birden, biri ayaklarına biri koliarına vuru
yor; o duvara bir çalıyor, getiriyor, ortaya koyuyor, tekme tokat, çıkıyor üstüne çigniyorlar, öyle bagırıyorlar ki . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede? 
HÜKÜMLÜ 53 -Yerde, tam koridorda. Şükrediyorum ki çıkıp , beni çignemiyorlar o şekilde . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul) - O sırada, gözün açık mı senin, görüyor musun? 
HÜKÜMLÜ 53 - Onlar şey ettigi zaman, çıkarıyorduk o şeyleri . Yukarı kaldırdık mı , el degdi mi hemen şey 
yapıyor. Bir seferinde de düştü zaten , o zaman daha kötü ettiler. Bagladılar, tuttular kollarımı ayakta, tokat mı , 

tekme mi neler yapmadılar. 

HÜKÜMLÜ 50- Yaşadıgımıza çok ştiktir yani. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Tuz basıyorlardı bir PKK'lının yaralarına. 
HÜKÜMLÜ 53 - Koridorun şorasında ufak bir kanal var, bu boşlukta. Koridorun burasından geliyor, tuvaletlerin 
üst tarafı. Şurada, şu genişlikte ; kuru nohutu döktüler, " üzerinde yürü" dediler, insanı kaydırıyor, o yana bu yana 
gidiyor, ayaklarını kesiyor. Düştü , tuttular, sırt üstü yatırdılar, götürdüler getirdiler. Ben, dışarı çıktım , aileme 
söylüyorum "yok yenge" diyor, birden bunalıma düştü onun için . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunalıma düştügün için mi nohutları öyle görmüştün? 
HÜKÜMLÜ 53- Yok. Dışarıda söyledigi zaman. Bu bunalıma düştü onun için şey ediyor diyor. Orada havasız 
kaldılar. Sekiz gün boyunca, burada, beni işkenceden mahvettiler. Bir de " ulan , bu olayı da ben yaptın ; bir tane 
daha gayri meçhul ölü var; onu da ben yaptım de, size her konuda yardımcı olacagım" diyor. " Ben yapmadıgım 
şeyi niye listtime alayım" dedim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunlara ne diyorlar? 
HÜKÜMLÜ 53 - Onlara, zaten, olmadık suçları kabul ettiriyorlar. Kaç köyü bastınız; 4 tane derse , 13 taneye 
çıkarıyor, 20 taneye çıkarıyor. Filanca assubayı sen vurdun . Halbuki , adam , bu yanda basmış köyü . O gidiyor, taa 
neredekini söylüyor. Onlar, hepsini kabul ettiler, dayakla, şeyle . Öyle bir liste hazırlıyorlar ki , ben "okuyayım 
ondan sonra imza atayım" dedim "okuyamazsın" dedi . "Gider savcıdan kagıt alırız, bir hafta daha kalırsın " dedi . 
Sonra, imzayı attık, gözlerimiz baglandı. Ben, imzayı şu şekil attım , saçma sapan. Savcı demiyor ki , kiigıdın 
burası boşluk , sen böylesine imza atmamışsın da şu şekil atmışsın . Yazıların içine gitmiş imza. Savcı da bana "sen 
haklısın" diyor. " Hiç işkence kalkmıştır, kesinlikle işkence m işkence görmedin ." Hastaneye bile göndermedi bizi . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul) -Savcı mı öyle diyor? 
HÜKÜMLÜ 53 - Savcı söyledi. Daha yeni gittim , bir sene oldu gideli. Soyismini bilmiyorum, ismini iyi biliyo
rum, Altan Bey diyorlar. Burada da resmen, bana diyor ki , koridorda aramada "çekirge bir zıplar, ikinci , üçüncü 
de ne yapar; düşer degil mi ; düştügünde de .. . " 
OSMAN KILIÇ (İstanbul) - Nereye gitmiş o savcı biliyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 53- Bilmiyorum Sayın Başkanım . Onun nereye gittigini bilmiyorum. Hem de iki sefer söyledi bana. 
Suçu yapan başkası. Dört gün orada kalmış ceset, bizim ismimizi vermiş . 5 şahit vardı , kabul etmedi. Şahitler de 
ölen tarafın şahitleriydi . 

OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Gazinanun altına iniyoruz. Başka bir girişi olabilir mi buranın ? 
HÜKÜMLÜ 53 - Başka girişini bilmiyorum; çünkü, dışarıda bagladılar gözlerimizi, garajların orada bagladılar. 

Kapı da şu şekil: Kapı yok. Dükkaniarın önünde şey vardır da kaldırırsın . 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Kepenk mi? 
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HÜKÜMLÜ 53- Evet. Yerde iki tane sacı elle tutarak kaldırıyorlar, bu şekilde. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Merdivenleri indikten sonra mı? 
HÜKÜMLÜ 53 -İlk girişte. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Onu açtıktan sonra ını 36 basamak iniyorsun? 
HÜKÜMLÜ 53- Evet. Çünkü, bu taraftan g irişte kapı var. Orada gözlerimiz açıktı. B uranın üstü gazino, şuradan , 
hemen bu kapıdan girdin mi -askerin beklediğ i kapıdan- buradan kapı görünüyor zaten, aşağıya inme. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul) -Aşağıya inme kapı s ı var. 
HÜKÜMLÜ 53- Oradan değ il , arka taraftan bizi götürdüler. Kepenk var, kepenkleri kaldırdılar, ikisi de açıldı. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Bu kapının arkasından ını dolandınız? 
HÜKÜMLÜ 53 - Evet. Arabaların oradan. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Sağdan mı soldan ını dolandınız, hatırlıyor musun? Burası karıştı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yok, karışmadı. Şurası garaj , burada yerde şöyle ınazgallar var. Şöyle 
kaldırdığın zaman , oradan aşağıya iniyor. 
HÜKÜMLÜ 53 -Oradan basamaklardan iniyorsun . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Logar başları gibi. Yani , dışarıdan baktığın zaman, orası düz gibi 
görünüyor. 
HÜKÜMLÜ 53 - Düz. Saçların üstünde gezebiliyorsun. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , gitmiş olsak, kapı görmeyeceğiz . 
HÜKÜMLÜ 53 - Başkanım , düz orası. Üstünden askerler gelip geçiyor. Ayak sesleri geliyor aşağıya, paldır 
küldür ses ler. Orada, bizi ınahvettiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sana, ilk alışlarında yardım-yataklık gibi mi demişlerdi ? 
HÜKÜMLÜ 53 - Bana "sen PKK ile işbirliği yapmış mısın"dedi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Ondan beraat mi ettin sonra? 26 yıl yediğin o mu ? 
HÜKÜMLÜ 53 - Hay ır. Ben, cinayetten yatıyoruın . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O zaman, ne oldu; ondan beraat mi ettin? Yani , Terörle Mücadeleye niye 
aldılar? 

HÜKÜMLÜ 53- Terörle Mücadeleye alınış olmasının sebebi, olay köyde oldu . Biz de şehir de ikaınet ediyoruz, 
1990 'dan beri . Ölenin de şeyi bizim ismimizi vermiş . Biz, oradan köye gittik . Olayın yan tarafından geçınişiz. 
Bizim isıniınizi vermiş. Jandarma aldığı gibi , direkt bizi oraya götUrdü. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sonra, sen ondan hüküm giydin mi? 
HÜKÜMLÜ 53- İşte , onun cezasını yatıyoruın . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Öteki cinayetten? 
HÜKÜMLÜ 53 - 1986'da adam öldürmeye tam teşebbü sten 1 sene 8 ay aldım; 33 ay yattıın, çıktım öbür ceza
evinden . Ondan tuttu , buna 1 O sene ekledi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Normalde, sen, bundan 12 sene mi alınıştın? 
HÜKÜMLÜ 53- Bundan 22 sene 10 ay almıştıın . 522'yi aleyhime kullandılar eski dosyadan, 32 yıla çıkardılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin ilişkin var mıydı ? ispat yapılabildi mi ? 
HÜKÜMLÜ 53- ispat yapılınadı efendim. Şahitterin beşi de aynı ifadeyi veriyor. Ölen tarafın şahitleri "biz, bunu 
çocukluktan tanıyoruz, bu o olaya girmez veya öyle olay yapmaz" dediler. Adamlar hep de babamız yaşındaki, 
altmış yaşındaki adamlar yalan söy lemez. Hakim bey " dışarıda kaç lira para aldınız, hepiniz aynı ifadeleri veri
yorsunuz" dedi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzincan ' ın içinden miydiniz siz? 
HÜKÜMLÜ 53 - Evet. Köyünde oturuyorduın da, içinde oturuyoruın şimdi şu anda. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hangi köyde? 
HÜKÜMLÜ 53 - Soğukoluk Köyü. 15 kilometre. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kürt kökenli mi , karışık ını köyünüz? 
HÜKÜMLÜ 53- Şu anda karışık ; ama, dedemler araya yerleşmiş ; babam bile orada doğdu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ölen adam Kürt kökenli mi? 
HÜKÜMLÜ 53 - Hayır. Başka köylü . Bizim köyle onun arası 8 kilometre. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizin adınızı verdiği, ihbar etti ğ i söy lenen Kürk kökenli mi? 
HÜKÜMLÜ 53 -Ölenin yeğeni . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O Kürt kökenli mi? 
...... -Hayır değil. Sadece "benzettim" diyor. "PKK gibi HÜKÜMLÜ 53 adam öldürür" diyor. Ben de diyorum ki 
"yalan söylüyor" hakim diyor otur yerine. Savcı söylüyor bir de "otur yerine, ben, sana söz hakkı verınediın." 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Okul bitirdin mi hiç? 
HÜKÜMLÜ 53 -Okul bitirdim efendim . Ortaokul terk. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Köyde mi ; nerede okudun? 
HÜKÜMLÜ 53 - Bir köy var, orada ortaokul, oraya gidiyorduk, uzak kalıyor diye göndermedi babam . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne iş tutardın ? Yani , tarla, bahçe işi filan mı? 
HÜKÜMLÜ 53 - Çiftçilik falan . I 990'da da bıraktım herşeyi babama. Annem vefat ettikten sonra, şehre geldim, 
şirkette çalışıyordum. Kendi işimizle uğraşıyorduk . Ama, köyle de irtibat vardı. Ağabeyim köyde olduğundan , 

babam köyde olduğundan gidip işlerini yapıyordum , tarlasını ekiyordum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka delil bir şey getirdiler mi ; kardeşlerden , akrabalardan, şurada dağa 
gitmiş olan; yani , neyi ispatladılar? 
HÜKÜMLÜ 53 -Bir şeyde ispatladılar efendim. Bizim köyde su yüzünden, daima, her sene iki adam ölür. Orada 
bir olay olmuş , kavga olmuş , biz de ginnişiz içine. Adam , bana bıçak attı. Bir omzumda var bir de şuramda . Ben 
de ona kürekle vunnuşum , iz kalmış bumunda. Parayla şahit tuttu, yazılı ifade verdirtti . Yani , bu olayı bu yaptı 
diye. Bir olay odur. O beş şahidi iptal etti . Tuttu, yazılı ifade vereni şey etti . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Köyün, ilçe olarak nereye bağlı ? 
HÜKÜMLÜ 53 - ....... .. . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Direkt merkeze mi bağlı ; ilçesi yok mu? .... ...... gibi . 
HÜKÜMLÜ 53- Yok. İlçesi yok efendim, ..... . . 
Olayda, Ürek köyünde olmuş efendim ; onunla da hiçbir ilgimiz yok. Sadece, traktörle oradan geçnıenıiz. 
Traktörle geçtiğiın yeri de ölçtUler, şu şekil , 8 kilometre geliyor. Amcası tarla suluyor. Orayla arası 600 metre. 
"Ben, burada, iki kişi vurduklarını gördüm" diyor. O vuran iki kişiy i, beninıle bir arkadaşa benzetnıiş. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ona da zor kullanıldı mı acaba? 
HÜKÜMLÜ 53 - Suç ortağ ına da kullandılar tabii; ona daha çok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onun için mi , acaba, önüne gelen ismi söyledi? 
HÜKÜMLÜ 53- ÖnUne gelen ismi söy lemiş , aksi takdirde, babasını da söylemiş efendim. Çocuk daha; daha yeni 
18- I 9 yaşına girdi. O çocuğun hiçbir günahı yok, suçu yok. Hele, bir defa, o kavga ettiğimiz adam benim hakkını
da verdi dilekçeyi . Yazılı ifadeyle, bizi , burada tutturdu. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Ölen adaını tanıyor musun? 
HÜKÜMLÜ 53 -Ölen adamı da tanıyorum . Babanıla da sanıinıfydiler . Bizim isnıinıizi veren de babamla çok 
samimi. Gelip de ekmeğini de yemişiz, o da bizim ekmeğimizi yemiş . Ama, adam diyor ki "ben benzettim ona." 
Sonuna kadar " benzettinı " dedi , nasıl o yalan ifadeyi de getirdiyse, 24 milyonu aldığım da dahil , burada, ailesi 
geldi ziyaretinıe . 

OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Bir kavganız, birşeyiniz var mıydı? 
HÜKÜMLÜ 53 - ifade veren le bir kavgamız vardı. Ölenle hiçbir ilgimiz yok. Tanıyoruz, yalnız, fazla ilişkimiz 
yoktu . Burada da, o, ifadeyi verenin ailesi geldi , burada ağzından kaçırdı. Buraya ailemle gelmişti ziyarete. Dedi 
ki " ......... ... .. " Ağabey , sana bir şey söyleyeceğim , kızına , dan lma. Bizim " .. .... ........ ", o " ...... ........ ", sizin isminizi 
verenle, bir şeyler yazdılar, dilekçe şeyinde ." Nasıl öyle söylediyse, ben, hemen çaktım manzarayı. Savcı buraya 
geldi , ben "dilekçe yazacağım , Adalet Bakanlığına gitsin" dedim . Dosyamız Yargıtaya gitti, peşinden kavuşsun , 

böyle böyle durum var; o, geçti "sen cezanı al otur. Oradan tasdik gelir, buradaki dosya hayatta bozulmaz" dedi . 
Dilekçe de reddolundu; yani , savcılığa yazdım, geri geldi . Yine, onu da " .............. " Bey yaptı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- HÜKÜMLÜ 54, seninki yarım kalmıştı. 23 yaşındaydın , Karslıydın . Kars 
Emniyet MUdUrlüğünde sorgulandın . Tarih neydi? Tarih verecektin, orada kalnııştık . 

HÜKÜMLÜ 54 - Suç 1995 ' te işlendi. Beni, çalıştığını dükkandan aldılar, Erzincan'da çalışıyordum . Aslında, 
suçu işleyen aileden akraba oluyor da, ben, onu alıp , getirdi ğim için , suçun içine ben de girdim ; ister istemez ben 
yükfendİm suçu, onu koynıadım . Daha doğrusu "ben yaptım " dedim. Ona rağmen, bana işkence yaptılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kars Emniyet Müdür!Uğünün kaçıncı katındaydı veya hangi şube? 
HÜKÜMLÜ 54- Ana caddeden , nıerdivenferden giriyoruz, sola dönüyoruz, bayağı yürüyoruz, tekrar sola dönü
yoruz, nezarethane karşınıızda, merdivenlerden karşıınızda duruyor. Onun yanında ifade alınan oda, onun yanın
da ise hırsızlık bürosunun anıirinin , müdürünün kaldığ ı oda. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- BOroda mı yaptılar işkenceyi ? 
HÜKÜMLÜ 54- Hayır. İşkenceyi , nezarethaneden aşağıya iniyorsun, nıerdivenden sola dönüyorsun, tekrar altı 
adımlık nıerdiven daha iniyorsun, demir kapı var. Kapıdan girer ginnez 5-6 metre daha yürüdüm , sağa döndUnı 
bir oda. Odada sadece masa vardı ve sadece ayakfarını görebifiyorduın ; ayakkabıfarını görebiliyordum bana 
vuranlann. Üç kişiydiler. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yer taş mıydı? 
HÜKÜMLÜ 54 - Yer betondu. 
Ellerinde coplar vardı. Zaten, fazla da işkence yapmadı lar. Su veya elektrik gibi şeyler olmadı ; sadece sopa vurul
du, ellerime vuruldu , ayaklarıma vuruldu , ytirtitUldtim, koşturuldum . Onun gibi şeyler oldu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Soydular mı? 
HÜKÜMLÜ 54 - Sadece ayaklarımı soydular. Ondan sonra, iki Uç saat işkenceye aldıktan sonra, beni tekrar 
yukarıya çıkardılar, müdtirle görtişttim . Müdür "oglum , biz sana bir şey yapmayacagız; yalnız, Kars ' ta -söyledik
lerine göre- bir tane daha araba çalınmış ; onu da sen mi yaptın" dedi . Aynı tarihte yapılmış. " Ben yapmadım , 

benim yaptıktarım bunlar" dedim . Ondan dolayı , hemen mahkemeye çıkardılar, ceza aldım, üç ay yattıktan sonra, 
ceza aldım askere gittim . Şu an , o cezamı yatıyorum . Askerden geldigimde, hakkımda tutuklama emri çıkmış , 

polis beni arıyormuş güya, bulamıyormuş ; açık adresim vardı, arasa bulurdu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Askerligini yaptın yani . 
HÜKÜMLÜ 54- Yaptım, geldim . Burada bir tane lastikçi dükkanı açtım . Malzeme aldım, malzeme çalıntı çıktı, 
hırsızlık çıktı. Malzemeyi alan kişi arabasına taktırdıgı zaman, mal sahibi gördü , direkt karakola gitmiş, zaten 
şikayet de vardı. Oradan, Emniyet Müdürlügünden Hırsızlık Bürosundan geldiler. Beni, çalıştıgım yerden alıp 
götürdüler. Tekrar işkence gördüm , işkence yaptılar. Yine, elektrik gibi bir şey olmadı ; sadece, cop, dayak, sopa 
gibi şeyler girdi işin içine. Zaten, ben, anlatıyorum . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen, şimdi , hüküm giydin mi? 
SEYHAN KESiN- Htiktimltiyüm, artı, tutuklu . 
Bir de ben şunu söylemek istiyorum : Ben hemoroid hastası oldugum için , bana, İranlı, afyon sakızı verdi ; ama 
"afyon sakızı degil" dedi; yani , "afyon sakızıdır" demedi . Ben aldım , bu ne dedim ; " ilaçtır, sen bunu kullan , geçe
cek" dedi . Ben de onu aldım , bir miktar çignedim, acı oldugu için daha çignemedim, cüzdanıının içine koydum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İranlı mı verdi? 
HÜKÜMLÜ 54 - İranlı verdi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Arkadaşın mıydı senin? 
HÜKÜMLÜ 54- Yok. Lastigini yaptıgım mtişterim . Zaten, bu olay, bir ay sonra oldu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Lastigini yaptıgın müşteri , senin hemoroid oldugunu nereden bilsin? 
HÜKÜMLÜ 54- Konu açıldı , söyledim . Konuşuyoruz, oturduk, çay söyledim . Lastigi niye acele yapmıyorsun 
falan , ben de anlattım durumu . O da çıkardı, onu verdi . Ben , bir miktar aldım , acı oldugu için daha kullanmadım , 
çok ufak bir miktardı. Bunu, Emniyet MtidtiriUgunde gördüler, bir şey söylemediler, burada gördüler bir şey 
söylemediler. Burada, bir arkadaşa gösterdim; belki o bilir dedim . O da, direkt gitti , bunda uyuşturucu var diye 
şikayet etti . Bana, buradan götürdüler, dayak attılar . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede? 
HÜKÜMLÜ 54 - Burada. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İçeride mi ; banyoda mı? 
HÜKÜMLÜ 54- İdarede . 
Sopalarken, orada bir degnek var, degnekle vurdular. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede o degnek? 
HÜKÜMLÜ 54- Şu an, orada mı degil mi, bilmiyorum. Vurdular yani . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- İdare odasında mı ; müdtirlin odasında mı? 
HÜKÜMLÜ 54 - Evet, idare odasında. 
Başka var mı bundan, bunu nasıl getirdin diye. Ben , hepsini söylüyorum , inanmıyorlar . " Biz, seni aradık , bir şey 
yoktu" dediler. Zaten, bunu kime gösterseniz, kimse bilmez ki onun afyon sakızı oldugunu . Çogu arkadaşa gös
terdim, kimse bilmiyor. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kokain o. 
HÜKÜMLÜ 54- Afyon sakızı kokaine giriyormuş . 
Söyledigim arkadaş, uyuşturucudan geldigi için bildi uyuşturucu oldugunu. Burada da daha başka var mı açısın
dan vurdular, yok demerne ragmen, inanmadılar, vurdular. 
Tabii, olay mahkemeye intikal etti . 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Şimdi, onun için mi tutuklusunuz? 
HÜKÜMLÜ 54 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PIŞKİNSÜT- Dava devam ediyor onun için . 

HÜKÜMLÜ 54 - Ediyor. Çagırmadılar. Savcı dedi ki " ben seni çagırırım , ya 28'inde ya 29'unda çagırırım " ve 
çagırmadı. Bilmiyorum, niçin çagırmadı. Orada da savcı diyor ki " ben sana inanmıyorum , insan cebinde taşıdıg ı 
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şeyi bilmez mi?'' Ben "bilmiyorum, bana verdiginde böyle söyledi" dedim . Kime gösterdimse, bilmiyorum dedi . 
Savcı bile inanmıyor benim söyledigime. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- İranlı gitti mi? Bir kere mi gördün onu? 
HÜKÜMLÜ 54- Gitti . Bir kere gördüm . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Yani, sürekli gelip lastik yaptıran biri degil. 
HÜKÜMLÜ 54- Yok. Sadece telefon numarası verdi , gelirsen , senin bu misafirperverligine ragmen, ben de seni 
misafir ederim dedi . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Telefon numarası verdi mi? 
HÜKÜMLÜ 54- Verdi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aldılar mı o numarayı? 
HÜKÜMLÜ 54 - Savcılıga verdim . ilk ifademde de verdim. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- İran ' da mı duruyor? 
HÜKÜMLÜ 54- Adam, İran ' da duruyor; hatta, petroiU var. Bana "petrolüm de var, gelirsin oraya." dedi. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul) - Onunla görüşülmesini önerdin mi? Savcıya ifadende söyledin mi? Telefonu var, 
açın , bu kişi beni dogrulayacaktır diye. 
HÜKÜMLÜ 54 - Soru hakkı vermedi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Öbüründen kaç seneyedin sen şimdi ? 
HÜKÜMLÜ 54 - I yıl 14 ay 20 gün. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ondan avukatın var mı? 
HÜKÜMLÜ 54 - Var. Demek istedigim, inanılmıyor ; yani, bir şey söylüyorsun, " bir insan cebinde taşıdıgını 
bilmez mi" diyor; bilmiyorum. Başınıdan geçmedigi için, uyuşturucu kullanmıyorum . Ben, onun uyuşturucu 
oldugunu bilsem , niye alayım? Sigara bile kullanmıyorum , alkol bile kullanmıyorum ; onu, ben niye kullanayını ki. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O kadar, sorgu odalarında nezaretler filan , çiklet çigniyoruz diye, polis. 
böyle bir şeyler duydunuz mu hiç? 
HÜKÜMLÜ 50- Öyle degil de." ........ ...... " burada olsaydı da bazı şeyleri anlatsaydı; çünkü, biz, " .............. " ile 
birlikte alındık . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hanefi nerede? 
HÜKÜMLÜ 50- Yan koguştaydı ; üçüncü koguşta . Etiket yapıyorlar kendilerine açıkçası. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- " .............. ", bize aniatmadı mı? 
HÜKÜMLÜ 50- " ...... ...... .. ", sadece, benim ismimi vermiş . Demin görüştük kendisiyle de, avukatı yanına 
gelmişti . 

BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- " .... .... .... .. ". Konuştu tabii. 
HÜKÜMLÜ 50 - İşte, onun aracıyla gelmiştik biz buraya. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT-Polis adayı. 
HÜKÜMLÜ 50- Polis adayı kendisi de, yüksekokul mezunu . Bir hatadır yaptık işte , çocugu aldık getirdik; o da 
bizimle birlikte yatıyor, cezasını çekiyor. Aslında , o çocugun cezası yok; ama, işte , bizim buradakiler nasıl insan
lar bilmiyorum , bırakmıyorlar. " Bu adamın bizinıli ilişkisi yok, buraya normal bir ticari taksiyle de gelmiş ola
bilirdik" diyoruz. Adama diyoruz; ama, adam tutunagını tutuyor. hakimin önüne gönderiyor, savcı inanmıyor. 
Ne kadar "bizimle ilişkisi yok, habersizce getirdik" diyorsak da ... Aslında, dogru . Çocugu habersizce getirdik 
buraya. 
HÜKÜMLÜ 53 - Başkanını , kelepçelerden şikayetçiyiz biz. 
HÜKÜMLÜ 48- Görüşlerde , ziyaretcilerimizin ya soyismi tutacak ya yakın akraba olacak, kardeşi olacak diyor. 
Bir kez, soyismi tutanları da almadılar. 
HÜKÜMLÜ 53 - Ailem geliyor, bir de kardeşlerim ; gerisini almıyorlar. Diyor ki , savcıdan kagıt alacaksın. Bir 
tanesine verirse, beş tanesine vermiyor. 
HÜKÜMLÜ 48 - Başkanım, kendim için konuşuyorum . Bir yaşlı babam, bir yaşlı annem var, çocuklarım var. 
İstanbul'dan ziyaretçim geliyor. Aynı zamanda çıkıyorlar köyden . Onlar köyden gelemiyor, İstanbul'dakiler 
geliyor; yani , köyümUz öyle bir yer. Devamlı gelemiyorlar. Arkadaşlarım geliyor, alınmıyor . Yakın akrabam 
geliyor, alınmıyor. Artık, onlar da gelmiyor, alınmıyoruz diye. Benim ziyaretçi meselem de bitti ; daha gelenim 
gidenim yok, ondan da kurtuldum . 
Ziyaretçi problemimiz bir; ikinci problem im iz, cezaevi olarak -ben de yeniyim, çok eski degilim ; ama, gördugum 
kadarıyla- biz, burada kazanmak zorundayız. En azından, ben kendi geçimimi saglamalıyım . Ben, şimdi , eşime , 

sen benim terligimi al, sigara paramı ver diyemem; Diyebilir miyim; nasıl diyecegim? Bir kader nıahkumuyum, 
geldim düştüm . Kaderim getirdi beni , istanbul'dan Erzincan'ın bilmem ne ilçesine, oradan da getirdi buraya 
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bağladı, kapandım kaldım . Diyebilir miyim ki eşime " bana sigara parası gönder"; yüzüne bakamıyorum . Buraya, 
ziyaretime geliyor da sanki onun kocasını vurmuşum gibi. Diğer tarafa karşı suçluluk duymuyorum , kendi eşime 
karşı suçluluk duyuyorum . Burada, kazanmak zorundayım. Bizim buradaki sorunumuz budur, problemimiz 
budur. 
Bir de ziyaretçimiz. Zaten kapalı görüş; yani , parmaklıklar var, çift taraflı cam var. Gelen , görsün. Defalarca, 
müdürümle de konuştum aynı mevzuyu . Hasmım gelse, bana göster. Hasmım olsun, gelince beni görsün adam. 
Şimdi , daha kimse gelmiyor; çünkü , giremiyoruz diyor adam . Sen , öbürüne diyorsun ki gittim görmedim, o diyor 
ki gittim, almadılar ; daha da kimse gelmiyor. 
Bir de kazanmak için bize ya bir atölye ya bir iş sahası; yani , her zaman, burada oturmayla vakit geçmez; bir gün 
değil , beş gün değil , seneler geçecek belki. Kolay mesele değil. Problemimiz budur, cezaevi olarak, benim kanaa
tim . 
HÜKÜMLÜ 53 - Mesela, kurban bayramı açık görüşünde bir aileyi aldılar ; benim kızkardeşim geldi, içeri 
almadılar içeri , geri gitti . 
HÜKÜMLÜ 48 - İstanbul ' dan geldi , bir sürü masraf yaptı. Adamlar, beni görmemiş . 
HÜKÜMLÜ 53- Bir ailem , bir annemiz, bir de kardeşlerim ; başka, yeğenimi falan soyismi tutmuyor diye almaz. 
Savcı beye de söylüyoruz, diyor ki "alınması lazım , size kitap vermişiz, okuyun , onlar hepsi giriyor." Hiçbiriyle 
alakası yok . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şu şikayet kutularıyla ilgileneceğiz, ulaşması için. Komisyonumuza yaz
mak isterseniz, bir tane kart bırakayım birbirinizden alırsınız, 

HÜKÜMLÜ 50- Sizin bilginiz vardır. Yasalarda değişiklik var mı , yok mu? Bütün arkadaşlarım adına onu sor
mak istiyorum. Son günlerde, gündeme geldi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Türkiye, biliyorsunuz, birçok sıkıntılardan geçti . Af değil ; ama, şu tablo
ların , şu türdeki cezaevlerinin, en azından , adalet sisteminin kendisini yenileyebilmesi için, ceza indirimi şeklin
deki bir düşüncenin mutlaka gerçekleşmesi lazım diye inanıyoruz biz. Komisyonumuz da kendi çalışmaları 

içerisinde, zaten, bunu getirecek. Ama, şu anda, Adalet Bakanlığının içerisinde, Meclise intikal etmiş bir şey yok 
daha; ama, düşünce tarzında da kabul gören bir şey . 

HÜKÜMLÜ 50 - Haberlerde "ceza indirimi yasası falan Meclise sunuldu" diyorlar. Bunu gazeteler falan da 
yazdı. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O ceza yasası. Ceza yasası şeklinde; çünkü, biliyorsunuz, ceza 
yasalarım ız çok şey değil. 
HÜKÜMLÜ 50- Kısmi indirim olarak ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kısmi indirim , ceza yasasının getirdikleriyle ancak düşünülebilir. Şu 
anda, Meclise indirilen yasa, suç, ceza tanımlarıyla, cezanın tekrar irdelenmesi yönünden ; çocuklara ait, diğer
lerine ait, yaşlılara ait vesaire. 
HÜKÜMLÜ 50- Af türü bir şey değil yani . 
HÜKÜMLÜ 48- Ufak bir ıneselemiz daha var. Burada yemek problemimiz var. Yemekler iyi çıkmıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Koğuşlar arasında farklı çıkıyor mu? 
HÜKÜMLÜ 50- Hayır. Bütün cezaevinde aynısını veriyorlar. Yenmiyor. Az verilsin , temiz verilsin. Kanaatİmiz 
bu; başka bir şey değil. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizin memleket neresiydi? 
HÜKÜMLÜ 48 - .... ... ... ... .... ...... .. ... . efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çocukların , hanımının gelmesi filan ; onlar burada oturmuyorlar mı? 
HÜKÜMLÜ 48 - Benim başıma öyle bir kaza geldi ki . İki tane körpem, eşim, dağların başında kaldılar. 
Durumum hiç iyi değil yani ; hem de hiç istemediğim şekilde , bekleınediğim şekilde bu olay başıma geldi. Sadist 
bir adamın yüzünden böyle oldum . Herkes, bile bile, olayı seyrettiler, en son, olay böyle gerçekleşti . Şimdi de ne 
yaparım, bilmiyorum, bekliyorum. Ne yapayım? isteyerek yapmış olduğum bir olay da değil. Zaten, devlet 
memuruyum , hiçbir şeye ihtiyacım yoktur. Ne problem im olabilir ki cinayet işiemek için? Hiçbir davam yokken, 
münakaşa ettik, tartıştık ; korkumdan adaını vurdum; bana silahla hücum edince, korkumdan vurdum onu. Nasıl 
vurduğumuda bilmiyorum . İşin aslı odur. Adama nasıl vurdum ; onu da bilmiyorum. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Nerede memurdun sen? 
HÜKÜMLÜ 48 - Ben, i. .... ........ 'deydim, oradan buraya geldim, kendi memleketime. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Polis miydin? 
HÜKÜMLÜ 48- Hayır. Ben, zabıta memuruydum. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Ş ....... .... ...... ? 
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HÜKÜMLÜ 48 - ..... ... ...... .... .. buraya geldim . 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- Hoşça kalın . Moralinizi hiç bozmayın . 

5. KOGUŞ Saat: 16.00 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cezaevleriyle ilgi li , cezaevlerinin dışında ; yani , bu tür, zorla konuşma
da, zorla söyleme mekanizmalarında , suç bir taneyken, Uç-beş tane şeklinde rahatsızlık gündeme geliyor mu? 
Çünkü , bizim gezdiğimiz bütün yerlerde, her ili tetkik ediyoruz, bir kişi demedi ki , ben, tartaklanmadım , kötü 
muamele, işkence görmedim demeyen yok . 
HÜKÜMLÜ 55- Ben diyebilirim . Görmedim . Suçumdan dolay ı görmedim ; ama, tabii istisnai durumlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Görmedim diyenler şöyle var: Suç aletim le ge ldim, teslim oldum, cinayet 
şeklinde veya şu şekilde getirdim , teslim oldum denildiği takdirde, böyle bir şey olmayabilir; ama, normal bir 
sorguya alınıp da görmedim diyenini görmedik biz. 
HÜKÜMLÜ 55 -Savcılıktan da gönderiliyor. Bazen, tutuklanan şahısların da yeniden nezarette, 4 saat falan bek
letilip cezaevine getirilmesi durumlar oluyor yani . Burada bir arkadaşımız da var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tabii ki suçunun cezasını çekecek, Türk adaleti tabii ki işleyecek. 
HÜKÜMLÜ 55 - Yalnı z, tutuklandıktan sonra. Yani , nöbetçi hiikim likte tutuklandıktan sonra, arkadaşımızı , 
Emniyette 4 saat alıkoyuyorlar, ondan sonra. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzincan Emniyetinde mi ? 
HÜKÜMLÜ 55 - Tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Alt katta ını ? 
HÜKÜMLÜ 56- Yok. Kendi odalarında . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani, üçüncü katta mı ? 
HÜKÜMLÜ 56- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hırsızlık şubesinde mi? 
HÜKÜMLÜ 56 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç yaşındasın ? 
HÜKÜMLÜ 56 - 20'ye girdim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- orgu tarihini verebilir misin? 
HÜKÜMLÜ 56- 16 Mart 1998. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç gün kaldın ? 
HÜKÜMLÜ 56- 4,5 saat kaldım efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 56- Oradan girer girmez, ayağıını odaya attım , arkarndan dövdüler, y ıktılar . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik falan yok mu? 
HÜKÜMLÜ 56- Yok. 
Benim bir arkadaş vardı. O çocuk Uç gün işkencede kaldı. Cereyana verdiler, olmadıgı suçları attılar ilstilne. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yapılan yer, aynı yer mi? 
HÜKÜMLÜ 56- Yok. O altta . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Onun adı ne? 
HÜKÜMLÜ 56 - " .... .......... ". İkinci koğuşta . 
HÜKÜMLÜ 57- Benim de aynı zamanda. 1996 senesinin 8 inci ayının 19' unda tutuklandım , dört gün boyunca 
her türlü işkence gördüm. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede? 
HÜKÜMLÜ 57 - Polis karakolunda, Asayişte . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , eski Emniyet Müdürlüğü Asay iş Şubesinde mi? 
HÜKÜMLÜ 57 - Evet. Zaten, bedruma indiriyorlar, gözlerini baglıyorlar. Elektrikmiş , aklınıza ne gelirse, her 
türlü , cop, hepsi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neyle elektrik veriyorlar, gördün mil? 
HÜKÜMLÜ 57 -Kablo bağlıyorlar, çeviriyorlar. 
Ayak başparmağına bağ lıyorlar . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- idrar yollarına bağlıyorlar , ayak başparmağına bağlıyorlar. Oradan, 
kenardan gördün mil? 
HÜKÜMLÜ 57 - Evet, gördüm. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kablo nasıldı ? Siyah mıydı? 
HÜKÜMLÜ 57- Siyah bir şey. Saat gibi çeviriyorlar. Bir de işlemedigim bir suçu . 1,5 sene önce bir faili meçhul 
cinayet olmuş ; onu üsttime yıkmaya çalışıyorlar. İşte , sen hastasın , seni tedavi ettik, sen bunu kabul et; seni hakim 
adli tıbba gönderecek diye, dört gün boyunca sırf onun için beni elektrige verdiler. Kabul etmedim , etmedigim 
halde, tutuklandım ve sonuçta, Uç ay HÜKÜMLÜ kaldım ve suçsuzdum, tahliye edildim . Onların yaptıkları 
işkence , yanlarına kar kaldı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Üç ay tutukluluktan sonra, suçsuz oldugun ortaya çıktı. 
HÜKÜMLÜ 57 - Evet. Cinayetten tahliye edildim . Onu da, kagıda yazdım ben . Şimdi , söylemek istemiyorum. 
Bizzat ilgilenmenizi istiyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ayrıca, o anket formunun arkasına da diger arkadaşlar yazabilir. 
Genellikle, biz içeride görüşilyoruz prensip olarak. A olur, B olur; biz, içeride görüşilyoruz . Ama, şimdi , gide
cegimiz bir yer oldugu için , geri dönene kadar, siz onları yazın . 

HÜKÜMLÜ 58 - Efendim, öyle bir şey ki , tamam , cezaevinde bütün arkadaşlar işkence gördtiler, suçlandılar, 
belki suçsuz; ama, bu durumda, siz, anket yapıyorsunuz, Meclistesin iz. Bir yasa çıkma imkanı yok mudur? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bakınız, TOrkiye 'de ki bütiln cezaevleri son derece dolu ve bu cezaev
lerinin içerisinde, mekanizma olarak da bir gilven tıkanıklı g ı var. 
HÜKÜMLÜ 58 - Kimi suçlu, kimi suçsuz yani . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Suçlu-suçsuzun dışında da, sanki, adalet sistemiyle ilgili , insanların 
suçlarının cezasını aldıkiarına ait o adalete güvenleri de azalıyor. Çogu yerde, parasını veren kurtulabiliyor, arkası 
olan kurtulabiliyor gibi birtakım şeyler. Dolayısıyla, bir düzenleme yapılması lazım . Ama, bizim yaptıgımız bu 
anket çalışmalarının dışında , cezaevlerinin düzenlemeye girebilmesi için , biraz boşalması da lazım ; yani, bu , 
mantıken gayet açık bir şey . Onun için , bu çıkacak sonuçlardan, tıkanıklık nereye kadar; artık , hangi had safhaya 
gelmiş , bir noktada anlaşılacak . 

Bu arada, biliyorsunuz, Bakanlıgın ceza yasası şeklinde , Parlamentoya indirmekte oldugu bir konu da var; 
cezaların da yeniden , bir kez daha degerlendirilmesi , düzenlenmesi; ama, a( olmaz. Aftan, Türkiye çok zarar 
görebiliyor; biliyorsunuz, çok popülist oluyor; fakat , ceza indiriminin gerçekten , çok gerekli oldugu çok ortada. 
Onun için , siz ümidinizi kaybetmeyin ; fakat, içeride olup da çok da fazla insanlar aldatılıyor gibi oluyor, o tür de 
bir şey hissetmernek lazım ; ama, iyi bir düzenlemenin olacagına inanalım önce. 
HÜKÜMLÜ 58- Öyle şeyler var ki , söyleyelim. Arkadaşlar, yetmiş yaşına gelmiş , cezaevinde yatacak bir duru
mu yoktur. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onları da yazın . Biz, o yaşlıları da görmek istiyoruz. 
HÜKÜMLÜ 58 - Benim söyleyecegim şu : Bir göztim görmüyor. Kendim de polislikten emekliyim; yani, sak
layacak bir durum da yoktur. Ama, nefsi mtidafaa olarak, adam geldi, seni öldüreceğim dedi , ben, nefsimi 
mtidafaa yaptım , öldürdüm. O beni öldüreceğine ben onu öldürdüm ; ama, benim şu gözilm görmüyor. Şu göztim 
yüzde 40 görüyor. Şu cezaevinde, kendi kendimi geçindiremiyorum, sakatım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sağlık problemleriyle ilgili var. Bir gözüne, iki gözüne degil ; ama, 
bedene bakılıyor, dışarıdakilere bakılıyor; buna, infaz memurunun karar vermemesi lazım. Onun için , siz, yazın , 
biz ona göre şey yapalım . 

Siz, içmimar mıydınız? 
HÜKÜMLÜ 55 - .......... . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar kalacaksınız? 
HÜKÜMLÜ 55- Şöyle söyleyeyim efendim : Hükrnen tutukluyum ; ilk aldıgımız 7,5 sene; sonradan 5 yıl 10 aya 
düştü ; cezam geçti ; fakat, adalet sistemindeki bu gecikmenin kurbanıyım . Adli tıbba gitti , oradan geldi, silahın 
namlusu şişti dediler; yaptırın dediler; yaptırılamadı. Yeniden gitti tamir ettirildi . Şimdi , sonuç bekliyoruz. Bizi 
sıkıştırıyorlar ki , bir an önce evrakları getirin , biz de vatandaşız; vatandaş olarak adli tıbba gidecegiz, birilerini 
bulacagız; ondan sonra da evrak göttireceğiz ve bu evrakla yargılanıp , sonuçta ceza alacağız; yani, böyle inanıl
maz şeyler var. Tabii, bozma nedeni lehimeydi . 
Bir Manisa davası gördük. Birileri arkasında sokaklara döküldüğti zaman, haklı veya haksız, ben, bunu 
yargılamıyorum , asla böyle bir şeye hakkım da yok zaten . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çabuk bitiyor. 

HÜKÜMLÜ 55- Yargıtay diyor ki " bunda soruşturma eksikligi vardır." Bir bakıyorsunuz tahliye olmuşlar. Ben 
de diyor ki bunda bir de tahrik vardır, ben tahliye olamıyorum , lehime bozulduğu halde, istedigim için bozuldugu 
halde tahliye olamıyorum . Neden; küçük yer, dedikodu olur. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul) - Sizin suç isnadınız ne? 
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HÜKÜMLÜ 55- Kastenden açıldı ; kastı aşan fıille öldürmeye döndü. Ben, silahı suratma vurdum, silah patladı ; 
fakat, ispatlamak zor. Ben, insanlara da kızmıyorum . İnsanlar seyrediyorlar. Birisi diyor ki " benim onüç yaşın
daki çocugum beni götürdü de ' aman, baba sen seyretme ' dedi". Böy le komik ifadeler de var işin içinde; yani, 
biz kendi kendimize yapıyoruz, aslında , kimse bize yapmıyor. Bunu da görmek lazım . 

Bununla ilgili bir şey daha var. Benim içime yer etti ; yani, burada, yerel televizyonlarda da çıktı. İlk yakalandıgım 
gün, ATV'ye de aktanldı " sokak ortasında adam öldürüyorlar" diye bir haber geçildi . Ben, yargısız infaza 
ugradıgıma inanıyorum . Şu anda, benim , kimseye bunu ispatlamaya niyetim de yok; ama, insanın içinde dert 
oluyor. Bunca yılın emegi var, mahkeme sonucu yok, şahit ifadesi yok. Sokaktaki bir insana, birisi bir mikrofon 
uzatıyor, şöyle şöyle oldu diyor ve buna göre ben yargılanıyorum . Benim karşımda, mahkemeye heyeti de böyle 
düşünmek zorunda efendim ; çünkü, savcılık soruşturması da yok. Yani, ön bir savcılık soruşturması var mı bizde; 
hayır. Ben, savcıyla karşılaştım . Olay yerinde tatbikat yaptırıyorlar . Çevrede ateş etti diyen kimseyi bulamadı. 
inanın şöyle oldu : Önceden, karakolda konuşulmuş galiba "o~lum , nasıl ; böyle mi do~rulttu ateş etti" dedi . Bu 
kelimeyle karşılaşıyorum . Ben ne yapabilirim ki . Biz yargılanıyoruz, ceza alıyoruz. Sonuçta, diyoruz ki adalet 
yerini buldu. Söyleyecek başka bir şeyimiz de yok efendim . Söy leme şansımız da yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Var, var. 
HÜKÜMLÜ 55 - Yok efendim. Ben, gerçekten korkuyorum . Sonunda, bize de sirayet edecek, en masum insan
lara sirayet edecek; yani, bu toplum bir çürümüşlügün içine gidiyor. Aman benden uzak gitsin ; aman gitsin. 
B i le m iyorum . 

BAY AN KOGUŞU 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar hüküm giydin? 
HÜKÜMLÜ 59 - 6 yıl. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Konu neydi? 
HÜKÜMLÜ 59 - PKK terör örgütüne üye olmak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç yaşındasın sen? 
HÜKÜMLÜ 59 - 1975 do~umluyum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tahsil in var mı ; ilkokul , ortaokul? 
HÜKÜMLÜ 59 - Açıkögretim lisesini okuyorum, hem de üniversite sınaviarına hazırlanıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yakalandın mı ; kendin mi geldin? 
HÜKÜMLÜ 59 - Kendim teslim oldum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Örgütten indin. 
Ne yap ıyorsun; sık ılıyor musun? Tek olman biraz iyi mi? 
HÜKÜMLÜ 59- Hayır. Zamanı degerlendiriyorum . Fark etmiyor yani . Derslerime çalışıyorum , el işi yapıyorum . 
6 yıl aldım ; 4,5 yıldır yatıyorum . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bizden bir istedigin var mı? 
HÜKÜMLÜ 59 - Bir iste~im yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki. Başarılar diliyoruz sana. 

ÇOCUK KOGUŞU Saat: 16.15 
HÜKÜMLÜ 60 - .... .... ............ .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar zamandır buradasın? 
HÜKÜMLÜ 60 - 1 1 gündür. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kesinleşti mi suçun? 
HÜKÜMLÜ 60 - Yok. Mahkemeye çıkmadım daha, bir kere çıktım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mahkemeye çıktın . Neydi senin suçun; ne söylediler; hırsızık mı? 

HÜKÜMLÜ 60- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Olayın üstünden mi alıp geldiler? Kaçarken mi yakalandın? 
HÜKÜMLÜ 60 - Hayır . Sonradan tespit ettiler, gören olmuş . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buradaki Asayişin hırsızlık bürosuna mı götürdüler? Dövdüler mi seni 

orada? 

HÜKÜMLÜ 60- Yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dövmediler mi? 

HÜKÜMLÜ 60- Vurdular copla. Jandarmaya gittim ben. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Jandarmadamı dövdüler? 
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HÜKÜMLÜ 60- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka bir şey yaptılar mı ? 
HÜK ÜMLÜ 60- Yok. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Mahkemey i bekliyorsun . Daha önceden , böyle bir şeyi hiç yaptığın var 
mıydı ? 

HÜKÜMLÜ 60- Yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Annen, baban var mı ? 
HÜKÜMLÜ 60- Var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Onlar köyde mi? 
HÜKÜMLÜ 60- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Kaç kardeşin var? 
HÜKÜMLÜ 60- 5. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen okudun mu? 
HÜKÜMLÜ 60- Orta 3' ten bıraktım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Avukatın var mı ? 
HÜKÜMLÜ 60- Hayır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ailen görüşe ge liyor mu? 
HÜKÜMLÜ 60- Arncam geliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada '1 kişi kalıyorsunuz. 
Sen kaç yaşındasın ? 
HÜKÜMLÜ 6 ı - .............. ......... . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İkiniz beraber mi geldiniz? Sizinkine? 
HÜKÜMLÜ 61 - İkimizinki de hırs ızlık . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç gün oldu ge leli? 
HÜKÜMLÜ 6 ı - Bizimki iki aya yaklaşıyor . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mahkeme mi devam ediyor? 
HÜKÜMLÜ 6 ı -Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen nerede yakalandın? 
HÜKÜMLÜ 6 ı - Burada, Erzincan 'da yakalandım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dövdüler mi seni Erzincan 'da . 
HÜKÜMLÜ 61 - Dövdüler orada. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hırsızlık şubesinde mi? 
HÜKÜMLÜ 61 - Evet efendim . Elektrik veriyorlardı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede verdiler? 
HÜKÜMLÜ 6 ı - Aşağıda, bodrumda veriyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Anlat bakalım , nasıl oldu? Onları gördün mü sen ; gözlerin bağlı mıydı? 
HÜKÜMLÜ 61 -Alt taraftan görünüyor. Aşağıya indirdiler, ilk başta soğuk suya verdiler. Sedyeye yatırdılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Emniyet Müdürlüğünde? .. 
HÜKÜMLÜ 61 - Ellerimizi ayaklarımızı bağ ladılar. Küçük parmaklardan elektrik vermeye başladılar . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin doğum yerin Kelkit mi? 
HÜKÜMLÜ 6ı- Hay ır. Demirkent ' te doğdum , buraya kayıtlıyım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Annen baban nereli? 
HÜKÜMLÜ 6 ı - ........... ... .. .. ........... . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki idrar yollarından da verdiler mi? 
HÜKÜMLÜ 6 ı - Verdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç gün tuttular seni nezarette? 
HÜKÜMLÜ 6 ı - Ben, orada bir gün kaldım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gece mi kaldın , gündüz mü kaldın? 
HÜKÜMLÜ 6 ı -Gece kaldım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hangi gün, tam tarihini ver bakalım . 
HÜKÜMLÜ 6 ı - ı 6 's ında yakalandım, ı ? 's inde buraya geldim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada 16 ' sında mı kaldın? Bu ay mı? 
HÜKÜMLÜ 61 -Geçtiğimiz ay. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç kardeşin var senin? 
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HÜKÜMLÜ 61 - 8 kardeş i z; ikisi evli, öbilrleri kilçilk. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Annen baban var. 
Okuyar ınuydun? 

HÜKÜMLÜ 61 - Okuyordum. bıraktım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede okuyordun? 
HÜKÜMLÜ 61 - Kemah ' ta , yatılı okulda. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gilzel gilzel okuyormuşsun yavrum . Niye bulaştın ; arkadaş işi mi bu ? 
HÜKÜMLÜ 61 -Ben, buraya ge ldikten sonra oldu. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Derslerin iyi değil miydi? 
HÜKÜMLÜ 61 -iyiydi . 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ailen mi geldi de sen de ge ldin buraya. 
HÜKÜMLÜ 61 -Orada eve yollaınıyorlardı. izin vermiyorlardı; ben de bıraktım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buradan memnun musunuz; infaz memuru amcalarınızdan memnun 
musunuz? Size kötil davranıyorlar ını ? 
HÜKÜMLÜ 61 -Arada s ırada dövilyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada ını dövilyorlar, içeri mi alıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 61- Geçen gün , keserle kafaına vurdular. 
PROF.lONNA KUÇURADl - Keloğlan ' ı kim okuyor? 
HÜKÜMLÜ 61 -Ben okuyorum . 
PROF.lONNA KUÇURADl- (Bordo zemin üzerine, 25X30 ebatlarında. pirinç çerçeve içinde, uluyan bir kurt ve 
üç hilal tasvir edilmiş el i ş ini göstererek) Bu kimin? 
HÜKÜMLÜ 61 -Benim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Kim getirdi sana onu? 
HÜKÜMLÜ 61- Buradan , müşahadeden aldım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Müşahadeden verdiler mi . hediye mi eniler? 
HÜKÜMLÜ 61 - Hatıra olarak verdiler . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kim verdi? 
HÜKÜMLÜ 61 - " .............. ". 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Abdi Abi dediğ in kim ? 
HÜKÜMLÜ 61 - Müşahadede kalıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- infaz memuru mu ? 
HÜKÜMLÜ 6 1 -Mahkum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Soyadı ne? 
HÜKÜMLÜ 61- Soyadını bilmiyorum . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Havalandırnıanız nerede sizin? 
HÜKÜMLÜ 61 - Havalandırmaya çıkanıııyorlar. 
OSMAN KILIÇ ( İ stanbul)- Havalandırma yok mu, burası açılmıyor mu? 
HÜKÜMLÜ 61 -Hayır . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- 24 saat burada mı oturuyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 61 -Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki. sen kaç yaşındasın? 
HÜKÜMLÜ 62- .................... .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerelisin? 
HÜKÜMLÜ 62 - .............. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mahkeme devam mı ediyor? 
HÜKÜMLÜ 62- Evet, devam ediyor. İki aydı r da buradayım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Seni götürdükleri zaman. o 16 Nisanda seni de yakalam ışlar mıydı? 
HÜKÜMLÜ 62- Ben, üç gece kaldım . Ondan iki gün önce yaka l andım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Yani , 14 'ünde yakalandın, 14-15-16 kaldın, öyle mi? 
HÜKÜMLÜ 62- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aynı yerde mi? 
HÜKÜMLÜ 62- Sıvas ' ta yaka l andım , iki gün orada kaldım, bir gün de burada kaldım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sıvas ' ta nerede, Emniyet Müdürlüğünde mi? Binaya girince alt kana mı? 
HÜKÜMLÜ 62- Üst kata çıktık , hırsızlık bürosuna . 
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BAŞKAN DR. SEMA T. Pi Ş Ki SÜT- Peki , orada kötü muamele yaptıla r ını sana? Dövmediler mi ? 
HÜKÜMLÜ 62 - Hay ır . 
BA Ş KAN DR . SEMA T. Pi Ş KiN ÜT- Buraya, Erzincan' a ge ldi ğ in zaman? 
HÜKÜMLÜ 62- Burada bir- iki tane vurdular. 
BAŞ KAN DR. SEMA T. Pi Ş KİNSÜT- Elektrik ve rm ediler mi? 
HÜKÜMLÜ 62- Hay ır . 
HÜKÜMLÜ 6 1 -Sadece bana verdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş Kİ ÜT- Sana niye verdiler, ona ve rm ediler de? 
HÜKÜMLÜ 6 1 - Bunla rın yaş l a rı küçük diye onlara vermediler, bana verdiler. 
BA ŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş Ki SÜT- Sen 1981 doğumlu sun değ il mi? 
HÜKÜMLÜ 6 1 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş Kİ SÜT- Bir yaş büyük olduğun için . 
HÜKÜMLÜ 61 - Ben bunlardan büyüğüın . Birinci ay ın birinde doğdum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Ne kada r büyüksün? 
HÜKÜMLÜ 6 1 - Dört ay fa lan büyüğüın . 
BA Ş KAN DR. SE MA T. Pİ Ş KİNSÜT- Sen, tam doğum tarihini ver bak a lım ? 

HÜKÜMLÜ 6 1- 1.1.1 98 1. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş Kİ NSÜT- Senin doğum tarihi n? 
HÜKÜMLÜ 62- Ben, 198 1 olarak h atırlıyorum . 
BAŞ KA DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Peki . 
Sen kaç yaş ındas ın ? 

HÜKÜMLÜ 63 - .... . yaş ınday ıın . 
BA Ş KA DR . SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Tam doğum tarihini verir misin bi ze? 
HÜKÜMLÜ 63 - 20.4. 1981. 
BAŞKAN DR . SEMA T. Pİ Ş KİN ÜT- Senin ne suçun ? 
HÜKÜMLÜ 63 -Hırs ı z lık . 
BA Ş KAN DR. SEMA T. Pİ Ş Kİ NSÜT- Sen nerede ya ka l andın ? 
HÜKÜMLÜ 63 - Burada yaka l andıın . 
BA Ş KAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİN ÜT- Memleketin Erzincan ını ? 
HÜKÜMLÜ 63 - ... ... .. ... . 
BAŞ KA DR. SEMA T. Pİ Ş Ki SÜT- Annen baban hep ......... .. ... . .' da mı? 
HÜKÜMLÜ 63 - ............ . 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş Kİ SÜT- Peki , burada yaka l adıla r ; seni de aşağ ıya sorguya götürdil ler mi? 
HÜKÜMLÜ 63 - Evet, i.lç gece kaldım . 
BA ŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hangi tarihte? 
HÜKÜMLÜ 63 - Tam tarihi h a tırl amıyorum , dört aydır buradayım . 
BA Ş KAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Dört ay önce Erzincan Emniyet Müdürl i.l ğün e götüri.l ldi.ln? Alt kata ını 
a ldıl a r seni? 
HÜKÜMLÜ 63 - Evet. 
O MAN KILI Ç ( İ s tanbul)- ' 'Eski emniyet müdürlüğü diyorl ar" oraya ını ? 
HÜKÜMLÜ 63- Evet, alt kata göti.lrdüler. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , ne yaptıl ar? Elektrik verdiler, askıya a ldılar mı ? 
HÜKÜML Ü 63- Her ti.lrlü iş k ence ; elektri k de verdiler, ask ıya da a ldıl a r. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİN ÜT- Nas ıl a ldıl ar , elinle gösterir misin? 
HÜKÜMLÜ 63- İki elimle iki bacağ ıını böy le geriden bağ l a dıl a r ve sonra beni tavana as tı l a r. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Tavanda halka m ı vard ı ? 

I-I ÜKÜML Ü 63 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Tahta taktıl a r mı kolunun a ltın a? 

I-I ÜKÜMLÜ 63 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Arkada böyle elin olduğu halde, ko ltukl arının a ltından mı taktı l ar tah
tay ı ? 

HÜKÜMLÜ 63 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tahtay la mı a ldıla r? Böy le ko ll a rın açık olarak a lm adı l ar öyle mi? 
HÜKÜMLÜ 63 - Evet. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, kaç gün kaldın ? 
HÜKÜMLÜ 63 - Üç gece kaldım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik de verdiler mi? 
HÜKÜMLÜ 63 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Peki, sen sana yapılanları söyle, başka ne yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 63 - Elektrik, su, bir de askı. Cop falan, her türlü işkence yapıldı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Daha evvelden senin sabıkan var mıydı? 
HÜKÜMLÜ 63 - Evet, vardı. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİ ÜT- O, ne zamandı? 
HÜKÜMLÜ 63- 1995 ' te, 1996'da. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 1995 ' te ve 1996 'da da geliyordun ; sen, zaten sabıkalısın diye mi yap
tılar? 

HÜKÜMLÜ 63- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- en in hafif kekemeligin var, kaç yaşından beri? 
HÜKÜMLÜ 63 - Üç seneden beri böyleyim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bundan evvel en son ne zaman girmiştin? 
HÜKÜMLÜ 63 - Bir sene filan oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Annen baban nerede? 
HÜKÜMLÜ 63 - Buradalar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Kaç kardeşsiniz? 
HÜKÜMLÜ 63 - 26. İki tane annem var, biri öz, biri üvey. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen okuyor muydun? 
HÜKÜMLÜ 63 - İlkokulu bitirdim, bıraktım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İlkokulu nerede okudun? 
HÜKÜMLÜ 63- İzzetpaşa'da . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne iş yapardın ? Pazarcılık falan mı? 
HÜKÜMLÜ 63 - Kendi fırınını var. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, niçin hırsızlık yaptın? 
HÜKÜMLÜ 63 -Arkadaş kurbanı oldum. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Parmakların ne oldu? 
HÜKÜMLÜ 63- Burada oldu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Kavga mı ettin, nasıl oldu? 
HÜKÜMLÜ 63 - Hayır, üzerine ranza düştü , köşe geldi , kesildi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Aileleriniz geliyor mu? 
HÜKÜMLÜ 63 - Ailemle aram pek iyi degil. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Üvey annenden dolayı mı? 
HÜKÜMLÜ 63 - İkisiyle de. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , kendi annenden kaç tane kardeşin var? 
HÜKÜMLÜ 63 - 9 tane var. Kendim de evliyiın . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- e zaman evlendin? 
HÜKÜMLÜ 63-6-7 ay oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kız mı kaçırdın? 
HÜKÜMLÜ 63 - Hayır, evlendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , ailenle o nedenle mi küstün , evieniyorsun diye mi kızdılar sana? 
HÜKÜMLÜ 63 -O yüzden değil, zaten onlar beni zorla evlendirdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Baban öz mü? 
HÜKÜMLÜ 63 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- ag mı? 
HÜKÜMLÜ 63 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bizden bir şey istiyor musun? 
HÜKÜMLÜ 63 - Benim isteğim buradan çıkmak . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, ama çıkınca yine yaparsan ne olacak? 
HÜKÜMLÜ 63- Artık yapmam . . Çalışmak istiyorum. iyi adam olmak istiyoruz. Bize yardım edin .. Zaten benim 
kendi fırınını da var. Bir de çocugum var 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- e? .. Çocuğun mu var; ne zaman doğdu ? 

HÜKÜMLÜ 63- İlk evliliğimden . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir defa evlendin , boşandın, bu ikinci mi? 
HÜKÜMLÜ 63 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin doğum tarihin doğru mu? 
HÜKÜMLÜ 63 - Doğrudur . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 15 yaşında filan ını evlendin? 
HÜKÜMLÜ 63- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Köyden mi cvlendin? 
HÜKÜMLÜ 63 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ondan sonra ondan ayrıldın ? Ondan çocuğun var ını ? 
HÜKÜMLÜ 63 - Evet. İşte ondan var da yeni eşiınden yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Eşin nerede? 
HÜKÜMLÜ 63- Burada, Erzincan'da. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Peki, eski eşin nerede? 
HÜKÜMLÜ 63- Onun nerede olduğunu bilmiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çocuk kimin yanında? 
HÜKÜMLÜ 63 - Benim yanımda . 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Mahkeme mi verdi çocuğu sana? 
HÜKÜMLÜ 63 -Hayır, ailesi verdi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kız mı, oğlan mı? 

HÜKÜMLÜ 63 - Erkek. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , ikinci eşinle ailenin zoruyla mı evlendin? 
HÜKÜMLÜ 63 - Evet; ama, şimdi, halimden memnunum . 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- O gelebiliyor mu ziyaretine? 
HÜKÜMLÜ 63- Gelemiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- ize öğretmen geliyor mu , öğretmen istediniz mi ? Cezaevinin öğretmeni 
var, o sizinle bazı derslerde bir şey gösteriyor mu? 
HÜKÜMLÜ 63 - Yazı filan gösteriyor, kitap alıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kütüphaneye gidebiliyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 63 - Hayır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, hepiniz okuyorsunuz. 
HÜKÜMLÜ 63 - Okuyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen de okuyar musun? 
HÜKÜMLÜ 63 - Okur-yazarlığını var da, oraya çıkarınıyarlar bizi . Hemen kitabı alıp buraya geliyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki . 
Durumunuzdan haberimiz olsun olur mu? Buradan çıktığınızdan , çıkmadığın ı zdan, çıkmca artık güzel bir ha
yatının olması lazım . 

HÜKÜMLÜ 63- Burada, bize "onlara bir şey söylemeyin , yoksa, onlar gidince döveriz" diyorlar. . Korkuyoruz .. 
Bizi bıraknıayın .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Kim söylüyor? 
HÜKÜMLÜ 63 - Baş gardiyan . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Baş gardiyanın adı ne? 
HÜKÜMLÜ 61 - ............ ... . . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Size kart da verelim . Aileleriniz var, çocuklarınız da var, en küçük bir 
şey olursa veya istediğiniz herhangi bir şey olursa, Meclise söyleyeceğiniz olursa, ona göre sizin le ilgilenecek 
kişiler de olsun . 
Birinci, ikinci girişinizden sonra, Emniyetten çocuk masasından veya Sosyal Hizmetler il Müdürlüğünden gelip 
sizinle ilgilenen oldu mu? 
HÜKÜMLÜ 61 - Hayır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu battaniyeleri biz geleceğiz diye mi taktılar? 
HÜKÜMLÜ 61 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi , biz gittikten sonra, bu çarşafları geri mi alacaklar? 
HÜKÜMLÜ 61 - Biz buraya ilk geldiğimizde, üç gün boyunca, burada soğukta yattık, i.istUmüze battaniye ver-
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m ediler. Ondan sonra, savc ı ge liyor deyince bu battaniye leri verdiler. Biz çocuğuz. Bu kadar ezintiye dayanamıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Savcı geliyor diye verdiler. Şimdi de, biz geliyoruz diye mi verdiler? 
HÜKÜMLÜ 61- Şimdi de çarşafları verdiler. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çıplaktı ; yani, sünger vardı , üzerinde de sadece battaniye vardı. 
II ÜKÜMLÜ 61 - Evet. Battan iye, yatak, bir de yastık vardı, başka bir şey yoktu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, siz, burada, dışarıda temizlik yap ıyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 6 1 - Yapıyoru z. Sabahları koridora çıkarıyorlar, dışarıya çıkarınıyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çıkmayacağım, ben, bugün yorgunum dersen. kızıyorlar mı? 
HÜKÜMLÜ 61 -Zorla kaldırıyorlar ab l ac ığım, döverek kaldırıyorlar. 
HÜKÜMLÜ 63 - Hasta olduğumuzdarapor istiyorlar. 
HÜKÜMLÜ 61 -"Rapor getirmeden yatamazsınız" diyorlar. e raporu ; çabucak hastalanıyoruz ; bizim etimiz ne 
budumuz ne!. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Şöyle ayağa kalkın , bir boyunuzu göreyim. 
O MAN KILIÇ ( İ stanbul)- Peki , bu çarşafları almadan önce yatak böyle mi duruyordu? Bu şekilde yatıyor
dunuz? 
HÜKÜMLÜ 63 - Evet. Battaniyelcr de kıl bırakıyor. 
OSMAN KILIÇ ( İ stanbul) - Hep böyle mi yatı yorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 63- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hava landırma yok, tel evizyon yok, dışarıya çıkış izniniz yok, bütün bun
lara rağmen .... . 
HÜKÜMLÜ 63- Üç defa çıkardılar, siz ge lmediniz diye, ondan sonra da çıkarmadılar. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİN ÜT- Siz, bunları böyle düzenli olarak ... 
O MAN KILIÇ ( İ stanbul)- Bunun kendiniz mi yapıyorsunuz? 
BAŞKAN DR . EMA T. PİŞKİNSÜT- Onu , milşahade koğuşundaki Abdi Abisi hediye etm i ş . 

OSMAN KILIÇ ( İ s t anbul)- Bunu bize hediye edin . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Resmini alalım , hediye edi lmi ş gibi olur. (Fotoğraf çekildi) 
Peki , çocuklar. Dediklerimizi unutmay ın . Kendinize dikkat edi n. Hepinize geçmiş olsun . 

MÜŞAHADE 
BAŞKAN- Merhaba. Geçmiş olsun 
En uzun kalanınız kim , ne kadar zamandır buradas ınız? 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Siz? 
HÜKÜMLÜ 64- Onaltı y ıldır buradayım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Nereden geldiniz buraya? 
HÜKÜMLÜ 64- Sıvas ' tan ge ldim . 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Suranın da mı hava l and ırın ası yok ? 
HÜKÜ MLÜ 64- Yok . 
O MAN KILIÇ (İstanbul )- Nereye çıkıyorsunuz havalandırmaya? 
HÜKÜMLÜ 64- Kapı üzerimi zden kapalı. Günde bir saat şu aradaki , girdiğiniz kapıya çıkarıyorlar, başka da bir 
yere çıkmıyoruz. 
OSMA KILIÇ (İstanbul)- Niye? Sizin diğer mahkumlardan bir farkınız mı var? 
HÜKÜ ML Ü 64- Şimdi , bazı haksı zlıklar oldu bize karşı. O yüzden buraya ge ldik, burada da havalandırına falan 
yok . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Bir olay ını çıktı? 
HÜKÜMLÜ 64- Yok, olay falan yok. Herhangi bir arkadaşla kavgamız falan yoktu r. 
OSMAN KILI Ç (İstanbul)- Bazı şey ler oldu dediniz; o ned ir? 
HÜKÜMLÜ 64 - Mesela, diye lim ki , herhangi bir yemek porsiyonu kötü çıkıyor. Herhangi bir hastaneye gitme 
pozisyonumuz o lmadığ ı içi n, benim nefes darlığ ını var, buraya ge ldiğimden beri doktora söy lüyorum . Mentol 
kullanıyorum . Hastaneye götürınüyorlar. Biraz sen konuştuğumuz zaman idarenin gözüne batıyoruz. buradan git
mek istiyoruz, gönderıniyor lar . evk dilekçesi veriyoruz, çıkışlarını yapmıyorlar? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Akciğer hastal ı ğın ne boyutta? 
HÜKÜMLÜ 64 - Kronik astım bronşit. Mentol kullanıyorum , oksijen tilpü . 
HÜKÜMLÜ 65- Koğuş l ar farklı farklı, eş itlik yok. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç yaşındasın? 
HÜKÜMLÜ 64- 1961 doğumluyum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç senedir içerideyim demiştin ? 
HÜKÜMLÜ 64 -Onaltı senedir, en son 1994 yılında bağlandım içeriye. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , idaredesizi çalıştınlıyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 64- Herhangi bir yerde çalıştırılmıyoruz, bütün imkaniarım ız kısıtlı burada. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yemek nasıl ? 
HÜKÜMLÜ 65 - Dünden beri biraz yemekler düzeldi . O da akşam yemekleri , öğlen yemekleri. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Böyle çarşafsız mı yatıyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 65 - Kendi çarşaflarımız var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dışarıdan çarşaf mı getirdiler? 
HÜKÜMLÜ 65- Dün, kendileri geldiler, burada, pis yataklar vardı , temizlik yaptılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç yaşındasın? 
HÜKÜMLÜ 65 - 1971 doğumluyum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzincanlı mısınız? 
HÜKÜMLÜ 65 - Hayır, ........ .. .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar zamandır buradasın ? 
HÜKÜMLÜ 65 - Beş yıldır içerideyim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar daha var? 
HÜKÜMLÜ 65 -On yılım daha var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Suçun ne, cinayet mi? 
HÜKÜMLÜ 65 - Evet. 
Sol ayağım yok, protez var. Ben, yaklaşık dört aydan beri ayağıını yaptırmak istiyorum . Şu anda kırık. 

Yürüyemiyorum, sancılar içindeyim , gecem gündüztime karışmış . Yaptırmak için müracaat ettim. Sevk dilekçe
si veriyorum, ne ilgilenen var, ne araştıran var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ayağını bir göreyim. Ne oldu? 
HÜKÜMLÜ 65 -Trafik kazası geçirdinı . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereden itibaren kesik? 
HÜKÜMLÜ 65 - Şuradan, bilek üstünden kesik . Ben , ayağıını değiştirmek için hastaneden "uygundur" raporları 
aldım . Burada da yapılamıyor. Şu an , yapılabilecek yere, İstanbul 'a gitmek istiyorum. Henüz sevkim de gelmedi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin daha evvel sabıkan var mıydı? 
HÜKÜMLÜ 65- Yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İstanbul ' da yakalandığın zaman nerede sorgulandın , Gayrettepe'de mi? 
HÜKÜMLÜ 65- Ankara'da sorgulandım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ankara Emniyet Müdürlüğünde mi , hangisinde? 
HÜKÜMLÜ 65- Bilmiyorum. Ben, büyük bir trafik kazası geçirdinı, yakalandım. Sonra, bazı şeyleri hafızamda 
tutamıyorum . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada işkence yaptılar ını? 
HÜKÜMLÜ 65- Yok efendim. Ben , yedi ay hastanede kaldım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki . 
Siz, ...... Bey, sizin onaltı sene var daha değil mi ? 
HÜKÜMLÜ 64- 2004'te tahliye olacağım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Seninki de cinayet mi? 
HÜKÜMLÜ 64- Öldürmeye teşebbüs. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Daha önceden ciğer hastalığı geçirdiıı mi ? 
HÜKÜMLÜ 64- Daha önceden, ben, Sıvas'ta tedavi görüyordum. Raportarım da var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne ilaç alıyordun? 
HÜKÜMLÜ 64 -Antibiyotik alıyordum. Uyuşturucu haplardan verdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Raporların yanında mı? 
HÜKÜMLÜ 64 - Raporlar şu anda yanımda değil ; ama, isterseniz doktora getirtebilirim. Doktora, ben, böyle 
böyle rahatsızım , burası havasız, hastaneye gönder, filmlerim çekilsin diye. Doktor kafasına göre bakıyor. Dün 
yine bunaldım , kendimi komple kestim. 
Ben, buradan, sevke gitmek için Uç defa dilekçe verdim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Göndermiyorlar. 
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HÜKÜMLÜ 64 - Dilekçelerimize çıkış çıkmadı. En son, bir dilekçe verdim. O da zorla çıktım . Yanından 
çıkarken bana böyle kafa sallıyor . Burada, bizim can güvenli ğimiz yok. 
HÜKÜMLÜ 66- Efendim, biz, burada, üç aydan beri yaıı yoruz. Üç ayd ır , inanın ki. ben şiştinı, şu koğuşta yat
nıaktan . Şu Hasan, benim arkadaşım ın da vücudu şişti . Zamanında 90 kiloydu, şimdi, 120 kilo oldu , üç ay içinde . 
Buradayatayata bu hale ge ldik . 
Beşinci koğuşa veremiyoruz diyor . Biz, buraya Sıvas'tan geldik. Suralı değiliz ablacığını . Bizim dördünıüz de 
buralı değ iliz; ben Sıvas'tan geldim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Senin suçun ne? 
HÜKÜMLÜ 66- Gasp, hırsızlık . Daha doğrusu firar. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç yaşındasın ? 
HÜKÜMLÜ 66- ..... . . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Memleket neresi? 
HÜKÜMLÜ 66- .. ....... . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- e kadar hüküm aldın? 
HÜKÜMLÜ 66- Onüç sene on ay aldım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ KİNSÜT-Senin hastalı ğın ne? 
HÜKÜMLÜ 66 - Benim hastalı ğ ını yok. Biz, ıvas' tan ge ldik. Bizi koğuşlara verdiler. Benim sorununı 
arkadaşlardan daha farklı , daha çok. Burada, cezaevinde, kendi Erzincan mahkGmlarına, bir ara sevk vardı ; bura
da huzursuzluk yapanları göndereceklerdi . Onlar da yine bizim arkadaşlarınıızdı. Hani, gönderseler de, bizim 
ilgimiz olmazdı. Onları dağıtmak isterken, beni , buranın nı ahkGmu söyledip, geceleyin yanını -bütün mahkumlar 
burada- 4 kişi geldiler, ranzam ı salladılar. Ben kaiJ..'1ıın , az sessiz olun dedim . Tamam dediler. gi ttiler; sonra, beni 
arkaya çekip, 4 kişi dövdüler. Kendi Erzincan memleketlileri . Ondan sonra, bu Hasan, bu arkadaşlarım başka 
koğuştaydı, bununla beraber 3-4 kişi daha, koğuşa kapıya vurup, arkadaşımızı verin , niye suçsuz yere onu alı
yorsunuz, alınacak insanlar var a bunlardır diye bağırdılar. Onları alınadılar da beni aldılar. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hangi koğuşta oldu bu? 
HÜKÜMLÜ 66- İkinci koğuşta . Ondan sonra beni hücreye verdiler. Buradaki arkadaşlarıınızıı1 hepsine işkence 
yapıldı. Hepimizin sırtları ınosmordu . Yalan söylüyorsam, Allah beni buralardan çıkarmasın . Doktora çıktık . 

Burada, bize bir ton hikaye, dilekçe yazmayın, vesaire, siz, daha iyi bilirsiniz. Biz, dilekçelerimizi de yazdık, çıkış 
olmadı. Biz, burada, açlık grevine gittik . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ ÜT- 4' ünüz birden mi? 
HÜKÜMLÜ 66- Yok . Bu arkadaşlarımız yoktu . Biz, burada 6 kişiydik . Öbürlerini paket et1iler, Mardin 'e gön
derdiler. Bir arkadaşımızda zaten kalp vardı , o arkadaşımız da hastaneye gitti . Erzurum 'da kaldı , ya t1ı. Biz, 2 kişi 
kaldık . Ondan sonra beni hücreye verdiler. Hücreden çıkarıp, beni, burada, arkadaşlarımızla tema a sokmayarak. 
hiç birbirimizden haberimi z olmadan, onlarda açlık grevini dediler, beni kandırdılar. Sana, bu cezaevinde hiçbir 
şey olmayacak dedi . Bunu söyleyen Baş gardiyan Hüsey in . Beni verdi . Ondan sonra, üçüncü koğuşta beni 16 kişi 
dövdii. " ....... ....... " arkadaşıınla beraber. En sonunda, bizi buraya yatırdılar. Bizim ne havamız var, ne başka bir 
şey. Biz sevke gitmek istiyoruz. Göndermiyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen? 
HÜKÜMLÜ 65 - Benim sağ lı ğım için . Benim ciğerlerimde delik var. Ankara 'da ilaç tedavisi görüyordum . 
Ayrıca , nefes alırken zorlanma yapıyor, sıkıntı, ter aşırı derecede. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Peki, burada hiç film çekilmedi mi? 
HÜKÜMLÜ 65 - Bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı. Ben, Adalet Bakanlığına kaç defa dilekçe yazdım , hiçbir 
ilgi yok. 
1-IÜKÜMLÜ 66- Burada, bir gardiyan var; " ........ ... ... " . 3 kişinin s ırtlarını mosmor yapan odur. Savcıya söyledik, 
şikayet ettik. Tamam dedi , ilgileniriz, hiçbir şey olmadı. Dilekçe yazdık. Savcının eline verdik. Her aramada 
ge liyor, derdimizi soruyor; ama, hiçbir şey yok . Tamam diyor . " .. .. ... .... ... "dan şikayetimi söyledim . İdareyi de 
bize karşı kışkırtan odur. Neler söyledi , ağza alınmayacak pis kelimeler söyledi; siz ge ldiniz, bu hapisanenin 
huzuru kaçtı vesaire. Bizi y ıkan, işkence yapan o. Öbür arkadaşlarım , 6 kişi gitti , onların gitti ğ i cezaevini de 
söyleyeyim, onlara da sorun. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Sen 90 kiloymuşsun , 120 kilo olınuşsun, öyle mi? 
HÜKÜMLÜ 67- Evet, burada şiştim ben . Burada spor imkanı olmadığı için. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Kaç yaşındasın? 
HÜKÜMLÜ 67- .... doğumluyum, ...... yaşındayım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Menıleket neresi? 
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HÜKÜMLÜ 67- ............ . 
BAŞKAN OR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Hükümiii müsün? 
I-IÜKÜMLÜ 67- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadardır buradasın '> 
I-IÜKÜMLÜ 67- Beş aydır buradayım, altı seneden beri yatıyoruın. 
OSMAN KILIÇ (istanbul)- Toplam cezan ne kadar? 
I-IÜKÜMLÜ 67- Benim infazını yandı, 12.11.2003 tarihinde çıkıyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yani, infaz yanması, ikinci bir olay oldu, ondan ını ? 
HÜKÜMLÜ 67- Evet. 
BAŞKA DR. SEMA T. PiŞKi SÜT- Senin suçun neyd i? 
1 IÜKÜMLÜ 67- Hırsızlık. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKi SÜT- Kilo dışında hastalık var ını ? 
I-IÜKÜMLÜ 67- Kalp var. Kalbirn s ıkışıyor, bir de burnuında et var. Doktordan şikiiyetçiyinı, doktora çıkıyo
rum , söylüyorum, h iç i lgilennı iyor. O da, idarenin bask ısı altında, bir şey yapamıyor, bizim le i lgi leneıniyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ··T- Peki. 
HÜKÜMLÜ 67 - Ayağınıza sağlık. Ne iyi ettiniz de geldiniz. 
IIÜKÜMLÜ 66- Efendim, benim asıl atlıın .. .......... Ben ..... doğumlu olduğum için, babam Ecevit'in affı nda 
çıkıyor. Ondan sonraki siyasi dönemde vururlar diye , bu çocuğun ismini değiştirelim diye, benim adıını ibrahiııı 
koyuyorlar. 
Yahu ablacığıın, bir af, indirim falan yok mu? 
HÜKÜMLÜ 64- Ben , buraya ge ldim geleli, bütün irtibatlarınıı kestiler. Mesela kolinı geldi, koliyi bana ver
nıiyorlardı. personelden birisi ge ldi , koli makbuzların geldi dedi. Evden, dört defa bankayla para gönderiyorlar. 
iki defa para alabildinı. Eve telefon açtırıyoruın, evdekiler gönderdim diyor. Koliyi falan vermiyorlar mesela. Ben 
de kızdıııı , koli falan hiçbir şey almadım. 
1 IÜKÜMLÜ 65 - Efendim, şimdi, bunları yazdınız, sonuç olarak ne olacak? Rahatsızlığ ını ız var. söylüyoruz, 
anlatıyoruz, ağlıyoruz .. Bir şey yok. Bizi dinliyor musunuz; ilgi istiyoruz, ilgi! .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki. 
HÜKÜMLÜ 66 - Bir de ablacığıın, bu beşinci koğ uşta , yüksek cezalılara veremiyoruz diyor. Ben, bunları 
söylüyorum, valiahi utanıyorum. Paras ı olan varsa, biz de burada boncuktan ekmek yiyoruz, falan . Bizim 10 
milyonumuz geliyorsa, onlara 100-200 milyon geliyor. Bunlar. ayıp. Jlavalandırma yok; hava alamıyoruz. insana 
hava yasak edilir mi?! .. 
Bize koğuş verıneleri lazım . Ben 4 kişiyle dövüştüm. öbür 4 kişiyi koğuşlara dağ ıttılar ki, bu çocuğu koğuşlara 
verıneyelim diye . Beni döven 4 çocuk herbiri bir başka koğuşa dağıtıldı. Bunu yapan baş gardiyan" .............. ". 

REV iR 
I-IÜKÜMLÜ 14- Hoş geldiniz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 1 loş bulduk . 
Burada bir kişi mi kalıyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 14- Bir kişi kalıyorum , rahatsız olduğumdan dolayı. Uzun süredir de yatmaktayım. Aşağı yukarı 
ondokuz senedir falan yatıyorum. Burada, revirde kalıyorum. 
BAŞKA DR. SEMA T. PiŞKi SÜT- Reviriniz burası mı? 
1-IÜKÜMLÜ 14- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Daktorun muayene ettiği yer de burası ını? 
HÜKÜMLÜ 14- Yan taraf. Burada da , psikiyatrist yok, benim, psikiyatristi olan bir hapisanede yalınam gereki
yor. onun için burada yatırıyorlar . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Var ını bir şikiiyetin? 
IIÜKÜMLÜ 14- Şikiiyetiın var; burada tedavi olaınıyorum. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PiŞKiNSÜT- Niye, hastaneye göndermiyarlar mı '> 
IIÜKÜMLÜ 14- Psikiyatrist yok, sevk istiyorum. Zaten, beni buraya boşu boşuna getirdiler, uzun süredir yat
nıaktayıın . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, iyi göriinüyorsun? 
I-IÜKÜMLÜ 14- Benim enseınde bir ağrı var, yedi senedir yatıyoruın. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Peki , notuınuzu aldık. teşekkür ederiz. 
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BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Bu mUşahadeye gelenlerin kaydı var mı: doktor beyin kayıt defteri bu 
mu'J 
HASTABAKICI- Vizit defteri efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Bu ne , personel vizite defteri işte . 
iki bölmeli , bir tarafta muayenehanesi var, yan tarafta da kUtUphanesi varmış. 
Bu ne defteri , vizite defteri mi? 

HASTABAKICI- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yani. nedir, buraya gelip de ... 
HASTABAKICI-Muayene olanlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKi SÜT- Ben onu istemiyorum .. Doktor Bey burada ını ? Merhaba. 
İlk cezaevine geldiği zaman, hani kağ ıtlarını topluyonız demiştiniz ya, bununla bağlantılı olarak soruyorum; ona
lama günde kaç kişi çıkıyor burada? 
DR. MEHMET ÖZTOPUZ- Duruma göre değişiyor: bazen iki oluyor, bazen hiç olmuyor. bazen on oluyor, 
bazen yirmi oluyor; yani, kayıtlarda bu da var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Sevk edebiliyorsunuz? 
DR. MEHMET ÖZTOPUZ- Tabii. Burada, zaten yeni olduğumu söylemiştim; işin içinden çıkamadığıın bir 
şeyde direkı uzmana sevk ediyorum . 
Benim için burada geçerli olan şu bölüm ; yani, özellikle en çok il gilendiğiııı . Eğer bir hUkUmiUnün aldığı bir tanı 
varsa: yani. özellikle bir diyabet gibi ya da bir kky gibi. onları belirlemeye çalışıyorum ki. biz de, ona bu konu
da yardımcı olalım diye. 
BAŞKA DR . EMA T. PiŞKİN ÜT- Bunlar viziteye çıkış tarihleri galiba? 
DR. MEHMET ÖZTOPUZ- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Bu tarihte ge ldiğ i zaman, mese la, cezaevine 1 0.2 .1998 'de girmiş. Geldiğ i 
zamanki muayene raporu nerede'J 
DR. MEIIMET ÖZTOPUZ- Onlar sanırım dosya larındadır . Ben yapıyorum ; ama, raporu dosyalarına alıyorlar. 
Burada değil. Bu, benim, burada yaptığını ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne demek dosya larına alıyorlar; yani, idaredemi kalıyor? 
DR. MEHMET ÖZTOPUZ- Evet. idarede kalıyor . infazdadır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKi SÜT- Siz, burada. her girenin muayenesini yapıyor musunuz? 
DR. MEIIMET ÖZTOPUZ- Evet. Mümkün olduğunca yapmaya çalışıyorum. 
BAŞKA DR . SEMA T. PİŞKİ SÜT- Yani. onlara rapor mu yazılıyor? 
DR . MEHMET ÖZTOPUZ- Rapor değ il de "darp cebir izi yoktur" çUnkU, onunla ilgileniyorum. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Yazılıyor mu? 
DR. MEHMET ÖZTOPUZ- Yazıyorum tabii. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKiNSÜT- O defter nerede? 
DR. MEHMET ÖZTOPUZ- Defter değil , herhalde, matbu bir kağıııır. BUtUn ge lenler için yaptırıyorlar, yapı
yorum, onu kendileri alıyorlar. Pro edUrU tam bilmediğim için . Gelen kişiyi görüyorum, ben, nıuayenenıi yapıy
orum, ona göre yazıyorum; normaldir, şöy ledir böyledir diye, imzaını alıyorum, kaşeliyorum, infaza: yani, 
nıUdUriUğe ... 
O MA KILIÇ (istanbul)- Bir sureti falan sizde kalmıyor mu? 
DR. MEHMET ÖZTOPUZ- Öyle bir şey denıediler; yok. 
BAŞKA DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki, darp izi olduğunu gördünüz, darp izi vardır diye yazdınız, bunu, 
koydunuz dosyaya gitti. İki gün sonra herhangi bir ıeıkik yapıldı ve onun, oradaki dosyas ı açıldı, o rapor yok. 
DR. MEHMET ÖZTOPUZ- O zaman problem onlardadır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Problem onda olmaz, sizde olur: o zaman. ben derim ki, muayene 
eımemişsiniz; yani, doktor, gelenleri kapıdan girdiği zaman görmeli. Görmezseniz, görevinizi aksatmış olur
sunuz. 
DR. MEHMET ÖZTOPUZ- Ben, prosedürü tam bilmiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani, en azından iki nUsha olması lazım; o nüshanın bir tanesi idarenin 
dosyasında kalır, bir tanesi de sizin burada kalır : çünkü, zaten darp izi olayında, mutlaka bir sünüşme olacaktır. 
Aksi olduğu zaman; ama, darp izi yoktur, yoktur diye yazıldığı zaman, tabii ki. yukarıdaki dosyalarda da "yok
tur" diye çıkar; ama, bu nıemlekeııe darp-cebir çok fazla var. 
DR. MEHMET ÖZTOPUZ- Tabii, önemlidir. Zaten. benim için en değerli olan iki öğe o. Hastalık var ını, önem-
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li ; darp, cebi r var mı , önemli . İl k ge li ş l erinde bunlara bakıyoruz; ondan sonra, artık sorunl a rı y l a, h as ta lıkl arıy l a 

meşgul oluyoruz. 
PROF. İOANNA KUÇURA Dİ - Siz ne zaman göreve baş l ad ını z? 
DR. MEHM ET ÖZTOPUZ- Ben, 23 Ek imde göreve baş l adım . 
AAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Koğuş l arda bayağ ı hasta var; ga liba, bir tarama yapılm as ı l azım . 
DR. MEHM ET ÖZTO PUZ - Yani, ben, hergün burada o l d uğum içi n, h as ta l a rı mutlaka kontro l ediyorum . 
Bi lmiyoru m, bana söylemiyorlarsa, a rtı k .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pi Ş KİNSÜT- Peki, siz, hastaneye sevk e ttiğini z zaman, hakikaten tedavi olmas ı 
gereken ler ... 
DR. MEHM ET ÖZTOPUZ- Reçetelerine bak ıyorum , ne yazmı ş , benim bilm ediğim bir şey var mı ; çünkü, ilaç ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- il aç lar yeterli oluyor mu? 
DR. MEHM ET ÖZTOPUZ- Tab ii, bü tün ilaç lar. Bu il aç pah a lı d ı r ge lmez, ş u ilaç ucuzdur ge lir gibi bi r şey yok. 
Benim yazd ı ğım ya da uzmanın yazd ı ğ ı bütün reçeteler idare tarafından karş ıl anıyo r. 

BAŞKAN DR. SEMA T. P İ Ş KİNSÜT- Siz, buraya ge ldi ği ni zden beri , hiç tarama yapıldı mı , akc iğer için veya ... 
DR. MEHM ET ÖZTO PUZ- Hay ır , yapılm adı ; ama, ben, muayenelerimde genelde akc iğeri dini edi ğim için ; yani , 
as lında tarama oluyor. Hepsini muayene etm işimd ir ş u ana kadar. 
BAŞKAN DR. SE MA T. Pİ Ş KİNSÜT- Personel bir taramadan geçirildi mi? 
DR. MEHM ET ÖZTOPUZ- Hay ır . 
BA Ş KAN DR. SEMA T. Pİ Ş Kİ SÜT- Peki, böy le bir tarama isteseniz. Personel say ı s ı belli , o kadar yüksek 
değ il , diyelim ki mahkum say ı s ı da o kadar yüksek değ il. Öy le bir tarama istesen iz, mesela hepatit B il e ilgili per
sonelin taranmasında , m ahkumların akc i ğer filminde, as lında a ltı ay yeni olduğu için , as lında onla rı yapmakta 
yarar var. 
DR. MEHM ET ÖZTOPUZ- Tabi i. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Berber var mı? 
DR. MEHM ET ÖZTO PUZ - Var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Görebilir miyiz? 
DR. MEHM ET ÖZTO PUZ- Tabi i, buyurun . 

BERBER 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Kolay ge lsin . 
Sen aynı zamanda berberlik yapıyorsun öyle mi? 
BERB ER F İKRET KILI Ç - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Ne ler yapıyors un bir görelim baka lım. 
BERB ER FİKRET KILIÇ - Burada, arkadaş la rı traş edi yorum . Saç, saka! traş ı. 
BA ŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Bunları ney le te ıni z liyors un ? 
BERB ER FİKRET KILIÇ - ispirtoy la. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Mavi ispirtoy la mı ? 
BERB ER FİKRET KILIÇ - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Başka? 
BERB ER FİKRET KILIÇ-Ustura l a rı yine ay nı şekilde, her hafta sonu ispirtoy la y ıkıyoru z. 
BA ŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Norm alde her traş ı yaptı k tan sonra sabun lu suyla y ıkıyors un , hafta da bir 
defa da ispirtoyla y ıkıyorsun , öy le mi? Peki , kaynatma veya bir başka şey yapm a imkanı var ını ? 
BERBER FİKRET KILIÇ- Ocağımız var, orada a lıyorum s ıcak suyu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Ortalama günlük kaç tane traş oluyor? 
BERBER FİKRET KILIÇ - Ortalama günlük 5-6 ki ş i geliyor. Koğuş ların belirli günleri var, o günlerde geliyorl ar. 
BAŞKAN DR . SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Bu ne, kullanı yor musun? 
BERBER FİKRET KILIÇ- Kantaş ı , kull anıyoruın . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN SÜT- Sağlık müdürlüğünden gelip de, zaman zaman, halk sağ lı ğ ı y l a ilgili ; 
çünkü, burada bir berber var. Daha evvelden de ge lip, herhangi bir denetim veya eğ itim yaptı l ar ını ? infaz memu
ru arkadaş lar bilir, il sağ lık müdürlüğünden geldiler mi? 
GÖREVLİ ŞABAN KÖSE- Geçen sene ge ldiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- O zaman berber var mıydı ? 
GÖREVLİ ŞABAN KÖSE- Yoktu . 
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BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş Kİ SÜT- Biz, tabii, bunu b ildireceğ i z ; ama, bu kanıaş ı a rtık tarihe karı ş tı , kul
l anılmıyor. Son derece sakınca lı , son derece kötü; çünkü, hem mikrobu taş ıyor , hem de kan taş ı olarak, özellik 
olarak da kullanılmıyor. Mese la, Hepatil B olsun , AlD olsun , hepsi, kanayan yerden, öteki tarafa rah a tlı k l a 

akta rıl abiliyor, çok tehlikeli . As lında , m ahkumların dı ş ında personelin de traş olurken bunun kull anılmas ı , 

mikrop taş ıdı ğ ı için, son derece sakınca lı. 

BERB ER FİKRET KILIÇ- Eğer yara, kes ik yeri derin olursa oluyor. Yoksa şap t aş ı var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O da daha kötü . 

Bu ikisini katiyen kullanmamak l azım . Yara derin olduğu zaman daha kötü , bun u da kullanm ak daha da kötü . 

Sağlık müdürlüğünün bunu görmesi l azım . Bunlar ispirtoy la as la ve as la temizlenm ezler; ispirtoy la değ il , her gün 

ak şaml arı 100 dereceyi aşkın s ıcak suyun içeri sinde kayna tıl acak , bu nl arın da şu plastik k ı s ımlarının ayrılıp , bu 

kı s ımlarının yine o s ı cak uyun içerisinde kaynatılm as ı l azım . Ondan sonra, gece leri de bunun içerisine kl orak l ı 

su yapıp , onun içe ri sinde bekletmek l azım . Biliyor musun k lo rak lı suyu; yani , Ace koyarak kullanm ak l azım . 

Peki , traş ta ne kull anıyorsun ? 

BERB ER FİKRET KILIÇ- Jil et kull anıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- O jiletler her kull anıldığında mutlaka atıl acak . 
BERB ER FİKRET KILIÇ- Tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bak, artık doktor da burada, bunları takip etmek l azım , sterilizasyona 
dikkat etmek l azım . 

il sağlık müdürlüğünden arkadaş l arın cezaevlerini dolaşm as ı gerekiyor; bu, her yerde böy le. 
DR. MEHM ET ÖZTOPUZ - İl ağ lık Müdürlüğü , benim burada o lduğumu bile, geçen gün , bir il aç firmas ı 
toplantıs ında öğrendi . Altı ay oldu ; ama, ben, Adalet Bakanlığ ın a bağ lı olduğum için , haberleri yokmuş . Ben, a ltı 

aydır buradayım ; ama, onl arın benim burada olduğumdan ; yani , cezaevinde bir doktor olduğundan haberleri 
yokmuş, yeni öğrendiler. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Yani , as lında koordinasyonda da çok büyük bozukluklar var. As lında , 
cezaevi idares inin de istemes i lazım. inanır mı s ını z, bu iki olay, gerçekten bir katliam. Temizlik nas ıl olur bilmi
yoruz, hele he le cezaev i koşull arında , hele hele mahkumların a ras ında her türlü kanda dolaşabil ecek olay var ve 
bunlar böyle kullanıldığ ı takdirde, iki gün sonra kanımızda , ya Hepatit-B çıkar veya başk a bir h astalık çıkar. 

Peki , hadi kolay ge lsin . 

KÜTÜ PH ANE 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ ÜT- Siz öğretmen misiniz? 
HALiL MUTLU (Öğretmen)- Cezaevi öğretmeniy im . Altı ay oldu geleli . Konuya göre kitapl arımı zı yeniden tas
nif ediyoruz ve yeniden her kita bın arkas ına numara vuruyoruz. Henüz ça lı şmamız bitmed i; şu anda 900 '1erdeyiz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Peki , kurs var mı? 

HALiL MUTLU - Var; ş u anda, 6 ki ş iye okuma-yazma kursu veriyoru z. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yaptı ğın ı z faaliyete ait formdan alabilir miyiz? 
HALiL MUTLU -Onu müdür beye vermiştim herhalde, o da size vermiş olma lı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Tamam . 
HALiL MUTLU- Şu da ş u andaki hükümlü ve tutuklul arın eğitim durumunu gösteriyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN .. T- Bundan var mı , müdür beye vermiş miydiniz? 
HALiL MUTLU - Onu vermemi ştim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Bir fotokopi alabilir miyiz? 
HALiL MUTLU- Tabii. 
Birinci kademe okuma-yazma kursu açıyoruz. Şu anda, açık bulunan kursumuza 4 ki ş i devam ediyor. Bir y ıldan 

beri, 6 kişi be lge a l dı , bunun d ı ş ında ortaokul dı şarıdan bitirmelere müracaat ediyoruz. 2 kiş i diplomas ını a ldı , 6 
kiş i kayıtlı var. Açık öğretimden , açık ve kapalı olmak üzere ı O tane öğrenc imiz var, ı tanesi mezun oldu . Yüksek 
okul kısmında devam eden öğrencimiz yok, 2 ki ş i s ın ava girdi , geçen y ıl , bir öğrencimiz s ınavda iktisat kazandı ; 

fakat , biz, ona sevk yaptık , gini . Şu anda, 1 ki ş i üniversite imtih anın a girmi ş durumda. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNS ÜT- Sınav sonucu belli oldu mu ? 
HALiL MUTLU - Belli oldu, fakat, biz, henüz sonucu a l amadık . 
BAŞKAN- Peki, kolay ge lsin . 
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HÜCREDE KALAN MA HK A MLA GÖRÜŞME 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Biz. Türkiye Büyük Millet Meclisinden ge liyoruz. İnsan llakları 
Komisyonundan ge liyoruz. Ben Komisyon Başkanı , Aydın Milletvekili Doktor Sema Pi şk in s üt. İki tane daha 
milletvekili arkadaşımız var yanımızda. 
Kendiniz mi istediniz hücrede kalmayı? 
HÜKÜMLÜ 68- Ne gibi ? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiN ÜT- Yani , kendiniz dilekçc vererek. ben tck kişilik odada kalayım mı dedin iz? 
HÜK ÜMLÜ 68- Ben, sizin anlaınınızı ta ş ıınıyorum , ben, herkesi kabul edecek değ ilim. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden gcliyorsanız, benim ona bağlı bir tavnın yok. insan olarak , Türk vatandaşıyım. Benim görevlerim, 
şahsi, devlet tarafına olabilir; fakat, başka bir önemi yok. Ben. ceza i ş ledim , şu anda hükümlüyüm , günüm dol
madı daha, salariarsa gideceğim m em leketime, saimaziarsa buradayım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Niye tek kalmak istedin'> 
IIÜKÜMLÜ 68- Beraber kalıyorduk , insanlar bazı tedirgin olacağı unsurlar buldular, bunun üzerine burada 
bulunuyoruz. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PIŞKİNSÜT- Kendi i steğini zlc kalıyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 68- Ne yapalım. cezaevinin de kuralları var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNS ÜT- Kaç y ıl aldınız? 

HÜKÜMLÜ 68- Beş y ıl aldım. onu da yatmış durumdayım . 
BAŞKA DR . SEMA T. PiŞKiN ÜT- Yani , gidiyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 68- Göndcrirlerse gideceğim . 4 ' ünde gidecekti m. 
BAŞKA DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 4'ündeydi de , neden dün gitınedin ? 
HÜKÜMLÜ 68- Hayır, benim tahliyeın Adalet Bakanlığ ına bağ lı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki . 
HÜKÜMLÜ 68- Biliyorsunuz, fazla dışarıy la ilgilenenıiyoru z, hüküınlü olduğumuz için . Hapiste duyduğunuz 
bilgiler kadar içimizi dünyaya, sizin gibi insanlara tanıtmaya uğraşıyoruz . 

Benim sorunum bu kadar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki. geçm i ş olsun . 

BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- " .............. "oğlu , 1956 doğumlu HÜKÜMLÜ 68 . 6.5.1998 şartlı tahliye. 
Hücrede kalan mahkum diyelim . Yani, cezaevi idaresi ve şey kararı verildiği için , tekrar, bu madde uyarınca 
cumhuriyet savc ılı ğ ına veriliyor; şartlı tabiiyes i çıkmış . 

Hastanede ya ttı ın ı? 
DR. MEHM ET ÖZTOPUZ- Hastanede yatnıadı da, burada , normal , doktoruınuzda ınuayenes i oldu. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunun daha önceki muayenesinde problemi , psikolojik olarak veya 
denge olarak ne'> .. Hastaneye falan gitmi ş li ğ i var ını? 
DR. MEHMET ÖZTOPUZ- Yok, hastaneye gitmedi ; yalnız, ben her gün tıbbi muayenesini yapıyorum. Yalnız, 
psikolojik olarak tam bir tanı koyamadıın , hastaneye de göndermedim . Çünkü, oradan çıkmak istemiyor zaten. 
Ama, ben her gün , tansiyon nabız dinliyonım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Şimdi , o pek sağlıklı deği l . zaten ş izofrenik ... 
DR. MEHMET ÖZTOPUZ -O ayrı ... 
BAŞKA DR. SEMA T. PiŞKI ÜT- Ye dışarıya gönderiliyor, yani , tahliye oluyor. Bu yapısıyla ve şartlı 
tahliycsiyle, dışarıdaki şeyden , keşke önce bir sağlık, hastane olarak bir şeyi ol saydı. 

DR. MEHMET ÖZTOPUZ- Şimdi, belki biliyorsunuz, Erzincan 'da psikiyatrist yok, nörolog bakıyor . Ne derece 
sağlıklı olur, bilemiyorum . Göndermedinı zaten hastaneye; çünkü, bana o yönden hiç ge lmedi o. Yalnız, ben onu 
sürekli kontrol etmeye çalıştım yani. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şartlı tahliye olduğu zaman, cezaevi, değişik kademelerde takip ediyor mu'> 
ALi DEMİRTAŞ- Hay ır , efendim. yok. Sadece, infazı yönünden olan bir süre var ceza süresi olarak . Şu anda 
biz mesela şartlı tahliye ediyoruz, bihakkın tahliyes ine kadar olan sürede bir suç işlemiş olursa, tekrar, hakkında 
iyi hal kararı vererek biz öyle çıkarıyoruz. Yani , bihakkın tahliyes i, 25 y ıl alınış , 25 y ıla kadar bir suç iş lememe
si gerekiyor. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PiŞKiN ÜT- Bu ne yapacak ş imdi , yani , adres bildiriyor mu giderken? 
ALİ DEMİRTAŞ- Adres de, ailesi gelecekmiş ; ailesine haber eııik. ailesi gelip kendisi teslim alacakmış çıkışı
na müteak ip. Yoksa, gideceği yer.. Paras ı falan var. Ama, biraz ş izofreni gibi. dediğiniz gibi. Yani , oradan da hiç 
çıkmak istemedi . Yani, benim ceza sü rem de az kaldı , çıkarsam belki başıma tekrar ge lir, infazım yanar, bir disip-
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lin cezası atırım ... Onun için de çıkmak istemedi . ··insanlardan uzak durmak istiyorum" dedi . Aslında, biz bayram 
günü, Vali Bey falan gelmişti bayramiaşmak için , oradan da çıkmadı. 
Biz yarın göndereceğiz, yine kimsesi gelmezse bir ailesine şey yapacağız. Aslında , normal , gece 12.00 'de çık
nıası lazım ; ama, bıraknıayacağız, alıp, ayrı. açık kesime bırakacağız. Artık , ailesine ulaşabilirsek olur, yoksa, 
artık. kendisi için ne yapabilirsek iyilik olarak onu yapmaya çalışacağız . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Çok tehlikeli olur açık kesime bırakmak . 
ALi DEMiRTAŞ- Eski şeyine göre 4' ündeydi, kendini öyle şartlandırmış, işte. normal tahliyesi. yarın bıraka
cağız. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKi SÜT- Ama, eğer yarın buradan alıp, ailesi gelmedi diye açık tarafa götürüp 
konu !ursa ... 
ALi DEMiRTAŞ- Hayır, cezaevine koymuyoruz, tahliye olımış kiş iyi koyanıayız artık . Kendisi , bizim yanınıız
da oturur. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Aileye telefonla haber verilmedi mi? 
ALi DEMiRTAŞ- Yar. Eğer gelmezse artık, gitmek istiyorsa, artık, ya biletini alır göndeririz, adresi belli çünkü, 
kimlikleri falan var, bayağı de genç bir insanmış. Eski haliyle bayağı fark var. Saınsun Sigorta Müdürlüğü kartı 
var, 1956 doğum lu; ama, biraz da psikolojik olarak yıpranm ış . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bu tip mahkumların dışarıda kalabilecekleri bir yer olsa .. . 
ALİ DEMiRTAŞ - Çocuklar için var, yeni kuruldu ÇEGiÇ diye. Bakaıılığıınız bünyesinde: ama, büyükler için, 
yetişkinler için, maalesef o sağlanamadı. Bu vesileyle, ortaya büyük bir sorun çıkmış oluyor. 

ERZİNCAN EMN iYET MÜDÜRLÜGÜ 
5.5.1998 Saat: 17.45 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİN ÜT- Merhaba. 
Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Haklarını inceleme Komisyonu olarak Türkiye genelinde bir çalışma 
yapıyoruz. Tabii, biraz yoğun bir çalışma: biraz da, Türkiye için bilinen gerçeklerin biraz daha somut olarak 
ortaya konulması ve Parlamentoda kurulan komisyon üyelerinden oluşan bu heyetin bu sorunları ve gerçekleri 
tespit etmesi gerekir. 
EMNiYET MÜDÜRÜ HÜ EYiN DEMiR- Tabii efendim muhakkak. 

nmiyet teşkilatın şöyle girdim : 1965 yılında polis kolejini bitirdim, Polis Akademisine geçtim. O senelerde, 
bizim polis akademisi hem memur hem talebe hüviyetindeydik . Menıuriyet dönenıinıiz, yaz aylarında üç ay staja 
gidiyorduk, bilfiil, karakol larda, şubelerde çalışıyorduk . 68 'de komiser yardımcı ı oldum. O günden bugüne de, 
bütün evrelerini geçirmek suretiyle. teşkilalımın öğrenci polis memurluğundan başlamak üzere en son emniyet 
müdürlüğü kademesine geldim . 
Tabii, bu süreç içerisinde hep şunu üstün tuttuk: Hukukun üstünlüğü, insan hakları, bu bizim ayrılmaz şiarınıızdı 
zaten . Özellikle, benim bir özelliğinı de şöyle: Diyarbakır ' da polis okulu müdürlüğü yaptım ve rektörüınüze git
tim 1995 senesinde, dedim ki, benim polisimin ufku geniş olmalı , benim potisim derslerini üniversiteden almalı. 
O çerçevede, insan hakları ders.i, ceza hukuku, Anayasa, ceza muhakeıneleri usulü hukukunu, Dicle Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden , özellikle 7 tane doçent doktor öğretim görevlisi almak suretiyleüç dönem halinde polisimi 
de yetiştirdinı. Sanıyorum , şimdi aynı şekilde devanı ediyor; çünkü, ben başladıktan sonra ayrılmıştım buraya. 
Polisimizin hukuk nosyonunu alınası çok doğal, verilmesi lazım . Buraya geldiğim günden beri de zaten prensip
lerİnı değişınedi . Arkadaşlarıma hep bunu işledim zaten . Yani. bir polisin nasıl olması gerektiği ... Efendim, şap
kasını kafasına , tabancasını belinetakan polis olamaz. Polis , kanunlardaki şartları taşıyan polistir. Yani , halkımız, 

devletimiz bunu istiyor ve bu imajı yaratmak suretiyle, memurlarıını devamlı nıotive ediyorum. Çok şükür, yani, 
geldiğim günden bu tarafa -po! isimizin halkımız üzerinde bıraktığı intiba var- hiçbir şekilde antipozitifbir durum 
olmanıası için gayret sarf ediyoruz. Bunun ötesinde, polisimizin birinci görevi olan, önleyici zabıta hizmetini 
yaptırıyoruz. Yani, zaten polisin asli görevi, önleyici zabıta hizmeti, ikinci görevi, eğer suç işlenmişse, suçluyu, 
suça ait delilleri yakalayıp adliyeye teslim etmektir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tim şeklinde kurulan özel bir şey var mı , me eta, delil toplamak üzere, 
delilleri kriminallaboratuvara ulaştırmak üzere. 
HÜ EYiN DEMiR - Evet. Şimdi, tabii, o şekilde, asayiş bünyesi içerisinde var efendim . Parmak izi uzman
larımız var, huyurduğunuz gibi, iz ve delilleri toplama ekibi var. Ayrıca, biliyorsunuz, biz hep branş branş , bölüm 
bölüm, işte, terörle mücadele birinıleri var, güvenlik şubesi birimleri var, özel harekatın birimleri var, asayiş şube
si, asayişle ilgili , diğer ünitelerimiz de idari sayıda destek şubeleri tanınıında ve burada iyi bir görev bölümü yap-

87 



tık . Yani , herkes kendi görev alanında , yani , bilinçli olarak göreve bakış larını sunmak üzere zaten çalışmalar yap
tım . O bakımdan, şu anda, Erzincan Emniyet Müdürlüğü personeli , herkes kendi görevinin bilincinde. Trafikçi 
trafik i şiy l e uğraş ır ; terörcümüz terörle ilgili , neyse kanunda, yönetmelikte, onlarla uğraşıyor. Diğer şubelerimiz, 

asay i ş hizmetlerimiz zaten, önl eyici zabıta hizmetini aldık ; resmi polisi sokağa çıkardık , ekipler ihdas ettik. Hatta , 
yeni bir uygulama yapacağım efendim. Karakollarımızın isimlerini kaldırıyorum , polis merkezi yapıyorum ; lev
halar hazırlanı yor, efendim, işte, Çarşı Polis Merkezi . Şimdi, bunun önleyici hizmet gören bir asay iş ekibi var, 
bir tane de normal karakol görevi, yani , daktilosu, evrakı , formatları , her şeyi içinde olan minibüsler hazırlatırı
yorum şu anda. İçeri s inde görevliler olacak, mese la, vatandaşın, poli s merkezinde bir imzası var. İşte , telefon 
edi liyor, biliyorsunuz, " karakola ge l. .. " Artık, o devir kapanacak ve her şey o ekiple bizzat vatandaşın ayağına 
gidecek, orada tebligatını yapacak, bir şikaye ti varsa hem en orada -daktilosu içerisinde- alacak, yo lda ınuttali 
olduğu bir konuya anında müdahale edecek ; bu hazırlık içerisindeyiz. Sanırım, bir hafta , on gün içerisinde bu 
çalışınalara başlayacağız efendim, yani , uygulamaya geç ireceğ i z. 

Amacımız, işte, Avrupa 'daki poli i de gördük ; ona belki maddeten yeti şmemiz mümkün olmaz; ama, beyniıni
zle, ahlakıınızla, görev anlayışıınızla , insan hak ların a, hukuka olan sayg ıını z la , onları da geçebiliriz, ben bu 
kanaaneyim . Polis iınizi de böyle ınotive ediyoruz zaten. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Terörle mücadele şubeniz var? .. 
HÜSEYİ DEMİR- Yar efendim . Güvenlik ş ubemiz de var, bir di ğer destek şube leriıniz , işte , personel , lojistik, 
büro amirlikleri var. 

TE M orgu Odas ı 

SÜLEYMA GÖKŞiN- Burası nöbetçi aınirliğimiz, burası bizim makam odası. Yalnız, işte , hazırlanıyor. 
BAŞKA DR. EMA T. PİŞKiN ÜT- Buras ı yeni bir bölüm olarak mı oluşturuluyor , daha evvelden de var 
mıydı ? 

ÜLEYMA GÖKŞiN - Vardı. 
Gözlem yerlerimiz falan alt kattadır, nezarethaneleriıniz orada. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- Burada sorgu odanız var ını? 
SÜLEYMAN GÖKŞiN-Burada yok. 
Karakoldan getirdi ğimiz ilk ınülakata olarak buraya alıyoruz. 

HÜ EYiN DEMİR - Sorgu odası değil burası , daha doğrusu ön ınülakat yaptığımız yer. Esas şeyimiz aşağıda . 

TE M Fi ş Bürosu 
BAŞKOMİSER ABDULLAH ERÇELİK - Fiş kay ıtlarıınız hepsi burada yapılıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Bilgisayara hepsini geçebiliyor musunuz? 
ABDULLAH ERÇELİK- Geçtik efendim. Şu anda bitmek üzere , 5 bin kayıt fa lan oldu şu anda. Genel müdür
lükle olan bağıınız da bitmi ş durumda. Yani , Erzincan İli olarak, hem Erzincan nüfusuna kay ı tl ı hem Erzincan 
doğumlu bütün şahısların , terörle mücadele projesi -genel ınüdürlüğe bağ lı olarak- onların hepsini bitirdik. Ama, 
biz fişleri şu anda giriyoruz. Dün ek program yaptım ben . 5 bin kayıt girdik, toplam , zaten, Türkiye geneli 14 bin 
civarında; 14 bin tane girilecek olan da her yerden aranan , Türkiye çapında aranan ... Diğer, bizim fiş kayıt
lanınızla ilgili de ayrıca giriyoruz. Gösterelim isterseniz bilgisayardan . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKTNSÜT- Gıyabl tutuklama ve yakalama ınüzekkeresi olanları mı; öncelik le, 
aranan? .. 
ABDULLAH ERÇELİK- Aranan şahısları ... İlimizce aranan, ilimiz nüfusuna kay ı tlı olup, diğer illerde aranan ; 
önce onları giriyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- İlişiğ i olmas ı muhteme l olabi lecek olan kişileri nası l yapıyorsunuz? 
ABDULLAH ERÇELİK- Diğer iller göndermediği müddetçe bilemiyoruz onu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hay ır, Erzincan için ... 
ABDULLAH ERÇELİK - Erzincan için öyle bir kay ıt yok efendim; ama, daha önce suç işlemiş , herhangi bir 
kaydı varsa, onları tutuyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Mesela, diye lim ki , iki üç kişi yakalandı; konuşurken, onlar diyor ki , 
Ahmet de var. 
ABDULLAH ERÇELİK- Yok, öyle bir fış kaydı olmuyor. Ancak, mahkeme şeyleriyle kesinleşmiş, aranması 
veya diger şeyleri kesinleşmiş şahıslarla ilgili oluyor. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Burada ili ş ik k aydı olanlara ait... 
ABDULLAH ERÇELİK - Daha önceki y ıll arda i ş l em yapılmı ş hakl arında , herhangi bir suçtan dolay ı i ş lem 
yapılmış bütUn şahıs l ar. Bizde fi ş iptali di ye bir şey yok . Hepsi duruyor bizde, terörle mücadelede. Fiş iptali , 5 
y ılı uyanla rı , şahı s l arl a ilgili uyanlan ayrıca yaz ıyoru z genel müdürluge, dü şilmünü yapıyoruz . İ sm et Sezgin 
Bakanımız zamanınd a bir genelge ge ldi , onlarla il gili genelge ler doğrultu sunda iptalleri yapıyoruz, şartları uyan
l a rı . 

BA ŞKAN DR. EMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Mesela, diye lim ki, i ş te, bir şey oldu, yaka l andı , a lındıl a r , yakalama 
müzekkereleri var, onl ar burada; çünkü, aranıyor. Peki, o arananl a rı ne şekilde? .. 
ABDULLAH ERÇELİK - Şah si dosya açıyoru z . 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİ SÜT- Arananlardan yaka l andı , a lındı. .. 
ABDULLAH ERÇELİK - Dü şilmünü yapıyoru z .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Tamam ... A lındıkta n sonra o dedi ki , bizim yanımızda ş u iki kiş i daha 
vardı. Bu iki kiş iy i nas ıl arıyorsunuz? 

ABDULLAH ERÇELİK - Onların ulaşa bildigimi z bilgilerini ... Mese la, bir operasyon yapıldı ; dedi ki , on ki ş i 
daha vardı yanımızda, i şte , Ovalar Beldes inden falanca, şu köyden, falanca ki ş i ş eklinde . Eger, jandarma bölge
siyse jandannayla birlikte, mUştereken operasyon yapıyoruz. Onl a rı da dahil ediyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bulamadını z? 

ABDULLAH ERÇELİK- Bulaınazsak , mahkeme neticesinde g ıyabi tevkif çıkıyor, bu şahıs l a r da ilave ediliyor; 
i ş te, her ne kadar şahıs a lındı , şahı s l arı temin edemedik ; fakat, bunl arın da ili ş ig i oldugunu falanca şahıs beyan 
etti . 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİ SÜT- Ne kadar zamanda öy le bir g ıyabi şey ç ıkabilir? 

ABDULLAH ERÇELİK - Mahkemenin süres in i bilmiyorum efendim ; yani , biz mahkemeye sevk ettikten sonra, 
yakl aş ık ne kadar ge lir? 
POLi S MEMURU BA TTAL ÖZTÜRK - Fezlekede firar verilm esi gerekiyorsa, fezlekede fırar verilmesinin 
akabinde biz aramaya a lı yoru z . 

ABDULLAH ERÇELİK - Mahkeme safhas ı üç dört ay sürüyor efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O üç dört ay sürerken -çünkü , polis çok başarılı ; yani , artık , bu istihbarat 
son derece önemli- diye lim ki , bu üç dört ay lık süreç içeris inde g ıyabi tutuklaması gelmedi ; ama, daha evvel 
sorgusunda Hasan vardı di ye lim ; belki , o Hasanın g ı yabi tutuklamas ı gelecek o üç dört ayda. Bu arada başka bir 
yerde bir operasyon yapıldı ve birtakım insanlar ele geçti ; bu Hasan, o Hasan mı diye karş ıl aştırmak için elinizde 
ne var; dosya ını yapıyorsunuz, n as ıl bir şeyde tutuluyor? 
POLİ MEMURU- Fezlekemizde tirari sanık verdig iıni z şahı s l a rı neye göre aradıg ıını zı biz tUm emniyet ınüdür
lükl eriıni zin bilgi dairelerine yazıyoru z . Ayrıca, biz, burada, bilgi notu olarak da bilg i sayarımıza yüklüyoruz. 
Diyoruz ki mesela, Ahmet'in ifades inde geçtiği nden dolay ı , örgüt el faaliyetinin tespit edildiğ i hakkında kuvvetli 
delil bulunduğundan , fezlekemizde tirari sanık olarak mahkemeye sevk ediyoruz. Mahkemeye sevk ettikten 
sonra, biz onları fırar olarak tUm emniyet ınüdürlüklerin e ve hudut kapılarına bildiriyoruz. Aramaya devam edi
yoruz; yakalandığında, yakalandığ ı il emniyet müdürlüğü bize sorduğunda biz diyoruz ki , işte, falan şah s ın 
ifades inde örgütsel ilişki s i tespit edildiğ inden , evrakı alt suretl eriyle birlikte biz o emniyet müdürlüğüne gön
deriyoruz; oras ı gelen kiş iy i , soruşturma yaptıktan sonra mahkemeye sevk ediyorlar. 
BATTAL ÖZTÜRK- Böyle bir şahı s var mı , yok mu, tey it edebilmek için nüfus müdürlükleriyle yazışma yapı
yoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir de GBT'den bilgi alıyorsunuz. 
BATTAL ÖZTÜRK - Tabii efend im, şahsi kimliğ i doğru mu, doğru değil mi, nüfus müdürlüğüne tey it ettiriyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Daha önceden herhangi bir o lay ı var mı yok mu? 
ABDULLAH ERÇELİK - Evet, onl arı sürekli takip ediyoruz zaten. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Öteki , mese la, üç dört ki ş ilik , yakalananlar, bir tanesini söyledi ; o söyle
nen, i ş te, GBT'den araştırm as ı , var mıydı yok muydu ... 
POLiS MEMURU - Ondan sonra ili ş ik kaydının düşülmes i deyip ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hay ır, ili ş ik kaydı değ il. Yine de onun söy ledi ğ i cümlelerin içerisinde 
geçtiğ i için, onun sonuca bağ lanmas ı lazım . O sonuca bağ l anma aşamasında onları oraya gönderirken bilgisayara 
ını kaydediyorsunuz? 
POLiS MEMURU -Tabii, tirari sanık adı a ltında kaydediyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Kartotekste olmuyor mu onlar? 
BATTAL ÖZTÜRK - Var. Şu ikisi ve buras ı alfabetik s ıraya göre, müdürlüğümüzce h akkında i ş l em yapıl an tüm 
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şahıslar hakkında bilgi fişi . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunlar yakalanmış olanlar mı ? 
BATTAL ÖZTÜRK- Hem yakalanmış olanlar hem de arananlar. 
Şimdi, bu şahıslarla ilgili -mesela, Rıza Gökmen- bilgisayar numaras ı var burada. Bu numarayı bilgisayara giri
yoruz, bilgisayarda bunun dökümü var. Şu anda bu 4 SOO kişi tamamen dosya içeri gi rilmedi , böyle bir çalış
mamız var şu anda. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki bu 4 SOO ki ş inin kaç tanesi aranan° 
BATTAL ÖZTÜRK- Bunların içerisinde, bizim ilimizce aranan şu anda 64 kişi var. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- O aranan. Onun dışında , fırari sanık olarak değerlendirdiğiniz kaç kişi 
var0 

BATT AL ÖZTÜRK- 64 kişi fırari sanık olarak . 
ABDULLAH ERÇELİK- Mahkemeden çıkan gıyabi tevkifayrıca değerlendiriliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onlar ne kadar, öyle gıyabi tevk ifkararı olup da bulamadığınız? 
BA TT AL ÖZTÜRK- Gıyabi tevkif müzekkereleri asayiş şube müdürlüğü infaz büroya ge liyor, biz gıyabi tevkif 
olarak aramıyoruz ; asayiş şube müdürlüğü infaz bürosu bakıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Her geçen y ıl , eskiye göre say ıda çok büyük bir düşme var. 
BATTAL ÖZTÜRK- Tabii, çok düştü . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, şa h s ı buldunuz. adı Hasan diye çıktı, GBT'den adresi çıktı, Hasan ' ı 
gittiniz, evden aldınız; Hasan 'a soruluyor tabii. 
ABDULLAH ERÇELİK- Tabii. Falanca san ı ğ ın şeyinde şöy l e bir iddia vardır sizinle ilg ili , bununla ilgili savun
manızı yapınız. Eğer ciddi bir şey bulunaınazsa , mahkeme sa flıa s ına çıkarılarak beraatı çıkıyor ; yani, şahıs mut
laka aklanıyor, eğer fezlekede geçınişse temizlenmesi gerekiyo r. Aramayı aldırdıktan sonra, fezleke fırarisi veya 
gıyabl tevkifli arandığı müddetçe ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aranmıyorsa? .. Gıyabl tevkif daha ge lmedi , siz şahsı buldunuz .. . 
ABDULLAH ERÇELİK- Firari sanık olarak geçerli oluyor. 
POLiS MEMURU - Şimdi, tirari durumda, ilimiz nüfusuna kayıtlı , mesela, diyelim , Leyla Çalışkan Ördek 
ismiyle -daha yeni düşüm geldi bunun- diyor işte , "g ıyabi tevkif müzekkeresi çevrildiğinden ilimiz cumhuriye\ 
savcılığının şu gün ve şu sayılı yazısı ile bildirildiğinden, adı geçen in aranınasından sarfınazar edilmesi ... Umum 
emniyet ınüdürlüklerine." 
Bu geldikten sonra biz bunu dosyasına işliyoruz, aranmasından sarfıııazar ediyoruz, aynı zamanda tüm hudut 
kapılarına, umum emniyet müdürlük lerine şahsın düşüınünün yapıldığına dair yazı gönderiyoruz, onlar da düşüm 
yapıyorlar . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada değil de, di ye lim ki A karakolunda sorgusu yapıldı; A karako
lunda dedi ki , işte , terörle mücadeleye oradan gönderildi , o sorgudaki adı çıktığı zaman, yine, ana bilgisayar 
olarak buraya giriyor değil mi? 
BA TTAL ÖZTÜRK- İdeolojik faaliyetten dolayı ise bize geliyor, adi suçsa, normal , asayiş şubesine geliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Karakolda da söylediği için , karakol da kendisine göre, kendi muhitinde 
olacak, yakalayacaksa o da fırari' sanık olarak bekletiyor, size de, merkeze bildiriyor. 
ABDULLAH ERÇELİK - Merkez ve ilçe teşkilatma sürekli, üç ayda bir bunun periyodik olarak dağıtınıını 
yapıyoruz. Hem ilinıizce aranan şahısları bu şekilde çıkarmak suretiyle dağıtım yapıyoruz. yani, takip etmek 
zorunda. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizin elinizde olanlar. 
ABDULLAR ERÇELİK - Aynı zamanda bütün karakollara , asayiş şubelerine, kaçakçılık şubelerine, 80 il 
emniyet müdürlüğüne , her il yapıyor bunu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Karakoldan size bildirilen varsa, siz gene merkeze alıyorsunuz, hepsini 
her yere bildiriyorsunuz. 
ABDULLAH ERÇELİK- Sadece siyasi suç olarak bakıyoruz. 

POLiS MEMURU- İlçeler buna dahil efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Teşekkür ederiz. 
ABDULLAR ERÇELİK -Şahsi dosyalar var dalapiarda efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Firarl sanık olanların da şahsi dosyaları var ını? 
ABDULLAH ERÇELİK- Var efendim. Fezleke olduğu için, fezleke fıraris i , hangi suçtan dolayı arandığı... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Fezleke firarisi olmadan, sizin kendi kayıtlarınızın içerisinde, şurada 
biraz önce söylediğimiz gibi olanlar ... 
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ABDULLAH ERÇELİK- Şahıslar bir gün yakalanırsa , niçin yakalandıgını bilmek için, onları tutuyoruz. 
(Gözlem Odası , Sorgu Büro Am irliği , Nezarethane (2), Banyolar, Depo, Garaj) 
POLİ MEMURU - Burası sorgucu arkadaşların kullandıgı yer. Sorgu kayıtları yapılıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burası ne zamandan beri kullanılıyor? 
ABDULLAH ERÇELİK - Ben 1994 ' te geldim, daha önce kullanılıyordu efendim, 1992 'den bu tarafa kul
lanılıyor. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi , yönetmelikle mi sorgu odalarının etrafı, yerinin halttıeksi falan , 
bu düzenleme yapıldı? 
HÜS - YİN DEMİR- Tabii, bunlarla ilgili zaten bir yönetmelik geldi efendim. Yani , ebatları , boyları , gözlem 
odaların , millakat odasının çeşitli şekillerde .. . 
HÜ EYİ DEMİR- 5 aydır buradayım ben , hiç ihtiyaç hissetmedim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hiç vaka yok . 
HÜ EYiN DEMİR- Yok . Demin dedim ben ize; önce, önleyici zabıta . Polis, birinci görevini yaparsa bir şey 
olmaz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Terörle mücadeleyle ilgili yakalananlar daha ziyade jandarma alanında 
yaka l anıyor. 

1-IÜ EYiN DEMİR - Jandarmada, kırsallarda. Erzincan 'da maalesef öyle, büyük şehirlerde daha ziyade 
merkezde oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Ama, tanı merkezde kontrol altında oldugu için belki öyle. 
HÜSEYİ DEMİR- Bilhassa bizi bu konuda tenkit ediyorlar. Giriş çıkış , nedir burası , hangi memleket burası. 
Tamamen abluka altında şehir. 
Yani , ilimize giriş çıkışlar kontro lüm üz altında ve 24 saat , aralıksız olarak. 

ÜLEYMAN GÖK ŞİN -Bir noktayı da şikayet üzerine kaldırdık , ileride jandarma arıyor, tekrar siz arıyorsunuz, 
tekrar aranıyor. 
HÜ EY iN DEMİR- Polis le jandarmayı birleştirdik . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burası ? .. 
ABDULLAH ERÇELİK- Elektrik buatı. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- Demin girdigirniz odalara da bir bakabilir miyiz? Nezarethane burada 
mı? 

ABDULLAH ERÇELİK - Burada. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunların altı ne? 
ABDULLAH ERÇELİK - Tahta efendim. 
Yazıcı odası sol taraf. ifadeler alındıktan sonra, fezlekelerin hazırlanaması için. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu yukarıya mı geçiyor; yani , sorgu tarafına mı geçiyor? 
ABDULLAH ERÇELİK- Kapattık efendim orayı; ama, sorgu tarafına geçiyor. 
Monitörden sorgu, kayıt ve gözlem için. Orayı görüyor şu anda, içeriyi . Sol tarafta yine nezarethaneler var. 
Suralar da nezarethane ... 
Havalandırması falan ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Avrupa standardına uygun hale getiriliyor degil mi? 
HÜ EYiN DEMİR -Tabii efendim, aynem , milim milim standartiara uyduruluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Suralar ne? 
ABDULLAH ERÇELİK - Burası depo efendim; nezarete olmaya müsait bir yer olmadıgı için ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burası arşiv dosayları ... 
HÜ EY iN DEMİR - Banyosu, duşları, her şeyi var efendim. 

Garaj, lojistik depoları, evrak arşiv 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 94 ' ten beri hep böyle dej1il mi? 
HÜ EYiN DEMİR- Evet efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu taraf? .. 
ABDULLAH ERÇELİK- Burası garaj efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , garajın girişi mi burası ? 
ABDULLAH ERÇELİK -Tabii. Bunun bitişiğinde zaten kantin var efendim. Lojistiğin depoları var. 
Burası merdiven altl ı ~ı, tojistik şuben in deposu, açtıralım . Evrak arşivinıiz, bütün emniyetin evrak arşivi burası. 
HÜ EYiN DEMİR- Yeni bir kurtarma seti yaptık efendim, onu bir görmenizi isterim. Türkiye'de tek bizde var. 
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Biliyorsunuz, bir araca bir vatandaş s ık ışt ı ğı zaman onu kurtarmak mümkün olmuyor. Biz, ş imdi, bunu böyle, 30 
ton ağırlığında şeyi hemen kaldırıyoruz . Kesici, kaldırıcı ve vatandaşın kırık çıkığı varsa, onu hasara uğratnıadan, 
yandaki sedye portatif, açılıyor kenelleniyor, yaralın ın alt kısm ın a iki parçalı olarak konuluyor, ondan sonra 
menleşeler kapatılıyor ve hiçbir zarar vermeden yaralı çıkarı lıyor. Yani , bu araç Türkiye 'de bir tek Erzincan'da 
var. Yani, sanmıyorum , hiçbir yerde görmedik, duymadık da. 
Aınbulansınıız da hazır. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu ne? 
ABDULLAH ERÇELİK- Eski elektrik süpürgeleri efendim . 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu nedir nıüdürüın ? 
HÜSEYiN DEMİR- anıazlık efendim . 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİ ÜT- Hep namazlık diye mi kullanılır; her yerde var bu . 
HÜSEYi DEMİR- aınaz kılmak isteyen , demek ki , gelip orada kılıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ya duvara asıyorlar ... 
OSMAN KILIÇ (İ stanbul)- Depoda ını kılıyorlar , namaz kılmak için buraya mı ge li yorlar') 
HÜSEYiN DEMİR- Yok . Öyle, eskiden kalmış. ilk defa ge liyorum buraya, zaten kullanılan bir yer değil. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu ne') 
HÜSEYiN DEMİR- Zincirin çekme halatı bağlantısı. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Giyim eşyaları , silah lar. 
Terörle mücadelenin silahları ını ? 
ABDULLAH ERÇELİK- Değil efendim, emniyet müdürlüğünün diğer şubelerinin hepsi. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Bunlar ne? 
POLiS MEMURU- Bunlar, silah ruhsatta kullanılan fotoğrafkesme alet leri , demirbaş malzemeleri. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada mı tim hazırlık yapıyor? 
ABDULLAH ERÇELİK- Hay ır, yukarıda. Bunlar fazla olup da konulanlar, ihtiyaç olduğu zaman al ını yor. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunlar ne? 
HÜSEYiN DEMİR- Eski telsizler efendim . ilk motorola telsizlerinıiz, önceden ge len ler bunlardı. Bunların kayıt
l arı düşüldü, Ankara 'ya gidecek . 
Biliyorsunuz, demirbaşa girdi mi , çıkmak zor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKi SÜT- Aküler filan mı? 
ABDULLAH ERÇELİK- Evet efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Arşiv dolabı ını? 
POLiS MEMURU- Bunlar yeni dolaplar, boş. ihtiyacı olan bürolara veriyoru z. Bunlar da eski daktilolar. 
ABDULLAH ERÇEL İK - Milli Emlak kanalıyla ayırdığıınız araçlar var burada, onları bir hafta içinde göndere
ceğiz . Bunun dışında, hizmette şu anda kullanılmayan araçlarıın ı z var. Bir de, mesela , hizmeti bugün itibariyle 
bugün mesaisi bitenleri burada al ıkoyuyoruz, yani , dışarıda herhangi bir şeki lde kullanılınasın, başka bir amaca 
yönelik, resmi hizmet dışında kullanılınasın diye, araçları da burada bıraktırıyoruz . Sabahley in ge liyor. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Burada çalışan polis araba l a rı burada mı park ediyorlar? 
ABDULLAH ERÇELİK- Hayır, bir ekip değişiyor, öbür ekip ge liyor, a lıp götürüyor. 
Burası kadememiz efendim. Yani , kendi çapımı zda, böyle fazla detaya gi rmeden, kendimiz bizzat araçlarınıı zı 
tamir etme imkanına sahibiz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bu nedir; ne yapar? 
POLi MEMURU - Aküyü şarj etmek için efendim, akü şarj cihazı. 
BAŞKAN DR. EMA T. PiŞKiNSÜT- Elektrik vermez mi? 
TBMM TEKNiSYENi- Verir efendim . Aküyü şarj etmek için , büyük amperlik. Direkt bağladığınız zaman nor
mal seviyeye ge lir. 
POLiS MEMURU- Cereyan ı a lıyor , cereyan da aküye takılıyor, dolayısıyla akü şarj ediliyor. 
TBMM TEKNiSYENi- Yani, 24 volta kadar, 12 amperlik efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , 24 volta kadar mı şarj ediyor bu? Yani, şuraya takıldı ğı zaman 
220'ye, bunun ucundan 24 vol ta kadar nı ı çıkıyor? 
TBMM TEKN İSYE i - Efendim, bunun içinde trafo vardır, girdiği zaman 220'yi geçer, artı , trafadan geçtiğ i 

zaman burada kademeleri vardır; şu anda, bu 12 vo lı , çevirdiğiniz zaman 18 ve 24 volıa yükse lir. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- En fazla 18 , 24 oluyor yani . 
TBMM TEKNiSYENi- Evet efendim. 

POLiS MEMURU -0 da aküye yetiyor. Standarttır zaten bunlar. 
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Pa rk yeri 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Bunlar hizmet araçları mı ? 
HÜ EYiN DEMİR - Resmi olanlar hizmet, sivillerden var hizmet araçlarımız, bazı özel araçlar da var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hangileri , telsizli olanlar mı? 
HÜSEYiN DEMİR -Evet efendim . 
Bunlar eski modeller. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Ama kullanılıyor . 
HÜ EYiN DEMİR- Kullanma ak, başka imkanımız yok. Şimdi , en azından bunlar 13-15 senelik araçlar. Bir 
aracın m i adı da 1 O yı 1. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Bu araçların şoförleri? 
POLiS MEMURU - Bunların şoförleri akşam 19.00 'da geliyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Yani , arabalara bakmak istiyoruz arkadaşlarla . 
HÜ EYiN DEMİR -O zaman, bulun şoförlerden tedarik edin çocuklar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizin mi , degişik şubelerin mi , emniyetin mi? 
POLİ MEMURU -Trafiğin radar arabası. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu hangi şubenin ? 
POLiS MEMURU - Muhabere bürosunun. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Bunlar polis imdat mı , yani şube mi? 
HÜ EYiN DEMİR- Bunlar şube müdürlerinin özel hizmet araçları . Bu bölge trafigin radar aracı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ ÜT- Şubelerin araçları var mı? Bu eğitimin ama, değil mi? Başka, diğer 
şubelerin? .. 
HÜ EYiN DEMİR- Başka , çağıralım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çağırmayın . 
HÜSEYiN DEMİR - Şimdi , burada zaten, TEM'in araçları var, güvenligin araçları var, burada hizmet veren 
ünite ler olarak, bir de trafik şubesinin var. Artı, destek şubelerimizden personel , lojistik, EKKM, egitimin var; 
mesela, şu 68 I I eğitimin aracı. 
O MAN KILIÇ (istanbul)- Diğer ünitelerin kendi binaları önünde mi duruyor? 
HÜ EYENİ DEMİR- Tabii, asayişinkiler falan kendi ünitelerinde, aşağıda . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Terörle mücadelenin? 
HÜSEYiN DEMİR- Burada. On lar da hizmette, dışarıda . İsterseniz çağıralım gelsinler. 
(A raç la rın bagajla rın a ba kıldı ) 

İONNA KUÇURADI - Bu telsiz var burada; nedir? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Telsiz, kabloları var, aracın malzemeleri , zincir ... 
Kaç tane aracın ız var? 
HÜSEYiN DEM İ R- Terörde 8; ama, genel itibariyle em niyete ait ll O tane aracımız var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 97,98 mi bunlar? 
POLiS MEMURU - 96 efendim, bir tane de zırhlı geliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Kim aldı bunu, emniyet kendisi mi aldı? 
HÜ EY iN DEMİR- Tabii, Emniyet Genel Müdürlüğü . 
Oto boyahanesi 
POLiS MEMURU - Boya malzemesi var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Eleman var mı? 
POL İ MEMURU- Var efendim, 1 O tane işçimiz var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. P İ ŞK İN ÜT- Kaynak makinesi? .. 
POLiS MEMURU - Elektrik kaynağı efendim. 

Emniyet Müdürü Hüseyin Demir' in Makamı 

Saat: 18.35 
HÜSEYiN DEMİR- Polisimiz artık çağı yakalamalı ; yani , herkes kendine düşen görevi yapsın efendim . Ben 
buraya Emniyet Müdürü olarak geldim; ben, bana düşen görevi yapacağım . Ben, polisimi herşeyiyle ; yani, 
kanunda ifadesini bulan tarifiyle hizmet vereceğim. Üç sene polis okulunda öyle hizmet için yetiştirdİm çocuk
ları , üniversite öğretim görevlileriyle yetiştirdim , onlara ınanen destek verdim; yani, polisin utku geniş olmalı . 
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BAŞKAN DR . SEMA T. Pİ Ş KİNS .. T- Sokakta ne kadar çocuk var, sokak çoc uğu olarak? 
HÜ EYİ DEMİR - Burada hiç sokak çocuğu yok. Adana'da çok vardır . 
BAŞ KA DR. SEMA T. Pİ Ş KİN ÜT- Belki göçten do l ay ı .. . 
H ÜSEYİ DEMİR - Muhakkak efendim . Burada da bayağ ı göç olmu ştur . Gidip do l aştı ğ ın ı z zaman, o kadar çok 
arazi var ki -yani , şöy l e bir Ankara'ya di ğer ili ere bakı yorsunuz 1 metrekarelik yer yo k- burada, her taraf bom
boş ; yani , çok güze l viiialar yapılmı ş , etra fı bom boş ; yani , oraya da yapıl a bilir zaman içeri sinde ... 
BAŞKA DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Kaç tane karako lunuz var? 
HÜSEYİ DEMİR -3 tane. 
PROF. DR. İOA NA KUÇURADİ - Firarl sanıkl ad a il gili arka daş bi r t anım k ull a nd ı ; kuvvetli delil varsa gidip 
a lıyoruz ; ku vvetli delilin ölçüsü nedir acaba? 
HÜ EYi DEMİR - Ku vvetli delilin ; yani. muhakkak bir emareye dayanm as ı l azım ; ya ni , onun a lınm as ını 
gerekt iren bir delil muhakkak vardır ; yani , bir beyandan ziyade, bir delil yaka l amı ştır , veyahut da onun a lınmas ını 

gerektirecek yahut da o l ay ı aydınl a tacak veyahut da olaya yön ve recek bir şekil ortaya çıktıysa ; yani, kuvvetli 
deliL emare ... Bu zaten zabıta şey ind e geçiyo r; yani , adli terimde geçiyo r, kuvvetli delil dediğ i bu . 
Sanı yorum , geçende telev izyonlarda da vardı , mese la Bursa Vali si Orhan Taşanl a r ifadeye gitmedi. Sonradan 
diyor ki, ku vvetli delil va r, -Dedem a n ' ın torunu için açtığ ı davada- ge lmen l az ım ifadeye diyor; bunun gibi bir 
şey . Mese la, onu çağ ırı yor , o da gitm em di yor: o mahkemede onu kabul edi yor, sonuç ne olur onu bilmiyorum . 
O paralelde şey olabilir. 
PRO F. DR. İ OA A KUÇURADİ - Ku vvetl i dı:::lil varsa a lı yor . O süreçteki halka nedir? Sorgusu yapılanın 
inandırı c ılı ğ ı mı ? 

HÜSEYiN DEMİR- Tabii efendim . Orada önemli olan in a ndırı c ılık zaten; yani , in andırı c ı o lduğu anda delili 
yak a l amış oluyor. 
BAŞKA DR. SEMA T. Pİ Ş Kİ SÜT- Sorguda kim ça lı ş ı yo r? 
HÜSEYi DEMİR - Var efendim , o baş komiser çocuklar var, komiserler var, akademi li , bilinçli , kurs nosyonu 
a lmı ş . 

BA ŞKAN DR . SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Kaç tane? .. 
HÜ EYiN DEMİR - Dört tane fa lan var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİN ÜT- Sorguda ça lı şan dört tane mi ? 
HÜ EYiN DEMİR - Tabii . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onlarla görüşebilir miyiz, buradalar mı? 
HÜ EYİ DEMİR- Tabii efendim , burada l ardır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİ SÜT- Sorguda bu 4 ki ş i mi ça lı ş ı yor? 
HÜSEYiN DEMİR - orgu büro amirliğ i var, oranın amirleri oluyor bu çocuklar. Yani , burada bir de ş u var, 
biliyorsunuz, demin de sizin dikkatinizi çekti ; yani , hiç mi ku l lanılmıyor buras ı , maa lese f, ben ge leli 5,5 ay oldu, 
hiçbir ihtiyaç hissedilmedi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Ama, jandarma var? .. 
HÜSEYiN DEMİR - Jandarma ayrı , o tabii kendi imkanl a rıy l a .. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Jandarma komutanı kim ? 
HÜSEYiN DEMİR- Jandarma Albay Canan Türkan diye bir a lbay ım ız var efendim . 
Sorgu amirleri 
ABDULLAH ERÇELİK- Dört senedir sorgu büro amir olarak değ il , bürolar amiri olarak ça lı ş maktayım. Geçen 
sene tay ini çıktı arkadaş ın ; yeni arkadaşımız 6 ay lık kurslu şeklinde çalış ıyor, sorgu kursu gördü . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Polis akademisi mezunu musunuz? 
YUNUS MERZİFO LU - Evet efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Kaç mezunusun ? 
YUNUS MERZİFONLU -Ben 1993 mezunuyum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. P İ ŞKİNSÜT- Daha önce nerelerde çalı ş tını z? 
YUNUS MERZİFONLU - Daha önce Kütahya, Kütahya Domaniç ' te çalı ştım . İl olarak ikinci görevim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş Kİ SÜT- Hangi şube l erde ça lı ş tını z? 

YUNUS MERZİFO LU - Asay iş ş ubede çalıştım , baş l angıç karakol , karakol asay i ş şube, ilçe emniyet amiri 
vekilliğ i yaptım , oradan buraya ge ldim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Bürolar amirliğ i gibi sorgu bürosu sizin mi? 
ABDULLAH ERÇELİK - Evet, ay nı bürolar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Kaş ki ş i var sorgu memuru olarak çalı şan? 
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ABDULLAH ERÇELİK - Şu anda 12 kişi var efendim . 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Heps i bürolar amirliğine bağ lı olarak ını ? 
ABDULLAH ERÇELİK- Evet efendim . İki tane ek ip sorguluyor memur olarak. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- O arkadaş l a rı görebilir miyiz? 
Kaç ınezunusunuz? 
ABDULLAH ERÇELİK- Ben polis akademisi ın ezunuyunı , 6 sene. Oradan buraya geldim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hangi y ıl mezun oldunuz? 
ABDULLAH ERÇELİK- 1989'da . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yurtiçi , y urtdışı hiç kurs gördünüz mü? 
ABDULLAH ERÇELİ K- Tabii, sorgu, güvenlik, terör, proje, iletişim , yaklaş ık 5 tane kurs gördüm. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Üç h aftalık kurs vard ı genel müdürlük kanalıyla, ona ını ginin? 
ABDULLAH ERÇELİK- İki h afta lıktı efendim , ona gittim , psikoloj ik harekat kursu vardı , 15 gün ileti şim kursu 
vard ı , ona gittim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Sizi t a nı yalım , kaç y ıllık ın emursunuz? 
ALİ ERDÖNM EZ- 12 y ıllık ın enı urum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerelerde ça lı şt ını z? 
ALİ ERDÖN MEZ - Ankara birinci şubede . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Öze l harekatta çalı ştını z mı? 
ALİ ERDÖNM EZ - Yok efendim . Son olarak üç ki ş i öze l harekattan ç ıktı , terörle mücade leye ge ldi ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İl dışından mı geldi? 
ALİ ERDÖNM EZ- Yok efendim , buradan. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- Onların sorgu kursu var ını ? 
ALİ ERDÖNM EZ- Yok efendim . 55 kadro var, bunlardan 6 kişinin kursu var. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİN ÜT- Yani , sizin bütün bürolar anı irli ği nin ? .. 
ALİ ERDÖNM EZ- Yani , terörle mücadele şube müdürlüğünün kadrosu 55. 55 kişiden 12 kişi sorgu kısmına 
ayrılıyor, diğerleri şehrin içindeki noktalara, eği tim fakültesi , terminal. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pi ŞK İ NSÜT- Bir de sizi ta nı yabilir miyiz? 
TURAN ÖZDER- 15 senelik ıneınurum . 
BAŞKAN DR. SE MA T. PiŞKİNSÜT- Nereden nıezun sun ? 
TURAN ÖZDER- E l az ığ Polis Okulu ' ndan. ll y ıl Ankara 'da ça lı ştım , 4 senedir buradayım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ankara ' nın nerelerinde çalıştınız? 
TURAN ÖZDER- 12 sene Terörle mücadelede. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 55 ki ş ilik ekibin içerisindeki ler hem operasyonu yapıp hem de sorguyu 
yapab ilecek ki ş il e r d eğ il mi ? 
ABDULLAH ERÇELİK - 55 ki şi değ il efendim , ay ırdı ğımı z 12 kişi yapabilecek insan; di ğe rleri normal karakol
lardan , asayişten , şubenin geri hizmetinden ... 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNS ÜT- Pek i , bu şehrin içeri sinde yaka landı ge ldi , sorgusu yapılırken diğer 
arkadaşlarını da söyled i, onlar da diyelim ki, jandamıanın s ınırl a rı içerisinde, sizin 12 kişiden jandamıay la 

beraber onu a lnı aya giden oluyor mu , yoksa jandarma kendi mi gider? 
ABDULLAH ERÇELİK- Jandarma mutlaka bizden bilgi almak suretiyle yapı yor. İki kişi jandarnıadan , bizden 
iki kişi gidiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Jandarma sorgularken gidebiliyor musunuz? 
ABDULLAH ERÇ ELİK - Daha çok bi zinıle ilişki s i var ını diye bakıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , böyle gittiğ ini z oldu mu? 
ABDULLAH ERÇELİK -Tabii sürek li gidiyoruz. onlar bize ge liyorl ar. 
Yani , haber bağ l antılarımı z var, bilgi akı ş ı var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir özel hakl a rı var mı ? Çünkü, zor bir görev. Mamafıh say ı olarak azlar. 
Genel anl amıyla , di ğer büro hizmetlerinden farklılıkl a rı var ını? 
ABDULLAH ERÇELİK- Maddi yönden, biliyorsunuz TEM ücretl eri va r, tazıııinatl a rı var. Hatta yen i çıkacak ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 12 ki ş i kurslu olan mı? 
ADBULLAH ERÇELİK- İ ki arkadaş ın kursu yok; ama, 12 senedir bu işi yaptıkla rı için ... 
HÜSEYiN DEMİR- Yani , kurs verecek durumdalar. 
Her ş ubenin bilg isaya rları var. Merkezi sisteme bağ lıy ız Ankara 'ya. Ruhsatlar, diğer personel, güvenlik, TEM, 
hepsi ... Disketler istanbu l' da hazırlandı , üç dört tane di sket hazırlandı. Onlarda da bUtUn emniyet müdürlüğünün 
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genel bazda her türlü şey ini şimdi disketiere geç iriyorlar, bugün ge ldi , çalışıyorlar. Düğmeye bastığım anda, 
nerede, ne var ne yok, neyimiz var hepsini anında görürüz. Tabii, çocuklar, bilgisayar olunca olaya daha bir 
değişi k bakıyorlar ; yani , motivasyonumuz bu, hedef bu . Hedefimiz var; hedef, daima ileriye gitmek; yani , artık , 

polislik nas ıl yapılınırsa, öyle yapılacak , polis kendi kafas ına göre çalı şmayacak . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Veya şöyle olacak, tabii ideali , istenen, özellikle arkadaşlarımızın , 
yetişmiş olan ve de hakikaten bunu en iyi şekilde , en iyi duygutarla yapmaya hazır bir düşünce tarzı ; ama, 
Türkiye 'de görülen , her geçen gün yapılmak istenen bu ga liba. Aydın ' daki arkadaşların sorgudaki ... Tabii bun
ların şeklindeki tekran toplumun içerisinde, polise bakışı açısını da beklenenden kötü duruma düşürüyor. Bu 
arada da, yeni yetişen gençlik , hem para yönünden hem de iyi yaşama yönünden hem de standartlar yönünden 
polis de olsa, başka mesleklerde de olsa daha farklı düşünebilir . Mese la, fedakar olabilecek sadece polisler mi 
var. insanlara bakıldığında , şa rtları iyi olan insanlarla dışarıda her geçen gün artan rantla , karaparayla ve bir de 
öteki tarafta da toplum gözünde y ıpranmanın yanında, kendilerini sorgudan veya diğer şekillerdeki , gözaltındaki 

vesairedeki konulardan ilk edinilecek olayları , ilk bitirilecek i ş l e ri kimse almak istemez. O zaman , bana neci genç 
bir polis tablosu yetişi yor. Bana neci genç polis tablosu ve bil g isayarı bilecek, şunu yapacak, bunu yapacak ; ama, 
özdeki bazı felsefeyi tam yaratamayacağ ı için karaparayla birlikte çok kötü ... Bu, çok hassas bir denge; fakat, çok 
hızlı da o zemine doğru kayma var. Biz, Erzurum Emniyet Müdürüyle de görüştUk , Diyarbakır Emniyet 
Müdürüyle de görUştük . O tür yapılar artık Türkiye 'de eti ğ i yok. Sonuç ortada . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bayan polis var mı? 
HÜSEY iN DEMİR- 3 bayan polis var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Denetimde olan var mı? 
HÜSEYiN DEMİR- Yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Terörle mücadelenin sorgusunda var mı? 
ABDULLAH ERÇELİK- Var. Doğum yaptı , süt iznine gitti. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O 12 kişinin 3 tanes i mi bayan? 
ABDULLAH ERÇELİK- Hay ır , 55 ki ş inin . 12 kişi sorguda. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çok teşekkür ediyoruz. 

Erzinca n Emniyet Müdürlü~ü Ek Hizmet Binas ı 

(E ki İl Emniyet Müdü rlüğü) 
Bodrum kat: 
POLiS MEMURU - Sayın milletvekilim , buraları , aynı şekilde gördüğünüz gibi olacak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Gerek var mı? 
POLiS MEMURU - Boyas ı , badanas ı falan ... 
HÜSEYiN DEMİR-Tadilatta şu an . 
Buras ı daha evvelden il emniyet müdürlüğü olarak kullanılmı ş , il emniyet müdürlüğü eski binas ıdır. Yemekhane, 
depo, genel evrak olarak kullanılan bir yer. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunlar ne? 
POLiS MEMURU - Şalterler, prizler, lambalar, elektrikçi arkadaşların . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Buras ı ? .. 
POLiS MEMURU - Müteahhitlerin malzemeleri var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir tane tekerlek var. 
POLiS MEMURU - Bunlar inşaat malzemesi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burası zemin kat mı? 
POLiS MEMURU- Zemin kat. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Garaja nereden çıkılıyor? 
POLiS MEMURU - Suranın garajı yok, açık garaj var; dışarıdan g irmiş olduğunuz yer, aç ık dediğim yer orası. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Açık garajın olduğu yere nereden çıkılıyor? 
POLiS MEMURU- Buradan çıkılıyor. Ön tarafı garaj olarak kullanıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Burası? .. 
POLiS MEMURU- Burası birinci kat. Asayiş ekiplerimizin bulunduğu yer; buras ı sorgu odası. 
Kaçakçılık istihbarat şubesinin deposu 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bunlar? .. 
POLiS MEMURU - Bunlar kaçakçılık istihbarat şubesinin , bizim kendi ekiplerimizin çıkma lastikleridir. Biz, 
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ş ube olarak muhafaza edi yoruz. O, asay i ş içindir, bizimle a l aka lı değ i l , bizim şubemiz ayrıdı r. 

OS MAN KILI Ç- Buras ı nercs i? 
POLi S MEMUR U- Buras ı kaçakç ılık istihbarat şubes inin depo udur. 
HÜ EYiN DEMİR - Aslında, burada, ilimizde üç şube birden ça lı ş ı yor ; yani , tek isim a ltında . Mesela, diğer 
illerde mali şube ayrıdır, narkotik ayrıdır , kaçakç ılık ayrıdı r. 

BA ŞKAN DR. EMA T. Pİ Ş Ki SÜT- Buras ı nedi r? 
HÜSEYiN DEMiR - Buras ı boş efendim . Mesc it olarak kull a nılıyor. Devletin zam anın ı ça lmamak üzere, boş 
saati varsa ibadetini yapmas ı için . 
POLi S MEMURU - Buraya da lastik ve diğer k ullanın adı ğ ıın ı z malzemelerim izi koy uyoruz. ahipleri bulun
ın ayan ça lıntı mallar var. 
Buras ı daha evvel yem ekhaneymi ş , ş imdi tadilat yapıl ıyor . 

(Bodrumdaki neza retha ne, a rş i v, ın esc it gezildi ; ın e rdivenin a ltın da bi r tekerlek ve pinpon m asas ı tespi t 
edildi ; fo tog ra fı çekildi) 

BAŞKA DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Bu ne için kull anılıyor? Bunun adı var mı? 
POLiS MEMURU - Eskiden yardım amaçlı kull anılırnıı ş ; yani , herhangi bir ac il yardımda k ull a nılıyor. Adı 
sedye. 
BAŞKAN DR. EMA T. Pi Ş KİN ÜT- Burada da eski lastikler va r. 
POLiS MEMURU - Bunları kalorifer daires inde yakıyoruz. 
BA ŞKA DR. SEMA T. Pi Ş Ki ÜT- Buras ı ka lorifercinin yattı ğı yer mi? 
Buras ı , kalorifer daires ine, köm U rlüğe i ni ş ç ıkı ş ye ri mi oluyor, ya ni , kömür t aş ına n yer mi? 
POLİ MEMURU - Tabii efendim . 

POLiS MEMURU- Buras ı asay i ş şubes inin nezarethanes i, sorgu kay ıt bürosu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ceraim defteri , nezaret defteri , bir de onlara bakabilir miyiz? 
POLi S MEMURU - Tabii. 

Kömürlüğe iniş ç ıkış yeri, merd ivenin so lu ndaki aç ı k bölüm 
BAŞKAN DR. EMA T. Pi ŞKi SÜT- Bir tane aç ık kömürlük var. 
Bunun adı var ını ? 
POLİ MEMURU - Sedye. 
BAŞKA DR. SEMA T. Pi Ş Ki S .. T- A ke riyedeki ad ı ? .. 
POLi MEMURU- Kanıpet mi , bilmiyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİN ÜT- Çok açık bir adı var da, onun için . 
POLiS MEMURU - Eski polis olmadığım ı z için bilmiyoruz efendim . 
(Açık bölümdeki bir adet yeş il kampetin fo togra fı çekildi) 

HAMDİ ŞAHiN-Ben vekal eten bakıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN .. T- Müdür Bey, daha evvel asa leten bakan? 
HAMDİ ŞAHİN-Asaleten bakan şu anda doktor raporlu , rahat ı z o lduğundan do l ay ı raporlu . 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- Adı ? .. 
HAMDİ ŞAHİN- Esas ismi Neşet Ka le lioğlu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Kaç zamandır asay i ş t e? 
HAMDİ ŞAHiN -Üç sene olacak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Bulunduğumuz yer kı smen garaj da bulunan yer. Merdivenden aşa ı ya 
iniliyor, kömürlük var, kömUrlüğUn yan tara fında .. . 
HAMDi ŞAHİN - Hay ır , efendim kömUrlük yok. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİ SÜT- e var? 
HAMDİ ŞAHİN - Boş luk oras ı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKi ÜT- Mutfak denilen yer? .. 
HAMDİ ŞAHİN- Esas ana binaya g iri ş yerinin sağ ve sol ta ra fı. Buras ı ç ıkışa göre sağ taraf, g i rişe göre so l ta rafı. 
BAŞKA DR. SEMA T. Pi ŞKi SÜT- Bu taraftaki yer? .. Kömürlüğün olduğu yer. 
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HAMDİ ŞAHİN - Kömürlük deposu değ il , boşluk orası, bu binanın boş luğu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aşağ ıya doğru merdivenden indi ğimiz yer? .. 
HAMDİ ŞAHİN- Doğru , arka taraftan g iriş olan yer kömürlük deposu ve kalorifer dairesi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kömürlük deposu, onun yanındakalorifer dairesi. O kalorifer dairesin
den giriş kapısından -siyah kapı kalorifer dairesi- giriyoruz, koridora çıkıyoruz, koridordan buraya ge liyoruz. 
HAMDİ ŞAHİN - Burada yukarıya çıktığımzda ana kapıdan çıkıyoruz, tekrar sola döndükten sonra boşluktan 
kalorifer dairesinden sonra buraya geliyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Koridordan buraya girdikten sonra nezarethane kapısı var. Nezarethane 
tarafında iki tane nezarethane var, ortada ruvaleti var. 
En son ne zaman kullanıldı burası ? 

HAMDİ ŞAHİN- Burası toplu olarak, mesala bir maçta vya bir olayda çok miktarda kişi gelirse ancak kullanı
yoruz. Yukarıda iki tane daha nezarethanemiz var. Genellikle 5 veyahut da 1 O kişi alabilecek n ezarethane var. 
Daha fazla kişi geldiği zaman buralara alıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Demin sorgu odası olarak görd üğümüz yerin iki kat daha üstünde mi o? 
HAMDİ ŞAHİN -Tabii, asayiş şube müdürünün odasının bizas ında olan. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mutfak ne zamandan beri mutfak olarak kullanılıyor? 
HAMDİ ŞAHİN- Buras ı depremden sonra terk edilmiş efendim . Müdüriyet öbür tarafa geçmiş. Tabii deprem
den evvel burası müdüriyet olarak kullanılıyormuş , buradaki personele de o zaman burada yemek çıkıyormuş. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Bu ne işe yarar? 
HAMDİ ŞAHİN - Dışarıya konulan sigaralık ; bunun içine kum dolduruluyor. Kapılarda var zaten gırışte 
gördünüz mü ? Burada da her tarafta var bunu sanayimizden alıyoruz. Genellikle çim ekiliyor ya çiçek ekiliyor 
veyahut da sigaralık . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Karakollarda falan da bulunuyor mu? 
MEHMET KÖKMEN- Tabii, efendim. Polisevine girişte de görmüşsünüzdür, dikkat ettiyseniz oralarda var. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burası ? .. 
MEHMET KÖKMEN- Burası banyo ve tuvale!. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede banyo ve tuvalet? 
MEHMET KÖKMEN - Duşları vardı, sökülmüş . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Duş yeri yok, boş, alta şu anda ıslak bir alan . 
MEHMET KÖKMEN - Burası kullanılmıyor zaten . Sizi anlıyorum , ne aradığınızı biliyorum; ama, sizin 
aradığınız bir şey yok . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunlar ne? 
MEHMET KÖKMEN- Bunlar, zannedersem, eski kazan mı vardı , bir saniye ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 40 cm derinliğinde iki taraflı , beton içinde delik. 
MEHMET KÖKMEN - Burada herhalde bir cihaz vardı, çünkü burası yemekhane. Aradığınız şeyi ben biliyo
rum ; ama, burası değil öyle bir şey . Ben 5 yıldan beri burada görev yapıyorum. Ben 5 yıldan beri görev yapıyo
rum 5 yıldan beri hiç görmedim böyle bir şey . 

Bakın buralarda da delikler var. Zaten paslı ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu betonla çevrilmiş olan, derinliği 40 santimetre olan bir şey. 
POLiS MEMURU - Burası yemek pişirilen yer. 
MEHMET KÖKMEN - Daha önceden burada büyük bir soba vardı , 1 tondan fazlaydı. Fırının oturtulduğu yer 
olabilir. Burası daha önceden emniyet müdürlüğümüş, burası yemek pişirilen yeri. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama yemek seneler önce pişmiş . 
MEHMET KÖKMEN-Yaklaşık olarak 4 sene önce. Deprem olduktan sonra burası tamamen boşaltılmış . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aslında yıkılmamış depremde. 
MEHMET KÖKMEN- Yok. Zaten ufak çatlaklar vardı, onlar tamir oldu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Özel harekat mı? 
MEHMET KÖKMEN - Hayır, 5 yıl evvel yurt dışına gittim. Ben Aydın incirliovalıyım efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Asayiş sorguda mı ; nerede? 
MEHMET KÖKMEN - Güvenlikte de kaldım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir kat yukarıdayız . 
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Günlük olarak kullanılan yerl er buras ı ını ? 

POLiS MEMURU- Evet. 
BAŞKAN DR . EMA T. PİŞKİNSÜT- 24.3. 1997, 25.3. 1997, 2 1. 3. 1997 ... Buras ı çizilmiş , başka bir yerde mi 
kaydediliyor? 
POLiS MEMURU- Hayır, o ya lnı z asayişe ınah s ustur, diğer birimlerde kullanılınıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Asayişi başka bir yere mi tutuyorsunu z':ı 
POLiS MEMURU -Ondan sonrasına bakalım. Arkadaşlar arka tarafa i ş lemiştir. 1771. .. Ka ldı ğ ı yerden devanı 
et m iş. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Hay ır , kaldığ ı yerden devanı etmemi ş . nerede? ... ... ... .... . 
POLiS MEMURU- Defterin çizg ileri çıkmamış , kalemle ben çizdim. Diğer arkadaşlar böyle olmaz diyerek bu 
numaray ı bu tarafa vermiş, devam etmişler. Bunlar kay ıtlarımı zda geçerli. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Sebebi de açıklanmadığından boş kalmış orası , değ il ıni ? 
POLiS MEMURU- Matbaa hatasından çıkmadığından bu tarafa geçmi ş l er efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sorgucu arkadaşlarla görüceğiz .... 
Asay işte sorguyla uğraşan toplanı kaç kişi var? 
HÜSEYiN DEMİR- Bunların hepsi aynı anda bulunmuyor. Bunlar 12-24 sistemine göre çalışıyorlar. O günkü 
bulunan ekipteki personel sorguluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada bulunanları değ il , normal olarak sorguda görev yapanları . 
HÜSEYiN DEMİR- Ayrıca bir sorgu ekibimiz yok 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onlar ağır suçları bölümünde görev yapanlar ını ? 
HÜSEYiN DEMİR- O günkü ekibi gönderiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ağ ır suçları bölümünde kaç ki ş i çalışıyor? 
İ HÜSEYiN DEMİR- Bugün 4 kişi var efendim grupta . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bugün değ il , yani, normal olarak ... 
HÜSEYiN DEMİR- Toplam 1 1 kişi var efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şu ağır suçlar arkadaki arkadaşlar mı ? 
HÜSEYiN DEMİR- Evet, ağır suçlar bunlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hırsızlık bürosu ... 
HÜSEYiN DEMİR- Ahlak bürosundan olanlar da bunlar efendim. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- Ahlak bürosunda 6 kişi. 
A ğır suçlar büro amirliği. 
AGlR SUÇLAR BÜRO AMiRi KOMİSER İRFANGÜNEL-Yaklaşık temmuz ayından beri bu görevi yürütü
yorum ben . Daha önce de bu şubedeydim; fakat, teknik büroya bakıyorduın ve idari büro kı s ımlarında çalıştım . 

İki ay sonra falan da ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereden mezunsun? 
İRFAN GÜNEL-Ankara Polis Akademisinden. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç mezunusunuz? 
İRFAN GÜNEL- 1990'da mezun oldum. Dört sene Gaziantep ' te kaldım , 1984 temmuzda ge ldim buraya. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hep asayişte mi çalıştınız? 
İRFAN GÜNEL- Hay ır efendim, burada, Erzincan'da hep asayişte çalıştım , Gaziantep ' te karakollar ve çevik 
kuvvette falan çalıştım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Özel harekatta ... 
İRFANGÜNEL-Özel harekatta çalışmadım , hayır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kurs gördünüz mü? 
İRFAN GÜNEL- Aslında , yurt dışında görmedim. Benim teknik büro kurs uın var, aynı zamanda, teknik ele
ınanım ben ; yani, parmak izi ve teknik fotoğraf kursumuz var bizim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu çalışma sistemi içerisinde delil toplamak üzere; yani, sorguya da 
fayda etmesi için , öyle bir tim çalışma ı var ını ? 
İRFANGÜNEL-Genelde ekip çalışmamız var. Zaten, teknik bürodaki arkadaşlarımız da bize yardımcı oluyor
lar her türlü olayda . Gerek işte , cinayet -gerçi , cinayet olayı pek az oluyor Erzincan'da da- gerek hırsızlık olay
larında teknik bürodaki arkadaşlarla birlikte gidip, olay ye rinde inceleme yapıyoru z. Ben de bu i ş ten birnebze 
aııladığımdaıı , başlarında bulunuyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Diğer polis memuru arkadaşlar nereden mezun? .. 
NECİP TORUN - Ben, li se ınezunuyum , Bursa Polis Okulundan ınezunum . 
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BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Kaç sened ir bu görevdesin? 
ECİP TORU -Üç sene oldu. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- orguyla ilgili bir çalışmanız oldu mu? 
NECİP TORUN- Aldığımız sanıkları getiriyoruz buraya işte . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede sorguluyorsunuz? 
NECİP TORUN- İkinci güven lik büroda efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nezarethanenin olduğu yerde mi, burada mı? 
EC İP TORUN - Bir yan taraf. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Üç senedir burada mısınız? 
EC İP TORUN - Evet efendim . 

BAŞKA DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Üç sene önce neredeydiniz? 
NECİP TORUN- Adana 'dan ge ldim ben. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani, Ankara 'da falan sorgu kursu , bu iki h afta lık , üç haftalık kurslardan 
görmedi niz? 
NECİP TORUN- Görmedim. 
SÜLEYMAN GÜZEL- Ben, İ stanbul Florya Polis Okulu mezunuyum. Üç yıldır buradayım . Ben, daha önce 
çevik kuvvetle çalıştım, İ stanbul ' da çevik kuvvette çalıştım . Geçici olarak iki aya yakın isıihbaratta çalıştım. 
Buraya ilk ge ldi ğimde, geçici olduğum için, burada, ilk dönem çevik kuvvetteydİm bir y ıl kadar. Ondan sonra, 
asayişe geçtim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz kaç senedir Erzincan ' dasınız? 
SÜLEYMA GÜZEL- İki y ıl oldu . 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİ ÜT- Kurs yok? .. 
SÜLEYMAN GÜZEL- Kurs yok ... 

ERVET CARBA - Ben, Nazilli Polis Okulu mezunuyum . Daha önce Hatay'da görev yaptım. Hatay 'dan 
Erzincan'a tayinim çıktı , iki y ıldan bu tarafa da burada, asayiş şubesinde çalışıyorum . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Diğer eksik olan, herhalde şu anda olmayan lar var ... 
İRFAN GÜNEL-Onlar i sı irahatta efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- İ sim leri nedir? 
İRFANGÜNEL-Gündüz çalışan grubunu söy leyeyim ben size: Zeynel Duman , Mehmet Çiftçi ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Mehmet Çiftçi ile biraz evve l aşağıda görüştük .. . 
İRFA GÜNEL-Hayır efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Değil mi? 
İRFA GÜNEL- Değil. .. Gündüz çalışanlar Zeynel , Mehmet, pardon, bu arkadaşlar yarı n gündüze ge lecekler, 
geceden çıkanlar. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nedir isimleri? 
İRFAN GÜNEL- Zeynel Duman , Hikmet Topal ve Mehmet Çifti . Bunlar bir grup. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Diğer grup? .. 
İRFAN GÜNEL - Diğer grup -Gündüz çalıştı bu arkadaşlarımız- Coşkun Çiçek, İ smail Hakkı Koyuncu, 
Mükremin Cengiz; bunların üçü de gündüz çalıştı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Başka bir ekip? .. 
İRFANGÜNEL-Başka bir ekibimiz yok. Ekip olarak, gündüz kullandığımız hırs ızlık ek ibimiz var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ağır suçların ekibi? .. 
İRFAN GÜNEL- Yar, bu arkadaşlar. Hırs ızlıktaki arkadaşlarımız var, biraz karışık tablo ama. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hırsızlıkta başka? .. 
İRFANGÜNEL-İki kişi var. Hırs ızlık ekibi olarak gündüz çalışıyor bu arkadaşlarımız. abah 8'de alıyorlar, 
akşam 7'ye kadar çalışıyorlar . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Giden var mı? 
İRFANGÜNEL-Nereye efendim? 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani, bu şubeden ayrılan? 
İRFAN GÜNEL-Şubeden ayrılan yok. Yalnız, 2 arkadaşımız var, askere gitti , onlar Nejat Avcı ve Hüsamettin 
Dursun . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Başka?... 
İRFAN GÜNEL- Başka , bu sene ayrılan ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Feridun isimli arkadaşınız var mı? 
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POLiS MEMURU- Üst katta konıiser muavini kendisi, konıiser, kaçakçılıkta çalışıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Feridun? .. 
İRFANGÜNEL-Feridun Eraslan . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Daha evvel sorguda mıydı ? 
İRFAN GÜNEL- Komiserimin yerine bakıyordu , ağır suç lar bilro amirliğinde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ağ ır Suçlar Büro Amirliğinde Feridun Eraslan .. 
İRFAN GÜNEL- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tarih? .. 
İRFANGÜNEL-Yaklaşık beş altı ay oldu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yaklaşık beş altı ay ... 
İRFAN GÜNEL-Temmuzdan sonradır, on ay oldu efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, yine aynı binada. narkotikte müdür olarak ayrıldılar; değ il mi? 
POLiS MEMURU- Burası asayiş. Bir üst katı , Kaçakçılık ve istihbarat Şube Müdürlüğü . Netice, olarak aynı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Anlıyorum . A say iş şubes inden temmuz ayında ayrıldı, yaklaşık on ay 
evvel. On ay evvel buradaki diğer sorgucu arkadaşlarla beraberdi . Şimdi , narkotik bölümüne şube müdürü oldu ; 
öyle mi? 
POLiS MEMURU - Şube Müdür Vekili . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Müdür olmak için veya bir başka şubeye geçmek için, ne gerekiyor, 
kıdenı olarak mı , çalışma olarak mı? 

HÜSEYiN DEMİR- İl Emniyet Müdürlüğünün tasarrufudur efendim. Personelin yeteneğine göre, bilgisine göre, 
kendi tasarrufuna gö re, tabii', işin yoğunluğuna göre şubelere dağıtmı yapar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , sizin asayiş sorguda bayan polis var mı? Yani , burada görülen isim
lere göre yok. 
İRFANGÜNEL-Hayır efendim. Bizdeki bayan polisler idari' görevde. 
HÜSEYiN DEM İ R- Bayan memurumuz var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hırs ı z l ı k genellikle küçük yaştaki çocuklarda da olabiliyor, 13 , 14, 15 ... 
Onların sorgusunda ... 
POLiS MEMURU- Onların sorgusunda mutlaka avukat çağırıyoruz. Avukat nezaretinde .. . Yaşı küçük olanları , 
anında. Eğer akşanısa nöbetçi avukatı çağırıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Geliyorlar mı? 
POLiS MEMURU -Tabii', tabii'... Baronun listesi var bizde , avukatı çağırıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çok ilginç, ben bu li steden bir fotokopi alabilir miyim? 
POLİ MEMURU - Tabii' efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Avukat Erhayat Fırattekin . Ocak ayından başlamak üzere bir yıllık olarak 
yapı lı yor. Bu, Erzincan'a mahsus mu? 
POLiS MEMURU- Evet efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. P i ŞKiNSÜT- Diğer illerde çünkü, unutuyorlar. Mesela, yazmışlar, ikinci ayda, üçüncü 
ayda, göndernıeyi tekrar unutmuş lar; ama, karakollar ... Siz de , burada, toptan , bir yıllık. 
POLiS MEMURU -Günlük bize liste ge liyor ve her isim haftalık olduğu için, bir y ıllık liste var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , buradaki , barodaki bu arkadaşlar, bir sene boyunca, ne zaman gele
ceklerini senenin başından biliyorlar. 
POLiS MEMURU -Onlarda da var liste efendim, biliyorlar zaten . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- 52 kişi. Tabii, 52 hafta, haftalık olarak. 

POLiS MEMURU- Şüpheli de olsa şahıs; yani, hepsini kaydederiz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Karakolda yat ıyorsa sanık, bilginiz var mı? 
POLiS MEMUR - Şimdi , eğer, ilk önce karakol aldıysa, suçun nevine göre bize gönderir karakoL Biz, gelir 
gelmez, nezarete işleriz hemen . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kalorifer, kömür depolarının olduğu yerler yukarıdan başlamak üzere, on 
gündür mü boyaya başladınız? 
HÜSEYiN DEMiR - Boya yok efendim, şu anda, bu binanın tamanıının tamiratı yapılıyor ; önce çatıdan 
başladılar, tuvaJetlerden başladılar, aşağ ıya doğru tesisat döşüyorlar . Ondan sonra, bu işi bitirdikten sonra boya, 
restore işine başlayacak lar. Bu işlere de başlayalı oniki, onüç gün oluyor, iki hafta oluyor. 

101 



BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sosyal destek s ıfır . Bakırköy ' de de öyleydi , içeriye g ırıyoruz, bir 
geldiğ inde hırsızlıktan , bir ge ldi ğ inde gasptan, bir ge ldi ği nde uyuşturucudan , bir ge ldi ğ inde baliden ; yani , öyle. 
Demek ki , polis görevini yapıyor, alıyor, yine yakalıyor , koyuyor, tekrar çıkıyor; yakalıyor, koyuyor. Tabii, iki 
defa, Uç defa geldiği zaman da, adam etmek gerekiyor diye dUşUnUIUyor . 

HÜSEYiN DEMiR- Psikolojik tedavisi daha iyi olsun, biz öyle dUşUnUyoruz . 
BAŞKAN DR . SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yani , para, geç inı , iş imkanı , eğitim; yani, sosyal çerçeve desteklenıediği 
takdirde, buna yapılabilecek bir şey yok, boyuna aynı isim, bir daha geliyor. bir daha gidiyorlar; yani , Uç defa 
karşısında gördUğU zaman, tabii, ona göre de muamele değ işiyor. 

Onların aileleri için, nedir bunlar böyle di ye bakınıp da, onlara çalışma yüklenıediniz mi? Üç defa gelmiş , beş 
defa gelmiş , onların aileleri için nedir bir çalı şına yapıyor musunuz? 
HÜSEYiN DEMiR- Eğer, çok kilçUk yaşta çocuk varsa, aileleriyle görUşUiüyor : ama, reş itolmuş çocuklar için 
görUşUiınUyor . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ağır suçlar ekibinin li stesi? .. 
İRFAN GÜNEL- Ben toptan söyleyeyim size: İrfan GUnel, Aslan GUz, Zeynel Duman, Vahap Sucu, Hikmet 
TopaJ , Necip Torun ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yahap Sucu bu gU n burada ını ? 
İRFAN GÜNEL-Yahap Sucu gUndüz çalışıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Öteki? 
İRFAN GÜNEL- GUndUz çalışan Vahap Sucu ilc Ercan Peközsoy, hırs ızlık ve bUro ekibinde. 
Hikmet TopaJ, Necip Torun. Aydın Yıldırım . Servet Carva, Cevat Önder, -Cihat Koıniserim geçici olarak ahlak 
bUroya bakıyor, bu yardııncıydı ; ama, şimdi bakınıyor- Mükreınin Cengiz, Mehmet Çiftçi, Süleyman Güzel , 
Coşkun Çiçek, İ s ınail Hakkı Koyuncu. Ercan Peközsoy. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bunların hangi leri ev li? 
İRFANGÜNEL-Hepsi evli efendim, bizlerden bir tane bekar arkadaşımız var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Çocukları var mı? 
İRFANGÜNEL-Heps inin var efendim çocukları . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hepsinin var. Yani , şu isimlerini saydıklarınızın hepsinin var. 
İRFANGÜNEL-Hepsinin çocuğu var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hepsi dört seneden fazla polislikte mi ? 
İRFAN GÜNEL- Doğrudur; hepsi dört yıldan fazla arkadaşların meınuriyeti . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Biraz önce buraya ge lenler? .. 
İRFAN GÜLEN- Şu üç arkadaştır; yaklaşık 9 yıl , 6 y ıldır. 8 yıldır çalışıyor bu arkadaşlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi , bıyıklı ama değil mi? 
İRFAN GÜN EL- Sivil olduğu zaman bıyıks ız oluyor. Buradaki fotoğraflar eski fotoğraflar . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Yeniden yapılandırılan asayiş şube, mesela karakollar var herhalde ... 
POLiS MEMURU- Üç tane karakol var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onların içerisinde y ıkılıp, teınizlenip tekrar yapılmış olan var ın ı ? 

POLiS MEMURU - Şu anda, bir tanesinin tamamının inşaatı bitti , Çarşı Karakolu dediğimiz bitti. Buray la 
beraber, aynı şekilde ihale ettiğimiz -mUteahhit, bundan sonra da orayabaş l ıyacak-Şehit Ed iz Bey Karakolumuz 
var, orası taınire girecek. Bir de, kısmen tamir olmuş olan İzzet Paşa Karakolu var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Asayiş le ilgili , yani, şehir alanı dışında , jandarma alanında bir sorun ola
cak olursa, terörle değ il , asayişle ilg ili bir sorundan yakalanacak olursa, sizin ekiplerden destek geliyor mu? 
Mesela, daha evvel şehirde oturup da dışarıda yakalanmış olanlar var. 
POLiS MEMURU- Jandarma ınıntıkasında bir olay olduğu zaman, eğer sanık bizde ise, polis nııntıkasındaysa , 
bize bilgi vennek suretiyle, bizim ekiplerimizle birlikte o şahsı yakalıyor ve jandarmaya teslim ediyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Jandarınada ını sorgulanıyor? 
POLiS MEMURU- Eğer olay yeri oraysa, oraya teslim ediyoruz, sorgusu orada oluyor tabii . Olay yeri bizde ise, 
biz aynı kişiyi oradan alıyoruz, sorgusunu biz yapıyoruz . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Jandannada sorgu yapılırken , yani , buradaki ekipten giden oluyor mu? 
POLiS MEMURU- Olmuyor efendim. Onlar bize ge lmiyor, biz oraya gitmiyoruz, teslim ediliyor yani. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Ama, yani , savcılığa bildiriliyor? .. 
POLiS MEMURU-Tabii, bütün olaylar oraya intikal ediyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Ne kadar s ıklıkta olay var? 
AHLAK BÜRO AMiRi CİHAT ÖNDER- Pek yok efendim, burada, ayda en fazla iki üç . 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Zor koşullarda, agır suçlarda, narkotikte veya diger kısımda olanların 
enel ik veya belli bir süreç içeri inde kontrolU, destegi, moral degerieri yönlinden bir takviye alması söz konusu mu? 

HÜSEYiN DEMİR- Şimdi, efendim, muhakkak. Zaten, memurumuzun y ılda bir ay izni var, senelik izni var. Bu 
senelik iznini periyodik olarak da kullanabiliyor. Mesela "benim moralim bozuk" diyor; gerek ailevl gerek 
me lekl yorgunluk hissediyor hizmet gereği . "Ben senelik izninıe mahsuben bir haftalık izne çıkmak istiyorum" 
diyor ve gönderiyoruz; yani, o şeki lde ancak alabiliyor. Bunun ötesinde, yani , benim anladıgıın kadarıyla , sizin 
arzuladığın ı z. bizim de daha çok arzuladığımız, polisimizin psikolojik açıdan devamlı böyle list düzeyde olması ; 

yani. bu işlerden yorulurken, kendisine de bir zaman ayrılınası yahut ayırınamız, ailesiyle ... Arkadaşlarım ız bura
da, ben , her zaman söylüyorum, boş saatinizi eşin izle, ailenizlc geç irin diyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ ÜT- Para olursa geçirir. 
HÜ EYiN DEMİR - Tabii, muhakkak. artık eldeki imkanlar neyse onu değerlendirecek; ama, yine de şunu 
yineliyorum : Bu temiz yerleri. gerek lokaller olsun gerek polisevi olsun, arkaşlarımızı temiz yerlerde barındıra
bilirsek, san ı yorum , bu da maddi bir kazançtır; yani, ınaneviyalın maddisi olarak değerlendiriyorunı. Yani, biz, 
onlara o hizmeti verip, orada değerlendirirsek, hiç olmazsa, bunlar, psikolojik açıdan; yani, maddeten gidemediği 
diğer lüks yerlere, bir polisin normal şekilde bir maaşla gitmesi mümkün değil. Bu, bir gerçek; yani. bunu kabul 
etmek l azım. Ya, biz ne yap ıyoruz? Polisinıiz, polisevlerinde; yani, bugün dört yıldızl ı oteliere olmasa bile, en 
azından, pırıl pırıl, temiz, arkadaş l arıyla, eşiy l e , çocuklarıyla gelip bir akşam yemeği yiyebileceği ve oturabiie
ceği yerler yapmak için uğraşıyonız. Yani , şu anda, aynı uğraş içerisindeyiz. Zamanınız olursa, teşrif ederseniz, 
görün polisevimizi nasıl yapıyoruz. Aynı zamanda, bitmek üzere. Amacımız bu ; yani , polisİnıizi hiç olmazsa, bu 
yönden, dışarıya gidemediği süre içerisinde ve özlem duymas ın, bir başkasının peşine takılıp da gitmesin, 
insanoğ lu bu ... Ama, biz onu önlemek için, ona, o imkanı kendi bünyemizde hazırlamak istiyoruz. Onun için 
uğraştık, onun için o polisevlerini tefriş cnik, yaptık , yapmaya da devam ediyoruz. 
İkinci bir şey: Şurada, arkadaşlarım ız, 18 saat, gerektiğinde 20 saat görev yapıyor. Gördünüz işte vaziyeti . Başka 
bir inşaat, gerçek inşaat şey l eri var ama, bu inşaat başlamadan önceki hal de böyle. 
Şimdi, ne diyoruz; yaptıralım. pırıl pırıl , oturduğu, kalktığı yer, her şeyiyle temiz olsun, gözü böyle baktığı zaman 
karaltı görmesin, aydınlık görsün, ruhu kararmasın . Onun için uğraş veriyoruz, buraları yaptırmaya çalışıyoruz. 

Tabii, ona göre de hizmet isteyeceğiz, zaten, kendiliğinden yapacak o hizmeti . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Yani , aslında, bunlar belki yapılabiliyor hakikaten . Daha ziyade, 
bireylere de, en baştaki emniyet müdürlerine. bilha sa ilgili kişilere bağlı olarak değiştiriliyor; ama, devlet poli
tika ı anlamında, bu sistemin çok çözümsüz kaldığı bazı noktalar var ve çok üzücü oluyor. Ama, bu olaylar 
olmadan, polis de yıpranınadan, bir şeyin çözümlenınesi lazım . Biz sizleri çok destekiiyoruz aslında, yanlış 
an l aşılınamas ı lazım ; ancak, Parlamentonun yasalarıyla, yönetınesiyle, birazcık da gerçek, objektif gözüyle -
çünkü, bir bakıyorsunuz, oradan, güneydağuyu da gezdik, PKK, terör suçluları, şunlar bunlar, işte her türlü şeyi 
söylüyor- kimseye mal etmeden olayı, gerçekten. polisimizin en üste kadar elinden tutarak ve bu onurunu da 
koruyarak; ama, kötü muamele, işkence ... Tokat yemeden şöyle oluyor böyle oluyor; ona da katılıyoruz; ama, 
bunun bir başka metotu, krinıinal timler mi kurulacak, polis laboratuvarları ını? .. Biz, polis laboratuvarlarını da 
geziyoruz; fakat, büyük bir güvensizlik ortamları da var, jandarma bir ayrı, polis kliminal ayrı , adli tıp kurumu 
tamamen ayrı; yani, oralar destek olacak ki , polis de !isan bilgisiyle, eşiyle, çoluğuyla çocuğuyla , toplumun 
içerisinde, üç gün sonra, adam şunu yaptı, öteki bunu yapt ı dediği zaman veya işte , belli imajla tanındıgı zaman, 
aslında , değerlendirildiğinde, hani "oh, oh" demek hepimizi çok üzmeli , üzebilmeli . Biz memnun olduk 
aşağıların öyle darma duman edildiğine aslında; ama, pek de bitecek gibi degil , sistemin içi birbirinin içerisinde 
dönüyor. Bu, kesinlikle, bir teftiş gibi, insanları yargılamak gibi bir şey değil. 
HÜ EYiN DEMİR- Tabii efendim, yurt dışından gelip bizi dcnetleyeceğine, biz kendi içimizde denetlenelim , 
kendi kendimizi eleştirelim, noksanlarımızı kendimiz birbirimize söyleyelim, hatalarımızı bilelim; değil mi 
efend im ? 
Biz, çok memnun olduk . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Zaman zaman, söylenir mi söylenmez mi diye, devlet hırpalanıyor, 
devletimizin gerçek anlamıyla bazı bölümlerine, kendi kendimize zarar mı veriyoruz diye düşünüyoruz; ama, 
artık bunu birilerinin söylemesi la zım . M ün ferit değil olaylar. A 'dan Z'ye sistem, Türkiye'nin her bir ilinde, 
Türkiye ' nin her bir yerinde sistemiyle, yapış ıyla, bakış açısıyla. Çünkü alternatifi konulmuyor, alternatifi poli
tikacılar da getirmiyor yasalarla. Çok güzel bir cümle söylendi: "CMUK gibi suçluları koruyan bir yasa çıkarı
yorsunuz, polisi de 1930' lu yasalarla çalıştırıyorsunuz." 

HÜ EYiN DEMİR- Maalesef, Emniyet Teşkilat Kanunumuz hala 1930'1arın kanunu, ufak tefek, tabii, tamirat
lar var, değişiklikler var; ama, özü aynı. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tabii, yapı l acak olan sistemdeki tespitlerden sonra, çözüm önerilerinin , 
bir şeylere ilgilendirilip, dayanaklandırılarak istenmesi lazım ; yani , A suç lu , B suçlu ; asla böyle bir şey değil. 
Ama, hayır yapılmadı. Bütün inkar var: Hayır yapılmadı. Tabii yap ıldı. Son uç itibariyle, dönüyorsunuz bakıyor
sunuz, bu sefer de, suç lunun lafına mı inan ı lacak, can ım palisimize inanılacak veya yöneti cinin dediğine mi ; yani , 
bu değ il , bunun ortaya konulmas ı l azım . 

Şimdi , iyi polis olabi lmen in , faili meçhul bırakmamakla, hırsızlığı ilin içerisinde hep gerçek anlamıyla yaka l atıp , 

adalete teslim etmekle ve gerçek anlam ı yla suç olduğu zaman, suçun failini bulmakla da eş l eş tiriyoruz. Acaba, 
bu rnekanİzınayı mı biraz değiştirsek ; çünkü, zor kullanıldığ ı zaman veya belli şart l arda , her gi den, zaten " 100 
lira vereyim" diyen çıkmaz "gördüm" diyenierin içerisinde de "suçum 1 tane il e 10 tane oldu" diyen de çoğun
lukta çıkar. Bu arada da, listelere bakıldığında , işte, şu kadar vaka yaka l atm ı ş , bu kadar yaka latm ı ş , garibanlar 
da 1 O tane, 15 tane, öteki taraftakilerde pek yok . Tabii, bu da anorma l, di ğe r parmak b as ı lmas ı gereken .. Acaba, 
deliline, suç aletinin krinıinal incelemesi gibi , oradan gelecek bazı teknik bilgileri ve şey l e ri toplayıp da, yaka lan
masa bile, o toplanan sayının çokluğuna göre mi , polisin kıdemini ve gerçek, iyi polis o lduğunu değerl endirmek 

lazım . 

HÜSEYiN DEMİR- Muhakkak, muhakkak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , o noktada bir hata var gibi geliyor bana. Bütün her yerde de böyle 
yürüyor. " 1 O tane hırs ı z yakalatt ı m, 100 tane suçu buldurttum" yerine, acaba, şu kadar delilin i, şu kadar izin , şu 
kadar laboratuvar şeyini çıkardım diyen mi daha kıymetli olacak? 
HÜSEYiN DEMİR- Bana göre bunları hiç dedirttirmeyen polis , polistir efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onun arkas ında da devletin o lm as ı l azım , özel kurumların olması lazım . 
HÜSEYiN DEMİR- Hayır, görev ini bihakkın yapan, görev i yaptırıl an polis, zaten, her türlü şart l arı ve imkan
ları el inde olan bir polis, demin söylediğiniz konuları , yani , ş u kadar suçlu yaka layan, bu kadar hırs ı z yakalayan ; 
hayır , hiç hırs ızlık olmaz; bitti ; yani, hırs ı zl ı ğ ı yaptırmamak , o l ay ı işlettirmemek ; önem li olan o. İ y i polis odur 
bence. Ama, olay olmuştur, ikinci boyutuna ge ldiğimiz zaman , olay olduysa , o halde, o l ay ı yaka layan veyahut 
çözen , faili bulan polis bir kat daha iyi polis bana göre. 
Tabii, gönü l arzu eder ki , ülkemizin polisi , devletin veya h a lkının polisidir, zaten öy ledir. Daha iyi , daha iyi şa rt 

larda bu hizmeti görsün ; bütün arzumuz bu; çünkü , polisimiz de bizi m ev l at larımı z, Türk S ilahlı Kuvvetleri gibi 
polisimiz de milletimizin bağrından çıkıyor. Hiç birbirimizi kötülemeyelim . Ha, noksanlarınıız varsa, onları 
düzeltelim, hatalarımızı düzeltelim , eks ikliklerimizi düzeltelim ; yani , bir polis nası l ça lı şmalıdır? İ şte , gördünüz, 
Erzincan Emniyet Müdürlüğüne didik didik -tabiri caizse- baktınız, gördü nü z. Bizler, size, en samimi hisleri 
nıizle anlatıyoruz , yapt ıkl arımı zı , yapacak l arınıızı anlat ı yo ru z, ideallerimizi anlatıyoruz . Efendim , 
arkadaşlarımızın çalışma l arını yakından izlediniz, suç defterlerinden olsun, di ğer yerl erden. Bizim amacımız da 
belli. O halde, bu olaya topyekun bakmak lazım ; yani , ülke aç ı sından bakmak l azım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mütemadiyen bir i şken ce varsa bu polisin suçu değ il ; bu her kurumun 
Uzerine almas ı gereken bir suç. 
HÜSEYiN DEM İR - Muhakkak . Trafik kazası gib i efendim . Bir trafik kazasında hep deniliyor; efendim , polis 
denetim yapmıyormu ş. Polisin denet lemes ini kafadan çıkarırsak , çözümünü buluruz. Bugün, karayolunda kaza 
oluyor. Yola bakıyorsun, yol hatas ı var; bilmem, öbürüne bak ıyorsun , öbür hata var; şah s ın , sürücünün hatası var, 
polis, zaten, belirli miktarda vesaire .. . Yani, yo l boyunca polisi di zseniz, bu kazaları yine önlenmez. Tabii, bu, bir 
eğitim meselesi, kültür meselesi , a l tyap ı meselesi ve bunların , ta ilkokuldan başlaması gereken olaylar. Herkes 
bu süreci aşmış ; a l tyap ı s ını , kültürünü , eğitimini vermiş . Orada d otoyollarda bir kaza olduğu zaman, kamyon, 
araç birbirine giriyor; yan i, o da, belki senede, on senede bir oluyor. Ama, tabi i, dediğ ini z gibi topyekun olarak. 

ERZİNCAN DEVLET HASTANE İ 
Acil Servis Saat : 21.15 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKTNSÜT- Şimdi , yeni bitti , hem cezaev indek i hem emniyetteki çalışmamız. 
Hastanelerin de, tabii, belli bir zincirle, bu darp cebi r raporlarıyla ilgili ve aynı zamanda da patoloji laboratuvarı 
ve mahkum koğuşlarıyla bağlantısı var. O neden le, mahkum koğuşunu , varsa patoloji l aboratuvarı , onu görmek 
istiyoruz, bir de darp cebi r rapor l arıyla ilgili kaydetmiş olduğunuz defteriniz varsa, görmek istiyoruz. isterseniz. 
Başlıekimle görüşe linı ; ama, nöbetçi doktor buranın başh eki midir şu anda. 
DOKTOR İ SKENDER NESİMOGLU - Bizim uzmanınıız da var burada efendim , nöbetçi uzmanız. Şu anda 
amirimiz o, ona da söyleyelim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- İnsan Haklarını İn ce leme Komisyonu olarak buraday ı z, arkadaşlarımı z
la birlikte.Cezaev lerini , emniyet sistem lerini , adli mekanizmaları beraberinde inceli yoruz.Cezaevini ve emniyet 
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müdürlüğünü şimdi bitirdik. Hastaneyle de bağ lantısı , hekim arkadaşlarımızın da çoğu zaman zor duruma girdiği 
darp cebir raporlarıyla ilgili olarak bir o defteri gömıek istiyoruz, bir de nas ıl ge li yor gidiyor, bunu öğrenmek 
istiyoruz. Bir de patolojji laboratuvarınız -galiba patoloji uznı anını z da yeni ge lmiş öğrendiğimize göre- varsa, 
laboratuvarı görmek istiyoruz. 
İSKENDER NESİMOGLU- Patoloji laboratuvarımız var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mahkumlar serviste mi kalır, koğuşa inerler mi? 
İSKENDER NESİMOGLU - Yoğun bakım veya herhangi bir şey gerektiriyorsa servistedir. yoğun bakınıda 
kalıyor, ameliyat ve takip gerekirse . Onun dışında , nonnal şek ilde yatan hasta mahkum servisi var, mahkum 
koğuşu var, orada kalıyor . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizi de fazla rahatsız etmeyelim. Biz mahkum koğuşunu görürken, belki 
laboratuvar anahtarı bulunabilir. 
İSKENDER NESİMOGLU- Biz müdürü beyi bulalım ; çünkü anahtarlar onda. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mahkum koğuşu sizde mi? 
İSKENDER NESİMOGLU - Şu anda mahkum olmadığı için kapalı . Zaten, acilleri yoğun bakınıda tutuyoruz, 
ertesi gün , yatması gerekirse mahkum koğuşuna alıyoruz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Otopsiye veya fethikabire patoloji mütehass ıs olarak gidiyor mu? 
İSKENDER NESİMOGLU- Otopsiye lüzumlu hallerde çağrı lıyor . Yalnız, savcı bey özellikle isterse, bizzat ken
disi katılıyor. 
Burada şu an çalıştığımız yer çok dar. Özellikle muayene yaptığını yer çok daha dar. Hasta yakınları geldiği 

zaman çok bunalım oluyor, hiçbir şey anlatamıyorsunuz ; çünkü, bir hasta ge liyor, on tane yakını geliyor. Burası 
çok küçük. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunlar toptan mı ge liyorlar? 
İSKENDER NESİMOGLU- Toptan ge liyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada tarih yok. Tüm defterler 5.5.1998 de. 
N iye bu kadar çok? 
İSKENDER NESİMOGLU - Trafik kazasından çok ge liyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bugün toplam kaç tane adli vaka ge ldi? 
İSKENDER NESİMOGLU- Bugün 52 tane adli vaka gelmiş . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKTNSÜT- Burada 50 tane var zaten . 
İSKENDER NESİMOGLU- 3 tane de burada var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 52 tanenin tümü adli vaka. 
İ KENDER NESİMOGLU - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu kadar çok geliyor mu? 
BiRiNCi DOKTOR- Değişiyor efendim. Kaza oluyor, geliyor, adli mahkum geliyor. Haftanın belirli günlerinde 
25-30 kişi getiriyorlar. Askerin, polislerin Erzincan girişinde kontrole gelenler oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Diğer günler yok mu? 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- 1997 arşivde, 1998 nerede; yok mu? 
İKİNCi DOKTOR- Bitenler teslim ediliyor, arşive kaldırılıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , askerler, böyle haftada iki gün veya üç gün toplu olarak, toplayıp 
getirip de böyle darp cebir yoktur raporu mu alıyor? 
iKiNCi DOKTOR- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Peki, darp cebir vardır, yoktur denilen şey , olaydan sonra olmuyor mu? 
BiRiNCİ DOKTOR - Askerle hasta ilk geldiğinde, darp ve cebir veriliyor artı askerin teslim ettiği yerde başka 
bir darp cebir alınıyor efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Yani , bunlar, ne getirdiklerini , ne teslim ettiklerini bilmiyorsunuz. 
BİRİNCİ DOKTOR- Önce bir şey varsa alınıyor, sonra darp cebir veriliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neye ait olduğunu bilmiyoruz şimdi; yani , 54 tane filan var . 
BİRİNCİ DOKTOR- Evet. Kazalar artı askerler ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bunun adı adli rapor formu herhalde. 
Peki , o mahkum koğuşunun dışardan bakabilir miyiz? 
Gece ortalama kaç vaka geliyor veya aylık? Mamafih 20 bin dediniz, üçüncü ay , dördüncü? 
Demek ki , aylık 5 bin civarı geliyor. 
BİRİNCi DOKTOR- 250-300 civarı hastamız var . 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 12 pratisyen heki m arkadaşım ı z var değil mi? 
İKİNCİ DOKTOR - Evet. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- TUS ' u kazanıp giden var mı? 
İKİNCİ DOKTOR- Buradan çok az. 

Hastane bahçesi 
İSKENDER NESİMOGLU- Yukarı kısımlar da kull anılı yor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Mahkum koğuşu olarak kullanılıyor .. . 
İSKE DER NES İMOGLU- Mahkum koğuşu olarak kullan ılıyor . Koğuşlar tek bir oda şeklinde değ il , tek bir 
koridor. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Teşekkür ederim . 

ERZİNCAN KAPALl VE YAR I AÇ IK CEZAEVi 
Saat: 23.30 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Merhaba. 
Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi İn san H ak l arı Komisyonu Başkanı Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt , İ s tan
bu l Milletvekili Sayın Osman Kılıç , Malatya Milletvekili Say ın Yaşar Canbay, Hacettepe Üniversitesi İn san 
H ak l arı Merkezi Müdürü lonna Kuçuradi , Meclisten uzman arkadaş ımı z ve Tutanak Müdürlüğünden stenograf 
arkadaş l arım ı z sizlerin soru nlarını , isteklerini dinlemek için buradayız. 
İkincisi, çalışma hayatınızdan ve gerçekten yarı aç ıkta olmaktan dolayı bir fayda sağ l ayabi li yor musunuz, yoksa 
daha fark lı mı olması lazım ? 

Bir de , sizin de, kend inize göre, daha evvelden sorgu l andığını zda hakikaten problem olarak gördüğünüz, özel
likle Erzincan Emniyet Müdürlüğünde asayiş şubesinde veya o eski emniyet müdürlüğünde sorgul ananların 

söylemek istedikleri var ını ? 
Bu konuşacaklarıınız da tamamen bizim kendi aram ı zda kalıyor. Diğer koğuşlarda anket de uygul adık ; yani , 
basını , medyayı , isimleri , yürütmeyi, bakanlıkları ilgilendirmeyecek şek ilde konuşuyoruz ki , bir daha olmasın 
diye. 

on şey de, bize talebi niz var mı? Mesela, hastas ını z tedavi alamıyor musunuz veya ailenizde, siz burada 
o lduğun uz için huzursuz olup, hanıınlarda, çocuklarda problemi olup rahats ı z olan, bakdamayan öyle problemi 
olan var mı veya buradan şikayeti olan var mı ; onl a rı dinleyelim. 
HÜKÜMLÜ 69 - Vanlıyıın . Ci nayet suçundan yat ıyorum . 
Şimd i , problem ş udur : Sevkleri askeri yeye vermişler, askeriye bizi götürüyor, tedavi görmeden bizi geri 
getiriyorlar. Hem de kelepçeli götürüyorlar. Açığın mahkGnıuyum . 

BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Halbuki siz açığ ı hak etmi şs in iz, bir sorununuz yok, özel izniniz var. 
HÜKÜMLÜ 69- Özel izinli olarak gi ttiğim iz halde kelepçeli olarak gidip ge liyoruz. Ondan sonra da yeterince 
tedavi görmeden, ilgilenmeden askeriye tekrar kelepçeli bizi getiriyor. Bu kelepçeli ve askeriyey le gitmenin 
kaldırılmasını istiyoruz. Mademki iyi hall i olar gelmi ş iz buraya, tekrar esk i genelgeye göre bizi götürsünler. Yeni 
genelgeye göre kelepçeyle götürüyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bi z Devlet Hastanes ine de gittik, gördük . Oraya gi ttiğ iniz zaman , Devlet 
Hastanesinde doktor kelepçenizi açarak mı muayene ediyor? 
HÜKÜMLÜ 69- Doktor dai resi nde açıyorlar da, ya lnı z gereken şey i göstermiyorl ar, askeriye üzerinde durduğu 
için acele ediyorlar. Doğru dürüst bir muameleyle karş ıl aşmıyoru z . 

HÜKÜMLÜ 70- Mahkum olduğumuz için toplumdan dı ş lıyorlar bizi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O çok kötü . Ka ldı ki , siz yarı aç ıktas ını z, iyi hall isiniz. 
HÜKÜMLÜ 70 - Kapa lıdayken de g idiyorduk; ama, bu açıkta bize baz ı haklar verilmiş, çıkıyoruz, gidiyoruz. 
Hastaneye kelepçeli gidi yoruz, sonra doktor tara fından , iyi muamele, normal bir vatandaş muamelesi gör
müyoruz. Sadece bakılıyor, tam am, çık diyor. Hemen ilaç yaz ıyor. Soruyor, muayene yapılmıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buradaki doktoru hemen gönderi yor mu? 
HÜKÜMLÜ 70- Buradaki doktor kendisi müdahale edemediğ i takdirde gönderiyor hastaneye. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Özel iznin var mı? 
HÜKÜMLÜ 70 -Özel iznim var, senede iki kere. O da, çok az miktarda . 72 saat belirlenmiş . iki gün üç gün de 
yo l veriyorlar, a ltı gün mese la. Buradan İ sta nbul ' a giden vatandaş iki günü yo lda geçiriyor, dört gün , topluma 
a lı şmadan , ailesine alışmadan hemen geri dönüyor ge liyor. 
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BAŞKAN DR . SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Peki , burada ça lı ş tığınız zaman bir para kazanabiliyor musunuz, onu 
yeterli ge liyor mu? 
HÜKÜMLÜ 70- Hay ır. 1 milyon, 1,5 milyon veriyorlar, faz la vernıi yorl ar . A ltı ay ücretsiz ça lı ştırıyorlar ... 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİN ÜT- Neler yapıyorsunuz ücretsiz ça lı ş tığ ınızda ? 
HÜKÜMLÜ 71 - Tarlada ça lı ş ı yoruz, pancar ekiyoruz, in şaa t atölye lerinde ça lı şanarkadaş l arımı z var, fırıncılık
ta ça lı şan arkadaş l a rını ı z var, adiiye çay ocağında ça lı şan arkadaş l arım ı z var. Marangoz atölyes i var. Cezaevinin 
temizlik i ş l e riy l e uğraşan arkad aş l arım ı z var. Yapılan i ş l e r bunlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu i ş l e ri a ltı ay süres ince yapıyorsunuz, iyi halin anlaş ılın as ı için para 
a lmıyorsunuz. Altı aydan sonra yine yapm aya baş l ay ınca ayda 1 milyon mu a lıyorsunuz? 

HÜKÜMLÜ 71 - En fazla 2 milyon ... 
HÜKÜMLÜ 72 - Şu anda uygul andığ ı yok. Genelge lerde var, kanunlarda var, uygulamada yok . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Siz, mese la tarla ekerken, fırın i ş i etirken kimin için yapıyorsunuz bunu? 
HÜKÜMLÜ 7 1 -Dev let için . 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- F ırın burada, tarl a nerde? 
HÜK ÜMLÜ 72- Cezaevinin etrafında , s ınırları içindeki yerl eri . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞK İNSÜT- Yine, cezaevinin etra fındaki yerleri ekiyorsunuz. Altı ay sonra iki 
milyon para almaya baş lıyorsunuz. 

HÜKÜMLÜ 72 - Bir ay komple a lınmı ş olsa, 2 milyon 760 bin lira maaş a lınıyor. 
HÜKÜMLÜ 73- Yanlı ş anl aş ılm as ın . Bir mahkum kapa lıdan aç ık cezaevine ç ıktığ ı zaman a ltı ay ı burada doldur
mak suretiyle, ondan sonra, o ayda 2 milyonu veriyorl ar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN SÜT- 56 kiş i s iniz burada. Hasta o lanın ı z var mı ; yani , korkudan söyleyemeyen? 
Çünkü , hasta diye söylerse yine kapa lıya gönderebilir. 
HÜKÜMLÜ 74 - Cinayetten mahkumum . Ben seki z aydan beri rah ats ızım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar zamandır yarı açıklas ın ? 
HÜKÜMLÜ 74- Birbuçuk y ıl oldu . 
Seki z aydan beri -affedersiniz- idrar keses inde taş var, böbrek de taş var. Doktora gidiyorum, gereken muamele 
yapıl ı yor; fakat , ı ş ın tedavisi gerekiyor, o da bu yörede olmadığ ı için, ınal! durumum da müsait olmadığ ı için 
gidem iyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- l ş ınl a taş ı kırmak mı gereki yor, yoksa prostat mı var? 
HÜKÜMLÜ 74 - Bana diyorlar ki , bu bölgede yok doktor, jandarma gereki yor, ona da benim mali durumum 
müsait değildir. Onbeş ay var benim tahliyeme. Tahliye olunca tedavi o l acaks ın diyorl ar. 
Merdivenden indi ğim zaman hafi f sars ıntı olsa sanc ı yapıyor, ağrı kes ici kull anıyoruın , bir müddet sonra yine 
tekrar ediyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİN ÜT- Hangi koğu ş oluyor burada? 
HÜKÜMLÜ 74 - Burada koğuş di ye bir şey yok . 
Devamlı doktorlar ilgileniyorlar sağ olsunlar; fakat , yörede ı ş ın tedavisi olmad ı ğ ı için ilaçla geçiyor, sonra tekrar
lıyor . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki . 
Başka? .. 
HÜKÜMLÜ 75 - Vanl ıyım . Uyuşturuc u suçundan yatmaktayım . 
İn san Ha kla rı Komisyonuna bir soru veya öneri n as ıl kabul ederseniz: Türkiye Cumhuriyeti Devleti etrafındaki 
tüm devletl er af verdi . Bugün i ran Devleti islamiyetle yönetilen bir devlettir; o her y ıl affedi yor. Irak affediyor. 
Tüm devletler af verdi. Siz komi yon olarak affı dü şünmüyo r musunuz veyahut da Meclise getirmeyi düşün
müyor musunuz? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Türkiye'de, bi liyorsunuz, birkaç defa af uygulandı. Genellikle de birazcık 
politik ve popü list olabi liyor. Onun için genel af diye bir şey söz konusu değil. infaz yasası ve af indirimi gibi -
Türkiye' de 62 bin mahkum var- hiç olmazsa bunların bir onbeş , yirmi , yirmibeş gün çıks ın da, cezaevleri yeniden 
onarıl s ın , bakı l s ın , ada let sistemi yeniden yapılandırılsın diye bizim komisyonumuz da bu konunun üstünde 
duruyor. Ancak, siz biliyorsunuz, Meclise gönderilen bir ceza yasas ı var. Onun, bugün lerde veya haziran ay ına 
kadar olan günlerde görüşülm es i söz konusu olacak . Bu, ancak ondan sonra gündeme gelir. Cezay ı düzelttik; o 
cezanın uygulamas ıy la birlikte ikinci bir teklif olabilir. Bi z de zaten çalı şmalarımızı daha yoğun olarak haziran 
ay ına kadar cezaevlerinin buna şiddetle ihtiyacı vardır, toplumun buna ihtiyacı vardır, içeridekilerin işte bir nok
tada ada let çok iyi çalı şamıyor, insanlar da bunalıyor, içerde olanların büyük bir kı smı gariban, ötekiler yine 
yapıyor ; ama, hep dışarıda diye gerekçelerimizide koyabilmemiz l azım . 
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HÜKÜMLÜ 75- Bir şey daha söy leyebi lir miyim ... 
Avrupa 'ya baktı ğ ın ı z zaman -Avrupa 'ya g itmiş bir insanım- Avrupa ' da cezaevi yerine eğitim ye rl eri , sportif 
faaliyet ler gibi bi rçok kültürel faali yetler yapılı yor , içerideki ın ahkCıma af verilip, burada eğit ilip toplum a 
kazand ırılıyor. Bizim Türk iye Cumhuriyet inde tam tersi yap ılı yo r. Onlar yapılmıyor , cezaev leri yapılıyor. Hücre 
tipi cezaevle ri ya pılı yor . insanlık dışı muamelerle davranılıyor. Bir ın ahkCımun Türkiye 'deki cezaevlerindeki 
yatma süresi iki yı ldır . iki y ıl sonra o insanı topluma kazandıraınazsın . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ailesiy le ilgili s ıkıntı s ı olan var mı? 
HÜKÜMLÜ 76 - Biz iyi halli o lduğumuz için bizi aç ı ğa çıkardıl a r . İkibuçuk senedir buradayım , her tarafta 
çalışmışımdır . Hatta siz ge ldi ğ ini z zamanda dışarıda ça lı şıyorduın . Ziyaretçi ler için ni zaıni ye yapıyoruz, orada 
aransın diye. 
Benim evim Erzincan 'da . İki çocuğum var. Ben hafta sonuna kadar ça lı ş ıyorum , her dedikleri i şi yapıyorum. hiç 
olmazsa bir gün bıraks ınl ar ai lemizin yanına gidelim, ço luğuınuzun çoc uğumuzu n yanın a gidelim . i ş m aksadıy
la gönderi yorlar, bir saat izin veriyor lar, iki saat izin veriyorlar. Ondan sonra da geri çek iyor lar. Hiç olmazsa 
cumartesi pazar tatilse. bizi de evimize gönders inler, gidelim ço luğumuzu çocuğuınuzu görelim . Benim kızım 
ben i hiç tanımıyordu . Ben soruyordum , diyordu , duvarda as ılı benim babam. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar oldu? 
HÜKÜMLÜ 76- Ben 20 sene ceza a ldım , beş senedir yatıyoruın . 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞK İNSÜT- Daha 15 sene mi var? 
HÜKÜMLÜ 76- Yok. Üç sene civarında kaldı. 12 yıl ı infaz zaten. Ev imiz burada, evimize gidemiyoruz. En 
büyük sorunumuz bu yani . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Not a l a lım . bu biraz mevzuat i şi , bakalım. 
Baş ka ? .. 
HÜKÜMLÜ 71 - Bu izinler cezaya göre a ltı ayda bir veriliyor. Mesela, onbeş y ıl alan bir mahkum altı ayda bir 
gidebiliyor. Oysa, on senin a ltında olanlar senede üç izin kullanıyor. Mümkünse bu izinleri biraz daha artırs ınlar. 

Zaten adam iyi hall i, aç ı ğa çıkm ı ş , devletin her türlü koşullarında ça lı ş ıyor , bunu da biraz daha fazla , üç dört ayda 
bir izine gönderse l er iyi olur. Bunu di le getirirseni z ... 
HÜKÜMLÜ 72- Burada ceza l a rı az olanlar çok olanlardan daha fazla izine gidiyor. Onbeş sene, yirmi sene alan 
bir kişi , senede bir sefer veya iki sefer gidebiliyor. On sene alan veya üç sene alan veya oniki sene olan üç sefer 
gidiyor. Yüksek ceza alan adam daha toplumundan uzak kalıyor . Yani , daha faz la ceza yatıp daha kapalıda 

kalıyor veya toplumundan uzak kaldığ ı zaman, o mesela beş sene gidemiyor toplumun içine. Onu biraz daha 
yak ınlaştırmas ı gerekirken, o biraz daha uzak kalıyor. Üç sene alan adam , hem yak ında giriyor içeriye ve tez tez 
de gidiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ok uma yazınas ı olm ayan var ını a ranı zda? 
("Yok" ses leri ) 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞK İNSÜT- Herkes ok ur yazar, aferin . 
Üniversiteyi kazanmış, gideınemiş olan var mı? 
HÜKÜ MLÜ 73 - Üniversite s ınavi a ra katılan var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Bu dönem ... Kim? 
HÜKÜMLÜ 73 - Benim . 
Şimdi , burada, Adalet Bakanlığ ı mahkum arkadaşlara bi r izin yasas ı çıkarmıştı. Bunun üzerine fazla gidemiyoruz. 
Gitti ğimiz zaman diyorlar ki, Adalet Baka nı izin konusunda emri vermiş ; ama, savc ıyayetkiy i bırakmı ş. ister
lerse yetkililer gönderirse gönderirler diyorlar. Onun için üzerine fazla düşemiyoruz. 

Bir de, kanunda öy le bir şey var, aç ık cezaevine ç ıkan bir vatandaş cezasının bitimine onbeş gün kala, üç gün 
mazeret iznine çıkıp çarş ıdakendi s ine i ş arayabi lir; ama, bu izni vermiyorlar. Onu da istersen vermiyorlar. 
BAŞKAN DR. SE MA T. PİŞKİNSÜT- Burada mı verıniyorlar? 
HÜKÜMLÜ 73 - Kendine i ş aramak için izin istiyor, venniyorlar. 
HÜKÜ MLÜ 69 - Savc ının yetkisinde, isterse gönderir, isterse göndermez di yorl ar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Peki . 
HÜKÜMLÜ 77 - Erzurum 'da kan davamız var, onun için i ş aramak duruınundayız. Üçbuçuk ay falan var. 
Buradan gitmiyorum , burada kalmak istiyoruz. i ş imkanı yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Erzincan'da kalmak istiyors un . 
HÜKÜMLÜ 77- Tabii, tabii... Ç ıktıktan sonra ne yapacağ ı z, memlekette kan davas ı var. Yedi senedir yatıyoruın . 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Cinayet miydi? 
HÜKÜMLÜ 77- Evet. 
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BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİ SÜT- Ne kadar zamandır açıktas ın ? 
HÜKÜMLÜ 77- Aşag ı yukarı beş sene oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi koguşun kaç? 
HÜKÜMLÜ 77- Şimdi 1 nci koguş . 
HÜKÜMLÜ 78 - Efendim, en bilyük sorunumuz infaz sistemi . Benim 95 günüm var. Çıktıgımız zaman ne 
yapacag ı z, onu düşünüyoruz . En ufak bir darp olayında infazımızı yakıyorlar bizim . Bunun hakkında bir çalış
ınanız var mı? 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Yapılacak çalışmalar içerisinde bu var; ama, ne şekilde çıkacak .. . Daha 
Meclise yeni geliyor, komisyonlardan geçiyor. 
HÜKÜMLÜ 79- Efendim, Meclise kalırsa hiçbir şey çıkmayacak . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hay ır, bu Meclisten çıkacak. 
HÜKÜMLÜ 79- Dört senedir cezaevindeyim, Mecliste kim e seçimden başka bir şey konuşınuyor. 
HÜKÜMLÜ 75 - 1996 yılında Van kapalı cezaevinde kurban bayramında benim hemşerim ıniletvekili Fethullah 
Erbaş ' tan ben bizzat af istedim, tüm Türkiye ayaga kalktı , verilecek, verilecek, Uç ay sonra hepsi fiyasko. 
HÜKÜMLÜ 79 - Adam senin yanına gelecek, sen de diyorsun af .. . Adam gitti , dagdan askerleri kurtardı getir
di . Adamı PKK yaptılar . Adam nasıl artık iş yapacak, nasıl af isteyecek. 
HÜKÜMLÜ 80- Öncelikle, arkadaşlarım adına , size teşekkür ederim. 
Yalnı z, insan haklarından bahsediliyor, saat 11 .00 olmuş , acaba insan haklarına saygı gösterilİyor mu? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yatacak mıs ını z? 
HÜKÜMLÜ 80- Hay ır. Yani , insan haklarından bahsediliyor, araştırmalar yapıyorlar. Artık ne derece dogru ola
bilir, bu gerçekleri yans ıtır mı ? Bildigirniz kadarıy la , siz daha öncede bu tür bir araştırma yine yaptınız . 

Araştırmalarınızda çok eksiklikler var. Dogrusu da sizin araştırınanız gerçekleri yansıtmıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- e gibi mesela? Daha araştırmaınızın sonu çıkınadı ki. 
HÜKÜMLÜ 80- Basından takip ettiğ imiz kadarıyla , pek doğru çıkmıyor. Biz somut adımlar atılmasını istiyoruz. 
Böyle lafla olacak degil. 
HÜKÜMLÜ 69- Ben gazetede okuduın , genellikle, bütün konuları yansıtmışsınız . 
HÜKÜMLÜ 80- işkence olmuyor. 
HÜKÜMLÜ 69- Bazı cezaevlerinde işkence, kötü muamele, her şeyi ... Ben gazetede öyle gördüm. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kimin? .. 
HÜKÜMLÜ 80 - Sizin komisyonun . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Ya yapmayın , ögneneceksiniz. Ben, dönence her yerde var, sistematik 
var dedigiın için yer yerinden oynuyor. en olmuyor diyorsun . 
HÜKÜMLÜ 80- Ben gerçeği yansıtmayacağına inanıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hayır, yansıtır. Ayrıca , biz kendi kanaatlerimizi yazmıyoruz, kendi 
kanaatlerimizi söylemiyoruz. Biz, birebir görüştükleriıni zle görüşüyoruz, onları yansıtıyoruz. 

HÜKÜMLÜ 80 - Siz onları Meclise verdiğinizde gerçekten onlar içerdekileri yansıtıyor mu? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Biz Meclise daha vermedik ki, kendi içimizde görilşüyoruz. 
HÜKÜMLÜ 80- Daha önce vermiştiniz. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- Hayır, vennedik . Biz, bu araştırmamızı , Bakırköy ' de yaptık mart ayın
da, nisan ayının başında Diyarbakır, Batman, Urfan, Mardin ' de yaptık . Şimdi , üç gündür Erzurum 'dan başladık , 

Erzurum, Erzincan, Tunceli , Elazığ ' da yapacağız. Haftanın sonunda Aydın ' da yapacağız. 

HÜKÜMLÜ 80- Bildiğim kadarıyla , Susurluk Komisyonunda da vardınız . Görülen gerçekleri yansıtmadınız ki . 
Ben şimdiki koınisyona inanamam . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Öyle de, yani , siz bizim ne kadar neyi yansıttığıınız konusunda çok net 
değilsiniz . 

HÜKÜMLÜ 80- Basında diniiyoruz yani . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Anlatmak veya koınisyona yazmak ayrı , bir de komisyonun yapısı ayrı. 
HÜKÜMLÜ 80- Komisyonda, usurluk şeyinde neden gerçekleri yansıtınadınız? 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİN ÜT- Komisyondaki 80 bin sayfa evrakın ... 
HÜKÜMLÜ 80- Partilerin ... 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKTN ÜT- Gerçeklerin partiyle falan alakası yok. Öyle olsa zaten biz burada 
olmayız. 

HÜKÜMLÜ 80- Özür dileyerek, laflarımı bitinnek istiyorum. 
Susurluk Komisyonunda üye olan bir vekilin gelip burada insan haklarında araştırma yapıyorsa, gerçeklerin 
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o ldu ğun a in anmıyorum . Kusura bakmay ın . 

B AŞ KAN DR. SEMA T. Pi Ş KiNSÜT- Sen öy le d ü şün. istersen yatab ilirsin de. Herkes se rbesttir. 
HÜKÜMLÜ 80- Düşünce l erimi dile getirdim . 
HÜKÜMLÜ 71 - Say ın millctvekilim . bi r de II ÜKÜMLÜ 71 ' ın cezasa nı takdir edin . 
Bir de, bi z ç ıkarke n ge l eceğimi z konusunda bazı çe li şk il e r var. Bizim bö l ge l e riıni zde, bilirsiniz, ka n dava l a rı. .. 
Ben, kendim köyümden, yerimden yurdumdan ç ıktım ; çünkü, kan davas ı va r. Bulunduğum bölgede durul an 
zaman olmuyor, bizim aş ire t i bilirsini z belki . Biz buradan da ç ıktı ğ ımı z zaman, bu insanl ara, bazen i ş kapıl arı 

açın anı z gerekiyor. Bu konuda ça lı ş nı a nı z ı istiyorum . Bu , en önemli konu bence. Adam ç ıkıyor , baş ıboş, ne 

yapacak . Bir daha suç i ş l e nı cın es i için , toplum a kazan d ırılın as ı için , bu konuda, devletin gerekli yetkili yerl erine 
bi ld iri n. Biz ç ı k t ığ ım ı z zaman bize bir i ş i m ka nı sağ l as ınl ar . Bir daha suç i ş l e ın eye linı . Biz bu vatan için ça lı şmı ş 

insanl a rı z . Bu vatan için ça lı şan insanl arın torunl a rı y ı z, çoc ukl a rı y ı z. Onun içi n dev letin bu insanlara sahip ç ık 

m as ını ist iyoruz. Bir daha suç i ş l e ın e nı e l e r i , kötü yo ll ara dü şm em e l e ri için . Bu konuda gereken yerl ere bilgi ver
men izi isti yorum . 
BAŞKAN DR. SE MA T. Pi Ş KiN SÜT- Zaten sosya l dev let olm a nın birinci şa rtı o. Önces inde ve sonras ında 
koruyup k o ll a nı a . Eğer ç ıkdı ğınd a korunup ko lianm ayacak olursa, hemen en küçük bir olayda in faz ı yanacak. 
in faz ı yandığ ı takd irde tekrar geriye dönecek. Herhangi bir olayda y ine koruyup ko li a nın ayacak olursa, suç atıl a
cak, suç atıldı ğ ı zaman zorl a kabul etmek zorunda kalacak i ş ken ce olursa, tekrar ay nı şey l e r . Bir suçla ge ldi ğ i 

zaman. bu zaten eskiden de böy leydi , verin beş tane suçu, dövün ondan sonra: kabul ettim de, inı za l a , gir içeriye 
olur. Davamız o dava. 
HÜKÜML Ü 7 1 -Biraz da suç l a rın artm as ı insanlara ifade zorl am as ında n do l ay ı ge li yor. 
BAŞKAN DR . SEMA T. Pi Ş Ki SÜT- in fazın yanm as ı cezadan daha ağır . 
MiTHAT KARA KA Ş - Bu konuda ben bir şey l e r söy leyebilir miyim ... 
Ş imi , burada ben yaka l andım . Suranın kaçakç ılı k şubes in de. eski emniyet müdürlüğünün en üst katında i şk ence 

gördüm . 
BA ŞKAN DR . SEMA T. Pi Ş KiNSÜT- En altta ını görd ün, en üstte mi? 
HÜKÜML Ü 75 - Oradan bizi TEM'e götürüyorl a rdı. TEM dedikleri bir yer vardı. Kinıliğ iıni z l e ya rg ıl a nıyorduk 
Yanlı o lduğumuz için ; en büyük etken oydu . Öy le oldu ki . o anda hayatundan bıktını , yüz y ıl da ceza verse ler 
dedim yeter ki bu i ş ken cede n kurtulay ıın , cezaevine g idey iın . Nitekim cezaevine ge ldik, kimliğ imi zden ötürü 
ben öy le sanıyorum- on y ıl ceza a ldık. Ya lnı z , bir nü fus cü zdanım ka ldı benim . Tüm hakl arını iptal edildi ; ınüeb
bet kamu hizmetlerinden men edildim , ehliyetiın iptal edildi , yurt dı ş ın a ç ı knı aın kes inlikle iptal edildi . Bunları 
gerçi söy lemek istemiyorum . 
Ş imd i , izRe g itti ğ imi z zaman dahi emniyet kiml ik isti yor; çünkü. o l ağanüstü bölgesine gidiyorsunuz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pi ŞKiNSÜT- Kaç y ıldır buradas ını z? 
HÜKÜMLÜ 75 - Benim ya kl aş ık bir y ılı aş tı. 3,5 y ıldır ceza yatıyo ruın , çıkınam a 5 ay ıın var. 
izin kağıdımı za baktığ ı zaman -zaten bizim o tarafta ya cinayettir ya uy uşturucudur- beş gün a ltı gün izne 
g idiyordunı , beş gün emn iyet beni takip ediyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Diğer cezaevlerinde görüş ürken ulu şturucuy l a ilgili ge lenler dediler ki , 
siz bir tekli f getirin , bizi boş u boşuna yatırnı ay ın , biz ç ıkın ca gene ya pıyoruz, gene ç ıkınca m ecburuz yapıyoruz, 

devlet bundan para a l s ın , yani vergi gibi bir para a l s ın , hem devlet kazans ın hem de biz i ş inıize devam edelim . 
HÜKÜMLÜ 75 - Kabul ediyoruz; çünkü , ne yapacağ ı z. Onu da açıklayayım . Bugün devlet bana para cezas ı ver
mi ş . Ş u anda 3,5 y ıldır cezaevindeyim 4 y ıl yatıp çıkacağıın . Maddi imkani arım ha liyle bitti . Hiçbir şey im 
kalmadı. Tüm servetİnı battı. i ş l e r i mi idare edecek kim se yok. Bu para cezas ını ödeyebilmem için ne yapmam 
l azım : tekrar bu i şe girnı eın l azım . 

HÜKÜMLÜ 79 - Benim suç ortağ ıın , istanbul 'da arabaın a a ldım , ta nıyorum , benim köy li.inıdür , Yanlıdır. 
Arabaın a ald ım , yo lda ekip vardı , yanında durdunı , ara bay ı a rayacağıın dedi , buyurun dedim . Sonra çanta kimin 
dedi , arkadaş ın dedim ; aç tı baktı ; beni götürdüler. Dayak yo luyla, evet, tamam benimdir. Arkadaş ı çağırdım , mal 
bunundur ona sa ttı , benim suç ortağ ı yaptı ya arkadaşa, on sene bana ceza verdi . DGM 'de başk anına söy ledim : 
Bana on sene ceza verdiniz, git cezaev inde yat, eroin n as ıl satılıyor, ne biçim alınıyor öğren , git ondan sonra bir 
daha yap. Arkadaş ın dedi ğ i gibi , mecburi bir i şe katılm amı z l azım . 

HÜKÜMLÜ 75- S ınırl a rı açs ın , biz, iki y ılda Türkiye Cumhuriyetinin dı şborçl arının hepsini ödeyelinı . 
HÜKÜMLÜ 71 -Bize de müsaade etsin , zengin adamların kafas ın a s ıkalını . Biz de oradan yolumuz bulalım . 
Nas ıl olsa biz de o i şe alı ş tık . Biz de zengin adamların ka fas ına sıkalım , kimde çok para varsa, yarı s ı devlete yarı s ı bize. 
HÜKÜML Ü 73 - Şimdi , siz di yorsunu z ki , insan Hakl arından ge li yoru z. Ben burada yatırıyoruın , bir y ıldır 
çocuklarınıdan ayrı kaldım . Bana 2 sene 6 ay ceza verdiler. Ben bir kom şunun kapıs ından geçıni ş inı , adam bana 
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iftira atmış, adalet bunu sorınadan, araştırmadan, ya rgılay ıp bana bu cezayı veriyor. Bu insan hakları diyorsanız. 
insan hakları nerede kalıyor . Bir kere bana soracaksııı, sen bu adama vurdun mu? Darbe yok. 2 sene 6 ay bana 
ceza verdiler, bir ene benim çoluk çocuğuıııu mağdur ettiler, hiçbir yerde ne çalışanını var ne başka bir şey ... 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar kaldı ? 
HÜKÜMLÜ 73- Beş ay kapalıda yatıım , yetmi ş seksen günüm var. Dört beş aydır buradayım . Bu insan hakları 
diyorlar, insan hakları nerede? .. Benim suç aletim yok, kimseyi vurnıadıın, kimseyi öldürnıedinı, devleti dolandır
ınadıın , bir hırsızlık yapmadım. Bana bu cezayı verdiler. Bir de çıkacağını onsekiz ay yirmi ay da hala sırt ınıda 
infaz var, ne olur ne olmaz. Birine tokat vur, yine ge lip aynı cezayı çekeceğim. Hiç yoktan karşı tarafı bana düş
ınan etti. Akşama kadar kahvede beraber oyun oynuyorduk, çalışıyorduk. Hiç yoktan karşı tarafı bana düşman 
etti. Ona baktığım zaman dü şman gibi görüyorum . Benim acıııı çok büyük. 4 çocuğum. aileııı bir sene nıağdur 
oldu. Hiçbir çalışan ım yok. İnsan hakları Türkiye'de ne arıyor? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çocuklardan en büyüğü kaç yaşında? 
HÜKÜMLÜ 73- Çocuğumun biri kötü yo la düşmüş şu anda. Beş aydır eve gitmiyornıuş. 16 yaşıııda, eve git
miyor. Ne Erzincan'da olduğunu biliyorum ne İstanbul'da olduğunu biliyorum. Hiç kimsenin haberi yok. 
Duyduğunıa göre bir zaman fırında çalışıyormuş. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİN ÜT- Neydi çocuğunun adı? 
HÜKÜMLÜ 73- .................. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, sizin aile şu anda nerede oturuyor? 
I-IÜKÜMLÜ 73- .......................... . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hanınıın adı neydi? 
I-IÜKÜMLÜ 73- A .................. . 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin koğuşunneresi ? 
HÜKÜMLÜ 73- Benim koğuşum .. .. ...... koğuş . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Biz buraya haber göndermiş olsak, sana idareden iletirler, değil mi? 
HÜKÜMLÜ 73 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç yaş ıııdasııı amca en? 
ŞERiF SERTAŞ ......... yaşıııdayım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- e kadar zamandır yatıyorsun ? 
ŞERiF SERTAŞ- 2.5 yıldır yatıyorum. İfıirayla beni buraya soktular. Hiçbir şeyden haberİnı olmadığı halde. 
Oğlum kız kaçırdı. Kız gitti ifade verdi ki. oğlu babasıyla beraber götürdü. Ulan bunu yaparsan yap, yapmıyor
san çekil geriye ben yapacağını affedersin. Hangi kanun kabul eder? 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç seneyedin sen? 
ŞER i F SERTAŞ-Bana yedi sene verdiler. Daha var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Oğlun ne yapıyor? 
ŞER iF SERTAŞ-Oğlum da burada. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- Sana kaç sene verdiler? 
METiN SERTAŞ- 12.5 sene. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- İkiniz de çalış ı yorsunuz dışarıda . 

METiN SERTAŞ-Tarlada çal ı şıyoruz. 
ŞERiF SERTAŞ- Mağdur kaldık . Kimsemiz yok. Malınıız, davarınıız hep onun bunun elinde kaldı. İzin bile 
vermiyor lar ki bize bir hafta on gün gidip de hayvanlarııııızı toplay ıp içeri alalım. 
BAŞKAN DR . EMA T. PİŞKİNSÜT- Siz kaç yaşıııdasınıııız? 
HÜKÜMLÜ 82- 30 yaşınday ını . 
Şimdi, bu, benim sekizinci cezaeviııı. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Her yerden paket ediyorlar, öyle mi? 
HÜKÜMLÜ 82 - Aşağı yukarı öyle oluyor. 
Bir şey öğrenmek istiyorum ben: Sistem birdir, adalet mekanizması birdir değ il mi? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Öyle olması gerekir. Herkese aynı olması lazını ve de her yerde ayn ı 
o lm ası lazım. 

HÜKÜMLÜ 82- Aynı olması l azım; o zaman neden böyle olmuyor, cezaevlerinde işkence oluyor? Yetkiyi ben 
size veriyorum, müdür, savc ılar istediğinizi yapın mı diyorlar; yoksa on lar kendileri mi yapıyorlar? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Herkes biliyor, herkes görmezlikten geliyor. Genelge yayınianıyor 
işkence olmasın şu olmasııı diye bakanlıktan: ama, genelge. biz yazdık oluyor, burada yapanlar da biz daha 
almad ık diyorlar. 
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HÜKÜMLÜ 82- Bir Giresun cezaevinde i şkenceden uyuyamıyorsun . Psikolojik olarak y ıpranıyors un . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Emniyette mi , Giresun cezaevinin içinde mi? 
HÜKÜMLÜ 82 - Hay ır , cezaevinde. 
Koğuşta uyuyamıyorsunuz, aşırı derecede işkence oluyor. Bundan bir sene önce mesela. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hücreye mi çekiyorlar? 
HÜKÜMLÜ 82- Hamam kısmı var, oraya alıyorlar . Malta var, malıaya alıyorlar . Rahatsız oluyorsun ister istemez. 
Sağlık sisteminde çok çarpıklık var. Bir cezaevine gidiyorsun çok güzel, gerçekten insani muamele var; buraya 
ge liyorsun, ben potansiye l suçluyum , ben bağıracağıma doktor bana bağırı yor. Bu, mantığa uyar mı? 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Uymaz tabii. 
Hastalığ ın var mı? 

HÜKÜMLÜ 82- Yok. Böbreklerimden rahats ı zdım , kum vardı. Güzel il gilendiler, şu an attım onları . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Burada nerede çalışıyorsun ? 
HÜKÜMLÜ 82 - Ben marangozday ım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Eski mes leğin miyd i? 
ZEKERiYE ZENGİN - Yok . Torna testiye benim de, yatkın olduğum için oraya veriyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu 2 milyon veya 1 milyonu aydan aya mı alıyorsunuz? .. 
HÜKÜMLÜ 69- Aydan aya veriyorlar. Ay ın 1 inde vermeleri gerekirken ayın 20's ini , 25' ini buluyor. 
HÜKÜMLÜ 83 - Sayın Başkanım , ben Uç sene iki aydır infaz koruma memurluğu yapıyordum . İşe başlamadan 
önce, burada korunmak amacıyla bir silah almıştık . Silah uzun namlulu bir s ilahtı. Şimdi , bize dört sene iki ay 
ceza kesildi , yirmi ay yatar cezamız var. Devlet bizi bir kalemde sildi attı. Memurlar için herhangi bir sabıka affı 
falan düşünülüyor mu veya sunu lsa, sicil affı gibi bir af, tekrar işe dönme gibi imkanım ız olabilir mi acaba? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sicil affı düşünülüyor ; ama, idarede bütün cezaevlerinde infaz memuru 
arkadaşlar da özlük hakları yönünden istekleri var, onların içinde silah i steğ i var. Eğer özlük hakları ve o silah, 
yani polisin var, şunun var, bunun var, biz de zor işin içinde çalışıyoruz, bize de silah verilmesi lazım deniliyor, 
silah verildiği takdirde bundan düşme olur mu ; onu bilemem ; ona hukuk olarak bakılmas ı lazım . Ama verilse de 
seninki uzun namlulu yani . 
HÜKÜMLÜ 83- Yani , hiçbir hakkımız olamaz mı, devlet bizi tek kalemde silip atacak? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Devlet tek kalemde silmez de, sicil affı düşünülüyor . 
HÜKÜMLÜ 83 -Yani, tekrar işe dönme imkiinımız, ihtimali var mı? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hukuk açısından ne şekilde olduğunu bilmiyorum. Üç sene iki ay diyor
sun değil mi ? 
HÜKÜMLÜ 83 - Dört sene iki ay ceza kestil er. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Altı aydan fazla ceza kesildiği zaman devlet memurluğundan ... Sicil affı 
geriye doğru tarih olarak girerse, o zaman belki faydalanırsın . Sicil afının hangi tarihten başlayacağ ı şu ana belli 
değil. 

HÜKÜMLÜ 83 - İşe başlamadan önce silah almıştık zaten. Yakalandıktan iki ay sonra ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İşte ne kadar çalışabildin? 
HÜKÜMLÜ 83 - Üç sene iki ay çalıştım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizin şikayet kutuların ız var veya mektuplarınız var, Biz mektup yazsak 
size ulaşır mı veya sizin yazdığınız mektuplar dışarıya ulaşabiliyor mu? 
HÜKÜMLÜ 83 - Ulaşıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Açık olduğunuz için siz de sorun olmuyor. 
HÜKÜMLÜ 84- Sayın Başkanım , size ulaşabilmek için bizim ne yapmamız gerekir? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Hakları inceleme Komisyonu -bana 
yazarsan ız- Başkanı Aydın Milletvekili Sema Pişkin s üt dediğinizde gelir. Komisyon dediğ iniz zaman komisyon
umuza gelir. 
HÜKÜMLÜ 84- Sayın Başkanım , ceza alma olayında suçsuz yere ceza aldım ve ben bunu insan hakalarma ilete
ceğim. O açıdan kartvizitinizi istedik. 
Cezayı yartım bitirdim, cezam dört ay kaldı. Buradan derdimi aniatmarn mümkün olmadı , çocuklarım küçüktü, 
askerdeydiler. Ankara'ya ulaşamadık . Cezayı aldık, dört beş seneyi keyfi yattık . Adli tıptan gelen raporuında -ki , 
benim dışarıya ulaşınarn mümkün değ il- diyor ki , " kişi üzerindeki yara silahla mıdır, bir başka şeyle midir, 
anlaşılamamıştır." Ben içeriye alındığım günden itibaren derdimi anlatamadım. Bu kişi kendisini çiviyle yara
ladı. Soktu çiviyi Uzerine, o kadar basit bir suçlamayla beni suçladılar ki , ınermi buradan kazağa giriyor, karşı
dan çıkma yok, tek yarayla beraber, çekirdek de piyasada yok, vücutta da yok. Diyorum , madem , bu çekirdek bu 
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kişinin vücuduna girdi , karşıdan çıknıadığ ın a göre kazağ ın içeri sinde olması lazım. çekirdeğin bulunmas ı lazım , 

vücuttaysa vücuna bulunması lazım . Bu kişiler beni fuzuli yere uçladılar, adli tıptan gönderdiğ i rapor benim 
lehinıe o lduğu halde, ben cezayı aldım ... 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çok kolay , hemen bulunabilecek bir şey . Adli tıptan gelmedi mi rapor? 
HÜKÜMLÜ 84- Net ge ldi rapor. 
BAŞKAN DR. S MAT. PİŞKİNSÜT- et değil. Silahla mı başka bir şeyle mi yaralanınıştır? Silahsa silah diye
cek, değilse değ il diyecek. 
HÜKÜMLÜ 84- Şimdi , bakın , adam, beni bu adam kurşunla vurdu diyor. Bunu iddia ediyor. Yarg ı da bunu iddia 
ediyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Adli tıp kurşun deliğ i değ il diye vermiş . 
HÜKÜMLÜ 84 - Diyor ki. kişinin üzerindeki yara silah yaras ı ınıdır bir başka yara ınıdır anlaşılaıııamıştır. Ben 
de bunu diyorum ki , Sayın Başkanıın , -bakın baştan beri ben bunu iddia ediyorum- bu kişinin üzerindeki menni 
yarası değ il , bu gittikten sonra evinde kendine dıştan herhangi bir şey soktu , çivi soktu, bilmem ne yapt ı yaraladı 

kendisini ve ge ldi şikayene bulundu beni suçlamak için . Ben iki el ateş enim, kovanda bir tane buldular, benim 
kovan ını . Bir sülale, 20 kişi , öldürmeye kasnetiler, ben bunları korkutmak amac ıy la ateş ettim ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Öbür kovan bulunmadı mı? 
HÜKÜMLÜ 84- Hayır . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Öbür kovan bulunmadan nasıl suçlarlar sizi? Adli tıp raporun var mı? 
HÜKÜMLÜ 84- Dosyanıda olmas ı lazım . Bilmiyorum burada mıdır . Gümüşhane Torul Kazasındanım . 
Adli tıptan gelen raporda diyor ki , "kişi üzerindeki yara silah yarası ınıdır bir başka yara mıdır anlaşılamamıştır." 

O rapor ge ldikten sonra da tekrar cezayı a lı yorum. Temyize yazdık . Yarg ıtaya giden dosyanın içinde bulunabilir 
diye soruştunna yaptık . Dediler ki , avukatın seni sattı, bu rapor yoktu dosyanın içerisinde dendi . Bir başka insan 
vas ıtasıyla sordurduk. Bilmiyorum ne derece doğru . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Varsa yoksa burada diyorsunuz. Sizin elinizde bu davaya ait herhangi bir 
şey yok, öy le mi? Dava numaran , dosya nuınaran .. . 
HÜKÜMLÜ 84- Yok . Mümkün değil bende olmaz. Ben içeride yatan vatandaşıın. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Fotokopisi filan olabilir bunların . 
HÜKÜMLÜ 84- Avukat ıııı almıştı. Ali Günday, o da vuruldu, öldü. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kim öldürdü onu? 
HÜKÜMLÜ 84 - Geçen sene vurulıııuştu . Adana 'dan ge lmişti. Barolar Başkanıydı vurulınuştu . Oydu benim 
avukatım . Avukatın seni satt ı dendi . Bana Ankara'dan ge len haber bu. Ne derece doğru olduğunu da bilmiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , kaçıncı koğuştas ııı ? 
HÜKÜMLÜ 84 - Ben de 1 inci koğuştayım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar kaldı çıkmana? 
HÜKÜMLÜ 84 - Dört ay ıın kaldı. 
Çıkınca ben tabii hakkıını arayacağını ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen çıkıncaya kadar biz bunu sorarız. Dava dosyanın içinde neler var, 
bakalım . 

Senin çocuğunu da aratacağız. 

HÜKÜMLÜ 69- ayın milletvekiliııı , benim de bir sorunuın vardır . 
Bizim köyde arazi dağıtı yorlar. 1942 'de arazi dağ ıttıl ardı. Arkadaş ı n dediğ i gi bi , ben de ona benzer bir komployla 
geldim . Köyde çıkan arazi an laşnıazlığ ı yüzünden cinayet oldu, iki tane de yaralama oldu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Hangi köy? 
HÜKÜMLÜ 69- .................. . . 
Bunu araşt ırabilirseniz ... Ben Adalet Bakanlığ ına dilekçe yazdım , cevap alaınad ını . Şimdi, kadastrou boşluğu 
vardır. Bizim elimizde olan araziye onlar itiraz etmiş l er. Onların elinde olan araziye biz itiraz etınişiz. Böylece, 
1942'den beri , sene 1998 'dir aynı şeki lde devam ediyor. Vurnıay la , kavgay la, her zaman da aynı olay. Biz de 
köyde azınlıktay ı z, 4 eviz. Arazi kavgas ı yüzünden evde yetkili kişi ben olduğum için, olayı kardeşim yapmıştı , 

köy muhtarıyla köy heyeti de -70 hanedir on lar, biz de 4 haneyiz- hepsi bir oldu, suçu da bana yüklediler. Bu arazi 
davası 1942' den 1989 ' a kardar sürüyor; daha ne kadar sürecek belli değildir. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çıkınana ne kadar var? 
HÜKÜMLÜ 69 - Benim cezaında beş ay vardır. 

Böyle bir durunıla yine karşı karşıyayıın . Bir daha buraya gelnıeıneın için gereken, bu arazi ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Döndüğün zaman bu ....... Köyüne gideceksin?. 
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HÜKÜMLÜ 69- Evet. Ailem oradadır, bir de köyün yarısı bizdendir hemen hemen. Az bir arazi olsaydı terk edip 
giderdik. Bir mahkeme 1942'den 1989'a kadar, bugüne kadar n as ıl sü rüyor. Davanın içeri sinde mağdur olduk. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Beldeden veya Erciş ' ten kısmen bir bilgi vardır, hala düzelınedi diye 
geliyor değil mi köyden ? 
HÜKÜMLÜ 69- Her zaman görüşüyoruz, yani izine gidiyorum. Bu dava çözülmemiş . Bir de cinayet olduktan 
sonra -bugüne kadar cinayet yoktu- araya kan davası gird i bundan sonra da işimiz kötüye gidiyor, bizzat benim 
tehlikededir; ş imdi bunun çözü lmesini istiyorum. Eğer bizim değilse, devlet, bu araziyi onlara versin, incelesin, 
devletin hakemleri var, kadastorunun hakemleri var, yetk ili merciler bunları a raştırsın ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tapunuz var değil mi orada? 
HÜKÜMLÜ 69- Eski tapumuz vardır, onların hiçbir şeyi yoktur. Bizim se onlara da versi n, yine biz razıy ı z ki 
bu davadan kurtulmamız için. Biz kendi başımıza versek olmuyor, devlet verdiği zaman herkes de, bilecek ki 
devletin verdiğini ... Bununla bizzat ilgilenmenizi istiyorum heyet olarak. Yani, çok ınağdur duruındayız . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Biz evvela bu Kocaali Köyünün muhtarına ... 
HÜKÜMLÜ 69 - Muhtar karş ı taraftadır. Muhtarla ayn ı davayı şey ediyoruz. Oranın yetki li kadastro hakim i, 
mülki amiri kaymakam bey bunlara tekrar bir talepte bulunacak . Geçen sene yazdım İn san Hakları Bakanından 
onlara bir şey g itmi şti . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bakan bey ilgilendi mi? 
HÜKÜMLÜ 69- İl gi l enmişti; ya lnı z , Adalet Bakanına bu sene yazdım, cevap alaınad ım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Adalet Bakanının işi değil ki ... 
HÜKÜMLÜ 69- Direkt ona yazmı şt ım belki de bilmiyorum , İn san Hakları Bakanına yazd ım ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yazı ge ldi mi size Bakan Beyden , ne dedi Bakan Bey? 
HÜKÜMLÜ 69- Bakan Bey gereken talimatı vermişti oraya; bir iki ay üzerinde durdular. Dedi , bunu çözeceğiz, 
1942 'den -o zaman 97'di , geçen sene- nasıl böyle bir dava sürer; bir iki ay ilgilendiler. Ondan sonra tekrar üstü 
kapalı aynı durumlar ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tamam, ben aldını notu . Evvela insan Hak l arı Bakanından sorarız bu ne 
durumdadır -çünkü on lar ilgileniyorsa, hem bir hatırlatm a olur; oradan bir cevap alacak olursak ... Sen de mi 1 
inci koğuştasın? 
HÜKÜMLÜ 69- Evet 1 inci koğuştayıın . Fakat, bizzat rica ediyorum, bununla ilgilenin . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka var mı? .. 
HÜKÜMLÜ 79- Bir senedir buradayım. Zaten yetkililer bayram günlerinden başka gelmiyorlar buraya. Bizim 
bu yol 4 kilometredir. Asvalt yap ın denildiğinde, evet diyorlar, gitti kten sonra unutuyorlar. Mahkum olduğumuz 
için mi acaba unutuyorlar, yoksa .. . 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cezaevi nin yo lu mu? 
HÜKÜMLÜ 79- Evet. Onu yaptırsanı z, biz mahkumlar ne söy ledik, in şa ll ah yerini tutar ge lir yerine. Bu yo lu
muz asva lt olduktan sonra yine her şey olacak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mülki amire söy ledi mi? 
HÜKÜMLÜ 79 - Vali beye söy ledim, savc ıya söy ledim hepsine söy ledi m. Bu yo l asva lt olduktan sonra .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , geçm i ş olsun . 

ERZiNCAN iL JANDARMA 
6.5.1998 Saat: 10.40 
iSTiHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ- Alay koınutanıınız görev nedeniyle üçüncü orduya gittiler. Kendisine haber 
ulaştıramadık . Zannediyorum gelir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzincan'da terör hemen hemen merkezde hiç kalmadı, değil mi? 
İSTİHBARA T ŞUBE MÜDÜRÜ - Merkezde de kalmadı , kırsal kesimde de nispi olarak azaldı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Belki diğer iliere göre de daha az? .. 
iSTiHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ- Biz Tunceli il e komşuyuz ; oradan gi riş ç ıkı ş lar var. Bunun dışında da, bir de 
Karadenize geçerken bizim burası güzergah olarak kullanılıyor. Şu anda bölgemizde kalıcı herhangi bir grup yok ; 
yollarıınız yi rmidört saat açık . Şu anda Erzincan bölgesinde grup olarak da herhangi bir şey yok, yazın da olma
ması için çalışınaları yapıyoruz . 

Üç dört y ıl öncesiyle, hatta iki y ıl öncesiyle bile kıyaslanamaz; 1996 y ılının Temmuzunda biz buraya 
ge ldiğ imizde yollarda yüzde 80 tehlike vardı. İki sene içerisinde çok büyük bi r gerileme var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Tunceli tarafı ? 
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iSTiHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ- Tunceli tarafı da şu anda rahat. Buna rağmen ri ski yok mu? Trafik kazasında 
da ri sk var, yağmur yağıyor, araba kayıp gidiyor veya çarpı ş ı yor . Yani , her olayda bir risk var. 
Genelde dolaştı ğ ın ı z yerler emniyet binas ı ve nezaret dediğimiz yerler? .. 
BAŞKAN DR. EMA T. PiŞKiNSÜT- Her yeri dolaşıyoruz; çünkü, birbirine bağlı. Jandarma için de geçerli . 
Genel anlamda cezaevleri , emniyetin tüm birimleri , nezarethaneler, sorgu odaları, karakollar, başsavcılık , adli tıp 
müesseseleri , hastaneler, mahkum koğuşları , patoloji laboratuvarları . yani sistemi iki üç tane şey deği l de, işler 
hale getirebilmek. Tutukluluk sürelerinin dört sene, beş sene, altı sene olduğu yerler var. Mesela Urfa, Diyarbakır . 

Adli tıp için İstanbul 'a rapor gönderiliyor, rapor bir sene olmuş ge lmemiş , iki sene olmuş gelmemiş . Oradaki jan
darma kriıninal laboratuvarı , Yan 'daki polis kriıninal laboratuvarı , Ankara 'daki jandarmanın kriıninal laboratu
varı hakikaten çok güzel. 
iSTiHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ - Ankara'dan çok ıneınnunuz . Çok kısa sürede hemen sonuç alabilme 
iınkanıınız var. 
Biraz geç kaldı ama, Jandarma laboratuvarı kurulduktan sonra çok itibar ed iyoruz. Gaziantep ' te kaldım , mesela 
orada Adana 'ya polis laboratuvarına gönderiyorduk . Oradan daha geç ge liyordu . Ankara'dan şimdi buraya daha 
uzak olmasına rağmen daha çabuk ge li yor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Teknik olarak da güze l. En son ay nı mürekkeple farklı zamanlarda atılan 
iınzayı bile tespit eder hale gelmiş . 

Eğer hakikaten olmayacak, bu insanlar buna rağmen gönderilmiş olan dosyaları içi boş olarak geri adli tıp kuru
ınuna gönderiyorlarsa o zaman oraya parmak basıp bir başka çözilm bulmak lazım . Hepsi bir araya ge lsin , daha 
bilimsel olarak güvenlik nasıl kuracaklarsa öyle çalışsınlar . 

iSTiHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ - Mesela burada olay oldu, bir çocuk öldürü ldü. Ayağında toprak izi var, 
çocuğun bulunduğu arazide olmayan değ işik renk bir toprak . ikisini de gönderdik . iki toprağ ın birbirine ben
zemediği şeklinde raporu aldık . Savc ıını zın olaydan bilgisi var. Biz konuyu biraz bildiğimiz için laboratuvara 
gönderin diyor. Burada tabii gezmelerinde çok büyük fayda var. 
PROF. DR . iOANNA KUÇURADİ- Savcı neden dolaştı. Zaten oranın görevlisiyle savcı gerektiğinde olayın baş 
tarafına bakılıyor, işbirli ğ i yapıyor, yani savc ı göndermiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bana sora rsanız, ben güneydeğuyu da doğuyu da çok yak ın tanıdım, yed
inci defa geliyorum, çok büyük değ işiklikler var. 1993 , arkadan 1996, 1997 ve bu sene çok gözle görülür bir şek
ilde askeri yapının içerisinde halka daha kucaklaşır, insanlara daha farklı bakabilen, değerlendirebilen eleman
l arın hızlı olarak gelişmesi var. Güneydoğu için de bu söylenebilir. Yine aynı yapı değ işikliği içerisinde, yine 
vekaleten il müdürleriyle idare etmeye çalışıyor, yine aşiretlere bağ lı milletvekili eliyle sistemler döndürUhneye 
çalışılıyor , yine valilik mekanizmaları gerçek anlamıyla sivil yönetim tarzının sahibi değ il, yani orada yavaş 
gidiyor bazı şeyler ; ama, askeri yapının içerisindeki o 91, 92, 93 ' lü y ıllardan sonra, sivil otoritenin ge lmesiyle 
biraz daha farklı yak l aşınılı o strateji ve mücadelede evvela komutanların kendilerinin bir defa yurtdışında , daha 
farklı bölge lerde değerlendirme yapmış olan komutanlar. 
Komutan eş l eri ile asker eşleriy l e birlikte olan o aile ya pı s ının halkla kucaklaşmas ı ve birtakım faaliyetlerin yapıl

ması ; yine, askeri hastanelerin sadece askerleri değil de halka da; yani , orada bir hastane varsa, çalışma açısından 
aslında devlet hastanelerinin yapınası gereken işi kadın doğum ünitelerine kadar halka açma açısı var. Yapılacak 
çok şey var. 
İSTİHBARA T ŞUBE MÜDÜRÜ- Biraz da ülkenin her türlü kaynağ ı önemli . İn san kaynağ ı , onun tahsil i, kültürü 
yan ında , bütçeden ayrı l an paylar ve bunların harcama öncelikleri etkili oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O bölgedeki valiliklere ayrılan ihtiyaca binaen olan para da eskiden belki 
denilebilir i şte şu kadar veriliyor filan da, OHAL içerisindeki vi layetiere de çok para gitti . 1,7 trilyon lira, geçen 
sene 1996 sonu nda Hakkari'ye, vilayete ay lık giren para. Bakıyorsunuz, müteahhit satılık müteahhit, parayı 
yemiş , her taraf, berbat. Korucu mekanizmasının içerisinde 13 yaşındaki l er korucu, 15 yaşındakiler korucu . 
iSTiHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ- Arkadaşlarımız öncelikleri kendi ihtiyaç larına göre belirliyorlar. Bazı önce
likler olayın içinde olmayınca biz uygun değerlendiremeyebiliyoruz. 

PROF. DR. İOANNA KUÇURADi - Denetim yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O hiç çalışmayan bir şey . 
iSTiHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ - Evet, konuyu örnek olarak buraya getirecektim. Mesela şurada baktığımız 
zaman görüyoruz, Erzincan deprem geçirmiş , depremde birtakım binalar harap olmuş veya olmamış . Birliğin 

say ı s ı değişmiş biz hala deprem kondu kullanıyoruz . Erlerimizin bir bölümü deprem kondularının içinde yaşı
yorlar. Bunun dışında insan hakları açısından bir düzenlemeye gittiğimiz zaman bir istanbul 'daki bir Ankara 'daki 
şartları burada temin etmek zor oluyor. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yanlı ş lık çok fazla. insan hakları derken ne insan hakları , yani dışarı
daki insan on kişi onbeş kişi aynı odanın içerisinde mi yaş ıyor. Bir dengey i kurmak lazım . içerisi cezaevi olarak 
öyle olmuştur. Nezarethaneyse girecek uyuyacak. Mardin 'de n ezarethane yapmışlar, hemen oraya götürüyorlar; 
doğru konuşmay ı bilmek lazım ; yerler italyan seramik, duvarlar yani pembe seramik . Niye parayı oraya harcı
yorsun? Onun yerine insanca davranabileceğ in , ama mahkum olduğunu da hissedebileceğ i bir mekan yap, üç tane 
yap, beş tane yap. 
iSTiHBAR.A T ŞUBE MÜDÜRÜ - Geçen sene buraya ge ldiğimizde 5 ayrı hücre vardı, biz onları kaldırdık . 
Orada gördüğünüz gibi, güzel, modern , bayanlara yarı güze l bir yer yaptık . Çift ınaksa tlı kullanıyoruz. En son 
bir yaralı terörist kızım ız geldi , yani buradan gitmek istemedi . Şimdi , aşağ ıy ı görereceksin iz. Bu yaralı yakalandı, 

hastaneye ge liyor, burada hastaneden dönünce bizde ka lıyor 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Terörist n as ıl " kızınız" oluyor, burada altını iki defa çizmek lazım . 
iSTİHBAR.A T ŞUBE MÜDÜRÜ - Efendim, yara lı yakalanıyo r, burada kalıyor. Devlet güvenliğe g irdi ğ i içen 
Erzurum cezaevine ... Kendi isteğ iy le katılmamış , kaçırılınış, araştırıyoruz gerçekten kaçırıldığını öğreniyoruz . 

Teröristlerin içinde kala kala artık onların hal ve hareketlerine uyınaya başlamış . Eylemiere girmiş. Ondan sonra 
ilk fırsatta ya kaçmış veyahut da yaralanmış , şöyle veya böyle ele geçmiş , ele geçti ğ i zaman zaten hemen aslına 
dönüyor, kaçırıldığ ı güne dönüyor. Elinden azaıni yardımı gösteriyor. Kucaklamak lazım , insan olarak, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olarak kucaklamak lazım . Yapıyoruz bunu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT-Biraz bölge lerde kurumlar arasında daha iyi koordineli çalışmak lazım . 
Mesela cezaevleri en uç nokta, işin bitti ğ i yer olarak sosya l yönüyle de bırakılınamal ı , hem adli yönüyle hem törer 
yönüyle . Mesela Erzurum'da bayan koğu şuna girdik, üçü -onların tabirine göre Türk solu- TİKKO ' lu , iki tane de 
PKK'lı bayan, bir tanesi 36 yıl yemiş. İçeride de 5 tane daha di ğer bayanlar var. Bir tanesi İzmirli bir kız, beyini 
öldürmüş filan ; hepsi aynı yerde kalıyor ve o bayanlardan bir tanesi tamam kaymış, aynı ağızia konuşmaya 

başlamış , ötekilerde böyle ... Çok tuhaf bir ortam, bayansa bayan yani , ayırın. Bunu valiliğin bilmesi lazım . 

Cezaevi müdürü kadınları bir koğuşa doldurdun , doldurdun , ama bir süre sonra dışarıya çıkıyor. 
İSTİHBAR.A T ŞUBE MÜDÜRÜ- Nihayetinde, suçlu da olsa bir yerde artık suçlularla, suç failieriyle karşılaşa 
karşılaşa insan bir yerde bu işi herhangi bir i ş gibi görmeye başlıyor, duygusa llıktan tuzaklaşıyor. Kanunların 

verdiği görevler var. 
ERZİNCAN İL JANDARMA ALAY KOMUTANI CANAN TÜRKAN- Merhaba, hoş ge ldiniz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Merhaba. Cezaev lerinin hepsini , ceza sistemi, ceza adaletinin işlemesi 
hepsi birbirine bağ lı olduğu için, tek cezaevinde mahkum hakkını aramak veya suçlunun hakkını aramak gibi bir 
yanlışlışı ğ ın , bu zamana kadar şikayetler olduğu zaman oraya gitmekle sürdürülmesini baştan biliyoruz. Şikayet 
olduğu zaman gidiyorsunuz, açlık grevi yaparken gidiyorsunuz, yani şu var diye ... Yani , sistemin, Parlamento 
olarak, yasama organı olarak neleri eksik, ne yapabiliriz; yürütmede genelge ler doğrultusunda ve gerçekten dev let 
politikası olarak ifade edilen doğrultusunda ne aksamalar oluyor, olur mu olmaz mı , onun bilinmesi . Hakikaten 
halk ve sivil yapıda ne kadar sahibiz bu işe . Bunların hepsini kardığ ıınız zaman bizim komisyonumuzun çalış
maya bakış açısı böyle çıkıyor . Yoğun olarak, Türkiye 'deki 550 cezaeviyle birlikte ceza sistemi, ceza ada letinin 
işlemesi ve infaz kurumlarını ve Parlamentoyu birbirine bağ lı olarak inceliyoruz. 
Şu anda Erzurum, Erzincan'ı bitirdik , İl Jandarma olarak sizlerle de görümek istedik. Zaten bütün birimlerin 
içerisinde hem jandarma genel komutanlığ ı , hem İçişleri Bakanlı ğı, bu iç ve dış güvenlik birimlerinin sistemini 
bir kez daha değerlendirmek üzere -zaten sorduk-onlar da birtakım çalışmalar yapmışlar. Ancak hala olan veya 
olabilmesi muhtemel gibi değerlendirilen yapı , yani adil hizmetin içindeki yapı , dış güvenlik birimlerinin takip 
ettiği yapı mantıklı bir yapı değ il ; şu anda görünen o. 
İkinci bir nokta : laboratuvarlarla, kriminal değerlerle ilgili olarak giden yapı. Onun da belirli noktada bağlant ı s ı 
olduğu için . Adaleti i ceza var ınıdır yok mudur, sistemin çalışınasında jandarmanın kendine ait özellikleri vardır 
veya verilen cezanın uygulamas ıyla süre olarak yerine getirilmesinde bir sakınca var ını yok mu ; bu konumuzun 
dışında . Ama, tutukluluk süresinin uzunluğunun yan etkilerinin bu sistem içinde incelenmesi konumuzun içinde. 
Oradan başlayarak sorgulama alanları , sorgu şekli , sorgulamada görev yapan personelin yapısı , herkes bülbü l gibi 
kalıbı söylüyor. Onun için değerlendirmede bizim kendimizin içinde güven duyabileceğimiz bir değerlendirme 
mekanizması oluşturmak ... Hiçbir yerde gerçek sorgu eğitimi almış personel görmemize rağmen , e l eınanların 

böyle olmamasına rağmen , herkes nasıl sorgu yapıldığını ve seç ildiğ ini , insan haklarına uygun, delillerden 
suçluya gitmek üzere soruyoruz efendim ... Onun için ardından bir güven mekanizmasının çok doğru biçimde 
oluşturulması ve gerçekten de bilinen sistemde herkes elini taşın altına koyarak bi r iyileştirme yapı l ması laz ım . 
Çok net düşüncemiz var. Genelde ge lenler çok samimi söylemek gerekirse, bir yerde, efendim biz İnsan Hakları 
ge ldiğ i zaman, yurtdışından heyet ge ldi ğ i zaman, araştırıyoruz hemen bilgi veriyoruz, bana açıyor telefonu işte 
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bilmem derneği başkanı diyor ki , Sayın mildür bu ne demektir, böy le alınmış . Yani bunun insan hak l arının gerçek 
anlamda işlemesiyle devlet anlayışında bir şey göremedim . Bir cezavine gidiyorsun , genelgeyi sa lt uyguladığını 

söylüyor, öteki cezaevine gidiyorsun, genelgeyi kendine göre yorumlamış , kendine göre uyguluyor. Mahkum 
televizyonda izliyor, falanca cezaevinde dışarıya çıkışta 1 saat görüşme var, bizim cezaevinde 1 O dakikada 
kesiliyor. Demek ki , biz farklı muamele görüyoruz. O zaman demek ki , bunu bir sorun olarak tespit ediyorsak, 
bakanlık , hükümet, gerçek anlamıyla yayınlar . Ne lüzunıu var kırk tane yay ının . Açlık grevi yapacağım , şunu ala
cağını bunu alacağını değil. Koşullar tanı düzgün değil ; olabilir; ama, her yerde budur. Bir sene sonra bu değişe

bilir belki. O da yok. 
CANAN TÜRKAN-Aynı kulvarda koşuyoruz da; fakat, o güven ortamı bozulan bir ortam. Buraya gelince bir 
de anlayış farklılaşıyor, kavramlar farklılaşıyor gibi geliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kavramları da koynıamız lazım , kavramlardan da korkuyoruz. 
CANAN TÜRKAN - İnsan hakları deyince, insan hakkını çıplak olarak düşünebiliyoruz veyahut da nıaksatlı , 
giydiri l miş imaj la dilşilnebiliyoruz. Çıplak olarak insan haklarını dilşündilğü nıilz zaman problem kalmıyor zaten, 
yani herkes aynı şeyi düşünebilir durumda; ama, zaman zamanda farklılık olabiliyor. 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ -. Resmi nıakanılarda, uluslararası yerlerde, ama insanlarda kullanılan bir 
değer yargısı var, insan hakları iy i, insanlar çıkarlarını da bunun arkasına saklanıaya çalışıyor . Oysa dediği niz 
gibi, bütün politik nıillahazaların dışında bir insan hakları var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdiye kadar mahkumların dışında infaz nıenıurlarıy la da görüştilk , 
idari yönetim le de görüştük , dışarıdaki alilelerle de görilştilk , sivil toplum örgütleriyle de görüştük . Bizzat görev 
başında olup da, polis mesela dün tanıştık , hakikaten onsekiz saat çalışıyorlar, tamam; ondan sonra efendim o 
yanlış yapmıştır, hayır. ilç tane beş tane kişiyi değerlendirip yargılamak deği l Yanlış varsa en bilyük inıtizaylıdan 
başlar. 

CANA N TÜRKAN - Fakat, biz arkadaşların beyanları herhalde doğru . Örnek olay söyleyeyim, gerçekten olmuş 
bir olay: Dışarıdan herhangi birisi mümkün değ il ; yani, jandarmanın veya polisin suçu aydınlatma, suçluyu 
yakalama tekniğine uymas ı milmkün değ il gibi ge lir. Anlatayım . Olay burada geçnıedi. Seydişehir'de vatandaşın 
bir tanesi birini av tilfeğ iyle vurmuş ve haber geldi , ekip gitti, ondan sonra adamı köyden aldılar, bölilk merkezine 
getirdiler. Bakt ım , yaşlı bir adam , 60 kilsur yaş ında bir vatandaş . Bizimkiler apar topar getirnıişler . Gel bakalım 
dedik, bölilk konıutanınn makamına oraya aldık , oturttuk. Sabah 5.30 falan , sen daha kahvaltı yapmanıışs ındır 
kahvaltı isternıisin ; valiahi komutanını yapmadım dedi ; çay, peynir, ekmek getirtik; adam oturdu onu yedi. Söyle 
bakalım , şu olayı bir anlat. Tabii adamı olay yerinde bulmadık biz, silahı yok piyasada, itirafı yok, cesareti yok. 
Olayı bir anlat. Valiahi eskiden beri o adam bana takılıp duruyor, hayvanları otlatmaya götürüyordum , o da karşı 

dan geliyordu, bununla karşılaştık , genelde onun elinde bir tane asa vardır, bana buradan geçemezsin dedi , ben 
de geçerinı dedim , çektim vurdum dedi . Silah nerede; filan yerde, s ilahı aldık , adamın ifadesini aldık, doğru 

savcıya teslim ettik, hemen nezarete ginneden doğru cezaevine. Sorguda böyle bir teknik kullanıldığ ı veya bu 
şekilde yaklaşıldığın ı söy ledi ğiniz zaman, bazıları belki jandarnıada , polisde olabilir mi diye düşilnebilir . Ama, 
gerçekten bu tür olaylar oluyor. Sene ı 985 yanlış hatırlamıyorsam olayın tarihi. Savcılıkta da itiraf etti , vatandaş 
cezasını çeker, bizi ilgilendiren bir olay yok, biz sadece suçluyu yakalamak ve aydınlarmakla sorunıluyuz. Şimdi 

arkadaşlar hukuka uygunluğunu anlatınca, gerçekten bazıları nadiren çıkıyorsa da her işi usulüne uygun yapan da var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- GerçeJ..'ten seslerinin duyulması lazım ; takdir edildiğinin , nornıal olduğu
nun bilinmesi lazım ; ama, polis teşkilatında atanmas ında , terfisinde değer yargılarının , o polis hakkında iyi polis 
dedirtebilecek olan değer yargılarının bir kez daha gözden geçirilmesi lazım . Yani , bir ilin hiç hırsızlık olayı 
bırakmanıak, tüm failieri bulmuş olmak, olaylarıntUmünü aydınlatnıış olmanın yapısı o polisin iyi çalışmasıyla 
da eşleştirildiği için, diyelim ki , sorguda olsun, asayişte olsun, di ğer birimlerde olsun kaç tane olayı açığa çıkart
tıysa, kaç tane olayın failini o olayla eşleştirnıiş ise o polis iyi polis . Ama, bunun kötü bir yanı var; nasıl bir sorgu 
yapacağının tekniğini de net koyanıamışsa, bu sefer bir suçtan ge lene beş altı tane suçu da yükleme ve dolayısıy
la olayları karşısında bitmiş olmasını görmek, çok da mantıklı. Halbuki yetişmiş teknik bir ekip ve gerçekten 
özlediğimiz anlamda yapı kurulmuş olsa, o zaman iyi polis dilşilncesi her bir olay için -aydın lanmasa bile- dedek
tif gibi bulduğu delillerin sayısıyla eşleştirilecek; böyle bir şey olmuş olsa, öteki türlü , şiddete başvurnıada veya 
zorla kabul ettirme yapmadan olayların , aman bizi de kurtar, beş tane olay al üstüne dedirtmeyince iyi polis bul
mak olur. Onun için de sorgudaki insanın , sen iyisin, sen fenasın değ il. Bütün o bakış açısını böyle düşünürek 
bizim çalışmamız öyle. Kimseyi kırmak, üznıek istemiyoruz, sadece tespitlerden sonra önerilerin devlet politikası 
olarak ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Devlet politikası nasıl oluşturulur ; devletin tüm kurumları bir araya 
gelir, tespitlerde somut olarak gözle görüneni ortaya döker, denıogoji yapmaz. , kanaat söylemez, yorum söyle
mez, oradan çöztime doğru gider. 
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Terör bi tt i; ama, terör şehirl erin içeri sinde hep kurgu lu bir yap ı. Aydın 'da 15 bin HAD EP oyu çıkını ş tı geçen 
dönem içerisinde. Buna karş ılık 48 bin MHP oyu çıktı. Konvay lar hala daha gözümün önünde, hepsi boş 

a raç l arın ; am a, 3 bin tane MHP konvoyu yan yana geçti . Bu etkil eşim hoş değ il. Yani , politik olarak ne yapıl a 

cağ ının bilinmes i l azım . Devlet olarak değerl endirm ek l azım . Birimlerin hepsi i ş in içine girm eli ga liba. 
CANA N TÜ RKAN- Tahsil , kültür seviyes i, eğ i t im sev iyes i etkili olacak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Ben şuna in a nı yorum : Eğe r Türkiye Cumhuriyeti 80 tane sağ lık müdürü, 
80 tane va li , 80 tane milli eğitim müdürü, 80 tane o ilin en üst düzey komutanının ve bütün sistemlerde oraya 
dayanıyor . B eş ay o lmu ş. Erzincan cezaevine bir doktor a tanmı ş, beş aydır sağ lı k müdürünün haberi yok. Berber 
şaplı suyu kull anı yor , öteki ispirtoy la temi zli yor, halk sağ lı ğ ı değ i şti . Yani , ni ye cezaev i bir tek orada tek baş ın a 

ka l s ın , her kurum sorumlu . Hiç a l a k as ı yok gibi gözü küyor, her kurum sorumlu . 
CANA N TÜRKAN - Ş imdi , i ş in as lın a bakacak olursak, ad aını 24 saat -tabi i anormal bir şey olmadıktan sonra
tutabiliyoruz. Cezaev i demek için bence bin şahit l azım , hiçbir yapıya, hiçbir tipe uymayan bir şey . Kapas ite bu, 
koy içeriye. Mahkum çıkı yor , ş u kadar bir yerde 100 tane mahkum . Bi zim cezaevim izin-gördünüz- ne iç yapı s ı 

ne dış yapı s ı hiçbir zaman bir ın ahk u mun idea li değ il. Adam girmi ş oraya , bizim buradan zorla çıka racak hali
miz yok, ç ıkınıyorum di yor, buras ı benim hoşuma gidi yor diyor. 
H üküınl ü veya HÜKÜML Ü olarak oraya ge liyorsa, bu ra nııı şa rtl a rının rahat o lm as ı l az ım . Yoksa. tamam, 
malık um o lmu ştur. götür koy oraya. Suralar yine iyi. G üneydoğuda ben çok ça lı ştım . Evden bozma toprak daml ar 
var, karyo la yok, yere atı yo rsun , yer ya tağ ında yalın baka lım . Bir hafta Jı ava l andırın azsan , bir ba kıyorsun yatak
lar ç ürümü ş, mahkum da hasta o lmu ş. 

BA ŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Gardiya nlar hasta; hiç kontroldan geçmiyo r. 
CANA N TÜR KA N - Bu n l a rı ele almak, bunl a rı di le getirm ek l azım . i s tedi ğin kadarpolis ten jandarmadan dayak 
ye, dinl eıniyor , zaten öbür türlü bir h ak s ı z davra nı şa içeri girer girmez hemen dil ekçey i day ıyor ; jandarın ada veya 
peliste i ş kence gördüm diyor. Hak im yakaını za yapı ş ı yor , gel baka lım , bunun h esabını ver. 
BA ŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Kaç tane oldu mese la? 
CANAN TÜRKAN-Ben o lanl arın hiçbirini görmedim . H akkını arayan a rı yor . 
BA ŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- H akkını a rayaını yorla r efendim . Sistem içeri sinde dektorun Hipokrat 
yenıinine uygun rapor verdi ğ i veya veremediğ i veya her sistem aç ık o lduğu için bir ilin içeri sinde, bugün hekim 
lik ticaret mekani zm as ı gibi görülmektedir. Do l ay ı s ı y l a , aç ı k çok faz l adır , yani herkes birbirine muhtaçtır. Öteki 
taraftan poli sin kendisine göre bir düzeni vardır , sorgulama metodunun içeri sinde uygul adı ğ ı metot va rdır . Öteki 
taraftan her bir birim kendi içe ri sinde denetl eme zorunda; kimsenin kim seyi denetl eyecek hali kalınamı şbu 

ülkede. " Darp cebir yoktur" di ye yazıl an raporl a rı , doktor, özgür irades iyle verm esi gerekirken, vermedi ğ i , 

ve remediğ i taktirde de gerçekten ben çok s ıkıntıday ını dey ip en üstteki mülki amirine konuşamaınaktadır. Buna 
karşılık , gerek jandarm a olsun gerek poli s olsun doktor için "darp cebir vardır, yoktur" raporu verilm e mezaniz
nı as ında rahats ı z lık duymas ı l azım . Yani , geçm eyen, duymayan bir rn eka nİ zın ay ı da i ş l etm enin anl amı yoktur. O 
zaman ne yapalım , oturup bir konuşmak l azım . 

CANA N TÜRKAN - Olay lar içeri sinde örnek olay lar. Ben size örnek verey im . Sene 1983 Ba rtın ' da özel tip 
cezaev inde koruma bölük komutanıydım ben, koğuşa girdik, normal mutat arama var, savc ılı ğ ın yapın as ı gereken 
arama; fakat, hükümlüler bırakmadı ğ ı için jandarm a gücüyle arama durumu va r, girdik koğuşa, va t andaş i ara di 
yoruz arkadaş l a r ayrılın a raya lım . Hepsi yumak oldu , bi rbirlerine sarıldıl ar ve biz onl a rı ay ırm ak için zor kul 
l andık ; çünkü, adam yumak oluyor, ayrılmıyo r ve koğu ş un bir ta rafını s ıkı ş tırdıl a r, o bölüm e de geçeıniyoru z, zor 
kullandık , zor kull anın anın sonucunda bir kı s ım arkadaş l a r tabi i etkilcndiler. 40 ki ş ilik koğu ş ta 19 ki ş i doktora 
çıktı , 19 'u da rapor aldı. Şunun ş uras ında ş u iz vannı ş , buras ınd a bu iz varmı ş diye. O dönem, malumunuz, daha 
s ıkıyönetimin devam ettiğ i y ıll a r. Dilekçeleri Güney Deni z Saha Komutanlı ğın a gönderdiler, s ıkı yönetim le ilgi
lidir di ye, orası da mahalli malıkeın e l e rl e ilgilidir diye iade ett i. Bartın ağ ır ceza da ya rg ıl a ndık . H üküıniill er diyor 
ki , bu emir verdi , askerlere bizi dövdürdü di yorlar, iddia onl arın böyle. İ ş te raporl a rınıı z di yorlar. Dövdürnı ek 
maksadıy l a herhangi bir şey yapmadık . Neticede ya ptığ ımı z şey, onl a rı ay ırm a k maksadıy l a zor kullandık , 
kanunun verdi ğ i zor yetki si var, o zor yetkisinin içeri sine giren zor aletl eri var, zorun tekniğ i var, görevin i fa s ı 
na yetecek kadar olan m iktarı var, on l a rı bi z aş ın am ı ş ı z . Ya rg ıl andık , beraat ettik . Hem de s ıkıyön etim dönem inde 
özel tip cezaevinde olan bir olay la ilgili yarg ıl andık ve beraat ettik . 
Hiçbir lıilkümlilnün bu olay la ilgili herhangi vücudunda uzun süreli ka lı c ı etki. vesa ire, ş u bu ka lm adı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, orada yanlı ş lık başka bir şey, yarg ıl anmak da hata. Konu , hem 
yönetme liğ ine hem disiplin kuralına hem de teknik olarak bunun ifades ine dayalı ; yani , içeriye g irdiğ i zaman 
daha evve lden insanlar bilmi ş olsa, bu şekilde bu cezaev inin kura lı budur ve o kural i ş l e tilnı e lidir , bozulnı aına
lıdır, o kura lı koy ınuyor ki . Eğer hükilmlüye söy l enmişse , siz bu türde duracaks ını z, bu şekilde bir arama 
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yapacagız. Siz, şahit olarak bunu ifade edemiyorsanız, ama, o adam sırtındaki morlugu gösterdigi zaman onun 
dedigi dedik oluyor. Halbuki girildigi takdirde ne tür zeminde olacaksa, tekrar konuşulup uyarılar belirlense, 
geç in arkadaşlar, geçmiyorsanız birinci ihtardan sonra olmadıgı takdirde şöyle gibi. Yani , olay ı hukuki yapıya 
uyariayabiiecek bir şey olması lazım . Bu tecrübe tabii . 
CANAN TÜRKAN - Herhalde başka bir sistem bulamadılar ki, oradaki bölük komutanın da işkence veyahut 
bölmek maksadıy la bir eylem yapmadı ğ ını, sadece görevin ifa s ına yönelik çalışınalar yaptığını ortaya çıkarmak 
için agır cezaya çıkarmaları gerekti , ç ı karıldık ve ceza almadık . Biz demağdur olmadık . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mesela söy leniyor: "CMUK çıktı, suçluyu koruyorsunuz, 1930 ' 1u 
yasalarla da polisi çalıştırıyorsunuz." Hayır efendim çok iyi işliyor mekanizma, sorun yok diyor. Nasıl diyor; 
tabiri caizse, Erzincan 'daki çok enteresandır ki, 52 haftalık , yani hiçbir kurumda böyle bir şey söz konusu ola
maz. Erzincan barosu 1998 yılı nöbetçi avukat çizelgesi bir y ıllık yap ılıyor. Neden ; çünkü, bu işlem çalışmıyor, 
avukat hiçbir zaman yanında degil, yani avukat gelmiyor ve var mı diye bakıldıgı zaman, diger illerde görüyor
sunuz, ocak ayında ge lmiş karakollardan haberi yok, baro başkanının adı var. Baro başkanı mümkün değil 

gecenin saat 23' ün de kalkacak da ge lecek . Bir tane, iki tane olsa, tamam der. Yani , o zaman aldatmadan bir 
çözüm getirmek lazım . Bir yıllık yapmış , koymuş oraya. Bunun izin ayı olur, bilmem ne olur. Bu kadar komik 
mi ; olamaz böyle bir şey. 
CANA N TÜRKAN- Tabii, hatalar var, eksiklikler var. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, iyiniyetle üstüne gidemiyoruz; çünkü, birbirimize güvenmiyoruz. 
Kurumlar arasında güven bunalımı var. 
Tekrar teşekkür ediyoruz. 
Biz, nezarethaneleri , sorgu odalarını şöyle bir görelim . 
KOMUTAN - Personel gazinosu ve kanıini burada . 
Altta n ezarethane var. 
(Nczarcthane, maran gozhane, kalorifcrhanc, er ve crbaş gazinos u ve kantini , mutfak, malzeme deposu görüldü) 
(Erlcrin koğuşları , karargii h binaları, malzemelik, araç bakım yeri, kalorifcrhanc görüldü) 
BAŞKAN- Bu mazgal nedir, bir yere açılıyor mu? 
KOMUTAN- Tüplerin konuldugu yer burası efendim; içeride tehlikeli olabiliyor. (Mazgal kapagı açılarak , tüp
lerin konulduğu yer görüldü) 
KOMUTAN- Aşağıd a yine depolar var. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- Bir depoya bakabilir miyiz? 
KOMUTAN- Tabii. 
Burada, sol taraftaki askeri suçlular için , ceza alan ve alay komutanının cezalandırdığı personelin kaldığı yerler 
var. Aynı zamanda askeri firar suçluları da buraya geliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereden geliyor? 
KOMUTAN - Bunlar firarl, çevre illerden , doğudan gelen bütün tirarileri toplayıp buradan sevkini il jandarma 
olarak biz yap ıyoruz; yani, adli bir olayla ilgisi yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Hepsi mi öyle? 
KOMUTAN- Hepsi öy le, kendilerine sorabilirsiniz. 
Erzincan toplanma yeri, burada toplanıyor, biz sevk ediyoruz. 
(Malzemelik ve depolar görüldü) 
KOMUTAN- Kaçma problemi olmuyor da, sevk problemi çok büyük bir problem bizim için . Aşağı yukarı 40 
civarında batıda il var, her birinden birer tane firar geldigini düşünürseniz, 40 tane askeri fırari ; doğudaki biriik
Iere sevk ediyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burası ne? 
KOMUTAN- Burası bizim erlerimizin koğuşları. Yan tarafkarargah binanıız. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Karşı taraf? .. 
KOMUTAN- Sağ taraftaki koguş binası , öbür tarafyine malzenıelikler, alt tarafta kademe var, araçların bakıl
nıası için . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neresi subay gazinosu? 
KOMUTAN- Biraz önce girdik; nezarethanenin, sorgulama odasının bulunduğu yerin üzeri , sağdaki bina bizim 
karargah binamız . 

(Çay ocakları, terzihaneler görüldü, gazino görüldü) 
Burası gazinomuz. 
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BA ŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunun , a ltındaki odalar? .. 
KOMUTAN- Kalorifer, sorgu oda l arı , biraz önce bakt ı k . 

Karargah binas ının tüplükleri o luyor. 
Hizmeti iierin koğuş u ve alt tarafta da biraz önce gördüğümüz eri erin sevk edildiğ i yer. 
BAŞKAN DR . SE MA T. Pİ Ş KİNSÜT- Biraz önce g irdi ğimi z komutan kı s mının a l anı nereden baş lıyor? 
KOMUTAN - Şuradan it ibaren baş lıyo r . 

BAŞKAN DR. SE MA T. Pİ Ş KİNSÜT- Bunun a ltında ne var? 
KOMUTAN- Kalorifer var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Öbür tara fında? .. 
KOMUTAN - Öbür ta ra fında bi r şey yok. 
OSMAN KILI Ç ( İ stanbul ) - Bu kapının a ltında bir şey var mı efendim? 
KOMUTAN - Hay ır , herhangi bir şey yok. Kalorifer var, marangozhane var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Peki , içeriden bunun altın a girilebiliyor mu? 
KOM UTAN - Tabi i', girdik efendim . O k adın-erkek nezarethanelerine. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Ama, şuraya kadar ge ldik ; ş u iki bölüm ? .. 
KOMUTAN- Bunun a ltı ayrılmı ş durumda, kaloriferhane var, iki nezarethanemiz var, indiğ imiz yerden koridoru 
geçti k, en son tu va let vardı , buras ı ka lori fer ve marangozhane; do laştı ğımı z yer de ş uradan duvarla kesiliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Öbür taraf? .. 
KOMUTAN- Öbür tarafından , ş urada tüplük vardı. Buras ı ay rı bir bina. 
Eratın gazinosu var, hemen yanında . 

BAŞKAN DR . SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Onu gördük. 
KOMUTAN- O aradaki boş luktan geçmi ştik . 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Şunlar hücreydi demiştini z; o bu şekilde n as ı l oluyor? Şimdi , iki tane, 
daha evve l hücreydi değ i ştirdik deniliyor. 
KOMUTAN- En son emir ge ldiğ inde_ 

BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Hay ır , çizim olarak burada n as ıl oluyor? 
KOM UTAN- Ş imdi , buras ı duvarın geni ş liğ i ya, birer kiş inin s ığabii eceğ i hücreler şeklinde oluyor. 5 tane hücre 
vard ı. 1995 y ılın a kadar öy leydi . Sonra bu hücreleri k a ldırdık , ikiye böldük, bayan ve bay olarak 6 ki ş ilik . 

OS MAN KILIÇ ( İ s tanbul )- Daha önce kaç ki ş ilikti ? 
KOMUTAN- Ayrı ay rı 5 ki ş il ik.. l 995 y ılın a kadar öyleydi , daha sonra, bu insan h akl arıy l a ilgili emirler geldik
ten sonra, nezarethanelerin şekli şema li ; şe kil olarak gösterildi , bozduk, bu hale getirdik . 
OSMAN KILI Ç ( İ stanbul )- Sadece bu tadilat mı yapıldı , başka tadilat yapıldı mı ? 
KOMUTAN- İ çeride yataklar konuldu, tamamİy l e elden geçirildi . 
OSMAN KILI Ç (İ stanbul )- Çizimde tüplük dediğini z yer şuras ı mı ? 
KOMUTAN- Şuras ı , gazinonun ocağının tüplüğü , alt taraf mutfak oranın tüplüğü . Dilerseniz bütün pencereleri 
açtıralım , bir bakın dı şarıya . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ş imdi , alta girip geçelim , şuradaki yerden çıkalım . 
KOM UTAN- Ç ıkam ay ız, oradan ç ıkı ş yok . 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Oras ı nereye kadar ge li yor? 
KOM UTAN - Bakın , üstü bir bütün olarak aç ık , en son duvar burada. Buras ı sorgu ve nezarethane, bu tarafı 
kalorifer ve şey , bunun kapı s ı öbür tarafta, di ğerinin kapı s ı o tarafta. Di lerseniz adımlayalım , arada boşluk fa lan 
yok, bu duvar komple böiUyor. 
( Bina dış ın a çıkıla ra k inceleme te kra rla ndı ) 

Bina "L" şeklinde, ş imdi , bu taraf bizim merkez bö lUğUnUn koğuş l arı , bu taraf biti ş i k, şu gördüğümUz duvar o 
şekilde gidiyor. Şurada bir u zantı yapılmış , buraya fırın konulmuş, g iri ş buradan . Aşağ ı s ı , ş imdi nezarethanelere 
ineceğ i z, bu tarafa uzanan da gazina binas ı. Arada, eratın gazinosu var, içi boş olan tüplük şurada . İşte , böyle bir 
şekil. Duvarın öbür tarafı bizim koğuş lara bağ lı. 
BA ŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Suranın a ltı fırın mı ? 
KOM UTAN- Evet. 
BAŞKAN- Fırının diğer tara fı ? 
KOM UTAN- Bahçe. 
BAŞKAN-Bunun altında ne var ş imdi . 

KOMUTAN- Bunun altında bizim merkez bö lüğün deposu var. Çizimde şuray ı unuttum; burada bir uzantı var. 
koyduğumuz şekilde (U) şeklinde bir bina oluyor. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunun altını da görelim . 
Ortada gazirıo gibi bir şeyiniz var, binanın tam altının aynı metrekarede bir yeri olması lazım . 

KOMUTAN- Benim bulunduğum bu binanın altında bir şey yok. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- Neden? 
KOMUTAN- Zeminde duruyor. 
Bakın , uzun bina geliyor, dönüyor "L" şeklinde. Onun altı , kaloriferhane ve nezarethane. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Depo olan. 
KOMUTAN- Depo yok; marangozhane var. Marangozhane, kaloriferhane, nezarethane ve sorgu yerleri var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nezarethaneyle, aradaki koridor, sorgu yeri binanın eni kadar ını ? 
KOMUTAN - Değ il. Kaloriferhane geliyor buraya . 
Köşeden itibaren bunun alt tarafında bir şey yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki bunun altında nereye kadar indiniz? Şunlar nedir? 
KOMUTAN- Bunlar depoların pencereleri. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Böyle koınple giderken, köşede öyle giderken, niye onun altını yap
ınasınlar da, buraların altını yapsınlar; çok mantıklı bir izahı yok. 
KOMUTAN- Onu yapanlara sormak lazım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hepsinin alt katını yaparak gitmişler, o bina da bu tarafa dönüyor. 
KOMUTAN- O, dönüldükten sonra olan kısmın a ltı yok, yapılmamış . Hepsi bir elden çıkmamış ; demek ki ilave. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hayır ilave değil , çatı bütündü . Beraber yapılmış bunlar, ayrı değil. 
Şimdi, benim anlayamadığım nokta şu: Şuraya kadar olan yer -bu binayı yukarıdan düşünün- yarısı, öbür yarısın
da ne var? 
KOMUTAN- Yani ... öbür yarısı toprak..herhangi bir şey yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani bunun yarısı böyle durup, yarısı boşlukta mı kalmış? 
KOMUTAN- .. ... . . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burası dış duvar değ il. Öbür taraftan indiğimiz zaman, bunun öbür 
tarafını göremeyecek miyiz? 
KOMUTAN - Ara boşluk. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- Eni uyuyor. Yani , şunu demek istiyorum, bu binanın dışarıdan bakılınca 
en kısmı , şunun yarısı kadar, öbür tarafında ne var diyorum ? 
KOMUTAN- Öbür taraf yine dış duvar. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- Şu koridor eniyle, şu nezarethane eni eşit mi? 
KOMUTAN- Aynı ; adımlayalım. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- O zaman, buranın dış duvar olması lazım . 

KOMPLE- Sol, komple dış duvar. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, o dış duvarın gidişini görelim o zaman? 
KOMUTA N- Buradan deponun öbür duvarını görüyorsunuz, orada bitiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu tarafı görüyoruz. bu tarafta sorun yok. Bu taraftan şuraya kadar gelen
ler daha geniş duruyor. 
KOMUTAN- Değil , aynı. Dışarıdan bakalım . 1946 'da yapılmış. 
(Dışarıya çık ı ldı) 

Bahçeıniz, şu duvarda bitiyor; alt katla buranın genişliği aynı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Girmediğimiz yer, şuradan itibaren, şu kapalı olan yerin altı. 
KOMUTAN- Evet efendim, onun altı yok zaten, öbür tarafa bir şey yapmamışlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orası yaklaşık lO metre civarında uzanan bir bölümün altı yok. 
KOMUTAN- Evet, bir tek oranın altı yok. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- Çok yardımcı oldunuz. Sağolun . Söylenenlerin, iddia edilenlerin ve 
doğruların net olarak ortaya k ~mulması lazım , hani , kimse şaibe altında kalmasın , o nedenle sizleri rahatsız ettik. 
Çok teşekkür ederiz. 

4. KOGUŞ (Tekrar gelindi) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- HÜKÜMLÜ 53 , 4 üncü koğuş . 
" 14.8.1994 ' te il jandarma alayında sorgum oldu" diyorsun, tekrar tarif ediyorsun, kapının neresinden girıniştin? 
HÜKÜMLÜ 53 - Gazirıonun girişinden, şu yan merdivenden aşağıya indik. Bir tur sağa döndük, sonra kapı gibi 
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bir yerden geçtik, doğru yürüdüm , do l a ndık ge ld ik hücrelerin oraya ; çün kü "bak, orada adamlar var" dedi. İlk 
önce beni iş ke nce ye rine götüreceklerd i, " iki adam var, komutaniarım ı z var ifade a lıyorla r" dedi . Bağ ırt ı l a r geldi , 
tamam dedim biz hapı yuttuk burada . Sadece içeriye girerken hücreye getirdiler beni , hücreye girerken benim 
ellerim önüme bağ l ıydı , şöy l e bi raz ka l d ırdım ki hele orada ne va r ne yok. 
OSMAN KILIÇ (istanbu l)- Buradan girince komutanlar n eredey nı iş burada? 
HÜKÜMLÜ 53 - Komutanlar, şurada odada. 
OS MAN KILI Ç ( İ s t anbul )- Burada oda m ı varm ı ş? 
HÜKÜMLÜ 53 - İ ş te , burada i şken ce veri yorlar. 
OSMAN KILI Ç (istanbul ) - Komutanlar burada, seni emaneten nereye a ldıl a r? 
HÜKÜMLÜ 53- Beni götürdüler do l an d ı rdıl a r , o basamaklardan indik, doğru 4 üncü hücreye. 
BAŞ KAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- 4 üncü hücreden d ı şarı y ı göremiyordun , bu yan taraftaki hücrelerin 
say ı s ını 7 o larak sayd ın ın ı ? 

HÜKÜMLÜ 53 - Ş imdi , 7 tane olarak sayın adını da, asker diyo r ki "7 num aradan m ı , 6 numaradan m ı getire-
lim?" 
BAŞKAN DR. SEMA T. P İ Ş KİNSÜT- Kaç n u ın a raya kadar söy lüyor l a rdı ? 
HÜKÜMLÜ 53- İ y i ce ha tırl am ı yorum ama, 7, 8, 3_ Yaka l ad ı k l a rı teröri stl er 1, 2, 3 ' te ka lı yorl a rdı. Yan tarafta. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- 4 mü, 3 mü? 
OS MAN KILI Ç (i stanbul )- Burada kapı gördün mü, onl arın ses ini nereden a nl adın ? 
HÜKÜMLÜ 53- Bilmiyorum ki 4 tane miydi , J tane miydi . 
OSMAN KILI Ç (ibtanbul )- Sen onl a rı görın edin , askerl erin 5 num ara, 6 numara demes inden anl adın , öy le mi? 
HÜKÜMLÜ 53- Evet. Ya lnı z ben 4 nurn arada ka ldı ğıını çok iyi biliyorum ; orada da hücreler va rdı , burada da . 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Sen ortadak inde miydin? 
HÜKÜMLÜ 53 -Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Burada du var ını örülüydü? 
HÜKÜMLÜ 53 - Orada du var yoktu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Bu ras ı böy le kocaman, büyük bir alan mıydı ? 
HÜKÜML Ü 53- Evet, oras ı bir a l andı , ön ta rafı ; çünkü , asker ge lirken hücrelerinde oturuydu, aç ı yordu kapı y ı , 
o mazga lı açtı ğ ı zaman "su falan ihtiyac ını z var mı" bir bardak su verdiler_ 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Peki , bu 4 numa ra lı hücreden gözün aç ık olduğu zaman o a l anın , o salo
nun hepsini görebiliyor nıuydun? 
HÜKÜMLÜ 53 - Sadece, nıazga lın kenanndan askerin oturduğu o şey l e r görülüyordu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİN SÜT- Peki , çıkardıkl a rı zaman yürütüyorl ardı. Peki , sen, bu 4 numaralı hücre
den çıktığ ı zaman, şu varilin içi su dolu olan ye re kaç adınıda ge li yordun ? 
HÜKÜMLÜ 53 - Tek hücre odas ının oraya götürdüler, oradan tekrar geri çev irip getirdiler. 
BAŞKAN DR . SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Etrafı du varlı mıydı buranın ? 
HÜKÜMLÜ 53- Evet, kapı s ı şöy l e ya rını açık . 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Nereden hava lanıyordu bu? 
HÜKÜMLÜ 53- Hava l andırm as ını hiç gömıediın , sadece yukarıda parmaklık demirler var, ş u şekil , daha s ık . 
OSMAN KILIÇ ( İ s tanbul )- Tavanda mı yanlarda mı? 
HÜKÜMLÜ 53 - Tavanda. O ı ş ı ğ ı indirdiler tam kafa ının üzerine, ampulün s ı cağ ı kafama vuruyordu, elektrik
leri bağ l adıl a r , hemen hemen bir ka rı ş su var, ayakkabıi anna su doluyor. Biri "çıka r ayakkab ı ları n ı. " dedi. Asker 
çıkardı götürdü, çorapları falan , yan taraft a boş luk var orada, ş urad aki boş lukta da elbise leri komple çıkardılar, 
daha elektrik vermeden elbi sey i ç ıkarttırdı bana . 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Nas ıl bir duvar, şu yarı örülü dediğ in ? 
HÜKÜMLÜ 53 - Şu yarım örülü duvar, şuraın a ge li yordu ga liba. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Ne i şe yarıyor orada o? 
HÜKÜML Ü 53 - Bilmiyorum; çünkü, o duvarın yan ta ra fından do l andım direkt ben buraya geldim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada kapı va r mı ? 
HÜKÜML Ü 53 - Kapı y ı göremedim , aç ıktı ; çünkü , 3 ki ş i birden geçti içeri ye. 
OSMAN KILI Ç ( İ s tanbul )- Hiç kalorifer borusu fil an gördün mü yukarıda? 
HÜKÜML Ü 53 - Yukarı da görmedim de, sadece tu va lellerin önünden ince bir boru geliyordu . 
OSMAN KILIÇ ( İ stanbul )- Tavanda göremediniz değ il mi? 
HÜKÜMLÜ 53- Tavana baktırmıyorla r ki , şöy le yukarı kafanı kaldırsan_ 
OSMAN KILI Ç ( İ stanbul)- Ama mazgalı gördün ; onu nas ı l gördün? 
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HÜKÜMLÜ 53- adece hileredeki mazgalı gördüm, oradaki mazgalları görmedim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Hücrede nerede mazgal vardı? 
HÜKÜ MLÜ 53 -Tavanda, şu kadar. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Işık ge liyor mu yukarıda? 
HÜKÜMLÜ 53 - Işık daima yanıyor , hiç sönmuyor. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Yukaradaki? .. Mazgalın arkası görUlUyor mu? 
HÜKÜMLÜ 53- Yok, orada görUimUyor. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Karanlık , sadece demir görüyorsun. 
HÜKÜMLÜ 53 - Sadece demirleri ve bir de lamba orada. Lambada mazgalın UstUnde, adam, elini bile sokarnı
yar oraya. 
O MAN KILIÇ (İstanbul)- eni askıya nereden aldılar? 
HÜKÜMLÜ 53 - Beni askıya , şu duvarın yarım yerinde, oradan içeriye getirdiler, şuranın üzerinde, şuradan Uç 
basamakla çıkılıyordu . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Hemen yanında bu koguş lar mı vardı? 
HÜKÜMLÜ 53 - Surayla buranın arası biraz mesafeli . Şuradan duvar kadar var. Bagırtılarını duyuyorlar yani 
orada. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 30 metreye 10 metre. 
HÜKÜMLÜ 53 -Geldim buradan Uç basamakla çıktık suyun oraya "adımını uzat basamak gelecek" ben uzattım , 
iki askerde kolumdan tutuyorlar. 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Ne kadar suya girdin? 
HÜKÜMLÜ 53 - Ayagım suya degdi , ben geri çıktım , gi rmedim ben . Sonra, kollarımı buraya getirdiler arkaya, 
o şeyleri taktılar, orada 2 demir gördüm ben, ip takılı. Getirip, şuradan suya bagladılar, aynı o çeşmeden su 
götil rdugu zaman omuza agaç alınır ya, ucuna takarlar, astı yukarı , tekmeyi bana bir vurdu, direkt ben suyun 
içine. 
OSMAN KILIÇ- Ne kadar suya girdin? 
HÜKÜMLÜ 53 - Ben, epey suya girdim; çUnkil, ayaklarım yerdeydi, kafaının ilstilnil aşıyordu su . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 1994 'ten beri mi yatıyorsun ? 
HÜKÜMLÜ 53- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Hep buradasın ? .. 
HÜKÜMLÜ 53 - Hep bu cezaevindeyim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Başka hiç gelip soran oldu mu, sen ne yaptın ettin diye? 
HÜKÜMLÜ 53 - Hayır efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Yardım yataklıktan beraat ettin, öbi.lr suçundan? .. 
HÜKÜMLÜ 53- Yardım yataklıktabenim hiç şeyim yok." en PKK 'ya hiç yardım ettin mi?" dedi , ben PKK'la 
işim yok, beni cinayetten getirdiler dedim. Zaten ifadelerimiz orada mevcuttu . Beni oradan çıkardılar, direkt 
savc ılıga getirdiler. Ne doktora gittim, ne de bir şey . Ben oradan çıktıktan sonra sarılık oldum, hastanede yattım 
efendim, bitirdiler bizi buralarda. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Peki, i.lztilmeyin . Bundan sonra da bu şikayet kutularınız bizzat valinin 
kendisi açacak, takip edecegiz ve sivil olarak açılacak, zarflı, mi.lhi.lrli.l şekilde atılacak . 
Bir defa denersiniz bakarsınız gelip bunlar alınıyor mu, hakikaten öyleyse, öyle atarsınız, onlar da bize ulaşır. 
HÜKÜMLÜ 53 - Başkanım , diyorlar ki , herhangi bir suçlu yakalandıgı zaman, avukatı nezaretinde ifade ahnı
yor. Onu kesinlikle yapmıyorlar, avukat mavukat gelmez buraya, giremez, yasak. 
O MAN KILIÇ (İstanbul)- Orada sizin uyacagınız esaslar mı yazıyor? 
HÜKÜMLÜ 53 - Evet. 

ÇOCU K KOGUŞU (Tekra r gelind i) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bugün ayın 6 ' sı. Çocuk koguşundayız, yatak çarşafları çıkmış, 

bataniyelerin çıplak oldugunu görUyoruz, çocuklar ki.ltilphanedeydiler, geldiler. (Fotograflar çekildi) 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Bugiln sabah kaçta kaldırıldınız? 
HÜKÜMLÜ 61- Her gi.ln 7'de kalkıyoruz. 
O MAN KILIÇ (İstanbul)- Bugiln kaçta kalktmız? 
HÜKÜMLÜ 61- 6.30-7.00 civarında . 
OSMAN KILIÇ (İstanbul)- Neden? 
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HÜKÜMLÜ 62- Temizlik yaptık . 
OSMAN KILIÇ ( İ s tanbul )- ereleri temizliyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 61- Bu koridorları , karşı gardiyanlı gın ora l a rı , başgardiyanın odasını. 
OSMAN KILIÇ ( İ stanbul )- Başka ne tür angaryalar yaptınyarl a r size? 
HÜKÜMLÜ 61 - Her gün aynı şey . 
HÜKÜMLÜ 62- Bugün bir de kum taşıttılar. Efendim, nerede pislik varsa bize taşıttırıyorlar ; ac ıını yorlar bize. 
OSMA KILIÇ ( İ s tanbul )- Bahçeye çıkarınıyarlar ını sizi? 
HÜKÜML Ü 62- Geldiğimden beri bir kez çıktım . 
OSMAN KILI Ç (İstanbul)- Ne kadar oldu sen ge leli ? 
HÜKÜMLÜ 62- Ben ge leli 50 gü n oluyor. 
OS MAN KILI Ç ( İ stanbul )- 50 günde bir kere bahçeye ç ıktın ? 
HÜKÜMLÜ 62- Evet, efendim ; 50 günde sadece bir kez. 
BAŞKA - Pek i çocuklar, hoşçakalın. 
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İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONUNUN ERZİNCAN İLİ KAPALI VE AÇIK CEZAEVi 
İLE SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA MEKANLARlNDA 2000 YlLINDA YAPTIGI İNCELEME 

TUTANAGI 

BAŞKAN : Dr. Sema TUTAR PİŞKİNSÜT (Aydın Milletvekili) 
ÜYELER: Hüseyin AKGÜL (Manisa Milletvekili) YaşarCANBAY (Malatya Milletvekili) 

ERZİNCAN KAPALl CEZAEVi 
31.3.2000 Saat: 22.00 

İKİNCİ KOGUŞ 
(38 Kişi) 

BAŞKAN Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Merhaba. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu olarak 
1998 ' de gelmiştik ; o zamandan kalan var mı içinizde? ("Olan arkadaşlarımız var" sesleri) Hepiniz adli suçlu 
musunuz. (" Evet" sesleri) Bu koguşta en uzun zamandır kalan kim? 
HÜKÜMLÜ - Ben efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen sefer geldig imizde var nııydınız? 
HÜKÜMLÜ - Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yakında çıkacak olan var mı? 
HÜKÜMLÜ - " ...... .. ..... .... " liyim, 72 gün ceza aldım , 33 gün sonra ç ıkacagım . O da, mahkemeye gitmemişim 
diye sonradan tutuklama verdiler, hiç haberim olmadan getirdiler buraya. Memurum, memurluktan oldum, maaş 
filan g itti , ınagdur durumda kaldım . 

BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT- En son gelen kaç kişi? 
TUTUKLU- Geleli 8 gün oluyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz nereden geldiniz? 
TUTUKLU- " ................. "dan geldim efendim . Bir kavga meselesinden aldılar . 

BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Suçüstü gibi mi aldılar? 
TUTUKLU - Evet efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hangi karakoJ? 
TUTUKLU - Beşgözlil Karakolu . 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Kötü muamele gördün mü? 
TUTUKLU - Hayır, gönnediın . Mahkemeın devam ediyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizin suçunuz nedir? 
TUTUKLU ll- Ben ınuhtardıın , ziınınet suçundan geldim . 
HÜKÜMLÜ - Efendim, yakında gelen arkadaşlardan işkence gören arkadaşlar var. Karakollarda işkenceler 
devam ediyor. Kazalarda işkence yapılınıyorsa da, merkezlerde işkence var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT - Geçen sefer geldik, burada anlattılar, anlattınız, arkadaşlar da anlattı. 
Aynı yerlere gittik, Erzincan Asayiş Şubesi , o eski Emniyet Mildürlügünde, aynen tarif edilen bütün yerleri 
gördük. Bazı yerleri sökmüşler " buraları yıkıyoruz, degiştiriyoruz" dediler . Şimdi , aradan iki sene geçti , iki sene 
sonra yık ıldı ını , y ıkılmadı ını ona bakacagız. 

İkincisi de, bu iki sene içerisinde aranızda sorgulanan , bu sorguda da kötü muamele gören varsa, yine gide
ceğiz,yine bakacagız. 

Evvela şunu soray ım : Hala daha iki seneden beri , gittikten sonra da gelenlerden, birbirinizden dinlediginize göre 
karakollarda, emniyet müdürlügünde kötü muamele devam ediyor mu? (" Ediyor" sesleri) 
Hepiniz de öyle mi diyorsunuz? (" Evet, had safhada devam ediyor" sesleri) 
" Had safhada" derken Erzincan için mi söylüyorsunuz? 
TUTUKLU 1- Polislerin cezasını beş senedir çekiyorum, infazımı yaktılar. İ lk cinayetten yattım , sonradan 21 
sene infazımı yakt ılar ve ge ldiğinizde de size, kağıdımın fotokopisini venniştim . İlgilenecektiniz, ilgilenmediniz; 
yani , benim sahibim olmadıgı için bu cezayı çekiyorum . 7 ay lık bir cezanın yilzUnden 2 1 sene infazımı yaktılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Adalet Bakanlığına gönderdik " infazı yanmıştır" diye cevap geldi . 
TUTUKLU 1- Ne cevap ge ldi , ne bir şey , infazımı 5 senedir yatıyorum. Adaletsizlik almış başını yürüyor; yani , 

ne milletvekilimiz uğraşıyor, ne bakanlarımız uğraşıyor. Kültürlü bir kişimiz çıkıp da demiyor ki , şu adamın 



hakkı nedir, neyin nesi, bu adam ne sebeple yat ıyor. Bana yerden vermi ş 2 ay ceza, geriye infazımı a lmı ş . 14 gün 
içerisinde Yargıtayca da onaylandı. Öyle bir şey olur mu yahu; Allah korkusu var yukarıda . 
TUTUKLU 2- Öyle bir durum var ki , adam vergi mükellefı ; yani , Türkiye Cum huriyetine büyük vergi ödüyor, 
el koyduğu müddetçe bütün işleri yatıyor. Bir aydır mahkemeye çıkmıyor. Bunlar çok önem li şey . 

Mesela, şu arkadaş ımı zın suçu yoktu r, iftirayla gelmiş muhtar, vergi mUkeliefi adam . Adam , burada bir ay bek
lemek zorunda. Bu adamın işi gücü kalıyor, her şeyi ka lı yor. Halbuki dışarıdan yargı l anmı ş olsa, mahkemesi bit
tiğinde suçlu bulunursa tutuklanır, tutuklanmayacaksa serbest bırakılır; ama, şu anda bu adam, burada mecburi 
çile çekiyor. 
HÜKÜMLÜ2- Cezanı sonuçlansın da, sonradan gelip yatay ım . Ama, bizlerinki öy le değil efendim , ağ ır ceza
lılarınki öyle değil. Bize bir şey demeden, hiç bilgi vermeden bizi kapıya sald ıl ar. Dışarı ç ıktı ğımızda mağdur 

durumdaydım , kimse tutup bir i ş de vermedi . Müracaat etti ğ im yerler vardır . Mustafa Kul ile bizzat konuştuğum 
halde, iki sefer işimle ilgilendi adam , Allah razı olsun , istetti dosyamı , yine bozdurtturamadı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Adalet Bakanlı ğ ı , sizin dosyanız için , aynen şöy le diyor: 
"Yargıtay onaylam ı ştır" diyor. 
HÜKÜMLÜ2- Ama, 14 gün içerisinde nasıl onay lıyor? .. Bir adam ı mahkeme yapmadan nası l onaylıyor, nasıl 
ceza verebiliyor? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunlarda haklısınız, uğraşılınası lazım ; ama, Yargıtay onay lad ıktan sonra 
iç hukuk yo ll arı tükenın iş oluyor. 
HÜKÜMLÜ2- Bu adam , vicdan ını nereye koymuş efendim, nasıl bir vicdan la yaş ıyor l ar , an l amadım gittim ; yani , 
bunlarda hiç Allah korkusu yok mu . 
Bakanını ız çıkıyor, milletvekilimiz ç ıkıyor: Bugün af vereceğiz . Bizim çoluk çocuğumuzu perişan ettil er. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Af için telaş etmey in . 
HÜKÜMLÜ- Zengin ler ç ıkıyor. Seda Sayan ' ın kardeş i bugün vurdu, ç ıktı değil mi? Yani , paras ı olan çıkıyor, 
gariban vatandaşımız niye böyle eziliyor ki . Şurada sorun , kimsenin cebinden 5 lira çıkmaz . Burada hep fakir aile 
çocukları burada. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir tane parası olan yok, doğnı. 
HÜKÜMLÜ3- Ben " .. .. ..... ..... "dayd ıın , mahkeıneın devam ediyormuş . Bana ne kart gönderm i ş l er ne de bir şey , 
mahkemeye geç ge ldim diye cezamı kesınişler. Gözümün önünde okuyarak cezanı kesilmiş, halbuki ben orada 
değildiın . Benim yüzüme oku nın anı ı ş bir ceza. Diyor ki "yüzüne okunarak bu ceza verilmiş. " Ben dedim , savcı 
bey, cezayı yüzüıne okumadın ı z. Yok, okuınuşuz. 

HÜKÜMLÜ2- Daha ne Başbakanıınıza inanıyoruz, ne Cuınhurbaşkan ıını za inanıyoruz, hiçbi rine inanmıyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pi ŞKİNSÜT- Te l aş etmeyin, biraz daha sabredin . 
HÜKÜMLÜ2- Ecevit 'e inanıyorduk , Ecevit de bizi satt ı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yok, yok, öyle demeyin. 
HÜKÜMLÜ2- Bütün oy verd irdik. Niye verdirınişiz; özgü rlüğümüze kavuşalım , toplumun içerisine katılalım 
dedik. Ümidimizi kırdılar, yeter yani . Çektiğimiz çileleri bir sorun , ağır mahkGmlara sorun , bir aylık , iki aylık 
ceza bir şey değil efendim . 
Bana desin ki , üç sene daha yat, yatay ıın , özgü rlüğüıne kavuşayım , yeter yani ... infaz koyınuşlar , ne infaz yani ... 
infaz dediği adamı ipe çekerler, biter olay. Bizi çeks inler ipe, biz ona razıyız . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Sırasıyla konuşalım isterseni z, sonunda affı konuşuruz. 
HÜKÜMLÜ4- Ben " ....... .. ...... "dan " ... .... ..... .. "ya ge ldim . 1997'de cezaını a ldıktan sonra, 17 ay sonra 
" ........ ...... "ya sevk oldum . " .... .... ...... "dan sevk yazdım . Mağduruz, sevk yaz ıyoru z, gidemiyoruz. 
HÜKÜMLÜS- Yemekierimize bir baksanız efendim , affedersiniz köpek yemez. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT -En kötü cezaevi de buras ı. Cezaevi olarak in şa edilm emiş , bina olarak 
hiçbir şeye benzemiyor, kapalı. 
HÜKÜMLÜ4- Kışın ne kaloriferiıniz var ne başka bir şey; donduk vallahi. Arkadaşlarıınızın çoğu rahats ız . 
HÜKÜMLÜ5- Ben memurum , ilaçlarımı her zaman dikkatli kullanırım; yani , h astalı ğ ımı bildiğim için hastalığ ı 
ma göre ilaç alı rıın . Buraya geldikten sonra mide il ac ı kullanmaya başladım . Her yemekten sonra sanki ağzıma 
geliyor, yararnıyorum sabaha kadar. Yağları çok kötü. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dışarıdan yemeği geleniniz var, ge lmeyeniniz var. 
HÜKÜMLÜ2- Yemek gelse bile "yasak" diyor, bitti olay, a lınmıyor . 
Torpilli olan, parası olan kişilerin e rzak ı gi rer içeri efendim, her zaman girer; ama, bizler gibi garibanların girmez, 
mümkün değil. Burada konuşsalar da ya lan söylüyorlar, müdür ge lsin , yüzüne de konuşayım . 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Kötü muamele yapıyorlar mı ? 
HÜKÜMLÜ 2- Muamelesi yok, personelden şikayetimiz yoktur. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Herhangi bir yere, ölü hücreye almak gibi falan ? .. 
HÜKÜMLÜ 2- Normal , öyle fazla aşırı dövüş kavgalarda illaki alınır disiplin altına , o oluyor. Arkadaşlar, bura
da, konuşsunlar yani , personelimizden razıyız efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Evvela, isterseniz, karakoldaki kötü muameleyi, işkenceyi konuşalım , 
onun arkasından bu cezaevinden istediginiz başka bir şey varsa konuşalım , en sonunda affı konuşalım . 

1 998 'de bize dediler ki "biz buraları kapatıyoruz, bir daha olmayacak" dediler, buna ragmen yine geldik. 
Şimdi , sıradan başlayalım . 

HÜKÜMLÜ 6- " ....... .... .. " arkadaşımız İran lı , Türkçe bilmiyor. Bu çocuk iran ' a giderken şoförler dövüp, atıyor-
lar. Karakala getiriyorlar. Uyuşturucu kullanıyormuş . Bu vatandaş Erzincan ' ı bilmedigi için gidemiyor, sabaha 
kadar karakolda kalıyor , aat S' te bunu kova lıyorlar, dövüyorlar. Gidiyor termina le, orada birini vuruyor. Karakol 
bile sahip çıkmıyor, sahiplenmiyor bu adamı, içeri alıyor, döverek kapıya atıyor tekrar git nereye gidersen git 
diyor. 
BAŞKAN Dr. EMA T. PİŞKİNSÜT- Hangi karakol? 
HÜKÜMLÜ 6- Çarşı Karakolu efendim . Beni yakan karakol , Allah ocaklarını batıra . Allah batırır bir gün ocak
larını. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çarşı Karakolunu tarif eder misiniz? Kapıdan girdiniz, nas ıl bir yer? 
Orada kötü muamele gören var ın ı ? 
HÜKÜMLÜ 6- 1992'den sonra devamlı gidiyordum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Aynı yere mi gidip geliyordun sen? 
HÜKÜMLÜ 6- Devamlı , seıntimiz orası oldugu için. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKi SÜT- En son ne zaman? .. 
HÜKÜMLÜ 6- 1998. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Biz geldikten sonra mıydı ? 
HÜKÜMLÜ 6- Bilmiyorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- 1998 kışı mıydı , yazı mıydı, neydi ? 
HÜKÜMLÜ 6- Yaz aylarıydı. Benim bir olayım olmuştu , birini bıçaklaınıştım . Gittigimizde, daha beni ifadeye 
almadan lambalar söndü , alayı bana vuruyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Alt kata mı indirdiler? 
HÜKÜMLÜ 6- Alt kat yok, giriş katı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Odaların oldugu yer mi? 
HÜKÜMLÜ 6- Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Nezarethane var mı? 
HÜKÜMLÜ 6- Var. 
HÜKÜMLÜ- Her karakolun nezareti var; ama, adarnma göre, suçuna göre işkenceye alıyorlar. 
HÜKÜMLÜ 6- Dövdükten sonra çıkardılar "sen neden vurdun?" Ben diyorum ki , ağabey böyle böyle, köpek 
benim ayagımı kırtladı, bıçagı köpege salladım, sahibine degdi . Tekrar diyorlar ki "dogru söyle." Dogru söylü
yorum diyorum, iki üç tane vatandaş, yine aynı tekrarlıyorlar. Mahkemeye gittim , tutuklandım , geldim, hiç daha 
ifademi almadım . Bir ay sonra mahkemeye çıktım , tahliye oldum. 
Bu vatandaşın Türkiye 'de ne işi var. Buraya getiriyorlar, Türkçe bilmiyor. Bunu dövdükleri için, taksicide aynı 
elbiseyi giymiş , döven vatandaşın birine benzetiyor. Bunu da eliyle karşıdan gösteriyor, böyle alınıyor. Olay 
aslında garajda oluyor. O anda gidiyor, bir tane vuruyor, ölüyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen kaç yaşındasın? 
HÜKÜMLÜ 7- 23 yaşındayım . 1999 " .......... ... " inde geldim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede? 
HÜKÜMLÜ 7- il Jandarmada aldılar . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yerini tarif et. Jandarmaya kapıdan girdin, neresi? 
HÜKÜMLÜ 7- içeri girdikten sonra sağda altta nezaretler var. 
HÜKÜMLÜ 8- Alt bodrum . 
BAŞKAN Dr. EMA T. PİŞKİNSÜT- Merdivenden indiriyorlar, nezaretler var, öyle mi? 
HÜKÜMLÜ 8- Evet. Karanlık bir yer; yani, insan durmaz orada. 
İki gün boyunca bize yemek, sigara vemıediler. Tuvalet ihtiyacıınızı zor gideriyoruz, yalvarıyoruz ki tuvalete 
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çıkarsınlar. Daha sonra akşam götUrüp i şkence bize ya ptılar . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede işkence yaptılar? 
HÜKÜ MLÜ 8- Bilmiyorum, gözlerimizi baglay ıp , kamyona bindirdiler. 
Bir de, " ......... .. ... " agabeyin dedigi gibi , adaletsizlik var. Biz burada ll aydır yatıyoruz. Suçumuz var, yoktur 
degil. Biz, o adamı bagladık , daha sonra faili meçhul cinayet oldu ; yani , şu anda failler dışarıda geziyor, ortada 
sanık var diye, iki kişi suç işl emiş diye biz suçlanıyoru z. Bulamıyorlar, biz de öyle tahmin edi yoruz ki , üzeri
mize atıyorlar şu anda. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İkiniz aynı anda? .. 
HÜKÜMLÜ 8- Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kamyonlanereye götürdüler sizi? 
HÜKÜMLÜ 7- Gözlerimiz kapalıydı , yak laş ık 20 dakika götürdül er. Daha sonra işkence yaptıl a r . 
BAŞKAN D 7- Kamyondan indirdiler, bir binaya soktular, gözlerimiz kapalı. Üç dört kişi , astsubaylar da vardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yerleri görmediniz mi , yerler neydi ? 
HÜKÜMLÜ 7- Yerde akü gördüm, ucunda da kab lo vardı. 
HÜKÜMLÜ8- Efendim, duş yerleriydi, duş perdeleri falan vardı; yani , baııyoydu , fakat, neresi oldugunu bilmi
yorum . Yerler pembeydi, fayanslı bir yerdi . 
HÜKÜMLÜ 7- Uzak bir yere gitmiş gibi şehirde dolaştırdılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Emniyet Müdürlügünün bodrum katı mı ? 
HÜKÜMLÜ 7- Evet, olabilir. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Pembe fayans mı orası? 
HÜKÜMLÜ 8- Fayansları bilmiyorum da, götürdökleri yeri biliyorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- işkence yapanlar jandarma mıydı , polis miydi? 
HÜKÜMLÜ 8- Jandarma götürdü. Jandarma da vardı; fakat, her halde komiserdi , öyle tahmin ediyorum. 
HÜKÜMLÜ 7- İçlerinde sivil giyimli birileri de vardı , böyle baktıgımızda görüyorduk. 
HÜKÜMLÜ 8- Üzerinde ye legi falan vardı , yani sivildi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yer taş mıydı? 
HÜKÜMLÜ 8- Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yerler pembe fayans mıydı ? 
HÜKÜMLÜ 7- Fayanstı, evet. 
HÜKÜMLÜ 8- Duvarlar fayanstı , yerler normal. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Islak mıyd ı , musluk mu vardı, ne vardı? 
HÜKÜMLÜ 8- Evet, musluk vardı, duş vardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nas ıl i şkence ya ptılar? 
HÜKÜMLÜ 8- Soguk su ile duş yaptırıyorlar; çırılçıplak soyuyorlar, duş yaptırıyorlar, elektrik veriyorlar. .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İdrar yollarından , ayak parmagından mı ? 
HÜKÜMLÜ 8- Evet. Bu kadar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askıya aldılar mı , yoksa sadece elektrik mi verildi? 
HÜKÜMLÜ 8- Evet, elektrik ve duş . Aç bıraktılar, sigara vermediler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aküyil neresinden gördünüz, gözünüzün altından? 
HÜKÜMLÜ 7- Gözümil kaldırdıgımda yerde duruyordu . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nasıl bir şey? .. 
HÜKÜMLÜ 7- İki tarafında da kablolar vardı , yerde duruyordu . 
Üzerimize cinayet atıyorlardı , hesap edin. Biz, yine de kabullenmedik yapmadıgımız için . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mahkeme devam ediyor mu? 
HÜKÜMLÜ 7- Mahkeme ll aydır devam ediyor. 
HÜKÜMLÜ 8- Araştırmıyorlar efendim; yani, üzerine düşmüyorlar. Ortada iki kişiyi buldular, bunlar suç 
işlemiş , bunlar öldürmüştür gibisinden . Araştırmıyorlar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz kaç yaşındasınız? 
HÜKÜMLÜ 9- 31 yaşındayım . Beni Erzincan merkezde yakaladılar . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereye götürdüler? 
HÜKÜMLÜ 9- Emniyet Müdürlügünün alt tarafına, terörle mücadelenin oldugu yere götürdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yeni emniyet müdürlügüne girdikten sonra bir kat iniyor musun? 
HÜKÜMLÜ 9- Önce çıkıyors un , tekrar bodruma indiriyorlar. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Üç beş basamak çıkıyorsun , tekrar mı? .. 
HÜKÜMLÜ 9- Hayır, yaklaşık on beş basamak var, oradan çıkıyorsun, normal trafik şubesine girişte bedrum 
kata indiriyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Bahçeden değil , içeriden mi? 
HÜKÜMLÜ 9- İçeriden indiriyorlar. 
BAŞKAN Dr. EMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, orası çok büyük bir bina . 
HÜKÜMLÜ 9- Bedrum katında camekilnlı bir yeri vardı, bir de duş alına yerleri falan vardı, bize orada işkence 
yaptılar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl yaptılar? Orada nezarethane var ını ? 
HÜKÜMLÜ 9- Nezarethane yok. işkenceden sonra tekrar bizi aldılar, eski emniyet müdürlüğüne , kaçakçılık 

şubesine getirdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada kötü muamele yaptılar ını ? 
HÜKÜMLÜ 9- Orada devamlı dayak, fiziki baskı yap ıyorlardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada nezarethaneye mi götürdüler? 
HÜKÜMLÜ 9- Nezarethaneye götürdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Alt katta ını , üst katta mı? 
HÜKÜMLÜ 9-Kaçakçılığ ın üst katında , bir de bedrum kata indiriyorlardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Bedrum katını tarif eder misin? 
HÜKÜMLÜ 9- Karanlıktı , orayı tam hatırlayaınıyorum . Yalnız, girişten bir kat aşağısıydı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Merdiven altında ne var? 
HÜKÜMLÜ 9- Kafaını eğip geçirdikleri için tam hatırlayamıyoruın ; çünkü, gözlerimiz bağlıydı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- indikten sonra sağa, sola nereye götürüyorlardı. 
HÜKÜMLÜ 9- Basamaktan indikten sonra sağ tarafta oda gibi bir yer, daha doğrusu boş bir yer, salon gibi bir 
yerdi. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne var orada, fayanslı ını? 
HÜKÜMLÜ 9- Göremedim; ama, orada beni dövdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askıya falan aldılar mı? 
HÜKÜMLÜ 9- Askı falan yoktu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik verdiler mi? 
HÜKÜMLÜ 9- Elektriği sadece Emniyet Müdürlüğünün bedrum katında verdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Soydular mı seni; neyle elektrik verdiler? 
HÜKÜMLÜ 9- Anadan doğma soyundurdu lar, önce fiziki bask ı , sonra tepeınize bindiler, boynumuza falan ayak
larıyla basıyorlardı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yere mi düşürdüler seni? 
HÜKÜMLÜ 9- Yatırıyorlardı zaten, yere yatırıyorlar, ellerimizi şöyle duvara dayataraktan bir buçuk iki saate 
yakın bekletiyorlardı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Eiektriği nereden verdiler? 
HÜKÜMLÜ 9- İdrar yollarından veriyorlardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl ? 
HÜKÜMLÜ 9- Bir tanesini küçük başparmağa bağlıyorlardı , diğerini de organa bağlayıp ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin gözün kapalıyken , nasıl gördün? 
HÜKÜMLÜ 9- Sadece bir düğme vardı , düğmeyi açıp kapatıyolardı , onun sesini duyuyordum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir şey gönnedin mi? 
HÜKÜMLÜ 9- İ ki Uç asker görüyorduın, bir de kaçakçılıktan iki Uç polisin olduğunu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mesela ışık var mıydı ; odanın duvarları nasıl ? 
HÜKÜMLÜ 9- Caınekan .. . Bodruın kat, nasıl tarif edeyim ... Ş urası kadar bir büyüklükte, daha büyük bir oda var, 
odanın içerisinde de halıtleks . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Halıfleksin üzerinde nasıl ısiatıyorlardı seni? 
HÜKÜMLÜ 9- Önce dövdüler "nereden geldin, nasıl oldu, kim getirdi ... " 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Arada caınlı teşhis aynası var mıydı , oda karanlık mıydı? 
HÜKÜMLÜ 9- Karanlık değildi , normal aydınlıktı. Yalnız, gözlerimiz bağ lı olduğu için göremedik. Daha sonra 
bizi duş kabinine soktular, yatırıp elektrik verdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Halının üstüne mi yatırdılar? 
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HÜKÜMLÜ 9- Halının üstüne yatırdı lar. 
BAŞKA Dr. SEMA T. Pİ Ş Kİ SÜT - Aynı odada ını ? 
HÜKÜMLÜ 9- A rkadaş ıının s ırt ta ra tl a rı da soyuldu . Bizi hastaneye götürdüler. Bize i ş ken ce yapıldı ğ ını beyan 
ettim ; en son savc ılı ğa ç ı k tığ ımı z gün koıni se r beni tehdit ett i. Bay rama da aynı anda, ay nı yerlerde yapıldı. 
HÜKÜMLÜ 10- Benim " .... .......... "da kasap dükka nını va r, oradan a ldıl a r beni . Eski Emniyet Müdürlüğündeki 
Asay işe götürdüler beni . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT - Neres ine götürdüler? .. 
HÜKÜMLÜ 10- İ çe ri a ldıktan sonra hemen gözlerimi k apattıl a r. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- indirdiler mi , ç ı kardıla r mı ? 
HÜKÜMLÜ 10- Hay ır indirııı edil e r. G iri ş te yuka rı ç ıktık , birinci kata çıktık , gözlerimi kapattılar, ondan son
ras ını bilm iyorum ; alta indi k, üste ç ıktık , öy le oralarda a kşama kadar do l andırdıl a r. Beni yak a l adıktan bir buçuk 
saat sonra da Atill a ' y ı getirdiler. Gözlerim kapa lıydı ; ama, ses ini duyuyorduııı . 

I-I ÜSEYİ AKGÜ L (Manisa) - Suçunuz neydi ? 
HÜKÜMLÜ 10- Suçum esrar. Ben i ç i ciydiııı ... 
HÜKÜML Ü 9- Sende de var di yerek beni de a ldıla r . Ben de as lında bir şey yoktu ; yani , eınniyette dövdük-
lerinden do l ay ı ister istemez onl arın söy l emi ş o lduğu " lO kilosunu " ...... .... .... "a verdim ." Halbuki böyle bir şey 
yoktu , eııın iyette de beyan ettim, savc ılıkta da beyan ettim aynı şey i , polis in baskı s ı sonucu bunu bana kabul 
ettirdiler. 
BAŞKA Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Emniyet Müdürlüğünde indirip ç ıka rdıkl a rı yeri , gözlerin le bir yer gördün 
mü " .. .. ......... . "? 
HÜKÜML Ü 10- Hayır görmedim , çünkü gözlerim bezle bağ lıydı. Bir buçuk , iki saat sonra Atill a' nın ses ini duy
dum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Herhangi bir şeye ya tırıp , bağ l adıl a r ını ? 
HÜKÜMLÜ 10- Hay ır , o an için herhangi bir şey yok. 
BAŞ KAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Elektrik verdiler mi , as kı ya a ldıl a r ını ? 
I-I ÜKÜMLÜ 10- Elektrik fa lan yok. Ya lnı z, iki parm ağıml a du vara dayandıın , hatta ş u damarım koptu , ha len 
daha bell i, 40-50 gündür buraday ım , daha geçııı edi . A kşam olduktan sonra, tabi i akşamı da bilmiyorum ... Saat 3-
3,5 c i varında bizi a ldıl ar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİN ÜT- Yani , orada öyle ka ldın ? .. 
HÜKÜMLÜ 10- Evet, tek parmak şeklinde gergiye a ldılar , kıpırdaııı ak yok, iki buçuk saat o şekilde kaldım . 
Artık , takatsiz ka lıp düştüm. Birkaç kez düştüğüın halde, saç ınıdan tutup, beni ka ldırdıl a r . İ ki , iki buçuk saat 
sonra, üç kiş i , biri bayan , iki bay. 
BAŞKA Dr. SEMA T. PİŞKİ ÜT - Bayan ne yaptı ? 
HÜKÜMLÜ 10- Bacakl arını biraz yumuldu diye, hacaklarımı açtı. İki polisten birisi saçi arımdan tutuyordu, 
diğeri alttan beni yunırukluyordu . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - İ s im du ydun mu? 
HÜKÜMLÜ 10- İ s im duyıııadıın ; ama, yapanla rı biliyorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Gözün aç ık mıydı , gördün mü? .. 
HÜKÜMLÜ 10- Hay ır . Beni götüren, alan kiş il er. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN SÜT- Bayan da mı a ldı seni? 
HÜKÜMLÜ 10- Evet. İki buçuk üç saat geçtikten sonra a lıp apar topar arabaya bindirdiler, gözlerimiz bağ lı , 
oradan sigorta hastanes ine; yani , ben çıkış yönüıııüzü , gözlerimiz bağlı ; ama, çıkış yönüınüzü takip ediyorum. 
Bizi oradan a ldılar, sağa döndük, ileri kavşaktan aldıla r bizi yeni eınniyete binas ına . Bizi bodruına indirdi ler, 
tekrar dövmeye başladıl ar. Dövdükten sonra su i şkences in e aldıl ar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bodrunıda ne var, nas ıl bir yer oras ı ? 
HÜKÜMLÜ 10- Bodruıııda demir vardı , yani su akıntı s ı , ı zgara ... lzgara gibi bir yere a ldıl ar , ı zgaranın üstünde
y iın , sürekli tazy ikli suyu verip kes iyorl ar, verip kes iyo rlar, su i ş ken ces i . 

BA ŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİN SÜT - Hortuınla mı veriyorlar? 
HÜKÜML Ü 10- Hortuınl a. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Nereden açı yorl ar suyu, tu vaJetten mi? .. 
HÜKÜMLÜ 10- İki kiş il e r efendim, biri hortum u tutuyor "aç" diyor aç ıyor "kes" diyor kes iyor. Buradan ald ı k 
tan sonra tekrar dövmeye başladıl a r. Sudan çıkardılar e lektri ğe. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onu nerede veriyorlar? 
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HÜKÜMLÜ I 0- Elektriği ayrı yerde, suyu ayrı yerde; suya çıkardılar, udan çıkardıktan sonra elektriğe verdiler. 
BAŞKA Dr. EMA T. PİŞKİ SÜT- lektriğ i verdikleri yer tahta ını , halı mı? 
HÜKÜMLÜ 10- Elektriğe verdikleri yerde halıtleks vardı , hatta o kadar verdiler ki , şuralarını , kalçalarını hep 
soyulmuştu. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereden veriyorlar elektriği? 
HÜKÜMLÜ 10- İdrar yollarınıdan ve küçük serçe parmak tan . Şöyle şöyle halkalar var, ucunda kablolar, sürekli 
elektrik veriyorlar. Tekrar elektrikten aldılar suya ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Elektriği verdikleri malzemeleri nerede saklıyorlar, nereden getirdiler? 
HÜKÜMLÜ 10- Gözlerim kapalıydı. Bizi götürdükleri yerde vardı ; çünkü, dönüşümlü . 
BAŞKAN Dr. EMA T. PİŞKİ SÜT- Tık tık diye bir şeyin çevrildiğini duyuyor musunuz, yoksa? .. 
HÜKÜMLÜ 10- Hiçbir şey duyulmuyor. Zaten bağırıyorlar, aynı zamanda hakaret ederek de küfür ediyorlar. 
Elektrikten aldıktan sonra tekrar suya aldılar; yani , bunu iki kez tekrarladılar, tekrar elektriğe verdiler ve o gün 
bizi asayişe götürdüler. O kadar bağ ırdık ki ; artık, ağzıınızda su naınına bir şey kalmadı, dilim danıağınıa yap ışı

yordu . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Asayiştenerede tutuyorlar? 
HÜKÜMLÜ 10- Asayişte birinci katta nezarethane var. Bize orada sabaha kadar su vermediler, o kadar yalvar
nıama rağmen , bir danıla su vermediler, orada da su işkencesi gördüm, daha doğrusu susuzluk işkencesi . Ertesi 
gün , tekrar aynı işkencelerle karşı karşıya geldik. 
Tabii, bizim aileınizin veya başka birinin ge lip görme şansı hiç yoktu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ ÜT- Avukatınız var mıyd ı ? · 
HÜKÜMLÜ 10- Avukatınıız yoktu, zaten avukat tutmaya da iınkanınıız yoktu. 
BAŞKA Dr. SEMA T. PİŞKİ ÜT- Doktor raporu alındı ını? 
HÜKÜMLÜ 10- Efendim, doktora kesinlikle bir şey öylemeyeceksiniz diye bizi tehdit ediyorlardı. Benim 
şuradaki damarıının kopmasına rağmen, arkaında sıyrıklar olmasına rağmen , doktora, şikayetçi deği lim , hiçbir 
şeyim yok diyorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktor muayene etmedi mi? 
HÜKÜMLÜ 10- Muayene sadece ağızdan "bir şikayetin var ını ?" Hayır. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereye götürdüler, acil servise mi? 
HÜKÜMLÜ 10- Devler hastanesinin acil servisine götürdüler. "Şikayetin var ını ?" Hay ır. Yani , bunda dot-'torun 
bir suçu, günahı yok. "Şikayetin var mı?" dedi . Yok dedim. " .............. ' ',en son gün " şikayetçiyinı , rahatsızını" 

dedi , doktor hemen raporu tuttu ; yani , bizim doktordan şikayet im iz yok. Yalnız, polisler bize, kesinlikle ş ikayetçi 
olınayacağıınızı söyledi ve biz de şikayetçi olamadık, çünkü 7 gün müsaade almışlardı, bu İşkenceyi yedi gün 
görmek zorundaydık ve "tekrar uzatırız" diyorlardı. 
HÜKÜMLÜ 10-47 gündür buradayım , işyerim kapalı, işyerinı , evim kira ; nıağdur durunıday ıın , daha mahkeme 
günüm belli değil efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Erzincan emniyetinde kötü muamele gören başka kimse var ını? 
HÜKÜMLÜ 1- Ben 5 sene 2 ay yattıın, yeni değilim , daha evvel gelmiştiniz buraya. 2'nci ayın 12 'si 2000'de 
cezaevinden dışarıya çıktıın . 

BAŞKAN Dr. EMA T. PİŞKİ SÜT- Gitınişin işte, çıkınışın . 
HÜKÜMLÜ 1- Rahat bırakmıyorlar ki dışarıda . Sabıkalı bir insansın, Erzincan Emniyetine gittiğiınde bana diy
orlar ki "90 faili meçhul olay var. Bunlardan on, on beş tanesini alıp gideceksin ." Emniyet Müdürlüğüne annemi 
getirdiler, amcaını getirdiler, kardeşimi getirdiler, hepsinin ayrı ayrı . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , sen buradan çıktıktan sonra ne oldu, polis yine mi aldı seni? 
Sokakta bir şey yaptın herhalde? 
HÜKÜMLÜ I- Yok, yapmadım . adece 20 gün takip altına almdıın , polis tarafından gözetleıne altına alındıın , 3 
üncü ayın 6'sına kadar. Bir arkadaşın evinde içki içiyorduın . içtik, ge ldik, bir yandan ......... , bekçilikten ayrılan 
.............. diye bir arkadaş la gece saat 1 O'a kadar içki içtik. Daha önceden, Erzincan Devlet Hastanesinde 
hemşireterin odasına girilmiş , bilgisayar alınmış, televizyon alınmış, devlet hastanesinin bazı şeyleri gitmiş , alın

mış olaylar var. Ben köyde oturuyoruın . Polis evimde arama yapıyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Daha önceki suçların ne? 
HÜKÜMLÜ 1- Hırsızlık . Polis evimde herhangi bir şey bulamadı. Erzincan Emniyet Müdürlüğüne 3 üncü ayın 
?'sinde alındıın . Eski eınniyette dövınüyorlar, direkt olarak asayişe götürüyorlar, emniyet amirliğine götürüyor
lar. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Yeni emniyet müdürlüğün e mi , eskisine mi? 
HÜKÜMLÜ 1- Yeni sine. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT - A say i ş , eskisinde. 
HÜKÜMLÜ 1- Burada fa lakaya a lı yorlar , dövüyorlar. 
BAŞKAN Dr. SE MA T. Pİ ŞKİNSÜT - Yeni bin anın neres inde? 
HÜKÜMLÜ 1- Bodrum katında ... Tra fi ğin yanından giri ş kattan giriyorsun , bodrum katta. Burada cereyan, su ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Cereyanı nereden? .. 
HÜKÜMLÜ 1- Serçe parm ağınd an , kamıştan veriyorl ar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT - Makiney i gördün mü , n as ıl bir şey ? 
HÜKÜMLÜ 1- Gördüm . Telefon koluyla çevriliyor, devamlı çevril en manyetik bir alet, c ır cır diye ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT - Kablo ları fil an nerede saklıyorla r , nereden getiriyorlar? 
HÜKÜMLÜ 1- Oradaydı. Emniyete girmeden önce gözlerimi bağ l adılar zaten. Bir şey bilemiyorsun , sadece 
Erzin can ' ı bildiğ imiz için , tanıdı ğ ımı z için , ç ıkı ş ve g iri ş yerl erinin nereden o lduğunu bildiğimiz için biliyoruz, 
başka şekilde bilmiyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT - Sonra, dövüp askı ya a ldıla r mı ? 
HÜKÜMLÜ 1- Dövdüler, cereyan verdiler; ama, ask ıya almadılar . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kelepçey le nerede bağ ladılar? 
HÜKÜMLÜ 1- Kalori fe rl er var, arkadan bağ lıyor zaten. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT - Ç ıpl ak mıydın ? 
HÜKÜMLÜ 1- Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Öyle çıplak şekilde ne kadar kaldın ? 
HÜKÜMLÜ 1- İki saate yakın kaldım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Başka kimse yok mu, bağırmıyor musun, ses ini duyan yok mu? 
HÜKÜMLÜ 1- Bağ ırıyorsun ; ama, polisten başka duyan yok ki . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Duvarlar ses geçirmez mi , ayna var mı ? 
HÜKÜMLÜ 1- Ayna yok, sadece camekan var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT - Seni ta nıyorl a r mı di ye insan getirip, göstermediler mi? 
HÜKÜMLÜ 1- Herhangi kimseyi getirmediler, sadece eski emniyette getirdiler. Ayrı a lı bir yer var, o odaya 
getirdiler, o odada gösterdiler beni. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Eski emniyette ay rı a lı yer var ını? 
HÜK ÜMLÜ 1- İkin c i katta sorgu odas ında var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Eski Eınniyette ikinci katta ını sorgu odas ı ? 
HÜKÜMLÜ 1- İkin c i katta. 
HÜSEYiN AKG ÜL (Manisa)- Teşhi s yapıldı ını orada? 
HÜKÜMLÜ 1- Teşhis yapılm adı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sonra doktor raporu a ldılar ını ? 
HÜKÜMLÜ 1- İki polis yanımda . Zaten, polis, doktora di yor ki "hastanenin şey l e rini çalan bu adam, buna ne 
rapor vereceksin" diyor. Saçl arıını olduğu gibi yo ldular. Bir tanes i de kafamı tutup, duvarlara vuruyordu, 
yapıştırıyordu . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka kötü muam ele gören var mı? 
HÜKÜMLÜ 4- İ s tanbul ' da i şkence gördüm . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - İ stanbul'da nerede, anlatır mı s ın ? 
HÜKÜMLÜ 4- Gaziosmanpaşa Küçükköy' de. Karakoldan ç ı kı yorsunuz, karakola gidiyorsunuz, bodruına ini
yorsunuz. Bodruma indiğ ini z zaman sağ tarafta demir kapılı nezarethane var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nezarethanede mi dövüyorlar? 
HÜKÜMLÜ 4- Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Duvarlarında ne var? 
HÜKÜMLÜ 4- 1997'de pislik içerisindeydi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Askı falan var mıydı , ne yaptıl ar? 
HÜKÜMLÜ 4- Falakaya yatırdılar. Üçüncü katta infaz kı smı var, oraya çekiyorlar. Zaten, nezarete g irdiğ in 
zaman gözlerini bağ lıyorlar , aynı geçliğ in yerde dolaştırıyorlar "eğ il " falan diyorlar, tekme, tokat, yumruk artık 
neresine gelirse. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik verdiler mi? 

8 



HÜKÜMLÜ 4- Orada vermediler, falakaya yatırdılar, ondan sonra şubeye götürdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Falakayı neyle yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 4- Uzun sopayı bükttiler böyle ayağıma , üsttime de bir sandalye geçirdiler, araba lastikleri vardı , 
lastiği geçiriyor üstüme, ayaklarını uzat, bir tanesi buradan basıyor, bir tanesi de buradan ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Üst katta nasıl bir yer? 
HÜKÜMLÜ 4- Merdivenlerden çıkıyorsun oda gibi bir yer vardı. Nezaretten çıktığın zaman böyle giriş gibi yer 
var, oradan merdivenlerden yukarı çıkıyorsun sağ tarafta infaz odası , infaz kısmı. Orada dövüyorlar. Oradan 
şubeye cinayet masasına götürdüler, orada bir hayli ezdiler. Orada her şey i kabul ettiğimiz halde, ben taksicilik 
yapıyordum , geldi , kimlik falan sornıadan , beni soruyor oradan . Ben de, bir fırsat buldum, memurun arkasından 
kaçtım. Ankara'da yakalandını . Ankara 'dan geldi "niye kaçtın?" diye. Tek suçum kaçmak. Her şeyi kabul edi
yorum . Niye kaçtın diye eziyet ettiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - " .. .. .. .... .. . ", polislerin ismini biliyor musun? 
HÜKÜMLÜ 1- Görsem, hepsini tanırım ; ama, isim olarak bilmiyorum. 
" .. ...... ...... "-Efendim, Asayişte şişman bir ekip amiri var, adını bilmiyorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Eski emniyet müdürlüğünde mi? 
" ...... .. .... .. " - Evet. Savcı bizi tutukladı. Gelirken bizi arabadan indiriyor "kaçın" diyor "ondan sonra sizi vura-
cağız" Tutuklandıktan sonra, arabanın içinde bize pat küt giriyor. "Sen, iyi ki benim zamanınıda değildin , izin
liydinı " diyor. Zaten, gelir gelmez aldılar beni. Annemgilin yanından ablamgile geldim, otobüsten indim, yukarı 
çıkıyorken beni aldılar . Dövdüklerinde birisi "Hüseyin" diyorlardı. 
HÜKÜMLÜ 10- Efendim, bir şey sorabilir miyim . 
Bu şikayetlerimiz acaba ne zaman olacak. işkence yapan polisleri tanıyorum , bunlar hakkında nasıl şikayetçi ola
bilirim; yani, bu konuda bilinçsiziz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- N ezarethane defterleri incelendiğinde isim , soyad kayıtlı , karşısında niçin 
yakalandığı belli , onun karşısında doktor raporu yazılı "darp, cebir" yoktur, onun yanında da "avukat istemedi" 
yazılı. 

HÜKÜMLÜ 10- Bu işkence olayında savcılığın dahi haberi var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl var? 
HÜKÜMLÜ 10- Bizi mahkemeye çıkardıkları gün," ............ .. " "şikayetçiyinı" dedi . Bunlar tutuştular efendim. 
Tekrar bizi savcılığa götürecekleri yerde asayişe aldılar. Konıiser asayişte savcı ile görüştü . Savcı "hemen gidin 
raporunu iptal edin, tekrardan bir rapor alın" dedi . Doktor o raporu iptal etti , sağlanı raporu verdi. Ben şikayetçi 
olmadım ; ama," .......... .. .. " şikayetçi oldu. Aynı gün, aynı saat, aynı saniyede rapor değişti ve bundan savcının da 
haberi var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Birinci raporu veren doktor kim ? 
HÜKÜMLÜ 9- ikisi de aynı doktor, bayan . Tutanaklarda vardır . 
BAŞKAN Or. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Değiştirildiyse, birincisini yırtnıışlardır. 
HÜKÜMLÜ 9- Hastanenin kayıtlarına giriyor. 
BAŞKAN Or. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Onu tanı söyleyemezsen bulanıayız, tam söyle, tarih söyle. 
HÜKÜMLÜ 9- " .. .... .. ..... . "sıııda aldılar bizi," ...... ...... .. " Pazar. 
BAŞKAN Or. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktor hangi tarihte rapor verdi? 
HÜKÜMLÜ 9- Beni her gün doktora götürüyorlardı, hatırlayamıyorum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktorun adı ne? 
HÜKÜMLÜ 9- Bir doktor zaten . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- 20 Şubat pazar günü muayenedeki doktorun adı ne? 
HÜKÜMLÜ 9- Bayan doktor, bilmiyorum; ama, saati belli , saat 12.00 ile 01.00 arası idi , Ol .00 diyelim . Nöbetçi 
doktor bellidir, Devlet Hastanesinin acil servisinde. 
BAŞKAN Or. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bayan doktor, aradan bir saat geçti, saat 02 .00 ' de gittiniz .. . 
HÜKÜMLÜ 9- Savcı ve konıiserin işbirliği içerisinde rapor değişti efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Avukat gelmedi mi? 
HÜKÜMLÜ 9- Avukat tutacak zamanımız yok, bize göz açtırnıadılar ki , hiç kimseyi almadılar. Su dahi vernıi
yorlardı ki, avukat isteyelim. 
HÜKÜMLÜ 1- Efendim, bize göz açtınn ıyorlar ki . 
HÜKÜMLÜ 11- Efendim, " .... .. .. .... .. " yaptım. Yeni muhtarımız, gelir gider defterinin teslimatında "sen yolsu-
zluk yapmışsın" diye beni savcılığa şikayet etti . Ben ne yolsuzluk yapnıışım? Köyümüze iş yaptık , yayla yolu, 
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arazi yolu yapmışız, mezarlığ ın etrafını çev irm işiz . "Sen bunları yapmamışsın , bunları böyle göstermişsin ." Gelir 
gider defterlerinde , karar defterinde, azalarımla birlikte muhtar olarak benim de imzam var, tasdikli mühürüm 
var, azalarıının da imzaları var. Beni şikayet eni . Ben suçsuz yere yatıyorum . Benim işyerlerim var, vergi 
mükellefı bir in sanım. Devletime vergi veriyorum , iki işy eriın var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Davan devam ediyor mu ? 
HÜKÜMLÜ ll- Savcı ifadeıni aldı , sulh hukuk hakimi beni içeri anı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, dava günün gelecek . 
HÜKÜMLÜ 1 1- Ben vergi mükellefıyim , suçsuz yere yatıyoruın . Türkiye Cumhuriyetine iki yıldır vergi veriyo
rum , bütün işyerlerim allak bullak oldu ; milyarlarca alacağım var, milyonlarca şeyim var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Davan devam ediyor mu, etmiyor mu ona bakalım . Senin adın ne? 
HÜKÜMLÜ 12- " .. .. ...... .. ...... ". 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç yaşındas ın? 
HÜKÜMLÜ 12-" .. .. .. .... .. .. " yaşındayım . Efendim, ağ ır suçtan 12 y ıl ceza aldım , 7 yıld ır da yat ıyorum . Bana aç ık 
hakkı tanımıyorlar, 7 yıldır yatıyorum . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 7 yıl az, daha var. 
HÜKÜMLÜ 12-7 yıl yattım , 5 yıl ıın var efendim. Cezaının yarı s ını yattıın , beni aç ı ğa a lmı yorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Suçun neydi ? 
HÜKÜMLÜ 12- Cinayet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunu cezaevi idaresine soralım . Senin suçun nedir? 
HÜKÜMLÜ 13- Kız kaçırmak . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sana kötü muamele yaptı l ar mı ? 
HÜKÜMLÜ I 3- Evet efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede? .. 
HÜKÜMLÜ 13- il Jandarmada yaptılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 13- Aşağ ı nezarete indirdiler beni , orada işkencey i gördüm . Gözlerim bağlandı , dolaştım . Nezarene 
2 gün kaldım . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Arabaya mı bindirip dolaştırdılar? 
HÜKÜMLÜ 13- Evet, arabaya bindirdiler. Daha sonra o nezaretten çıkardı l ar, nezaretin arka tarafında üst kat var, 
parmak izi alma yeri falan var, bana orada işkence yapıldı. Daha sonrasın ı hatırlamıyorum. i şkence yap ılıp 

savcılığa çıkacağım zaman vücudum komple kandı , tişört hep kan olmuştu . Babam "oğlum , kim yapt ıysa , ver, 
götürüp savcılığa teslim edeyim." Veremem baba dedim, bunlar koyınuyorlar. Çünkü, ..... Astsubay bana di-
yordu ki " .. .. ......... "şikayet edersen, seni yine ayn ı işkenceye al ırı z ." 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hangi tarihte? 
HÜKÜMLÜ 13- " .... .. .. .. .... ". 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Rapor alınnıadı mı? 
HÜKÜMLÜ 13- Alaınayız ki efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Götürınediler mi? 
HÜKÜMLÜ 13- Götürdüler. Bir şey söyleyemezsin ki , gözüm mosınor, yine a l anııyorunı ki. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Doktor, suratııı ı mosmor görmedi mi? 
HÜKÜMLÜ 13- Gördü. Diyor ki "ne oldu?" Bilmiyorum diyorsun sadece, söy l eyenıiyors un. 
Zaten, Murat Astsubay diyor ki " .... ...... .... ", söylersen, ayn ı işkenceyi sana yaparız." 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hangi doktor? 
HÜKÜMLÜ I 3- Hatırlamıyorum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hangi tarih ? .. 
HÜKÜMLÜ 13- " .... .... ...... "de doktora çıktım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Öbür tarafta kaç gün kaldın ? 
HÜKÜMLÜ 13- 2 gün kaldım . 
Üstelik kabul etmişim , yine aynı işkenceyi gördüm . 
HÜKÜMLÜ 14- Bir şey söyleyebilir miyim . 
Aslında, benim olayını eski bir olay. Şu anda mal beyanından dolayı buradayım. i şkence yeri " .. .......... .. "nin 
içerisinde. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Polis karakolu mu, jandarma mı ? 
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HÜKÜMLÜ 14- Mesudiye ' nin içeri sinde polis karakolu. 
Suçsuz, günah s ı z, nezarette 6 gün i ş kence gördüm . Kendisi komiser yardım c ı s ı Ahmet, şu anda soyadını bilmi
yorum . Oraya gittigimde, sadece "sen buraya niye ge ldin ... " 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tarih? .. 
HÜKÜMLÜ 14-4 üncü ay mıydı , S inci ay mıydı , pek ha tırl ayamıyorum . 
Hiçbir suçum olm adığı halde, arabamaSS milyon ceza kestiler. Tra fıkç i dedi ki "bu arabaya ceza keseceksin ." 

Adam dedi ki "bu arabaya ne diye ceza keseyim , ehliyeti var, ınuayen es i var, s igortas ı her şey i var. " 250 milyon 
lira lık cep t e l e fonuınu bozdular, bayağ ı da ın a lıın gitti , hiçbir hak iddia edemedim . Hatta şikayet edecektim , bana 
"kimi kime şikaye t ediyorsun" dediler. Şu anda da mal beyanından do lay ı o cezay ı çekiyorum , şu an için burada 
da yatı yoruın . i şkence gördüğüm yerlerin hepsini tari f edemiyorum . Kapıdan içeriye girdiğ in zaman üç dört 
basamak aşag ıya iniyorsun, hemen oradan sola dönüyorsun , çubuk demirli 3 nezaret yan yana. O zaman 
gördüğUrnde nezarethanelerin zemini halıtleks döşe li , içinde birer yatak vardı. Daha sonra ge ldiler "buranın 
ekm eğ i size haramdır" dediler. Doğulu oldugum için . 
HÜSEYiN AKG ÜL (Manisa)- Nereli sin? 
HÜKÜMLÜ 14- " .... .... ...... ",ya lnı z 12 y ıldır Erzincan'da ikamet ediyorum . Onun için ben magdur oldum, daha 
doğrusu hayattan nefret ettim . Dükkanı a rabaını her şey imi kaybettim . i ş k ence gördügüm için, yani gerçekten 
kendimden bile nefret ettim . Bir insan olarak, ne diye bunu yapıyorlar bana. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Elektrik verdiler mi , askıya a ldıla r mı ? 
HÜKÜMLÜ 14- Elektrik vermediler; ama, askıya aldıla r . 
BAŞKAN Or. EMA T. PiŞKiNSÜT- Askıya n as ıl a ldıl a r? 
HÜKÜMLÜ 14- Ko ll arımı bag l adıla r -gözlerim bağ lı , bilmiyorum- demirle bi r şey ta ktıla r, havaya ka ldırıp, 
indiriyorlardı. " Bu teröri sttir" diye yanıma bir polis getirdiler, koydular, biz PKK 'dan ge lıni ş i z, ağzımdan laf 
a l s ınl a r diye. Yani , Allah korusun , ben ağzımdan bir k açınnış o lsaydım , ş u anda daha kaç y ıl ceza a lmı ş olacak
tım . Tamam , poli s görevi icabı beni alabilir, yabancı bir yere g itti ğim zaman ş üphe li olarak beni alabilir; ama, 
benim GBT'ın i istetip, suçum yoksa, bana i ş kence ya pınaya ha kkı yoktur benim bildiğim kadarıy la . A s lında, ben 
bunu söylemezdim ; ama, siz geldiğiniz için, sağolun , bunu anlattım . Gerçekten, şu anda içimden ağlamak geliyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne zamandır yatıyorsun ? 
HÜKÜMLÜ 14- Ben yatınay ı demiyorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne zaman çıkacaks ın ? 
HÜKÜMLÜ ı4- Yarın çıkacağını , Allah izin verirse. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Çıktıhan sonra artık unut onu, bir daha aklına getirme. 
HÜKÜMLÜ 14- Bu benim aklım a gelmiyor. Şu anda benim aklıma gelen gururum, 70-80 milyon için buraya 
ge lmem, bu bir şey degil ; ama, beni ın a lundan mülkümden, dükkanıından her şeyimden etti . Yani , gerçekten, 
öyle bir i şkence yaptıl ar ki , her şey imden soğudum . Şu anda ınağdur durumday ım , bir ekmeğe muhtaç duruma 
geldim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Yakınların yok mu? 
HÜKÜMLÜ 14- Yakıniarım var; ama, fakirler, herkes kendine. Zaten, Allah kimseyi dü şürmes in ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Senin söyleyecek bir şey in var ını? 
HÜKÜMLÜ 20- Ben " .... .... .... .. ". Arkadaş ımla şaka yapıyorduk , yanlı ş lıkla arkadaş ımı bıçakladıın . Arkadaş ımı 
hastaneye götürdüm . Kendim gittim , tes lim oldum . Bana kötü muamele yapmadılar. Bir gün nezarette bekledim, 
direkt buraya getirdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sizin? .. 
HÜKÜML Ü I 5- Efendim, benim i ş kencey le falan bir sorunu m yoktur. Ceza, Yarg ıtay ' dan onay lan ıp geldikten 
sonra, ikinci bir hakkımız var ını , yok mu onu öğrenmek istiyorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Yok. 
HÜKÜMLÜ ı 5- Bir üst mahkeme yok mu? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Yargıtay onay ladı ğ ı takdirde yapıl acak hiçbir şey olmuyor, Avrupa insan 
H akları Mahkemesi var. 
HÜKÜMLÜ 2- Biz cahil in sanız, Avrupa insan Hakları Mahkemes ine n as ıl dava açacağ ı z? 
HÜKÜMLÜ ı 5- Yazı İ ş l eri Genel Müdürlüğünden tasdik olup geliyor, benim dosyanı bir üst mahkemeye çık 

madı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Ama, süre geçti diyedir. 
HÜKÜMLÜ 15- Süre geçmedi efendim , bizde süre yok. 
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HÜKÜMLÜ 16- Bu konularda sizi de ilgilendirecek bir sorun var. İnsan buraya ge liyor, suçlu veya suçsuz
buraya girdiğiniz an suçlusunuz- tutukluyuz, ben ak l anacağım veya biri parmak izi verirse ak l anacağ ı z . Ne oldu ; 
fışlendiniz; yani, bunu da dile getirirseniz. Vatandaş kendisinden utanıyor . Cinayet olsun , hırs ı z lık olsun hemen 
jandarma ge liyor, parmak izi , resim falan . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yargıtay ' dan onaına tarihin ve Yarg ıtay kararın geldi mi? 
HÜKÜMLÜ 15- Geldi ; ama, ne yaptım bilmiyorum . Bir de, şah i tl er tehdit altında, yalan söy leyecekler, 
ifadelerinin gizli a lınm asın ı istiyorum dedim , kabul etmedi ler. Vatandaş geldi , karakolda söy led iklerini orada 
inkar etti . 
Yargıtay 1. Ceza 5 N isan 1999 kes inleşme. 

HÜKÜMLÜ 2- Başka cezaev lerinde havalandırma alanında, bahçesine tel çekme var mı? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- En gevşek cezaevi biçimi bu ; ama, tel yok . 
HÜKÜMLÜ 2- Burada var efendim . 
HÜKÜMLÜ 15- Şahitl erin ifadesinin giz li a lınm as ının kanunda yeri yok mu ? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Benim bi ldi ğim yok. Senin dosyan 5 Nisan 1999 'da onanmı ş, baktıra
cağ ı z. Aftan istifade etme hakk ın olabil ir. 
HÜKÜMLÜ 17- Sema Abla, 1995 ' te askerlikten ceza ald ım , askeri cezaev inden geçen sene buraya ge ldim. 
Adalet Bakanlığ ı Ceza ve Tevk ifevleri Genel Müdürlüğüne sevk im için dilekçe veriyorum, ret ge liyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir senedir mi buradas ın? 
HÜKÜMLÜ 17- Beş sened ir buradayım , 33 ay askeri cezaevinde yattım . Bu cezaevinde yata lı bir sene oluyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sevk dilekçene ne diye ret cevab ı ge liyor? 
HÜKÜ MLÜ 17- "Dolu" diye cevap ge liyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cezan ne kadar? 
HÜKÜMLÜ 17- Şu an 18 sene. 
HÜSEY iN AKGÜL (Manisa)- Nereyi istiyorsun? 
HÜKÜML Ü 17- " .............. ". 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- " ........ .. .... " misin? 
HÜKÜMLÜ 17- Evet. Başkaları olsa, paralı biri olsa, idareye 100 milyon yatırdı mı , üst dilekçeyi yazıp gön
deriyorlar, sevki bir ay içerisinde çıkarıyorlar. Bizim gelenimiz giden im iz olmadığından ... 
HÜKÜMLÜ 18- Sevkim " .............. "ne çıktı , param olmadığından dolay ı gidemedim. Beş senedir yatıyorum , dört 
senedir ailemi göremiyorum . Kendi ikametgahını İ stanbul , ai lem buraya ge lip gidemiyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Savcıya söy leseydin . 
HÜKÜMLÜ 18- Savcı da biliyor, müdür de; ama, ödenek yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen nereyi i stemi ştin ? 
HÜKÜMLÜ 19- 1993'ten beri yat ıyoruın , 2,5 senedir de burada yatıyorum . Ailem " ........ .. .... "de, hiç yaz-
madıysam en az otuz se fer yazd ım , cevap hep ret ge liyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin de mi" .. ........ .. .. "? 
HÜKÜMLÜ 19- Evet, ailem " .............. "de. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞK İNSÜT- HÜKÜMLÜ 18 senin sevki n ne zaman çıkmıştı? 
HÜKÜMLÜ 18- Geçen senen in 5 inci ay ında , tam olarak hatırlayamıyorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cezaevlerinde yatanlar için , dışarıdaki politikacıların veya yöneticilerin 
"af" diye bir kelime ortaya atması , o andan itibaren olmadığı takdirde çok büyük bir hayal kırıklığ ı ; bu, bir. 
İkincisi , cezaevinde yatanlar için böyle bir konu konuşulup , ol gunlaşıp , -şimdiki gibi- çıkıp , 
Cumhurbaşkanlığından veto edilip ge lmes i çok daha büyük bir yıkım kaynağ ı. Ama "olacak olacak" diye aldat
mak da son derece kötü . Mahkumlardan "En son isyan çıkaracağız" sesleri . Benim bu söyleyeceklerim , kendi 
kendinize oturup, tekrar bir daha böyle iyice hayal kırıklığına uğrayacak şekilde ümit içerisine girmeyin ; ama, 
söyleyeceklerimi de iyi dinleyin . Af konusu haHi daha kapanmış değildir. Af konusunun zamanı , süresi yönün
den s ıkıntıya girildi ; ama, af kaldırıldı , artık çıkmıyor diye bir şey söz konusu değ il. Onun için , Adalet 
Bakanlığında üç türlü çalışma var. Bu, ne basma, ne de dışa rıya anlatılmıyor. Benim söy leyeceklerimi dinleyin, 
inanmak inanmamak, değerlendirmek size kals ın ; yani , hadi iyi gece ler, af çıkacak arkadaşlar deyip, bırakıp git
miyorum bakın , size söyleyeceklerimi söylemek istiyorum. 
Bu ş u : Bugün, ceza sisteminin içerisinde çok büyük adaletsizlikler var. Dediğ iniz gibi, parası olan, bilmem nesi 
olan cezaevlerinde hiç yok. Ayrıca da, cezaların arasında da çok büyük adaletsizlik var. Gasp diye sokuluyor, 20-
25 sene ceza alıyor, öteki taraftaki öteki oluyor. Adalet Bakanlığ ı , şimdi bu adaletsizlik nasıl sona erdiri/iri 

12 



çalışıyor. Bunu çalışmaktaki nedenin afla ne alakası var diyeceks iniz. Afla alakası şu : Afla alakası , bugünden 
itibaren bir af çıktıg ı zaman insanlar o suçtan dolayı çıkıyor dışarıya ; ama, o gün veya ertesi gün , aynı suçtan suç 
işleyen tekrar içeriye g iriyor, yine ... Şimdi , deniliyor ki -bu yapılmaya çalışılıyor- eger suçlar arasında cezada 
adaletsizlik varsa , bunun yasas ının da birlik'te çıkaralım , o yasay la birlikte af da çıksın , afla dışanya çıktıgı andan 
itibaren de diger yeni g irecek olanlar da, aftan yararlananların şartından başlamak üzere ceza alsın ; yani , vetonun 
altındaki da bu . 
İkincisi : af çıkarken benim de karşı çıktıgım bir nokta var. Bu da, siz hepiniz hangi suçtan yatarsan ız yatın, bir 
yargı sistemine girmişsiniz; kiminiz gasptan 20 sene, kiminiz hırsızlıktan 5 sene, kiminiz cinayetten 30 sene 
yemiş , kiminiz başka bir şey. Ama, herkes, şu çizgide cezayı aldıgı zaman s ıfırlanmış . Kimi böy le yirmi sene, 
kimi on sene, kimi beş sene ... Şimdi , biz, içlerinden böyle, senin suçun affolabilir, senin suçun affolabilir deyip 
onları affettigimiz zaman, öteki lerde, zaten ceza yatıyor, bir adaletsizlik doguyor. Onun yerine, hepsini mesela şu 
kadar şu kadar şeyleri varsa, hepsinden belli bir indirim yapalım , yatmış olanlar, indirirnin altında kalanlar çık
s ın , kısa kalanlar belli bir miktar daha yatsın , bir sene sonra, iki ay sonra, üç ay sonra çıksın , böylece de çıksın ; 

bu ikinci nokta . 
Üçüncü ve son nokta: Af, Türkiye Cumhuriyeti için şart Sebebi de, sizler için deg il ; sebebi , 77 bin mahkum var, 
yatacak yer yok, en az 30 bin mahkQmun dışarı çıkması lazım. Onun için , bunu da söyledim demekle yarın af 
çıkıyor demek degil ; yani , bu kırıklıga ugramay ın , ama, afkonusu kapanmış degil. Üç parti , zorluklar içerisinde 
yürütülüyor, ayrıca da muhalefette bazı sıkıntılar var, muhalefet partileri yine de destek oluyor, ona ragınen 
destek oluyor; ama, bu sefer Cumhurbaşkanlıgı seçimi g irdi . Cumhurbaşkanlıgı seçimi, yukandaki veto etmeye
cek insan olmalı ki , herkes anlaşsın ki , bir şey yapılabilsin . Bu dönemdeki, bu bekleme devresinde de anlattıgım 
konu çalışıl ı yor. O da, Adalet Bakanlıgmın içerisinde, herkese eşit, dogru düzgün bir yargı sistemi nasıl oluştu
rulabilinir. 
HÜKÜMLÜ 2- Oluşturulamaz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- "Oluşturulamaz" deme, bazı şeyler yapılabilir. Çok haklısınız, yani, ben 
de size hak veriyorum ; ama, adalet zaten çökerse her şey çöker, ama buna ragmen bazı şeyler yapılabilinir. Sebebi 
ne; bir senenin içerisinde beş İçişleri Bakanı degişti . Şimdi , niye tekrar aynı şey ; çünkü, bakın , unutmadan , aynı 
yerler acaba duruyor mu diye geziyoruz. Şimdi , istikrarlı bir bakan var, teşkilatın içerisinden gelmiş, yapacaksın , 

beraber bu işi yapmalıyız diyebilmek için . Yani , evet, süreler gençler için biraz daha zor oluyor, isyan ... 
HÜKÜMLÜ 20- Ben isyan etmiyorum. Ben daha iki haftadır buraya gelmişim . Şöyle bir şey var. Mesela siz de 
söyledin iz, parası olan bu kapıdan giriyor, öbür kapıdan çıkıyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sadece parası olan degil. 
HÜKÜMLÜ 2- Efendim, 91 ' de de indirim yaptılar . indirirnin ne faydasını gördük, bizim gibi garibanların ocagını 
batırdı. 1991 'deki yasayla beşte bir verdiniz, bizi kapıya attınız, 2 1 sene infazımızı yaktınız, ocagımız battı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - 1991 ' de biz vermedik. Biz öyle yapmak istemiyoruz. Her geçen gün 
ondan da örnek alınır. 
HÜKÜMLÜ 2- Yasa yapmayın, yasa yapana kadar bize normal 5 sene af verin de, hiç olmazsa millet infazlı çık
masın . infazlı çıktık mı düşmanımız peşimizi bırakmıyor ki efendim. Polisleri peşime taktırdı , infazımı yaktırdı. 
BAŞKAN Dr. EMA T. PİŞKİNSÜT- Teşekkür ederiz. 

BİRİNCİ KOGUŞ 
( I I Kiş i) 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Merhaba. 
Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak buradayız. Sayın Hüseyin Akgül 
Manisa Milletvekili , Sayın Yaşar Canbay Malatya Milletvekili ve diger arkadaşlarımız da komisyonda görevli
ler. Aranızda yüksek tahsilli olan var mı? 

HÜKÜMLÜ 21- Açık ögretime devam ediyorum ; ama, sınaviara girernedim son dönemde. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neden? 
HÜKÜMLÜ 21- Bilmiyorum, Bakanilgın saglıklı bir gerekçesini ögrenemedim de, cezaevi idaresinin bir 
gerekçesi var. O da, kayıtla ilgili bir problem oldugunu söylüyor. Daha önce tüm kayıtlarımı ailem vasıtasıyla 
yaptırı-yordum. Cezaevine belge ve kitaplarım geliyordu, cezaevi idaresi de komisyonla beni sınava sokuyordu. 
Şimdi cezaevi -bilemiyorum, saglıklı bir cevap mı da- kayıtları dışarıdan yapıırmaının sınava girmeme engel 
oldugunu söylüyorlar, böyle bir gerekçe söylüyorlar. Bakanlıgın bu gerekçeden haberi var mı , bilemiyorum . 
25-26 Mart ' ta yapılan ara sınav. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. Pi ŞKiNSÜT- Onu soralım . Eğe r öy le olmuşsa. bundan sonrak ine gi rebilirs in , değ il mi? 
HÜKÜMLÜ 2 1- Bir de şöy le bir uygulama olmuştu: Geçen y ıl , y ıl sonu s ın av ına bizi sokınadılar . O zaman ben 
Yozgat Cezaevindeydiın . Cezaevlerindek i olayları gerekçe gös terip bizi s ın av i ara sokınadılar; fakat, bir ay sonra 
Ankara 'da soktu lar. Bu da ını öyle bir şey, yoksa buradaki cezaev inin izah ett i ğ i gibi bir şey mi? O konuda sağlık

lı bir cevap a lını ş da değ ilim . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Koğuşa ye ni ge len var ını ? 1998 y ılında biz buradan gittikten sonra, biz
den sonra içeriye ge lenlerden veya cezaevinin içerisinden halil daha Erzincan'da son iki senedir Eınniyette, 
Emniyet Mi.ldürli.l ği.l nde i şkence, kötü muamele olduğuna ait bir şey duydunuz mu veya oralarda köti.l muame
leye turulup ge len var mı? 
HÜKÜMLÜ 22- Efendim, TOrkiye 'de işkencenin kalkmas ı mümkün değil. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - O kadar em insin? .. 
HÜKÜMLÜ 22- O kadar eminim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Siz, geçen sefer bize anlatınıştınız. 
HÜKÜMLÜ 22- Evet, a ltı y ıldır aynı koğuştay ıın . Bu ki ş inin zihniyeti değ i şmedikten sonra .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Ama, bu koğuşta değ ildini z. 
HÜKÜMLÜ 22- Karş ı taraftaydım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- " ............. " çıktı mı ? 
HÜKÜMLÜ 22- Az kaldı gi.lni.l , 7' nci ayda falan çıkacak. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ailesinden falan problemi vardı , zor durumdaydı o. 
HÜKÜMLÜ 22- Durumu gi.lzel yani . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Uzun boylu olan oto hırs ı z ı çıktı mı ? 
HÜKÜMLÜ 22- O tekrar yakalanmı ş, ş imdi Erzurum Cezaev indeymiş . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- " Burada i ş ke nce hiç bitmez" di yorsun , neden? 
HÜKÜML Ü 22- TOrkiye 'dek i zihniyet değ i şmedikten sonra; yani , o ki ş inin zihniyeti değişmedikten sonra 
işkencenin bitmesi mümki.ln değ il. Çünki.l , onu ne siz tespit edeb iliyorsunuz, ne de o İşkencey i yapan insan her
hangi bir iz veya şu bu bırakıyor. Mesela -size yeni anlatınıştını- bir örnek vereyim. Burada İşkenceyi yaptılar , 

falakaya ya tırdılar adamı, yerin Uzerine tuz döktüler -buna yaşadını ben- işk ence gören adaının Uzerine 80-90 
kiloluk adam bindi , tuzun Uzerinde yi.lri.ltti.ller. Bir ıni.lddet sonra işkence gören adamın morlukları gitti . Tuzun 
Uzerinde bekletti ler, ondan sonra çıktı. Siz ge lseniz onu tespit de ettirenıezsiniz, o insanlara iddia ettiremezsiniz. 
Çi.lnki.l , neden; memur kı smı , hepsi birbirini destekler; yani , demez ki , benim arkadaşını doğrudur, işkence yaptı , 

nıi.lmki.ln değ il. Mese la siz istanbul ' da bir ağaç buldunuz, istanbul Valisi çıktı , ona "ş u bu" dedi . Biz, bunların 
hepsini takip ediyoruz. istanbul Valisin in , Emniyet Mi.ldi.lri.lni.ln görevden alındığını di.ln akşam alt yazıda okuduk, 
bilmiyorum öyle şey var mı , yok mu . Tabii, bunların bitmesi mümkün değ il. 

İkinci s i , siyasilerin de bu i ş lerin Uzerine gitmesi için çok katı ve kararlı olmaları lazım. Onda da sizi , sizde onu 
görmek .. . Siz de göri.lyo ru z; ama, diğer uygulay ıcılarda onu görmek nıüınki.ln değ il ; çünkü , o işin peşini siz bırak
nıı yorsunuz. Ama, sizin yaptıklarınız da çok şey görmüyor bence. Raporu tanzim ediyorsunuz, göti.lrüyorsunuz 
oraya. Orada birkaç kişi , o rapor üzerinde çalışına yapıyor. Onun geçerliliğ i ne kadar oluyor, onun şeyini size 
bırakıyorum. 

Bizimle uzun uzun konuşacak mı s ınız , kapıda "5 dakika falan " dediniz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hay ır , siz yatıyors unuz diye 5 dakika ... 
1-lÜKÜMLÜ 22- Biz sabahtan beri sizi bekliyoruz. 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Ge leceğimizi nereden biliyorsunuz da sabahtan beri bekliyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 22- Biz biliyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Erzurum'dan haberi almışlar. 
HÜS EYiN AKG ÜL (Manisa)- Cep telefonunu z mu var? 
1-lÜKÜMLÜ 22- Cep telefonumuz yok, hak ikaten biliyoruz. 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Nereden biliyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 22- O da, nıahkCımun s ırrı olsun , yani o kadarcıkta ... Sizin buraya ge l eceğinizi biliyoruz. 
Geçen seneden bize vermiş olduğunuz sözler var. O sözleri bilemiyorum. Ben bir şeyler söylemek istiyorum ; 
ama, siz yorgunsunuz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hayır, yorgun değ iliz, dinleriz. 
HÜKÜMLÜ 22- Af konusu i.lzerinde konuşacağız biraz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Af konusunu en son konuşup, çıkacağ ız . Bir cezaevinde, affın böyle 
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lafının çıkması, arkadan da böyle oyalanması hakikaten çok büyük bir yıkıntı. Cezaevindekiler için değil , ceza
ev inin dışındaki aileler için , çocuklar için çok büyük bir sıkıntı. Ama, Türkiye'deki tablo da böyle bir acayip 
tablo. Birinci sefer çıkan, af konusunda her ne kadar partiler aniaşıyor gibi olsa da, belki ileride; yani, birkaç ay 
içerisinde artık ne olacak; çünkü, af kapanmış değil , yani , artık çıkınayacak diye kapatılıp, rafa konmuş halde 
değ il. Ama, bu, yeni bir yıkım, yeni bir ümit ortamı olup da, tekrar böyle morallerinizi o kadar bağlamayın . Ama, 
şunu söy lemek istiyorum : Hala daha çalışma olduğunu , Adalet Bakanlığında da çok net çalışıldığını biliyorum. 
Ama, bakın değişik partilerden arkadaşlarım ız var burada ... 
HÜKÜMLÜ 22- Hepsine de söyleyeceklerimiz var şimdi. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , bize söylesenizde çok büyük bir şey fark etmez ... 
HÜKÜMLÜ 22- Yine de söy leyelim yani, belki hatırınızda kalır. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Söyleyin ... Zaten biliyoruz ve onun için buradayız da, genel tabioyu 
söylüyorum. Bazı sıkıntılar bir araya gelmesinden değil. Benim inancım şu: İnşallah bu kadar ay , içiniz çok kötü 
oldu; ama, belki , o veto edilmiş olmasının , yeni çıkarılması planlananın daha geniş çaplı tutulmasında rolü olmuş 
olabilir, belki iyi diyebiliriz, ondan da bir ümidiniz olsun. Fakat, Adalet Bakan lığında , bugün, mesela diyelim af 
çıktı, çıkarıldı. Aynı gün affedilmiş olan suçtan, suç işleyen içeriye girdiği zanıan aftan yararianmış gibi değil de, 
eski yasadan tekrar aynı cezayı alacak; bu , yanlış. Madem bir af çıkarıyorsunuz, mademki haksızlıklar var, ceza 
adaleti açısından haksızlık var. Şimdi , Adalet Bakanlığının , basma vesaireye çıkmadan , el altından çalıştığı bu. 
O da şu : Hem afla birlikte hem de Ceza Yasas ındaki bir düzeltme de beraberinde ge lip, o da, o andan itibaren 
cezayı işleyeniere verilecek, suçu işieyecek olanlara verilecekse beraber olsun diye. 
HÜKÜMLÜ 22- Bu iş sürer. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hayır, sürer değ il ; bu iş, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlanıncaya kadar 
sürer. Cumhurbaşkanlığı konusunda onay mercii orası. Partiler, zaten belli bir konuda anlaşamazlarsa, o zaman 
s ıkıntı olur, söylenmek istenilen de o. Yeni bir Cumhurbaşkanı seçilir mi , seçilmez mi , başkası olur mu, olmaz 
mı orada sıkıntı olabilir; yani , Cumhurbaşkanlığının ne duruma g ireceği , toplasanız toplasanız bir haftanın 
içeris inde kısmen belli olacak. 
HÜKÜMLÜ 22- O durum , o mevzuat, hükümet olarak, af konusunu ne kadar etkiler? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Etkiler. 
HÜKÜMLÜ 22- Şunu soruyorum: Anayasa değişikliği oldu ki , sizin hazırladığınız, hükümetin hazırladığı bu 
üçlü paket Genel Kuruldan geçmedi , affı ne kadar etkiler? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- O zaman liderlerin kendi arasındaki uyuşmazlık . Başbakan Sayın Ecevit 
"her türlü konuyu değerlendireceg; im dedi ; yani, bugünkünde de gayet net. Tabii, sıkıntı , 406 kişinin imzasını 
atıp , karar verip, ondan sonra imzanın içerisinde liderler "evet" derken , altta böyle .. . 
HÜKÜMLÜ 22- Sayın Başbakanımız bizim pozisyonumuza düştü . İki yıldır söz verdi , 65 milyonun önüne çıkıp 
söz veriyor, bunun arkasında durmuyor, bizim uğradığımız gibi kendisi de aynı akıbete uğramış oldu. Evet, Sayın 
Başbakan onu gördü. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doğruluk payı var. Sıkıntı payı da; yani, hep başından beri üçlü koalis
yonun getirdiği, tek başına olunsa belki daha farklı olunabilinir. İşin enteresan tarafı , koalisyonun içerisindeki 
di ğer partiler de affı istiyor; ama, affı isterken , buna rağmen bu hale geliyor. Yine işin enteresan tarafı , hükümet 
dışında olan, muhalefette olanlar, Fazilet Partisi de af istiyor mesela. 
HÜKÜMLÜ 22- O başka türlü istiyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O başka türlü ister, öteki başka türlü ister. 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Halk istemiyor. 
HÜKÜMLÜ 22- Halk istiyor efendim ; onu siz bilmiyorsunuz efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Ben şeyi anlamıyorum , bas ın halk demek değil. .. 
HÜKÜMLÜ 22- Evet, mutabıkız orada Sayın Başkan . Her şeyi basın yönlendiriyor. 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Bir dakika bir dinle . 
HÜKÜMLÜ 22- Benim çok büyük notlarım var efendim, açıklayayım. 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Önce bir dinle . 
HÜKÜMLÜ 22- Dinlemesini biliyoruz, buyurun. 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Biz affa lehte oy veren insanlarız, af çıksın diye oy verdik. Daha sonra seçim böl
gemize gittiğim izde, Milliyetçi Hareket Partisi o larak seçmenden en fazla karşı tavır aldığımız nokta af yasası idi . 
HÜKÜMLÜ 22- Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan Milletvekili Mihrali Aksu buraya geldi, vaatlerde bulundu, 

seçimden önce de geldi, vaatlerde bulundu efendim. 
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HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Milletvekili olarak affın çıkması için oy verdik. Bir kısım medya ... 
HÜKÜMLÜ 22- Medyayı diyebilirsiniz; ama, halkı demeyin . 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Tabandaki halk . Ben 16 kazayı dolaştım , halktan bahsediyorum. 
HÜKÜMLÜ 22- Bazı notlar aldım , dilerseniz bunları okuyayıın : Bizim cezaevinde olarak işkenceyi falan unut
tuk, başka şeylerle meşgul oluyoruz, eğer sesimiz duyulursa sizin aracılığınızla. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Kaç y ıldır içeridesin iz? 
HÜKÜMLÜ 22- 6 yıldır aynı koğuştayıın . 
Bizim cezaevinin fiziki ve sosyal yapısı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cezaevi uygun değil. 
HÜKÜMLÜ 22- Bizim buraya bir bakarsanız, zaten her şey ortaya çıkar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Zaten , burası cezaevi değ il. 
HÜKÜMLÜ 22- Nasıl olacaksa buna bir çözüm . Yani , mademki in sanın hürriyeti elinden alınmış. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- " .... .......... " Bey, o şöy le olacak: Şu anda Türkiye 'de 77 bin civarında 
mahkum var. Af çıkacak , yaklaşık 38-39 bini çıkacak , eğer affın sınırı biraz genişletilirse 40 bini çıkacak; ondan 
sonra bu türdekiler kaldırılacak , o boşalırken bütün aflardan sonra, Allah hepinizi kurtars ın ; ama, genelde birin
ci senenin içerisinde aftan çıkanların yaklaşık beş te biri geri dönüyormuş , tekrar kendisine göre suç işleyenler . 

inşallah , bu sefer öyle olmaz; çünkü, insanlar artık akıllansın ve dışarı s ı da bunu bu şekilde takip etsin. Bu arada 
beşte biri dönse bile, af kapsamının içerisinde birinci sene , ikinci sene, üçüncü sene , beşinci seneye kadar olan
larda yavaş yavaş çıkacak , dolay ısıy la o kendini dengeleyecek. O nedenle, bir üç sene kısmen bir rahatlık döne
mi ge lecek. O kısmen rahatlık döneminin içerisinde ki, seneye olan bütçe de Adalet Bakanlığına , zaten planlama 
da o şekilde olup, daha fazla bir yaklaşımla bu türdeki cezaevlerinin yerine yenileri, ya yenileri ya değişikli ğe 
uğrayacak olanları yapılıp bu iş ancak öyle çözülecek . Ama, burada bu insanlar varken, Erzurum burnunun 
dibinde, 420 kişilik cezaevi, 567 mevcut var; üst üste ler. Gidin öteki tarafa, öteki taraf derken , kimse, ne yıkım, 
ne yapım , ne bilmem ne yapılmıyor. Burası tadilat görse dahi -ki , gittikten sonra bunu hem Adalet Bakanı ile 
konuştuk hem valilerle konuştuk- cezaevi mantığ ı veya cezaevi olarak yapılmadığı için, para da lüzumsuz yere 
şey olacak . O nedenle; yani, burasının değişikliği afla birlikte gelecek olan boşalmaya bağlı. 
HÜKÜMLÜ 22- Efendim, biz burada gereken tadilatları mahkum olarak bizler yaptık. Bundan sonra burada en 
ufak bir tadilatta bu bina uçar, samirniyetle söylüyorum bunu . Gündüz olsa, gösterebiisem yarıkları, çatlakları , şu 

köşeden bina şöyle açılmış, hakikaten şöyle açık; yani , ikinci bir tadilatta burası uçar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Burası deprem de geçirdi ; yani, kenanndan bir delik açılıp da, içeride
kiler dışarı gidemez. 
I-IÜKÜMLÜ 22- Depremde cezaevi yıkılınca Erzurum 'a gönderdiler, daha sonra burası açıldı. Burası 1986 yılın
da açık cezaevi olarak, yarı açık cezaevi olarak yapılmış. Kapalı cezaevi şehir merkezinde. Şehir merkezindeki 
cezaevinde aslında büyük bir hasar yoktu efendim. Cezaevi , şehrin merkezinde kald ı ğı için , o yörenin ha lkı da o 
işten rahatsız olduğu için , bunu bahane ederek orayı yıktılar . Ondan sonra buraya bir tadilat yap ı p , oradaki 
mahkumları naklediyorlar. Zaten, yabancı mahkumları gönderiyorlar, yerli mahkumları da Erzurum'a nakledi
yorlar. Buradaki mahkemelere gidip ge lme problemi çıkıyor . Başsavcılığa müracaat ediyorlar, burayı ufak bir 
tadilatla oradaki mahkumları buraya getiriyorlar, o gün bugün, 25. I 1.1993 ' te buras ı açılıyor. 

Biz ge ldiğimizde burası pekte kullanışlı değ ildi , biraz kendimize uygun kullanışlı hale getirmeye çalıştık . 

Bilmiyorum, gezerseniz. Affederseniz, tek bir lavabo, tek tuvalet, tek bir duş yeri; belki de I metrekare ya var ya 
yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- " ....... .. " Bey, bunu herkes de kabu l ediyor, Adalet Bakanlığ ı da kabu l 
ediyor. 
HÜKÜMLÜ 22- Diğer bir husus , af kanunu çıkarken diğer suçlu , mesela benim nazarımda suçlu -ama, sizce veya 
başkalarınca suçlu olmayabilir- basın yoluyla dediler, yazılı dediler. İşte , terörist kılıklı gazeteciler özellikle, af 
kapsamına aldı, onların okeylendi Cumhurbaşkanı tarafından , onlar da, benim nazarımda , benim fıkrim , suç 
işlemiştir, ben de suç işledim . Onlar affedildi, biz affedilmedik. Af bizim adımıza çıktı , buradan memur sici l affı 
çıktı. Bu gazeteci, işte o militanlara, 61 küsur neyse, rakamını unuttum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- "Teröristler" derken ... 
I-IÜKÜMLÜ 22- Gazetecileri ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yok, aynı zamanda pişmanlık .. . 
HÜKÜMLÜ 22- Dağdaki militaniara zemin hazırlayan .. . Hayır, pişmanlık var da, oraya ge lmedim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- "Terörist" derken gazetecilerden mi bahsediyorsun? 
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I-IÜKÜMLÜ 22- Evet. Terörist gazeteciler var çünkü ... Kesinlikle Nazi terörist diyorum ben onlara, bunlar da 
kalemleriyle terörist. Onlara altyapı , zemin hazırlayan terörist gazeteciler. Bunlar, bu şekilde aklandı lar, çıktılar ... 
Aklanına değil de, affedildiler, bu kapsamın içerisine alınınıştı ve bizim affın içinde değil de, ayrı tuttular. Sayın 
Cumhurbaşkanı onu imzaladı , geçirdi , gi tti . Bir de, Pişmanlık Yasas ını , kendi çapımca söylemek istiyorum. 
Pişmanlık Yasas ı çıkarıldı , tekrar ikinci defa çıkarıldı , 6 ay yetmedi . Buna kimse itibar edip de tes lim olmadılar, 

yine kendi inierine girdi bu insanlar, oradaki militanlar, devletin şefkatini kabul etmediler, artık, bu şefkat nasıl 
bir şefkatsekabul etmediler. Tekrar, bunlara "teslim ol'' di ye ikinci bir çağrı yapılıyor. Bunlar zoraki , illa ge lin , 
teslim olun, biz sizi affedeceğiz. Biz de adli mahkum lar olarak diyoruz ki , biz zaten karakoldayken pişman olduk. 
Ben şahsım itibariyle söylüyorum, 1956 doğumluyum , hayatımda başıma birtakım suç ge ldi , karakoldayken piş
man oldum, benim gibi bütün arkadaşlarım aynı şekilde . Bizim Erzincan Cezaevinde, ne devlete karşı gelen, ne 
memuruna karşı gelen var, ne polisine karşı ge len var, artı polisin yaptıkları da cabası yani , karşı gelen de yok, 
misafirine hürmetkar, ne bileyim yani a ltındaki yatağını dahi yok sayar, ka ldırır , misafirine verir ... Bu şekilde bu 
insanlara bu haklar tanınıyor, bizlere mümkün değ il ; bunların hiçbirisi tanınmıyor. İkincisi , cani adama -ben ona 
cani diyorum, teröristten öte artık- komple bir ada tahsis edildi ; bilmem ne kaç tane asker, ne kadar masraf, bir 
kişiye o kadar insan veya oradaki ge liri , büyükbaş , küçükbaş hayvanı hepsi heba edildi ; ucuz paralara birilerine 
peşkeş çekildi , şu oldu bu oldu ; ama, adli mahkumun hiçbir şeyi göz önünde bulundurulmuyor. 
I-IÜKÜMLÜ 21- Ben biraz daha lokal konulara geleyim . Bu ara sınavlarla ilgili ; yani , şahsınıla ilgili konuyu bah
settim, onu not aldığınız ga liba. Bir de, 1995 'de yargılanırken işkenceyle ilgili olarak İstanbul ' da başvuruda 
bulundum. Bir buçuk yıl sonra, ikinci veya üçüncü, başka bir cezaevindeyken, savcılığın bana gönderdiğ i -o karar 
da tahmin ediyorum yanımda- cevapta "yapılan takibatta, araştırmada , incelemede sanığın iddia ettiği gibi bir 
olayın vuku bulmadığ ı ... " Polislerin , şahsi raporum var, raporum ekte sunulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 
suç duyurusunda bulunmuştum. Böyle bir olayın vaki olmadı , sanıkların , diğer polis sanıklan kastediyor, İstan
bul gasp masasını , müdürünü, vekilini , amirini suçlamıştıın ben. "Soruşturmaya yer olmadığına" diye bitirmiş . 

Şimdi, bize tanınmış bir hak olarak biliyorum; ama, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ferdi başvurunun şart
ları ne, bu konuda bilgi almak istiyorum veya gidince gönderebilirsiniz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Birinci şartı, iç hukuk kurallarının bitmesi . 
I-IÜKÜMLÜ 21- Şu anda bitmiş durumda; yani "tahkikata yer olmadığına' ' diye cevaplandırmışlar . Yardımcı 
olabilirseniz, bu konuda başvuruda bulunmak istiyorum. Bir de, " .. .. .......... " E Tipi Cezaevinden geldim. Sağlık 
şartları orada da çok bozuk. Orası E tipi olduğu halde, keyfi uygulamalar diz boyu. Aslında , bundan öte, yani 
oraya gitseniz çok daha lokal böyle birçok problemle karşılaşacağ ınıza inanıyorum. Gerçi , mahkumlar biraz daha 
sindirilmiş . Burada isimler de var, dosya kağıdını size vereceğim , eğer kabul ederseniz. 
Bir konuya daha değinmek istiyorum . Şevket Kazan döneminde şikayet kutuları konulmuştu. O zaman çok kısa 
bir dönem için uygulandı Şevket Kazan gittikten sonra, bu olay rafa kaldırıldı , şimdi gardiyanlar açıp kapatıyor. 
Şevket Kazanı o konuda takdir ediyorum, birkaç çok güzel uygulaınaları oldu. Diyebilirim ki, şu ana kadar 
ınahkuma en faydalı olabilen bakanlardan birisi . Bu Bakana da, sıkıcı, tedrici tedbirler alıyor bizler için. Mesela 
daha önceki bakanlar döneminde yakınlarıınızia açık ziyaretler şeklinde görüşebiliyorduk, şu an görUşemiyoruz, 
sadece annemiz, babamız ve kardeşlerimizle görüşebiliyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Soyadı tutanlarla ... 
I-IÜKÜMLÜ 21- Değil , soyadı tutanlar da giremiyor; anne, baba ve kardeş ; amcan, dayın , yeğenin bunlar 
giremiyor. Şimdi , karşı l aştırma yaparken onları da görmek lazım . Şikayet kutulan şu an gardiyanlarca açılıyor. 
Yani , bu, çok saglıklı bir uygulamaydı , eger Bakanlık bunu sürdürebilirse, idareler üzerine gerçekten baskıcı , 

yani işkence üzerinde bi le önleyici etkisi oluyordu . Bu konunun üzerinde durulması lazım. Bunun, yine ilk uygu
lanmaya başlandığı gibi, Şevket Kazan dönemindeki gibi başsavcılar tarafından kontrol edilmesi. Yozgat ' ta, 
şikayet kutularını başsavcı lar açıyordu , buraya yeni geldiğim için, buradaki uygulamay ı bilmiyorum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen sefer geldiğimizde de, mesela bu başsavcılar açıyor mu, açmıyor 
diye bunun tartışması oldu, başsavcılar açıyordu . 

I-IÜKÜMLÜ 21- Burayı bilmiyorum dedim. Ben Yozgat ile ilgili konulara deginiyorum. Bir de, burayla ilgili bir 
konuya geleceğim . Bakın , burada Müdür Beyin iınzalı da bir şeyi var, size de vereceğim . Cezaevlerinde terör 
s uçlularının ilaç, gözlük ve protez ihtiyaçları idarelerce karşılanıyor. Yozgat'ta da karşılanıyor. Bir de bunu emsal 
gösteriyordu k terör suçlularını , ilaçlarıınız, gözlük ve protezlerimiz alınıyordu . Ben I 998 yılında Yozgat' ta bir 
gözlük alabildiın . Şimdi , buraya geldim. Benim gözlüğü ın kırıldı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKi~SÜT- Karşılanmıyor. 

I-IÜKÜMLÜ 21- Nerede? 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT - Terörde de, cezaevinde de ... 
HÜKÜMLÜ 2 1- Karş ıl anıyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Mesela diş karş ıl anmıyor . Di ş çekimi k arş ıl a nıyor, dolgu karş ıl anı yor, 
protez karş ıl anmıyor. 

HÜKÜMLÜ 2 1- Gözlük karş ıl anmıyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Yasa l olarak karş ılanıyo r ; ama, cezaevlerinde key fi olarak dolgudan para 
istiyorl ar; ama, devlet "karş ıl anıyor" diyor. 
HÜKÜMLÜ 2 1- Siz, mevcut uygul amay ı ını , yoksa yasa l prosedürü mü söy lüyorsunuz karş ıl anını yor derken? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Yasa l prosedürü söylüyorum . Gözlük karş ıl anınıyo r , di ş protezi karş ıl an
ınıyor; ama, di ş çekimiyle, di ş dolgusu devlet ta ra fından karş ıl a nı yor ; bu, yasa l. Cezaevlerinde, i ş te mesela 
Erzurum Cezaevindeki uygulama farklı , ge liyorsunuz Erzincan'daki farklı , öbür taraf farklı. .. 
HÜKÜMLÜ 2 1- Yozgat' ta bu ka rş ıl a nıyordu , buraya ge ldim , ş imdi burada karş ıl anınıyor. Bana gözlükle ilgili 
olarak şöy le bir cevap vermi ş l e r. .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT - Gözlük karş ıl anmıyor. Zaten, Türkiye 'deki en büyük sorun , cezaev
lerindeki standardı , standart i c raatın o lmam as ı. 

HÜKÜML Ü 2 1- Yani, birbirine uymuyor. Üzerinde durdugum bir husus, eg itim le ilgilidir. Eger bu konuda 
Bakanlı ga bir giri ş imini z olursa, sağlıklı bir cevap verirseni z .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT - Anladım . 
HÜKÜMLÜ 23- Başkanım , baş ta i ş ken ce dediniz. Bizim için en büyük i ş kence , dev let tarafından iki senedir bize 
yapılmaktadır , en büyük i ş ken ce bu . Benim bir tek oglum var. Bu çocuk , af söy lentisinden askere gidemedi , 
askerligini tecil ettird i. Ha bugün af çıkacak , ha yarın çıkacak , emsa lleri askere gitti ge ldi , o hala askere gidemi
yor, hala bekliyor. İki kı zım bir de eş i ın var. Eşim ra ha ts ı z. Bu çocuk özel bir kurumda ça lı ş ı yor , m aaş ı daha yeni 
100 milyon lira oldu. 40 milyon lira maaş aldı gı s ırada , devlet ta ra fından devlet memurlugu s ınavı açılmı ştı. Bu 
s ın av için 11 ,5 milyon lira para yatırdı g ında 40 milyon lira maaş a lıyordu . Devlet Personel Daires inin Döner 
Sermayes inde ça lı ş ıyordu . 1 1,5 milyon lira para yatırdı s ınava girdi , kazandı. Ş imdi , nereye müracaat etse, bütün 
devlet daireleri askerlik şa rtı koş uyorl a r ve bunun süres i de 2 y ıl sonra bitiyormuş . Bu devlet, mademki askerlik 
şartı arıyorduysa , o zaman deseydi ki , devlet meınurlugu s ınavın a girenler askerligini yapmı ş olmas ı di ye 
söylemes i gerekirdi . Bunu söy lemediler. O yoklukta s ın ava girdi , k azandı , ş imdi hiçbir yere g ireıni yor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Kaç puan aldı ? 
HÜKÜMLÜ 23- Puanını bilmiyorum , müracaat etmi ş , her tarafta askerlik şartı a rı yorl a r. Benim evime bakan 
sadece o, başka bir ge lirim yok. Ben 20 y ıllık devlet memuruyken içeriye düştüm , ş imdi bu çocugun eline bakı 

yoruz. Bu askere gidemiyor ki i şe girsin ; yani , hem onlar pe ri şan durumda hem de biz pe ri şan durumday ı z. Af 
için saglıklı bir çözüm bulamıyorl arsa , af olmayacagını söy les inler, belki birkaç gün daha fazla eziliriz; ama, 
ondan sonra rahatlayabiliriz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT - Çocuk nerede ça lı ş ıyor ş imdi ? 
HÜKÜMLÜ 23 - " .... .. .. .... .. " Fabrikas ında çalı ş ıyor . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- "Ya versinler ya söy les inler" diyorsunuz da, daha may ı s ay ının sonuna 
kadar söylemezler. May ı s ın 1 S' inde 1 6's ında Cumhurbaşkanlıg ı seçimi bitiyor. O zamana kadar af ç ıkacak , af 
çıkmayacak , hala bekley in , beklerney in diye bir şey söylemezler. Ama, bu cümle, af, artık çıkmayaca k , bitmiştir, 

kapatılıp konulmuştur demek degil. Bunun dı ş ında, hiç merak etm eyin , yarın af ç ıkacak falan gibi bir ümide de 
bag lanmay ın . 

HÜKÜMLÜ 22- Say ın Başbakan , canlı yayınlara çıkıyor " iki hafta sonra, şundan sonra, anayasa deg i ş ikliğinden 
sonra hemen af ge lecek" diyor. Cumhurbaş kanlıg ı aday lık sürec i 16 N isanda baş i ı yor, 26 N isanda başvuru sona 
eriyor. .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT - Anayasa deg i ş ikligind e eğer hiç sorun olmadan bu geçmiş o l saydı , yine 
kendi aral arında açıkl ayabilirl erdi ; ama, Anayasa değ i ş ikliğ inde ş u anda sorun var. 
HÜKÜMLÜ 22- Oldu ki , Nisan ay ının 5' inde bu geçmedi di ye Cumhurbaş kanı seçilmeyecek mi ; yani , bu 
Parl amentodan elbette bir tane ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİN ÜT - Seçilecek de, hükümet ne olacak; bir. 
İkin c i s i , seçmezse Parlamento zaten seçime gider. Teşekkür ederi z. 

(Ayrılm a saati: 00.1 5) 

18 



ERZİNCAN KAPALl CEZAEVi 
1.4.2000 Saat: 10.20 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KiNSÜT- Başkan top lam kaç kişi vardı ? 
ERZİNCAN KAPALI CEZAEV i MÜDÜRÜ ALİ DEMİRTAŞ- 93 . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Zaten, 50 'den fazlasını gördük ... 
ERZİNCAN KAPALI CEZAEV i MÜDÜ RÜ ALİ DEMİRTAŞ- Zaten, 2' nci Koğuş 37 kişi idi , birisi tahliye 
oldu; I I ' de kapalıda , hemen hemen 48-50 ki ş i . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Suranın resmini çekelim . Suranın bozu lın ad ığına dai r çekmiş oluyoruz. 
ERZİNCAN KAPALI CEZAEVi MÜDÜRÜ ALİ DEMİRTAŞ - İnsanl a r, kendi haklarından ziyade, şu andaki 
genel beklenti af konusu, ona endekslendi ler. Gerçi , bir yaptırım güçleri de yok ; ama .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Veto edi len af çıkmış o l saydı , buradan kaç kişi çıkmış o l acaktı ? 
ERZİNCAN KAPALI CEZAEVi MÜDÜRÜ ALİ DEMİRTAŞ- O tasa rı bende var, onu alınıştım . Açık ceza
ev indekiler tamamen çıkıyordu , kapalı cezaevinde de I O kişi fa lan kalıyordu , o da kısa sürede çıkıyordu ; yani , en 
fazla ceza alan , 35 y ıl ceza alan çıkıyordu ; ama, yatma tarihine göre, 1994 ' te girmiş ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Merhabalar. Kaç sened ir yatıyorsun ? 
HÜKÜMLÜ 24- 5 senedi r yatı yorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- e kadar daha cezan var ? 
HÜKÜMLÜ 24- 3 seneın daha var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Müdür Bey, bu amca 5 senedir yatıyomıuş, 3 senes i kalmış, açıkla ilgi li 
bir şey var mı ? 

E RZİNCAN KAPALI CEZAEV i MÜDÜRÜ ALİ DEMİRTAŞ- 647'den dolayı tak ılıyor ; ama, kısa zamanda 
değerl endireceğ i z . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Af ç ık arsa dışarı ç ıkacak l a r tabii. 
ERZ İNCAN KAPALI CEZAEV i MÜDÜRÜ ALİ DEMİRTAŞ- Tabii. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ç ıkacak denildiği takdirde ç ıkılın ay ınca büyük bir moral bozukluğu 
oluyor. Af, çıkınayacak diye rafa kaldırılmış değ il ; Cumhurbaşkanlığ ı seçiminden sonra ki , hepinizin en büyük 
beklenti si o. Zaten , o beklenti gerçekleşmey ince ortaya ç ıkan moral bozukluğu daha y ıkıyor insanı , on sene yat
mış gibi oluyorsunuz; ama, bilemiyoruz. Ne kadar zamandır buradasınız? 
HÜKÜMLÜ 25- Ben geçen se fer de ge lıni ştiın , aynı rııüşah edede kaldım o zaman. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hastalar vardı , ne oldu onlar? 
HÜKÜMLÜ 25- O hastanın biri benim . Benim so l ayağıın yok, protezli , hatırla rsan ız . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yanında iki kiş i daha vardı, ciğer h astas ı vardı bir tane, o nerede? 
HÜKÜMLÜ 25- Onlardan biri sevke gitti , biri de tahliye oldu . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Biz gittikten sonra buraya sağ lık müdürü , doktor vesaire ge ldi mi? 
HÜKÜMLÜ 25- Hiç kimse ge lmedi . Ben tedavi için Ankara 'ya gittim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Ne yaptılar sizin ayağınıza? 
HÜKÜMLÜ 25- Benim ayağıına protez taktılar . Ankara'da çıkan isyanlardan dolay ı beni tekrar geri yolladıl a r, 

t edav iıni yaptıramadım ve o zamandan beri hep müşah edede kalıyorum . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O zaman Ulucanlar'da mıydın ? 
HÜKÜMLÜ 25- Ulucanlar ' daydım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sizin ne kadar var daha? 
HÜKÜMLÜ 26- 1 1 seneın var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Herhangi bir h astalığ ın ı z var mı ? 
HÜKÜMLÜ 26- Ben uyuşturucu hap kull anıyoruın . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada hala kullanıyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 26- Kullanıyorum . Zaten, buras ı baş l att ı bana h apı. Beni devamlı buna lttı , buna lttı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kendi i s teğ ini z l e yatınıyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 26- Kendi isıeğimizle yatıyoruz da, bazı sebeplerden dolay ı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nedir o baz ı sebepler? .. 
HÜKÜMLÜ 26- idare, yok Erzincan ınahkuınu , yok bizim mahkum , yok sizin mahkum diye yol veriyor. Böyle 
mahkum old uğumuzdan devamlı karşı karşıya ge liyoruz. 
HÜKÜMLÜ 25- Dün siz bu koğuşlardayken , bazı şeyleri yazılı olarak verecektik gittiniz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yerin. 
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HÜKÜMLÜ 25- Gelmeyeceğinizi duyduk, yaz ı y ı attık . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kim söyledi? 
HÜKÜMLÜ 26- Gelmeyecekler dediler, bize öyle söylendi . 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Gece saat Ol.OO'e geliyordu , 24.00 ' ü geçiyordu . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Biz ge ldik mi hepsine giriyoruz, girmed ik koğuş ka lmıyor. Şimdi, öteki 
koğuşları gezeceğiz, o zamana kadar yazın , dönüşte a lalım sizden. 
HÜKÜMLÜ 26- Burada baskı olduğu için, birinci koğuşla görilştilğünüz zaman, idare hep dinliyordu, gidip sağa 
sola bildiriyorlar, o yönden s ıkıntı çekiyoruz. Geçen sefer de bazı dertlerimizi anlattık; ama, hiçbir sonuç ala
madık . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ayağınla ilgili mi? 
HÜKÜMLÜ 26- Ayağınıla ilgili . Yıllardır gurbette yat ı yorum , ailenıe yak ın olmak için dilekçe yaz ıyorum , has
tane için dilekçemi geri veriyorlar "sevk dilekçesi yaz" diyorlar. Sevk dilekçesi yazıyorum , ret cevabı ge liyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nereye sevk istiyorsun? 
HÜKÜMLÜ 26- Uşak ' a kadar, İstanbul'a yak ın olan yer. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne diye ret cevabı geldi ? 
HÜKÜMLÜ 26- Dilekçemi vereli bir ay ı geçt i, daha henüz cevap gelmedi . 
HÜKÜMLÜ 25- Önce yazdıklarımı za da disiplin olarak ge liyor. Bizim disiplinlik bir olayımız yoktu. Disip lin 
gelmese bile cezaevinin koşullarını uygun görmüyorlar veya idare tarafından üst yazımız güzel yazılmıyor, 
gidemiyoruz. Ben gitmek için iki buçuk y ıldır dilekçe veriyorum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin hükmün geldi mi? 
HÜKÜMLÜ 27- Hükmüm gelecek. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Suçun ne senin? 
HÜKÜMLÜ 27- Gasp, cinayet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç seneyle yarg ıl anıyorsun ? 
HÜKÜMLÜ 27- idam. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nerede sorgul andın? 
HÜKÜMLÜ 27- Önce jandarmada ifadem alındı, daha sonra nöbetçi çavuşu gelerek ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hangi jandarmada? 
HÜKÜMLÜ 27- İl Jandarmada. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tarif et bakalım , hangi sorgu odası. 
HÜKÜMLÜ 27- Öncelikle komutanın olduğu odada sorgulandım. Daha sonra "yalan söylüyorsun" deyince beni 
nezarethaneye aldılar. Askerlerin yatt ığı yerin altı. Askerlerin yatt ığ ı yerin sol tarafından aşağıya iniyorsun, 
bodruma, sol tarafta aldılar, daha sonra arkadaşı götürdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neler var orada? 
HÜKÜMLÜ 27- i şkence için sadece çubuk ve cop var. Diğer işkence için dediler ki "sizi aşağı tarafa yollaya
cağım . " 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aşağı taraf neres i? 
HÜKÜMLÜ 27- Aşağı tarafta Jandarmaya ait yer varmış . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Götürdüler mi ? 
HÜKÜMLÜ 27- Götürmediler. Bizi o kadar dövdüler ki, bizi askıya alacak gibi artı. .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada nezarethane odaları mı var, orada mı kaldın , demir parmaklı ? 
HÜKÜMLÜ 27- Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç gün kaldın? 
HÜKÜMLÜ 27- 2 gün kaldım . " .. ..... ....... " diye bir arkadaşımız var, onunla, yaptı ğı s uçları hemen hemen 
üstilmüze aldık . Güzel bir şeki lde olsaydı, belki onları üstilmüze almayacaktık, dolay lı şekilde ifadenıizi verip 
çıkacaktık. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada sizi hticreye alıp, dövilyorlar mı? 
HÜKÜMLÜ 27- Yok. Ben iki gündür burada yat ıyorum . Bizim tüpümüz yok, çay yapmak için kapıya vuruyo
rum, yok döverim, yok işte ; yani , psikolojikrnan, illa yani dövmekle deği l. Bana karşı yapılan bir olay yokta; ama, 
kişileri belki duymuşsunuzdur. En son burada, ismini unuttum, en son " .............. " diye birini aşırı derecede 
dövdüler. 
Bu arkadaş geldi . İlk geldiği gün karakolda yapılmış olan işkence sonucu suçu üstüne almış, ayrıca bir de bura
da dövdüler. Ben sese uyandım yani . 
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BAŞKA Dr. SEMA T. PİŞKİ ÜT- Gardiyanlar mı daha çok şey yapıyor, yoksa idareden, yönetimden mi? 
HÜKÜMLÜ 26- Müdürüınüze bir şey demiyoruz; ama, ilgilenmiyor. Gidiyoruz, sorunumuz şu diyoruz, orada 
kalıyor. Bir buçuk senedir sevke gidecegiz. 

Çocuk Koğuş u : 

Saat: 12.1 O 
(ı kişi) 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ ÜT- Merhaba. 
erede yakalandın? 

HÜKÜMLÜ 28- Aşagı Çarşı Karakolunda. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kötü muamele yaptılar ını , dövdüler mi ? 
HÜKÜMLÜ 28- Hay ır. 
BAŞKA Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Suçun neydi? 
HÜKÜMLÜ 28- Tek bir odun için . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tek bir odun aldın diye mi? 
HÜKÜMLÜ 28- Evet. Ben almadım , ufak kardeşim komşudan almış . Biz de o gün anneıngille beraber 
" .... .. ........ "teydik. Eve geldik, hiç haberimiz yok. Bizim komşu Aşagı Çarşı Karakoluna telefon açmış . Geldik, 
aradan 15 dakika geçmeden , baktık dışarıda ekip arabası var. Dışarı çıktık , bir bayan, o da bizim komşu ... Bayan 
arabadan indi "bu şahıs benim odunumu aldı" Beni alıp Aşagı Çarşı Karakoluna götürdüler. Akşam , sabah 
nezarette kaldım . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİN ÜT- Orada kötü muamele yaptılar mı? 
HÜKÜMLÜ 28- Yok, vurma falan yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKINSÜT- Bir gece mi bekledin? 
HÜKÜMLÜ 28- Bir gece bekledikten sonra adliyeye çıktım , savcı beni tutukladı , direkt buraya geldim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Savcı niye tutukluyor, bir tek odun için değildir, başka şey vardır. 
HÜKÜMLÜ 28- Tek bir odun için . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Komşunuzakötü muamele mi yaptın, tek bir odun için olur mu? 
HÜKÜMLÜ 28- Hayır, tek bir odun için . Onu da ufak kardeşim almış . Orada izah ettim tabii ki , sözüme inan
madılar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Doğru söyle diye dövmediler mi seni , kötü muamele yapmadılar mı? 
HÜKÜMLÜ 28- Dövmediler. Orada gerekeni söyledim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- e zaman mahkemeye çıkacaksın ? 
HÜKÜMLÜ 28- Daha mahkemeye çıkmadım , kaleme çıkmadım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, savcının karşısına çıktın, savcı tutukiattı seni . 
HÜKÜMLÜ 28- Evet. Buraya geleli bu günle 15 gün oluyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zaman mahkemeye gideceğin belli mi? 
HÜKÜMLÜ 28- Haberim yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, Allah kurtarsın . 

ÜÇÜNCÜ KOGUŞ 
Saat: 12.10 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Şu koğuşla zaten karşılıklı göri.lşüyorsunuz, afla ilgili söylediklerimizi 
oradan duymuşsunuzdur. Tabii, hepinizin umudunun af olduğunu biliyoruz. Ama, geçen seferki ; yani, artık bitti , 
bundan sonra af falan çıkmayacak umudumuzu kaybedelim de demeyin, çok fazla da umutlanınayın, bizim 
söyleyeceğimiz o kadar. 
Af, hala rafa kaldırı l mış değil , Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ... Yani, çıkacak diye bir daha umutlanmak 
yerine, tamamen ümidinizi de kesmeyin. Adalet Bakanlığında da birkaç türlü çalışma var; yani, af kapsamına 
girip de, af kapsamından sonra, şimdi çıkacak olanları bir daha suç işleyenleri de, yeni yargı sistemiyle yargılan
sın diye çalışılıyor . Af konusunda söyleyeceklerimiz bu kadar. Burada en uzun kalan kim veya geçen sefer 
geldiğimizde olan var ını? Burada hasta iki tane hasta olan vardı. .. Biz gittikten sonra o hastaları sevk ettiler mi? 
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HÜKÜMLÜ 29- Sizin bahsettiğiniz" .............. ". O, hala daha burada ınüşahedede yatıyor . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Müşahedede gördük onu, durumu kötü değ il , sağlığı iyi . Bir sene sonra 
açığa çıkacak, eğer af çıkarsa çıkacak. 
HÜKÜMLÜ 29- Af çıkmaz; çünkü, ne zamandır bizi kandırıyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kandırmak değil de, sorunlar tabii ki var. En son ge len kim var? 
HÜKÜMLÜ 29- En son gelen şu iki arkadaş. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereden ge ldin sen? 
HÜKÜMLÜ 30- İçicilikten geçen sene esrar yakalatınıştıın. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede aldılar seni ? 
HÜKÜMLÜ 30- Kahvede çalışıyorduın. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereye götürdüler? 
HÜKÜMLÜ 30- Asayişe. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yeni bin anın ını , eski binanın ını ? 
EROL AŞ- Eski bina . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tarif et bakay ım . 
HÜKÜMLÜ 30- Üçüncü kattaydı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kötü muamele yaptılar ını sana? 
HÜKÜMLÜ 30- Yaptılar . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tam tarif verebilecek misin , hangi tarihte gittin? 
HÜKÜMLÜ 30- Geçen sene 8 inci ayda ... Bu olay 1998 'de oldu. 8 inci aylardaydı. .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kötü muamele olarak ne yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 30- Üçüncü kattaydı. Daha doğru su , gözlerimi bağ ladılar "sen buradan nereden alıyorsun, nasıl şey 
yapıyorsun, bize iş ver" dediler. Ben , daha doğrusu bunu askerde içiyorduın , kullanıyorduın , ondan sonra bırak
tım dedim . Çalışırken bir miktar aldık, içiyorduk . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dövdüler mi? 
HÜKÜMLÜ 30- Yaptılar . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik verdiler mi , askıya aldılar ını ? 
HÜKÜMLÜ30- Dedim ki , bende kalp var. Daha doğrusu aşağıya indirdiler, gözlerimi bağladılar, bende ka lp var 
dedim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aşağ ı dediğ in yerde ne var? 
HÜKÜMLÜ 30- Mutfak gibi bir yerdi. Gözlerimi bağ ladılar . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada neler vardı, tarif et. 
HÜKÜMLÜ 30- Şalter gibi bir şey vardı; kapağ ı açtılar şey yaptılar, biraz dövdü ler, daha sonra soğuk suyla ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Soğuk suyu nerede tutuyorlar? 
HÜKÜMLÜ 30- Bir hortum vardı ; yani, getirdiler, gözlerim bağ lı idi . Orada beni soğuk suya ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bağladılar ını herhangi bir yere, sedir gibi, yatak gibi bir yerde? 
HÜKÜMLÜ 30- Beni sonradan şey yapınadılar ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Oda boş muydu? 
HÜKÜMLÜ 30- Tuvalet, ne olduğunu bilmiyorum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O da boş mu? 
HÜKÜMLÜ 30- Benim bildiğim boş . Aşağıya giderken kapıyı açtılar, bir sandalye vardı. Daha doğrusu biraz 
bakıyorduın , daha sonra kapattılar orayı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç gün kaldın orada? Nerede yatırdılar seni orada? 
HÜKÜMLÜ 30- Hücrede kaldım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Demir parınaklı nezarethanede mi kaldın ? 
HÜKÜMLÜ 30- Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaç gün kaldın ? 

HÜKÜMLÜ 30- iki gün kaldım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buraya ne zaman ge ldin? 
HÜKÜMLÜ 30- 8 inci ayın S' inde geldim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hüküınlüınüsün , hala ınahkeınen devam ediyor mu? 
HÜKÜMLÜ 30- 5,5 ay ceza verdiler, 70 gününü yattıın, iki gün ka l dı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir daha öyle yapma artık . 
HÜKÜMLÜ 30- Şu şekil var: Bu konuda benden iş istiyorlar. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kim istiyor? 
HÜKÜMLÜ 30- Polisler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ ÜT- Ne diyorlar sana? 
HÜKÜMLÜ 30- Diyor ki "bize başka bir isim ver, bize iş ver" diyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi, sen cezanı çektin, gidiyorsun ... 
HÜKÜMLÜ 30- Ben gittigim zaman, daha dogrusu beni rahat bırakmayacaklar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede oturuyorsun? 
HÜKÜMLÜ 30- " .............. ". 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ ÜT- Buraya ge lip, herhangi bir şey söyleyen oldu mu? 
HÜKÜMLÜ 30- Doktora da gittim , tedavisini gördüm . Öyle bir şeyle alakam yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Kİ ÜT- Alakan olmazsa ... 
HÜKÜMLÜ 30- Daha dogrusu , bana resmen diyor ki "bana iş ver, seninle çalışalım ." 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Bak, sen şimdi buradan çıkacaksın, gideceksin ; artık o işle de alakanı 
kesiyorsun. " .............. "de ailenin yanına git, eğer polislerden ana ge lip, böyle iş vereceksin, söyleyeceksin diyen 
olursa "Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklan İnceleme Komisyonu" diye bize mektup yaz, o zaman 
gereğ ini yapalım. Artık , esrar kullanmayacaksın, illa iş ver diye bask ı yapan olursa bize bildireceksin, tamam mı. 
HÜKÜMLÜ 30- Tamam. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka gelen kim var? 
HÜKÜMLÜ 31- Ben varım. 
BAŞKA Dr. EMA T. PİŞKİ SÜT- Siz nereden ge ldiniz? 
HÜKÜMLÜ 31- Ben emekliyim, Erzincan'dan ge ldim . Geçen sene , bundan altı yedi ay evvel, bir tanesi bir tane 
altın yakalamış . "Kimden aldın" diye soruyorlar o da " .............. "tan aldım" di yor. Geldik buraya ... Buraya gelme-
den evvel savcılığa gittik, savcılık serbest bıraktı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede yakaladılar seni? 
HÜKÜMLÜ 31- Beni yakalamadılar. O adam satarken yakalanmış, kitap mitap da varmış , benim de ismimi 
veriyor, tabii, beni de evimden aldılar. Asayişe getirdiler. " Bunları tanıyor musun?" dedi . Tanımıyorum dedim . 
"Fa lan adamı tanıyor musun?" dedi, hayır dedim. "Tanırsın" dedi . Tanımıyorum efendim. 
" en defılecilik yapıyormuşsun" dedi . Ben 70 yaşındayım , ne defıleciliği yapacağım dedim . "yapıyorsun" yap
mıyorum , yapmıyorum efendim dedim . "Tamam , gözlerini bağlayın' ' dedi . Gözlerimi bağladılar, koluma girip, 
beni bilmediğim bir yere indirdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ ÜT- Tarihi biliyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 31- Tarihini bilmiyorum . Bir sene oluyor, savcılığın beni doktora götürdüğüne arkadaşlar şahit. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Tarihini isteriz. 
HÜKÜMLÜ 31- Tarihini bilmiyorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Buraya ne zaman girdiniz? 
HÜKÜMLÜ 31- Buraya ne zaman geldiğimi arkadaşlar bilirler. 
BİR TUTUKLU-Geçen sene kışındı efendim . Koğuşa geldiğinde işkence yemişti, ayakları falan kan içerisindeydi. 
HÜKÜMLÜ 31- Bakın , dayağı göreceksiniz şimdi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Hepsine bakacağım da, bizim için bu koğuşa ge ldiğin tarih önemli, ceza
evine girdiğin tarih? .. 
HÜKÜMLÜ 31- İdareden öğreneceksiniz efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tahminen? .. 
HÜKÜMLÜ 31- Yedi sekiz ay oldu . 
HÜ EYiN AKGÜL (Manisa)- Kaç kişi geldiniz? 
HÜKÜMLÜ31- Yalnız ben geldim . Beni söyleyen de ikinci koğuşta kaldı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Gözlerini bağladılar, merdivendenindiğini mi fark ettin? .. 
HÜKÜMLÜ 31- Evet, evet. Kollarıma girip, indirdiler aşağıya, kafama bir maske geçirdiler. Hatta orada bir kişi 
daha vardı , o da hocaydı. Eğer dinini yıkacaksa yıksın, Aşağı Çarşıda " .............. " Camiinin hocası. Onu da, o ki-
tapları vermiş. Sorarsanız, öğreneceksiniz. " .............. " Hocanın , onu bıraktılar. " .......... .... " Camiinin Hocası , 

kitapları veren o adama, o da orada, onu bıraktılar . Benim gözlerimi bağladılar, indirdiler aşağıya. Bana bir dayak 
attılar, yalvarıyorum, müdür bey, ben bunu yapmadım, böyle bir şeyden haberim yok, etme, bilmem neyini yiye
yiın. "Benim bokuın değişik, çok şerefli, çok iyi sen buna kıyınet biçemezsin ." Ellerime bastılar, ayaklarıma bir 
şey geçirdiler, öyle bir çalma çaldılar ki , üç saat... 
BAŞKAN Dr. EMA T. PİŞKİN ÜT- e geçirdiler? 
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HÜKÜMLÜ 31- Bilmiyorum, görem iyorum , demir miydi , sandalye miydi veyahut tUfek miydi ; gözlerim bağlı , 
göremi yorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yer taş mıydı ? 
HÜK ÜMLÜ 31- Beton. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Odayı şöyle görernedin mi? 
HÜKÜMLÜ 3 1- Hiç göremedim , oradan çıkarken de gözlerim bağ lı ydı. Koltuğuma girdiler, beni getirdiler 
tuvalete . Tuvalette üstüme suyu tuttular ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Yine, alt katta? .. 
HÜKÜMLÜ 31- Yukarıda, beni aldıkları yerde, üçüncü kattı. Beni tuvalete getirdiler, açtılar mus lukları , suyun 
içinde üç dört saat gezdirdiler. Ayaklarım ş i şti , kan içinde, bacağım patladı. Ben 1963 ' te yanmıştım, derileri m 
zayıf... Bakın ... Savcı, ben tekrar gönderdi adli tıbba .. . Yaralarını iyi olmuyor, kavuşmuyor, görebiliyor 
musunuz ... (Yaralarının fotoğrafı çekildi) 
Savcı şahit, beni hastaneye gönderdiler, doktor rapor vermedi . Savcı bey ge ldi , yatakta gördü beni. Ameliyat ola
cağım ki , et koysunlar. 
HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- işkenceden sonra mı patladı ? 
HÜKÜMLÜ 3 1- işkenceden sonra oldu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Boydan boya eski yanık skartizi var, ayak bilek arka bizas ında pürülen, 
yapışıklıkları olan 4X3 santim, 2X2 santim enfekte yara. Sonra? .. 
HÜKÜMLÜ 3 1- Bizi getirdiler buraya yattım . Savcıya gittim , savc ı tutukladı , getirdiler buraya. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Hastaneye gitmediniz mi? 
HÜKÜMLÜ 31- Göndermedi. Buradan gittim . O zaman g ittiğimde bana rapor vermediler. Tekrar ikinci bir sefer 
savcı bey geldi "bu ne?" dedi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Birinci gitti ğinde polisler seni nereye götürdüler? 
HÜKÜMLÜ 31- " .............. "Numune Hastanesine götürdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Acil servisteki doktor gördü mü? 
HÜKÜMLÜ 3 1- Evet, gördü . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yaranı açıp gösterdin mi doktora? 
HÜKÜMLÜ 3 1- Gösterdim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Polisler varken nasıl gösterdin? 
HÜKÜMLÜ 3 1- Onlar da dikiliyorlar orada, bakıyorlar. Bacağım ağrıyor, rahatsızım , hastayım , bacaklarını ı 
görün dedim , hiçbir şey vermedi. Polisler de beni buraya getirdi , tutuklad ıl ar yatı yorum . Savcı Bey geldiğinde 
savcı beye söyledim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Savcıyı kim çağırdı? 
HÜKÜMLÜ 31- Başsavcı. Dedim böyle böyle, beni dövdüler. "Nasıl dövdüler?" Dövdüler efendim . 
Bir buçuk ay sonra tahliye etti. O adama bir sene ceza verdiler, ceza paraya çevrildi , o da çıktı , bana ceza ver
meden bıraktılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada yatınca? .. 
HÜKÜMLÜ 31- Evet. Burada bir buçuk ay yattım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Buraya ge ldiniz, yaralı berelisiniz, işkence gördüm diyorsunuz .. . 
HÜKÜMLÜ 31- Gönderdi beni. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Savcı ge ldikten sonra doktora gönderdiler mi? 
HÜKÜMLÜ 31- Gönderdi, 5 gün rapor aldım. O raporun üzerine ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede raporun? 
HÜKÜMLÜ 31- Bilmiyorum, savcılıktadır, bende rapor mapor yok, her şeyim savc ı lıkta. Aradan bir müddet 
geçti, bir iki ay sonra savcı beni istetti . "Seni Erzurum Tıp Adliyeye, hastaneye göndereceğim" dedi . Efendim, 
benim param yok dedim. Ben geçineıniyorum , ev kirasını bi le dört aydır, beş aydır veremiyorum, halen de öyle
yim; evimde sabanı bile yok, kışın yatak yorganla yatıyordum. Bir kızım da Hatay'da okuyor. 100 milyon emek
li maaşı alıyorum , üç nüfusum var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Nereden emeklisiniz? 
HÜKÜMLÜ 31- Köy Hizmetlerinden . 5 milyon para verdi, beni hastaneye gönderdi. Doktor şöyle bir inceledi , 
baktı bana, plastik cerrahiye gönderdi . Onlar da incelediler, baktılar, kendi kendilerine konuştular , sivil bir kişi 
daha var, onu hiç tanımıyorum nereden gelmişse. Dedi ki "bu yara zaten patlak verecekmiş, bu da bir tesadüf 
oldu" Öyle şey olmaz efendim . Ben 40 sene geç irmi ş im bu hastalı ğ ı. " Bu, zaten alacakın ış , sopayla alakas ı yok" 
dedi . Geldim, halen çekiyorum . 
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HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Tahliye olrnuşsun , tekrar niye geldin? 
HÜKÜMLÜ 31- Onu anlatacağırn . İkinci bir sefer, " .............. "da iki kişi yakalanıyor. Bir sene evvel o işi yap-
mışlar, benim ismiınİ vermişler, satanlar da isıninıi veri yor. Ben Hatay'day ıın , y ine beni çağırıyorlar . 

HÜSEYiN AKGÜL (Manisa)- Sen tanımıyorsun onları? .. 
HÜKÜMLÜ 31- Ne onlar beni tanıyor, ne ben onları tanı yorum , Allah şahit buna. Bunların içerisinde iki de polis 
var, polisleri açığa almışlar . " .............. " yaşında bir kız çocuğum var, geçen sene " .. ...... .... .. " Lisesini kazandı , 

orada okuyor, onu ziyarete gitmiştim . Hanım telefon etti "seni polisler arıyor" dedi . Eğer, bilseydinı , " .. .. .. ... .... . " 
polisini arardını , giderdim oraya. Ben zannettiın burası arıyor. Geldim , korkumdan enıniyete gitmedim, 
dilekçeyle savcılığa bildirdim . "Ne o?" dedi . Beni arattırıyornıuşsunuz, size geldim . Korktwn , enıniyete gitme
dim dedim . " Biz aramıyoruz" dedi . Kim arıyor dedim . "Ordu" arıyor dedi . Benim askeriyeyle ne işim var dedim . 
"Ordu değil , Ordu emniyeti" dedi . O zaman Ordu 'ya gideyinı dedim . " Hayır, gönderenıeyiz. Sen geldin , biz 
bildireceğiz" dedi . Bayramdan evvel oluyor, 21-22 gün oluyor. 
Yollar kapandı ını. .. " Biz bildirdik, onlar gelip seni götürecek" dedi . Oysanı buradan 15 kişi götürmüşler, onların 

hepsi birbirini şehitleme söyleye söyleye en son bana dayanıyor. Birbirlerine sata sata, üç tane altın . O da sahte ... 
Bu sefer beni arıyorlar, bana telefon ettiler, geldim, tes lim oldum . Dedim ki , beni bırakın , gideyim Ordu 'ya . 
" Yok, biz seni gönderenıeyiz. Biz bildireceğiz, gelip alacak onlar seni" dedi. Tamam dedim . Bizi getirdiler, ha 
bugün , ha yarın , ha bugün, ha yarın , halen bekleınekteyiz. Evvelki gün savcı çağırdı beni "seni dosyan burada 
açıldı, nıahkemeyi burada göreceksin" dedi. İyi dedim, burada görelim dedim. Bir ay oluyor, ne ses, ne soluk 
hiçbir şey yok. Bunların hepsi , alayı , Cumhurbaşkanından tut, ta kapıcısına kadar hırsız ... Evet, efendim, hırsız . 

İsterseniz beni idama gönderin ... 
KOMiSYON UZMANI ERCAN DURDULAR- " Sikke çok da değerli bir şey değil " demiştiniz... 
HÜKÜMLÜ 31- Yok efendim, yok , öyle bir şey yok yahu , bunların hepsi sahteymiş . Lanet olsun, eğer benim bu 
işten haberi m varsa, A Ilah beni kahretsin . 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Başka yeni gelen? .. Siz nereden geldiniz? 
HÜKÜMLÜ 32- Ben Erzincanlıyım efendim , Erzincan ' ın içindenim . 28 Aralıkta hırsızlığa dayalı bir cinayet 
olayı olmuştu . Yapanlar üç kişi . Yapmışlar, etmişler, hiçbir şeyden haberim yok benim . Olayı pazar gecesi yapı
yorlar, pazartesi yanıma geliyorlar. Birtakım yalanlarla, düzenlerle, oyunlarla İstanbul ' a gezmeye gideceklerini 
söylüyorlar, işlerinin olduğunu söylüyor bir tanesi . Şu anda ikisi yakalandı , biri fırarda . Firarda olan İstanbul'a 
gezmeye gideceğini söylüyor. istasyonda " Bana bilet ayırtır mısın " dedi . Siz kendiniz ayırtın falan dedim. 
Bankada işleri falan olduğunu , yine birtakım yalanlar. .. Ben de gittim, bilet ayırttım . Bilet ayırttıktan sonra bir
takım olaylar yine oldu, bunların bagajları yetişmedi , trenle gitmekten vazgeçtiler. Vazgeçtiklerinden dolayı , o 
esnada polisler kimlik kontrolü yaptılar. Bir ara şüphelenir gibiydim, ondan sonra ştiphem kayboldu. Bunlar bir 
şeylerden kaçıyariarsa alınmadılar, şüphem gitti . Bu olaydan kesinlikle haberim yok. Terminalden taksiye binip 
gittiler. Onlar gittikten sonra -saat 6 gibi gittiler- eve geldim , yemek yedim . Peşime jandarma geldi . Yan tarafta 
yengeıngildeydim , aynı bahçenin içerisinde yan taraftaydım. Jandarma geldi , iki başçavuş, iki polis, beni 
görmediler. Bizim eve doğru yöneldiklerinde bahçede, arkalanndan ben gittim , beni soruyorlar "HÜKÜMLÜ 32 
kimdir?" falan . Benim dedim. Her türlü kaçma pozisyonunı var, olayla bir ilgim olsa her türlü kaçma pozisyon
um var, kaçmıyorum ; çünkü, suçum yok. HÜKÜMLÜ32 benim dedim. Bizi aldılar, jandarmaya gittiler, benden 
hariç üç kişi daha var. Üçü fırarda, gitmiş , benden hariç üç kişi daha var, dört kişi tanık diye gidiyoruz jandar
maya. Bir gece il jandarmada kaldık. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tarih ? .. 
HÜKÜMLÜ 32- 28 ' inde olay oluyor, 29 ' u pazar, pazartesi sabahı. Pazartesi akşamı aldılar bizi , onlar kaçtıktan 
sonra. Bir gece orada kaldık ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kötti muamele yaptılar mı? 
HÜKÜMLÜ 32- Yok, jandarmadakötü muamele görmedim ben. O dört kişi ile birlikte kıl örneği , kan testi , par
mak izi falan aldılar. Bunlardan sonra savcılığa gittik, savcılığa sevk ettiler. Savcı Bey ifadelere baktı "gide
bilirsiniz" dedi, dört kişiyi bıraktı. Gittikten bir hafta sonra dükkana telefon geldi . Savcı bey görüşmek istiyor
muş, bir hafta sonra tekrar gittik. Yardım, yaltaklık şeyiyle bakıyorlar ; ama, olaydan kesinlikle haberim yok. 
Savcı beyden birtakım tehdit " işte yapmış olduğun yardım ve yaltaklık , doğrulan söyle ... " Ben de, kesinlikle 
bütün doğruları anlattım . Yani , anlatmasam , başta hiç anlatmazdım . Birtakım tehditler "20 sene alırsın bundan, 
şöyle olur, böyle olur, şimdi tutukları m 6 ay yatarsın ... " Nasıl bilirseniz öyle yapın dedim, kesinlikle haberi m yok, 
suçum yok dedim . "Tamam" dedi , bıraktı bizi " gidebilirsiniz" dedi . ifadelerimizi ayrı ayrı alıyordu. Aradan bir 

ay geçti , ramazan ayıydı , dükkanda tek oımuyordum , yanılınıyorsam bayrama dört beş gün vardı. Dükkfuıda tek 
başıma oturuyorum , bilgisayarla uğraşıyorum , o esnada iki sivil polis geldi , asayişin. "Bizimle geleceksin" dedi. 
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Hay ırdır , nereye gidiyoruz dedim . Fakat, ne o l acağ ının farkındayım , bilincindeyim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Neden ne o l acağ ının ni ye bilincindesin? 
HÜKÜMLÜ 32- Bilinci ndeyim, emniyete götürecek ler, işkence o l ay ı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Daha önce hiç emni yete g itmi ş miyd in ? 
HÜKÜMLÜ 32- Hay ır , hayatımda ilk defa başıma böyle bir olay ge ldi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Duymuş muyd un ? 
HÜKÜMLÜ 32- Duynıuştum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Kimden duydun? 
HÜKÜMLÜ 32- Duymuştum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞK İNSÜT - Kimden duydun? 
HÜKÜMLÜ 32- Arkadaşlardan . Eve bir telefon açayım dedim ; yan i, gec ikirsek merak etmesi nler. "Telefon aça
mazs ın . Bil g isayarı kapat" gidiyoruz dediler. Dükkanda kim se yok, teki m. 
BAŞKA Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne dükkanı? 
HÜKÜ MLÜ 32- Tahıl ısıtma sistem leri. kat kalariferi fa lan yap ı yoruz. Dükkanı kapattım , gittik emniyete . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞK İNSÜT- Hangis ine, esk i emniyetin asay i ş ine mi? 
HÜKÜMLÜ 32- Asayişe . Biraz oturduktan sonra odaya a l dılar beni . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN SÜT- Hangi odaya? 
HÜKÜMLÜ 32- Normal , kendi ça lı şt ıkl a rı odaya. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaçıncı kat? 
HÜKÜMLÜ 32- Üçüncü kat o lm ası l azım. 
BAŞKAN Dr. EMA T. PİŞKİNSÜT- Tarih ini tam h at ıri ayab iliyor musun? 
HÜKÜMLÜ 32- Ramazan Bayramına dört beş gün vardı. "A rkadaş l arın kimdi senin falan ... " Kes inlikle bunlar 
da benim ark adaş ını değ il , iki üç defa görmüşlüğüm var, sadece fırardakini tanı yorum , onunla da fazla bir 
samimiyetliğim yok. O l ayı yapanlardan biri hala fırarda, kaçmakta . Ben de, arkadaş l a r gibi , ş udur budur, bunların 
isimleri yok. "Yapan kim ?" Bunlar benim arkadaş ım değil ded im . "Doğrula rı anlat fa lan ... " Jandarmada da ifa
dem var, bütün bildiklerimi anl att ım ded im , savc ılıkta da var. "Savc ılık bizi bağ lamaz, bize ifade vereceksi n" 
dedi . İ yi, verelim dedim . Gözlerimi bağ ladılar . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede bağ l adıl a r? 
HÜKÜMLÜ 32- Üçüncü katta . Daha sonra indirdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞK İN SÜT- Kaç kat indiğini biliyor musun? 
HÜKÜMLÜ 32- Üç kat o lm ası l azım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Oralar kalabalık değ il mi? Asayişte çok insan yok mu? Bunu gece mi 
yap ıyorlar? 

HÜKÜMLÜ 32- Akşam 20.00 'de dükkandan aldılar, yak l aş ık bir saat oturdum orada, 2 1.30, 22.00 sularıydı. 
Aşağ ı indirdiler. .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Aşağı inerken aşağıda hiçbir şey görmedin mi? 
HÜKÜMLÜ 32- Gözlerim bağlı. "Sağa dikkat et, kapı var, merdivenler var, şu var, bu va r ... " diye indirdiler 
aşağıya. "Soyun" dediler, soyunduk. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Nerede soyundun? 
HÜKÜ MLÜ 32- Alt katta, bodrum katta . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş Kİ SÜT- Nezarethaneler mi var? 
HÜKÜMLÜ 32- Bilemiyorum artık , ne olduğunu da ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yerleri görmüyor muydun , yer taş mıyd ı ? 
HÜKÜMLÜ 32- Gözlerimi siyah bir bezle bağladılar, görme imkanım yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İ s imlerini biliyor musun ? 
HÜKÜMLÜ 32- Biri Komiser Murat, görsem tanırım ... indirdiler aşağ ıya "soyun" dediler, soyunduk, üzerimde 
hiçbir şey yok, çırılçıplağım . "Anlat" di yorlar, aniatıyorum yine; ya ni , bildiklerimi doğruları an latıyorum . Bunlar 
daha önce de birtakım olay yapmı ş, yine hiçbir şeyden haberim yoktur. "Yalan söy iUyorsun, böyle söy lüyor
sun ... " "Nerede oturuyorsun .. . " 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN SÜT- Bunları çırılçıplakken mi anlatıyorsun ? 

HÜKÜMLÜ 32- Evet, bir yandan soğuk su tutuyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Soğuk su nereden geliyor? 
HÜKÜML Ü 32- Hortumla su tutuyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aşağıya inince kapıdan fılen geçirdiler mi seni? 
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HÜKÜMLÜ 32- Evet "sağda masa var, solda sandalye var. dikkat et, kapı var, dar bir yerden geçiyoruz kafanı 
eğ ... " Bilemiyorum, artık ne kadar doğru veya yalan olduğunu, belki de geniş bir yerdi . Onların yaptığı numara 
"eği l falan ... " Bunların daha önceden yaptı ğ ı olaylar var, hiç haberiın yok "anlat. .. " Kes inlikle bilmiyorum dedim . 
Hiç haberİnı olmayan şeylerden bahsediyorlar. Neticede bir suçum yok benim . Dövdüler, copla vurdular. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Copla ını vuruyorlar, elle mi vuruyorlar? 
HÜKÜMLÜ 32- Copla ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çırılçıplaksın? .. 
HÜKÜMLÜ 32- Çıplağ ıın . Bir yandan da copla su tutuyorlar ki , iz kalmasın ; yani , her şeyin bilincindeler, bi
lerek yapıyorlar. Biri ge ldi gırtlağım ı sıktı. .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Adını biliyor musun? 
HÜKÜMLÜ 32- "Senin bademciklerini atırım , doğrul a rı konuş ... " Ben doğruları anlatmışım . işkence muhabbeti 
bittikten sonra, neticede benden bir şey çıkmadı. 
BAŞKA Dr. SEMA T. PİŞKİ ÜT -Askıya alnıadılar, elektrik vermediler? 
II ÜKÜMLÜ 32- Elektrik yok . Yaklaş ık bir saat kaldım . Bir saat kaldıktan sonra "üstünü giyin" dediler, gözle
rim kapalı ya lnı z, tekrar yukarı çıkardı l ar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Gözlerin kapalıyken nasıl giyindin üstOnü? 
HÜKÜMLÜ 32- Onlar bir yandan veriyor O stüınü , hatta atletimi verdiler, bu ne dedim . " Korkma, elektrikli bat
taniye falan değil , at letini giyin , yukarı çıkacağız" dediler. ÜstüınG giydim, yukarı çıktık. Yine gözlerim bağlı , 
bir tanesi "yalan falan söylüyorsun, anlat. .. "" erede oturuyorsun?" " ...... ... ... .. " Çarşıda oluruyorum dedim." e 
zamandan beri? .. " Yaklaşık otuz kırk senedir. 27 yaşındayım , 27 senedir oradayım . Yine "ya lan söylüyorsun" 
dediler. Yalan söylüyorsam, gidin araştırın dedim . İfademi imzalattılar; ama, kesinlikle ifadenıi okumadım ben . 
İfadenıi imzaladıktan sonra gözlerimi açtılar. Bir sürü tafra yapıyorlar " .... ..... ", bundan bekleriz, gel, çayımızı iç, 
biz de senin çayını içeriz. Sana bunu yapanlar biz değ ildik , di ğer arkadaşlardı. Onlar da, görevlerini yapıyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sesinden tanıyorsunuz? .. 
HÜKÜMLÜ 32- İlle ki onlar zaten . " Biz sana işkence yapmadık , diğer arkadaşlar yaptı, görevlerini yapıyorlar 
falan ... " Ben de, göreviniz dedim , yap ın , yapmak zorundasınız. Hastaneye götOrdüler. " Bak, ş imdi hastaneye 
gidiyoruz, doktor sorarsa, kesinlikle bir şey olmadı falan ... " Zaten, bir yerinıde yara bere izi yok ki , bir yandan 
suyu tutuyor, bir yandan vuruyor, şişlik falan kalmıyor tabii. Hastaneye gittikten sonra , doktoru çekti bir tarafa, 
artık , ne konuştu , ne konuşmadı bilmiyorum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hastaneye kaçta gittiniz? 
HÜKÜMLÜ 32- Saat ll .'de. Doktor geldi "bir şey falan var mı?" Yoktur efendim . Var desenı , bir daha götürüp, 
bir daha dövecekler; çünkü, doktoru beriye çekti , ne konuştu , ne ettiler bilmiyorum. 
Tekrar geri geldik, kimliğiınİ falan verdiler " tamam, gidebilirsin" dediler, eve ge ldim. Evdekilere de böyle böyle 
oldu diye bir şey söylemedim, daha sonra anlattım . ispat edeceğim bir şey yok, dükkanda bir tek bendinı. 
Aradan bir yı l geçti , şubat 2-3, ayın 3 ' 0 ... Mahkemesi var diye bir gün önceden kağıt gelmiş , biz de mahkemeye 
ge liyoruz. Mahkemede " nasıl oldu ne şekilde oldu?" 4 kişi tanık diye ge ldik, iki kişiyi sanık durumuna soktular. 
Biri benim, biri de " .. .. .......... " diye bir çocuk . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- O nerede? 
HÜKÜMLÜ 32- O dışarıda , mahkemeye ge liyor. Tutuklama kararımı çıkardılar ... Tutukluyorsunuz da, sebebi ne 
yani? " Böyle kararlaştırdık" dediler. Tutuklandım ve buraya ge ldim. İki defa daha gittim mahkemeye, bırak
madılar . Şu an bir tanesi halen fırarda , onun yerini bildi ğimi mi sanıyorlar. artık ne yapıyorlar bilemiyorum. 
Kesinlikle de bilmiyorum . Nisanın 27'sinde dördüncü mahkemeye çıkacağını . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Avukatın var ını ? 
HÜKÜMLÜ 32- Avukatını var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Seni ilk alırlarken yanında avukatın var mıydı? 
HÜKÜMLÜ 32- İlk mahkemede yoktu efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Emniyete a lırken avukat istemedin mi ? 
HÜKÜMLÜ 32- Hayır. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Niye? 
HÜKÜMLÜ 32- Bilemiyorum, o anki durumu ... İlk mahkemeye çıktığınıda da avukatını yoktu , daha sonra tut
tum avukatı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Avukat ister misin diye sana sordular mı? 
HÜKÜMLÜ 32- Evet, devlet tarafından bir avukat talep edildi; ama, hiçbir şeye müdahale etmiyor; yani, bir 
savunma yapt ığ ı yok. " Avukat istiyor musun?" dediler. " Durumumuz yeterli değil , avukat istiyoruz dedik . 
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Avukat ge ldi ; ama, avukatın savunma yapması yok . " Diyeceğ in bir ey var mı?" Hiçbir şey yok . 
Ailem daha sonra bana avukat tutmuş . İkinci mahkemeye çıktıın , bırakmadılar , Nisan ayının 27'sinde tekrar 
mahkeınem var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Emniyette sormak üzere, ifadeni almak üzere aldıklarında "avukat ister 
misin ?" diye sormadılar mı ? 

HÜKÜMLÜ 32- Hay ır. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ben avukat istiyorum demedin mi? 
HÜKÜMLÜ 32- O s ırada aklıma gelmedi , bir şey söylemedim . 
Diyeceğ im şu : Bir suçum olsa, kaçmıyorum , hep iyi niyetim , başka bir şey değ il. Araştırılınasını istiyorum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yeni gelen başka kim var? 
HÜKÜMLÜ 33- Ben varım efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç yaş ındas ınız? 
HÜKÜMLÜ 33- 52 yaşınday ım. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz nereden alındın ı z , nedir şey? 
HÜKÜMLÜ 33- " .............. " MUdUrlüğünden emekliyim . Evimde eşyalarımı yaktığım için .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hanımın , çocukların evin içerisinde miydi? 
HÜKÜMLÜ 33- Onlar mutfaktaydı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onlar da ını yandı ? 
HÜKÜMLÜ 33- Yanmadılar. O anda bunalımdaydım , eviıni yaktıın . Alacağım ceza, evimin eşyası yanm ış , bun
lar benim için konu değil ; konu , şu cezaevindeki yaşantılar. Şimdi şurada 25 kiş iyiz. Bilemiyorum, dışarıda sıcak
lık 19-20 derecedir, yazın 35 dereceye çıkacak . Buradaki arkadaşlar, bu şartlarda nasıl sıhhatli bir ortamda 
yaşayabilecekler ; bunlara bir çare. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yaşayamıyorlar, zaten cezaevi gibi değil burası. 
HÜKÜMLÜ 33- Buna bir önlem getirmesi lazım Meclisimizin , büyüklerimizin. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Önlem şu : 77 bin mahkum var, af gibi bir konuyla, ne olursa olsun bu 
mahkumların bir kısmı çıkacak , çıkarılacak , başka ttirlü çöztirnil yok bunun . Bu cezaevi de cezaevi olmaktan 
çıkarılacak . Af yasası veto edilmeseydi, herkes çıkıyordu , burada yak laşık 50 kişi kalıyordu , açık tUm boşalıyor
du. O zaman burası yıkılıp, başka türlüsil yapı l acak . Şimdi de 30-40 bin kişinin dışarı çıkarılması lazım , insan
lar onun peşinde . İçeride böyle varken , her yer doluyken, doğru dürüst hiçbir şey de yapılmıyor. 
HÜKÜMLÜ 33- Efendim, o yapı lmıyorsa ... Ben buraya geldi ğimde kuruşsuz geldim, o anda param yoktu. 
Buradaki temizlik malzemelerini mahkum arkadaşlar aralarında para toplayarak, bulaşık, şudur budur hepsini 
kendileri karşı lıyor. Mahkum arkadaşlara yük olmadan bunları Adalet Bakanlığı karşılayamaz mı? 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Karşılayamaz. Bir kişinin yemek masrafı olarak Adalet Bakanlığı 700 bin 
lira iaşe bedeli veriyor. infaz memurları " 1 72 milyon lira para alıyoruz, geçinemiyoruz" diyorlar ; yani , her şey 
de paraya dayandığı için ... Önemli olan, daha az say ıda, daha modern işleyen , insanlarca işl eyen yerlerin bir an 
önce yapılması. Bu kadar mahkum sayısının da bir an bitirilmesi, sorun bu . Dışarıda yüzde 23 işsizi olan bir 
ülkeyiz. 
HÜKÜMLÜ 33- Yüzde 23 işsiz olan bir Ulkedeyiz. Efendim, bUrakratlar var, babalar var, cezaevlerinde beş 
yddızlı otelde kalıyorlar gibi yaşıyorlar. Alt tabakadaki bizler, bir pranga malıkumu gibi. Şurada bir çamaşır 
makinemiz yok ki . Ben rahatsızım , kalp hastasıyıın , çamaşırımı yıkasam giderim . Bir çamaşır makinesi olsa, 
benim gibi yaşlı kimseler, çamaşırların ı hiç olmazsa çamaşır makinesine atarlar, daha temiz bir giyeceğe , vticu
da sahip olurlar. Bunların hepsinden mahkum uz bu ülkede. Af geldi diyelim .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Af bazı şeyleri çözecek. 
HÜKÜMLÜ 33- Çözemez efendim . Şimdi , deprem olmuş. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Af çıkarsa cezaevleri boşalacak . Bu ülkede af şart da, ne tilrlU olacak ... 
HÜKÜMLÜ 33- Hanımefendi , deprem olmuş -dikkatimi çekiyor, ben inşaatçıyım , buranın yap ı s ında da kontrol
lük yaptım- duvarların çatlakları giderilmeıniş . Bunlar bizler için manevi bir zorluk oluyor. Yani , bunlar yap ıla

maz mı? Bunlar o kadar uzun sUre li yap ıl acak bir şey değil. Teşekktir ederim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKINSÜT- Siz ne zaman geldiniz, kaç yaş ındas ın ? 
HÜKÜMLÜ 34- 20 yaşındayım . Ben gasptan geldim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKINSÜT- Nerede aldılar seni? Yargın devam ediyor değil mi? 
HÜKÜMLÜ 34- Yargım bitti, 12,5 sene ceza verdi ler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKINSÜT- Ne zaman verdiler? 
HÜKÜMLÜ 34- Tahminen 6 ' ncı ayın lO ' uydu . 
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BAŞKAN Dr. EMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede yakaladılar? 
HÜKÜMLÜ 34- Çarşıda yakalandım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- ereye götilrdüler? 
HÜKÜMLÜ 34- Asayişe götürdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kötil muamele yaptılar mı ? 
HÜKÜMLÜ 34- Efendim, kötü muamele de söz mil ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKfNSÜT- Elektrik verdiler mi? 
HÜKÜMLÜ 34- Bir de suç ortagıın vardı. Bizi götilrdiller ... 
BAŞKA Dr. SEMA T. PİŞKfNSÜT- Tarihi hatırlıyor musun? 
HÜKÜMLÜ 34- 5 inci ayın ?'si. Benim hiç haberiın olmayan bir şey . Sadece, " ........ " arkadaşıının anlattıgı 
gibi ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Beraber ıniydiniz? 
HÜKÜMLÜ 34- Yok. Benim bir arkadaşım var. O dedi ki " bana bir bilet kes ." Benim " .............. "da halaınlar 
var. Dedim onların yanına göndereyim, bir iki ay gezsin. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bilet kestirınek moda ını oldu? 
HÜKÜMLÜ 34- Yok, benim biletle işiın yok. " Ben bilmiyorum, adresi ver bana" dedi . Tamam, sana adresi çarşı
da vereyim , ondan sonra gidersin. Aldılar bizi , saat 24 .00 'dil gece. Şilphelendiler, aldılar...Beniın hiçbir şeyden 
haberiın yok. 
BAŞKAN Dr. EMA T. PİŞKİNSÜT- Evden mi aldılar? 
HÜKÜMLÜ 34- Hayır, çarşıdan aldılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Saat 24.00 ' te çarşıda ne yapıyordun sen, kahvede falan mıydın? 
HÜKÜMLÜ 34- Kahvedeydik , geziyorduk ... Üç tane sivil polis bizi asayişe götilrdiller. Arkadaşıının cebinden 
100 milyon lira para çıktı. " Bu para kimin?" diye bana sordu. Ben onundur dedim . Ona soruyorlar, o "benim 
param falan" diyor. "Nereden aldın falan fılan ... " Onun yaşı da benim yaşıın kadar ama, kilçük, 17 gösteriyor. 
Beni aldılar. Orada soydular beni , alıp götilrdiller alt kata. " Anlat, nereye girdiniz, nereden çaldınız ... ? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Göziln baglı ını ? 
HÜKÜMLÜ 34- Gözilm baglı ; ama, görilyoruın, biliyorum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKfNSÜT- Ne gördiln orada? 
HÜKÜMLÜ 34- Sandalyenin ilstilnde cep telefonu , şarj aleti gibi ucu açık iki kablo var, beyzbol sapasına benzer 
bir sopa var, bir tane boş sandalye var, çeşıneye takılı siyah, kalın bir hortum var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Nasıl bir oda? 
HÜKÜMLÜ 34- Oda, aşagı yukarı şunun kadar bir şey , burakadar bir şey. İ ki tuvaleti var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Odada iki tuvaJet mi var? 
HÜKÜMLÜ 34- İki tuvaJet var, badrum katta en altta. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- TuvaJet odanın içerisinde mi ? 
HÜKÜMLÜ 34- Odanın içerisinde, görünilyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKfNSÜT- Ortada başka bir şey var ını? 
HÜKÜMLÜ 34- Başka bir şey görmedim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKfNSÜT- Etrafta ınusluklar fılan? .. 
HÜKÜMLÜ 34- Siyah hortum takılı ınuslugu gördüm. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- TuvaJetteki mi? 
HÜKÜMLÜ 34- Hayır , dışarıda .. . Ne diyeyim yani , tuvaJetler buradaysa, karşı duvarda bir çeşıne, yere şu kadar 
yükseklikte, siyah, şu kalınlıktabir hortum takılı . "Anlat" dedi . Anlatacak bir şey yok dedim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede oturuyorsun? 
HÜKÜMLÜ 34- Oturınuyoruın ki , ayaktayıın . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Soydularını seni? 
HÜKÜMLÜ 34- Yukarıda soydu lar beni . 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Merdivenleri inerken çıplak ını indin? 
HÜKÜMLÜ 34- Evet. Orada biri "konuş" dedi . Bir baktım , biri kamıına tekıne attı , ben egildiın, biri üstten omuz 
vurdu şuraına , yere düştüm . Yer ıslak , oldugu gibi ıslak ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKfNSÜT- Yerde ne var; taş ını , karo mu? 
HÜKÜMLÜ 34- Oldugu gibi beton, düz bir beton, aynı malta 'da oldugu gibi . 
"Anlat" dedi . Pis pis küfllr ediyorlar, gelen vuruyor. Bir şey görmüyorum. Tuttular, ellerimi kelepçelediler 
arkadan beni, yüzüstil yatırdılar yere, bu sefer coplamaya başladılar. " Anlat" diyor, anlatacak bir şey yok diyo-
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rum, benim hiçbir şeyden haberim yok. ''Nereye girdiniz, nereden ça ldını z?" diyor. Yahu, nereye gireceğim ! .. 
Yani , 20 yaşıma ge lnıi ş inı , karakola daha bir gün düşınemişinı , ne o lduğunu dahi bilmem. İ ş ken cey i çevreden 
duyuyorum, bu tür işkenceler i falan ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzincan'da çok mu duyuyorsun? 
HÜKÜMLÜ 34- Çok duyuyorum ; yani , Erzincan ' ın yüzde 80 ' i zaten polis. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Her polis işkence yapıyor mu? 
HÜKÜMLÜ 34- İlk defa gittim asayişe, ilk defada yapt ıl a r i şkence bana. Suyu açt ılar. alttan ufak ufak ı s iata ı s i a
ta yukarı çıkıyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yerde yatıyorsun musun ? 
HÜKÜ MLÜ 34- Yok, kaldırdılar bu sefer beni . Kelepçelerimi çözdüler. Suyu aşağıdan yukarı ya doğru tutuyor 
"anlat, an lat" fa lan ... Anlatacak bir şey yok ... "Tamam, biz biliyoruz, sen bir şey bilmiyorsun ; ama, a rkadaş ın gir-
miştir" fala n filan ... Arkadaşımdan haberiın yok ki, arkadaş ım , sadece gideceğini söyledi, tamam , adres veririm 
sana, git, gez dedim . O an hiçbir şey ya pnııyorl ar,o, yukarıda öy le oturuyor. Suyu da kestiler, üçü birden bana 
girdiler; bam güın , bam gü ın ; yani, daha kalkamaz bir hale ge ldim . 
KOMiSYON UZMAN I ERCAN DURDULAR- Bir şey yapm ıyorl a r dediğin arkadaş ın " .............. " mı? 
HÜKÜMLÜ 34- O " ... .... ...... . ". Yaşı küçüktü diye " ... ... .... ... . " Islahevine gönderdi ler. 
Daha kalkamayacak haldeyken beni ç ıkardıl a r yukarıya . Saati tahmin edeb iliyoruın , saat 3 gibi beni çıkardılar, 

üç saat kald ım orada. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik vermedi ler? 
HÜKÜMLÜ 34- H ayır, elektrik vermedi ler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gördüğün kablolar neyıniş ? 
HÜKÜMLÜ 34- Ucu aç ık iki kablo orada duruyordu sandalyenin üzerinde, şarj aletine benzer ufak bir şey var, 
telefon şarj aleti gibi ufak bir şey. Ucu aç ık iki kabioyu gördüm . içeri girerken gözüın e bağlı olanı şöy le 
kaldırdım , şuradan görünüyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Askıya falan almad ıl ar? 
HÜKÜMLÜ 34- Askıya almad ı lar. Yukarıya götürdü ler "anlat" dediler. Anlatacak bir şeyim yok dedim . "Nereye 
girdiniz? .. " Arkadaşa iki üç tokat vurdular "anlat" dediler. " Dur dur anl a tacağ ını " diyor. İki dakika sonra olan. 
neyi anlatacaks ın , ne var di yorum. neyi ani alacaks ın diyorum. Daha sonra diyor ki "dövınesinler diye öyle diyo
rum ." Adamlar, beni bir kere daha aşağ ıya indirdiler, bodrum kata . Yine suya tuttular .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yine mi soydu lar? 
HÜKÜMLÜ 34- Zaten soyunuk h a ldey inı . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yukarıda arkadaş ın yanında da mı soyunuk haldeydin? 
HÜKÜMLÜ 34- Götürdüler 3 üncü kata , kimse yok ki . Orada yaz ı c ı gibi bir şey gördüm . Sürekli telefon falan 
ge liyordu "ben .... .. ... .. ... " diyordu . Bir o var, bir de o üç polis var; başka hiç kimseyi görmedim zaten orada. 
Götürdükten sonra yarını saat yine dövdüler, bir daha şey ettiler, bir daha getirdiler. Artık , kafalarına göre ifadeyi 
yazm ışlar bunlar. Arkadaşıma " inı zala" demi ş ler , artık , ne halde imza l atnıışlarsa bir tane, o imza l amış . Geldi , 
diyor ki, " tamam , sen de ifade ni inı za l a, sabahley in çıkacaksın. " Kağ ıda bir baktım , üst tarafında gasp ... Artık , 

nasıl yaznıışsa ... Benden habersiz arkadaş ın ağzından nas ıl kelime a lınışsa, nas ıl etmişse gasp ... Neyini inızalay
acağım, ben imzalamanı dedim . Neyse, iki gün kaldım orada. Daha sonra beni jandarmaya tes lim ettiler. 
Jandamıada da nezarete götürdüler bizi . Murat Asısubay var, iyi biliyorum . S-6 tane askerdi . G-3' lerin el kun
daklarını ç ıkardıl ar, çorap l a rımı zı da çıkard ıl ar, ağzımı za koydular, yi ne s ırtü s tü yatırdılar ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Nezarethanelerin olduğu yerde mi , koridorda ını? 
HÜKÜM LÜ 34- Nezarethanenin içinde. Bir tane bank var, başka bir şey yok. Ağzımıza çorapları koydular, iki 
üç kişi ayaklarımızdan tutuyor, geri si vuruyor; yarım saatte bir ge lip vuruyorlar, yarım saatte bir gelip vuruyor
lar ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT - Öbürarkadaşında yanında? 
HÜKÜMLÜ 34- İkimiz i de aynı. Polisler onu dövnıediler ; yani , dövdükleri iki tokattı, orada olan bana oldu, 
orada vurdular. Onu bıraktılar, bam güm yumruk girmeye başladılar. İ z vardı , izin çoğu gitti . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Polisten çıkarken doktor raporu alınınadı mı ? 
HÜKÜMLÜ 34- Bizi devlet hastanes ine götü rdüler "neyin var?" dedi . Arkadaşım korktu "hiçbir şeyim yok'' 
dedi . Ne yok, vurdukları yerleri gösterdim, tekmeyle vuruyarlardı sürek li buralara. Sıyırm ı ş buraları hep, çökmüş 
içine ... Diyorum böyle böy le ... "Tamam oğlum" diyor. " i şken ce gördün mü?" Gördüm , ne haldeyim gönnüyor 
musun? Kafas ına göre yazmı ş lar raporu, hiçbir şey yok. Doktor da böyle. Jandarmada da o şekil. Çıkardılar ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Avukat istemediler mi? 
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HÜKÜMLÜ 34- Hiçbir şey istemediler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Sormadılar mı sana? 
HÜKÜMLÜ 34- Hiç bir şey sormadılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Avukat istiyorum diye sen söyleseydin . 
HÜKÜMLÜ 34- Ben avukat istemedim; ama, benim yaptıgım bir şey yok. Ben bir şey konuşmadım , ne de bir 
kagıt imzaladım. Götürdüler jandarmaya, jandarmada da o şekil. .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Jandarmaya aynı gün mü, gece mi götürdüler? 
HÜKÜMLÜ 34- İki gün kaldıktan sonra gündüz saat 12.00 miydi neydi bizi götürdükler. Orada da yaptıklarını 
yaptılar, " .............. " Astsubayın yanına çıkardılar. " .............. " Astsubay ikide bir gelip, kontrol ediyordu, ne di-
yorsa, adamlar sürekli bizi dövüyordu, sürekli vuruyorlardı. İl jandarmaya avukat gelmiş. Artık, kim göndermiş , 

nasıl , kendisi mi gelmiş ... Avukat " .. ............ " diye biri . Ben avukat oldugunu dahi bilmiyorum . O astsubayın 
yanında oturuyor. Arkadaşım tanıyormuş avukatı. Polisteki ifade neyse " .............. " Asısubay aynen yazdı , bil-
gisayarda da görünüyor, karşıdan seyrediyoruz. " İmzalay ın " dedi . İmzalarnam dedim . " İmzalayacaksın " imzala
mayacagım ... İmzalarnam dedim . "Soyun" dedi . Üzerimde bir şort kaldı , çorabı , panrolonu çtkardılar. Dışarıda 
buz gibi hava "git, bekle şurada" dedi . İki tane de asker dikmişler oraya, çiçeklikler var, beni yan tarafında bek
letiyorlar. Bir saate bir ge lip " imzalayacak mısın" diyor, imzalamayacagım ... O diyor " imzalayacaksın" ben di
yorum imzalamayacagım ... " Bunu nezarete götürün" dedi . Nezarete girerken -merdivenler iniyor- bir tekme de o 
vurdu, düştüm aşagıya . Bir şeyler dedi , askerlere göz kırpıyor, askerler yine beni oraya aldı. .. Arkadaşını yukarı
da kaldı , astsubayın odasında oturuyor. Yine banıgünı girdiler; yani , degişen degişene, biri geliyor vuruyor, biri 
gidiyor. .. Yine çıkardı oraya " inızalayacak mısın , imzalamayacak nıısm" inızalanıayacagım dedim ve bizi 
savcılıga sevk ettiler. Savcı Bey "ne diyorsun" dedi . Ben hiçbir şey imzalanıadını , yapnıadıgım bir ey. Ne 
yazınışiarsa kafalarına göre yazmışlardır, yazdıklarından haberim bile yok dedim . " Ama, arkadaşına imzalat
mışlar" dedi . Çocuk aklı , küçük o, nasıl inızalatmışlarsa , artık , ne amaçla imzalatmışlarsa onu da bilmiyorum 
dedim . Belki, çıkışına dair bir belge deyip, çocuga yine inızalatırlar dedim. Bayan hakim "seni tutukluyorum" 
dedi. İ y i dedim . Geldim , burada bir ay yattını . Mahkemeye çıktım ... Avukatımız diyor ki "Sayın Savcı , 
HÜKÜMLÜ 34 gönüllü gibi , jandarmada imzalamış ne de potiste imzalamış , hiçbir şey yok" diyor. Öyle bir 
baktı , durdu, mahkemeyi üç gün sonraya attı. Üç gün sonra bir baktım "Oglunı, sana 12,5 sene ceza veriyorum, 
ne diyorsun?" Vallahi , sen iyi diyorsun dedim ve geldik buraya ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Peki , bu kadar kısa şeyde delil var mıydı , delilleri gösterdiler mi sana? 
HÜKÜMLÜ 34- Delil falan bir şey görmedim .. . Hiçbir şey anlamadım. Buraya geldigirnde mahkum arkadaşlar 
bile şaşırdı "sen nasıl çıktın da, gittin , bir mahkeme 8 gün attı, geldin ceza aldın , bu ne biçim iş" diyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- enin dosya numaran var mı? 
HÜKÜMLÜ 34- Bilmiyorum, bende hiçbir şey yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl olmaz canım , dosya numaran falan vardır. 
HÜKÜMLÜ 34- Dosya numarası vermedilerdi bana. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Şu kadar ceza yedin diye ceza tevkif kagıdın gelmedi mi , onu da mı 
bilmiyorsun? 
HÜKÜMLÜ 34- Bana bir milzekkere verdiler; kesilen ceza, tahliye tarihi , başka bir şey yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- İşte onu istiyoruz, onda yazar, onu bul bakalım . 
Siz ne zaman geldiniz? 
HÜKÜMLÜ 35- Ben 5 ay önce geldim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Size kötü muamele yaptılar mı? 
HÜKÜMLÜ 35- Yok, işkence falan görmedim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereden aldılar? 
HÜKÜMLÜ 35- " .......... ... . "da, yaralama olayı. 1 996 'da şartlı tahliye oldum. Şimdi , bu ne olacak, bunu merak 
ediyorum. Gerçekten, bırakıyorlar d ı şarıya , çıkıyoruz; ama, sanki bir mayın tarlasının içerisinde geziyorsun, 
çocuguna bi le bir şey diyemiyorsun. Birine bir şey dediğin anda "karakola gidiyorum" diyorlar. Birisiyle tak
laştık, ikisini ayaktan yaraladım, geldik buraya. Şimdi , bizim bu infazımız ne olacak? Yaralılar da davacı 
olmadıgı halde, yine ateşleme var, yine ceza alacağım , kamu davasından yine ceza alacağım, bu infaz ne olacak. 
Bizim en büyük sorunumuz infaz konusu. Dört senedir tahliye olmuşum , hasmmuz bizi tehdit ediyor, köyde 1500 dönüm araz
im var. Çocuklanın İstanbul 'da, bazen burada kalıyorum, bazen İstanbul 'da kalıyorum ... Mahkeme devam ediyor, Nisan 6'sında 
mahkemem var, bir tek keşifkaraıı kaldı, başka bir şey yok. Yaralılar da davacı degil. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, geçmiş olsun. 
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DÖRDÜNCÜ KOGUŞ 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Merhabalar. En son kim ge ldi? 
HÜKÜMLÜ 36- " .............. "de kaza yaptık . Ben 24 senedir Almanya' day ıın . Berlin 'den karayo luyla buraya 
geldim . Zaten, izine gelmek de istemiyordum ; ama, eş imin etkisiyle. ev birligiınizin dOzeniyle izine geldik. 15 
gtin köytiıntizde , babaının yanında kaldım . Eş imin annes ine ge lirken kaza yaptım . İki çocuk babas ıyım . Kaza 
esnas ında arabada Uç kişiydik. Kazada ogluın öldti , eş i m ve ben hafif s ıyrıklarla kurtulduk. 150 metre uçuruma 
uçtuk. Eş iın " .............. kocam , beni ve çocuğumu öldtirmek için bizi kasten uçuruma verdi" diye şikayetçi oldu. 
Mahkemede yargılandım ve ıntiebbet cezası verdi . Mahkeme, eşimin tek bir ş ikayeti Uzerine 42 yıl ceza verdi. 
Polis teşk ilatı geldi " fren izlerine ras tl anmı şt ır , bir kaza olduğu anlaşılmıştır" diye rapor verdi . İkinci seferde 
bilirkişi geldi "kas ıt olarak görtiyoruz, gördtik" diye rapor verdi . Şimdi ise, davam Yargıtay' da ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Arabada kavga ını yapmı ştını z? 
HÜKÜMLÜ 36- Hayır, ablacığıın, hiç kavgamız fal an yok. Savcının hazırladığ ı iddianame de burada. Benim 
çocuğum bir iki yaşında değ ildi , 17 yaşındaydı. 18 yaş ına gelen bir çocuk ... Eğer ki, ben eşiınİ öldtinnek iste
seydim , sadece eşiıni arabaya alırdım . Şans eseri olarak kızım köyde kaldı , getinnedik. Kızıını köyde bıraktık , 

çıkıp ge ldik, eşimin ailesinin yanına gidiyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Eş in Ttirk mü? 
HÜKÜMLÜ 36- Türk, Erzincanlı. Eşimin annesi Erzincan 'da olduğu için , köyden eşimin annesine ge lip, bir iki 
gtin kalıp , tekrar izniınizi yapacaktık . Bir kaza esnasında böyle oldu. Erzincan 'da yargılandım ve mahkeme bu 
cezayı verdi bana. Bu nas ıl olur?! 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cezan Yargıtay'ca onaylandı mı? 
HÜKÜMLÜ 36- Yok. Usulden bozma nas ıl oluyorsa, 6 ay da hücre cezası eklediler, tekrar yolladılar Ankara 'ya. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , onadılar? .. 
HÜKÜMLÜ 36- Hay ır , onay falan yok. Yalnız, bir 6 ay daha .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yargıtay ' dan şey geldi mi? 
HÜKÜMLÜ 36- Yok, ge lmedi . Beni duru şmaya çağırdılar, bir daha Yarg ıtay'a gitti. 
Şunu da size söy leyey im : Eş iın buraya adam yo lladı. Biz Almanya' da beraber çalıştık eşimle. Eşiın kazandığı 
parayı bana verdi , 12 sene çalıştı, bana verdi. Eşimin bana yolladığı adam la bana şu haberi göndermiş : "Eğer bana 
300 bin mark verirse, mahkemeye gidip, bir trafik kazası olduğunu, doğrusunu söy leyeceğim" Ben de kabul 
etmedim, niye vereyim ben sana para, niye şikayetçi oluyorsun. işte , bu para meselesinden dolayı dava böyle 
sUrtip gitti . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Alınanya' da yaptırdığ ın testin raporu var ını ? 
HÜKÜMLÜ 36- Var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Testin sonucu ne, senin mi? 
HÜKÜMLÜ 36- Evet, benim tabii. Hiçbir şahit yok. Burada 150 metre uçurum var, hem de keskin virajlar var. 
Ben ge lip burada yaparım . Sonra ben gidip Yugoslavya 'da, Bulgaristan 'da yapardıın. Eşimin ailesi Erzincan'da 
çoklar. Bizim de kimsemiz yok. Ben Gümüşhane " .... .......... ". Benim eşiın Erzincan ' ın " .............. " köyünden . 
Eşimin aileleri burada çoklar. Nasıl olur ab lac ığ ıın , bu böyle olur mu? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doğruyu söy le diye kötü muamele yaptıl ar mı Erzincan'da? 
HÜKÜMLÜ 36- Evet, söyledik. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Seni ilk aldıkları zaman polise mi götürdüler, jandannaya ını göttirdü ler 
HÜKÜMLÜ 36- Jandannaya gittik . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada kötü muamele yaptılar ını? 
HÜKÜMLÜ 36- Hayır, hiçbir şey yapmadı lar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yeni buraya gelenlerden kim var? 
HÜKÜMLÜ 37- Ben yeni geldim . 28 yaş ındayıın. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nerede yaka landın? 

HÜKÜMLÜ 37- Ben kendim teslim oldum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereye, eınniyete mi? 
HÜKÜMLÜ 37- Jandarma karakolunda. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Orada kötü muamele gördtin mü? 
HÜKÜMLÜ 37- Gördüm. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Neden aran ıyordun? 

HÜKÜMLÜ 37- Bizim " .......... .... " Köyünde bir cinayet işlenmişti . Cesedin bulunduğu gün ben İ stanbul ' a git-
miştim . Üztilmesin diye annemle haberleşiyordum . Annem "oB,Ium seni jandanna arıyor. " .............. " öldtirtilmtiş , 
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herhalde ifade alacaklarm ış" dedi. Ben de o esnada hemen otobüse binip geldim. Eşyalarıını terminalde bıraktım , 

eve geldim yemek yedim , 15 .30 'da tekrar jandarma karakoluna gittim. Orada saat 8' e kadar bekledim. Ondan 
sonra saat 8'den saat 3 'e kadar işkence gördüm . Akşam 8'de başladılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Karakol nasıl bir yer, tarif eder misin? 
HÜKÜMLÜ 37- Erzincan Merkez İl Jandarma Karakolu . İlk girdiğimiz hemen nizaıniyenin yan tarafı. Saat 8' den 
sonra benim gözlerimi bağladılar , bir arabaya aldılar, dolaştırdılar. Saat 3 ' te getirip işkenceye koydular. Doğrusu 
neyse onu söylüyorum . "Yalan söylüyorsun, doğrusunu söyle" diyorlar. Daha nasıl doğrusunu söyleyeyim, ben 
bütün olan doğruluğu söyledim . Sonra dedim "ben yaptım ." işkence zoruyla ben bunu kabul ettim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi yargılanı yorsun öyle mi? 
HÜKÜMLÜ 37- Yok, tasdikiendi benim olay. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar var daha? 
HÜKÜMLÜ 37- 16 sene 6 ay . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka yeni gelen var mı? 
HÜKÜMLÜ 38- Erzincan 'da tutuklandım , şu an HÜKÜMLÜbulunuyorum . " ........ ...... " doğuınluyuın . Hizbullah 
örgütüyle ilişikli olduğu iddiasıyla tutuklandım . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereden aldılar; jandarma mı aldı , polis mi aldı ? 
HÜKÜMLÜ 38- Polis aldı , Emniyet Müdürlüğüne götürdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yeni Emniyet Müdürlüğü binası mı ; neresine? 
HÜKÜMLÜ 38- Evet. Giriş , zemin katta bir yerdi herhalde. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Merdivenden iniliyor mu? 
HÜKÜMLÜ 38- Binanın arka tarafından bir giri ş var, oradan giriliyor. Zemin kattı , bodrum değ ildi . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Trafiğin olduğu taraftan ını ? 
HÜKÜMLÜ 38- Arka taraftan. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kötü muamele gördün mü? 
HÜKÜMLÜ 38- Hayır, hiçbir kötü muamele görmedim. Sadece sordular. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Delil var mıydı? 
HÜKÜMLÜ 38- Delil yoktu ; yani , örgüt üyesi olduğuma dair, herhangi bir şekilde örgüte bağlı olduğuma dair, 
ilişkide olduğuma dair bir delil yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mahkeme mi devam ediyor? 
HÜKÜMLÜ 38- Şu anda tutukluyum. Mahkeme için tekrar itiraz hakkıını kullandım . Dilekçeyi yazdım , verdim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hakim karşısına da çıktın . 
HÜKÜMLÜ 38- Savcılıktan sonra hakim karşısına da çıktım . 
HÜKÜMLÜ 36- Ben bir şey söyleyebilir miyim ? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buyurun. 
HÜKÜMLÜ 36- Bu olayda benim bütün raporlanın temiz geldi . Elbisemi aldılar, parmak izlerimi aldılar. Kan 
alma örnekleri olsun hepsi temiz geldi ; tekrar bana ceza verdiler. Şahitlerim dolayısıyla benim zaten şu durumda 
ailem perişan duruma gelmiş. Aileme dışarıdayken ben bakıyordum . Şimdi , bakan kimse yok. Bu nasıl oluyor, 
bu neye dayanarak cezalandırma? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, daha mallkemen var. 
HÜKÜMLÜ 36- Mahkemem bitti, tasdiklendi . Ben direkt size, İnsan Hakları Derneğine dilekçe yazmaya 
çalıştım. Dışarıdakiler diyor ki , içerideki kişi gönderecek; bazı kişiler de dışarıdakiler gönderecek diyor. Ortada 
kaldım ; bir türlü gönderemedim . Artık devlete de güvencim kalmadı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin yine güvenini kaybetme. 
HÜKÜMLÜ 36- Ben suçsuz bir durumda geldim. Ben cinayetin kimin işlediğini de bilmiyorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, geçmiş olsun. 

BEŞ iNCi KOGUŞ 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Merhaba. Senin suçun ne? 
HÜKÜMLÜ 39- Gasp. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buraya ne zaman geldin? 
HÜKÜMLÜ 39- Ben " .... .......... "da geldim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nedir suçun; yakalandığın yerde kötü muamele gördün mü? 
HÜKÜMLÜ 39- Evet. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKfNSÜT- Nerede yaka l andın ? 
HÜKÜ MLÜ 39- Gayrettepe 'de. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç gün nezarethanede kaldın ? 
HÜKÜMLÜ 39- 24. 1 ı . 1 999' da nezarethaneye girdim, 4 gün kaldım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne yaptılar? 
HÜKÜMLÜ 39- işkence yaptılar. Döverek, ktifrederek işkence gördüm . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik verdiler mi , ask ıya a ldıl ar mı ? 
HÜKÜ MLÜ 39- Askıya a ldılar. Ellerini kollarını bag lı yorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKfNSÜT- Ne kadar kaldın orada öy le? 
HÜKÜMLÜ 39- 1 saat 1 O dakika kaldım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gayrettepe 'de kaç ın c ı katta? 
HÜKÜMLÜ 39- İkinci katta. Nezarethanenin bedrum katı var, oraya çekiyorlar. İkinci katta sorguya a lıyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aynalı mı oda? 
HÜKÜMLÜ 39- Evet, ayn a lı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞ KİNSÜT- Peki, ş imdi HÜKÜMLÜm usun , hükümlü müsün ? 
HÜKÜMLÜ 39- Tutukluyum . 
BAŞKAN Dr. SE MA T. PİŞKİNSÜT- Mahkemeye gidip ge li yorsun ; en son mahkemen ne zaman? 
HÜKÜ MLÜ 39- Bu ay ın 27'sinde. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Terörle mücadele mi a l dı seni ? 
HÜKÜMLÜ 39- Asayiş aldı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Avukat istedin mi? 
HÜKÜMLÜ 39- Hay ır. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Avukat istiyor musun diye sordular mı ? 
HÜKÜMLÜ 39- Sordular; maddi durumdan istemedim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ama, devletin verdigi avukat var. 
HÜKÜMLÜ 39- Devletinki bizi savunmuyor ki efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Geldi mi devletinki ? 
HÜKÜMLÜ 39- Geldi de savunmuyor. Daha dogrusu bi z istemedik. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki , doktor raporu a ldılar mı? Doktora gittiginde söy lemedin mi , ben 
kötti muamele gördüm diye? 
HÜK ÜMLÜ 39- Söyleyemezsin ki o anda. Söyledigin an, adamı yine nezarethaneye tıkıyorlar . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKfNSÜT- Doktora göttirdüler mi? 
HÜKÜMLÜ 39- Götürdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Üstünde, baş ında yara bere veya morluk, herhangi bir şey var mıydı ? 

HÜKÜMLÜ 39- Efendim, en son alnımda bir yara vardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT - Karakolda, em niyette başka kötü muamele gören var mı? 

Söylemiyorsunuz. 
MAHKÜM- Görmedigimizden söylemiyoru z. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tahliye olan var mı? 
HÜKÜMLÜ 40- Bugün tahliye olmam lazım . Bir di si plin cezası oldugu için uzatıldı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Disiplin cezas ı olunca ne kadar uzattıl a r? 
HÜKÜMLÜ 40- 1 hafta uzattılar . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar zamand ır yat ıyordun ? 
HÜKÜMLÜ 40- 1 1 aydır yatı yorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKfNSÜT- Af bekliyorsunuz tabii. 
HÜKÜMLÜ 41- Bir şey diyebilir miyim . 8 inci seneye giriyorum . Ben yine inkar etmiyorum : Çıksam dışarı , 50 
bin tane cinayet i ş l erim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKfNSÜT- Niye? 
HÜKÜMLÜ 41- Niye biliyor musunuz. 8 senem bitti . Ne güzel ananızı, babanı z ı görüyorsunuz, çocuk ların ı zı 
görüyorsunuz ne gtizel. Dilekçe yazıyorum. Ailem geliyor burada çırpınıyor . Paramla gideyim ; yok. Çocukların 
okuldan ögretmeni ge lmiş . ögretmen diyor ki : "Çocuklar kafay ı yemiş ." Göremiyorum. Fotografları asıyoruz, 
karılar gibi aglıyoruz . Yatakta, varın bakın . Ondan sonra da çık ıyorlar, televizyondan yok böyle olmuş , şöy le 

olmuş . Benim açık hakkım geçiyor. 6-7 senedir adam açıkta var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Niye geçiyor açık hakkın? 
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HÜKÜMLÜ 41- Bilmiyorum. Bakanımız çıkıyor, konuşuyor " Beşte 1 ' ini yattı mı çıkıyor" diyor. Beşte 1 'ini 
geçiyor. O gün yüzlerine dedim: Siz bana cinayet mi işlettireceksiniz. Canımdan bezdim. Kafayı oynatacagım 
lıarbiden. Mesela arkadaş l arla da konuştuk . Ziyaretçisi olan arkadaşların ne güzel gelsin, ben severim 
arkadaşların gelsin çoluk çocuğu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizin ziyaretçiniz gelmiyor mu? 
HÜKÜMLÜ 4 1- Nereden nereye. Çocuklar okulda. Sevk yazdım ; yok. Erzurum Cezaevinde kendimi savundum. 
Adamlar paket etti " .. ........... . "a. Trabzon ' da hücre lerde fareleri n içinde. Kafayı oynattım. Ben inkar etmiyorum 
ki, çıksam ben bir süre cinayeti yine i ş l eyeceğim; ya müdürü vuracağım . İnkar etmiyorum. Dilekçemi yazıyorum ; 
paramla yazıyonını ge lmiyor, parasız yazıyorum olmuyor. Bu nereye kadar. Açığımı verdim. iki buçuk aydır hiç 
cevap alamıyorum . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Normalde senin ne kadar kaldı ? 
HÜKÜMLÜ 41- Benim şu an 2,5 senem var. 27 yıl vermişlerdi , Ankara ' da dosyanı bozulınuştu , 25 yıl aldım. 10 
sene yatan var, 8 inci senede. Buraya herkesin çocuk l arı geliyor. Bakın , orada yatağımızda çocuklarımızın 
fotoğrafları as ılı ; oturup ağlıyoruz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Siz de mi sevk istediniz? 
HÜKÜMLÜ 42- Benim ev im Ankara' da . Benim infazım yandı. Geçen sene size söylemiştim. Benim bu 
söylediklerime çare bulunmadı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- infazın yandığ ı için göndenniyorlar seni. 
HÜKÜMLÜ 42- Ona bakarsan, şimd i , Avrupa 'dan adam ı getiriyorsunuz, Türkiye'ye yerleşti riyorsunuz, kame
ra lı yere koyuyoruz diyorsunuz, koyuyorsunuz. Adamların ellerinde telefon, her şeyi oynatıyor. Benim neyim 
dosyamda var; benim hiçbir şey im yok . Emaneten Sivas ' ta kaldım, beni buraya getirdi ler. Ben bunu yazd ım . 

Birinci Müdür olacak şahı s beni gönderm iyor. Benim çoluğuın çocuğum Ankara 'da perişan olmuş . Soncukları 

dokuyorum da, ben çoluğuma çocuğuma para gönderiyorum . Ben, dilekçemi size vereceğim; siz bana yardımcı 
o lacaksın ı z . Yazabildiğim kadarıyla yazay ım . Mümkünse Keskin Ankara Tutukevine gitmek istiyorum. Ben iki 
sendir burada yat ıyorum . bir kavgam yok, dövüşüm yok. Benim suçsuz yere infazımı yakt ıl ar efend im. 
Davacıyım . Allalı beni buradan kurtannasın , benim infazım ı yaktı l ar. Ben geçen sefer de size anlattım. 
HÜKÜMLÜ 41- Madem devletimizi, milletiınizi sev iyoruz, doktor yok. İl aç yaz ıyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Burada doktor yok mu, haftada iki gün geliyor diyorlar? 
HÜKÜ MLÜ 41- Şimdi, sen ne güzel an l at ı yors un. Doktora çıkıyorum, diyorum ki, ölüyorum, midem ağrıyor. 8 
y ıldır yatıyoruın . Belki ben kendimde değilimdir, bakın hastayıın, öksürüyoruın . "Al ağrı kesici' ' diyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Doktora ç ıktığın zaman, tedavin olmad ığı zaman hastaneye sevk 
etmiyor mu? 
HÜKÜMLÜ 41- Bir şey diyeyim. Doktora çıksan, elleri kirlenir. "Ne var" diyor; buraında ağrı var diyorsun. Ben 
bir gün daktorun yüzüne dedim: Madem sen de devlet adam ı sın , zarar ettirıne; sizin gibi insanlar zarar ettiriyor 
devleti. Hep ilaç, hep ilaç. Sevk etmiyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sevk etmiyor derken buradan mı sevk etmiyor? 
HÜKÜMLÜ 41- Hastaneye sevk etmiyor. Gelsin, yüzlerine de derim. Geçen sefer de siz gelmiştiniz; ne oldu ; 
ondan sonra ben " ...... .. ...... " efendi ki , sevk e gidiyor. N iye; şikayet ettim diye. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gittin mi? 
HÜKÜMLÜ 41- Bana kalkıyor, elli sefer adam lar ne diyordu biliyor musun: Git bakayım açığa nasıl gidiyorsan. 
Sizin yüzünüze söy leyey im : Az kaldı başım belaya gi riyordu. Siz demişsiniz ki "Vali açacak şikayet kutusunu." 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kim açıyor şikayet kutusunu? 
HÜKÜMLÜ 41- Şimdi şikayet ederiz; ama, bana yak ışmaz. Bu sefer yine baş layacağım , yine beni sesleyecekler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cumhuriyet savcıl arı açınıyor mu? 
HÜKÜMLÜ 41- Ben desenı ki, şimdi kim açacak; yine beni ses lenecekler, benim başım yanacak . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Sen söy leme. Ama, öbür koğuşlardaki herkes cumhuriyet savc ı sı gelip 
açıyor diyor. 
HÜKÜMLÜ 42- Efendim, şöy le bir şey var: Ben 20 sene gurbet mahkümuyum. Adam buranın yerlisi . Tabii ki 
diyecek savc ı açıyor. Şimdi, siz gideceksin iz; geçen sefer nasıl geldiniz, n as ıl gittiniz, aynı tas aynı hamam gide
cek. Bakın , ne güzel olayları çıkarıyorsunuz; istanbul'da falakaları çıkarıyorsunuz. Televizyonlarda Türk Halkı 
bunu hep görüyor. inanın , çalışınanızdan dolay ı siz takdir edi lecek bir insansınız. Ama, ge lin , görün ki efendim, 
siz gitmeden her şey bitiyor. 
HÜKÜMLÜ 41- Yüzlerine söylüyorum . Şimdi yine ses lenecek ler; bir şikayet oldu mu bana ses leniyorlar. Bana 
"onlar geldi gitti , ne oldu, yatars ın öyle" dedi. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT - Kim dedi? 
HÜKÜMLÜ 4 1- Siz gidiyorsunuz, " ....... ..... .. " efendi yat, ne açık ne bir şey . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT - Burada hastalar vardı , böyle sevkli sorunlu olanlar vardı. Hepsini , 
buradan ayrılırken , cezaev i idares iyle sürtüşmes inl e r diye, şunl a r hasta, bunların şu sevk sorunl a rı var ve sinir sis
temleri bozuk diye tek tek yazdım , ayrılırken Vali Beyin eli ne verdik . Vali Bey de dedi ki : "Ben kendim 
ilgi lenecegim ve gidecegim." Bu " .......... ... .' ' da dahil olmak üzere, onun aile sorunu, vesa ire. 
HÜKÜMLÜ 4 1- Ben onların yüzüne ne ded im : Şimdi naney i yiyeceksin iz, bu sefer de ka fa geçin bakayım . "Oo 
geçer" dey ip gitsin. Gidin Cezaevi Tevkif Genel Müdürlügüne de sorun , Adalet Bakanlı gına da sorun , 8 senedir 
yatıyorum , aç ık h akkım var. Dis iplin im yok, idareye karş ı kötülüğüm yok, arkadaşa kötülügüm yok. 
HÜKÜMLÜ 42- Ben sevkimi söy ledim . Ailemden gelen mektu pl arımı size bi r okutayım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Sevkin i Adalet Bakanlıg ına verecegiz bu defa, buraya vermeyecegiz. 
HÜKÜMLÜ 42- Diyorlar " .. ..... .. ..... , üst yazını yaz." Benim üst yazımı sen iyi yaz, bak, ben nas ıl gidiyorum, 
benim kendi paramla gideyim. Ben boncuk ça lı ş ı yorum , boncugumu satarım . İda re de biliyor; ben buradan ailem 
para gönderiyorum , çoluguma çocuguma yiyecek içecek gönderi yorum . Siz gittiginiz zaman her şey unutuluyor. 
HÜKÜMLÜ 4 1- Vallahi, sizin sözünüzle az ka ldı başım yanıyordu . Kutuya güze l yazdım , böy le haks ı z lıkları 
yazdım . Neredeyse ocagım batmıştı. Nas ıl batmı ştı ; zaten bahane a rıyorl ardı , aç ıga göndermiyorlar. Diyorsunuz 
ki , bu cinayet i ş liyor. Niye iş l emeyey im . Hepimiz insanı z, a ltı sene, yedi sene, dayanın bakayım çocuğunuzu 
göremiyorsunuz. Tamam, i ş l emi şim , cezaını çekiyorum , ben buna razı y ım . Karıl a r gibi oturup ağlıyoruz yahu . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yahu neden k adınla rı bu kadar kötülüyorsunuz. Herkes in duygusu olur; 
çocuğunuzu elbette özleyeceksiniz. 
HÜKÜMLÜ 4 1- Biz kendimizi diyoruz. Ne güzel senin çoc uğun var, öy le değil mi, ne güze l gidip konuşuyor
sun. Madem Türk iye Cumhuriyetinde yaş ı yorsak benim hakkım . Eger suç i ş l emişsem bunu inkar etmiyorum. 
Tamam veril sin, razıyım . Ama, haks ı z yere. Para yedirsem, koştursam çıkmıştım . Gelin sizinle iddiaya girelim . 
Açık dilekçesi verdim, 40 gündür ge lmiyor. Neymi ş ; sizin yüzün üzden. Geçen sene sizin yüzünüzden benim 
ocağım yandı , battı. A ç ık cezaevine git bak, 8 sene yatan kiş i görmedim . Ondan sonra dilekçe yazı yoruz; bu sefer 
dilekçeyi y ırtıyor . Ya l ancı oluyoruz. Dilekçe yaz ıyoru z, böy le böy le. Cevap ge li yor: "Cezaevi dolu ." Neres i dolu, 
Erzurum dolu mu, ben yanım ge ldim, Erzurum dolu mu ; yok. 
HÜKÜMLÜ 42- Çoğu cezaevleri boş efendim . Ş imd i , şöy l e bir şey var: Uşak Cezaevi E tip i. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Senin suçun neydi? 
HÜKÜMLÜ 43- Ben daha önce girdim . Yalnı z, mahkemede hak im beye söy ledim: Ben ikisini ayırmaya ça l ı ştım 

dedim . Bunları söy leyince, " ... ........... " tutuklandı , cezaevine ge ldi . Daha önceden tutuklanmadı. Ondan sonra 
adli tatile girdikten sonra hakim değ i şti . Bir tane hakim arkadaş ını bulmuş , bunu tahliye eni . Zengin, ş imdi bir 
şey diyemiyorum . Ben mağdur durumda kaldım , babam mağdur durumda, eş im , çoluğum çocuğum mağdur 

durumda, kimsem yok. Doğru dürüst bakanım yok. Bana haftada 5 milyon para zor yetiyor. 
HÜS EYiN AKG ÜL (Manisa) - Patronun için girdin, o bakmıyor mu? 
HÜKÜMLÜ 43- Bakmıyor. Ama, Allah onun be las ını verecek. Ben, hakime de söylüyorum, burada savcıya da 
söylüyorum. Ben kaç defa ayıldım , bay ıldım , düştüm , sinir kri zi geçirdim. Kimse yardımcı olmuyor. Madem 
insanız, insan da olmak istiyorsam, bırakın o zaman insan o l ayım da kendimi anl atayım . Durumum yoksa, param 
yoksa derdimi anlatamıyorum . Hayatımda hiçbir zaman toplumun içinde kalmadım , her zaman kaçtım . içki nedir 
bilmem, kumar nedir bilmem, bunl arın hayana hiçbirini yaşamadım . Sabah i ş im e gider, akşam evime gelirdim, 
hiçbir yere ayrılmazdım . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zaman mahkemen? 
HÜKÜMLÜ 43- 6 Nisanda. Adli tıp diyorsunuz, adli tıp 7 aydır bekliyorum, gelmiyor. Raporlar niye geç ge liyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- istanbul ' dan mı ge liyor? 
HÜKÜMLÜ 43 - Evet. Babam beş a ltı sefer gitti , oraya koymuyorlar. Niye; çünkü, durumumuz yoktur. Diyorlar 
ki "500 milyon verirsen , senin adli tıptan raporunu çıkarırım ." Niye 500 milyon versin ki . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kim isti yor bunu? 
HÜKÜMLÜ 43- Oradakiler i s tiyormuş. Erzincan ağır cezada mahkemem var. Ben araya girdim, ay ırdım. Y alnız, 
i ş te parayla satın a lınm a oldu . Benim patronum ka lktı , i şyerimdeki arkadaş larımı şahit tunu . İ şyerimdeki 
arkadaş larım benim aleyhime ifade verdiler. "HÜKÜMLÜ43 vurdu" dediler. Halbuki , ben vurmadım . Ben insan
lık ettim, araya girdim . Bir paket sigara yüzünden. Sen bir paket s igaray ı vermiyorsun şerefs i z, neden 4,5 milyarı 

sen verdin mağdurun ailes ine. Madem suçsuzsun , niye verdin?! Benim patronuma diyorum bunlar ı. Sen suçsuz
sun , bir paket s i garay ı vermeyen insan niye 4,5 milyar verdin de ailes ine ev a ldın ? Davadan vazgeçirttiler. 
Benden davac ılar. Ben buna ş imdi ne yapayım . Bazen öy le bir zaman oluyor ki , kendi kendime düşünüyorum , 
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deli oldum diyorum . İcap oluyor ki , harbiden, içimden kendimi öldürmek geliyor. Kendimi öldürmek geliyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Adli tıp raporuna bir bakalım . Böyle kendini bırakıp gitmekle olmaz. 
HÜKÜMLÜ 43- 15 aydır içerideyim . Ailem perişan oldu , çoluğum çocuğum perişan oldu . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ceza da verseler o 15 ay düşülecek . 
HÜKÜMLÜ 43- Düşülecek efendim, tamam ben bir şey demiyorum. Ben haksız değilim . Haklıyım demiyorum 
da. Tamam, ben bir insanlık ettimse, bir araya girdimse; ay ıptır , şu kavgayı ayırın dedimse, niye o elini kolunu 
saliayarak dışarıda gezsin de ben içeride yatayım . Benim de param olsaydı , bunu al da beni tahliye et derdim , ben 
de çıkardım . Ama yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçmiş olsun . 

Kütüphane: 
Saat: 14.15 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kitaplar Bakanlıktan gelen kitaplar mı? 
ÖGRETMEN HALiL MUTLU- Bakanlıktan gelen kitaplarımız. 8 000 kitabımız var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar kullanıyorlar, 2000 yılında 3 ayda ne kadar almışlar? 
ÖGRETMEN HALiL MUTLU - 3 ayda alınan kitap sayısı 70. Geçen bir ay içerisinde kendimiz okuma haftası 
yaptık. Bütün koğuşları zorunlu olarak buraya çıkardık, i t eğe bağ lı olarak ödünç olarak verdik. Aşağ ı yukarı 80 'e 
yakın da öyle kitabımız okundu . Yapmış olduğumuz haftayla 2000 yılında hükümlü olarak 120 'ye yakın 

kitabımız okundu. Fakat, kitaplarımızın birçoğu eski kitap olması nedeniyle ihtiyaca cevap vermiyor. Açıkta da 
böyle bir kütüphanemiz var, kitaplarımızın çoğu orada. Toplam 8000 kitabımız var. Dersleri de burada yapıyoruz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Her gün kaç kişi katılıyor? 
ÖGRETMEN HALiL MUTLU - Okuma yazma kurslarını devamlı yapıyoruz . Okuma yazma kurslarına birinci 
ve ikinci kademe olmak üzere, şu anda birinci kadernede 3 öğrencimiz var, ikinci kademede de beklemeli , bütün
Iemel i kursuna kalan 2 öğrencimiz var, onları alıyoruz. Bunların dışında meslek kurslarını burada yapıyoruz. 

Cezaevimizin şartları müsait olmadığı için, sadece el işi atölyelerimiz için ayrı bir bölümümUz var, onu orada 
yapıyoruz. Diğerlerini , açmı ş olduğumuz, çıraklık eğ itim ve halk eğitiminden almış olduğumuz kurs ları hep bura
da yapmaktayız. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Kitaplarınız felsefe , mantık , psikoloji, ahlak bilimi, Hıristiyan olmayan 
dinler, İslam Dini, sosyal bilimler, istatistik . Bu sistemierne güzel olmuş . 

ÖGRETMEN HALiL MUTLU - Kültür Bakanlığında bulunan sisteme göre oturttuk. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Teşekkür ederiz. 

Revir: 
Saat. 14.22 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dışarıya hastaneye göndermeniz zor mu oluyor? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ ALİ DEMİRTAŞ- Dışarıya hastaneye göndenne değil de, buradaki hastaneden dışarıya 
sevkte bazı problemler oluyor. Hükümlü tedavisi için Erzincan dışına gitmek istiyor. Burada problem yok, dok
torumuzun nonnal sevk ettiğini gönderiyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gelen doktorlar hep aynı doktorlar mı , yoksa değişiklik oluyor mu? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ ALİ DEMİRTAŞ- Bu hafta de!1, işti , pazartesi günü yeni doktorumuz geliyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Onlar aylık mı geliyor? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ ALİ DEMİRTAŞ- Sa!1,1ık mi1di1rli1ği1nün tasarrufunda onların kendilerinin rotasyon olayı 
var. Mesela, bu gelen doktorlar bir ay geldi , görev yaptı , tekrar yenisi pazartesi günü başlayacak . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, Sa&lık Müdilrilnilz hiç gelmedi. 
CEZAEVi MÜDÜRÜ ALi DEMiRTAŞ- Yok. Yazı yazıyoruz, başsavcımda resmi talepte bulunuyor. Rotasyon 
üzeri sağlık ocağından , acilden, hangisinden varsa görevlendiriyorlar. Ama, hilkümlünün problemi , sadece 
Erzincan 'dan başka ile gitmeleri. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- izin bize söyleyeceğiniz var mı? 

ERZ İNCAN BAŞSAVCISI YUNUS KiREMİT- Bizim söyleyeceklerimiz hep aynı ; geçen gelişinizde de arz 
etmiştik . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burası cezaevi gibi değil zaten. 
ERZİNCAN BAŞSAVCISI YUNUS KİREMİT- Her gelenle özellikle biz haftada bir iki defa gelip görüşüyoruz. 
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"Siz biliyorsunuz, af ne zaman ç ı kacak?" diyorlar. Bu düşünce de aslında biraz beyinlerine sokuldu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Lafı çıktıgı andan itibaren hak oluyor cezaevindekilere. 
ERZİNCAN BAŞSAVCISI YUNUS KİREMİT- Zaten içerdekilerin bir beklentisi var, o beklenti içindeler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen sefer de aynıydı burası degi l mi , iki reviriniz vardı? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ ALİ DEMİRTAŞ- Aynı , g irişi aynı. İki odalı, birisini muayene odası yaptık . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Haftada iki gün Sağlık Müdürlüğüyle yapılan protokol gereğ i doktor 
geldiği ni söylediniz. 
CEZAEVi MÜDÜRÜ ALİ DEMİRTAŞ- Evet. Onun haricinde sağ lık mem urumuz var. Küçük çaplı tedavileri 
kendisi yapıyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ayn ı doktor mu haftada iki defa ge li yor? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ ALİ DEMİRTAŞ- Tabii, aynı doktor. Mesela, Dr. Bilal Yıldız ge ldi , artık ge lmeyecek . 
Pazartesi günü başka doktor ge lecek. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 9.3 .2000'de ge lmiş , sonra 2 1.3.2000'de gelmiş , 20 gün gelmemiş . 
CEZAEVi MÜDÜRÜ ALİ DEMİRTAŞ- Son hafta zaten karar değ işikliği olmuş. İl sag lık ı:nüdürlüğümüzde 
toplantı varmış, 27.3.2000 tarihi itibariyle yeni doktorumuzun görevli yaz ı sı geldi ; ama, oacilde nöbetçiyıniş , o 
gün ge lemedi . Normal mesaisine 3.4.2000 tarihi itibariyle başlayacak . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Genelde haftada bir defa mı ge liyor? Ayın 1 ' inde ge lmiş , &'inde gelmiş, 
arkadan 15' inde gel m iş . 

CEZAEVi MÜDÜRÜ ALİ DEMİRTAŞ- Görevlcndirıne dışı, hasta olmazsa biz doktor beyi get irıniyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Pratisyen hekim mi ge liyor? 
CEZAEVi MÜDÜRÜ ALİ DEMİRTAŞ- Evet, uzman hekim gelmiyor. Normal sevk ettiğimiz zaman uzmana 
gidiyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - 2000 yılından itibaren haftada birer tane bakılacak şekilde geliyor. 
Kapalıda 3 ayda 1 O 1 hasta bakılın ış . Geçen sene 1999 yı lı sonuna kadar 490 hasta bakılmış. 
Geçen seferki o çok hastalar yok bu sefer. Birkaç hasta var, o kadar. 

Cezaevi Müdürünün odası: 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Erzincan'da 9 hakimin kaçı bayan, kaçı erkek? 
ERZİNCANBAŞSAVCIS I YUNUS KİREMİT- 2 bayan, 7 erkek hakim , benimle birlikte 6 cumhuriyet savcıs ı 

var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Barodakiler kaç kişi? 
ERZİNCAN BAŞSAVCISI YUNUS KİREMİT - Baroya kayıtlı sanırım 20 civarında avukat var. İlçelerde 
genelde avukat yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- CMUK gereği gönderilenler nasıl gidiyor? 
ERZİNCAN BAŞSAVCISI YUNUS KİREMİT- Efendim, buradan merkezden gidiliyor. Bir tek bizim Kemaliye 
İlçesi var, Erzincan'a çok uzak. Özellikle kış aylarında sorun yaşan ı yor. Yol , güvenlik nedeniyle çekip gideıniy
orlar. Bazen ınecburen , özellikle 18 yaşından küçük sanıklarla ilgili sorgularda veya duruşınalarda muhakkak 
gidiliyor. Geçen gün bir avukat gitmiş , gece yarısı Kemah yak ınlarında bir yerde yolda kalmış . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Terör olayları azalm ı ş. 
ERZİNCAN BAŞSAVCISI YUNUS KİREMİT- Şu günlerde terör olayı hemen hemen hiç yok. Gerçi 1995'ten 
beri Erzincan ınıntıkasında fazla yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Adiiyedeki vaka yoğunluğu nasıl ? 
ERZİNCANBAŞSAVC I SI YUNUS KİREMİT- Erzincan'da suç olayı oranı çok düşük . Benim kendi düşünceın . 
Öyle çok nitelikli suçlar işlenmiyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Organize suç? 
ERZİNCAN BAŞSAVCISI YUNUS KİREMİT- Hiç yok. Trafik kazaları biraz fazla , Çek Yasasına muhalefet 
suçları biraz fazla . Adam öldürme çok az. Memurlara yönelik suçlar az. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kötü muamele? .. 
ERZİNCAN BAŞSAVCISI YUNUS KİREMİT- Şu anda savcılıktayapılan bir soruştunna yok. Ağır cezada hiç 
yok; çünkü, ağır ceza duruşmalarına ben çıkıyorum . Şu anda görülmekte olan dava yok. Asliye cezada sanırım 
bir veya iki tane var, kesin bilmiyorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- işkence? .. 
ERZİNCAN BAŞSAVCISI YUNUS KİR.EMİT- işkence değil efendim. işkence farklı. Türk Ceza Kanununun 

38 



243, 245 inci maddeleri var. işkence davası hiç yok efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- e doktor, ne polis olarak kimse davalık vaziyette degil şu an, öyle mi? 
ERZİNCANBAŞSAVCISI YUNUS KİREMİT- Hay ır efendim. Daha önce vardı. Mesela Refahiye İlçesinde bir 
olay olmu ştu. Önce Refahiye Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. ''Eylem 243 ' üncü maddeye uyar" gerekçe
siyle, görevsizlik kararı verildi, agır ceza mahkemesine geldi . Agır ceza mahkemesinde mahkumiyetle sonuç
l andı. 1999 y ılında sonuçlandı. Polis memurları, 5 kişi , 1 kişiye karşı yaptıkları eylemden dolayı. Sanıgı 

dövmüşler. 

BAŞKAN Dr. EMA T. PİŞKİN ÜT- Sanık nereden? 
ERZİNCAN BAŞSAVCISI YUNU KİREMİT- Refahiye'den . Kendi çocuklarına yönelik ey lemi oldugu iddi
asıyla yakalanıyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKi ÜT- Şu anda nerede sanık? 
ERZİNCA BAŞSAVCI 1 YU U KİREMİT- Refahiye'ded ir. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİ ÜT - Sanık olarak yaka landıktan sonra hüküm giymiyar mu, 
HÜKÜMLÜolmuyor mu? 
ERZİNCAN BAŞSAVCISI YUNUS KİREMİT- O iddialardan heraat eni; yani , o dövülen kişi kendisine isnat 
olunun suçlardan heraat etti. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Avukat olarak kim savundu? 
ERZİNCAN BAŞSAVCISI YUNUS KİREMİT- Onu bilemiyorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ ÜT- Yani , merkezden mi savundu? 
ERZİ CAN BAŞ AV Cl 1 YUNUS KİREMİT- Muhakkak. 
BAŞKAN Dr. EMA T. PİŞKİN ÜT- 5 polise ne oldu, Vali Bey mi izin verdi , Memurun Muhakemeti açısın
dan ını ? 
ERZİNCANBAŞSAVCI S I YUNU KİREMİT- Bu izne tabii' degil efendim . Adli' görev sırasında işlendigi için, 
yani hakkında yasal işlem yapmak üzere karakota aldıkları kişiye fena muamele yapıyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- e verildi? 
ERZİNCAN BAŞSAVCISI YUNUS KİREMİT - MahkQmiyet veri ldi , sanırım paraya çevrildi . Hatta şu anda 
san ırım dosyanın Yarg ıtay ' da o lm as ı lazım. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Şahsın ismi belli degil , degil mi? 
ERZİNCAN BAŞSAVCISI YU US KİREMİT- Belli degil. 
BAŞKAN Dr. EMA T. PİŞKİNSÜT - Siz içerde şu anda hükümlüyü görmüşsünüz, hana siz 5 günlük rapor 
aldırmışsınız Sayın Başsavcım . 

ERZİNCAN BAŞSAVCI 1 YUNUS KİREMİT- Kim için efendim? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şu anda hükümlü, bacagı yanık Şaban Karabulut 
ERZİNCANBAŞSAVC I I YUNU KİREMİT- Yok efendim, öyle bir şey yok. Sanırım , daha önce bacagı yan
mış , o yanıletan kaynaklanan bir olay o. Daha önceki bir tutuklanmasında sanırım . Şimdiki değ il , daha önce rapor 
a lındı , o işkence izi degil. Daha önce var olan bir emare, ayagındaki yanıktan kaynaklanan bir olay şeklinde rapor 
a lında sonuç itibariyle. 
BAŞKAN Dr. EMA T. PİŞKİNSÜT- En sonuncusu öyleymiş zaten . 
ERZİNCAN BAŞSAVCI I YUNU KİREMİT- O şekilde iddia etti . Kendisine işkence yapıldıgını iddia etti. 
Buraya HÜKÜMLÜolarak gelmişti . O iddiayı ileri sürünce, kendim yasal geregini yapmak üzere sevk ettik, ilk 
etapta rapor almıştık . Yani, mevcut araziara yönelik rapor aldırmıştık. Bu doğrudur. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Af beklentisi fazla. Cezaevi , cezaevi niteliginde yapılınadıgı için her 
yönüyle tadilat, tamirat da olsa fark edecek gibi deği l. 

ERZİNCAN BAŞSAVCISI YUNUS KİREMİT - Fiziki' koşullar yeterli degil. Daha önce burası açık cezaevi 
olarak inşa edi lmi ş . 1992 depreminden sonra bir kısmı kapalı, bir kısmı açık olarak değiştirilmiş . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Soncuk ve bu türdeki işler için pazar bulmak ınümkiln . O konuya sosyal 
hizmet uzmanları , valilik özel kalem, vesaire biraz daha uğraşabilirler. 
ERZİNCAN BAŞSAVCISI YUNU KİREMİT- Efendim, adiiye girişinde teşhir ediyoruz; ama, talep fazlasıy
la olmuyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunlar boncuk diziyor, talep olabilecek bir ınal ilretsinler. 
ERZİNCAN BAŞSAVCISI YUNUS KİREMİT- Genelde yakınlarına gönderiyorlar efendim . Netice itibariyle 
satı lıyor; çünkü, onlar yaptık l arını paketleyip yakınlarına veya başka yerlerdeki arkadaşlarına veya ödemeli gön
deriyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Şu anda pek bir şey yapılamaz belki ; af ve çıkma şartlarına koşulların-
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daki için kolay kolay olmaz. Ondan sonra girenler için daha uzun vadel i, biraz daha el i ş l eri, oyalama, esin
lendirme programları gerekiyor herhalde. Oldukça sakin say ıl abilecek veya uyumlu say ıl ab il ecek veya idareye 
yakın ve yatkın elemanların fazla oldugu bir cezaevi . 
ERZİNCAN BAŞSAVC I S I YUNUS KİREMİT- Sorun yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Teşekkürler. 

ERZİNCAN İL EMN iYET MÜ DÜRLÜGÜ 
aat: 15.40 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNS .. T- Merhaba. 
EMNiYET MÜDÜR YARDlMCI I ÜLEYMA GÖKŞ İ - Hoş ge ldiniz efend im . 
BAŞKA Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Geçen ge li ş imi zde de gezmi ştik. 
EMNiYET MÜDÜ R YARDlMCI 1 SÜLEYMAN GÖKŞiN - Gezm i şti ni z ve "y ıldı z lı otel" demiştini z, o 
sözünüzü hiç unutmuyorum . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Evet ilginçti . Kaç katlı. 
EMNiY ET MÜDÜR YARDIMC ISI SÜLEY MAN GÖKŞiN - Üç katlı ; ilk katı trafik , evrak arş iv , idari büro, 
müdürü beyin makamı var, onun üstünde benim makamım , ondan sonra güven lik şubes i , terörle mücadele şube
si var. Bir de asayiş şubemiz var. Ayrıca bir de polis okulunun karşısında bölge trafik binamız var. 

Erzinca n Emn iyet Müdürlüğü Alt Kat TE M orgu Meka nı: 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç odanız va r? 
EMNiYET MÜDÜR YARDIMCISI SÜLEY MAN GÖKŞiN- uçlul arı yerleştirdigirniz 3 odamız var. Bir sorgu 
odas ı bir de sorgudan çıkan arkadaş l a rın dinlenme odası , ifade alma odası var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİN ÜT- Erzincan'da sorguda kaç ki ş i ça lı ş ı yor? 
EMNiY ET MÜDÜR YARDIMCISI SÜLEYMAN GÖKŞiN- orgu timinde 9 kişi var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Kaç tanesi akademi li? 
EMN iY ET MÜDÜR YARDIMCISI SÜLEYMAN GÖKŞiN - Şubede 3 kişi akademi li . Em ni yet amırı 
arkadaşımız Terörle Mücadele Şubesine vekaleten bakıyor. orguda başkomiser arkadaş ımı z ve yardımcıs ı 

komiser var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Bu bahsetti ğini z arkadaş l arı n sadece Terörle Mücadelenin mi? 
EMN iYET MÜ DÜR Y ARDlMClSI ÜLEY MAN GÖKŞiN- Tabii. 3'ü akademi mezunu, digerleri polis memuru. 

( orgu büro gözlem oda la rının görülm esi iç in alt kata inildi, karş ıda sa unanın oldu ğu bölüm ün sol ta ra fın 

daki kısm a geçildi. Zeminin faya ns olduğu alanda bulunan duş la rın pembe perdelerinin olduğu görüldü.) 

EMNiY ET MÜDÜR YARDlMCI I SÜLEYMAN GÖKŞiN- Efendim, buras ı deprem bölges i. Nizami yap ı l
mamış , biz onları örttük, borular vardı , kapattık . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Standardı bu mu ; ş uras ı halı kaplanacak, böyle yatak konacak gibi? 
EMN iY ET MÜDÜR YARDIMCISI ÜLEY MAN GÖKŞiN-Yatak konuluyor efendim . 
(Yuka rı kata ç ıkıldı) 

Kayıt oda ı : 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sorguyu kayda ald ı g ını z yer mi ; burada çok az bant var? 
İL EMN iY ET MÜDÜR YARD IMCISI SÜLEYMAN GÖKŞiN-Bizim burada çok fazla terörle o l ayım ı z olmu
yor. Koca y ılda 5 operasyon yaptık . Jandarma bölges inde var; ama, polis bölgesinde etki! iyiz, kontro lümUz a l tında . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ Ş KİNSÜT- Terör ş ube nezarethanelerinin yanında polislerin yararland ı g ı bir sauna 
var. 
EMNIY ET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Sonradan sauna olarak yapılmış. Orada bir alan değerlendirilmiş . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, o alanda kondisyon için spor yeri var mı? 
EMNiY ET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Yok . Orada Uç tane alet var, bir desauna var. İ s teyen personelimiz belli 
saatl er tahsis edilmiş, geliyorlar o saatl erde o küçilk sporu yapıyorlar veya yapmıyorlar, oradan direkt olarak 
sauna gidiyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Suç oranları dil şük ; ama, en çok trafik , ufak tefek hırs ızlık , vesaire gibi 
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basit suçlar var. Cinayet vesaire oldukça az. 

au na: 
Saat: 16.20 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- auıı ay ı görebi lir miyiz? 
· MNİYET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Buyurun. 

( au nanın büyük, her yönüyle mükemmel, spor kondisyon aletleri de olan bir mekan o lduğu görü ldü.) 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiN ÜT- Em niyetin tip projesi yok mudur? 
EMN iY ET MÜDÜRÜ O MAN ARAÇ- Bunlar ilk başlangıçtaki tip projeler. Maalesef, bunları bu şekilde yap
tıl ar, böyle de kaldı. Hantal bir yapı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ögretınen evi de öyle. 
EMN iY ET MÜDÜRÜ O MAN ARAÇ- Onu depremden sonra yapm ış l ar efendim. Çok da yaygın bir yer yap
ın ış lar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Böyle kullanım a l an ı çok ziyan oluyor. Bakıyorsunuz, Emniyet 
Mildürlugu gibi bir yerde, demirleriyle list katlar gözilkilyor. Halbuki ne gerek var. 
EMNiY ET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Halbuki , uzun bir blok, orta koridor, sag lı sollu bilrolar. Ama, burada 
maalesef böyle yapılmış. Böyle emn iyet ınildilrlilgu binas ı kaç yerde var, bilmiyorum . Başlangıçta bu tip yerleri 
yaptılar , sonra da yapınadılar. Bu bölgede birkaç tane olabi lir. 
(Orta kata çıkıldı) 

Bilgi Toplama Bü ro Am ir l iği: 

BAŞKAN Dr. EMA T. PİŞKİ SÜT- Biltiln her yer bilgisayara baglı ını? 
EMNiY ET MÜDÜRÜ O MAN ARAÇ- Her yer bilgisayara bağ lı. Karakollarda da bilgisayar var. O yönden bir 
s ıkıntım ız yok. Giln geçtikçe de daha iyisi ni yapacag ı z . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Bu evrakların içerisinde kayıt olarak a lınanl arda savcılıkta dosyas ı 
aç ılmış takipte olanlar ını var? 
POLi MEMURU İSA CEBİŞ - TUm suçlarla ilgili . Jandarınay la ortak çalışıyoruz . Onların 9/b maddesi 
dedigiıniz kayıt tutulmas ı gereken şahı s l ara ait kayıtlar var. 
BAŞKA Dr. SEMA T. PİŞKIN ÜT- Polisin kendisinin aramasına ihtiyaç gösteren ler nerede? 
POLiS MEMURU İSA CEBİŞ - Hepsi mevcut efendim. 
EMNiY ET MÜDÜRÜ OSMA ARAÇ- Şöyle arz edeyim: Suç işleyen Erzincan nilfusuna kayıtlı herkesin bura
da fişi var. Bir de bizim yaka ladık larımızın da fişleri var burada; ama, ayn ı zamanda o şahı s ların fişleri nUfusu 
kayıtlı olduğu yerde de var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Yani , sizin yaka l ay ıp da nezarete attıklarınız veya savc ılığa çıkanlar mı? 
EMNiY ET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ - Savcılığa çıkardıklarımız, aynı zamanda şubesi . Şubes i bu GBT'ye 
bilgi veriyor. GBT kaynak sapıamas ını yapıyor . Başka yer nilfusuna kayıtlı ise, gerçek hilviyeti tespit edildikten 
sonra suç tilrilne uygun olarak hem burada hem de nilfusa kayıtlı olduğu yerde aynı tUr fişleri açılıyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Merkez için söy lilyorum. Örneğin karakollardan bir tanesinde yakalandı. 
O yakalanan savc ılığa çıkarıldı ; savc ılıktaki sorgusundan sonra tutuklama kararı verildi veya ayaktan gidip gele
cek şek ilde devam ına karar verildi . erbest bırakı ldı , ama mahkemesi devam edecek. Onların hepsinin kaydı 
burada var mı? 

EMNiY ET MÜDÜRÜ O MAN ARAÇ- Vardır. 
POLiS MEMURU İSA CEBİŞ - Yar efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Peki. Savcılıktan tutuklandı, tutuklanmadan evvel genel bir dosyas ı yaka
l a ndı , suçUstil yakalandı , alındı. Savcılığa çıkmadan evvel hazırlık soruşturmas ı diye ön evrak dilzenleniyor. O 
ön evrak s ıras ında dört, beş tane başka isimler de çıktı ; yani, kişi , şunlar şunlar da var diye söyledi. O kişilerin 
bir kı smı bulundu, bir kısmı bulunmadı. Onların kaydı nerede? 
EMN iY ET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ - Bulunmayan, firar olanları diyorsunuz. Onlara firar olarak fiş açılır, 
takibi devam eder. Bir kısmını biz alırız, bir kısmını da Uç sene sonra mahkemede g ıyabında karar verilebilir, 
kendiliginden gidip teslim olabilir, başka bir olayla yakalanabil ir. O zaman birimlerimiz arasında olan yazışmalar 
devam eder. Farz edin ki , İstanbul birisini aldı , biz de arıyoruz. Bize sorar: Alacak mıs ınız veya nedir mahiyeti . 
Der ki : Şu suçu. Biz almayacagız. Adiiyedeki evrak ını , tarih , say ı s ını oraya bildiririz. Onlar oranın savcılığıyla 
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irtibatı kurmak suretiy le gereğini yaparlar. Bize de neticesini verirler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Mesela firari sanık , aranan, şüphe li . 
EMN iYET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Şüpheli fişi ç ı kmaz efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Bunların Türkiye ' nin her yerinde var mıdır, yok mudur diye bulunması 
lazım , iletişime geç ilmesi lazım . Oradaki aç ıl a nl arın dışında buradaki GBT'ye verilenler aras ında n as ıl bir ayrım 
yap ıyorsunuz? Orada aç ıl an her şey burada GBT'ye veri li yor mu? 
EMNiYET MÜDÜRÜ OSMAN ARA Ç- Veriliyor tabii. 
BAŞKA Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Bir kişiye fiş açt ı ğ ınızda mutlaka GBT'ye haber veril ecek mi? Diğer 
şubeler veya GBT'de Ankara merkeze bağ lı olarak aranıyor. Kişi ge ldi , hazırlık soruş turmas ı yapıldı. Hazırlık 

soruşturması sırasında işte diğer firar veya suç ortak l arının ad l a rını söyledi. Ama, suç ortak larının adresleri 
kimisinin var kimisinin yok. Adresinin gidilip sorulduğu yerden veya ad, soyad öyle bulunma da yok. Bir başka 
olay ın da olması ihtimali olduğu için polis kendi İstihbaratı nedeniyle, ileridekinde de daha erken önlem ala
bilmesi için bunu bir yere kaydetmesi lazım . Nereye kaydeder? 
EMN iY ET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Efendim, zaten o hazırlanan tahkikat evrak ında resmen bir geçer. Firar 
olarak geçer. Firar olanın , aynı biraz önce söyled i ğim gibi , kimlik saptama i ş l em l er i başlar. Kimlik saptama 
işlemleri tamamlandıktan sonra yine GBT'ye fişi aç ılır , "yakalanacak" fişi açıl ır. Türkiye 'de hangi il veya ilçede 
fark etmez, şüphe üzerine de alınabi lir bu şah ı s, şüph e üzerine a lındı ğ ı zaman sorarl ar. Hemen arama kaydını 
sorarız . Arama kaydında filan il arıyor dediğ i zaman, kaydı ç ıktığ ı zaman o yazışınay l a ilg ili arayan birimle mut
lak olarak koordine ku rularak gereğ i yapılır. Suçunun türüne göre, fa rz ede lim ki yaka laın adır , hüküm g iyıni şse 

oradan a ldı ğımı z bilgileri savcı lı ğa intikal ettiririz. Savc ılık teleksini çeker, yerine göre evraklarını getirttirir, yer
ine göre bilgiyi telefonla alır ; bize "emanet, üç gün bekletin" der. Biz nezarethaııede tutarız. Evrak ları ge li r, 
ondan sonra alır, vicah iye çevirir, cezaevine teslim ederi z. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Say ın Müdürüm , ön hazırlık soru şturmas ını bitirdiniz, birçok isim çıktı 
diyelim . Firarl sanık olarak onlar da burada kayda girdi . Ondan sonra, mahkemeye çıkarıldı ; mahkemede elde 
mevcut olan sanı ğ ı gitsin diye serbest bıraktılar. Alınmış olan hazırlık evrak ının içeri sindeki isimler ne olur? 
EMNiYET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ - O yarg ıl ama devam eder. Hiç alının ayan l arı , yaka lanınayanları ını di 
yorsunuz? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Şimdi , birkaç türlü olay oluyor. Poli sle savc ılık sisteminin arasında biz 
yakalıyoruz, onlar salıyor. Hatta bazen öy le bir şey oluyor ki , "yok, yapmamı ştır" diyor, yarg ıya bile intikal ettir
ıniyor "serbest bırakıldı" diyor. Hazırlık evrak ı dolduruldu . Hazırlık evrakının içeri sinde o ifadesinde dedi ki : Ben 
şunları , şunları yaptım . Ondan sonra, hakim in karşısına çıktı. "Efendim , bana zorla söylettiler, böyle değildi " 

dedi . Hakim de kanaat geti rdi , on u saldı , bırakıldı. Ama, orada evrak düzenlenmişti biliyorsunuz. O hazırlık 
evrak ının içerisinde polis de kendisi düşünüyor ki , bu, bunu yapmıştır; ayrıca, adamların söy lediğ ine göre onlar
da da problem vardır, nas ıl olsa aradan zaman geçince bir yerde tekrar asayişte, şurada, burada karşımıza çıkar. 
Şimdi , o isimleri ve sa lın an sanı ğın en azından belli bir süre -insanın içinde kuşku olunca- gözetimi veya gözlen
ınesi gibi bir şey olursa bu isimler ve bu yer nereye geçiyor. Yani , poli s memuru bunu unutabilir. 
EMN iY ET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Anladım, geçmişte gözetim cezas ı vardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Gözetim cezası olarak koyınuyor. Ama, bir birim olarak karakol bunu 
bilir, şun ları aldım der, Ahmet, Mehmet, Hasan. 
EMNiY ET MÜDÜ RÜ OSMAN ARAÇ- Parmak izi var efendim . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Ama, o san ığ ın parmak izi . Diğer adları olanların yok ki , sanık da değ il 
art ık , cumhuriyet savc ı s ı sa ldı. 

EMN iYET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Efendim , size şöy l e arz edey im: Farz edin savc ılık sa ldı. İki şekilde 
salar; ya dava açar veya takipsizlik kararı verir. Takipsizlik kararı vermişse bizim yapacağımız olay kapanm ış 

oluyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT - Evrak ı ne yapıyorsunu z. 

EMNiYET MÜDÜ RÜ OSMAN ARAÇ - Evrak ın sureti bende, as lı savc ılıkta kalıyor. Takipsizlik veriyor. 
Hazırlık tahkikatında aslında bizim bir suç takip formumuz var. Onu suç evraklarına ekliyoruz. Bu suç takip for
munu şu nedenle ek liyoru z: Adli sa fhas ını öğrenebilm ek için suçun . Savcılık tak ipsizlik verdiğinde , onun ilgili 
haneleri var, takipsizlik kararı verilmiştir diyor, bize geri gönderiyor, o tahkikat evrakına ekleniyor. Otomatik 
olarak biz anlıyoru z ki , artık bizim onunla i ş imiz kalmamım ; hiç takip etmemize gerek yok, o dosya tamamen 
kapanmış veya devam ediyor, dava açılıyor , mahkeme sa fhasının nihayetinde hüküm veriliyor; A 'ya şu kadar, 
B'ye şu kadar veyahut da beraatına diyor. O da bize ge liyor; o dosyas ına giriyor. Biz, dosyada sadece yaptığımız 
işlerin neticesini orada öğreniyoruz. Farz edin ki , hüküm yedi , cezas ı eks ik , hiç tutuklanmaınış . O zaman, 
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mahkeme zaten yakalama müzekkeresi çıkarıyor. Yakalama müzekkeresi infaz savcılığına geliyor. infaz 
savcılığından bize ge liyor. Bizden önce, gidip teslim olması konusunda, cezasını çekmesi konusunda, bir usul 
olarak adresine tebligat yapılıyor. Farz ed in ki adiiye bulamadığ ı zaman ancak bize ge liyor veya şahıs kendisi tes
lim olmadığı zaman bize ge liyor. Biz, oradan alıyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Bunlar rutin işl e r. Polisin, her mes leğ in kendisine göre bir sansklinik 
denilen bir şeyi vardır , hekimin de vardır. Sorguyu yapan kişi veya sorgu personeli karşıdaki kişinin ne kadarının 
suçlu veya suçsuz onu hisseder, o elde olmadan edinilen bir his. Şimdi, bu histen dolayı o isinılerin altında bu 
isimler de sorun çıkabilir diye, bir savcılık sa tsa bile o isimler bir gün benim karşınıa bir yerde olurlarsa ben 
dikkatli o l ay ını diye, polisin , iyi bir polisin kendisine göre bir istihbarat sistemini kurması lazım . Onu nereye 
yazarsınız, onu soruyorum. 
EMNiY ET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Onun yazması yok. Eskiden yaptığımız olay şuydu . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buraya yazdığınız arşive konur, karakolda var. 
EMNiYET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- O olay zaten hem orada var hem orada var, hepsinde var. Bir de bizim 
fotoğrafalbümlerimiz var. 
BAŞKAN Dr. S MA T. PİŞKİN ÜT- Takipsizlik kararını verince, ifadede alınanlar burada olur mu? 
EMNiYET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Efendim yakalandı , adli işlem yaptık. Kaydı burada mevcut. Hepsinin 
kaydı mevcut. Bizim işlem yaptığımız herkesin burada kayd ı var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- ifadede adları geçenlerin de var. 
EMNiYET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Geçenlerin de var; onları " fırar" olarak veriyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Ama, savcılık saldı. Ötekiler ifadede var. 
EMN iY ET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Salmış olabilir. Salma başka şey, fırarl sanık başka şey. 5 sanığı var, 
bunun 3' ü yakalannıamış ; ama, savc ılı ğa 2 kişi göndermişsiniz, birini salıvermiş. Gerekçe göstermiş . Bunlara 
takipsizlik kararını vermiş ve bunun için mahkemeye dava açmış. Bunlar fırarda gözüküyor. Biz bunları takip 
ediyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Peki, bu GBT'de fırarda gözükenler kendileri fırarda olduklarını bilmiy
or, çünkü, o ifadesinde söyledi , dedi ki : Hasan var. En çok da belli bölge lerde düşmanlık olan ai lelerde, kan 
davalarında veya ayrı düşmanı gider, söyleyebilir. Bunlar normaldir. Mutlaka o kişiler var, konuşulnıadı. Ama, o 
kişiler kendilerinin arandığın ı bilmiyor. GBT'de ç ıktı ğ ı zaman o kişilerin ad ları , yüksekokula girmek için, işe 
girmek için, askerden çıktı , tesadlifen Türkiye ' nin her bir yerinden bir yerden girecek. O zaman ne oluyor, onu 
alıyor musunuz? 
EMN iY ET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ - ifadeye alıyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiN ÜT- Tamam, benim öğrenmek i stedi ğim buydu . 

(Üst kata çıkıldı) 

TEM Fiş Büro Amirliği: 
EMNiYET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Burası güvenlik birimimiz. Televizyon yay ınlarını , radyo yayınlarını 
izlediğimiz büromuz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Kişiler çok yorucu ve zor bir görevde ça lı şıyorlar. Bütün polis sistemi 
içerisindeki diğer büro memurlarından farklı olarak, hem psikolojik yönden hem belli sürelerde dinlendirme 
yönünden bir farklılık yok mu? 
EMN iY ET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ - Efendim, şu anda öyle bir çalışmamız yok. Siz doktorsunuz, nasıl 
çalışıyorsunuz, gece de arıyorlar, ameliyathane giriyorsunuz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, biz personeli gördüğümüz zaman tanıyoruz; onlar fark lı. 
EMN iY ET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Bizde bu olay şu : Biz rutin işleminde kullanıyoruz, artı bir de tatbikat
ta kullanıyoruz . Ne kadar dinlendirebiliyoruz. İ ş bittikten sonra dinlendiriyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİ'NSÜT - Bir suçlama veya bir başka şey için değil, Erzincan için değil de, siz 
deneyimli ve uzun bir süresi olmuş olan bir emniyet mensubusunuz; dolayısıyla konuyu bilen birisiniz. Nasıl 
sporcu lar doktordan başlamak üzere belli kontrollerden geçi rilirler. Çünkü, bazı hallerde normal insan 
düşüncesinin dışında olabilecek kadar güç lü olabilen insanlar. And Dağlarına tırmanan yeriilere kokain 
çiğneterek götürürler. Şimdi , Acaba, bu kişilerin doping kontrolleri , onların belli sürelerde dinlendirilmeleri , 
zaman zaman sosyal çevre içinde bulunmaları bir projelendirilemez mi? Biz onları ayırd ığınıız zaman onları çok 
iyi tanıyoruz. 
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EMN iYET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ - Siz diyorsunuz ki : Bu teşkilat şöy l e; bunlara isti sna yapabilir misiniz? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hay ır , istisna yapmayın. 
EMN iY ET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Ş imdi , öy le bir şey ki , polisteyeterli say ıda personelimiz yok. 
BAŞKA Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Tüm Türkiye'de ne kadardır? Mesela, her ilde terör olsun , asay i ş olsun , 
bir de diger konuda olsun, her bir ekibi de IS'er kişilik ekip düşünelim . Böyle bir şey yok mu? SO' şer kişi sorgu, 
yedekli olarak çalışan ; ama, bu asayişinde sorgusu, terörün de sorgusu. SO'şer kişi sorgu için ayrıl s ın ; 80 il var; 
SO ' şerden 80 il 4 000 kişi eder. 4 000 kişiyi yavaş yavaş da olsa 5 senenin içerisinde hazırlayamaz mıy ı z? Baz ı 

yerlerde personelin yapamayacag ı bir İcraatı ona yaptırmak için göz yumulma söz konusu olab ilir. Hem onu, o 
şaibeden kurtarmak hem de onu düşünen insan yapabilmek. Türkiye ' nin beş sene, on senes i içerisinde düzen
lemesi gerek . 
EMNiYET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Yalnız, bir şey var. Teşki l ata genel bakmak lazım . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Güçleri kırılırsa, pasif kişiler haline ge lirse o da çok kötü . 
EMNiYET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Hay ır, biz o aşamaya gelmeyiz. 
HÜSEY iN AKGÜL (Manisa)- Bayan personeliniz var mı? 
EMN iY ET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Hay ır efend im. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Buras ı TEM ' in mi? 
EMN iY ET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- TEM'i n GBT'si. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Fakat, dikkatli olmak gerekir. Artık daga dönmeyebilir; şu anda Ankara, 
istanbul gibi büyük şehir l erin içer isinde sessiz sess iz duruyorlar. 
EMN iY ET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Strateji o. O eylemi yapıp , yaka lanmamay ı hedefli yor. Biz öncelikle 
ögrenip, sonra yaka lamay ı , ey lem olursa yaka l amay ı düş ünüyoruz. Bak ı ş açısı çok fark lı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- GBT'nin personeli aynı zamanda terörün sorgu personeli . 
EMN iY ET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Gerektiginde kullanıyoruz . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Erzincan 'da kaçakçılık var mı? 
EMN iYET MÜDÜRÜ OSMAN ARAÇ- Kaçakçılık bizde degil. Geçmiş senelere, burada oldugum dört senenin 
mazisine baktığımda bugün hiçb ir şey olmuyor. Taşımac ılığa yönelik olur, s ınırdan girer. Biz geçiş güzergil hıy ı z, 

geç i ş esnas ında yap ılan operasyonla ge lmiş olab ili r. Bunun dışında organize suç ş u anda yok. 

Eski Emniyet Müdtirlüğü Asayiş Binas ı 

Alt kat köşe oda: 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pi Ş KİNSÜT - Pinpon masas ı geçen seferde vardı. Merdivenlerden inince sagda daha 
önce mutfak olarak kullanıldıg ı söy lenen yer boş duruyor. Niye burası boş duruyor? 
KOMiSER YUNUS MERZiFONLU- Buraya laboratuar yapmay ı düşünüyoru z, krokilerini hazırladık . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Geçen sefer delikierin oldugu yerl er buralardı , ş imdi delikler betonla 
doldurulmuş ve sonradan s ıvandığ ı belli olacak şek ilde, her iki deliğİn etrafı yaklaş ık 20 cm çapında sıvanmış . 

KOMİSER YUNUS MERZİFONLU - Efendim, sizin ge ldiğ inizde buras ı inşaattı , inşaat malzemelerini yukarı 
çıkarıyor lardı , iskele kurmuşlardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Orta mekandaki davlumbaz ka ldırılmı ş, priz mevcut, kalorifer yukarıya 
kaldırılmış ve çepeçevre olan lavabo lar kaldırılmış . O zaman "mutfak" demişlerdi , şimdi laboratuar olarak kul
l anılacağ ı söy leniyor. Dışarıda su tahliyes i için ı zgara deligi mevcut. 
Daha önce tuvalet olarak değerlendirilen ve lavabosu var denilen düz beton haline getirilmi ş, priz var. 
Araba tekerlekleri , çiçeklik, saksı altının olduğu mekanda iki tane kalorifer var. İki oda tamamen boş . 
Dördüncü oda mescit olarak yapılmı ş. 

(Mescit, malzeme deposu, arşiv odası görü ld ü) 

Nezarethaneler: 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nezarethaneleri normal hale mi getirmeye çalışıyorsunuz? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ERDAL ONUR - Hay ır efendim . Buras ının hava landırmas ı yok. Yukarıya çıkıyor. 
Genelgeden sonra buras ı hiç kullanılmadı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Havalandırmas ı olmayan, demirli 2 nezarethane var. Mutfak ve Ja vabo
l arı temiz. 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ERDAL ONUR - Islak zemin beton ve havalandırma , ışıklandırma söz konusu 
olmayınca kaldırıldı. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kazan dairesinin oldugu böltim . Kampeti buradan almıştık . Yan taraftan 
merdivenden garajın oldugu yerden aşagıya dogru iniliyor. 

Asayiş Şube Müdürlü~ü 

Müşahede ve teşhis odası: 
aat: 16.20 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İkinci kat mtişahede ve teşhis odası. Geçen geldigimizde burası yoktu . 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ERDAL ONUR- Siz geçen geldiginizde vardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hayır, burası yoktu. Geçen sefer geldigimizde bazı şeyler daha yeni 
dtizenliyordu . O oda halen aktif degil herhalde. 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ERDAL ONUR- Kayıt cihazlarımız vardı. Şu anda sadece görlintti kaydı var; arıza
lı oldugu için faydalanmıyoruz. Ama, teşhis için sürekli kullanıyoruz . Öbür taraftan bu taraf gözükmüyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Suranın kullanıldıgı belli, halı var. 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ERDAL ONUR- Bu halı daha önceden, diger taraftan aldık, yeni halı degil efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Daha önce burada pencere varmış . 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ERDAL ONUR - Diger tarafta aynı şekilde . Pencereyi kapattık ; çUnkU, dış 
muhafazası yok. Yan tarafı da ayn ı şeki lde siyah kapattık . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Bu iki mekanın sizin için havalandırrnası yok ama. 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ERDAL ONUR - Yok; ama, buraların açılması da problem. Depremden önce 
yapılmış , sonra takviye yapılmış. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Burası öteki gibi örtilmUş degil. Orası duvar olarak örtilmilş , bu siyah 
olarak kapatılmış. Pekala da dışarıya da bakan bir yer burası. 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ERDAL ONUR- Zaten şUpheli içeride olacak. Teşhisi yapacak kişi burada oluyor. 
Suranın karartılması için yapılmış . 

Göza ltı odası: 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Zeminin hemen llstti oluyor. Gözaltına alma için, havalandırması 
olmayan 2 oda var. Burasının da havalandırması yok. 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ERDAL ONUR -ÇünkU, onlar da dedigim şeki lde dış muhafazaları yapıldıgı zaman 
açılacak efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T . PiŞKİNSÜT- Daha yeni ı slak, yerler de ı slak . Niye ıslak? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ERDAL ONUR - Burada en son Afganlılar kalmıştı ; kalabalıktılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Bunlar nereye tuvalete giderler? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ERDAL ONUR- Tuvaletirniz ileride. Zaten çok kalabalıklardı , çoluk çocuk vardı. 
(Gözaltı izleme bürosu, neza rethaneler, ifade alma, hırs ızlık büro amirli~i kalemi, sanık müdafi görüşme 

odası görü ldü) 
(Neza rethane defteri görüldü) 
BAŞKAN Or. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Nezarethane defterini görebilir miyiz? 
Arada bir savc ı bey kontrol ediyor mu? 
KOMİSER YUNUS MERZİFONLU- Sabit degil ; ama, her hafta nöbetçi savcımız geliyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- En son HÜKÜMLÜ30 diye bir kişi kayıtlı ; tevkifedilm iş . 31 .3.2000, dUn 
saat 2.30'da alınmış . Numara " .............. " bu yılın başından itibaren mi? 
KOMiSER YUNUS MERZİFONLU - Hayır. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 31.1.1999, 23.2.1999, 10 uncu ay, ll inci ay, 12 'nci ay diye devam ediy
or. 2000 y ılına geçince ayrılmamış, öyle mi; ondan sonra tekrar 1 ' den başlarnam ış öyle mi? 
KOMİSER YUNUS MERZIFONLU - Defterin açıldıgı gUnden itibaren sıralaması devam ediyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- 255'den devam ediyor, 255 ' den 296'ya gittigine göre 41 tane vaka var. 
KOMİSER YUNUS MERZİFONLU- Bir tane yanlış yazılmış var efendim; onu biz düşttik buradan, 295 olur. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Hayır, o öncekinde kalıyor, 254 o. 
KOMİSER YUNUS MERZİFONLU - Yanlış yazmış arkadaş, onu düştük . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Olabilir de, orası bizim sayımıza denk gelmiyor. 255'ten 2000 yılı 
başladıgı için, 2000 yı lında 41 tane vaka var. Ondan evvelki yıl da 252 tane var. 
Bunların hepsi adli vakalar. 2000 yılının başından bugUne kadar hiç avukat istemi yok. Darp ve cebir hiçbirinde 
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yok ve hepsi de Erzincan Devlet Hastanes inden alınmı ş. 

Avukat listes ini görebilir miyiz? (Avukat listesi görüldü) 
Geçen sefer de biz bunu çok ilginç bulmuştuk , bu sefer de böy le. Yarın veya öbür gün nerede olacağımız ı 

kestiremediğimiz bir zamanda bir y ıllık yapılmı ş bu li steler ve bir tane bile avukat istemi yok; hiç avukat 
ihtiyac ı o lmam ı ş. Burada, yine de bir yanlı ş lı k olmas ın diye tekrar bakacağ ı z. 

Evet, mesela burada, silinti yapılarak "avukat istedi" ibaresi var. .. 
KOMİSER YUNUS MERZİFONLU- Efendim , karar değ iştirdi kendisi, sonra dilzeltmek zorunda kaldık . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 29.9. 1999 tarihinde biri si i stemiş . 
Darp ve cebir izi hiç yok ... Erzincan Barosundan bir kişi daha ... " Bisiklet hırs ı z ı " diye gelmiş ... 2 1.6.1999. Gene 
avukat i s tenmi ş. Yaş ı küçük olanlar için ge liyor. 
KOMİSER YUNUS MERZİFONLU- Evet efendim , o tarihte yaka lama ve göza ltın a alma yönetme li ğ i 15/ 18 yaş 
ara s ına konuk i ş l emi yapıyordu , zorun lu ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 1.6. 1999 tarihinde. " .............. ". Avukatı yok. Darp ve Cebir izi yok. 
Erzincan Barosu. Yaşı küçük. " ...... .... .... ". Üzüm lü Jandarma Arama Noktasından alınmı ş . Bunun darp ve cebir 
raporu yazılmamı ş. Yabancı bu . " ....... ....... ". Sonra, çıkt ı ğ ında "bana kötü muamele yapt ıl a r" derse ne olacak? 
KOMİSER YUNUS M ERZİFONLU- Gözal t ı değ il de efendim , bi z bunları misafir şeklinde ağırlıyoruz. Yerimiz 
olmadığı için mecburen orada tutuyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaçakçılık Şubesinden gelmi ş, " .............. ", 10.02 . 1999, avukat i stemiş. 
1972 doğum lu . 2. 1 1.1998 tarihinden bugüne kadar olan nezarethane defterinin incelenmesinde, yaş ı kilçük olan
ların avukat l arı yazılmış, bir tane, yaş ı küçük olmay ıp avukat i steğ i mevcut. Diğer üç tanes i adli vaka olarak bir 
tane, di ğerl e ri Kaçakçılık Şubesinden gelen yabancı uyrukluların almış oldukları üç tane ilave olarak var. Onun 
dı ş ında adli vakalarda avukat istemi yok, darp cebir, baştan sona kadar mevcut değil. 

Erzincan Barosunun avukat istem e nöbet listesi de bir senelik yapılmış . Bundan bir adet fotokopi ist iyoruz. 
Gelen ki şi ler iki-üç gün de burada kalabi liyor; savc ılıktan gün a lınmak şek liy l e uzatılmış tır ibares i konuluyor. 
KOMİSER YUNUS MERZİFONLU- Evet, gün a lıyoruz. Her gün de doktora göndererek raporlarını alıyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Daha önce, hatırlanacağ ı üzere CMU K yasas ı çıkarken herkes bağırdı , 
çağırdı , "CMUK" denildi , bütün Türkiye'deki barolar da çok bağ ırdılar ; "bu CMUK yasas ı çıksın , göza ltı sorgu 
mekanlarında sanığın yanında avukat bulunsun" denildi . Bu gezdiğimi z bütün illerde, Erzurum 'da da gördük, 
bütün nezarethane defterlerinin hepsinde "avukat istenmedi" yazıyor . Sundaki çelişki , yani bundan, CMUK 
yasas ı çıkmadan önce bas bas bağırıp da, "barodan avukat olarak ge l eceğ iz" diyenler, bu defterlerin hepsinde 
"avukat istemedi" yazılan konuya hiç itiraz etmiyor mu? Bu listeler bir senelik ya pılıyor, yani bu kişilerin izni 
olur vesai re ... 
KOMİSER YUNUS MERZİFONLU- Listeden aramaya başlıyoruz efendim , listenin ortasına kadar bula
madığımız da oluyor. Savc ı bey, avukat temin edelim diyor. Yaş ı küçük ne yapacağım? .. Avukat arıyorum ; yok ... 
Evlerini , iş yerlerini , cep telefonlarını vesa ire a rıyoruz ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 1998 yılından yaklaşık iki senelik defter kayıtlarına baktık . Defterin bir 
tanesinde bile avukat bulunmadı diye bir ibare yok; "avukat isted i" diyenierin de say ı s ı çok az. 
KOMİSER YUNUS MERZİFONLU- "Avukat istiyorum" derse bulup getiriyoru z. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- benim söy lemek i s tediğim şu : Avukatlar zamanında çok bağ ırdılar ; "biz 
ge leceğiz .. . biz ge l eceğ iz" diye. Ş imdi , paras ız avukat olarak ge lindiğ i takdirde demek ki gelinmiyor veya 
aram ıyorlar bile; "bunlar bizi neden istemiyor" diye merak da etmiyorlar. 
KOMİSER YUNUS MERZİFONLU- Dikkat ettiyseniz şüph e li lerimizin de hepsi ay nı isimler. Erzincan 'dakiterin 
hepsi belli bir grup ve belli bir semtten; hırs ı z lık veya yaralama ş udur budur ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu işte şöy l e bir tuhaflık var: Eğer ki ş i istemiyorsa ya eğitiminde nok
sanlık vardır, istemiyordur, eğer avukat bilindi ğ i halde, ge lmiyorsa suiistimali veya paras ız baktığ ı için bak
mas ında sorun vardı r, üçüncü olarak da, hepsinde " istemedi ... istemedi" diye yazılıyorsa, hakikaten bu avukatlık 
lüzumsuzdur. O zaman biz yasama organı olarak -siz tabii ki farklı bir meslekten baktığ ınız için- biz siyasetçi 
olarak bakarak diyoruz ki, o zaman bu CMUK' taki bu avukat kısmı kalksın ; öyle mi olsun yani? 
KOMİSER YUNUS MERZİFONLU- Hep dedim ya efendim, belli bir grup bu s uçları i ş leyenler, avukatı n yanın
da ifade vermiyorlar; çünkil, o zaman da diğer tarafta inkar edemezs in . Her gün gördüğüm insanlar bunlar, sürek
li ayn ı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu her giln gördükleriniz bize başka tUrlU söylüyorlar. Yaklaşık 7-8 bin 
kişi ile görüştük mesela, avukatı ge lmiş olanların tamamına yakın bir kısmı "avukat veriliyor ama, bizi savun
muyor" diyorlar.Onun için herkesin gözünden bakıp değerl endirmek l azım . 
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KOMİSER YUNUS MERZİFONLU - ısrarlı bir şekilde soruyoruz efendim , "avukat istiyor musun?" diye. 
Üstüne basa basa soruyoruz. Yakalamadan itibaren, ifade aşaması dahil , listüne basa basa soruyoruz ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir sistem birlikte çalışıyorsa ; yargısı , yakalaması, sorgusu bir arada ise, 
o zaman ben avukat olsam, gelirim, "bunlar neden istemiyor?" diye sorarım . Hiç baroların böyle bir talebi yok; 
bunun altını çiziyorum; ama, CMUK çıkmadan evvel kıyameti koparıyorlardı ; sanıgın yanında avukat olması 
lazım diye ... 
Peki , teşekkür ederiz. 

ERZiNCAN DEVLET HA TANESi 
Acil Poliklinik: 

aat: 17 .1 O 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKtNSÜT- Kolay gelsin . Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisinden insan Haklarını 
inceleme Komisyonu üyeleri olarak, Meclisten bir heyetle geldik. Adli raporlar en çok sizin hastanenizden ver
ildigi için adli' rapor defterinizi görmek istiyoruz. 
DOKTORMURAT SEVEN- Hoş geldiniz. 
(Acil kayıt defteri görüldü) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKtNSÜT- Erzincan Devlet Hastanesi Acil Servisinde adli rapor veren kaç doktor var? 
DOKTOR MURAT SEVEN- Şu anda kadromuz 1 1 kişi , ama bazen 6'ya düşüyor, bazen 15 oluyor, kesin bir 
rakam olmuyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKtNSÜT- Darp cebirleri nereye kaydediyorsunuz? 
DOKTOR MURAT SEVEN- Adli rapor defterine belirtiyoruz. Yerilen raporun kesin mi geçicimi oldugunu 
kaydediyoruz. Bazı vakalarda ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , darp ve cebir yoktur diye verilenleri nereye yazıyoruz. 
DOKTOR MURAT SEVEN- Onları bu deftere kaydediyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , onlar burada kayıtlı mı? 
DOKTORMURAT SEVEN- Adli' vakaların tamamı bu deftere kaydediliyor. Tüm vakaların adli raporları buraya 
kaydediliyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ama buraya hastanın tanıtım bandrolU, teşhis ve tedavisi ve fişi var. Üzer-
lerine ne yazıyorsun uz; mesela ... " ... .......... . " . Binali . 1985 ERZiNCAN.2.3.2000 tarihinde gelmiş , saat 18.00' de. 
Bir tek doktor bakmış ... Nedir bu? 
DOKTOR MURAT SEVEN- Onu kayıtlardan , adli kayıt defterlerinden bakacagız; yani , hastanın şikayeti .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Mesela bir isim bakacak olsak, bütün bu defterleri mi tarayacagız? 
DOKTOR MURAT SEVEN- Bizim genelde çalışma şekli bu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Hiçbir hastanede böyle degil ; uzun bir defterimiz oluyor, yanına da raporu 
yazıyoruz . 

DOKTOR MURAT SEVEN- Ben yaklaşık 9 aydır burada çalışıyorum , bizdeki uygulama böyle. Çünkü trafik 
kazaları falan oldugunda yer almıyor ; mesela darp ve cebir izlerini falan kaydetmeye çalışsak , defterimiz buna 
müsait olmuyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Defterin içinden, hangisi darp cebir vardır, hangisi yoktur, hangisi bir adli' 
vakaya veya trafik kazasına aittir, belli degil. Yani , bir polisle veya jandarma ile gelen, darp ve cebir var mıdır, 

nezarethane öncesi veya sonrası gelenle normal bir adli vaka olarak kaza veya bir olay sonrasında gelenlerin 
raporlarının hangisi oldugu belli degil. 
DOKTORMURAT SEVEN- Sadece adli rapor defteri olarak tutuyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu raporu kaç nilsha halinde dtizenliyorsunuz? 
DOKTORMURAT SEVEN- Üç nüsha halinde; birini , hangi makam gelmişse onu, diger iki nüshası bizde kalıy
or. Acile yazdıktan sonra bizim adli kısma bakan kısmımız var, onlar bu defterle birlikte alıyor, gerekli yere 
iletiyorlar, bir nüshasını da bizde kalacak şekilde düzenliyorlar. Bu şekilde bir uygulama var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tamamlanan defterlerin içinde kalmış olan nüshaları görmemiz mümkün 
mü? Mesela şurada, 31 .3.2000 tarihiyle " .... .... ..... . ". Gelmiş , "alkollü" yazıyor. " Darp ve cebir izi yoktur. Yüzde 
200 peri ... alkolltidilr. Kati hekim raporudur" diye yazıyor. Asayişteki nezarethanedeki defterde alkolili oldugu 
yazılı degildi ; sadece, "darp ve cebir yoktur" diye yazılı idi , HÜKÜMLÜ30 için. İkinci nüshası burada. O defteri 
bulabilmek çok mu zor doktor bey? Adli evraktaki arkadaştan , bundan bir önceki defterde ne işlem yapıldıgını 
görmek istiyoruz. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Polis ve jandarma mecburen, hekimin ve ınahkı1ınun güvenligini sagla
ınak için içeride dururken , bize cezaevindeki bütün mahkum lar, yanımızda güvenlik varken darp raporu yazınıy
orlar veya biz söyleyemiyoruz diyorlar. Siz Erzincan olarak böyle bir sorunu nasıl çözüyorsunuz. 
DOKTOR MURAT SEVEN- Ben şahsi olarak söyleyeyim, ben darp ve cebir geldiginde mümkün o l duğu kadar 
hastayı tek başına bir odaya alıyorum .. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O zaman sizin güvenliğiniz nasıl sağlanıyor o zaman? 
DOKTOR MURAT SEVEN- Durum biraz farklı olursa, tabii bizim hastanenin güvenliğini alıyoruz yanımıza, 
kendi kanaatiınizce oluyor, yoksa tek başına, bir sağlık memuru arkadaş l a yapabiliyoruz. Kendim böyle bir uygu
lama yapıyorum . 

BAŞKA Dr. SEMA T. PİŞKİ ÜT- Bugüne kadar da böyle bir olaya rastlamaınışsınız. 
DOKTOR MURAT SEVEN- Darp ve cebir çok az oluyor; şu ana kadar iki veya üç tane falan geldi. 
BAŞKAN Dr. EMA T. PİŞKİ SÜT- Nereden geldi ; jandarmadan ını , polisten mi? ... 
DOKTOR MURAT SEVEN- Polisten sanırım. Zaten içeri alınmadan önceki izler, yani bize getirdiklerinde darp 
cebir vardı , gözaltına alınmadan önce ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şu bölüınün defterdeki dOzen lemesini tam olarak ala lım : 
Sıra numarası 1 Gönderen Poliklinik 1 Hasta Tanıtım Bandrolü /Teşhis-Tedavi ... Teşhis Tedavi yerinde sadece tar
ihler yazılı. Tanıtım Bandrolünde adı soyadı var. 
Gelen defterde, O 1.01.2000 tarihinden 1.4.2000 tarihine kadar 1453 kişinin kaydı var. 
Mahkum koğuşunda tadilat varmış , o şekliyle bıle olsa bir görmek istiyoruz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Erzincan ' ın adli raporları hemen hemen sizden geçiyor. Üç nOsha halinde 
düzenlenen raporun bir nüshasını gelen güvenlik birimine verdiklerini , bir nOshasın ı da adli kayıttaki görevliye 
teslim ettiklerini söylediler. Eski defteri bulamadılar ... 
ÖBETÇİ UZMA HEKiM- Efendim, eski defter diğer yönetim binası var, oradan çıkartılabilir . 

(Ma hkum Koğuşu görüld ü} 
HA TANE GÖREVLiSi- Buraya çevre duvarı , su deposu yaptık. Şuraya bir büro yapınaya ça lı şıyoruz, şu anda 
orası yarım . Çevre aydınlatınası yapı ldı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Suralar pek düzgün de değildi , düzeltilmiş . 
HASTANE GÖREVLiSi- Evet, asfalt hazırlığıınız var. Bina içinde bahçe zeminlerinin iç kısımları mozaik 
yapıldı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Adalet Bakanlığı mı , özel idare mi .. . 
HA TANE GÖREVLiSi- Adalet Bakanlığı yardımıyla . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, hepinize ko lay ge lsin . 
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Ek 8 

2000 YILI ALT KOMiSYON HEYETİNİN RAPORU SUNUM YAZISI 





TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMISYONU BAŞKANLIGINA 

Komisyonumuzun 22.02.2000 tarihli kararı ile çalışma yapmak üzere oluşturulan Alt Komisyon 
Heyetimiz, Erzincan'da Soruşturma-Kovuşturma, yargılama, ceza ve infaz sistemi üzerinde 1998 ve 
2000 yı llarını karşılaştırmalı olarak kapsayan inceleme, de~erlendirme çalışmalarım kuruluş amacına 
ve yetkilerine uygun do~ltuda tamamlamıştır. 

Çalışmamız sonucunda hazırladı~ımız "Soruşturma-Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve 
infazı Erzincan Raporu 1998 ve 2000" Alt Komisyon Heyetimizin tüm üyeleri tarafından oybirli~i 
ile kabul edilmiştir . 

Saygılarımızla arz ederiz. 09 .05 .2000 

!lU VV· I...,_V/ 

Hüseyin AKGÜL 
Marıisa Milletvekili 

AR PİŞ~SÜT 
omisyon Başkaru 

Aydın Milletvekili 

Yaşar CANBAY 
Malatya Milletvekili 





Ek 9 

KOMiSYON RAPORUNUN BASlM ONAYI 





T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU BAŞKANLI GI 
Toplantı No 
Konu 

: 23 09.05 .2000 
: "Soruştunna-Kovuştunna, Yargılama, Ceza ve İn fazı Erzincan Raporu 1998 ve 2000" Komisyon 
Raporunun, TBMM Basunevinde basılmasınakatılan Uyelerin oybirli~i ile karar verildi. 

Başkan 

Dr. Sema TUTAR 
PİŞKİNS. 

Aydın Mi 

Sözcü 
Bahri ZENGİN 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
Faruk DEMİR 

Ardahan ~y{etvekili 

Üye 

........... ... ..... ... .. .. Milletvekili 

Üye 
Hasan MACİT 

Burdur M~ekili 

Üye 
Mehmet GÖZLÜKAYA 

Denizli Milletvekili 

Üye 
A.Emre KOCAOGLU 
İstanbul Milletvekili 

Başkanvekili 

Metin ERGUN 
Mugla Milletvekili 

Üy 
Mustafa 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
Kemal KÖSE 

Kocaeli Milletvekili 

O e 
ehmet BEKAROGLU 

Rize Milletvekili 

Üye 
Nihan İLGÜN 

Tekirdağ Milletvekili 






