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S UNUŞ 

A11aynsnmızı11 2 11ci Maddesi Cumhuriyetimizin11iteliklerilıi "i11san haklarına saygılı, de
nıokrntik, laik ve sosyal hukuk devleti" biçiminde tanımlamıştır. Anayasamızıli 81 inci 
Maddesi ise milletvekili andı ile milletveki lliğiili bu ilkelere bağlılıkla koşullandmnıştır. 
TBMM İusan Haklarını İnceleme Koınisyo1wmuwn kımtluşımu diizenleyen3686 sayılı Ya
sa da bu amaç ve ilkeler doğrultusıuıda Tiirkiye'11i11 tercihinin bir yansımasıdır. Bu bağ
lamda de1nokrasi11in, i1ısa11 haklamnn ve hukuk dev letiilin gereği ve geliştirilmesi için ça
lı ş nıak biz Komisyon ii yes i milletvekilleri11iı1 temel görevi olduğu kadar milletvekilliğiilin 
de vazgeçilmez şa rtıdır. 

Konıisyo11umuz soruşturma-kovuştımııa, yargılama, ceza ve illfazı sistemleri fizerindeki 
bu bir dizi çalışmas11ıı özverili bir biçimde siirdünniiş ve lıazırla11an raporlarla SOIIIIÇlan
dınnıştır. "SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMA İSTANBUL RAPORU 2000" bu bir dizi ça
lışma ll ın basıla11 iki11ci raporudur. Yaptığımız incelemeler/e, hukuk devleti bilincillde yasa
lardan nlı11a11 yetki kulla11ılaraak demokratik rejimin en temelımsımt olan Parlamento
lllliZilll de11etinı iş lev i yerille getirilmeye ça lışılmıştı r. Çalışma yö11temi11de ve raporlarda 
IlCSI/cl ö lçiitlere bağlı kalnınya, iz lem e siircci11i uz ı11ı tutarak gelişmeleri de değerlendirme 

knpsamı11n n/maya, dev letimizili yıprntılnw1nası yö11iinde titiz dnvrn11maya ancak yaşa
dığlllliZ sorıuılnmı dn bilgiye dnyalı olarak ortaya ko11ulnıasmda açık ve diiriist olmaya 
öze 11 gösterilmiştir. 

Soruşturnın ve Kovuşturma İsta 11b11l Rapom 2000 ile ilgili çalışmalar kapsamwda ziyaret 
ettiğimiz tiim kun11nlanmızı11 yetkilileri ile çalışa1ıları11a, i11cele111 elerimiz sırasuıdaki 
yardımları ile sağladıkları katkı ve gösterdikleri ilgi için Komisyonumuz adnın teşekkiir 
ederim. Aynca Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukeviilde göriiştiiğiimiiz tutuklu çocuk ve 
ge11çlere, kadı11 hiikiimlii ve tutuklu/ara bizlere gele11eksel konukseverlikleri ile ikram ettik
leri çay larılll içcrke11 -I.Jizlerle acılarıli ı, kaygıinmı ı, ıtlllllt ve 1111111tsuzluklaruıı lıiç çekin
In edeli paylaştık/arı içi11- ese11lik dileklerimizi ve teşekkiiriimiizii sunarını. 

Soruşturma ve Kovuştımua İstallbul Rapont 2000 isimli raporı11ı lıazırlallıllaSllıda biiyük 
em ekleri geçe11, çn lı şmalnrnıdall kıva11ç duyduğum Alt Konıisyo11 iiyeleriınizde11 İsta11b11l 
Milletvekili Sayın A. Emre KOCAOGLU ve Sinop Milletvekili Sayııı Ka dir BOZKURT ile 
Alt Ko111is yon Heyetimiz ili diğer uzmaıı ve teknik elemanlarıila millnetimi ifade ederim. 
Raporu; İlısan haklarına saygımn getirdiği özen ve usliip çerçevesi11de, toplalltılarunıza 
katılarak partiler ii stii bir a11layışln i11celeyen, uyu1nl11 ve özverili çalışmaları SOllllCil oy
birliğiyle kabul ede11 KollıisyollıiiJliiZIIII tiim iiyeleri11e, rapora emeğ{geçen Komisyon sek
reterynmıza ve Basımevi Miidürliiğiimiize şiikranlarımızı s111ıarıın. 
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Bu siireçte bizleri arayarak katkılarını esirgemeyen, konulara rluyarlı olan ve duynrlı ol
maya davet ede11 pek çok değerli katkı sahibi ile raporım kamuoyuna mal edi lmesine özen 
gösteren tii111 basw ve medya kuruluşlarıila Komisyonıwıuz adına teşekkiir ederim. 

Raporumuzun yayımlaHdığı tarihten itibaren gereğinin ve iyileştirmeleriıı yapılabilmesi 
için çözüme yönelik çabalar hususu11da katkı sağlayacaklarmdali emin olduğunwz ynsa
ma, yiirütme ve yargı organlarımıza, sivil kişi ve kurulu~larn şimdiden şiikran larwnz ı su
narım. 

Belirtilen amaç ve ilkeler kapsamında hazırlarımasma çaba gösterdiğimiz "Somşturnıa ve 
Kovuşturırıa İstanbul Rapom 2000" isimli Raporumuw Tiirkiye'miziıı tarıımln11an kollu
lardnki tercihlerini ve kararlılığını yarısıtnbilnıesi inancı ve ımwtlara yol olmnsı temellllİ
si ile saygılarımla sımanm. Mayıs 2000 

IŞKİNSÜT 
n me Komisyonu Başkanı 

n Milletvekili 
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I. RAPORUN HAZlRLANIŞI 

A. AMAÇ 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun amacı. 5. 12.1990 tarihinde kabul edilen 
3686 sayılı Komisyon Yasanın 1. maddesinde "Dünyada ve ülkemizde insan hakla
rına saygı ve bu konudaki gelişmeleri izlemek suretiyle uygulamaların bu gelişmele
re uyumunu saglamak ve başvuruları incelemek" biçiminde tanımlanmıştır. 

Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi ile ilgili ilk çalışma 1998 yılında basında çıkan 
Tutukevine ait şikayetler üzerine. Komisyonumuzun Alt Komisyon Heyetine 
10.12.1998 tarihinde verdigi yetkiyle 28-29 Şubat 1998 tarihinde yapılmıştır (Ek-
1,2). Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi ile ilgili çalışmaların 1998 yılı döneminde 
oluşturu lan ilk Alt Komisyon Heyetinde, Komisyon ve Heyet Başkanı Dr. Sema T. 
PİŞKİNSÜT (Aydın Mv.). Yaşar OKUYAN (Yalova Mv.) ve Sabri ERGÜL (İzmir Mv.) yer 
almışlardır. 

Olayların takibi ve geçen iki yıl içindeki sonuçlarının da görü lebilmesi için Komisyo
numuzun diger bir Alt Komisyon Heyetine 22 .02.2000 tarihinde verdigiyeni bir yet
kiyle 28-29 Şubat ve 3-4 Mart 2000 tarihlerinde ikinci bir çalışma daha yapılmıştır 
(Ek-3.4). 2000 yılı döneminde oluşturulan ikinci Alt Komisyon Heyetinde ise Komis
yon ve Heyet Başkanı Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT (Aydın Mv.). Emre KOCAOÖLU (İstan
bul Mv.) ve Kadir BOZKURT (Sinop Mv.) yer almışlar ve 1998 yılı çal ışmalanndan da 
yararlanılarak Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi ile İstanbul Soruşturma ve Kovuş
turma sürecine ait uygulamalarla ilgili emniyet birimleri ve karakollarda inceleme
lerde bulunmuşlardır. 

Her iki dönemi l<apsayan inceleme ve değerlendirme çal ışmaları , karşılaştırılmalı 
olarak Komisyonun kuruluş ve heyetierin gönderiliş amaçlarına uygun şekilde yapıl
mış, sonuçlandırılmış ve "Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi Raporu 1998 ve 
2000" hazırlanm ıştır. 

Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevinin koguşlarındaki görüşmeler sırasında tutuklu 
ve hükümlü kadınlarla çocuklar. Heyetimize: tutukevine gelmeden önce soruştur
ma ve kovuşturmaları esnasında İstanbul'daki pek çok karakol ve nezarethanede 
yaşadıkları olayları, mekanları, yöntemleri ve şahısları tarif ederek anlatmışlardır. 

Heyetimizin bu anlatılanlardan hareketle konu kapsamında yaptığ.ı gerekli inceleme 
ve d egerlendirmeler sonucunda Soruşturma ve Kovuşturma Istanbul Raporu 
2000 isimli bu rapor hazırlanmıştır. 

B. YÖNTEM 

2000 yılında gerçekleştirilen inceleme ve degerlendirme çalışmalarında. 

yaşadıkların ı anlatan tutuklu çocuk ve kadınlar İstanbul'daki 32 karakol ve polis 
merkezinde kötü mua m ele ve işkence iddialarında bulunmuşlardır. 
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Heyetimiz anlatılanlar ışıgında en fazla kötü muamele ve işkence iddiası olan kara
kollardan rasgele seçilen beş tanesine giderek yerinde incelemelerde bulunmuştur. 

Karakollara, daha çok gece yarısı ve takip eden saatlerde yapılan ziyaretlerde. kara
kol amir ve yetkilileri yanında. o saatlerde nezarethanelerde bulunan gözaltındaki 
kişilerle de görüşmeler yapılmıştır. 

Tutukevinde koguşlarda anlatılan mekan tanımları ile defter kayıtlarındaki isiinierin 
söylenenlere uygun olup olmadıgının tespitleri yönünden karakol içindeki tüm bi
rimler gezilmiş ve gösterilmek istenilmeyen bazı mekanlarda da keşif ve incelemeler 
yapılmıştır. 

Mekan incelemeleri sırasında bazı karakollarda, kötü muamele ve işkence yapmaya 
uygun suç aletlerinden bazıları Heyetimiz tarafından bulunmuştur. 

Görülen ve bulunan kötü muamele aletleri karakoldan tutanakla teslim alınmıştır. 

Suç aletlerinin bulunmasıyla ile ilgili olarak daha sonra başlatılan idari tahkikat ve 
yargı sürecine ait gelişmeler rapor içeriginde ayı·ı bir bölüm olarak degerlendirilmiş
tir. 

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 Tutanak Müdür
ı ügü 'nce çözümleri yaptınlarak inceleme tu tanaklarında yer almaları saglanmıştır. 

Heyet üyelerimiz tarafından görülen rnekanlara ilişkin tanımlama ve degerlendirme
ler ışıgında hazırlanan taslak çizimler TBMM teknik ressamlarınca kroki çizim ieri 
haline getirilmiştir. 

Görüşülen tutukluların tutanaklarda yer alan ad ve soyadları ile sorgu tarihleri ka
patılmış olup ad ve soyadiarına sıra numarası verilmiş. sorgu tarihleri ve kimlikleri
ne ilişkin bilgilerin oldugu yerler ise rapor içerisinde boş bırakılmıştır. Komisyonda 
tutulan ve Meclis arşivine gönderilen nüshalarda bu bilgiler açık halde mevcuttur. 

Yine aynı şekilde suçlanan yada "suç" nedeni ile haklarında idari veya adli tahkikat 
olan görevlilerin de isimleri raporda kesik çizgilerle gösterilmiştir. 

Uygulanan bu yöntemlerle İstanbul Emniyet Müdürlügü Soruşturma ve Kovuştur
ma sistemi hakkında ayrıntılı bir inceleme ve degerlendirme yapılmıştır. 

Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi ile İstanbul Soruşturma - Kovuşturma sis
temi üzerinde yapılan Alt Komisyon çalışmalarımızın (2000) tümüne ait olan 
TBMM Tutanakları "Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi 1998 ve 2000" Raporu
nun ekinde sunulmuştur. "Soruşturma ve Kovuşturma İstanbul Raporu 2000" 
raporunda ise bahsedilen tutanaktan alıntılar ve sayfa numaraları verilere k ya
pılan atıflar mevcuttur. 
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II. İSTANBUL POLİS KARAKOLLARlNDA YAPILAN İNCELEMELER 

Bakırköy Kadın ve Çocuk Evinin koğuşlarında ziyaret edilerek görüşülen ı ı- ı 8 yaş
ları arasındaki tutuklu çocuklar tarafından dile getirilen , soruşturma-kovuşturma 
sırasındaki yaygın işkence iddialarının. tarif edilenler çerçevesinde doğruluk payla
rının araştırılması ve yerinde gözlem yapılabilmesi için ifadelerde adları geçen İstan
bul'daki 32 karakoldan 5 tanesi "rastgele seçim yöntemi" kullanılarak seçilmiştir. 

işkence ve kötü muamele iddialarında isimleri en fazla geçenler Gayrettepe, Küçük
köy, Yedikule, Eminönü Araştırma, Kadıköy Yeldeğirmeni, Maltepe Şehit Saf
fet Okumuş Polis Karakolu -Gülsuyu-, Zeytinburnu, Bahçelievler Yenibosna, 
Vatan Caddesi, Beşiktaş Araştırma, Bayrampaşa Merkez, Güngören Karako
l u, Dudullu Araştırma, Ümraniye Asayiş, Ümraniye Jandarma, Üslcüdar Araş
tırma, Üsküdar Çinili, Sanayi Araştırma, Doğancdar, Şehremini, Fatih Em
niyet, Bakırköy Osmaniye Araştırma, Şişli Merkez, Pendik Kaynarca Çam
çeşme, Pendik Tavşantepe, Küçükçekmece, Beyoğlu Araştırma, Bağcılar, Kar
tal Jandarma, Kartal Cevizli, Esenler Atışalanı ve Yeşilalan karakollarıdır. 

Bu karakollardan bir kısmının ismi ( Gayrettepe, Fatih Emniyet, Vatan Caddesi, 
Zeytinburnu vb. ) Heyetlerimizin diğer illerde yapmış oldukları incelemeler 
sırasında da değişik cezaevlerinde dile getirilmiştir. 

İnceleme yapılmak üzere ziyaret edilen karakollar ; Kadıköy Yeldeğirmeni Polis 
Karakolu, Gaziosmanpaşa Küçükköy Polis Karakolu, Üsküdar Çinili Polis 
Karakolu, Ümraniye Dudullu Polis Karakolu, Maltepe Şehit Saffet Okumuş 
( Gülsuyu ) Polis Karakolu'dur. 

Heyetimizce yukarıda isimleri sayılı karakollar. değişik saatlerde ziyaret edilmiştir. 
Tüm birimlerinde incelemelerde bulunulmuştur. Karakol görevlileri ve o esnada te
sadüfen nezarethanede bulunan kişilerle görüşmel er yapılmıştır. 

Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevinin farklı koğuşlarındaki farklı çocuklar 
tarafından soruşturma ve koğuşturmaları sırasında İstanbulda isimleri sayılan 
karakollar içerisinde sadece Esenler Karakolu ile ilgili kötü muamele ve işkence 
iddialarında bulunulmamıştır. Esenler Karakoluna ait anlatılan yasal uygulamalar
dan Heyetimiz olarak duyduğumuz ınemnuniyeti ifade etmek isteriz. 
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A. KADlKÖY YELDEÖİRMENİ POLİS KARAKOLU 

Ziyaret Tarih ve Saati 

Karakol Krokisi 
Karakola Ait Tutuklu 
ifadeleri ( 12 olay ) 

İnceleme Tutanakları 

Birinci Ziyaret 28.02.2000, Saat 23:00 
İkinci Ziyaret 03.03.2000, Saat 23:15 
Sayfa 12 
Tutuklulann Heyetimize Karakol Hakkında Anlattıklan Olaylar 
Sayfa 15-22 

Birinci Ziyaret Sayfa 23 
(Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi TBMM Tutanak 
2000, Sayfa 70) 
İkinci Ziyaret Sayfa 24-30 
(Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi TBMM Tutanak 
2000, Sayfa 171-175) 

1. HEYETİMİZiN KARAKOLDAKi SOMUT GÖZLEM VE SAPTAMALARI 

1.1. Birinci Ziyaret Sırasında Alt Komisyon Heyetimizin Gözlem Ve 
Saptamaları ( 28.02.2000. Saat: 23:00 ) 

> Heyetimiz karakala girdikten sonra karakol amirinin odasında beklenilmesl is
tendi. Ancak kısa bir süre beklemeden sonra Heyetimizin istegı ile karakol birim
leri gezilmeye başlandı. 

> Uzun yıllar boyunca hizmet vermiş olan bu karakolun önce merdivenlerinden alt 
katına inildi. 

>- Alt kata inişte b asamaklar henüz bitmeden solda beyaz bir kapı görüldü. 

> Bu kapı açıldığında 3-4 basamak merdivenle inilerek küçük bir alana gelındi. Bu 
alan merdiven altını da kapsar durumda idi. Boşluk altında pele çok dosya. las
tik araba tekerlekleri, karışık malzemeler mevcuttu . Ayrıca bu ana holde çelik 
dolaplar da yer alıyordu ( Tutanak 2000, Sayfa 70 ). 

>- Bu bölümün sağındaki kapı. aynen tutuklu tariflerine u ygun olduğ;u şekilde ka
zan dairesine açılıyordu. Kazan dairesiııde , kapının solundaki duvarda üzerinde 
hortumu bulunan musluk. pek çok kazma, kürek ve saplan mevcuttu (Tutanak 
2000. Sayfa 70 ). 

> Kazan dairesinden çıkılarak yeniden orta alana gelindiğinde görülen mavi kapı. 
tutuklu çocukların sorgu odası olarak tarif ettikleri odanın kapısıydı. Kapıdaki 
oynar tahta ile kapatılıp açılan yaklaşık 20xl O cm.'lik delik, görevlilerce teşhis 
yapmak için pratik bir yöntem olarak ifade edildi ve boşluk tarafın ışığı söndü
rüldügünde bu aralıktan odaya bakılarak teşhis yapıldığı anlatıldı. 

>- Mavi kapıdan girildiğinde odanın yaklaşık 3.5x4 m. ebadında zemini taş. pence
resi olmayan bir oda olduğu görüldü. Odaya girişte sag tarafta duvara gömülü 
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klima, ortada bir masa ve sandalye vardı. Karşı duvarda daha önce odada varol
dugu anlaşılan çizgi şeklinde dolap yerlerine ait izler mevcuttu. Kapının arka
sındaki kırık, duvarlarda yer yer dökülmeler dikkat çekti. Masanın karşısındaki 
kapı ise kilitli oldugu için açılamadı ve yetkililer tarafından apartman boşlugu
nun kapısı olarak izah edildi. 

>- Nezarethane defteri bu odada incelendi. 1998 Genelgesi sonrası l<ayıtların olduk
ça düzgün tutuldugu görüldü. Bakırköy Kadın ve Çocuk tutukevinde bu karako
lu anlatan çocukların kayıtlarının da oldugu görüldü. 

>- Önce mavi kapıdan sonra da beyaz kapıdan çıkılarak tekrar merdiven bölümüne 
gelindi. Bir kaç basamak inilerek sagdaki demir parmaklıklı kapıdan nezaretha
ne bölümüne geçildi. Karanlık, pis, yerleri ıslak, tavandan sular damlayan, ha
valandırması olmayanantre şeklindeki nezarethene bölümünde oturmak için bir 
bank ve orada bekleyen iki kişi mevcuttu. Bu bölümden daha da karanlık daha 
da havasız oda şeklindeki iki adet nezarethaneye geçiliyordu. En sondaki neza
rethanede tahta üstünde yatan bir kişi ile dış bölümele bulunan iki tutuklu ol
dukça tedirgindiler. Herhangi bir kötü muamel görmediki rini, beklemekte ol
duklarını ifade ettiler. Nezarethanelerin yan tarafındaki tuvalet, küçük ve mus
lugu akar halde ve çok pis görünümde idi. 

>- Nezarethane bölümünün havalandırması ve ayclın latması yoktu. Mercliven bölü
mündeki duvarda bulunun ışıktan içerinin gerektigincle aydırılatılclıgı ögrenildi. 

>- Daha sonra üst kat da dahil olmak üzere karakolun diger birimleri gezüdi. Üst 
kattaki teknik büro diye adlandırılan ve görevlilerce açılmayan oda açıldıgıncla 
büro malzemeleri yanında radyo teyp (kaset çalar) ında oldugu görüldü. 

1.2 . İk inci Ziyaret Sırasında Alt Komisyon Heyetimizin Gözlem v e 

Saptamaları ( 03.03.2000. Saat: 23:15) 

Heyetimiz birinci ziyaret sonrasında Tutukevinde tekrar görüşmelerde bulundu. Bu 
görüşmelerde de Karakoldaki alt katta açtırılamamış olan oda hakkında ayrıntılı ta
rif ve kullanıldıgıkonusunda ifadeler mevcuttu ( Tutanak 2000, Sayfa 70 ). Heyeti
miz Tutukevinde yaptıgı ikinci incelemeleri de göz önüne alarak dört gün sonra bu 
karakolu tekrar ziyaret etmiştir. 

>- Karakolun her tarafı bir önceki ine 1 meye göre temiz bulundu. 

>- Merdiven altındaki lüzumsuz oldugu söylenen şya, dosya, dolap ve malzem ler 
oldukça düzenli idi. 

>- İfade alındıgı söylenen mekan düzgün ve temizciL 

>- Mavi kapılı sorgu odası diye belirtilen odadaki geçen sefer apartman boşluguna 
açıldıgı ifade edilen ve açtırılamamış olan kapı , yine anal1tar bulunamadıgı ge
rekçesi ile karakoldaki görevlilerce açılamadı. Bu kez Heyetimizdeki görevliler ta
rafından bu kapı açıldı. 
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>- Kapısı açılan bu küçük oda, mavi kapıl ı sorgu odasına depo hizmeti veren küçük 
bir mekandı. Bu mekanda ıslak hacim. tuvalet ve yukarıya çıkan merdivenin al
tında pek çok malzeme mevcuttu. Ayrıca apartınan içine de küçük bir merdiven 
ile geçiliyordu. Pek çok malzemeyi muhafaza etmeye müsait olan bu bölüınün su
iistimalli kullanılabileceğ;i kanaati heyetilllizde oluştu . Bakırköy Kadın ve Çocuk 
Tutukevindeki tutuklularla ikinci kez yapılan görüşmelerde bu bölüm hakkında 
verilen bilgilerin dogru oldugu gözlendi. Tarif edenlerin manyetolu telefon. sopa. 
falaka ve askıya alınma iddiaları için gerekli malzemenin bulundurulınasına 
müsait olan bu yere ait analıtarın . karakolda bir türlü bulunamaması da bu kuş
kuyu desteklemiştir. 

>- Emniyet görevlilerinin ve karakol yetkililerinin denetimlere açık olmad ıkları göz
lenmiştir. Bu karakolda yapılan inceleme ve denetim sırasında ise Kadıköy Em
niyet Amirinin şu sözleri denetime ne kadar tahamınülsüz olundugunun açık ka
nıtıdır : 

" Şimdi, size bir şey söyleyeyim. Mesela Savcı geliyor bize -nor
malde Adalet Bakanlığının emri doğrultusunda- teftiş yapıyor. 
Savcının, bürolarda, hangi işleri takip edeceği bellidir kanunda; 
yani, herkes gelip de, kafasına göre ben şuna şuna bakacağım 
d iy emez, kanun belirlemiş . Geliyor, diyor ki, ben işte suçlularla 
görüşeceğim, buyurun; "burada işkence var mı" diyor, buyurun. 
Savcı "bana denetleme defterini getir" diyor. Denetleme defteri 
bir idari d eft erdir. Denetleme d efterine yazı yazacak. Diyorum 
ki, sen buraya yazamazsın. Niye ? Sen, burayı adli yönde n de
netlersin. Denet leme def terine ben yazarım ve bu memurların, bu 
büroların üstündeki ma kamla r yazar, idari bir defte rdir. Adam 
yazmış "asayiş büro amiri, bende n izin almadan burayı terk et
t i." Sen ona karışamazsın. Yazarsan sana da yazdırmayacak 
bir ... Çünkü, burası sahipsiz b ir y e r değil. Geliyorlar, herkes, iş
kence ile ilgili araştırma yapacağım. Tamam, buyurun ... Savcı

lar g e l iy or, işkence ile ilg ili . .. Buyur yap, ne ge rekiyorsa hallet. 
Denetle me d efterine yazmış "karakol amiri benden izinsiz eve 
gitti." Yahu o senin görevin mi .. . !?" 

Bu ifadeler aslında denetimierin ne kadar gerekli ve bilhassa asayiş birimleri için 
nasıl bir zorunluluk oldugunu açıkça ortaya koymaktadır. 

>- Bu ziyaret esnasında karakol nezarethanesinde bulunan iki genç Heyet Başka
nının istegi ile mavi kapılı odaya alındı. Heyet üyeleriyle bu gençler arasında ge
çen konuşmalara ait tutanak bölümü : 

Ör nek 12 (Tutanak 2000, s.l71-172) 
( .. .... .... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zaman geldiniz siz? 

BİR TUTUKLU- Gece saat 03.00'te geldim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ayalckabılarınızı çıkarır mısınız? Kötü 
muamele gördünüz mü? 

BİR TUTUKLU- Hayır. 
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TUTUKLU 124- Hayır, görmedik. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yaptılar? 

BİR TUTUKLU- Vallahi insan gibi muamele yaptılar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Meclis İnsan Haleları Komisyonu olarak sa
dece biz varız ... 

BİR TUTUKLU- Bu sefer, hayatımda ilk defa böyle bir şeyle Jcarşılaştım . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Daha önce buraya gelmiş miydi niz? 

BİR TUTUKLU- Ben, daha önce üç dört kere geldim. böyle bir şey görmedim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne fark etti? 

BİR TUTUKLU- Kötü muamele hiç yok. bir kere dayak hiç yok önemli olan. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Daha önce geldiğin zaman işkence mi var
dı? 

BİR TUTUKLU- Açık konuşuyorum, bu sefer şaşırdım. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Kaçıncı gelişin? .. 

BİR TUTUKLU- Nereden baksan. bu benim üçüncü gelişim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Daha önceki gelişlerinde ne oldu? 

BİR TUTUKLU- Askıya astılar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askıya nerede astılar. 

BİR TUTUKLU- Kapının önünde gözümüz bağlandı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hangi tarihte gelmiştin? 

BİR TUTUKLU- Tarihini tam olarak hatırlayamıyorum: ama, en son altı ay ön
ce geldim. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Nerede askıya aldılardı o zaman seni? 

BİR TUTUKLU- Bu odada. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askılar neredeydi? 

BİR TUTUKLU- Gözlerim bantlı olduğu için bilemiyorum. 

TUTUKLU 124 - Şurada dolaptaydı. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Nerelisin? 

BİR TUTUKLU- Ben " ........... " 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Sen nerelisin? 

TUTUKLU 124- Ben " ........... " 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Suçunuz ne sizin? 

BİR TUTUKLU- ikimizin suçu da esrar. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Bırakın bu saçma sapan işleri yahu. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen sefer elektrik vermişler miydi? 

BİR TUTUKLU- Hayır, ben elektrik almadım. 

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

TUTUKLU 124- Bir sefer elektrik verdiler. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede. bu odada mı? 

TUTUKLU 124- Ayaklarıma bağladılar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İdrar yollarına? .. 

TUTUKLU 124- Evet. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Suyu nereden veriyorlardı? 
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TUTUKLU 124- Yan taraftaki. .. 

BİR TUTUKLU- Yan taraftaki Jcazan ... 

EMRE KOCAOGLU (İstanbu l)- Buraya gelirken Jcorlctunuz mu bu sefer? 

BİR TUTUKLU - Çok korktuk: ama, korktuğumuz gibi çıkmadı. Daha 
önce, ciğerlerimden darbe aldığım için anlatamam derdimi, adamlar 
beni ezerler. İki ay önce bıçaklanmıştım. Askıyafalan altrlarsa, iç ka
namafalan yapar, ellerinde kalırım dedim. Daha halen tedavi görüyo
rum. Ama, bu sefer şaşırdım çok iyi davrandılar. Kendi kendime, her
halde Avrupa Birliğine giriyoruz da ondan iyi davranıyorlar diye dü
şündüm. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi. görmediğin başicabirşey uar mr bu
rada? 

BİR TUTUKLU- İlci sefer geldim. burayı hiç görmedim ... Bu adayı ille defa yeni 
görüyorum. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Do/ap/ar uardı? .. 

BİR TUTUKLU- Do/ap falan olduğunu bilmiyorum. ben sesleri d uyuyordu m. 
Gözlerini bağlıyor/ar. içeri giriyorsun: yani. görmüyorsun. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani. şurada bir yere asıldı? 

BİR TUTUKLU- Tabii efendim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Öbür zaman geldiğinde de aynı Insanlar 
mıydı? 

TUTUKLU 124- Ayn ı insan/ardı. birkaç insan değişmiş. 

BİR TUTUKLU- Falaleaya yalırryorlardr. 

(. ......... ) 
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1.3. Karakolun Şematik Görünümü 

~ .. : ... .. 

?Jv··s 20 

8 

1 Karakolun ıçinden alt kata initen merdlven 
2 Merdıven sahanlıgında solda beyaz bir kapı ve birkaç basamak lnllen merdıven 
3 Sagda demır parmaklıklı. kilitli. karanlık nezarethaneye gırış kapısı 
4 Nezarethane içini ıstendigl zaman aydınlatmak üzere kullanılan duvara monte lamba 
5 Tavanından sular akan. pis. havalandırmasız. karanlık nezarethane koridoru ve tahta 

banklar 
6-7 İki adet demir parmaklıklı bölme ile ayrılm ı ş pis . karanlık. havalandırması olmayan ne

zarethane ve tahta banklar 
8 Islak, pıs. her tarafından sızıntısı olan. çok kötü koşullarda lııvalet ve küçük tavaba 
9 Merdiverıden Inişin sol tarafındaki beyaz boyalı kapı ve solda diger bir salıanl ık ile bir iki 

basamak merdlven 
10 Kısmen merdiven altında da gelen ara hal 
ll Merdiven altındaki pek çok malzeme. araba tekerlekleri. kutular. dosyalar vb . 
12 İçlerinde daha çok dosyalar bulunan çelik dolaplar 
13 Holün tam karşısında kazan dairesine girilen kapı 
14 Kazan ile arkasında pekçok malzeme bulunan mekan 
15 Kazma. kürek. yangın söndürme malzemelerı ve kazma kürek sapları 
16 Kapının hemen gırışinde musluk ve üzerinde uzunca hortum 

17 Halden gırilen mavi kapı. kapının altında darbe Izleri. kapının üstünde 20x l0 cm'llk de
lik ve tahta sürgü ile kapatılıp açılan aralık (Holışıgı söndürülerek oda Içindekilerin teş
hısı Için kullanıldıgı Ifade edildi) 

18 Yaklaşık 3.5x4 m. ebadında zemini taş bir oda. içinde bir masa ve plastık sandalye 
19 Duvar içine gömülü klima 

20 Eskiden dalapiarın bulundugunu bellrlen duvar üzerinde çizgi şeklinde izler 
21 Oda içinden geçilen kilitli ve anahtarı bulunamayan. apartmaııa geçiş yeri olarak Ifade 

edilen bölüme aıt kapı 
22 Kısmen merdiven altını da kapsayan küçuk bir mekan 

23 Bırkaç basamak küçük merdivenden çıkılarak ulaşılan. apartman içine açılan kapı 
24 Islak hacım. eski bir tuvalet. 

25 Pek çok malzeme ve araba tekerlekleri vb. 
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2. KARAKOL YETKiLiLERİNİN GÖRÜLENLERE İLİŞKİN YORUMLARI 

Heyet , karakoldaki görevli memurun amirine haber vermesinden sonra kabul edildi. 

Sorgu odasının içindeki kilitli kapı Heyetin ısrarlarına karşın "anahtar bulunamadı" 
ve "oras ı apartman boşlugunun kapısı" gibi gerekçelerle açılmadı. 

Görevliler Komisyonumuzu n İnsan Hakları ihlal lerini araştırdıgı gerekçesi ile bunun 
dışındaki diger konula rda bilgi vermek istemediklerini ima ettiler. 

Ayrıca Komisyonun bulunuş amacın ı ve yetkilerini bilmemeleri neden iyle son dere
ce gergin oldukları görüldü . 

3. SONUÇ 

işkence gördüklerini söyleyen tutukluların, Kadıköy Yeldeğirmeni Karakoluna 
ait mekan ve kişi tanımlamalarına ilişkin anlatımlarının ile Heyetimizin göz
lemlerinin bire bir örtüştüğü saptandı . ( Merdivenler, beyaz ve mavi kapılar iki 
oda ile koridordan oluşan nezarethane, kazan bölümü, ara hol, sorgu odası ve 
deposu vb.) 

Nezarethanelerin ve sorgu odası diye adlandırılan bölümlerin standartıara uy
mayan, pis, yerleri ıslak, havalandırmasız mekanlar oldukları görüldü. 

Klima, t eyp, hortum, dolaplar, kürek - kazma sapları şeklindeki tarif edilen 
malzemeler mevcuttu ve tanırnlara aynen uymaktaydı. 

Ne zarethane defterinin düzgün tutulduğu ve olayları anlatan tutuklu çocukla
rın kayıtlarının olduğu görüldü. 

İkinci ziyarette ise koşullar daha düzelmişti. 

İlk ziyarette sorgu odasında bulunan ve açılamayan kapının ikinci ziyarette aç
tırılması sonucunda yapılan gözlemler, tutuklu iCadelerindeki tanımlamalarla 
örtüşüyordu. Bu küçük oda, sorgu odası için depo görevi gören mekan duru
munda idi. Heyetimizde kötü muamelenin ve hatta işkencenin yapıldığı 

konusunda kanaat oluştu. 

İlçe Emniyet Amiri ve görevliler gergin ve denetimlere karşı tolerans eksikliği 
içinde idiler. 
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4 . TUTUKLULARININ HEYETİMİZE KARAKOL HAKKINDA ANLATTlKLARI 

OLAYLAR 

Bu bölümde anlatılan olaylar Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi 2000 yılı çalışma
larında Alt Komisyon Heyetimizin tutukevinin koguşlarında çocuk ve kadın hüküm
lü ve tutuklularla yapmış oldukları görüşmelerde Kadıköy Yeldegirmeni Polis Kara
kolu'nu ilgilendiren tutanak bölümlerinden alınmıştır. Olayların anlatımlarında pa
rantez içinde sunulan sayfa numaraları. Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi 
TBMM Tutanak 2000'e ait sayfa numaralarıdır. 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 28 ) 

( .......... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞJ<İNSÜT- Başica kötü muamele gören var mı? Senin ismin ne? 

TUTUKLU- .................. .. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen nerede gördün? 

TUTUKLU 10- Ben Kadıköy Yelc/eğirmeni Karalcolıınc/a görc/iim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Ne zaman? 

TUTUKLU 10- Burayo geldiğim zo nıon . Bir oyjolon oldu. Dört gün boyuneo yopmodığım suç
ton tuttu/or. Benim gosp ettiğim şah ıs da beni göstermiyor. "bu değil" diyor. Benim için bir sü
rii lutuno/c yazdılar. Beni yüzleşiirin dedim. yiizleşlirmecliler. Hayalım boyunca ille dejo lcara
lcola girdim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞI<iNSÜT- Avukat var mıydı? 

TUTUKLU 10- Baro avulcolı geldi. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞJ<İNSÜT- Kötü muamele yaptılar mı. dövdüler mi? 

TUTUKLU 10- On/or dövdülcten sonra geleli. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Kim yaptı. gördün mü? 

TUTUKLU 10- Polisler. Mavi gözlü bir kişiydi. Zaten ellerim gözlerim bağlıydı. ellerim Jcelepçe
liydi . Önce lazyileli su tutuyorlar lcomple. ondan sonra c/övüyorlar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Karaleola girdiğ in yer nasıldı? 

TUTUKLU 10- Merdivenlere/en aşağı iniyarsun nezarelhaneye. nezarethanenln lam Jcarşısınc/a. 

KADİR BOZKURT (Sinop)- Tazyilcli suyu elbiseleri çılcarlaralc mı veriyorlar? 

TUTUJ<LU 10- Evet çılcartaralc. anadan doğma. Hatta ben ciğer lıastasıyım dedim. Benim hiç
bir suçum yok dedim. Araba yıkar gibi tazyilcli suyla yıkıyor/ar. Ondan sonra cop/ar. Cop/cı her 
yerine vuruyor yapmad ığım suç için. Dosya kağıdı getiriyor. onu imzalattırıyor gözü m bağlı. On
dan sonra elektrik veriyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞJ<İNSÜT - Sana elektrik verdiler mi? 

TUTUKLU 10- Verdi/er. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Nerede saklıyorlar o aletleri? 

TUTUKLU 10- Gözlerim bağlıydı bilmiyorum. Sadece ayağıma bir Icab/o bağladıle/arını hissedi
yorum. Nereden gelirdilelerini görmedim. Karakol binasının içinden getirdiler. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Falcıica gibi bir şey bağladılar nıı ? 

TUTUKLU 10- Evet. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Kolundan aslılar mı? 

TUTUKLU 10- Yok. osnıodılar: ama sopayla vurdular. tazyilcli su sılctılar. 

( .... .... .. ) 
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OLAY 2 ( Tutanak, s. 29 ) 
( ... ...... . ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen anlat bakalım. 

TUTUKLU ll- Nezaretln karşısında küçük kapı var beş altı basamak çıktıktan sonra. Kapıdan 
Içeri girmeden gözlerimi bağlıyor/ar. sonra sandalyeye otutturup aya/c/arıma vuruyorlar hay
darla. ayaklarımı çıkarıyorlar. dizierime vuruyor/ar. Ondan sonra dört beş kişi ortasına alıyor
lar. yere yatırıp telemeler/e vuruyor/ar. "bu suçları üzerine alacaksın" diyorlar. "Yapmadığım su
çu üzerime alamam" diyorum. Senin üzerine suç vermeden seni bırakmayacağız. diyorlar. Ba
na iki dosya vereceksin. mecbursun. diyor. yoksa savcılıktan gün alır seni ezerim. diyor. Sav
cılığa çıktığımız zaman işkence zoruyla alındığını söylüyoruz. 

A. EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Sen onu söyleyince ne oluyor? 

TUTUKLU ll- Karaleolda verdiğimiz ifadenin geçersiz olduğunu ve yeni vereceğimiz ifadenin 
geçerli olacağını söylüyorlar. 

A. EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Mahkeme kabul ediyor o zaman onu. değil mi? 

TUTUKLU ll - Evet. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ama dayağı yemiş oluyorsunuz. 

TUTUKLU ll - Dayağın acısı geçer de bir de hakaret ediyorlar. 

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

OLAY 3 ( Tutana k , s. 31 ) 
(. ......... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nerede sorgulandın? 

TUTUKLU 12- Yeldeğirmeni'nde sorgulandım. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir tarifetsene orayı. 

TUTUKLU 12- Badruma iniyorsun. katın altında. içeriye girerken gözlerini bağlıyor/at: Soy uyar
lar. çırılçıplak ediyorlar. Önce bir tazyikli suya veriyorlar. Soğuk su hortumla sıkıp veriyorlar. va
nası var. Ondan sonra ıslak suyla cereyana veriyorlar. Cereyanı ayaklarımıza bağlıyor/ar. baş
parmaklarıma bağlıyor/ar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başkajalaka dayak var mı? 

TUTUKLU 12- Yatırıyorlar Ç!rılçıplak. dövüyor/ar. coplarla ellerimize vuruyor/ar. zıplattırıyorlar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Başka kötü muamele yap ıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Copla 
falan başka bir şeyler yapıyorlar mı? 

TUTUKLU 12- Copla dövüyor/ar. ne blleyim. kajamıza gözümüze. neremlze gelirse vuruyor/ar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askıya aldılar mı seni? 

TUTUKLU 12- Askıya almadılar bizi. En son cereyana verdiler. dövdüler. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nasıl birisi bunu yapan? Hiç gördün mü? Bağlı mıydı göz
lerin? 

TUTUKLU 12- Benim gözlerim bağlıydı. içeriye alırken bağ lıyorlar. ondan sonra gözlerimiz bağ
lı olarak giyiniyoruz üstümüzü. dışarı çıkarken çözüyorlar. İçeride ç ı rı lçıplağız. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Elektirik vermeden önce ıstatıyorlar mı? 

TUTUKLU 12- Cereyana vermeden önce ıs/atıyorlar. ısladıktan sonra cereyana veriyorlar. on
dan sonra kurudukça getirip su döküyorlar başımıza. 

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

TUTUKLU 12- Mecbur kabul ettik. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yapanın adı var mı. nasıl bir tip yapan? 
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TUTUKLU 12- Nezaretten yukarı çıkarken gözlüklü birisini gördüm. 

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

OLAY 4 ( Tutanak, s. 31 ) 
( .......... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen de mi Yeldeğirmeni'nde sorgulandın? 

TUTUKLU 13 - Ben de Yeldeğirmeni'nde sorgulandım, amafazla işkence görmedim. Ben onun 
işkence gördüğünü gördüm, beraberdik. Bana su tuttular. copla dövdüler. cereyan vermediler. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen hemen söyledin diye mi?. 

TUTUKLU 13- Ben zaten bir suçum vardı, suçu üstüme aldım. 

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

OLAY 5 ( Tutanak, s. 49 ) 
( ......... . ) 
TUTUKLU 30- Ben 16 yaşındayım. " ............. " doğumluyum. 

Kadıköy Yeldeğlrmeni'nde tutuklandım 2000 yılının ... inci ayının ... nda buraya geldim. Bana 
orada kötü muamele yaptılar. Beni akşam üzeri 6-7 saatlerinde Sarıgazi jandarma aldı. beni 
Kadıköy Yeldeğirmen/'ne verdiler. Ben, yapmadığım bir suçtan dolayı 5-6 gün işkence altında 
kaldım. Benden, otoyla kapkaç istiyorlardı. Ben de yapmadığım için işkence gördüm. Yapma
dım dedikçe sufalakası.falaka. cereyana verdiler. Nezaret badrum katta. Bu tarafında neza
ret var. karşı tarafında sorgu odası var. Sorgu odasının içinde de bir tane daha ayrlyetten bir 
yer var. büyük bir kazan var onun yanında da yıkıyorlar efendim. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Sorgu odasının duvarlarınasıldı rengi neydi, yumuşak mı? 

TUTUKLU 30- Duvarlar sarı renkte, ama yumuşak olup olmadığını hissetmedim. Zaten gözle
rim bağlı girip çıkıyorum, ondan sonra sudan çıkartınca gözlerimi açıyorlar nezarete getirirken 
görüyoruz. Çırılçıplak soyuyarlar efendim. Bize hem gece hem gündüz işkence yaptılar. Benim 
parmaklarımdan. ayaklarımdan, idrar yollarımdan elektrik verdiler efendim. Gözlerim bağlı ol
duğu için elektriğl neyle verdilelerini bilmiyorum. Gözlerim bağlı. ellerlm arkadan kelepçeli ve o 
vaziyette de çıplağız. Cereyan verdikten sonra nezarete gidiyoruz akşama kadar vurmuyorlar. 
ondan sonra alıyorlar su.falaka. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Fa laka nerede? Yan i, gittiğimizde nerede bulablllrlz? 

TUTUKLU 30- Nezaretin tam karşısındaki oda efendim. Nezaret alt katta. nezaretin tam karşı-
sındaki oda. mavi renk/ bir kapı. · 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Falakaları. elektrik verdikleri aletleri sorgu odasının Içinde 
mi tutuyor/ar? 

TUTUKLU 30- Efendim. ben tam olarak. elektrik verdiği şeyi orada saklıyorlar diyemem. Çün
kü, benim gözlerim bağlı gidip geldiğim için bir şey diyemeyeceğ im. 

Falaleaya alırken yere yatırıyorlar. Yer tahta . Orada su sıkmıyorlar. Öbür tarafa al ıyorlar suyu 
orada sıkıyor/ar. Zaten en son gün, tam savcılığa çılcacağım gün 3 tane polis aldı beni onların 
yüzlerini gördüm. Yani. gözlerim açıktı efendim. Bu üç polisten birisi göz /üklü topaç suratl ı bi
ri, bir tane de kısa boylu bir polis vardı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gözlerinin rengi? 

TUTUKLU 30- Gözlerine dilekat edemedim. Zaten hortumla su tutuyorlardı, biz lcarşılarınday
dı lc. Bir tane daha vardı. o da yaşlı . beyaz saçlı bir pollsti. Üçünü gördüm. öbürlerini görmedim 
gözlerim bağlı olduğu için. En son buraya çıkarken gözlerim açıktı Işkence gördüğüm zaman. 
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Efendim, ben 1 aydır buradayım. tahliye oldum gidiyorum. Kadın geldi "bu çocuk değildi" de
di başka suç ortağımı gösterdi, biz yapmamıştık gerçekten, hakim de Inandı serbest kaldım bu
gün gidiyorum. Yani. beraat değil tahliye oluyorum. 

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

OLAY 6 ( Tutanak. s. 50 ) 
( .......... ) 
TUTUKLU 31- Ben buraya gelell6 gün oldu. Ben buraya 6-7 ay önce yine gelmlştlm. Benim su
çum gasp. Bir tanesi hırsız/ıktı, bir tanesi de oto. Onları zaten işkenceyle verdim. öyle ifade ver
mek zorunda kalmıştım. Ben de Kadıköy Yerldeğlrmeni Araştırmada 6 gün işkence gördüm. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Biraz önce arkadaşın anlattı. sen de o mavi kapıları gördün 
mü? 

TUTUKLU 31- Evet gördüm. Gözlerim kapalıydı Içeri aldılar. Ilk baştan soydu/ar ısiattılar ondan 
sonra bayağı Işkence gördüm. Ayaklarıma vurdular. Tarihini tam olarak bilmiyorum, ama 6 
gün öncefalan. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktor raporu alamadın mı? 

TUTUKLU 31- Bir tanesinin Ismini biliyorum. sorgucu Rıdvan diye birisi. Tam çıkarken bize "sa
kın. söylerseniz tekrar alırız. tekrar işkence yaparız" diye öyle şeylerle korkutaraktan ben de 
rapor alamadım. 

Beni gece aldılar. Ayaklarıma vurdular.falakaya aldılar. Sorgu odası nezaretln tam karşısında. 
Alt kata iniyoruz nezaretln tam karşısında sorgu odası .. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- işkence aletleri orada mı duruyor. dışarıdan mı getiriyorlar? 

TUTUKLU 31- Kapı Ica pa lı olduğu için tam olarale göremed im. Orada falalca var. cereyan var. 
her şeyvar yani. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik verdikleri alet nasıl bir şey. yerler tahta mı? 

TUTUKLU 31- Yer tahta. Ellerini şu şekilde yapıp öyle vuruyor/ar. Beni çırılçıplak soydular. Gö
züm kapalı olduğu için kaç lcişl vurduklarını bilmiyorum. ama tahminen 2-3 kişi var. Suyu sor
gu odasında sıkmıyorlar. Başka yerde kazan var. arlcadaşın dediği gibi, orada ısiatıyorlar on
dan sonra sorgu odasına sokuyor/ar. dövüyorlar ondan sonra elektrik veriyorlar. daha sonra 
tekrar nezarethaneye atıyorlar. Ben nezarette 1 gün komada yattım. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka gelenler yine aynı muameleyi görüyor mu? 

TUTUKLU 31- Evet efendim, aynı muameleyi görüyor. Herkes aynı muameleyi görüyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen onların bağırma/arını kulağınla duydun mu? 

TUTUKLU 31- O anda teyp açılıyor zaten. Kimseduymaması için teyp açılıyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Teypte ne çalıyor? 

TUTUKLU 31- "Hangi şeyi dlnleyecekslniz" diye soruyor/ar. ona göre müzik açıyor/ar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen ne dedin? 

TUTUKLU 31- Ben bir şey demedim efendim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sana da sordular mı "hangi müziği dlnleyeceksln" diye? 

TUTUKLU 31- Bana sormadılar da çünkü ben duyuyordum. Tam böyle nezaretin yan tarafın
da kaldığı Için bağırtılar geliyordu. Hatta. benden sonra gelen arkadaşlar. aynı nezarette kal
dığım arkadaşlarım da var burada, onlar da Işkence gördü efendim. Teyp çalıyordu. ama ba
na müzik sormadılar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç defa elektrik verdiler sana? 

TUTUKLU 31- Ben 4 gün kaldım, 2 kere cereyan verdiler, yumruklarla. tekmelerle dövdüler hep. 

18 



EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Ne söyletmek istiyorlardı sana? 

TUTUKLU 31- Ben gasptan geldim, bir dosyadan geldim, arkadaşıma 5 tane dosya şey yap
mışlar. bu olayla benim hiçbir llgim yok. bana "bu dosyayı alacaksın. 15 tane dosyadan aşa
ğı olmaz, 15 dosya vereceksin ya da 10 tane dosya ver öyle kurtulursun, sana dayak atma
yız" diyorlar. 

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

OLAY 7 ( Tutanak, s. 67 ) 
(. ......... ) 
TUTUKLU 58- Evet. kötü muamele sonucu lmzaladım. 1,5 ay önce Kadıköy Yeldeğirmeni"nde 
sorgulandım. Gözlerim bağlı olduğu için işkence yapan polisleri göremedlm ve isimlerini de bil
miyorum. Gözlertml bağladılar. alt katta bir odaya soktular teybin sesini açtılar. 

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

TUTUKLU 58- Tahta kapı/ı, beyaz renkte. Kapıyı açıyorsun giriyorsun 3 basamak inlyorsun, 
gözlerini bağ lıyorlar. Gözlerini bağlamadan önce dalapiarı falan görüyorsun. Kollarını böyle 
bağlıyor/ar. gerdiriyorlar kalaslarla. 2 dalabm üstüne çıkarıyorlar. Alt kat soldaki odanın için
de bir kapı daha var. oradan girince içerde sağda çay ocağı var. tuva/et var yanında. Içerde an
tllca büyük bir teyp ve dolaplar var. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kalaslar nerede duruyor? 

TUTUKLU 58- Aynı odanın içinde duruyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka. elektrik verdikleri alet nerede duruyor? 

TUTUKLU 58- Elektriği gözlerimizi bağladıktan sonra hazırlıyorlar. onu göremedim. Bir şeyi çe
vlriyorlar cereyan veriyorlar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Falakanerede duruyor? 

TUTUKLU 58- Hepsi aynı yerde. Gözlerimizi bağlıyorlar "eğil" diyorlar. aynı yerde çevirlyorlar. 
Yani. benfarkına vardım. ama onlar zannediyor ki başka yere götürüyor/ar. "Eğil şurada çu
kur var"falan diyorlar. Artık bilemiyorum. onların gayesi dalga geçmek ml ya da başka yere 
götürüyoruz havası vermek ml bilmiyorum. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani, o binaya glrdlğln zaman alt kata lnlyorsun, alt katta 
nezarethaneyl geçince ... 

TUTUKLU 58- Hayır. nezaretle beyaz kapı karşı karşıya. İlk önce nezarete atıyorlar zaten. sa
ati gelince nezaretten çıkarıyorlar. Aynı yerde tuvalet var. hortumla baştan aşağı ıs/atıyorlar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka bir şey var mı. gözüne çarpan bir şey gördün mü, ka
zan var mı? 

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

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen orada gece kaldın mı. gece başkalarına da kötü muame
le yapıldı mı? 

TUTUKLU 58- Ben orada 2 gün kaldım. Başkalarına da kötü muamele yapıldı. Kötü muamele 
görenlerden birinin ismi " ......... . " Bu arkadaş 19 da yatıyordu. ama galiba bu akşam tahliye 
olmuş. 

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

OLAY 8 ( Tutanak, s. 83 ) 
( .......... ) 
TUTUKLU 72- Ben 14 yaşındayım. iki hafta önce Yeldeğirmeni Karakolunda 8 gün sorgu/an
dım. Bana orada işkence yaptılar. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O karakolu bize anlatabilir misin? 

TUTUKLU 72- Karakala girince alt katı var orada işkence yapılıyor. Aşağı merdlvenden iniyor
sunuz, orada kazma sapı var onunla ayaklarımıza vuruyor/ar. hortum var orada ıs/atıyorlar. 
gözümüzü bağlıyor/ar. jop var. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gece nerede kaldın orada? 

TUTUKLU 72- Nezarette kaldım. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Oranın ışığı var mı. nereden yanıyor? 

TUTUKLU 72- Işığı var. ama dışarıdan yanıyor. Nezaretle soyunma odası birbirine yakın zaten. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Orada 8 gün kaldığını söylüyorsun. 8 gün boyunca işkence gör
dün mü, arada bir bıraktılar mı? 

TUTUKLU 72- Yok. dakika başı alıyorlar. dayanamadık ifadeylimzaladık. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl polisler. tarif edebilir misin? 

TUTUKLU 72- Sivil polisler. Bir tane var kel. göz/üklü. oraya hep o bakıyor zaten. Adını tam bi-
lemiyorum, ama " ...... .. .... " diyorlar. Gözlerim bağlı olduğu için başka göremedim. 

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

OLAY 9 ( Tutanak, s. 85 ) 

( .......... ) 
TUTUKLU- Buradan bir tanearkadaşımızıda Yeldeğirmenl Karakolunda polisler elinden silah
la vurdu. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Polisin ismini biliyor musunuz? 

TUTUKLU- Ben görmedim, bilmiyorum. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Nereden biliyorsun. kim söy ledi sana? 

TUTUKLU- Bizim arkadaş geldi zaten. yakaladılar getirdller polis ler. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Adı neydi onun? 

TUTUKLU- " ........... " Şu anda Bahçekapı'da yatıyor. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- O zaman. ölmedi yani? 

TUTUKLU- Yaralandı. Bir de işkence yaptılar. tuz bastılar. O yara yerine tuz bastılar. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Onu neden içeri almış lardı? 

TUTUKLU- Otodan. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, o arkadaşın polis ismi söyledi ml? 

TUTUKLU- Hayır. söy lemedi. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç gün kalmış içeride? 

TUTUKLU- O da bizimle birlik te 8 gün kalmış. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 8 gün Yeldeğirmenl'nde Ikiniz beraber ml ka ldınız? 

TUTUKLU- Hayır, biz 6 kişiydik. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Size başka suçlar yüklerneye çalıştılar öy le ml? 

TUTUKLU- Bize başka suçlar yüklerneye çalıştılar. ama biz kabul etmedik . 

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

OLAY 10 ( Tutanak, s. 86) 

( .......... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yeldeğirmenl'nde sorgulanan var mı? 
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TUTUKLU 76- " ............. " lslm/f arkadaş vardı, ama şu anda mahkemeye gitti. O arkadaş da 
buraya geleli 16-1 7 gün oldu. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kötü muamele gördüğünü söyledi ml size? 

TUTUKLU 76- Elektrllcfalan verildiğini söyledi. 

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

OLAY ll (Tutanak, s. 158- 159} 

( ... ...... . } 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aranızda Gayrettepe'de sorgulanan var mı? 

TUTUKLU 117- Var. Gayrettepe'de asayişte ... 

Benim buraya gelmem, Kadıköy Ye/değirmen/ ... Adım bir olaya karıştı. Yeldeğirmeni asayişin
de ... Kendi ayağımla gittim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Tarif et evvela orayı. nasıl bir bina? 

TUTUKLU ll 7- Giriyorsun, altta işkence yeri var. Merdivenden en alta indlrlyorlar. falaka so
pa/arı. cereyan manyeloları var. Böyle. merdivenden indiğin zaman sola kıvrılıyorsun, tek tek 
hücreler var. sağa gtrdlğin zaman işkence odası var. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi tam hatırlamaya çalış. Aşağıya indln merdivenden, 
bu taraftaki kapıda ne var? 

TUTUKLU ll 7- Sağa girdiğin zaman tek tek hücreler var. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tamam. onu geç. Öbür tarafa girdin, tekrar merdivende n in
din llci. üç basa ma le ... 

TUTUKLU 117- Yolc yok. aynı katta. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Pelet. o odada ne yapıyorlar? Su nerede sıkıyorlar? Var mı 
su sıkılan yer? 

TUTUKLU ll 7- Tabii, su sıkılan yer var. Araba lastiği var. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Suyu nerede sıkıyorlar? 

TUTUKLU ll 7- Holde de sılcıyorlar. tuvalet tarafı var holde de sıkıyorlar. Cereyan yaptıkları za
man. zaten şaşal suyu şişeleriyle döküyorlar üstüne. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki, cereyanları nerede saklıyorlar? 

TUTUKLU ll 7- Onları bilemeyeceğim. Gözünü bağlıyorlar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bağlı mı girdiniz oraya? 

TUTUKLU 117- Bağlı sokuyorlar. Benim zaten şu anda Kadıköy Birinci Sulh Cezada duruş
mam var. Beni çolc kötü tehdit ettiler. işkence ... Yedi günlük rapor vermişler bana. Daha çok ver
mesi gereleirdi doktorun. Yedi günlük rapor dosyamda yazılı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tam tarihini söyler misin? 

TUTUKLU 117- " .... ... ... ... "inci ayın " ....... .. .... "inde ayağımla gittim teslim oldum . ... evet. Aynı 
akşam işkenceye maruz kaldım. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Gözün açıldığı zaman işkence odasını gördün mü? Masafa
lan var mı? 

TUTUKLU 117- O odada biz çolc Iş/cence çeleti/c zaten. Bir masa var. polis memurları oturuyor. 
ellerinde kağıt. 

BİR TUTUKLU - Teybl açıyorlar sonuna kadar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Teyp nerede? 

BİR TUTUKLU - İşlcencenin sesi duyulmasın diye teybi açıyor/ar. Teyp. masanın üstünde. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul}- Bu Kadıköy 'de Yeldeğirmeni ... 
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TUTUKLU 117- Yeldeğirmenl. .. Ayağımla gittim. Silah hakkında, olmayan teşhis yapılmış ba
na. Ben ayağımla gittim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Lastikler falan nerede? 

TUTUKLU 117- Altta. işkence odasında. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O odada başka kapı var mı dışarı açılan? 

TUTUKLU ll 7- Onu bllemeyeceğim. 

TUTUKLU 118- Teyp yukarıda duruyor önce, dayağa gitmeden önce. Teybi aşağıya indiriyor
lar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen de aynı yerde ml sorgulandın? .. 

TUTUKLU 118- Evet. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen ne zaman sorgulandın? 

TUTUKLU 118- 4 - 5 sene oluyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aşağıya indirdiler. tey bi açtı/ar. O odada başka kapı var mı? 

TUTUKLU 118- O odaya girlyorsun. yanındanezaret var. lastikler var. cereyanlar var. Onların 
yüzünden, şu halime bakın. İşkence zoruyla kestim. Çok işkence yapıyorlar. 

TUTUKLU 117- Ben. ayın" ............. ''sinde tutuklandığım zaman .. . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu yedi gün raporu sen buradan mı aldın? 

TUTUKLU 117- Hayır. adtı tıp verdi. Fakat. ben şimdi yargılanıyorum. Kadıköy Birinci Sulh Ce
zada. orada yedi günlük raporum var. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu yedi günlük rapor verilme işlemi Yeldeğirmenl'nde mi ol
du? 

TUTUKLU 117- Yeldeğirmeninde .. Bana. düştüm dedirttiler. Düştüm de seni tevkif ettirmeyece
ğiz dediler. Ben de düştüm dedim. Ben düşsem. elim ayağım ... Ben nasıl kendi ayağımla gidip 
teslim olacağım. Telefon açardım. başka zaman geliyorum derdlm. Vücudumda/cl darp izlerini 
muayene etmedi oranın doktoru. Numune Hastanesinin doktoru. Doktor Levent Bey. ayın 
" ........ .... . "ünde çıktım. kendisi gördü, defterine kaydetti. " ...... ....... "sinde geldim, 13 'ü nde dok-
tora. cezaevi doktoru gördü. defterine vücudumda/cl darp Izlerini kaydetti. 

( .......... ) 
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5 . HEYETİMİZiN KARAKOLDAKi İNCELEMESiNE AİT TBMM 

TUTANAKLARI 

BİRİNCİ ZiYARET TUTANAGI 

TBMM 
Tutanak Müdürlüğü 

İnsan Hak. ine . Kom . Tarih :28-29 .2 / 3 -4.3 .2000 Grup : Kenan-Orhan-Alaatin-Rıza 
Sayfa: 70 

KADlKÖY YELDEGİRMENİ KARAKOLU-ARAŞTIRMA ŞUBESi 

(28.2 .2000- Saat: 23.00) 

(Saat 23.00 gibi karaleola gidildi, dış kapıda görevli polis memuru. TBMM İnsan Haleları Komis
yonu üyelerini ve beraberindeki görevli Meclis personelinl. "amirimize haber vereyim" diyerek 
kapıyı açmadı. tahminen 3-5 dakika sonra gelerek kapıyı açtı. 

İçeri girince komisyon üyeleri kendilerini ve görevli personeli tanıttı/ar. karaleolun bazı yerlerini 
görmek istedilelerini söylediler ve karakol amiriyle birlikte nezarethane ve sorgu odasını gezdi
ler. 

Alt kata inişte basamaklar henüz bitmeden solda beyaz bir kapı görüldü. Bu kapı açıldığında 
3-4 basamak merdivenle Inilerele küçük bir alana gelindi. Bu alan merdiven altını da kapsar 
durumda idi. Boşluk altında pek çok dosya. lastik araba tekerlekleri. karışık malzemeler mev
cuttu. Ayrıca bu ana holde çelik dolaplar da yer alıyordu 

Nezarethanenin çok kötü durumda olduğu ve tavanının aktığı görüldü. 

Tutukluların anlattığı şekilde. nezarethanenin karşısındaki. mavi renk kapı/ı, sorgu odasına gi
rildi. ortada bir masa. bir sandalye. yanlarda da dolaplar olduğu görüldü. 

Sorgu odasında herhangi bir işkence aletine rarstlanmadı: ancak. sorgu odasının içindeki ki
litli kap ı , komisyon üyelerinin ısrarla açtırmak istemelerine rağmen. anahtar bulunmadığı ge
rekçesiyle ve de "apartman boş luğunun kapıs ı " olduğu söylenerek açılmadı. 

Sorgu adasının. kapısının üst kısmının yarı açılarak, korldorun ışığı da söndürülerek gerektiği 
zaman suçlu teşhisinde kullanıldığı söylendi ve komisyon üyelerine tatbiki olarak gösterildi. 

Yine. nezarethaneyle sorgu odasının arasında kalan kazan dalrest geztldi, kazma, kürek, ko
valar ve hortum bulunduğu görüldü. 

Kayıt defterleri kontrol edildi. komisyon üye/erince. eskiye nazaran daha düzenli tutulduğu gö
rüldü: anca/c, bilglsayar ortamına geçilmediği tespit edildi. 

Komisyon üyelerinin, nezarethanenln kötü durumu ve kayıt konusunda neden bilglsayar orta
mına geçilmediği sorulduğunda. yeni binaya taşınacaklarından buraya masraf yapılmak tste
nilmedlğlni söylediler. 

Karako/un gerekli yerleri geztldikten sonra, birinci katta bulunan karakol amirinin odasına çı
kılarak sorunları dinlendi ve neler yapılması gerektiği konusunda bilgi alındı. 

(Saat 24.00 gibi karakol ziyareti sona erdirildl. ) 

23 



İKİNCİ ZİYARET TUTANAÖI 

TBMM 

Tutanak Müdürlügü 
İnsan Hak. ine. Kom. Tarih :28-29.2/3-4.3.2000 Grup: Kenan-Orhan-Alaatin-Rıza 

Sayfa: 171-175 

KADlKÖY YELDEGİRMENİ KARAKOLU 

(3.3.2000-Saat: 23.15) 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Geçen sefer geldiğimde bunlar böyle değildi. bunlara son 
derece düzene girmiş. 

Nezarethanede 2 kişi var. 

Ne zaman geldiniz siz? 

BİR TUTUKLU- Gece saat 03.00'te geldim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ayakkabılarınızı çıkarır mısınız. 

Kötü muamele gördünüz mü? 

BİR TUTUKLU- Hayır. 

TUTUKLU 124- Hayır. görmedik. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne yaptılar? 

BİR TUTUKLU- Valiahi insan gibi muamele yaptılar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Meclis İnsan Hakları Komisyonu olarak sadece biz varız ... 

BİR TUTUKLU- Bu sefer. hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Daha önce buraya gelmiş miydlniz? 

BİR TUTUKLU- Ben. daha önce üç dört kere geldim. böyle bir şey görmedim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne fark etti? 

BİR TUTUKLU- Kötü muamele hiç yok. bir kere dayak hiç yok önemli olan. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Daha önce geldiğin zaman işkence ml vardı? 

BİR TUTUKLU- Açık konuşuyorum. bu sefer şaşırdım. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Kaçıncı gelişin? .. 

BİR TUTUKLU- Nereden baksan. bu benim üçüncü gelişim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Daha önceki gelişlerinde ne oldu? 

BİR TUTUKLU- Askıya astılar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Askıya nerede astılar. 

BİR TUTUKLU- Kapının önünde gözümüz bağlandı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hangi tarihte gelmlştln? 

BİR TUTUKLU- Tarihini tam olarak hatırlayamıyorum: ama. en son altı ay önce geldim. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Nerede askıya aldı/ardı o zaman seni? 
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BİR TUTUKLU- Bu odada. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Askılar neredeydi? 

BİR TUTUKLU- Gözlerim bantlı olduğu için bilemiyorum. 

TUTUKLU 124 - Şurada dolaptaydı. 

EMRE KOCADOLU (İstanbul) - Nerelisin? 

BİR TUTUKLU- Ben u ••••••••• ••• 

EMRE KOCADOLU (İstanbul) - Sen nerelisin? 

TUTUKLU 124- Ben " ......... ". 

EMRE KOCADOLU (İstanbul) - Suçunuz ne sizin? 

BİR TUTUKLU- ikimizin suçu da esrar. 

EMRE KOCADOLU (İstanbul) - Bırakın bu saçma sapan işleri yahu. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. FiŞKİNSÜT - Geçen sefer elektrik vermişler miydi? 

BİR TUTUKLU- Hayır. ben elektrik almadım. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. FiŞKiNSÜT- Size elektrik verdiler ml? 

TUTUKLU 124- Bir sefer elektrik verdiler. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. FiŞKiNSÜT - Nerede. bu odada mı? 

TUTUKLU 124- Ayaklarıma bağladılar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. FiŞKiNSÜT- İdrar yollarına? .. 

TUTUKLU 124- Evet. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Suyu nereden veriyorlardı? 

TUTUKLU 124- Yan taraftaki.. . 

BİR TUTUKLU - Yan taraftaki kazan ... 

EMRE KOCADOLU (İstanbul) -Buraya gelirken korktunuz mu bu sefer? 

BİR TUTUKLU- Çok korktuk; ama. korktuğumuz gibi çıkmadı. Daha önce. clğerlerlmden darbe 
aldığım Için anlatamam derdiml, adamlar beni ezerler. İki ay önce bıçaklanmıştım. Askıyafa
lan alırlarsa. Iç kanama falan yapar. ellerinde kalırım dedim. Daha halen tedavi görüyorum. 
Ama. bu sefer şaşırdım çok Iyi davrandılar. Kendi kendime. herhalde Avrupa Birliğine giriyo
ruz da ondan iyi davranıyorlar diye düşündüm. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Şimdi. görmediğin başka bir şey var mı burada? 

BİR TUTUKLU- İki sefer geldim. burayı hiç görmedim ... Bu odayı ilk defa yeni görüyorum. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. FiŞKiNSÜT - Dolaplar vardı? .. 

BİR TUTUKLU- Dolap falan olduğunu bilmiyorum. ben sesleri duyuyordum. Gözlerini bağlıyor
lar, içeri glrlyorsun; yani, görmüyorsun. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. FiŞKiNSÜT- Yani. şurada bir yere asıldı? 

BİR TUTUKLU- Tabii efendim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. FiŞKİNSÜT- Öbür zaman geldiğinde de aynı insanlar mıydı? 

TUTUKLU 124- Aynı lnsanlardı. birkaç insan değişmiş. 

BİR TUTUKLU- Falakaya yatırıyorlardı. 

Kadıköy Emniyet Müdürlüğünün kilitli olan Teknik Bürosu. çilingircller tarafından açıldı. 

Teknik büro malzemeleri dışında radyo teyp (kaset çalar) mevcuttu. Emniyet Müdürü teknik 
büro hakkında Komisyon üyelerine bilgi verdi 
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KADlKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ- Biz de şöyle: Vatan Emniyet Müdürlüğündekl şubeye giderse
niz. orada bir tane nöbetçi vardır. Burada eleman sayısı az olduğu Için, önemli bir şey olursa. 
evinden getlrtlrlz, burası kapalı olur. Buranın görevlisi ayrıdır: çünkü, o. o konuda uzmandır. bir 
başkası onun işini yapamaz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yani, şu anda görevli evde öyle mi? 

KADlKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ - Evet. 

Buranın 24 saat açık kalmasını gerektirecek bir şey yok. Burası. suçlu alındığı zaman parmak 
Izi alınır veyafotoğrafı çekilir: burada yapılan Iş bu. Onun dışında. bir yerde bir olay varsa. o 
olayla Ilgili parmak izinin. olay yerinin araştırmasını yapacak elemanlar vardır. Bunların Işi. 
buradafişleme ilefotoğraf çekmektir. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Şunu öğrenmek istiyorum: yani, teknik olarak da. lleriye dö
nük olarak: Farz edelim ki. şu anda sizin bölgenize girecek bir yerde olay oldu. 

KADlKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ - O olayla ilgili görevli şu anda dışarıda. eklpte yani. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İstediğiniz zaman bulup. çağırablllyorsunuz? 

KADlKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ- Hangisini? .. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Herhangi bir olay olduğu takdirde, buranın kullanılma ge
rekliliği olduğu takdirde ... 

KADlKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ- Buranın kullanıma gerekli olduğu an çok nadlrdlr. olmaz zaten, 
buranın Işi genelde gündüz olur. Niye olmaz: çünkü. buranın görevlisi. şimdi. şu tarihte adliye
ye kimse çıkmaz. bu saatte evrak tanzim edip de. herhangi bir yere sevk olmaz. dolayısıyla 
gündüz olur bu Işlemler. bu adam da gündüz burada olur. Olay yerinde inceleme yapacak 
adam. bir yerde olay olduğunda olay yerine Intikal: yani. adliyeye çıkmaya hazır olan insan
lar buraya gelir. o da gündüzdür. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Burada çalışan kişi ... 

KADlKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ - Polis. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Onun da ayrı bir eğitimi var mı? 

KADlKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ - Var tabii. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Karakolda kaç akademi mezunu polis var? 

KADIKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ - Hepsi akademi mezunu. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki, teşekkür ederiz. 

KADlKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ- Biz denetlerneye her zaman açığız: ama, bunun mahiyeti hak
kında hiçbir bilgimiz yok yani. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Biz İnsan Hakları Komisyonu olarak ... 

KADlKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ- Ama, biz şimdi şunu biliyoruz ki; sizin görevinizle ilgili konu ta
mamen Insan haklarıyla ilgili ve işkenceyl önlemeye yönelik. Şimdi. bizim teknik bürodaki per
sonel kaçta çalışıyor. ne zaman çalışıyor. şu anda nerededir; yani. bu, konu dahilinde ml. on
ları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Evet. konu dahilinde, her şey konu dahilinde. 

Niye rahatsız oluyorsunuz ki?! 

KADlKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ- Şimdi. biz cevap veriyorsalc. bu soruların hangi amaçla sorul
duğunu da bilmiyoruz. 

Mesela ben size soruyorum. diyorum ki: teknik büronun hangi saatte çalıştığı. bu konunun 
hangi kapsamına giriyor? 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Geçen sefer geldiğimizde orası kapalıydı, anahtarı bulunamadı. 
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KADIKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ - Ben Kadıköy Emniyet Müdürüyüm. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Bir dakika ... Bir dakika ... 

Şu anda sizin karşınızda , Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ... 

KADIKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ - Bizim ona hiçbir itirazımız yok. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Tavrınız , Millet Meclisini kabul etmemek anlamında. böyle dav
ranamazsınız. 

KADIKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ- Öyle bir şey söylemiyoruz. Ben diyorum ki, teknik bürodaki bir 
personelin çalışma saati. bu sizin araştırmanın hangi kapsamına ... 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Hangi kapsama giriyor. biliyor musunuz: geçen sefer geldiğimiz 
ibra edildiği anlamına gelir. sevinmeniz lazım . 

KADlKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ - Doğru yani... Ben. şimdi diyorum ki. bu soru hangi kapsam ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ben söyleyeyim. Bugün. polis teşkllatımızın çalışmasında 
en büyük sıkıntı. deliilere dayalı kovuşturma sisteminin yapılamaması. Bunu çalışan da var. 
çalışmayan da var: çalışamayan/arın tümü. Icendi düşünceleri nedeniyle değil. aynı zamanda 
birtakım yetersizlikler nedeniyle oluyor. Kovuşturma aşamasında eğer delil toplamada, delili 
değerlendirmede sorun varsa. o zaman ifadeye dayalı sorgu sistemleri geçiyor ki. bu yanlış: 
bu bir. 

İkincisi, teknik büronun 24 saat çalışıp çalışmadığını öğrenmek ve ona göre üst politika geliş
tirmek -sizin eksikliğiniz olarak değil, birçok yerde çalışmıyor- adli savcılık aracılığıyla mı ola
cak. delil toplayan polis timleri ml oluşturulacak. leriminal timler ml oluşturulacak: ona alt. 0 

politikanın oluşturulması için Adalet Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı ve Parlamentonun ortak çalış
ması; iki. 

Üçüncüsü. bu türdeki düzenlemelerde. kapalı olan odalarda kapalı gibi şeyleri yazdığımız za
man. üç oda kapalıydı. görülmedi, boş u boşuna karakol için bir soru işareti oluşturur: bunu ay
dın/atmış olur. 

KADlKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ - Ben. oranın. açık-kapalı olması olarak değerlendirmiyorum ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bir şey daha söyleyeceğim. Firari sanık kavramı. sizler ta
rafından bilinçli lcullanılablllr: ama, sade vatandaş tarafından ve bu kavramı kullanan devlet 
büro/crasisi tarafından yanlış kullanılır. Çünkü.jirari sanık denildiği zaman. ifadeye dayalı bir 
başkasının sözünde çıkan kişinin. bir noktada aranır hale geçmesi için oluşturulur. 

KADlKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ- Şimdi. bu sizin anlatmış olduğunuz konu, çok apayrı bir konu. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. FiŞKİNSÜT- Hayır. O teknik büroyu görme isteğimizin altında bu yatar. 

Niçin gelip. işte sizin çay ocağının içerisinden ... Anlatımlar var: içeriye glrlliyor. Içerideki çay 
ocağından kapı açılıyor. kapıdan içeriye girilen yerde daha önceden olmuş olabilir. şimdi olabi
lir: ama. biz istiyoruz ki, geçmiştekller tamam bitiyor. bitmiş, çok memnun olduk geçen seferki
ne göre buranın tertemiz olmasından. temizliği kirliliği de çok önemli değil. yapılan işlem önem
lidir: ama. o lfadelerin de bir noktada temizlenmesi lazım. Yani. şunlar şunlar söylenmiş ... 

KADlKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ - Bizim buna bir ltirazımız olmaz. olması da mümkün değil: ya
ni. sonuçta. sizin görüşmüş olduğunuz kişisel bir şey söylemiştir. bu olay doğru mudur, değil 
midir. bu teyit açısından ... Ona bir şey söylediğimiz yok: yani, bazı şeylerin. hangi amaçla so
rulduğunu da bilmek istiyoruz: çünkü. karşımızda başka bir değişlle rapor da çıkabiLir. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama bu rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin raporudur. 

KADlKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ- Ben şimdi burada Kadıköy Emniyet Müdürü olarak cevap veri
yorum. Şimdi benim vermiş olduğum her cevap, beni bağlar. Niye bağlar; çünkü, ben emniyet 
müdürüne karşı sorumluyum. burada ilin valisi var: sizin sorduğunuz her soruya cevap veri-
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yoruz. Yarın. bu nereden çıktı denir. Onun için, biz. her sorunun altındaki şeyi bilmek zorunda
yız . 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Bilemezsiniz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bilemezsiniz. 

KADlKÖY EMNiYET MÜDÜRÜ - Ama. ben cevap veriyorum. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Anlamadım diyebilirsiniz, sorunun burada y eri yok diyebi
lirsiniz ... 

KADlKÖY EMNİYET M ÜDÜRÜ - Cevap vermediğimiz zaman. bu sefer de. cevap vermedi olur. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hayır efendim, birbirimize güvene/im. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Amaç şu ... 

KADlKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ -Amacı biz biliyoruz ... 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Amaç. ülkemizin her açıdan mükemmel olması. amacımız bu. 
Sizin ihtiyaçlarınız var, biz onları da karşılayacağız , en iyi şekilde görev yapıyorsunuz. onu da
ha iyi yapacağız. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - En iyi şekilde yapılmasa dahl.jedakarane yapıldığı kesin ... 
Fedakarca çalışılıyor. çok yük blndirlllyor. istenilenden dahafazla çalıştırılıyor. ayrıca teknik 
yönden donatılmadığı halde. iş isteniyor: yani. sorun burada. Bunu çözerlcen. herleesin haleleı

nı düşünerek, herkesi düşünecek ve kapsayacak politikaları düşünelim. 

KADIKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ - Şimdi. size bir şey söyleyeyim. Mesela savcı geliyor bize -nor
malde Adalet Bakanlığının emri doğrultusunda- teftiş yapıyor. Savcının. bürolarda. hangi işle
ri takip edeceği bellidir kanunda: yani. herkes gelip de. kafasına göre ben şuna şuna bakaca
ğım diyemez. kanun belirlemiş. Geliyor. diyor ki. ben işte suçlularla görüşeceğlm. buyurun; "bu
rada işkence var mı " diyor, buyurun. Savcı "bana denetleme defeterini getir" diyor. Denetleme 
defteri bir idari defterdlr. Denetleme defterine yazı yazacak. Diyorum ki. sen buraya yazamaz
sın. Niye? Sen. burayı adli yönden denetlersin. Denetleme defterine ben yazarım ve bu memur
ların. bu büroların üstündeki makamlar yazar, idari bir defterdir. Adam yazmış "asayiş büro 
amiri. benden izin almadan burayı terketti. " Sen ona karışamazsın. ~azarsan. sana da yazdır
mayacak bir. .. Çünkü. burası sahipsiz bir yer değil. Geliyorlar, herkes. işkence ile ilgili araştır
ma yapacağım. Tamam. buyurun ... Savcılar geliyor. işkence lle ilgilt. .. Buyur yap . ne gerekiyor
sa hallet. Denetleme defterine yazmış "karakol amiri benden izinsiz eve gitti." Yahu. o senin 
görevin mi... 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Görevi değilse. sonucu etkilemez sizi. niye rahatsız ediyor? 

KADlKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ- O zaman ne oluyor. biliyor musunuz: o Jcaralcol amirinin adli gö
reviyLe ilgiLI konundışında idari amiriymiş gibi hareket ediyor. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Sonunda sic il vermiyor ki. .. 

KADlKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ -Ama, bizim bu insanlarla direkt bağlantımız var. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Savcı. hükümetin verdiği bir görevi yapıyor. sizin üstünüzde ... 

KADlKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ- İş te. hükümetin vermiş olduğu görevin dışına çıkıyor: yani, bi
raz daha ileriye götürmek istiyor. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Bize de. savcılardan aynı şikayetler geliyor. "Bize verdiğiniz de
netim emrini yerine getiremlyoruz " şikayet/ de savcılardan geliyor bize. Bakın, bu şikayet etti
ğiniz konu. aslında çok kolay halledilebilecek bir şey . O hal/edilse. o uyum sağlansa. bel/cl bu
gün bizim buraya gelmemize lüzum kalmayacak. Savcının da görevi o; çünkü, savcı, özellikle 
sorgu aşamasındaki bütün şikayetlerden sorumlu. Onu yapmadığı takdirde biz onu sorumlu 
tutuyoruz. O yapamadığı Için biz buraya geliyoruz. Uyum Içinde götürelim biz bunları . mesele 
kalmayacak. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hayır. alışılamamış olan nokta şu, haklılık payı şuradan 
geliyor: Sadece kendi meslek bilgileri ve meslek hiyerarşik denetim mekanizmaları içerisinde
ki bir araştırmaya veya onun bir denetim mekanizmasına alışıksınız. doğru. 

Savcılık. Adalet Bakanlığı çok ayrı bir müessese. Ama bizden. sizin. kendi hiyerarşik denetim 
mekanizmalarınıza uyacak şekilde bir denetim bekllyorlarsa o olmuyor. Çünkü. bizim bakış 
açımız başka; biz bilir miyiz. bilmez miyiz. cahilane ml yapıyoruz. doğru mu yapıyoruz. bu ko
nuyu, siz Icendi üst düzeye kadar. bakanlığa kadar çıkan kendi mekanizmanız içerisinde de
ğerlendirirsiniz. Siz de kendiniz, İstanbul Emniyet Müdürüne, Bakanlığa rapor verirsiniz; gel
diler. şura/arı. şuraları dağıttılar. Bizim kanımızca buna yetkileri yoktu. şöyle olsa daha iyi olur
du ... Ama. sadece ve sadece, bütün karakollar. emniyet müdürlükleri. jandarma karakolları da 
dahil olmale üzere. adliyeler. kriminallaboratuvarlar kendi hiyerarşik denetim/eri; yani. bakan
lığın verdiği yetkiyle olan. üst düzeyden alt düzeye kadar olan yetkinin dışında. bir tek. Parla
mentonun bu komisyonu tarafından araştırılmakla yetkili. Size. hiç kimse gelip de. bir dernek. 
bir başica milletvekili veya kendisine göre bir bilimsel kurul. üniversiteden bir kişi gelip de bu 
şekilde konuşamaz: bunlar ayrı şey. 

KADIKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ- Biz de. ona kesinliklefırsat vermeyiz yani. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Fırsat veririz. vermeyiz yapmayalım: yani. bunlar şey de
ğil. onlar da gelmez zaten. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Başka ülkelerde onların da hakkı var. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Var da. bizde gelmezler. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Keşke. biz de. o ülkeler gibi olabilsek. 

KADIKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ - Biz şuna inanıyoruz: Kanuni prosedür içerisinde her türlü iş
lemlere açığız. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Biz. güzel şeyler görmek Istiyoruz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Herkes güzel şeyler görmek istiyor; sizler de Parlamentoda 
güzel şey görmek istiyorsunuz: birtakım yanlışlıklar. sıkıntılar görüyorsunuz: ama. bunları ko
nuşmamızın yararı var. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Güzel şeyler söylediniz Sayın Başkan. 

KADİR BOZKURT (Sinop)- Evet. müsaade isteyelim. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Benim sizden özel ricam, eleştiriye açık olacağız. Bize yaptığı
nız eleştirinin onda biri kadar kendinizi de eleştlrseniz ... 

KADIKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ- Biz yapıyoruz. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) -Eleştiri. insanı geliştiren bir şeydir. 

KADlKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ- Mesela. biz. son olayları bile. her gün. her hafta. İstanbul Em
niyet Müdürümüzün başkanlığ ında toplanıp. her hafta, bir haftalık kritikler yapılır. önümüzde
ki hafta neler yapılacak. hatalarımız nelerdir. televizyonlar, basın neleri işlemiş. hanglkonuda 

hata yapmışız: biz bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Ama. ben size şunu söyleyeyim: Her 
söylenenin de doğru olmadığına sizin de inanmanız lazım. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Bizler için neler söyleniyor. doğru mu onlar? .. 

KADIKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ - Bir örnek vereceğim. Bir adam aldık. asayiş bürosuna geldi 
adam. Onun tanıdığı bir kişiyi ben de tanıyorum. Beni aradı "lüifen. buna yardımcı olun. ezil
mesin" Halk arasında "ezilmestn" denir ya. Dedim ki, hiç merak etme. hiçbir şey olmaz. Gele
cek, normal yasal işlem yapılacalc. adliyeye çıkacak, hiçbir şey yapılmaz kesinlikle. Adiiye çık

tı. aynı kişi beni aradı "yahu. mahvolmuş bu" dedi. Gel, beraber gidelim adamın yanına de-
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d im. Gittik, hiçbir şey olmamış. Adam ne anlatmış: "beni ezdller. astılar. elektrik verdiler. .. " Bü

tün konu ne. biliyor musunuz: "Ben böyle bir mücadeleden bile sapasağlam çıktım." Çünkü. o 
cezaevinden çıktıktan sonra o insanlar sokakta öyle gözükmek istiyor. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Öylesi de var. Öbür türlüsü olmasın. biz buna razıyız. 

KADİR BOZKURT (Sinop)- Bizim aldığımız bilgilerin. duyumların hepsinin tutanakları var. Ben 
size söyleyeyim: İstanbul'da öyle karakollar var ki, belki. 100 kişiyle görüş tük, o karakoldan 
geçmiş: ama, bir defa işkence görmemiş. İstanbul 'da bu da mevcut. Raporumuza bunları da 
yazacağız . Bir alesaklık varsa , bu aksaklık/arı hep beraber düzelteceğiz. 
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B. GAZIOSMANPAŞA KUÇUKKOY ŞEHIT TEVFIK ASLAN . . 

POLIS KARAKOLU - ISTANBUL 2000 
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Metal ve plastik, bir kısmı kırık sarıdaiye ve koltuklar 
Kömürlük giriş kapısı 
Kömür ve bazı eski malzemeler (Askının bulunduğu arşiv odası) 
Askının bulunduğu arşiv odası 
Tutarıak ile tarif edilerek alınarı askı ve etrafındaki koltuk altı battaniyeleri 
Üst üste konulmuş battarıiyeler, piknik tüpü 
Çelik raflar ve eski arşiv malzemeleri 
Eski ardiye malzemeleri 
Kirli, havalandırmasiZ demir parmaklıklı nezarethaneler ve rarıza 
~ski malzemeler ile ilgili depo, araç artıkları ve tekerlekler 
~çinde eski malzemeler bulunarı ve kilitli kapısı üstünden fenerle bakıları oda 
Uzerinde özel sağlam kilit yuvası bulunan, kapı arıalıtan bulunamadığı 
için üst konturplak kısımdarı kınlarak açıları sorgu odası kapısı 
Nemli ve yeni yıkanmış girişteki taş zemin üzerinde duvara dayalı ve ara
lıklı olarak durarı, içlerinde birçok eski dosya bulunarı çelik dolaplar 
Kapı arkası dahil odadaki duvarların tümünde ses yalıtımını da sağlayan 
açık sarı renkli sünger kaplama 
Odanın girişinde zemini beton oları kısım 
Yerden yaklaşık 10 cm yükseklikte hazırlarımış , odarıın kaları yarısını kap
layan tahta tabarı 
Plastik beyaz masa 
Tavandarı sarkarı ve yüksek wattlı ampulü oları lamba 
Plastik sarıdaiye 
Kapı yanında elektrik prizi ve buvat 
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> Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevinde koguşlarda yapılan incelemeler sırasın
da Heyetimize; farklı tutuklu çocuklar, farklı yıllarda ve defalarca tuvaJet ka
pısına tutundurularak su dolu bu mavi bidonun içine çıplak sokulduklarını ve 
yandaki nezarethanede dövüldüklerini , kendilerine elektrik verildigini ifade etmiş
lerdi . (Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi TBMM Tutanak 2000, Sayfa 68, 89 ) 

> Tuvaletin yan tarafındaki demir parmaklıklı nezarethane de görüldü . Nezaret
hanedeki iki kişi ile kısa bir görüşme yapıldı. (Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutu
kevi TBMM Tutanak 2000, Sayfa 71 ) 

1.2.1 Üst Katın Şematik Görünümü 

D 
8 

14 

ı. 5 

1 Giriş katındaki ziline basıldıgında üst kattan açılan otomatik kapı 
2 Birinci kata çıkan beyaz mermer merdiven basamakları 
3 Birinci kata giriş kapısı 
4 Karakol amirinin oda kapısı 
5 Camlı bölme 
6 Karakol amirinin masa ve sandalyesi 
7 Oturma grubu, sehpa ve dolap (Nezarethane defteri burada incelenmiştir) 
8 "Askı" ile ilgili tutanagın tutuldugu, içinde bilgisayar bulunan büro odası 

9 İçinde süpürge ve temizlik malzemelerinin de bulundugu dolap 
10 Çay ocagı 

ll Tuvalet girişindeki lavabo ve hortum 
12 Alaturka tuvalet, kırmızı legen ve hortum 

13 Tuvalet içinde yaklaşık ı m. yüksekliginde için su dolu mavibidon 

14 Demir parmaklıklı kapısı ve ranzası olan nezarethane 
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2. SORGU İÇİN KULLANILAN ASKI ALETİ İLE İLGİLİ YAPILAN İŞLEM 

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Emniyet Müdürlügü Küçükköy Şehit Tevfik Arslan 
Polis Karakolu'nun 29 Şubat 2000 tarihinde ziyareti sırasında, alt katta kapalı ve 
döşeli , duvarları elyaf sünger kaplı sorgu mekanı karşısında. arşiv olarak kullanılan 
odada, battaniye parçaları ve kol bantları ile sabit, resimlerle tespit edilen askı bu
lundu. Bu askı saat 02:00'da tutulan, Heyetimiz üyeleri ve görevlilerce imzalanan bir 
tutanakla teslim alınmıştır. 
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İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Pek. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Mü
dürü İbrahim Bıçakçı ve karakol yetkilileri ile saat 04.00 su larında yapılan konuş
malar da tutanaklara geçirildi ( Sayfa. 51-57 ) 

Gaziosmanpaşa Küçükköy Şehit Tevfik Aslan Karakolunu taşınma aşamasında ol
dugu ifade edildi ve daha sonra davet üzerine Gaziosmanpaşa Gazi Polis Karakolu 
gezildi. 

3. GAZiOSMANPAŞA GAZİ POLİS KARAKOLUNA AİT GÖZLEM VE SAPTAMALAR . 

Ziyaret Tarih ve Saati 

İnceleme Tutanakları 

29.02.2000, Saat 04:00 

(Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi TBMM Tutanak 2000, 

Sayfa 76-77 ) (Sayfa 57-58 ) 

~ Karakolun modern biçimde yaptırılmış oldugu. daha ziyade terör suçluları için 
kullanılacagı Heyetimizce görüldü. 

~ Şehirden oldukça uzak olmasına ragmen, asayiş ile ilgili karakol olarak da kul
lanılacagı ifade edildi (Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi Tutanak 2000, Say
fa 76 ), ( Sayfa 57 ). 

~ Karakolun nezarethane. ifade alınacak odaları ve büro bölümleri gezildi. Tümü
nün bütün standartıara uygun oldugu gözlendi (Bakırköy Kadın ve Çocuk Tu
tukevi Tutanak 2000, Sayfa 76 -77 ). 

~ Heyetimiz ayrılmadan önce Genel Bilgi Toplama (GBT) ve bilgisayar kayıtlarının 
bulundugu bölümde de incelemelerde bulundu. 

4. KARAKOL YETKiLiLERİNİN GÖRÜLENLERE İLİŞKİN YORUMLARI 

Yetkililer sorgu odasının konumu ve bulunan askı ile ilgili tatmin edici açıklamalar
da bulunamadılar. Karakolda sorgu odası olmadıgını hatta bu odanın kömürlük ol
dugunu söylediler. 

Askı için ise ilk kez gördüklerini beyan ettiler. Daha sonra önceden kalmış ola
bilecegini söylediler. 

Görüşmenin ilerleyen aşamasında yetkililer geçmişte olanların kendilerine fatura 
edilmek istendigini belirttiler. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısının, 

"Efendim bir emir versek bu tip kötü muameleleri önleyebiliriz; 
ancak o zaman da müthiş bir suç patlaması olur, bunun önüne 
geçemeyiz." 

biçimindeki ifadesi (Sayfa 56) ise kötü muamelelerin varlıgını, bunun amirler tara
fından da bilindigini ve engellenmedigini ortaya koymuştur. 
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5. ELE GEÇEN SUÇ ALETİ SONRASI BAŞLATILAN İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMALAR 

5. ı. İdari Soruşturma 

Heyetin Mart-2000 tarihli karakol ziyaretleri sonrasında. özellikle Gaziosmanpaşa İl
çesi Küçükköy Şehit Tevfik Arslan Karakolu'nda bulunan işkence aletinin basında 
haber olarak yer almasıyla konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlıgı Teftiş Kurulu Baş
kanlıgı·nca bir inceleme başlatılmıştır. 

Bu incelemeyle birlikte, 03.03.2000 tarihinde iki mülkiye başmüfettişi görevlendiril 
miş: bu müfettişler, başlattıkları bu ön inceleme çerçevesinde Komisyondan bulu 
nan i şkence aletinin gözaltındaki kişilere karşı ne zaman ve somut olarak kimlere , 
kimler tarafından kullanıldıgı konularında bilgi istemişlerdir (Ek 5 a). 

Komisyonumuzun İç iş l eri Bakanlıgı kanalıyla 10.04.2000 tarih ile gönderdigi ceva
bi yazıda şu düşüncelere yer verilmiştir (Ek 5 b l : 

"Olayın tek bir ilin tek bir ilçesinin tek bir karakolundaki, tek bir aleti 
üzerinde yoğunlaştırılması, soruşturmanın yararı açısından yeterli olma
yacaktır. Sorun emniyette ifade almanın ötesinde bir işlem yapılıp yapıl
madığı ve yurttaşa normal muamele edilip edilmediğidir. İlgi yazınızda bi
zi düşündüren, bakış açısının sorunun bütününü kapsayacak derinlikte 
olmamas ıdır. 
Bakanlık müfettişleriniz, Emniyet teşkilatı içinde bu bilgilere çok kolay
lıkla ulaşabilirdi. Bilgilerin bizden edinilrnek istenmesi, Komisyonumuz
da daha önceki tahkikatlarda izlenen yöntemlere benzerlik nedeni ile 
kaygı uyandırmıştır. Bununla birlikte, Mülkiye Müfettişi Muhlis Gür ve 
Mülkiye Müfettişi Halil Yılmaz'a Komisyonumuzla yaptıkları görüşmede, 
devletin kurumları arasındaki koordinasyonun öneminin gerekliliği de dü
şünülerek tüm bilgiler açıklıkla verilmiştir." 

Bakaniıkça başlatılan ön soru şturma, raporun hazırlandıgı tarihe !<adar devam et
m ekte idi. Bu arada Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü hakkında da Bakaniıkça 
tahkikat açıldıgı basından ögrenilmiş, olayın takibi konus unda m emnuniyet duyul
muştur. 

5.2. Adli Soruşturma 

Heyetimizin ziyareti sonrasında basında çıkan h aberleri ihbar kabul ed en Gazios
manpaşa Cumhuriyet Başsavc ılıgınca. konuyla ilgili olarak bir hazırlık soruşturma
s ı başlatılmıştır . Bu hazırlık soruşturmasına esas olmak üzere Adalet Bakanlıgı Ce
za İ ş leri Genel Müdürh .. 'ı gü kanalıyla Komisyonumuzdan olayla ilgili evrak örnekleri 
ve bulunan falaka aletinin gönderilmesi talep edilmiştir ( Ek . 5 c ). 

Aslında İlçe Savcılığının yetkilerini daha önce kullanarak İlçe karakolundaki 
kötü muameleyi önlemesi beklenirdi. Başlatılan tahkikatın ve bundan sonraki 
uygulamanın gecikmiş olsa da bu yönde gelişecegi umulmaktadır. 
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6. SONUÇ 

Tutuklu ifadelerinde tarif edilen mekanlar ile Heyetimizin gözlemlerinin he
men hemen aynı olduğu saptandı. 

Nezarethane defterlerinin 2000 yılı öncesi kayıtlarının arşive kaldırılmış oldu
ğu bildirildi. 2000 yılı içerisindeki kayıtlarda karakol hakkında iddiaları olan 
tutuklu çocukların isimlerinin bulunduğu görüldü. 

"Askı" da dahil su bidonu, araba tekerlekleri gibi bazı malzemeler ve ses geçir
memesi için özel çabayla hazırlanmış bir oda keşfedilmiştir. Heyetimize 
yanıltıcı bilgiler verilmiştir ve bu oda saklanmak istenmiştir. 

Heyetimizde, kötü muamelenin ve hatta işkencenin yapıldığı konusunda kanaat 
oluşmuştur. Görevlilerin tutum ve davranışları kanaatimizin bu yönde oluşma
sını güçlendirmiştir. 
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7. TUTUKLULARlN HEYETİMİZE KARAKOL HAKKINDA ANLATTlKLARI 
OLAYLAR 

Bu bölümde anlatılan olaylar Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi 2000 yılı çalışma
larında alt komisyon heyetimizin tutukevinin koguşlarında çocuk ve kadın hüküm
lü ve tutuklularla yapmış oldukları görüşmelerde Gaziosmanpaşa İlçesi Küçükköy 
Şehit Tevfik Arslan Karakolu'nu ilgilendiren bölümlerinden alınmıştır. Olayların an
latımlarında parantez içinde sunulan sayfa numaraları, Bakırköy Kadın ve Çocuk 
Tutukevi TBMM Tutanak 2000'e ait sayfa numaralarıdır. 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 3 1-32 ) 

(. ......... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen nerede sorgulandın ? 

TUTUKLU 14 - Küçükköy Karakolunda. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir de orayı tarif et bakayım bana. 

TUTUKLU 14 - Merdivenlerden aşağıya iniyorsun. Bana az vurdular. " ........ . " Komiser var ora
da. dalapiarı çeviriyorlar. Dolabı çevirip suyun içine atıyorlar. sonra çıkarıyorlar. Kapakları çe
viriyorlar. bizi suyun içine attılar kafamızı. sonradan çıkardılar. vurdular. 

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

TUTUKLU 14 - Hayır. Dövdüler. Hepimizi komple soydular. dövdüler. geldik. 

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

TUTUKLU 14 - 55 gün önce oldu. 

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

OLAY 2 ( Tutanak 2000, s. 35 ) 

(. ......... ) 
TUTUKLU 17- Ben Küçükköy Karakolundan geldim. Bana orada işkence yaptılar. Karaleola gi
rince ikinci kata çıkarıyorlar. ikinci katta nezarethaneye atıyorlar. ondan sonra. badrum var alt
ta oraya götürüyorlar orada işkence yapıyorlar. Suçu kabullene kadar işkence yapıyorlar. Çı
rı/çıplak soyuyorlar. önce suyla ıstatıyorlar ondan sonra cereyan veriyorlar.falakaya vuruyor
lar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onları nerede saklıyorlar? 

TUTUKLU 17- Aşağıda ufak ufak odalar var. Sopalar. ikinci katta. yani merdiveni çıkınca he
men karşıdaki odada saklan ıyor. O odaya girince dolabın üzerinde bir tane sopa var. birkaç ta-
ne de ince sopa var onlarla vuruyorlar. · 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki. ayağının altına böyle falaka gibi bağladıkları bir şey 
var mı? 

TUTUKLU 17- Ayaklarından tutuyorlar onlar vuruyor. birisi de ayaklarından tutuyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektriği nereden veriyorlar. o aletleri nereden getiriyorlar. ne
reye saklıyorlar? 

TUTUKLU 1 7- Gözlerimizi bağlıyorlar. onlarda makine var. Bizim gözümüzü bağladıkları için ne
reden getirdiklerini bilmiyoruz. Nereden getirdilclerinl. nereye götürdüiclerini bilmiyoruz. 

45 



TUTUKLU 1 7- 1999 senes inin .......... aymda karaleola aldılar 5 gün kaldım. Benim suçum da 
yok aslında. Bir adamın parasını ald ı m. Aslında ben almadım . lanlana yaptık böy le kavga 
ederken gündüz yaka layıp beni karaleola getirdiler. Beni önce Gaziosmanpaşa Karaleolu a ldı 

önce onlar dövdüler ondan sonra Küçükköy lrifaza verdiler beni. 

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

OLAY 3 ( Tutanak 2000, s. 3 5 ) 

( .......... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki. önce o Gaziosmanpaşa'daki şeyi de an lat bakalım. o 
karakolu da an lat? Onun da mı a ll kalında dayak yedin? 

TUTUKLU 17- ( ......... 1999. 5 gün) Hayır. girince orada ille önce kemer/e falan dövdüler beni. 
Nezarete attı lar. beni 1 saat nezarette tuttular daha sonra Küçükköy'deki/er geldi onlar da be
ni biraz dövdüler ondan sonra beni arabaya bindirerek Küçükköy lrifaza götürdüler. Orada 
elektrik de verd iler. ]alakaya vurdular. askıya çektiler. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askı nasıl , nrıu bir anlat? 

TUTUKLU 1 7- Kollarımı bağladılar koltulclarımın allmdan sopa geçiriyorlar yukarı kaldırıyor/ar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereye asıyorlar? Şimdi bale, Küçükköy Karakolunun alt ka
tına indirdiler seni. dövdüler, suyu tuttular. sorıra nereye astılar? 

TUTUKLU 17- Asmıyorlar. Kollarımızı ille önce sünger/e bağlıyorlar ondan sonra tutuyorlar bizi 
ka ldırıyorlar havaya konuşana kadar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sapay ı arkandarı mı geçiriyorlar? 

TUTUKLU 17- Koliarımda n geçiriyar/ar konuşana kadar kaldırıyor/ar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dotapiarın arasına mı koyuyorlar. öy le duruyor musun? 

TUTUKLU 17- Evet i/cl databın arasma koyuyorlar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sorıra buraya mı getirdiler? 

TUTUKLU 1 7- Orada 5 gün kaldım. sonra buraya getirdiler. 

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

OLAY 4 ( Tutanak 2000, s. 68 ) 

(. ......... ) 
TUTUKLU 59 -Benim s uçum oto hırsız lığ ı. Ben Küçükköy Araştırmada sorgulandım. Ben de kö
tü muamele gördüm. ama banafazla vurmadılar. Tuvalette 1 saatfalan anadan doğma kal
dım. ıslandım . 1 saat kadar da varilin içinde suyun Içinde kaldım. biraz da dayale yedim son
radan ceza evine geldim. Tuvalelin içinde vari/ var onu suyla dolduruyorlar onun içine sokuyor
lar efendim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaçıncı katta? Varilin içine nasıl sokuyor/ar? 

TUTUKLU 59- Varili suy la dolduruyorlar varilin içine girdim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik veriyorlar mı orada. varilde? 

TUTUKLU 59- Varilde elektrik vermiyor/ar. Alt katı var onun. Karalcol. üstü araştırma. en alt ka
tı nezaret. Varilaraştırma katında . yukarıda işkence odas ı da altta. kara leolun altında. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Oraya da aldılar mı seni? 
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TUTUKLU 59- Orada 3 gün kaldım. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Peki. varilin o/duğdu yerde suya solcup dayale mı atıyorlar? 

TUTUKLU 59- Gece saat 2'de uykudan kaldırıyorlar suyun için de 1-2 saat belc/etiyorlar ondan 
sonra çıkartıyorlar jopla dövüyor/ar. 

TUTUKLU 58- Iş istiyorlar. Yani , yapmadığınız işi istiyorlar. Yani. her karaleolda böyle. Bir de 
hakaret ediliyor. 

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

OLAY 5 ( Tutanak 2000, s. 89 - 90 ) 

( ...... ... . ) 
TUTUKLU 81- Ben Küçükköy Karakolundan cuma günü buraya geldim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Orayı bize bir tarif et bakalım. 

TUTUKLU 81- Park var arasında. cami var. lcarşıda lcaralcol. Karaleola girince bir lcapı açıyor
lar yulcarı çılcıyorsun. 2 tane nezaret var. birisi yukarıda. birisi de altta. nezarete çıkartıyor/ar. 
Arlcadaşla biriiiete beni gecenin 3'ünde yataktan kaldırarak araştırma aldı karaleola getirdi. Bi
ze "teyp çalmışsınız" dediler. Bizi ille önce yukarı çıkardılar. komiser aleşam lfademizi aldı. ama 
komiserin adını bilmiyorum. Bu komiser genç. sarı. saçını arkaya doğru tarıyor. sarı bir şey. 
gözleri mavi olabilir. çok zayif. saç rengi sarı. bıyılclı birisi. Bize "teyp çalmışsın" dedi. ben de 
hayır çalmadı/c dedim. Bunları lcomiserin odasında söyledik. Yani. lfademizi odasında aldı. 
Odası. yu/can katta camın önünde. odanın içinde televizyon var. Bana "te yp çalmışsın ·· dedi, 
ben de hayır dedim "bunu soyundurun" dedi. soydu/ar soğuk su tuttular. bir de tuvalette varil 
var varilin içine soktu/ar. Bu varil. mavi bir şey gösüme kadar geliyor. Yani. varilin boyu yak
laşık 1.5 metre civarında ve ağzına kadar suyla dolu. Ille başta soğuk suyu başımdan hortum
la tuttu. yarım saat "söylüyor musun. söylemiyor musun?" dedi "yeri göstereceksin" dedi. ben 
de hayır ağabey. ben hiçbir şey bilmiyorum dedim. ama tutunca mecbur kaldım. tamam. öyle 
diyorsanız çaldım dedim. Soyunduruyor. çıplak vaziyette varile sokuyor/ar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Oralarda bürolar yok mu. etrafta insanlar yolc mu? 

TUTUKLU 80- Var. Araştırmalar var. o kadar söylüyoruz. onlar Icendileri de tutuyor. Komiser ne 
derse onlar onu yapıyor. Orada araştırmada 6-7 tane adam var. Ille önce. karşısındaki. tuvale
lin yanında/ci demir kapılı nezarethaneye koyuyorlar. ondan sonra çağ ırıyor/ar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Nerede soyunuyorsun? 

TUTUKLU 80- Camın orada televizyon var. kağıtlara ifade verdiğin zaman. orada soyunduru
yorlar. elbiseleri orada bırakıyorsunuz. çağırıyor "hadi gel" diyor. yapmadım diyorum. bağırıyo
rum. çağırıyorum. ama yok. Bunlar gecenin 3'ünde. 4 'ünde oluyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Üzerinde hiçbir çamaşırın kalmıyor mu? 

TUTUKLU 80- Hiçbir şey kalmıyor. Daha sonra aldınyar oraya "söylüyür musun. söylemiyor 
musun?" diyor. Ağabey. hiçbir alakam yok. ben evimdeyim. uyuyorum, gece beni evden aldın
yar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- O çıplak halin/e seni nasıl korleutuyorlar. sana ne diyorlar? 

TUTUKLU 80- Elindejopla geliyor "söylüyor musun. söylemiyor musun?" diyor, ben de bilmiyo
rum diyorum. ama yarım saat suya tutunca mecbur kaldım. Bir de varile soktu. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Varile nasıl sokuyor: çünkü. 1 metredenfazla olduğunu söy
lüyorsunuz? 

TUTUKLU 80- "Kapıyı tut içine gir. yoksa kafa üstü lcafanı solcarım" diyor. mecbur /ca/dım. ka
pıyı tuttum. ayağımı varilin üstüne koydum içine girdim. Bunlar yapılırken lcülot da dahil üze
rimde hiçbir şey yoktu. Varilin içinde de 15 daki/cafalan tutuyor/ar. Yani. bunlar yaklaşık 1 sa
at sürüyor. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sonra elektrik mi veriyorlar? 

TUTUKLU 80- Bana elektrik vermediler. Su tuttu, söylediğim zaman başka bir şey yapmadı. 
Ben orada 2 gün kaldım. 

EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Teybin yerini söylemedim. 2 kişi daha vardı, birisi "ben çaldım" 
dedi. lcomiser onu suya bile tutmadı. Bir tane daha var. onu da suya tutmadı bir tek beni su
ya tuttu. Genç çocuk "ben çaldım. bunlar da benim yanımdaydı" dedi. Biz çocuğu da tanımıyo
ruz, sadece görmüşlüğümüz var. Bir de biz cezaevindeydik, yeni çıkmıştık. üzerimize iftira at
tılar. 

TUTUKLU 80- Küçükköy Araştırmada 2 gün kaldım. Ben alta hiç In med/m. Altta işkence var di
ye lndirmediler. Gereyanfalan var yarıt. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen nereden biliyorsun? 

TUTUKLU 80- Çocuklar söyledi. Yani. orası çok pis. Çevredeki karaleolların hepsi Küçükköy Ka
ralcoluna getiriyor. Gazi Mahallesi. Karadeniz.Bana işkence vermediler. sadece yarım saat so
ğuk su tuttular. Bir de mahkemeye gidiyoruz çocuk "ben çaldım" diyor. herhalde ismini karış
tırmışlar dosyaları, hakim "tamam. sen dışarı çık. senin ismin yok" dedi çocuğa. Polislere. yar
dımcı olun diyoruz. bak. çocuk "ben çaldım" diyor. bizim hiçbir alakamız yok biz cezaevindeyiz 
diyoruz. 

TUTUKLU 80- Duymadım, direkt olarak yukarı çı kardılar. 

Ben kendim görmedim. ama başka kişilerden duydum. Gözünü kapatarale aşağı lndlriyorlar
dı. Siyah bir şeyle bağlıyorlar elinden tutuyorlar merdivenden aşağı indlrlyorlardı. Bunu gör
düm. O gece saat 3 elvarında bir kişiyi gözler ini bağlayarak aşağı indi rdiler. ama sesi gelme
di. Beni sadece suya tuttular. aşağı lndlrmediler. 

O aşağı indirdlkleri büyük adamdı. Onu bir daha görmedim. Adam içklliymiş. arabasında si
lah varmış. Adam "silahı arabada bulursanız. arayın bulun" diyormuş. Yani, içeride öyle an
/atıyorlardı. Polisler de arıyorlarmış bulamıyorlarmış. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ona kötü muamele yapıldığını biliyor musun? 

TUTUKLU 80- Bilmiyorum. Sadece. gözü bağlı olarale aşağıya Indird iiclerini gördüm. 

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

OLAY 6 ( Tutanak 2000, s. 98 - 99 ) 

( .......... ) 
TUTUKLU 87- Orası normal bir yer. işkencefalan oluyor orada. Alta iniyorsun. Işkence odası 
var. Beni askıya aldılar. Aşağıda, dipte. bodrumun orada askıya aldılar. Nezaret de var orada. 
ayrıca altta badrum var. oraya aldılar beni. Gözlerim lcapalıydı. ellerim arkadan kelepçellydi. 
Gözlerim bağlı olduğu için duvarları göremedim. 

Beni yatak gibi bir sünger vardı. onun üstüne yatırdılar. Orada işte · lcolum kırıld ı . işkenceden 
kolum kırıldı. Beni yapmadığım bir suçtan dolayı işkenceye aldılar tşte. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askıya aldılar mı seni orada? 

TUTUKLU 87 - Aldılar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl alıyorlar askıya orada? 

TUTUKLU 87- Iki dolabın arasına. On onbeş santim kalınlığında tahtaya geçirlyorlar. Iki dala
bm arasına koyuyorlar. Orada bırakıyor/ar. O askıda kolum kırıld ı işte. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik verdiler mi. su s ıktılar mı? 

TUTUKLU 87- Elektrik vermediler. su sıktılar. Suyu şaşal şişeleriyle getirip sılcıyorlar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Orada bol miktarda şaşal şişeleri görmüştü/c. 
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A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Peki. ko/un kırılınca. kolunun kırıldığını anladılar mı . ne yap
tılar. indirdiler mi? 

TUTUKLU 87 - üstümü giydirdiler. yukarıya çıkardılar. hastaneye götürdüler. kolumu alçıya al
madı/ar da. bir tane d irselelik vardı. onun içine koydular. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Tam tarih verebilecek misin. hangi tarihti? 

TUTUKLU 87 - 1998'de. Tarihini tam olarak bilmiyorum. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. FiŞKİNSÜT- Iki sene önce gittiğinde de mavi varil var mıydı? 

TUTUKLU 87 - Vardı. 

EMRE KOCAOGLU (Is tanbul) - Sen. üst katta mı sorgulandın. alt katta mı? 

TUTUKLU 87 - Alt katta. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Üst kata çıktın mı? 

TUTUKLU 87 - Hayır. 

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

OLAY 7 ( Tutanak 2000, s. 24 - 25 ) 

( ..... .... . ) 
TUTUKLU - ifade vereceğiz diyoruz. suçu kabul etmiyoruz. onlar kafasına göre ifade yazıyor. 
Avukat geldiği zaman kabul edeceksin. diyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Okumadan mı Imzatıyorsunuz onları? 

TUTUKLU- Evet efendim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Okuyacağım derseniz ne oluyor? 

TUTUKLU - Vuruyor/ar. bağrıyorlar. daha kötü muamele ediyorlar. Kolumu kaldırdılar. omuzum
da Ineinme oldu. buram şiştl. Davacı olacak mısın dediler. hayır dedim. Böyle yaparsan her 
gün seni alır. döveriz dediler. Gözdağı veriyorlar efendim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hangi lcara lcol? 

TUTUKLU - Küçükköy efendim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Gözleriniz kapalı mı içeri soktular sizi? 

TUTUKLU - Öyle yapıyorlar zaten efendim. işkenceye alırken bez bağlıyorlar efendim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nasıl bir yer orası . kaç kat merdiven intyorsunuz? 

TUTUKLU - Üç katlı karakol. Girince bir ka t aşağıya lniyoruz. Üç katlı: bir orta. bir alt bir de 
üst katı var. En alt kata indiriyorlar. Zaten onun badrumuna girdin mi. bir tane odası var. Ben 
oraya gözüm açık da girdim. Sırf elyafla kaplı lcomple. hiç duvar gözükmüyor. Sırf elyaj kaplı . 
Bu tarafı tahta. bu tarafı beton. 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Işkence aletlerifalan var mı orada? 

TUTUKLU - Var. 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Neler var. 

TUTUKLU - Bulamazsınız. Başka y ere saklıyorlar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nereye saklıyorlar? Mesela elektrik verdileleri şeyler orada 
mı? Neyle veriyorlar elektriği? 

TUTUKLU - Karaleolda da. karaleolda saklıyorlar. 

TUTUKLU - Şöyle siyah bir kutu geliyor. çevirmeli. Ona göre elelerikten alıyor götürüp saklıyor 
efendim. Karaleolda saklıyor. Işkence yapacağı zaman da getiriyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Başka ne var. sapa mı var? 

TUTUKLU - Baseball sopası var. Ayaklarımı kaldırıp altına vuruyor/ar. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Falaleayı neye bağlıyor/ar. 

TUTUKLU - Falaka 30 kişi üstüne doluyar böyle. Gözlerini de bağlıyor/ar. kim vurduğu belli ol
muyor. Ölene kadar yani. .. Ayaklarıyla basıyor/ar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Kaç tane insan var orada. bu kadar çok Insan mı var? 

TUTUKLU- Akşam hepsi toplanıyor. 4-5 kişi iniyor. 

KADIR BOZKURT (Sinop) - Zevk mi alıyorlar? 

TUTUKLU- Tam üstüne bastın ağabey. işkence yaplı/clarında zevk alıyorlar. Bir de ayrı yeten 
bir ton küfür ediyorlar. 

TUTUKLU - Daha doğrusu uykuları geliyor. bizimle eğ leniyorlar. 

( ....... ... ) 
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8. HEYETİMİZiN KARAKOLDAKi İNCELEMESiNE AİT TBMM 
TUTANAKLARI 

TBMM 

Tutanak Müdürlüğii 

İnsan Hak. ine. Kom. Tarih :28-29.2 / 3 -4.3.2000 Grup : Kenan-Orhan-Alaatin-Rıza 
Sayfa: 70-77 

KÜÇÜKKÖY KARAKOLU-ARAŞTIRMA ŞUBESi (29.2.2000- Saat:Ol.OO) 

(Saat 01.00 gibi karaleola gidildi. Komiser Yardımcısı Mert Özgüvenç'le. nezarethanenln ve sor
gu odasının bulunduğu bodrum kata inildi. 

Bodrum katta bulunan nezarethaneler. kömür/ük. arşiv odası. dapo olarak kullanılan bir oda 
görüldü; diğer iki odanın kilitli olduğu tespit edildi. 

Kömürlük yanındaki eski dosyaların bulunduğu arşiv odasının kapısının arkasında. üzerinde 
delilcler bulunan. 4 parmak kalınlığında kol bantı. 2 parça halinde battaniye sarılı 2-2,5 metre 
boyunda 10-15 santimetre kalınlığında, askı olarak tarifedilen kalas bulundu ve komisyon uz
manınca resimi çekildi. 

Kömürlükte ve depo denilen yerlerde eski otomobil lastiklerine rastlandı. 

Kapalı yerlerin anahtarla açılması istendi, bir müddet anahtarların getirilmesi belele ndi: anca/c. 
anahtarlar gelmeyince, kapıların kontrplalcla kaplı cam bölmeleri kırılarak kapılar açıldı. Killt
li odanın birinde eski atomabii parçalarıfalan vardı. Diğer kilitli ve Komiser Yardımcısı Mert Gü
venç'in. kullanılmadığını söylediği odanın ise tutuklular tarafından tarif edilen sorgu odası ol
duğu anlaşıldı.) 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Anlaşılan. tutukluların tarif ettiği sorgu odası burası. 

GÖREVLİ POLİS MEMURU- Evet, sorgu odası burası. Masası. var. sandalyesi var. yerler ıslak, 
2 tane dolabı var. dolapların üzerine konulacak olan askı var ve 1 tane sorgu sandalyesi. as
kının üstünde kalacak yer. yukarıda tek lambası var, rutubetli. yerden 1 O santimetre yüksek
likte tahta mevcut, duvarlar süngerle kaplı . odada bir adet elektrik prizi var. Bu dolaplar açıla
cak içerisini de göreceğiz. Odanın resmini çekelim arkadaşlar. (Komisyon uzmanınca odanın 
resmi çekildi) 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Mert bey, bu askı. burası da sorgu odası. Bize. geldiğimizden be
ri. buranın kapalı olduğu . kullanılmadığı ve burada sorgu yapılmadığını söylediniz. Size. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haleları İnceleme Komisyonuna yanlış beyan verdiğinizi hatır
latırım. 

KOMİSER YARDIMCISI MERT ÖZGÜVENÇ- Efendim. ben bilmiyorum. "kullanılmıyor" dediler. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Bakın kardeşim . orayı açtırdık "orası lcullanılmıy or, hiçbir şey 
yok" dediniz , ama kullanılan bir sorgu odası. "Burada sorgu yapılmıyor" dediniz, sorgu odası. 
olay ortada. 

KOMİSER YARDIMCISI MERT ÖZGÜVENÇ- Efendim, beni itham eder şekilde konuşuyorsunuz. 
ama gerçekten benim haberim yok. 

Efendim. yetkili amirlerimizi çağırtalım. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yetkili amirierinize haber verin gelsinler. 

(Bir müddet sonra. Nöbetçi Bürolar Amiri Kaan Karalı geldi ve ondan da bu konular hakkında 
bilgi istendi) 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gecenin bu saatinde buraya geliyorsak bir sebebi var. 

Biz birkaç defa Ihbar aldık. Ihbar üzerine, doğru mudur yanlış mıdır. böyle bir yer var mıdır yok 
mudur diye geldik. Tarif edilen bir yer. duvarlar sünger türü elyajla kap/anmış. "Zemin. yerden 
10-15 santimetre yükseklikte. tahta kaplı" deniyordu. halcikaten öyle. Masası var. sorgu oda
sı şeklinde masanın üzerinde yüksek wattlı bir ampül var. yerler nemli. elektrik prlzl var. 

Bu bez parçası nedir? 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- O bez parçası gözbağı mı? 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Herhalde gözbağı. 

NÖBETÇi BÜROLAR AMİRİ KAAN KARALI- Hayır efendim. değil. O gözbağı şeklinde değil. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne bağı? 

KAAN KARALI- Daha önce pankart olarak kullanılmış . şimdi herhalde yerleri silmek Için lculla
nılıyor olabilir. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Peki, gözbağı olarak ne kullanıyorsunuz? 

KAAN KARALI- Biz gözbağı lcullanmıyoruz. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- "Gözbağı o şekilde olmaz" dediniz de, ne şekilde olur? 

KAAN KARALI- Bildiğimiz kadarıyla. televizyonlarda gördüğümüz kadarıyla o şekilde değil . 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Siz buranın sorgu odası olduğunu bilmiyor muydunuz? 

KAAN KARALI- Biz sorgu odası kullanmıyoruz. kömürlük olabilir. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Kardeşim. siz bizimle dalga mı geçlyorsunuz. oranın kömürlüğe 
benzer bir tarafı var mı? 

KAMİSER YARDIMCISI MERT ÖZGÜVENÇ-Burası kullanılmıyordu efendim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama. kullanılmış. Duvarlar süngerle kaplanmış. özel terttba
tı var. 

Buyurun yukarı çıkalım. bir tutanak tutalım. 

("Araştırma" denilen üst kata çıkıldı. çalışma odaları ve banyo gezildi. banyoda. tarif edildiği 
üzere. içi su dolu yuvarlak varil olduğu tespit edildi. 

Banyonun yanındaki nezarethaneye geçildi. Orada Habib Alan ve Hüseyin Karaoğlu adında 
Uel kişinin gözetim altında olduğu görüldü . 

Nezarethane defteri Incelendi) 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu karaleolda görevli olan polis memuru. amir. memur. ne 
varsa çalışanların Isim listesini istiyorum. 

POLİS MEMURU MEHMET ALİ GÜMÜŞ - Aşağıda var efendim. getlrellm. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 1999 yılına alt olan defter nerede? 

POLİS MEMURU MEHMET ALİ GÜMÜŞ - 1999 yılına alt defter yeni karakolumuzda. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Daktilo veya bilgisayarda yazabilecek biri var mı? 

KOMİSER YARDIMCISI MERT ÖZGÜVENÇ - Bllgisayarımız var efendim. 

A. EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Ben yazarım Sayın Başkan. 

(Karalcol hakkında tutanale tutuldu) 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yeni karaleola tahminen ne kadar süre sonra geçllecek? 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHiM BIÇAKÇI - Bu hafta sonu bitecek. zaten büyü/c bir bölümü 
oraya götürdü/c. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ahmet Bey . siz tutanağı Isterseniz bir kere olcuyunuz. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Kömürlükten değil de arşivden aldı
ğınız yazılmış, oysa kömürlükten almışsınız. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Arşivden aldık. kömürlükten değil. Kömürlüğün yanındaki 
arşiv odasından aldıle 
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A. EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Bir de sorgu odasının sorgu odası olduğu bizden gizlendi. 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM BIÇAKÇI - Sorgu yapılmıyor ki zaten efendim. hiç yapılmı
yor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Tarif edilerek. anlatılarak ... İnsanlar biliyor sorgu yapıldı
ğını. 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Orada sorgu odası olabilir; ama. bizden bir şeylerin gizlen
mesi çok yara/adı bizi. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Tek tesellimiz buranın taşınıyor olması. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Benim anlayamadığım. o aşağıda bu
lunan kalasın askı olarale değerlendirilmesi. Ben onu anlayamadım. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çok tipik bir askı. Çünkü. özel olarale deliklerinden çıkartı
larale yapılmış kol askıları var. Çok net olarale tarif ettiler. Böyle böyle bir yapı. sorgu odasın
daki dolaplar çevrilerek askıya konuyor ve üstünde askı olarale kalıyor ve ona şu şekilde. kol
tuklarının altı deste/elenecek şekilde konuldukları söylendi. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - Odun parçası mı. yoksa delileli bir şey mi? 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Delikli. Bayağı özel hazırlamış . Beraber Iner görürüz. Aşa
ğıda duruyor. Odun parçası değil. 

A. EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - İstanbul'da çok yaygın olarak kullanıldığını tespit ettik. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Odun değil. 

A EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Odun değil. 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ iBRAHiM BIÇAKÇI- Böyle bir şey yok. 

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Ona odun demeyin. bize haksızlık ediyorsunuz. 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM BIÇAKÇI- Ne var halcsı.zlılc olacak? Böyle bir şey görme
dim ben. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani bu. hiçbir işlem görmemiş bir tahta parçası olsa. hak
lı olabilirsiniz; ama ne denirse denilsin. isterseniz açalım parantez "kalas" yazınız. Resim ve 
tutanakla sabit olarale diyorum. yani resmi var. Onun kalas veya başka bir şey olması önemli 
değil. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - İşi değişik bazdan alıyorum da. ger
çeği, daha doğrusu, olan bir şeyi gizlemelc pek doğru bir şey değil; ancak ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Onu aşağıda görünüz. ne diye nitelendirirseniz öyle değer
lendirelim. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Bence. oraya. belki askıda kullanıldı
ğı şüphesl arz eden bir kalas denilebilir. Kol bantı denirlcen. acaba /co/ bantları nasıl oluyor? 
Öyle değerlendirmek lazım. 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM BIÇAKÇI - Bir şey yok efendim. Tam bir lcomplike durum 
aniattığınız şekilde. Ben 25 senelik polisim. böyle bir şeyi çözemiyorum yanı. yapmadım da 
böyle bir şey . Böyle bir sorgu da yapmadım. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunlar odanın içerisindeydi, sizin elemanlarınız çıkardı. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - Kol bantı dediğiniz zaman. acaba kol 
bantı özel imal edilen bir malzeme mi. doğrudan böyle bir isim verilen bir malzeme var mı? 

A. EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Bantlar diyelim. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - İpin kalınlığı nedir. onu da bilemiyo
rum. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İpin kalınlığıfalan değil . dört parmak kalınlığında bant. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Ne amaçla kullanılıyor acaba? Bura
da bir askı malzemesi gibi değerlendirilebilir de. acaba asıl üretim amacı nedir? 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ya. nedir acaba?! 

A. EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Bağlamale için üretilebilir. onu aşağıya koyanlara sorun. bi
ze değil. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onlar çok sağlam lcoşululc malzeme olarale üretilmiş olabi
lir. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK -Atlara bağlamaleta lcullanılıyor bazen 
arada. öy le bir koşu malzemesi duydum galiba: ama onun üretim amacı ned ir. onu da bilemi
yorum. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onun üretim amacı, sağlam ve kesmeden bağlayabilecelc 
bir şey olmas ı gerekir. Çünkü yuvarlak bir şey olsaydı. Iceser atardı. Kesmeden bağlayabilecelc 
en sağlıklı ve sağlam şey . 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Herhalde en son lcullanılacalc şey "kol 
bantı .. denmesi zannediyorum. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askı veya kol bantına itirazınız olabilir: ama. malzeme bu 
malzeme, onu siz tarif edebilirsiniz. aşağıya inelim bakalım. tarif getirin. Ne tarif getirilebilir? 
Çünkü kalas değil: yontulmuş. delilcleri açılmış özel hazırlanmış bir malzeme. İp değil: lcalın. 
kesmesini engelleyecek. fakat sarıp bağlayabilmede kullanılaca/c olan sağlam bir malzeme. 
Ondan sonra battaniye değil. özellikle i/ci parça halinde ayrılmış lcoltulc altlarına deste/c olabi
leeele şekilde. O manlctılcla baktığınızda o ... Karakol gibi bir yerde üstell/c öyle bir odada bulun
ması. aşağıda/ci sorgu mekanının karşısında olması. .. 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHiM BIÇAKÇI - Burası taşınıyor şu anda. arşivler taşınıyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Şu anda nezarethanenizde i/ci lcişi var. Çayocağınızda bü
tün teşkilatınız yerinde. bilgisayarlar da dahil olmale üzere. 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM BIÇAKÇI- Taşınma sajhasında olunan bir yer. Taşınmalc
ta olduğumuzunfarkına uarılır yani. 

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Taşınmamış bir şeyden bahsediyoruz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sayın Pele. aşağıya giderele malzemeyi görürseniz iyi olur. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Buraya çıkmadan önce gördiim. 

"Bant" değil de. buna bir isim getirme/c istiyorum. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne söy leyebilirsiniz? 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- "Kol için kullanılan özel bir bant" de
yim olarale birazfarle/ı da. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Malzeme meydanda. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - Malzeme meydanda da, deyim ola
ralcfarlclı olabilir. o düşüncedeyim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O nedenle de. deyimfarkını lcaldırabilmelc için, "resim ve 
tutanalclarla sabit" dedilc. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Resim önemli. resim önemli ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Siz oraya. "bu malzemeyi şöyle değerlendirdim" diyebilirsi
niz. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - Hiçbir şelciide lcola o şekilde bir bant 
Türkiye'de lcullanılan bir bant değildir. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Koşu malzemesi. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - Koşu malzemesi olarale ürelilebilir ya
ni. Onun niçin üretildiğini aslında sorııp öğrenmelc laz1m. 

A. EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Bence tipilc şeyi bant onun, lcemer bantı olabilir. lcol bantı de
meyelim, ama bu bir bant. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Mesela salıncak ipi değil. 

Hazırlık soruturması yapan karaleolun hazırlık soruşturması yapan personele nasıl soruştur
ma yapacağına ait üçer aylı/c eğitime almışlardı. 

iLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ iHRAHiM BIÇAKÇI- Hepsi aleademi mezunu. üniversite mezunu za
ten. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yani soruşturmayı yapanlar aleademi mezunu mu? 

iLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ iHRAHiM BIÇAKÇI - Hayır. polis memurları zaten yapmıyor soruştur
mayı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Ne yapıyor? 

iLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ iHRAHiM BIÇAKÇI - Araştırma yapıyor. Bahse konu olan bölüm bu
rası. Aşağıyla alakası yok. Geçmişte olan bir valoadıı: Taşınma durumunda olduğumuz için 
oradan çıkmış olabilir: ama. burada sorgufalan yapıldığı yok. 

Karako/taşınma sajhasında olduğu için malzemeler sağa sola atılmış vaziyette. Zaten ben ta 
şıyorum burayı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Siz buraya geleli ne kadar oldu? 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHiM BIÇAKÇI - Allı ay . Zaten taşıyorum yani. Bütün birimleri 
oraya taşıdı/c. 

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Müdür Bey. biz sizinle iftihar ediyoruz. dahafazla iftihar et
mek istiyoruz. Şunları temizlememiz lazım artılc. Geleneğimizden kurtulmamız lazım . 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHiM BIÇAKÇI- Beyejenc/1. böyle bir şey zaten yok. Ben bundan 
üzüntü duyuyorum. Böyle bir şey zaten yok efendim. 

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Vatandaş kelime kelime bizden gizlenen oc/ayı anlatmış. Açı
yoruz. aynı oradaki şey var. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Suçlular hep yalan söyler diye düşünüyoruz. Onlar kara
leolların neresinde ne var. hangi katta sorgu odası. nezarethane. kapısının aricasında nevara 
kadar tarif ediyorlar. 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHiM BIÇAKÇI- Efendim. şunu arz etmek istiyorum size: Geçmiş 
dönemden /calan bir bilgiyiejatura bize çıkarılma/c isteniyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Geçmiş dönem değil. Nezarethane defteriniz 2000 yılına ait. 
1999 yılı defteriniz geldiğinde ki. orada n da dört ay hakkınız var demeletir buraya geleli altı ay 
olduğuna göre. O bakımdan da olabilir: ama. sizin dediğiniz olmayabilir. .. Kaldı ki. bu tür bir 
şeyi kimin lcullandığı da belli olmayabilir. kullanılıp kullanılmadığı da belli olmayabilir. yani hiç 
lcullanılmamış da olabilir. 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHiM BIÇAKÇI- Burada hiç /cullanılmadı. Taşınma sajhasında 
ortaya çıkan birtakım şeyler yani. 

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Bizim devletimiz vatanc/aşına kötü davranmamalı. 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHiM BIÇAKÇI- Efendim. bakın. ben sizi Gazi Karaleoluna götü
receğim. Göreceksiniz arasını. Her nezarethaneye kamera lcoydurdwn. Bunları bizzat ben dev
letten beş kuruş almadan. sırf dernek kanalıyla yaptırdım. Modern bir karakol. Biz imajımızı 
değiştirdi/c. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Ye/değirmeni Karaleoluna ne zaman 
gittiniz efendim siz? 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Oraya gittik. oradan buraya geldi/c. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Bana söylemediler de onun için. 

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Çok müspet Jeanaatler hasıl olmuş karakollar da var. Küçük
köy sosyal olarale karışıle bir yerde. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Eskiden 142 Jcaralcolumuz vardı. şim
dt 137/caralco/umuz var. Bu 137/carakolumuzun birçoğu son derece düzgündür: ama. taşınma 
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sajhasında olan, değiştiri/me sajhasında olan. yenilenme sajhasında olan karakollarda bazı 
problemler olabiliyor tabii. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kabuk değiştirme kolay olmuyor. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Olumsuz imaj verecek veya olumsuz 
düşüncelere sevk edecek birtakım şeyler de olabiliyor. 

Bazı şeyleri beraber düşünmemiz lazım. Ben yirmibeş yıldır teşlcllattayım. Bu yirmibeş yılım 
hemen hemen terörle çalışmalarım hariç tamamen asayiş hizmetlerinde geçmiştir. Birtakım 
olumsuzluklar. eskiden yapılan yanlışlıklar olması mümkün: ama. polis. hiçbir zaman Icendi 
halkına. Icendi uatandaşına kötü davranmayı bir görev edinmemiştir. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Edinmemiştir de çaresizlikten yapabiliyor. başka sorunlar
dan olabiliyor. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - Çaresizlik pek normal bir hadise de
ğil. Bir kişinin çalınan veya gasp edilen malını bulmak için bir başka kişiye eziyet etmeninfaz
la bir anlamı yok yani. polisin eline geçecek bir şey de yok. Görev anlayışıyla. elbette diğer ki
şinin malını, gasp edilen malzemesinl, eğer cinayet işlenirsefalllnl bulmak için özel gayret saTj 
edilebilir: ama, bu hiçbir zaman kanunsuz yollarla kanuna ulaşmak anlamında olmamalı ve 
öyle de düşünüyoruz ve bugünkü polis de öyledir zaten. öyle olmale zorundadır. Başka çaresi 
yok. Bir gün mutlaka ve mutlaka delile ulaşmak istiyoruz. Ama önce delili bulmak ... Bu delili 
bulmak için de teknik malzemelerden veya teknik donanımlardanfaydalanmak için özel gay
ret saTj ediyoruz. Bu ne olabilir: bu parmak izi olabilir. bu Laboratuvar tekni/cleri ndenfaydalan
ma şeklinde olabilir. bilgisayardan faydalanma olabilir. Teknik seviyeyi polise verilirse özel 
gayretiere gerele kalmaz . Yeter/ci o teleni/c seviye polise verilsin. 

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Ben sizin burarada başarılı olduğunuzu blllyorum. Sizin bu
rada daha başarılı olabilmeniz için bize yardım etmenize ihtiyacımız uar. Sizinle ilgili telcllj1er 
geldiği zaman birileri bunları bizim önümüze lcoymamalı. Anlatabiliyor muyum? 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Evet. 

A. EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Yani bizim size yardımcı olabilmemiz için, sizin bize yardım 
etmeniz lazım. Çünkü öyle insanlarla karşılaşıyoruz ki on kere aynı işi yapmış. yirmi kere ay
nı işi yapmış. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - Benim göndereceğimfaks içerisinde 
134 defa mahkemeye çıkarılmış. serbest bırakılmış kişilerin isimlerini de yazdım. 

A. EMRE KOCAOGLU- Sonra sizin İstanbul'da şu son dönemde çölcerttlğiniz 200'e yakın çe
teyi çölcerttlğinizi. 3 000 çeteclyl ya/ca/adınızı biliyoruz. Beykoz operasyonunu biliyoruz. Diyar
bakır'daki her şeyi biliyoruz. Ne muhteşem şeyler yaptığınızı biliyoruz. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Beykoz operasyonu, Türkiye'nin ge
lecekte başını ağrıtaeale en büyük belanın temizlenme operasyonudur ve o operasyon olmasay
dı Türkiye'nin belki bir yıl sonra bir iç savaşa sürü/elenme ihtimali vardı. 

A. EMRE KOCAOGL (İstanbul)- Bütün bunları biliyoruz Ahmet Bey. Biz size yardımcı olmale is
tiyoruz: ama, yarın karşımıza gelecekleri de blllyoruz. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- Kendi sölcüğümüzü Icendimiz dileelim 
ki, bir başkası yırtmasın. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Biz gene 1998 yılında geldik Bakırköy Tutukevine ve 2 se
ne önce İki sene sonra geldiğimizde bazı değişikllleler var, ama aynı kadrolar gene görevde. 
aynı olaylar yine devam ediyor. Orada çalışanlardan ziyade Adalet Bakanlığının belli lmlcan
sızlıklarının veya çocuk tutukevi mantığının ne olması gerektiğininfarkında olunmaması olay. 
Yani o mantık ne olmalıdır. o hala belli değil. Bir öğretmen. bir psilcolog gelmiş: ama yine hüc
reler aynen, kötü muamele yine aynen var. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - Efendim, bir emir versek bu tip kötü 
muameleleri önleyeblliriz; ancak, o zaman da müthiş bir suç patlaması olur. bunun önüne ge
çemeylz. 
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(İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Pek'le tekrar badrum kata inilerele badrum katı ge
zildi. işkence aleti, sorgu odası gösterildi, kendisinden bilgi alındı) 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM BIÇAKÇI - Buyurun efendim. şimdi de kısmen taşındığımız 
yeni binamızı gezelim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Tabii. buyurun gidelim. 

GAZiOSMANPAŞA GAZİ POLİS KARAKOLU (29.2.2000) 

(Kısmen taşınılmış olan Gaziosmanpaşa Gazi Polis Karakoluna gidildi; 

Kameralı nezarethanelerlyle. teşhis odasıyla . bilglsayar donanımıyla. otoparkıyla, tejrtştyle 

modern bir yapıya sahip olduğu komisyon üyelerince tespit edildi) 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - İlçe emniyet müdür yardımcılarından bayan var mı? 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHiM BIÇAKÇI - Var efendim. Bayan memurlarımız var. 24 saat 
nöbet tutuyor/ar. 

Kamera koydurdum. karaleolun etrafını 1,5 kilometreye kadar zumlayacak şekilde her tarafı 
kontrol ediyoruz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Burası asayişten çok terörle mücadeleye yönelik olarak di
zayn edilmiş gibi. 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM BIÇAKÇI - Asayiş. Zaten orası yıkılıyar diye büyük bir bö
lümünü buraya topladık. 

A. EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Burada her martjet var. 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHiM BIÇAKÇI - Bunların hepsini kendi mali imkaniarımızla yap
tım. Devletin bir kuruş katkısı yok. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Çok güzel olmuş . 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHiM BIÇAKÇI - İlçe emniyet müdürlüğü binasında da nezaret
hane/er var. bina çevresi. aynı şeyi orada da yaptık. Gaziosmanpaşa meydanını. her tarafını 
24 saat kontrol altında tutuyoruz. 

A. EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Çok güzel. çok modern. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Flrarl sanık diye kime diyorsunuz? 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHiM BIÇAKÇI - İsmi belli olup da yakalayamadığımız sanıkiara 
diyoruz. Suç işlemiş kaçmış. btzce blllnen kişi. Onu takip ediyoruz.Onlarajlrarl sanık diyoruz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizce bilinen. ama kendisi tarafından bilinmeyen. 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHiM BIÇAKÇI - Kendisi tarafından biliyor da kaçak. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Diyelim ki birisi soruşturma sırasında ifadesini söylerken. 
"ben bu işi yaptım. ama yanımda da Hasan vardı." Hasan 'ın adresi ve salresi tespit edileme
diği Için . adı var. ama adresi tespit edilemediği içinjlrari sanık olarak kaydınız var: ama Ha
san bunu bilmiyor. ama buna rağmen adıjlrarl sanık, değil ml. 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM BIÇAKÇI - Evet. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Flrari sanıklar konusunda mesela GBT'sini de veriyorsunuz 
onunfirarl sanık diye. 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM BIÇAKÇI- Ama suçunu bilmeylnce GBT'ye girmez. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK- GBT'ye girmesi için kimlik tespitinin 
yapılması lazım, nüfus kayıtlarının tam olması lazım ki jlş açılabilsln. aksi takdirde fiş açıl
maz. Sadece ilgili birim bilir. onu aray.ablllr: çünkü o da net bilmiyor diğer sanık da. Onun için 
açık kimliğini tespit etmek lazım . 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Açık kimliğini tespit edip. adresini ve bulunduğu yeri bile
mediğiniz takdirde. tabii . ki başka iller de arasın diye bilgi vermek durumundasınız. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - İşte. o zamanfiş açılır. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - O zamanfiş açıldığı zaman. gene o sanığın haberi yoksa. 
çünkü adr:esi olmadığı için haberi olmayabilir: ama ad. soyadı ve kimlik bilgileri olabilir. bu çok 
doğaldır. O zaman. o kişinin devlet memurluğuna. kamu görevine veya başka türiii bir şeye. ör
neğin sınava. başka bir şeye girdiği zaman. GBT'den o temiz kaydını almak istese GBT'de kay
dı çıkar mı? 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AHMET PEK - O zaman çıkar. GBT kayıtları sadece 
oraya değil, nüfusa yazılıyor. tapuya yazılıyor. benzeri kamu kuruluşlarına. daha doğrusu. In
sanların yararlandığı birimlerin hepsine yazılıyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Çok teşekkür ediyoruz sabahın bu saatinde verdiğiniz bil
giler için. 
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C. ÜSKÜDAR ÇİNİLİ POLİS KARAKOLU 

Ziyaret Tarih ve Saati : 03.03.2000, saat 24.10 

Karakala Ait Tutuklu 
ifadeleri (2 olay) 

İnceleme Tutanakları 

Tutuklularm Heyetimize Karakol Hakkmda Anlattıklan Olaylar 
Sayfa 63-64 

Sayfa 65-70 
(Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi TBMM Tutanak 2000, 
Sayfa 176-180 ) 

1. HEYETİMİZiN KARAKOLDAKi SOMUT GÖZLEM VE SAPTAMALARI 

)o- Çinili karakolu her yönü ile tarihi bir bina .. Gezilen tüm mekanlarda tadilat mev
cuttu. Ancak tutuklu ifadelerinde belirtilen küçük nezarethanelerin, banyo alan
larının , kalorifer tesisat mekanlarının tariilere u ydugu görüldü . 

)o- Yapılmakta olan tadilata ragmen mermer kurna, hamam ve yan taraftaki demir 
mazgallı kapı bulundu . Bu kapı açıldıgında önümüze çıkan ve karanlık bir 
kuyuya iner görünümde ki demir merdiven dikkatimizi çekti. 

)o- Demir merdivenden alttaki mahzene inildiginde , karanlık , magarayı andıran. pis 
ve ürperti veren bir mekan ile karşılaşıldı. 

)o- Görülen bu mekanlar tutuklu ifadelerinde yer alan eskiye ait kötü muamele ve 
işkence yapılan yer tanımlamalarıyla birebir örtüşmekte idi. (Bakırköy Kadın ve 
Çocuk Tutukevi TBMM Tutanak 2000, Sayfa 94-95 ) ( Sayfa no: 63-64 ) 

1.1. Küçükleri Koruma Şube Müdürlüğü 

)o- Üst katın Küçükleri Koruma Şube Müdürlügünce tadilat .yapılarak projelendiril
miş oldugu görüldü. 

)o- Bu kat sokakta kalan ve suistimale ugramalarının önlenebilmesi için yogun ça
b a h arcanan çocukların gece gündüz getirilerek geçici bir süre barındırılına me
kanı olarak düzenlenmişti. 

)o- Tertemiz bir mutfak, yemek odası . kız ve oglan çocukları için ayrı ayrı olan ya
takhane şeklinde odalar görüldü. 

)o- Pek çok meslek kuruluşları , sivil toplum örgütleri , yerel yönetimler ile işbirligi 
içerisindeki bu birim "Polis Güçlendirme Vakfı" tarafından finanse edilmiş . 

)o- Heyetimiz bilinçli ve özverili bir polis memurunun gecenin o saatindeki ugraşısı
na tanık oldu . Komisyon Başkanımız , Birim Amiri Filiz Başkamisere telefonla te
şekkür etti ve başarılı çalışmalarından ötürü kutladı. 

Aslında sokakta kalan çocukların suiistimalinin önlenmesi ve suça itilmeleri
nin engellenmesi sosyal devletin en önemli özelliği ve görevidir. Devletimiz yü
rütme organları aracılığı ile bu soruna en iyi çözümü bulmalıdır. 
Polis Güçlendirme Vakfı'nın birinci derecede hizmet ve destek götüreceği alan 
ise polislerimiz olmalıdır. Bu amaçla: 

61 



Polislerimizin başarıh çocuklarına eğitim desteği ve burs imkanları yara
tılması. 

Yurt içi ve yurt dışı paneller, konferansiara katılabilme. bildiri sunabilme 
olanaklarının yaratılması. 

Akademik çalışma yapmak isteyen polisierimize yurt içi. yurtd ı ş ı gereken 
desteğin verilmesi. 
Pek çok konuda (bilgisayar, !isan. kriminal) bilgi desteğine ilişkin eğitim 
sağlanması, 

Toplumun suçlu kesimleri ile devamlı meşgul olan polis teşkilatının sene
de en az bir kez ailesi ile ilieri dışında yurt içi veya yurt d ı şı tatil yapabil
me olanağının sağlanması. vb. 
Ama en azından taşımaktan onur duydukları kimlik-arma-kokart gibi 
malzemelerin ücretsiz alabilmelerinin sağlanması, 

gibi sayılabilecek pek çok moral değer taş ıyan hizmetlerin Polis Güçlendirme Vakfı 
tarafından sağlanabileceğini ve/veya sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Görevle
rin ve varlık nedenlerinin birbirine karıştınlmaması gerektiğine inanıyoruz. 

2. KARAKOL YETKiLiLERİNİN GÖRÜLENLERE İLİŞKİN YORUMLARI 

Üst katta yer alan Küçükleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde gecenin geç saatlerinde 
özverili bir polis memurunun çalışmaları görüldü. Karakolun diğer bölümlerindeki 
görevliler de Heyete yardımcı olmaya çalıştılar. Ancak soruları da geçiştirdil er. 

Heyetimize. yeni bir kadro ile yeni bir başlangıç yapılmak üzere gösterilen çabalar 
anlatıldı. 

3 . SONUÇ 

Tutuklu ifadelerinde kötü muameleleriniddia edilerek tanımlandığı mekanlar
la Heyetimizin gözlemleri tam olarak uyuşmuştur. 

Heyetimiz için yapılan tadilata rağmen tutuklu ifadelerinde yer alan mekanla
rı saptamak zor olmamıştır. 

Eskiye ait mekanlar uzun bir dönemi anlatıyor ve onların uzun bir dönemdeki 
izlerini taşıyordu. Sorgu yapılan yerler son derece pis ve ürpertici idi. Heyeti
miz bir film sahnesinde yaşadığını hissetti. 

Aynı binanın üst katındaki Küçükleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde ise alt kat
ların tersine bir şefkat ve iyilik birikimi vardı. Bu tezat, istenirse ve doğru el
lere teslim edilirse karakolların şikayet yeri olmaktan çıkacağının bir gösterge
si olarak değerlendirildi. 

Üsküdar Çinili Polis Karakolunda tadilat ve yenileşme çabaları ve daha farklı 
çalışma heyecanı taşıyan personel Heyetimizde geleceğe dönük umut yarattı. 
Eskinin izlerinin silinmesi ve değişimin başlaması için çaba harcandığı kanaa
tine varıldı . 
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4. TUTUKLULAR TARAFINDAN HEYETİMİZE ANLATILAN OLAYLAR 

Bu bölümde anlatılan olaylar Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi 2000 yılı çalışma
larında alt komisyon heyetimizin tutukevinin koguşlarında çocuk ve kadın hüküm
lü ve tutuklularla yapmış oldukları görüşmelerde Üsküdar Çinili Polis karakolunu 
ilgilendiren bölümlerinden alınmıştır. Olayların anlatımlarında parantez içinde su
nulan sayfa numaraları, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi TBMM Tutanak 
2000'e ait sayfa numaralarıdır. 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 94 - 95 ) 
(.o o o o o o o o.) 

TUTUKLU- 00. ayın 000 inde. 1999'da. İki gün kaldım. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne muamele yaptılar? 

TUTUKLU- Elektrilc.falaka. askı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - O karaleolu tarif eder misin? 

TUTUKLU - Çinili Asayiş Araştırma Şubesi. Orada iki tane merdiven var. Giriyorsun içeriye. 
ilk sağdan Içeriye giriyorsun. ileride sorgu odasıfalan var. Ondan sonra ille sağdan gittiğin za
man solda bir kapı daha var ileride. Orada zile basıyorsunuz aşağıya iniyorsunuz. Zindan gi
bi bir yer. buradan da kötü yani. Orada e/ektrilc.falaka. Böyle mermer taş var. Askıya alıyor
lar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Mermer taş ta ne yapıyorlar? 

TUTUKLU - Mermer taşa yatırıyorlar. elierin kolların kelepçe/i. altında sadece şort. başka hiç
bir şey yok. Tazyilcli suya alıyorlar. şortunufalan çıkarıyorlar. Tazytkli suyla ıs/atıyorlar. elekt
rik veriyorlar. Elektrik kablosunu istediği yere takıyor. Gözlerimiz bağlı olduğu Için nasıl bir ma
kine olduğunu göremlyoruz. Bir şeyi çev/riyor. hani dönme/i telefonlar var ya, onun gibi bir şey. 
sesini duyuyoruz çevirince. İki tane databın arasına tahtaya bağlıyor/ar. 10x15 gibi kalas. Şu 
kolunun iki tarafından geçiriyor. üstüne sünger geçiriyor. Süngeri sarıyor. onun üstüne de böy
le sıkıca bağlıyor ipi, kaldırıp iki do/aba koyuyor. 

TUTUKLU- Gündüzfalaka yaptılar. elektrik verdiler. ıs/attılar. Gece de aynı şekilde devam et
ti. Üç beş tane polis geldi. beni böyle soydular. Ayrı birnezaret var karşı tarafta karakolun. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İsimlerini Ilatırlıyor musun? 

TUTUKLU- Bir tanesi "oooooooo•oo·" Böyle bacağı topa/. Bir de beyaz saçlı biri. Adını unuttum. 
"00 00 00 00" olması lazım. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yani, o karakoldan girip alt katına Inildiği zaman bu mal
zemeyi nereye saklıyorlar? 

TUTUKLU- Hepsi meydanda duruyor böyle. Mermer meydanda. Mermerden duş şeyi gibi bir 
şey var. içi böyle içeri göçü/c, oraya götürüyor zaten. Hamam şeyi gibi bir yer var. oraya alıyor
lar. orada yapıyorlar. Zaten orası belli değil. Karaleolun arka tarafında banyosu var. Banyoya 
gittiğin zaman demir bir kapı var mazgallı. o kapıyı açtığın zaman aşağıya doğru merdiven dö
nüyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Karaleola giriyorsunuz. giriş katından. Aynı katta arka ta
rafa gittiğiniz zaman banyo var. Banyonun olduğu yerde mazgallı yerden alt ka ta merdivenle 
iniyorsunuz. elelctrilc.falaka, her şey orada. 

TUTUKLU - Getiriyorlar mı. orada mı duruyor. gözlerimiz bağlı olduğu için tam olarale göremi
yoruz. Siyah bandajla bağlıyor/ar. bir de görmemesitçin bandajı ıs/atıyorlar. 
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OLAY 2 ( Tutanak 2000, s. 58 } 

(. ..... .. .. ) 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Öğrenci misin? 

TUTUKLU 43- Sosyal Mesken Ilköğretim Okulunda öğrenclylm. Ben bir de Üsküdar Çinlll ka
rakolunda sorgulandım. Garaj kapsından glrlyorsun. birinci katta pancurlu beyaz bir kapı var. 
Orada solda en dlpte nezarethane var, Içinde oturak var. mazgal ve bir tane penceresi var. Sağ
da en dlpteki nezarethanede Filistin askısı var. Odanın duvarları siyah ren/ete. ujalc bir masa 
ve sandalye var. Beni orada 1-1.5 metre boyunda siyah bir kablo lle dövdüler. 

( ..... .... . ) 
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5. KARAKOL İLE İLGİLİ HEYETİMİZiN İNCELEME 
TUTANAKLARI 

TBMM 
Tutanak Müdürlügü 

İnsan Hak. ine. Kom. Tarih :28-29.2/3-4.3.2000 Grup: Kenan-Orhan-Alaatin-Rıza 
Sayfa: 176-180 

ÜSKÜDAR ÇİNİLİ KARAKOLU 

3.3.2000 Cumartesi Saat : 24.1 O 

Çinlll Karakolu tarihi bir bina. Eskiden avdan dönen sultanlar konaklama yeri olarak kullan
mış/ar. Etra.jtalci dört karakol lcapatılımış ve kapatılan karakolların bölgeleri buraya dahil edil
miş . Binada tadilat var. gözaltında kimse yoktur. Gelenler asayiş şubeye gönderfliyor. Bina
nın ilcinci katı Küçükleri Koruma Şube Müdürlüğü olarak kullanılıyor. 

(Bina dolaşılarak geneli hakkında bilgi alındı) 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Çok güzel bin bina. karakol olarale kullanılması. .. 

Kapatılan o dört kara.lcol. buraya ne kadar uzaklıktaydı ve niçin kapatıldı? 

POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - İstanbul genelinde bir uygulama oldu .. . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu tarihi bir yer. başka türlü değerlendlrlllp. lcullanılabfllr. 

KÜÇÜKLERİ KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tam olarak bumnın adı nedir? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - İstanbul Küçükleri Koruma Şube Müdürlüğü. 

Bu çocuk evden kaçmış. Geldiğinde ptstl. yıkadım. Yalan söylüyorlar. genelde aile baskıları, bil
mem neler. Genelde doğu kökenli allelerde. işte para kazanacaksın. getlreceksin. getirmezsen 
dövüyor/ar. ondan dolayı korkmuş çocuk. Kendisi Ağrı/ı. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Ne yapacaksınız şimdi? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Biz bunun ailesine ulaşmaya çalışıyoruz: neden dövüyor. .. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Uzman var mı? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Pslkologlar var. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Bunun allesini buldunuz. ailenin hayat şartları ve gelir seviyeleri 
çok düşük. bakamayacak durumda. o zaman devlet ne yapıyor? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Kurumlar. yurtlar var. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Alıyorlar mı? 

PO LİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Tabii... Hasan Gemtel Bakanımız var. o sorumlu. yurtla flgi
lenlyor. okuyanları okula yolluyarlar. ihtiyaçları karşı/anıyor. ll. ilçe kaymakamlık/arından sos
yal hizmetlerden yardım alınıyor. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Bunun esas raporunu tutacak olan kim? 

POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Mahkeme kararıyla koruma kararı alınıyor. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Burası hakkında bir bilgi edlnellm. 
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POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Ben, polis memuru Zülfü Büyük. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Burası nedir? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Burası. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Küçükleri Ko
ruma Şube Müdürlüğü olarak görevimizi !fa ediyoruz efendim. Evden kaçmış çocuklar. dışarı
da istismar yapılıp. selpak satarak, araba camı sildirilerek menfaat temin edenleri. işte biz Is
tismardan alıyoruz. getiriyoruz şubemiıe ... 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- O çocukları aileleri ml o şekilde. yani çevreleri ml o şekilde itiyor. 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK -Aileleri. çok nüfuslu aileler. .. Demin bir tane daha vardı. Mar
din Savur"dan gelmiş/er. Bağcılar"da kirada oturuyorlarmış. 9 lcardeşleşmiş . babaları işsiz. o 
tip ailelerin çocukları. 

KADİR BOZKURT (Sinop)- Bu çocuklara kaç yaşına kadar bakılıyor? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- 18 yaşına kadar bakıyoruı. 

Tinereller oluyor. sürekli geliyorlar. kayıtlarımııda mevcut. Tinercileri alıyoruz "tedavi'· görmek 
istiyoruz"" diyorlar. AMATEM"e, Balcırköy"e yolluyoruı.Genelde orada tedavi olmuyor/ar. bir gün 
veya iki gün sonra kaçıyorlar. tedaviye cevap vermiyor/ar. Bağımlılık yapmış ... 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- isteyerek mi geliyorlar buraya? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Alışıyorlar. burayı evleri gibi görüyorlar. Biraz önce. Taksim 
Mc Donalds"ın oradan bana telefon ediyor ""Ağabey. ekibi yolla. beni al ... ·· Çünkü. burada ya
tak var. yemek var. 

Ben bu işi severe le yapıyorum. Biraz evvel bu çocuğu yıkadım. banyo yaptırdım: yani. benim 
Için bir zevk. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Kendi evladın gibi? .. 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - inanın. vallahi. çocuğumu ben böyle yere gelir/yorum. Bun
lara acıyorum. Şimdi. yıkadım giydirdim bunu. iç çamaşırına bakabilirsiniz şimdi. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu şekilde yaklaşık kaç çocuk geliyor? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Başmüdürümüı gelmişti. 15 gün içerisinde 49 çocuk almışıı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Heps i oğlan mı? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Oğlan ve /nı ... Bunlar sürekli geliyorlar. gittikçe de çoğalıyor. 
İstanbulumuıda. işte bunları istismar yapıyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Aylık olarale gelen bu çocuklardan ne kadarı allesine dön
me şansını yakalıyor? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Yüzde 50"sl gidiyor diyebilirim: ama, yine kaçıyor. Şimdi. bu
rayı kendi evlerinden daha iyi hissediyorlar "Buraya geliyorum ağabey. etli yemek var yatak 
var; banyo var; iyi davranılıyor·· diyor. Çocuğa şurada kahvaltı yaptırdım. "'Sofrada peynlr gö
remiyorum, zeytin göremiyorum·· diyor "sanayağı. ekmek. onu da döverek veriyorlar·· diyor. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbuL)- Peki. burada bu çocuklara. elbiseydi. pantolondu. ayakkabıydı 
bu tür ihtiyaçlar çok oluyor mu? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Bizim Polis Yardımlaşma Vakfımıı var. vakiftan ... 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - O vakiftan mı karşılamyar ihtiyaçlar? 

PO LİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Evet. Şimdi. size şeyleri de gösterebilir/m. Buras ı 1 O yataklı 
erkekler koğuşu. Burası muifak ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - 1 O kişilik yerde, küçük-büyük çocuk karışık mı kalıyor? 
POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - 1 O yaşın altındaki çocukları öteki tarafa alıp. tinerellerle bir 
tutmuyorum onları. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Sen nerelisin? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Aslen Rlıeliyim: ama. Beykozluyum. 

Burası da kız çocu kları için. oyun şeyleri var. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ka.ç polis memur a.rlca.da.ş va.r burada.. lca.çı ba.ya.n? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - 3 ba.ya.n memur va.r. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Gece ba.ya.n lca.lıyormu? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Gece lcız çocuğu alındığında. şube müdür vekilimiz ba.ya.n gö
revlendiriyor. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Pelci. burası için a.cll ola.ra.lc neye ihtiyaç var? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Genelde iç ça.ma.şıra. çolc ihtiyaç oluyor. Ba.lcın, şimdi çocuğu 
yılca.dım. biz Icendi lmlcônlarımızla. iç çamaşırı giydirdik. Çocuk oyunca.lcla.rına. ihtiyaç oluyor. 
lcaylcaylar oluyor. Çoculclar burada biraz lcaldıla.r mı sılcılıyorlar. biraz da saldırgan oluyorlar. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Daha çolc hangi beden çamaşıra ihtiyaç va.r. bir liste yapıp be
nim adıma. gönder. ben onları temin edip göndereyim. 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Şube müdürümüzü a.ra.ya.yım ... 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Lüzum yolc. Ba.na.. bir milletve/elli olarale değil. bir a.ğa.bey gibi ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bütün ihtiyaçları va.lqfta.n mı lcarşıla.nıyor? Mesela.. diğer 
devlet ba.lcaniılcları, örneğin Sayın Hasan Gemici... 

POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - O. il sosyal hizmetlerinde. biz onlara. çoculc teslimi yapıyoruz 
yurtla.ra. efendim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. FiŞKİNSÜT- Hayır. çoculc tesliminin dışında. bu türdelcl ihtiyaçlar için ... 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Bu ihtiya.çla.rı Polis Va.lifında.n karşılıyoruz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Mesela günlülc lculla.mla.n ihtiyaçlar va.r. a.ya.lclcabı. çamaşır
dı. yiyecelcti, bunların hepsi Polis Va.lifında.n mı geliyor? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Şimdi şöyle: Yiyecelc ihtiyaçlarını belediyeden. yemele ihtiya
cını bağış usulü ... Gidiyoruz. rica. ediyoruz. veriyorlar. süreldl şey yapan yolc. Giyimi de. işte 
bugün şube müdürümüz gitti, a.ldı, içeride ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- istanbul Emniyet Müdürlüğünün Solcalc Çoculcla.rı. sosyal 
bölümü gibi bir bölüme mi ba.ğlısınız? 

POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Biz Küçükleri Koruma Şube Müdürüyüz. istanbul geneline 
ba.lca.rı z .. o 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hangi emniyet müdür ya.rdımcısına.? 

POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Biz. direkt İl Emniyet Müdürlüğüne ba.ğlıyız, şube müdürlü
ğü burası. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Burada lcaç yıldır görev yapılıyor? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Esielden burası, ya.ni birim olarale Asayiş Şube Müdürlüğü
ne bağlı. büro a.mirlii ola.ra.lc görevini yapıyormuş. da.ha. sonra. 1995 yılında şube müdürlüğü
ne. Resmi Gazetede lca.nun hükmünde lca.ra.rna.me çılcmış. şube müdürlüğüne çevirmişler efen
dim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Psilcolog va.r mı? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Psilcolog yolc bizde. Şayet çocuğu çözemezselc müla.lca.tta.fa.
lan. sosyalhizmetlerden istiyoruz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani. burada. 19 polis memuru mu va.r? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Eleiplerimiz va.r efendim, gece toplayıcı eleip/er var. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Çözemediğiniz çoculc/ar oluyor mu? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- Çolc oluyor. Doğu lcölcenli ailelerin çoğu ya.la.n konuşuyor. lcor
lcuyorla.r: neden lca.çtılcla.rını. bazılarının aileleri üvey oluyor. babası evlenmiş. resmi nilcahlı de
ğil. çocuğu süre idi solca.ğa. itiyor. para. getirecelcsin. nasıl getireceksen getir. .. Sinyalcililc yapı
yorlar. IŞIJelara geçiyor/ar. arabaların camlarını siliyorlar. çiçek satıyorlar. .. 
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KADİR BOZKURT (Sinop)- Burada görev yapmalctasınız . Şu mevzuat veya daha başica deği
şlle şeyler olsun diyebileceğinlz. önereceğiniz şeyler var mı? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Bir lcere.burada çalışan personelin gönüllü olması lazım . ço
cukları sevmesi/azım. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Siz gönüllü olarale mı yapıyorsunuz bu görevi? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Evet. Arlcadaşlarımız severele çalışıyorlar. zaten burada çalı
şan polislerimiz on senenin üstünde. Ben kendim gönüllü geldim. 

Ben, en çok Beykoz ' da çalıştım, bütün birimlerinde. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Şu da olsa daha Iyi olur dediğiniz bir şey yok mu? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Burada çocuk oyuncakları olsa efendim. alt/ı üstlü yatak/ar. 
kayıyorlar. altına giriyorlar. .. Çilek Mobilyanın çıkardığı çocuk şeyler var. evlerifalan var. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Çok kalıyorlar mı çocuklar? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Bir gün de kalıyor. iki gün de kalıyor; çocuk. haliyle sıkılıyor. 

Şube Müdürümüz Filiz Hanım gitti. aldı. Sosyal Hizmetlerden ödenek almışlar: yani, çamaşır/arı ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Buranın Ihtiyacının Polis Vakfınca karşı/ınmaması lazım. 
Yazık. Polis Vakfı. her şeyi ... 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Gelenlerin çoğunun üstü pts. yıkanmamış ... Geçen gün ilginç 
bir olayla karşılaştım. inanın efendim. çocuk geldi. yıkanacak. sabunla çamaşır suyumıfarke
demlyor; kafasına sabun yerine çamaşır suyunu dölcüyor. Erzurum Horasanlı çocuk. Yemek 
verdim, inanın 6 lcase yemeği yedi. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Vah yavrum ... Yazık! .. 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- 23 gündür İstanbul'daymış. dışarılarda yatmış . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu birimden başica nerede var? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Bütün ll emniyet müdürlüklerinde var efendim. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Ben Slnopluyum. Sinop'ta böyle aktif bir şube yoktur. 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK- İstanbul metropol bir ll olduğundan ... Ankara. İstanbul, İz
mir. Adana, Diyarbakır. göçün çok olduğu yerlerde ... Sinop zaten ... 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Hiç göç yok. 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Dışarıya göç veren bir yer. kırsal... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ama. bunların Ihtiyaçlarının Polis Vakfınca karşılanması 
uygun mu? 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Çocuklar üzerinde başarı oranınız yüzde kaç? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Biz İslah edici değiliz ... Biz, evden kaçmış çocukları ... Şimdi, 
60'/ı senelerde Almanya. yurtdışı dalgaları olduğundan meslek edinme kursları varmış. çocuk
lar. o zaman yetiştlrillyormuş. sonra da yurtdışına yollanıyormuş. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bunların tanttılması lazım. 

Yani. bütün binanın onarımı, yapımı. tadllatıfalan hepsi Vakif tarafından mı karşı/anıyor? 

POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Evet. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Buranın müdürü bayan mı? 

POLiS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Evet. Filiz Hanım. Kadıköy 'de biz perişan haldeydlk efendim. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Arkadaş, çok memnun oldum. valiahi çok duygulandım. 
POLİS MEMURU ZÜLFÜ BÜYÜK - Çocuklar için çözüm efendim. çocuğa acımayacalcsın. para 
vermeyeceksin. ayakkabını çocuğa boyatma. slmlt alma çocuktan. Duygusal olarale balcıyoruz. 
acıyoruz ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Tabii. dejenere olup gidiyor çocuk. 
Teşekkür ederiz. 
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ÜSKÜDAR EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI - Bizim genelde bu şekilde çalışan eleiplerimiz var: 
yani. teknik verilere dayanan. parmak iziydi. olay yerinin incelenmesiydi. O şekilde, şimdilca
rakollarımıza kadar oluşturmaya çalışıyoruz. Asayiş büromuz var. asayiş büroya bağlı bir tele
nilc büro var. Mesela bir yerde hırsızlık oldu. bize gelince. tabii sürekli çalıştıramıyoruz bu ar
kadaşları, gündüz veya önemli onularda evlerinden çağırıyoruz. Olay yerine gidiyorlar. parmak 
izi alıyorlar veyahut da cinayet olayı varsa şubeden ekipler geliyor. şubenin de olay yerini in
celemesi var daha teferruatlı. Onlar. parmak iziydt, boş kovan çalışması, olay yerindeki bütün 
delllleri toplamaya çalışıyorlar. O tür elemanlar. tabi! 3 aylık kurstan geçiyor. O eğitim aldıletan 
sonra daha rahat çalışabillyorlar. işlerini daha rahat yapabiliyor/ar. Bizlerin işte. mevcut kara
kol personeli ve diğer personel. olay yerine gittiği zaman bizim emniyet kemer lcuşağımız var. 
onu alıyoruz. Merkezin zaten bilgisi var. merkez bu arkadaşları yönlendiriyor. olay yerine intl
lcal ediyorlar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. FiŞKİNSÜT- Çinili Karakolunda kaç polis memuru arkadaş var? 

ÜSKÜDAR EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI - 100 civarında olması lazım efendim. 12-24 siste
mine göre çalışıyorlar. Yalnız şu andaki grupta 15 civarında arkadaş olur. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. FiŞKİNSÜT- 100 kişiyi Icendi özel dallarında ayınyar musunuz? 

ÜSKÜDAR EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI - Efendim. bir evrakçı/ar vardır. Evralcçılar. mahke
meden gelen veya askerille şubelerinden gelen yoklama kaçakları. aranan şahıs/ar. mahkeme
ye intikal ettirme. onlara tebligat yaparlar. Diğerleri. işte vukuati vardır. ifadeleri alınmak için: 
yani. mahkemeye. savcının önüne hazır evrak gider. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. FiŞKİNSÜT- Onlar kaç kişidir? 

ÜSKÜDAR EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI- Her grupta birer kişi. büyük lcarakollarda. buralar
da 3'er kişi olur. Ekipler vardır, olaylara direkt müdahale edecek, karakol nöbetçisi, çevre ko
ruma nöbetçisl olur. bir de adli evrak kısmı olur; yani. gelen evrakları yazar. çizer. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. FiŞKİNSÜT - ifade alanlar ayrı bir eğftlmden geçiyor mu? 

ÜSKÜDAR EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI- Mesleki tecrübe efendim, onlar; yana .. . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bundan Iki üç sene önce üç haftalık bir eğitimden geçiyor
du, genelllkle terör olan bölgelerde biraz daha yoğun: ama, normal asayiş içerisinde ifade al
ma özel bir eğitim isteyeceği için. sizdekiler de üç haftalık eğltlmden geçti mi? 

ÜSKÜDAR EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI- Efendim. karaico/lardaki vulcaltler. o eğitimi alma 
şeyi yok;çünlcü, meslek tecrübest. o arkadaşlar genelde on yıllık hizmeti olan arkadaşlar olu
yor. Zaten. polis okullarında bunların eğitimi veriliyor. daha sonrada meslelcte pişiyor arkadaş
lar. Zaten. sorulacak şeyler format. soracağımız sorular olayın aleışına göre gelir. Şahıs. bir tra-
fik kazası yapmıştır. yaralamalı trajik kazası yapmıştır. o konuyla ilgili sorarız veyalwt da iki 
kişi. birbirini darbetmiştir, taraflar birbirinden şilcayetçldir. konuyu her ilcisinden de dinler ar
kadaşlar. soruları ona göre yöne/tir. Çokfazla uzmanlık isteyen bir şey değil; yani, bir terör şu
besindelci veyahut da asayiş bürosundakl. cinayet. oto hırsızlık bürosu olsun .. . Karakollar da
ha çok acil olaylarda veyahut da vatandaşların müracaat/arını. iki kişinin birbiriyle kavga et
mesi gibi olaylarda şeydir. O yüzden çok teferruatlı konular gelmez bize; yani. uzmanlık iste
yen şeyleri de şube/ere. bu işleri genelde şubeler yürütür. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Bir hırsızlık vakası oldu: bir oldu, iki oldu, hırsızlık valcası var; ama. 
tespit yapılmadı. birisinde geldi vatandaş veya memur arkadaş dedi ki. hırsızlığı yapan Ha
san oğlu Hüseyin Arslan. siz hemen gidip. o ifadeyi temel alır mısınız , yoksa önceden araştı
np. delil mi toplarsınız? 

ÜSKÜDAR EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI- Araştırırız. Bir de. bizde GBT kayıtlarıfalan var. 
Şahsı sorarız. eğer geçmişten böyle bir konusu varsa ... Bir de bizim için önemli olan. vatanda
şın söyledlğidlr; yani, biz bu adamı. o vatandaşın ifadesine göre alırsak, zaten savcının karşı
sına getirdiğimiz anda savcı bırakıyor. delil istiyor bizden. Eğer parmak tzl varsa vayahut baş
ka bir delil, ona göre zaten bakarız. lcarşılaştırırız. varsa anında intikal ettlrirlz; ama, vatanda
şı, kendi llerarı da blllyorsunuz suçu kabul etmesi anlamına gelmez, o yüzden o tür şeyler es
kiden kalan şeyler, onlar yapılmıyor artık. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Diyelim ki. onlardan bir başkası. bir başkası da aynı Ismi 
verdi: yani . baktınıı GBT'den aranıyor şahıs: aklınııda kalsın diye. bu şahsı herhangi bir ye
re kayelediyor musunuz? 

ÜSKÜDAR EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI - Tabii efendim. Şimdi. bürolarda. zaten asayiş bii
rolarındaki aricadaşlar "dedelclif" tabir ettiğimiz. o şekilde Icendi ajanları vardır. Isimleri düşer
ler. Mesela. genelde hırsıziıie olaylarında benzeriilc vardır. aynı şekilde ça lıyordur: lcimisi işle 
lcapıyı levye ile açar. lclmisi lcapının anahtarının yuvasını çıkarır. çeşitli teleni/cleri vard ır. Arlca
daşlarımıı. her gittiğimiz yerde o teleni/cleri not eder: üstüste benzer olaylar olduğu zaman. 
onları. artı/c. o şahıs. mesela aynı şekilde. zaten şebekeler bir türele çalış ırlar efendim. Aynı şe
lcilde yapıyorsa. diğer olaylar da peşi peşine gelir. Hırsıziıie olaylarında bizim için en önemlf 
olan şey. parmak izidir: yani. vatandaş. sağa sola gider eller. şey yapar. ondan sonra da ge
lip bize ihbarcıa bulunur. Sağiıie/ı parma/c izi alınmazsa. delilden harelcet edemediğimiz için. 
Icendi ilcrar etse dahi. hatta çaldığı malzemelerle yakalansa dahi mahlcemede neticede şahıs 
beraet edebiliyor. Mesela teybi otodan almış . Diyor /ci "ben bu teybi satın aldım. bilmiyordum" 
diyor. Mahkeme. onu delillendiremediği için serbest bırakıyor vatandaşı: ama. aracın içinden 
parmak izini aldıysa/c, artık yapaca/c başka bir şeyilcalmıyor. 

KADİR BOZKURT (Sinop)- Parma/c izlerini aldınız. malzemeyi de aldınız, ifadesinde "ben yap
madım" diyor. hala inlcar ediyor. ne yapıyorsunuz? 

ÜSKÜDAR EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI - Biz suçun delillerini lcoyarıı. şahıs. sanılc. ıatt. 
CMUK 135 ·e göre ifade vermemekle serbesttir. Şahsın ifadesi bu şe/ci ldedir deyip. göndeririı. 
O şeklide bir baskıya gitmez: çünkü. onun Icendi ikran da bizim için bir şey ispat etmiyor: ama. 
parma/c izi ve diğer deliller oturuyarsa mesele kalmıyor. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Size. dümdüz bir soru soracağım. Bütün bu dedi/clerine rağmen. 
işlcenceyi hala niye önleyemiyoruz? 

ÜSKÜDAR EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI- Valiahi efendim. şimdi. sizin sorduğunuı suale. iş
lcenceyi neden önleyemiyoruı ... Biz. buna taraf değiliz ... 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- isterseniz. bu lconuşmalarınııı lcayda almayalun. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kayda almayınız. 

(Bu /cısımdalci konuşmalar kayda alınmamıştır.) 

70 



D. ÜMRANiYE DUDULLU POLiS KARAKOLU 
İSTANBUL 2000 





D. ÜMRANiYE DUDULLU POLİS KARAKOLU 

Ziyaret Tarih ve Saati : 4.03.2000, saat 03.00 

Karakota Ait Tutuklu 
ifadeleri (7 olay) 

İnceleme Tutanakları 

Tutuklularm Heyetimize Karakol Hakkında Anlattıklan Olaylar 
Sayfa 74-80 

Sayfa 81-87 
(Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi TBMM Tutanak 2000 
Sayfa 181-186) 

1. HEYETİMİZiN KARAKOLDAKi GÖZLEM VE SAPTAMALARI 

> Toplam 53 polis memurunun görev yaptıgı Ümraniye Dudullu Polis Karakolu sa-
at 03.00 sularında heyetimizce ziyaret edildi. 

> Karakol. bodrum kat ile birlikte beş katlı bir bina idi. 
>- Karakola daha çok hırsızlık suçu ile ilgili olayların geldigi belirtildi. 
>- GBT'ye kayıt girme konusunda karakolun yetkisinin olmadıgı. faks çekerek ha

berleştikleri, halen bilgisayara tam olarak geçemedikleri görevli polis memurları 
tarafından belirtildi. 

>- Karakolun asayiş bölümünde tek nöbetçi kaldıgı. ayda ortalama 20-25 olayın gel
digi, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevinde tutuklularca (Bakırköy Kadın ve 
Çocuk Tutukevi TBMM Tutanak 2000, Sayfa 56, 65, 66, 140-147) (Sayfa 83) 
kendilerinden kötü muamele gördükleri ifade edilen polis memuru " ............ ", po-
lis memuru " ............ ". başkomiser " ............ "ın karakolu n görevli polisleri oldugu 
ögrenildi. 

>- Polis memuru ·· ............ "ın bölgedeki görevinden çagrılarak heyetimizin kendisi ile 
yaptıgı görüşmede, 15 aydır bu karakolda çalıştıgı. daha önce 2.5 yıl Şişli'de. 4 
yıl da Mardin Midyat'ta görev yaptıgı ögrenildi. " .......... . "ın tutukluların iddiala-
rında kendilerine işkence yapan, cinsel taeizde bulunan polis tarifine uydugu 
saptandı. 

>- Karakol nezarethane defterinin incelenmesi sonucunda: 
>- Doktor raporlarının Numune Hastanesinden alındıgı, 
>- Defterlerin düzensiz tutuldugu. üzerlerinde karamaların yapıldıgı, 
>- Birkaç gece ve gün nezarethanede kalmış olan pek çok kişinin darp-cebir ile ilgi

li raporunun alınmadıgı (bu durum araçların elemanlarının olmaması ile izah 
edildigO. 

>- Heyetin şimdiye kadar inceleme yaptıgı karakollar içinde rapor alına konusunda 
en az işlem yapılanın bu karakol oldugu , 2-3 gün gözaltı süreleri uzatılarak ne
zarethanede kalanlara darp-cebir raporu alınama alışkanlıgının oldugu, bazı 
olaylarda ise nezarethaneye girmeden rapor alınıp sonra nezarethaneye konuldu
gu. 

>- Karakolda 30.12.1999 tarihinden önceki günlere ait doktor raporlarının olmadı
gı, 

>- Avukat istegine ait hanelerin boş oldugu ya da "istemedi" diye dolduruldugu , 
>- 7.04.1999 tarihinden itibaren işlenen aylık savcı takip raporlarının Savcı İbra

him Konuk tarafından "durum müspet" olarak görülüp imzalandıgı saptanmıştır. 
(Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi TBMM Tutanak 2000, Sayfa 181-186) 
(Sayfa 87) 
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2 . KARAKOL YETKiLiLERİNİN GÖRÜLENLERE İLİŞKİN YORUMLARI 

Nezare tha n e de fte rle rinin düzen s iz tutulmasına ve karala mala ra, doktor raporl arı 
nın olmamasına, avuka t h a n elerinin boş kalmasına karşın görevlile rin durumu 
norma l karşıl adıkları ve h eye ti ikna etmeye çalıştıkları gözle ndi. 

3. SONUÇ 

Tutukluların kötü muamele ve i şkence gördüklerini söyledikleri mekan tanım
ları ile heyetin gözlemleri büyük ölçüde örtüşmektedir. 

Tutukluların kötü muameleye uğradıklarını iddia ettikleri ve adlarını verdikle
ri polis memurlarının bu tanırnlara aynen uyduğu saptanmıştır. 

Heyet, karakolda kötü muamele ve işkence için her türlü koşulun bulunduğu 
konusunda kanaat edinmiştir. 

Karakolda savcı denetimine rağmen nezarethane defterinin düzensiz tutuldu
ğu, doktor raporları alınmadığı, tutukluların avukat yardımı görmediği anlaşıl
mıştır. Gezilen karakollar içerisinde en düzensiz çalışma bu karakolda 
görülmüştür. 
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4 . TUTUKLARlN HEYETİMİZE KARAKOL HAKKINDA ANLATTlKLARI OLAYLAR 

Bu bölümde anlatılan olaylar Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi 2000 yılı çalışma
larında alt komisyon heyetimizin tutukevinin koguşlarında çocuk ve kadın hüküm
lü ve tutuklularla yapmış oldukları görüşmelerde Ümraniye Dudullu Polis karakolu
nu ilgilendiren bölümlerinden alınmıştır. Olayların anlatımlarında parantez içinde 
sunu lan sayfa numaraları, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi TBMM Tutanak 
2000'e ait sayfa numaralarıdır. 

OLAY 1 (Tutanak 2000, s. 56) 

( ......... .) 
A. EMRE KOCAOGLU (istanbu l) - Olay nerede oldu? 

TUTUKLU 40- Ümraniye'de oldu olay. 

( .......... ) 
TUTUKLU 40- On/ar aldı. Annem de dedi, "siz kimsiniz?". "polisiz" dediler. Annem. "Siz niye 
geldiniz?" dedi. Onlar da dedi. ·· lcavga etmişler." Beni götürdüler. üstümü başımı iç giyim/me 
lcadar soydular. tuvaletin oraya solctular. açtılar soğulc suyu efendim. ısiatlılar efendim. Hor
tum/a bir saat ıs/allı/ar. Anneme. lcızlcardeşime çok küfür ettiler. Çok dayale attılar. Ailemiz bi
ze yemele getiriyordu. O yemeleten sonra yirmi dalci/ca geçince ilcinci lcata çıkardılar. Orada çolc 
pis cop/adı/ar. Buralarım şişmişti. daha yeni toplanıyor eller/m , ayaklarım. 

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

OLAY 2 ( Tutanak, s. 65 - 66 ) 
( ...... ... . ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Sana da yaptılar mı. sen nerede sorgulandın? 

BİR TUTUKLU- Bana da yaptılar efendim. Ben Gayrettepe İleinci Şubede sorgulandım. Benim 
sorgu tarihim 2 ay önce. Benim suçum polise silahla mukavemet. Benim olay yerim Gülsuyu 
Ma/tepe. Beni Gayrettepe istedi. aldı ve işkence yaptı. Ben a/lcollüydüm. polis "dur'' çeleti ben 
de durdum polise ateş ettim. Silahım da ruhsatsızdı. 

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

BİR TUTKLU- Ben de Dudullu'da sorgulandım. Tutuklu 57'nin suç ortağıyım. Olmadık bir suçu 
üzerimize aldı/c. şu anda o suçtan. yani haberimiz olmadığı bir suçtan yatıyoruz. Mahkememiz 
devam ediyor. Çocuk "bunlar değil. vicdan azabı çekiyorum. gece uyuyamıyorum" diyor mah
kemede. ama mahkeme bıralcmıyor. Benim avulcatım yok, barodan geliyor. ama baro avukatı 
mahkemede bir şey demiyor. "Yaşı lcüçülc oldugundan tahliyesini talep ediyorum" diyor sadece. 

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

OLAY 3 (Tutanak, s. 140 - 147) 

( .......... ) 
TUTUKLU ll 0- Evet. ben birlcaç gün önce geldim. Şubatın ... inde geldim. 

TUTUKLU ll 0- Dudul/u Karaleoluna alındı/c. Orada. bana ve çocuklarıma baslcı yapıldı. Yalnız. 
dayale almadı/ar. biz baslcı yaptılar. Benimle büyülc oğlumu lcaldırdılar hasta neye. Allcal ve Iş
Icence görmüş müyüz görmemiş miyiz diye bizi götürdüler. rapor aldılar. Rapor alıp lcaralcola 
gelirdileten sonra ... Bizi. şeyin beşinci katı mıydı neydi. beşinci kal olma lı ... Beşini kala. aynı 
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karakolun. Dudullu 'nun beşinci katına çıkardılar ve orada beniiçeri atar atmaz hemen dediler. 
" .......... Bey sana bir şey getirdik. bu sana emanet dediler. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Nasıl birisi bu " ..... "? 

TUTUKLU ll 0- Kısa boylu. göbekli bir adam. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Resmi üniformalı mı? 

TUTUKLU ll 0- Hayır. sivil polisler. Üst kat sivil polis. Çok af edersiniz. hepiniz babam ve kar
deşlerimin yerindeslniz. kusuruma bakmayın. hemen bana küfretmeye başladı, ben seni ne 
yaparım dedi ve hemen beni köşeye aldı. destekli olarak nasıl benim şurama bir tane vurduy
sa. ben sanki beynim çalkalandı sandım. Ondan sonra hemen oğlumu kaldırdılar bir odaya. 
ajederslnlz şujahişenln oğlunu diğer odaya kaldırın. onun işini orada halledin dedi. Dedi. se
nin oğlunun bilmem nelerini sıkarım. ömür boyu çocuğun anam avradım olmaz dedi. Ondan 
sonra. orada yerinden kalkan bütün polisler küfretmeye başladı bana. Her kelime başı. bilmem 
seni ne yaparız ... Kardeşim dedim. sizin ... 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Oğlun o sırada başka yerde ml? 

TUTUKLU ll 0- Oğlumu başka yere aldılar. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Sana vurdııklarınıjalan gördü mü oğlun? 

TUTUKLU ll 0- Bana, ilk, böyle desteleli vurduJelarında oğlum gördü. Oğlan ı işkence odasına 
alın dedi. Artık, oğlanı nereye götiirdüyseler. beni orada ayakta beklettiler. ondan sonra çocu
ğun yanına gittiler. Ne yaptıysalar bilmiyorum ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir şey söylemedi mi? 

TUTUKLU ll 0- Bilmlyorum Jet. bizi karşılaştırmıyorlardı. Bizi bir araya getirmedt ler. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hdld görmediniz mi? 

TUTUKLU ll O- Sonradan ben evime gittim. giysilerimi aldım: ama. çocuğum korkusundan eve 
gelmlyordu. Çünkü. çocuğuma 1 milyar da rüşvet kestiler. dediler ki, sen 1 miyar para vermez
sen. 8 gün annen burada kalacak. 8 günü Insanlıktan çıkaracağız demişler. Çocuk. meğersem 
1 milyar teklifinde bulunmuş , demiş. ne olursunuz size 1 milyar vereyim. annerne ne yapaca/e
sanız yapın. mahkemeye mi gönderecelcsinlz ... 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Kaç yaşında çocuğunuz? 

TUTUKLU ll 0- 22 yaşında. Gümrük komisyonculuğu üzerine çalışıyor. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Bürosu nerede? 

TUTUKLU ll 0- Bürosu yok. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Adı ne? 

TUTUKLU ll 0- " ........ " Sonradan artık çocuğu nereye götürdüler bilmiyorum. beni götürdüler 
bir odaya koydular. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Çocuk verdi ml o parayı? 

TUTUKLU ll 0- Hayır vermemiş: çünkü, evden kaçtı. artık eve gitmedi. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Nerede olduğu bilinmiyor mu? 

TUTUKLU ll 0- Biliniyor. biliniyor: ama. çocuk korkusundan eve gltmlyormuş. Çünkü. görüşü
me geldiler kızkadeşlm, onlar. eve gittlğimde de kardeşiniz nerede diye çocuklara sordum. şu 
an para araştırıyor dediler. Kızkardeşim görüşüme geldiğinde. sakın öyle bir şey yapmaya kal
kışmasın. Çünkü. bir yıldır ben daha evimin kirasını ödeyemedim. 5 çocuğum vardır. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Beyiniz yok mu? 

TUTUKLU ll 0- Hayır. 12 yıldır eş im yok. Eş im trajik kazasında vefat etti. Benim. yerim yok. 
yurdum yok, evim yok. bir şeyim yok. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz. eşyalarınızı almaya gittikten sonra tekrar karaleola ge
ri ml döndünüz? 

TUTUKLU ll 0- Polisler benimle birlikte geldi. giysilerimi alıp buraya geldim. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama. oğlanı bir daha görmediniz öyle ml? 

TUTUKLU ll 0- Oğlanı bir daha görmedim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ziyarete gelenlerden oğlunuz hakkında bir bilgi aldınız mı? 

TUTUKLU 110- Kızkardeşimden bilgi aldım, ... nerededir dedim, abla . ... korkusundan eve git
miyormuş. Ben Ica rakolu aramışım, demişim lcl. hem ab/ama, çoluk çocuğa bu kadar eziyet ver
diniz. abiama işkence yaptınız. artı siz para talebinde bulunuyorsunuz. bu bir suçtur, böyle bir 
şey yaparsanız. ben size Are na ·ya verdireceğim. Kızkardeşim söylemiş ... 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - O da Dudullu 'da mı oturuyor? 

TUTUKLU 110- Hayır, Kadıköy'de oturuyor. Telefon açmış karalcola. bunu söyleyince. Karakol 
amiri hangi polis demiş. o da bilmlyorum deyince, durum böyleyken böyle. şu an yeğenim kor
kusundan eve gidemiyor. annesiniiçeri attırdınız. bu çoluk çocuk hepsi perişan. ne olacak bun
ların hall: en ufak bir şekilde. bir daha bu çocuklara bir baskı olursa veya para talebinde bu
lunursanız. sizi Are na 'ya verdireceğim. Ondan sonra. tamam hanımefendi, ben gereken şeyi 
hallederim demiş. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Para Isteyen " ........ " mı? 

TUTUKLU ll 0- Evet. " ........ '"la. aynı. o sivil karaleolun amiri. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Kızkardeşin bizimle konuşur mu? 

TUTUKLU ll 0- Bilmiyorum konuşur mu? Ama, çocuğu bulabilir misiniz. bulamaz mısınız onu 
bile me m. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Çocuk tutuklanmadı mı? 
TUTUKLU ll 0- Çocuğun bir suçu yoktu ki ... Altı ay evvel benim verdiğim bir telefonla. sonra
dan adamlar birlikte gitmişler. gelmiş/er. orada karaleolda anlatıyor. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Kızicadeşin nerede? 

TUTUKLU ll 0- Kadıköy 'de. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Telefonu var mı? Arayabilirsiniz ... ismi 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Beni içeri aldılar. Odanın tavanı. dört duvarı -camjalan da 
yoktu- her tarafı haliflelcsle kaplıydı ve benim gözlerimi ... 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Üst kattaki öyle mi? 

TUTUKLU ll 0- Evet. tabii üst kattaki. 

Benim gözlerimi bağladılar. bana çabuk soyun dediler, seni ne yapacağız. şimdi biz kaç tane 
polis senin üzerinden geçeceğiz dediler. Ben. kardeşim benim bir suçum yok. sizin aileniz. ço
lulc çocuğunuz yok mu diye ısrar ettim. Bana -konuşmama zatenfırsat vermiyor/ar- destekli bir 
şekilde yumrulclarla. şeylerle ... Biliyorsunuz. polisler de eğitimli zaten. onların bir yumruğu ... 
Bir kurşunu insana sıksalar ondan iyi. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- " ........ "yine orada mıydı? 

TUTUKLU 110- Tabii. zaten o ekseri bana işkence yapıyordu. Kapıyı açıp kapattıkça. güya dı
şarı çıkıyor. başka insanlar geliyor gibi. ben hlssedlyordum, ses değiştirlyordu, tekrar gelip 
başka adamın şeyiyle baskı yapıyordu bana. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- " ........ " ı tarif edebilir misin bize? 

TUTUKLU ll 0- Orta boylu. kısa boylu diyebilirim, suratı tombul, böyle göbekli bir adamdı. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Saçı. sarı mı. esmer ml? 

TUTUKLU 110- Onu hatır/ayamam yani. sarı mıfalan. Ama, uzun boylu bir Insan da vardı 
onunla beraber. Bir de esmer. başka bir polis vardı. Beni çırılçıplak ... Ne kadar ettllerse ben so
yunmadım, zorla böyle giysilerimi tutup üzerimden çekerek çıkardılar. çırılçıplak soydu/ar ve 
göğüs uçtanma çakmağ ı yakıp veriyordu. vücudumun değişik bölümlerine falan. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Kimin yaptığını görmedin serı.? .. 

TUTUKLU 110- Hayır. gözlerimi bağladılar; ama. ben eminim " ........ "yapıyordu. 
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TUTUKLU 110- Sabah 7'de beni aldılar. gecenin 12'sfne lcadar bana işlcence yaptılar. gecenin 
12'sine lcadar. Arada bir beni çılcarıyorlardı. Artıle diğer çocukları mı sorguya çelciyorlardı. ne 
yapıyorlardıysa bilmiyorum. 12'ye kadar benim çoculclarım da lcaralcolda kaldı. Tabii. o arada 
balclım. oğlum lcapının önünden geçti. bana göz etti. Ben. neyin ne olduğunu anlayamadım. 
Sonradan. öyle ki. beni eve götüdüler. çoculclar dediler /ci. anne. polisler I milyar istemişler. 1 
milyar Için şu an lcardeaşim ... Yani. para temin etmeye gitmiş. 

O arada. tabii. evim/ arama/c istediler. Ben. evimin aranmasını istemedim. Benden habersiz gi
dip evim/ de aramış/ar. Yani. orada alabildiiclerini bana ... 

Bir de. cereyan veriyoruz dediler: ama. cereyan mıydı. neydi bilmiyorum. Göğüslerimin uçları
na bir şeyler. böyle talcıp çelciyorlardı ve göğüslertml böyle sılcıp. bülcüp çelciyorlardı. hem uç/a
rını. hem dipten şey yapıyorlardı. Ondan sonra saçlarımdan ... Zaten. ben geldiğimde. arlcadaş
larım ... Halen de şu an bir bulaşı/c yılcayamıyorıım, bir iş yaparnıyorum belimin ağrısmdan. be
limde çı/c ı/c mı oldu. ne olduysa bilmiyorum. H em. şu lcolum çolc lcötü ağrıyordu. halen de ba
zen lcaldıramıyorum. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Herhangi bir yerin morarmadı mı? Ondan sorıra bir daha 
doletom gidildi mi? 

TUTUKLU ll 0- Hayır. hayır. ondan sonra rtolclora gidilmedi. ille evvela doktor raporu aldılar. 
ondan sonra götürüp ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Şurada burada morarma olmadı mı. o kadar şeyden son
ra? 

TUTUKLU ll 0- Buralarımda morarma olmuştu hafiften. tabii onlar taktiği biliyorlar. ona göre 
dayale atıyorlar. Çenelerimden. zaten bir hafta. on gün yemek ytyemiyordum. Şuralarımda mo
rarma vardı. 

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

TUTUKLU 110- Hayır. askıya almadı/ar: yalnız. öy le çırı lçıplalc soyundurmuşlardı . sürelclilcol
larım böyle yukarıya doğru. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Bir yere bağ/amadılar. sana söylüyorlardı lcollarını yukarı /cal
dır diye. bir yandanda vuruyor/ardı, dövüyorlardı öyle mi? 

TUTUKLU ll 0- Evet. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Joplar. yumruk/ar ... 

TUTUKLU ll 0- Jopla vurmadılar. yumruktarla vurdu lar da. göğüs/erime bir şeyler tutuyorlar
dı. bir şey lerle çelciyorlardı. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Elektriğe ça.rpılmış gibi sarsılmafalan hissetlin mi? 

TUTUKLU ll 0- Arlı/c. o Icadara suçsuz olduğum halde ... Zaten bana söylediler. illa da şunu şu
nu yapacaksın ... Ben. kardeşim. beni öldürecelcseniz de öldürün ... Çü nkü ... 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Sonunda ne oldu. imza/attılar mı? 

TUTUKLU ll O- Mecburen, yazdılar. o anda sen bilmem şunu yapmazsan. bunu yapmazsan ... 
Ajedersiniz. o masa başında oluran şey de. memur. bana diyordu. lca/lcacağım. anam avradım 
olsun bilmem neyi sana solcacağım. şu telstzi. bilmem neyi. çabuk imzalayacalcsm diyordu. 
Ben de, bakmadan. okumadan, ne yazdılar. ne yaptıysalar bilmiyorum ona göre imza/adım. 
Zaten. gereken şeyleri buraya da yazdım. Yani. bir telefon vermey le Insan suçlanıyorsa. bu ka
dar şey lere maruz kalıyorsa. bütün insanlar o zaman ... 

TUTUKLU ll O- İnan ki bunu gerçek söylüyorum ve Kuran ·a da yemin ederim, e kmeğe de ye
min ederim. Hemen bana girişir girişmez ne dedi. siz biliyor musunuz bizimfaşist olduğumu
zu. o Yaşar denilen adam söyledi. Faşistler işte insana böyle. bilmem ne şekilde dayale alar 
dedi insana. O kelimeyi niçin kullandı. ben onu da anlayamadım. 

( .......... ) 
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OLAY 4 ( Tutanak, s. 79 ) 

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

TUTUKLU 114- Bir Ümraniye'de yakalandım. bir Dudullu'da. Beni ç1plak yaptılar. göğüslerim
den çok şey ettiler yani. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Elektrik verdiler mi, taciz mi ettiler? 

TUTUKLU 114- Elektrik vermediler. Çıplak soyundurdular. göğüslerimi çok çektiler elleriyle. Bir 
de Sarıyer'de. şöyle soyundurdular üst tarafımı. .. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Sarıyer... 

TUTUKLU 114- Evet. Sarıyer araştırma. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Sarıyer. Bağazın bu tarafı. 

TUTUKLU 114- Köprünün bu tarafında oluyor. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Orada ne yaptılar? 

TUTUKLU 114- Orada resmimi çektiler. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Orada ne arıyordun? Ümraniye neresi. Sarıyer neresi? 

TUTUKLU 114- Ben bohçacıyım. Benim ilcinci yakalanışım. Satış yapıyorum çocuklarımın rızkı 
için. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Evin nerede? 

TUTUKLU 114- Karla/'da oturuyorum. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Ümraniye'de bir kere yakalandın. bir de Sarıyer'de. 

Sarıyer'de ne oldu? 

TUTUKLU 114- Soyundurdular beni. resim ... işke nce yaptılar. Çok dövdüler beni. duvardan du
vara ... Benim tansiyonum var.falakaya yatırmadılar beni. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Sarıyer'de, merkez karakolunda mı? 

TUTUKLU 114- Araştırmada yaptılar. Sarıyer Araştırmada. 

Şimdi yakalanış ı m. Ümraniye Dudullu 'da yaptılar bana. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- En son hangisi? 

TUTUKLU 114- En son Sarıyer. Şimdi yakalanışım. Ümraniye Dudullu. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Tarih verebilir misiniz? 

TUTUKLU 114- Ben. ayın " ....... " unda geldim buraya. 

Adamlar. çok oynuyorlar adamın şeysiyle. Tutuyorlar göğüslerimi. hepsini gösteriyorlar. çeki
yorlar göğüslerimi. Anadan doğma yapıyorlar. Bir de geldiler. resim çektiler. Çıplak resim çek
tiler. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Sana Dudullu'da bu işkenceyi yapan nasıl birisiydi? 

TUTUKLU 114- Şöyle. şişman birisi. Gözlerimizi bağlıyorlar. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Yeni mi oldu bu olay? 

TUTUKLU 114- Yeni oldu. ayın " ........ " unda oldu. 

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

OLAY 5 (Tutanak, s. 57) 

(. ......... ) 
TUTUKLU 41- ... ... 1982 doğum/uyum. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sen ne zamandır buradasın? 

TUTUKLU 41 - İkibuçuk aydan beri buraday1m. 
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Umraniye Dudullu 'da tutuklandım. Beni ıs/attılar. soydular. gözlerimi bağladılar. biraz copla 
dövdüler. O kadar. Elektrik vermediler. Dört gün karaleolda kaldım. Beşinci gün buraya getirdi
ler. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bize karakolu tarif edebilir misin? 

TUTUKLU 41 -Beşinci kat oto masasında, kapıdan girdileten sonra sağdan ilcinci odaya giri
yorsun, o odanın içinde iki oda daha var. orada soldaki oda. Yerler tahta, duvarda siyah hor
tum var. Duvarda kalın bir halifleks var. kafamı haliflekse vurdular. Koridordan tuvalete gider
ken iki çe ş me var. tuvale te baka n ikinci çeşmede 1-1.5 metre boyunda yeşil bir hortum var. ye
şil-beyaz çizgi/i. onunla ıs/atıyorlar. Tuvaletin zemlnlfayans. duvar da yarıya kadar fayans. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kötü muamele yapanları görebildin ml? 

TUTUKLU 41 - Başicamiser " ........ " var. renkli gözlü. Iri-yarı. 1. 75 boyunda, bir de uzun boylu 
zayif bir polis var. Bir de " ........ " va ı: ş Işman ve kalın ense li, son zamanlarda iyi davranıyor. 

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

OLAY 6 ( Tutanak, s. 77 - 78 ) 

(. ......... ) 
TUTUKLU 64- Üsküdar adliyesine çıktım. Ümraniye asayişinde yafcalandım. Yalcalandığım ta
rihi hatırlamıyorum: ama. 4 günfalan kaldım orada. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kötü muamele gördün mü? 

TUTUKLU 64- Ezdller beni. Askıyafalan aldılar beni. Sopayla beraber kollarımı kaldırıyor/ar. 
Çokfazla bir şey de hatırlayamıyorum. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Burada mahkemelerine devam ediyor musun? 

TUTUKLU 64- Mahkeme/erime devam ediyorum. 

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

OLAY 7 ( Tutanak, s. 65 ) 
( .......... ) 

TUTUKLU 57- Ben ... '/uyum. Dudullu Asayiş Araştırmada sorgulandım. Benim suçum gasp. 
Beni akşam 9-1 O saatlerinde aldılar. Bana tş,kence yaptılar, zorla kabuL ettirdiLer. Imza att ı.rdı
laı: Bana türlü türlü işkenceler yaptılar. Bana elektrik verdiler. Gözlerim bağl ı olduğu için ney
le elektrik verdiklerini göremedim. 

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

TUTUKLU 57- Çılcıyorsun. girerken lcajanı eğdiriyorlar sokuyor/ar. Gözüm bağlı olduğu Için bir 
yeri göremedim. En üst katta. Zaten ille başta tuvalete sokuyor/ar, tazyikli su tutuyor/ar. tuva
/et çay ocağının yanında. tuva/eti geçtikten sonra sağda sorgu odası var. karanlık bir oda. ora
ya alıyorlar. ayaklarının altını bağlıyor/ar. jalaka. Kabullenmediğimiı zaman da daha ptsini 
yapıyorlar, elektrik veriyorlar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askı? 

TUTUKLU 57- Var. hepsi de var. Dolapların üzerine kaldırıp koyuyorlar. 

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

TUTUKLU 57- Duvarlar ve kapı komple siyah halifleks kaplı. kalın bir halifleks. zemin beton 
ve üzerinde Ince bir halifleks var. Odada bir de ayna var. Çay ocağındaki çek-yatın altındaki 
sopalarla dövüyor/ar. Orada " ........ "diye bir polis var. kısa boylu, ş işman. Ordulu. "Deli Balta" 
diyorlar ona. 

( .. ........ ) 
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5. KARAKOL İLE İLGİLİ HEYETİMİZiN İNCELEME 

TUTANAKLARI 

TBMM 

Tutanak Müdürlüğü 

İnsan Hak. ine. Kom. Tarih :28-29.2/3-4.3.2000 Grup: Kenan-Orhan-Alaatin-Rıza 

Sayfa: 181-186 

ÜMRANİYE DUDULLU KARAKOLU (4.3.2000- Saat:03.00) 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bilgisayara geçtiniz mi? 

POLİS MEMURU YAVUZ SERİN - Şu anda yazışmaları bilgisayarla yapıyoruz: ama. tam geçtik 
sayılmaz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaç polis arkadaş var karakolda? 

POLİS MEMURU YAVUZ SERİN - Toplam 53 polis memuru var. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - En çok hangi suçtan geliyor? 

POLiS MEMURU YAVUZ SERİN - Hırsızlıktan çok geliyor; ama. öneeye göre azalma var. 

Nezarethanede, akşam saat 23'00'te gelen, şüpheli durumdan dolayı toplam 9 kişi var. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Neıarethane dejterlnize bir bakalım. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Diğer katlarda ne var? 

POLİS MEMURU YAVUZ SERİN - Bunun üzerinde terör. onun üstün asayiş var. araştırma biri
mi var. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bina kaç kat? .. 

POLİS MEMURU YAVUZ SERİN - Badrum katla birlikte 5 kat. 

(Hastane sorunu ile ilgili kısım var burada) 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Dinlenme olanağınız oluyor mu? Mesela. senede bir veya Iki 
defa sosyal tesislerde dinlenme imkdnınız oluyor mu? 

POLİS MEMURU YAVUZSERİN - Denize gidiyoruz. senede bir veya iki sefer Şile 'yefalan günü 
birlik olarak gidiyoruz. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Mesela. varsa Antalya 'da veya Alanya 'yada tatil yapma imkd
nınız olmuyor mu? (Polis memurları "Hayır. maddi imkdnımız olmadığı için. oralara gidemiyo
ruz" cevabını verdiler) 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Firarl sanık Için ne yapıyorsunuz? 

POLİS MEMURU YAVUZ SERİN - Flrarl sanığın yakalaması yaparız. GBT'sini gerekli yere, sav
cılığa intikal ettirlriz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nezarete aldığınız bir kişi. olayı anlatırken şunlar şunlar da 
var deyip, bir başkasının adını verirse ne yapıyorsunuz? 

POLİS MEMURU YAVUZ SERİN - Burası büro olduğu için. gerekli yerlere bilgi veririz ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Onun ismini unutmamak Için kaydınız olmuyor mu? 

POLİS MEMURU YAVUZSERİN - Kaydı olursa GBT'ye ... Zaten. onun ifadesinde vardır efendim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Aradan biraz daha zaman geçti; ama. ifadeler. her zaman .. . 
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POLİS MEMURU YAVUZ SERİN- Şubeye bildirlllr. kayıtlara bakılır. şahıs bulunursa getirilir. ona 
göre ifadesi alınır. ifadesi alındıktan sonra herhangi bir şeyi varsa. zaten. ona göre Işlemi ya
pılır. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Buraya iki kişi aldınız. Bu kişller dedi /ci. Hasan ve Hüse
yin bizim yanımızdaydı. Ertesi gün. bir başka şekilde üç kişi daha aldınız. onlar da aynı isim
leri verdiler. bunlar da vardı: ama. Hasan lle Hüseyin'In nerede olduğunu bilmiyorsunuz. 
GBT'den baktınız. daha önce sabika kaydı yok. bu Hasan lle Hüseyin için ne işlem yapıyorsu
nuz? 

POLİS MEMURU YAVUZ SERİN - Şöyle efendim: Eğer. adresleri billnirse ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Bilinmiyor. 

POLİS MEMURU YAVUZSERİN-Gerekli şube/ere bildirilir. şu şu ifadeler geçtiğinden dolayı ara
ma kayıtlarına alınır. adres tespit edilirse kendisine tebliğ edlllr. böyle böyle bir durum var di
ye. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Tespit edllemedlğlnde? .. 

POLİS MEMURU YAVUZ SERİN-Yakalana kadar arama kayıtlarında kalır. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - GBT ... 

POLİS MEMURU YAVUZSERİN -Şöyle bir olay var: Bizde bir evrak çıktığ ı zaman gerekli şube
lerebilgi verillr.faksı çekilir. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Burada ifadesinde kimlerle söylerse söylesin. o kişilerle Il
gili gerekli araştırma dediğimiz GBT'den bakıyorsunuz sanık değiller. orada Isimleri yok. sanık 
değiller. orada isimleri yoksa. tekrar bildirlyorsunuz. oraya bu sefer firarl sanık olarak GBT'ye 
ml giriyor? 

POLİS MEMURU YAVUZ SERİN - Orası olayın gidişatma göre gerekli makamlara şey yapıyor. 

Savcılık da ona göre isteyebilir. kendimize göre arama şeyini alamıyoruz. Onların ifadelerinin 
alanması Için. yüzleştirme yapılması için ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Gıyabında tutuklu mu oluyor? 

POLİS MEMURU YAVUZ SERİN - Firari olduğu Için öyle Istenir zaten. Savcılığın talimatı olma
dığı zaman olmuyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Bunlara GBT'de yer verirler mi? 

POLİS MEMURU YAVUZ SERİN- Evet. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Peki. bulundu. geldi, olayla ilgisi ol madığı anlaşılınca 
GBT'den düşülüyor mu? . 

POLİS MEMURU YAVUZ SERİN-GBT'de büro amlrllğl vardır.şubesl vardır. gerekli yazıyı yaza
rız orası düşer. Yani, bizim GBT'ye alma yetkimiz yok. Biz sadece yazıs ını yazarız. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- GBT kayıtlarından. siz buradan bilgisayardan baktığımız 
zaman ... . 

POLİS MEMURU YAVUZSERİN-Biz bilgisayardan bakamayız. 
PO LİS MEMURU YAVUZ SERİN- Biz, sadece faks çekiyoruı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - GBT'ye hangi kısım bakıyor? 

POLİS MEMURU YAVUZSERİN-Bizim GBT Büro Am irliği vardır. oradadı r kayıt/ r. Biz buradan 
faks çektyoruz. bakar. varsa "var" diye. yoksa "yok" diyefaks çeker. Şu anda bilgisayardan 
yararlanamıyoruz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- 2000 yılının başından itibaren kaç kişi gelmiş? 

POLİS MEMURU YAVUZ SERİN - 15 kişi gelmiş. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaçı tutuklandı? 

POLİS MEMURU YAVUZ SERiN- Tutuklama olarak değil de. savcılığa sevk ediyoruz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Savcılıktan bırakılanları geçmiyor musunuz buraya? 

POLİS MEMURU YAVUZ SERİN - Buraya geçmiyor efendim. Gerekli evrağa geliyor. dosyasına 
konuluyor. Buradan çıkan bu. Nezarethane takip defteridir bu. buradan çıktığı an buranın şe
yi biter. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- ifade aldığınız yer burası mı? 

POLİS MEMURU YAVUZ SERİN- Yan tarafta alıyor arkadaşlar. 

KADİR BOZKURT (Sinop)- Nezarethane var mı kimse? .. 

POLİS MEMURU YAVUZSERİN-Yok efendim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Hizbullah mı var şimdi? 

POLİS MEMURU YAVUZ SERİN-Mustafa Kemal'de lcanunsuz bir gösteri yürüyüşü ve molotof 
atma olayı oldu. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki. teşekkür ederiz. 

ASAYİŞ : 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Asayiş burada ne zamandan beri çalışıyor? 

POLiS MEMURU NAZMi ŞENGÜN- Bir birbuçuk yıl oldu. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Siz şu anda teksinlz. nöbetçi ml kalmıyor; yani. kim kalıyor 
burada? 

POLiS MEMURU NAZMİ ŞENGÜN-Bizim burası tek nöbetçi oluyor. Arkadaşlarımız dışarıda, 
ekip te. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Nezarethaneniz var mı sizin? 

POLiS MEMURU NAZMİ ŞENGÜN- Var efendim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Aylık kaç valc'a geliyor? 

POLiS MEMURU NAZMİ ŞENGÜN- 20-25 tane geliyor. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Burada görev yapanların listesi var mı? 

POLiS MEMURU NAZMi ŞENGÜN- Var efendim. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)-" ........ . " Bey nerede? 

POLİS MEMURU NAZMİ ŞENGÜN- " ......... " Bey bölgede efendim. 

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

POLiS MEMURUNAZMi ŞENGÜN- Nazmi Şengün. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- " ......... " Bey? .. 

POLiS MEMURU NAZMİ ŞENGÜN- " ......... " Bey yarın çalışıyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Başicamiser " ......... "? .. 

POLİS MEMURU NAZMİ ŞENGÜN- " ......... "Bey şu anda istirahatte. 

" ......... " Beyi görmek isterseniz anons edeyim, hemen gelsin. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Gelsin. 

( .......... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç aydır çalışıyorsunuz burada " ......... "Bey? 

POLİS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN- Burada 15 aydır çalışıyorum. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Daha önce neredeydiniz? 

POLİS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - 2.5 sene Şişli tarafında çalıştım, 4 sene Mardin 
Midyat'ta görev yaptım. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Mesela bu evraklarda rapor yok. 27.11.1999'da alınmış. 
29.11 'de bırakılmış . hiç rapor yok. 

POLİS MEMURU NAZMİ ŞENGÜN - Sayın Milletvekillm. mesela burada Numune Hastanesine 
gidiyor. Öyle zaman oluyor ki. inanın yani, memurun. başını kaşıyacak zamanı yok: başka bir 
görevde oluyor. zaman darlığından ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ama. bunlardan bir tanesi. yani sizi koruma açısından. git
se dese ki. ben işkence gördüm. sağı solu morarıp gitse. siz bizden işkence görmedi diye ispat
layamazsınız. 

POLiS MEMURU NAZMi ŞENGÜN- Siz hakiısınız Sayın Mi/letvekilim. insanoğlu. der. .. Zaten. 
bir şey görmemlşse. demez sayın mllletveklllm. ben öyle zannediyorum. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - işkence görenler ml söylüyor hep? .. 2.12.1999'da 22.00'de 
girmiş. 3'ünde göndermişsiniz. raporu yok: yani, tam Işkence yapıldı diyebilecek insan bu. 
sahte evrak düzenleyerek dolandırıcı/ık yapmak. 1.12.1999' da gece saat 23.00'te alınıyor -
bütün gece beni dövdüler dese- ayın 3'ünde çıkarıyorsunuz. 48 saat kalıyor ve rapor yok. 

Bakın. bunda da kalem oynanmış . Bu kalem oynamalar çok kötü. kimin oynadığına ait Imza 
yok: 4.12.1999'da gece saat 2l .OO'de alınıyor. iki gün tutuluyor. .. 

POLiS MEMURU NAZMİ ŞENGÜN - Sayın Mllletvekllim. mesela, cuma günü akşamları yakala
nıyor. cumartesi günü irifaz büroları kapalı oluyor: yani. adliyeye çıkınca infaz bürosunda me
mur olmadığından. savcılarımız da bize der ki "nasıl olsa bu cezasından düşecek ..... taa pazar
tesi sabahleyin götürmemiz gerekiyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Ben sizi çok iyi anlıyorum. Böyle bile olmuş olsa. doktor ra
poru yok: yani. iki gün. üç gün. cumartesi. pazar tutulan bir insan. ben hem yakalama müzek
kerellyim hem iki üç gün beni burada tuttular hem de işkence yaptılar dese. sizin ispatlayaca
ğınız hiçbir şey yok. 

POLiS MEMURUNAZMi ŞENGÜN-Sayın Mllletvekllim, yakalama müzekkereleri ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yakalama müzekkerell de olsa: yani. Içeride tutarsanız da 
rapora ihtiyaç var. Bakın. 6'sında alıyorsunuz. ?'sinde çıkarıyorsunuz. yakalama müzekkere
sinin dışında rapor yok. Peki. buradan götürmenizde zorluk oluyorsa. nasıl çözü lebilir? 

POLİS MEMURU NAZMİ ŞENGÜN - Aracımızın. elemanımızın olması ·lazım efendim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bakın. 1 O Aralık cuma gününe denk geliyor. saat gece 
20.50'de almışsınız. yakalama müzekkerell. inşaat teknikert. 13 Aralık sabahı: yani. 3 gün 
sonra çıkarıyorsunuz ve raporu yok. 

POLiS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Efendim. yakalama müzekkereleri, zaten bunlar 
direkt savcıya çıkacağı Için. savcının emriyle yakalanan insanlar Için zaten alınmıyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hakiısınız da, 3 gün nezarethanede kalıyor. Bu Insan dışa
rıya çıktığı zaman. beni 3 gün dövdüler dese. nasıl ispallarsınız? 

POLİS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Ama. onlara bir suç isnat etmeye veyahut da 

dövme/c gibi herhangi bir şeyimiz yok: yani. onları sorgulamaya dahi hakkımız yok. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yok; ama. sorgulanan çok insan var burada. 

POLİS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Hayır efendim. kesinlikle ... Bu yakalama müzek
kerelerl. kesinlllele bir kelime dahi edilmez. onların suçları sabit zaten. savcılık onların cezala
rını kesmiş . 
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POLiS MEMURU NAZMİ ŞENGÜN - Aslında. 3 gün kalması da. cumartesi günü infaz bürosu
nun adliyede kapalı olmasından kaynaklanıyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İlk defa, bu kadar çok raporsuz vaka kayıtları görüyoruz: 
rapor yok. 

KADİR BOZKURT (Sinop)- Burada hangi hastaneye götürüyorsunuz? 

POLİS MEMURU NAZMİ ŞENGÜN- Numune Hastanesine. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Sema Hanım. bunun demek istediği şu: Yani. bu şekilde insanlar 
çıktı... . 

POLİS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Hayır efendim. kesinlikle ... 

KADİR BOZKURT (Sinop)- Bir dakika. bir dakika ... Sen. doğru, haklısın da. kötü niyetli insan
lar da var. 

Kafasına, gözüne vurdu veya bir yere çarptı. ondan sonra gitti. ben işkence gördüm. siz de di
yorsunuz ki. hayır. olmadı; bunu kim ispat edecek? 

POLİS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN- Arkadaş burada daha yeni. ben 15 aydır bura
da çalıştığım için bir şeyler anlatmak Istiyorum. 

Bizim bu karakolların genelinde yakalanan insanlar buraya gelir:fakat. bunlar ilk yargılandı
ğı andan itibaren bunların raporlarını karakollarımız alır. Arkadaşlar buraya işlememiş olabi
lirler. işlememiş ... 

KADİR BOZKURT (Sinop) - İşte. sen orada suçlu olursun. 

POLİS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN- Burada 300 kişi varsa. kesinlikle 300'ünün de 
raporu vardır diyorum. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bakın. " ........ ", 15.12.1999'da saat 01.30'da alınıyor. 
17.12.1999'da saat Ol.OO'de çıkarılıyor. raporu yok. 

POLİS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN- Benim anlatmak istediğim olay şu: Burası asa
yiş şubesi olduğu için karakol gibi çalışmaz. Karakollar. bunları yakaladığı andan itibaren ra
porlarını alırlar. .. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Karakol sana gönderdi. senin buraya girdi. defterine iş/edin. 48 sa
at sonra çıktı veya neyse. burada kaldığı süreden sonrası normal olarak ... 

POLİS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN- Buradan tekrar savcılığa çıkarırken eğer bu ra
por. .. Ama. dosyasında muhakkak vardır efendim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir dakika. şuna bakalım. " .......... ", oto hırsızlığına leşeb
büsten dolayı 13.12.1999 saat Ol.JO'da alınmış. karakoldanfalan değfl. ayın 15'i çarşamba 
gününe denk geliyor "4 gün gözetim lzlnlidir" diye yazılmış buraya. 17.12.1999 tarihinde sa
at 01.00'de bırakılıyor ve raporu yok. 

Bakın . ............ ", oto hırsızlığına teşebbüs. Yine. burada suç yeri ve tarihi 15.12.1999 çarşam-
ba günü saat 01.30'd alınıyor. 17.12.1999 cuma gününe kadar 4 dört gün gözetim izinlidir" di
ye savcılıktan şey alınmış. saat 13.00'te bırakılıyor; yani. 24 saati geçer şekilde sorgu/anıyor 
bir noktada veya ifadesi alınıyor ve rapor yok. 

POLİS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Onların dosyasına bakayım. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - 13 Eylül 1999 saat 23.30'da alınıyor. 13 Eylül Pazartesi ve 
4 gün uzatılıyor. 1 7 Eylül Cuma gününe kadar tutuluyor. Haydarpaşa 'dan bunun raporu var. 
darp izine rastlanmamış. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Raporu olanda "darp . cebir vardır" deyip de, dava açılan 
uar mı? 
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POLİS MEMURU NAZMİ ŞENGÜN- Yok efendim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Numune Hastanesinden alınan bu raporda sağ kasıle altın
da diye ... 

POLİS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Tabil. şahısların şikayetç i olup. şu an mahkeme

de olan arkadaşlar var. 

Yalnız bunlar. piskopat. kendilerini kes iyorlar. arkadaşıyla hırsızlık yapıyor. teyp. kaset çalıyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Şimdi. bakın. burada çok büyük sorun var. öyle değil . 

" .......... ". kapkaç oto hırsızlığı diye tutulmuş. 13.9. 1999 saat 23.30'da içeriye alınmış. ertesi 
gün Haydarpaşa Numune Hastanesi Baştabipllğinden 14.9.1999 tarihinde" sağ kasıle altında 
0,5 santim kesik olarak" bir raporu var. almışsınız raporunu. O rapordan sonra bunu gönder
meniz gerekirken 4 gün uzatılıyor. 17.9. 1999 saat 12.30 'da gönderiliyor: yani. 14. 'ten 17'ye 

kadar üç koca tam gün daha raporun üstünden burada kalıyor. nasıl ispatlayabllirsiniz? 

Bunlarda. çok hata var. açılan davalarda hiç bir şey edilemez. " .......... "e ait raporu ayın 14 'ün

de almışsınız: ama. bundan sonra üç gün daha burada kalmış. 

POLİS MEMURU NAZMİ ŞENGÜN- Suç ortakları oluyor. onları yakalatmak için gün alınmıştır. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Anlıyorum. doğru. savcılıktan gün alabilirsiniz; ama. çıkma
dan önce. 1 7'sinde raporun olması Lazım. o üç günün hesabı nasıl verlleblllr. verllemez. Bakın. 

cumartesi, pazar da değ il; pazartesiden başlıyor. cuma kadar. .. 

POLİS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN- Yani, siz. girerken almışsınız. savcılığa intikal et

tirirken almadınız mı demek istiyorsunuz? 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Zaten. hemen hemen hiç rapor alınmamış da. bu vaka için. 
ayın 13'ü gecesi aldıktan sonra ayın 14'ünde gitmişsiniz "sağ kesik altında kesik var" diye ra
por almışsınız . Onun üzerine artık onu göndermeniz lazım raporun bitmesi için, siz. 3 gün da

ha sorguluyorsunuz veya üç gün daha nezarethanede kalıyor. 

POLİS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Gözetim süresi alınmıştır efendim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Tamam. gitmeden evvel bir daha rapor alınması lazım. 

POLİS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Üç gün bitiminde, gözetim süresinin bitiminde. 
bunlar savcılığa intikal ettirilirken rapor alınıp. intikal ettiriliyar efendim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yok rapor. 

POLİS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Oraya yazılması değil de, bunların hepsi muhak

kak şey ... Musrafa Vural arkadaşımız burada olsa. bize yardımcı olurdu efendim. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Sayın Başkan. 2000 yılından bir örnek verebilir misiniz? 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bakın . yakalama müzekkerelerl. .. .. .. .. . oto hırsızlığı. 

15.1.2000 gece 23.30 'da alınıyor. ertesi günü saat 11.00'de bırakılıyor. raporu yok. 

Biz bir tane bulup getirin, biz buradan karşılaştıralım. hepsinde zaten rapor yok. 

Bunların hepsi de karakoldanfalan gelenler de değil: yani, buradan alınanlar. 

Bakın. bunun hiç şeyi yok. " .......... ", yakalama müzekkereli, 21.1.2000'de saat 9'da alınıyor. 
Yakalanma müzekkeresi var. ertesi gün teslim edilmesi lazım. Aldığınız gün salı. cuma değil; 

ayın 24 'ünde götürülüp teslim ediyorsunuz ve 3 günde rapor yok. 

POLİS MEMURU NAZMİ ŞENGÜN - Bunların şehirlerarası aranması oluyor efendim. Diyelim ki. 

Diyarbakır'dan aranıyor. Polis kayıtlarında çıkıyor; fakat. evrağı bulamıyoruz. Bu sefer savcı 

bey, karşı tarqfa talimat veriyor; yazı yazılıyor,jaks çekiliyor. "Bujalcsın cevabı gelinceye /ca
dar siz bunu muhafaza edin" diyor. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kendinizi lcoruyabilmenlz Için raporu olması lazım. Nezaret
lwnede 3 gün. burada olduğunu nasıl ispatlarsınız. onu demele istiyorum. 

POLİS MEMURU NAZMİ ŞENGÜN - Sayın Milletvelcllim. zaten. yakalama müzelclcere ... inanın. 
yani samimlyetle söylüyorum ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Biz size Inanıyoruz: ama. hukuk açısından ... 

Bakın. bu da öyle. " .......... ", " .......... ", ........... ". hepsi yakalama müzelclcere. 4 'er gün . ............ . 
21'irıde alınmış . 24 'ünde gönderilmiş. hiçbirinin raporu yok. 

" .......... ". oto hırsızlığı. 14.2.2000 saat 3. 'te alınıyor. daha doğrusu. 14.2.2000 saat 02.15 'te alı-
nıyor. Oradan alınır alınmaz. saat 03.00'te. buraya girmeden önce. 00.30'da. 14.2.2000. Nu
mune Hastanesinden "darp izi yoktur" diye rapor alınıyor. Yani. evvela gidllip rapor alınıyor. 
Içeriye ondan sorıra alınıyor. ertesi gün saat 21.30'da gönderiliyor. .. 

POLİS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Onlar. karakoldan bize geliyorsa rapor almışız
dır. Karaleolda rapor alınmamıştır. onların girişlerini yapmışlardır. Mesela. o önce yakalanmış
tır. rapor o şekilde olmuş olabilir. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mesela. " .... ...... '"In dosyasını bulun uz. 20.2.200'de si/ahla 
yaralama olayı ile ilgili olarak alınmış. 24 saat gözetim altında tutuluyor. buradaki kaydında 
raporu yok. 

Nezaretharıe koşulları uygun. Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki süre/ere uyu/muş. gözaltı
na alınarıların kaydı yapılmış. rıezaretharıede bulunarı yok. yönetmeliğin 12 nci maddesinde
ki hususlara uygun işlem yapılmış. 

30.12.1 999'den önceki günlere alt doletar raporlarının olmadığını. avukatın hiç olmadığı. neza
ret sürelerinin geçtiğini yakalama müzekkeresi olanların belcletlldiğirıi. B ve D bölümlerinde 
özerılisiz işlem görülmüş ve" .......... "frı ..... Ancalc. 7 Nisan 1999'darı sorıra verilen her aylı/c ra
porda da durum müspet ve hepsinde de İbrahim Konu/c imzası var. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Mesela Savcı İbrahim Bey kaç karakolu derıetliyor? 

POLİS MEMURU MUSTAFA YAŞAR ARSLAN - Bilmiyoruz. 

POLİS MEMURU NAZMİ ŞENGÜN- Sarıgazi. Sultanbeyli tara.flarını da İbrahim Bey denetliyor. 

(Ayrılma saati : 04.30) 
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E. MALTEPE ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ (GÜLSUYU) POLİS KARAKOLU 

Ziyaret Tarih ve Saati : 04.03.2000, saat 05.00 

Karakola Ait Tutuklu 
ifadeleri (2 olay) 

İnceleme Tutanakları 

Tutuklulann Heyetimize Karakol Hakkında Anlattıklan Olaylar 
Sayfa 92-93 

Sayfa 95-100 
(Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi TBMM Tutanak 2000, 
Sayfa 187-192) 

1. HEYETİMİZiN KARAKOLDAKi SOMUT GÖZLEM VE SAPTAMALARI 

Oldukça büyük olan Maltepe Şehit Saffet Okumuş Polis Karakoluna sabaha karşı 
saat 05.00 sularında Heyetimizce ziyaret edildi. 

> Binanın iki kat altı terörle mücadele nezarethaneleri idi. 

> Nezarethanenin kullanılmadığı söylenen bölümünde, içinde tuvaleti olan bir 
antre ile aynı büyüklükte, yerde tahta zemini bulunan nezarethane odası, yan ta
rafında da dört tane yönetmeliklere uygun olmayan hücreler olan bölüm incelen
di. Gözaltına alınanların tutulduğu zemini tahta döşeli odanın içikameraile yu
karıdan izlenebiliniyordu. 

> Nezarethane- r------------------------------, 

nin yanında 
bekleme oda-
sı olarak ifade 
edilen, zemini 
karo taşlar ile 
döşenmiş 
olan yaklaşık 
3 .5x3 m. bo-
yutlarındaki 
odaya girildi
ğinde , kapı
nın sağ ta ra
fında sırt ve 
oturak kısmı 
suntadan ya
pılmış. ayak-
l arı beton ze- ~ 

mine gömülü ------
boru içine iki 
taraftan 10-
15 cm. kadar 
derine giren 
bank görül-
dü. 

Maltepe Şehit Saffet Okumuş Polis Karakolunun neza rethane bölümündeki 

boş odada bulunan banka ait şematik görünümdür. 
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~ Beton zemindeki yere gömülü yuvarın asıl derinlikleri yaklaşık 45 cm. idi. 
~ Birbirlerinden olan uzaklıkları ise 1,5 m. idi. 
~ On onbeş santim derinlige oturtulmuş olan sözde bank odanın ortasına yakın 

kısmında duruyordu . 
~ (Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi TBMM Tutanak Sayfa 93 ), (Sayfa 68, 

187 ) de açıkça anlatıldıgı üzere bu yuvalar askı borularının yerleştirilmesi için 
kulanılıyordu . Komisyonumuzun daha önceki çalışmalarında aynı yuvalardan 
Batman ve Erzincan Emniyet Müdürlüklerinde de keşfedilmişti. 

2 . KARAKOL YETKiLiLERİNİN GÖRÜLENLERE İLİŞKİN YORUMLARI 

Görevliler Heyetin çalışmalarına yardımcı olma istegi içinde görünmüşlerdir. Ancak 
karakoldaki olumsuz koşulları ve uygulamaları geçiştirme çabaları gözlenmiştir. 

Anlatımlarında , daha iyi çalışma koşullarına kavuşma özlem ve istegi Heyetimizce 
fark edilmiştir. 

3.SONUÇ 

Tutukluların kötü muamele gördükleri mekan tarifleri ile Heyetimizin gözlem
lerinin tam olarak uyuştuğu saptandı. 

Karakolda kötü muamele ve işkence için gerekli mekansal düzenlemenin ve 
araçların bulunduğu görüldü. 
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4. TUTUKLARlN HEYETİMİZE KARAKOL HAKKINDA ANLATTlKLARI OLAYLAR 

Bu bölümde anlatılan olaylar Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi 2000 yılı çalışma
larında alt komisyon heyetimizin tutukevinin koğ;uşlarında çocuk ve kadın hüküm
lü ve tutuklularla yapmış oldukları görüşmelerde Maltepe Şehit Saffet Okumuş (Gül
suyu) Polis karakolunu ilgilendiren bölümlerinden alınmıştır. Olayların anlatımla
rında parantez içinde sunulan sayfa numaraları . Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutu
kevi TBMM Tutanak 2000'e ait sayfa numaralarıdır. 

OLAY 1 ( Tutanak, s. 29 ) 

( ..... .... ) 
TUTUKLU- Küfürler ağızlarından eksik olmuyor. Ağızlarına ne geliyorsa söylüyorlar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Durumları normal mi idi? 

TUTUKLU - Normal görevleri başında. işkence odasına götürürken zaten gözlerimizi bağlıyor
lar. 

TUTUKLU - "Ben bunu biliyorum" seslerinden tanıyorum yani. Beni önce Gülsüyü araştırma
dan aldılar. sonra Gayrettepe'ye götürdüler. Gülsuyu araştırmadan alanlar bana işkence etti. 
Bunu biliyorum. 

OLAY 2 ( Tutanak, s. 68 } 

( ......... ) 
TUTUKLU 58- Bentm/cl o şekilde Gülsuyu 'nda oldu. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nasıl bir yerdi sorgu/andığın oda? 

TUTUKLU 58 - Kapıdan girdikten sonra alt kata iniyorsun. sonra tekrar alta. sonra bir alta da
ha lnlyorsun. Orada nezarethane var. hücreler var. bir de kameralar. var. Nezarethanentn kar
şısında ufak bir tuvalet var. Nezarethane bölümüne geçmeden ı.ifak bir oda var. içinde bir tane 
bank var. o bankı kaldırırsanız. ayaklarının yerinde tki tane kazıle dellğl olduğunu görürsünüz. 
Orada askıya alıyorlar. Komtser " ....... "var orada. ştşman, lrtyarı, alnında ştş var. 

(. .... .. .. ) 
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5 . KARAKOL İLE İLGİLİ HEYETİMİZiN İNCELEME TUTANAKLARI 

TBMM 

Tutanak Müdürlüğü 

İnsan Hak. ine . Kom. Tarih :28-29.2 13 -4 .3 .2000 Grup : Kenan-Orhan-Alaatin-Rıza 
Sayfa: 187- 192 

D. MALTEPE ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ POLİS KARAKOLU (GÜLSUYU) 

( 4.3.2000-Saat: 05.00 ) 

1. ARAŞTIRMA,TERÖR: 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - İki lcat alta inildilcten sonraki nezarethanenln yanındaki 
bekleme odası şeklinde kullanılmayan nezaret önünden yanındaki odadan girildiğinde kontrp
lalc oturma yeri olan demir banlcın ayaJeları çılcarıldığında. altında yaklaşık 45 santimetre de
rinliğinde, 1.5 metre arayla konulmuş iki adet beton dellği görüldü . . 

İki kat aşağıya lnlldil<ten sonraki Asayiş. Terör Mücadele Nezarethanesinin girişindeki birinci 
bölmeden karşıdaki odanın içerisinde yaklaşık 3.5X3 metrelik bir odanın içerisinde beton ka
rotaşlarla döşenmiş oda: ikinci bölmesinde de içerisinde tuvaleti olan. birantre ile yine aynı 
büyüklükte. yerde tahtası olan bir nezarethane odası: yan tarafta da dört hücresi olan ve kul
lanılmayan bir nezarethane. Birinci kullanılan. gözaltına alınan tahtanın üstündeki oda. kame
ray la yukarıdan izleneblllyor. 

Son zamanlarda olaylarda azalma oldu mu? 

POLİS MEMURU DURSUN YAGIZ- Oldu. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Azalma. daha ziyade İBDA-C. öteki grup/ardan? .. 

POLİS MEMURU DURSUN YAGIZ - DHKPC ve MLK var. 

Eskisine göre çok azaldı. Ben 1993 'te buraya geldim. 

(Teknik Büro çilingirlerce açtırıldı) 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada iki hoparlörü olan bir teyp var. 

(TEM Büro Arnirliğinde bir şey yok) 

2. ASAYİŞ BÜRO 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Evrak lar bilglsayara geçmiş mi? 

VEYİS KNANÇ - Evet. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir adet hortum var. bir bidon var. Kaç personel var. 

POLİS MEMURU DURSUN YAGIZ- Karaleolda 36 mevcut var: ama. 1 tane de gayrimevcut var, 
çev ilc kuvvet hariç. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bayan polis var mı? 

POLİS MEMURU D URSUN YAGIZ- 1 bayan polis var: ama. doğum tznlnde. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yemeği burada mı yapıyorsunuz? 

POLİS MEMURU DURSUN YAGIZ- Malzemeyi dışarıdan alıp. yemeğimizi burada yapıyoruz. 

BAŞKAN D r. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada kartoteks işini ml yapıyorsunuz? 

Başkasının Ismini verdiği zaman? .. 

POLİS MEMURU DURSUN YAGIZ- Davet ediyoruz. karaleola geldiği zaman ifadesini alıyoruz ... 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ama. mutlaka. bir başkasının ifadesinde adı geçen Insanı 
davet ediyorsunuz? 

POLİS MEMURU DURSUN YAGIZ - Evet. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Adresi yoksa? .. 

POLİS MEMURU DURSUN YAGIZ - Temin edilememiştir şeklinde yazı yazıyoruz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nereye yazıyorsunuz? 

POLİS MEMURU DURSUN YAGIZ - Savcılığa. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Savcılık mı GBT'ye bildiriyor? 

POLİS MEMURU DURSUN YAGIZ- Kimlik tespiti yapılamazsafalli meçhul olarak geçiyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Mesela. siz. bir kişinin ifadesini alırken o olay Ilakleında biz
lerden başka bir de Hasan var dedi. Hasan ' ın adresi yok: adı soyadı var. adresi yok ... 

POLİS MEMURU DURSUN YAGIZ - Firari sanık olarak gönderiyoruz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Pelet. adresi varsa? .. 

PO LİS MEMURU DURSUN YAGIZ - Kimlik tespitini yapıp davet ediyoruz. Gelmezse savcılığa bil
diriyoruz. savcılığın talimatıyla geliyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Burada da. savcının talimatma göre ifadesi alınıyor. salını
yar veya ... 

Peki. adresi yok. sadece adı soyadı var? .. 

POLİS MEMURU DURSUN YAGIZ- Bulunamazsajlrarını veririz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Flrarinln anlamı kaçmak değil ml. kaçale değil? 

POLİS MEMURU DURSUN YAGIZ - Sadecejirar olarak gözüküyor: ancak.jişlenmesllçin savcı
lıktan yazı geliyor. bu şahıs. bu suçtan aranıyor şeklinde. bir kanıya vardıktan sonrafiş açılı
yor. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Arandıklarını biliyorlar mı? 

POLİS MEMURU DURSUN YAGIZ - Suçu varsa. bilir. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ama. kan davası oluyor. iftira olur. adres/ varsa onun da 
kaydının gitmesi lazım. 

Siz şunu demek istiyorsunuz: Genel BiLgi Toplamada. Insanların. llerhangi bir konuda belgeli 
olarak suçlu oldukları veya daha önce yaptıkları bir olaydan dolayı sabıkalı olduklarına alt bir 
kayıt vardır. Bunun dışında . sabıkalı olmayıp: ama. arandığında arandığın ı söylersiniz. 

POLiS MEMURU DURSUN YAGIZ - Tabii. Şu suçtan dolayı şu şahsın karakolumuzda gözetim 
altına alındığını. başkaca herhangi bir buçtan aranıp aranmadığın ı ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Gözetim altına alınmadan: yani. arıyorsunuz ya .. . 

POLİS MEMURU DURSUN YAGIZ - Biz. onu bilgi işleme bildiriyoruz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Temiz kağıdı oluyor ya: o temiz kağıdı arandığında sadece 
GBT'ye bakılmıyor; bllgllşlemde defirarı mi. sabıkası var mı. yok mu diye bakılıyor. 

Teşekkür ederiz. 

Arşivdeki bu lastikler ne? 

POLİS MEMURU DURSUN YAGIZ - Araçların lastikleri. parçaları ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Üç araba telcerleği var burada. 

Şunlar ne. cop mu onlar? 

POLİS MEMURU DURSUN YAGIZ - Takım olara/c; kas/c. kalkan. cop .. . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Savunmak amacıyla kullanılan aletler. 

KARAKOL AMİRİ ALİBOZLU - Ben 1 Eylül 1999'da göreve başladım. Bu birbuçuk seneye yak
laşan bir zaman içerisinde bir hayli mesafe kaydettllc. Evet. sorunlarımız. eksikliklerimiz var. 
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özeleştirimizi yapıyoruz. nasıl az hata yaparız diye sürekli arkadaşlarla görüşüyoruz. 

Bizim bir tazminat alma durumumuz vardı. Bunları hatta hanımlarımıza söyledik, çocuklara 
söyledik. hayal kırıklığına uğradık. Bütün bu sorunlar çözülürse çok şeyleri aşarız. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Zaten polisin hakkı. Sadece buradaki özlü/c hakları. tazml
natlar/a ilgili değil: aynı zamanda senede bir veya iki defa hem manevi yönden hem de beden 
yönünden dinlenebllecek tesislerinin olması lazım. Polisler. hastanede çalışanlar, adliyede ça
lışanlar toplumun çok sıkıntılı kesimleriyle karşı karşıya görev yapıyorlar. Kaç senedir söylü
yoruz. özel harekatta. çevik kuvvette çok söyledim bunu, tabiL ki, bütün polislere de aynı şekil
de. infaz memurlarına da aynı şekilde. bu Insanlar hastalandık/arını bilmez/er, ne zaman sinir 
sisteminizin bozulduğunu. ne zaman bedenen sağlık koşullarınızının bozulduğunu öğrendiği
nizde geç olmuş olabilir; onun Için senede iki defa checkuptan geçmeniz lazım. 

Gördüğüm kadarıyla insanlar kendilerini çok düşünmüyor: ama. çocuklarını düşünüyor. Mese
la. biraz önce sokakta kalan çocuklarla ilgili birimi gezdik. Buranın Ihtiyacının tamamının Po
lis Valifı tarafından karşılandığını gördük. Polis Valifı. polise hizmet etmek için. sosyal tesisler 
yapmak üzere. polisin çocuklarını. başarılı olanlarını ücretsiz okutma/c üzere kullanılması ge
reken bir Vakif olmalı. Sokaktaki çocuğa sahip olmak veya sokakta sulistimale uğrayacak olan 
çocuğun getirilip barındırılması. onun yedirllip dayurulması devletin asli görevidir. Polis görev
lendirilebllinir: ama. Va lçfın Geliri kullanılmamalı. Vakif. polis şehitlerimizin aile/erine. zor ko
şullarda çalışan her an hayatı tehlikesi olanların birinci sırada olmak üzere. hepsinin başarılı 
çocuklarına burs vermeli. kurs vermeli. yetiştirmell. tatil yerlerini yapması lazım. 

Ama. bunların olup olmaması. işte. polisin çalışmasını etklleseydi, bu zamana kadar kimse eli
ni kolunu kıpırdatmazdı: çokjedakdrane çalışmaları var. bunu Inkar etmemek lazım. 

Politika yaratabilmek ve yeni birtakım yaratıcı projeksiyonlar yapabilmek için. konuya farklı 
gözlerle bakmamız lazım. 

Bizim misyonumuz Parlamento olarak: 

1- Bürolerasi ve devlet bizim devletimizdir 

2- Halkın verdiği yetkiyle. Parlamentonun gücüyle de bir denetim mekanizması vardır; yani. o 
gözle bakıp. hiç birbirimize kırılmadan düzelteceğiz, sonuna kadar... Bozukluklarımızı da. öy
le deşifre ederek. Insanları hırpalayaralc veya işte geçen gün karaleolda bulduğumuz askı ne
deniyle en alt birimdeki polisin veya birinejatura çıkarılarak değil. böyle bir şey de istemiyo
ruz: ama. bu Insanlık ayıbının bitmesi/azım. Herkesin kadını. kızı. çocuğu var. çırçıplak soy ma
nın. hortum tutmanın, işkence yapmanın bir mantığı olamaz. 

Bunu değiştlrirlcen de "yapma" demek çözüm değil: o zaman bana neci polis yapısı oluşur. 
Onun yerine şöyle yapalım. şu teknikler sizin önünüzdedir. şu anda şuraya gidebilirsin. şu an
da parmak izini alabilirsin denilmeli. Bunun politikasının üretilmesi. sisteminin kurulması da 
Meclisten geçer. 

Bir tek basın mensubu yok yanımızda. geçen sefer geldiğimizde de bir tek basın mensubu yok
tu. Aldığımız askı doğru: 2 küsür metre boyunda. 10x15 cm santim kalınlığında. ortası delik, 
özel yapımış. kay tanlarıfalan geçmiş. alınan yer belli. Ama. sorun. onun alınması değil. bu ya
pılmayacak şekilde sistemin kurulması. Onu kullanan bir tane polis memuru değil ki. zaten bir 
kişi kaldıramaz onu. en basitinden Iki kişi kaldırıp koyacalc. Dolayısıyla. en alttaki bir birim
deki amirin veya oradaki polise çıkarılacakfaturayla tamam. bitti değil. Hep birlikte mücade
le edeceğiz. 

KARAKOL AMİRİ ALİ BOZLU- Efendim. teşekkür ederiz. 

Sizin denetlemelerinizden. ben şahsen hoşnut oldum. 

Karaleolu nasıl buldunuz? Elcsilclilclerimi görüp. özeleştiri yapmasını severim. 

GÜLSUYU KARAKOL AMİRİ ALİ BOZLU- Karşıda. Bağazın öbür yakasındaki bir Gazi Karalco
lu, zihinlerde nasıl çağrışım uyandırıyorsa. Anadolu yakasında da Gülsuyu Karaleolu da aynı 
çağrışım. eşdeğer. Örneğin. akşam bir uygulama yaptık. başta Emniyet Amirimiz, bendeniz 
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vardım. arkadaşlarımızla bir ekip oluşturdu/c. arama yaptık. Benim sltlllm şudur: Adanalıyım. 

köylü çocuğuyum. Burası hep köyden gelmiş Insanlar; ya Işçi emeklist ya memur emeklist ya 
da köylü , sorunlu bölge. Kapıdan Içeri glriyorum. Selamün Aleyküm. arkadaşlar. arama yapı
yoruz. lüifen klmllklerlnlzl masanın üzerine çıkaralım. arkadaşlarımıza yardımcı olalım. memur 
arkadaş geldiğinde ayağa kalkalım .. Bazısı pat ayağa kalkıyor. oturun bakayım. oturun diyo
rum. Arkadaşlar dolaşıyor. aramasını yapıyor. Arama bittikten sonra. teşekkür ederim. sizi se
viyorum. haberiniz var mı? Bu sloganı aynen tekrarlıyorum "biz de. sizi seviyoruz" diyorlar ve 
güzel bir hava Içerisinde Iyi akşamlar dileylp çekip gidiyoruz. Burada. bir hayli mesafe aldık. 
özellikle nerede, nasıl daha Iyi hizmet vereblllriz diye bütün arkadaşlarımızla her gün loplanı
rız. kendi özeleştlrlmlzl samimlyetle yapıyoruz . 

Öbür taraftan düşünüyoruz. zihnimizde şöyle bir soru var: İnsan hakları. Insan hakları da. ya
hu kardeşim, hiç mağdurun haleları yok mu? Sürelcli sanık hakları gündeme getiriliyor. öbür ta
raftan vatandaşın. Büyük Millet Mecllslne . Par/amentoya gitmiyor: ama. karaleolda amirinin 
karşısına çıkıyor. yanmış. arabasından teybi gitmiş. evinde yatak odasına girmiş . cüzdanı ka
rıştırmış. yükle hafif. parada ağır ne kadar şey varsa gece yürümüş. adam geliyor. ne yapa
cağız? .. 

Daha yakın zamanda adamın bilglsayarı gitmiş. Adamın eşi mimar. İstanbul'da, yurtdışında
ki büyük şirketlerin projeleri var. Adam. bilglsayar derdinde değil , onu kırk defa alır. adam. pro
jenin derdlnde. Bu projelerin yeniden çiztml aylar alır. sene alır diyor. bana bu proje lazım di
yor. Benden yardım bekliyor adam. 

Şimdi, biz de diyoruz ki. ben 15 senelik polis im. Hareketli yerlerde çalıştım. küçük yerlerde ça
lışmadım. Başkentte 8 sene çalıştım. Anafartalar Karakolu, Çankaya. kordiplomatlğln olduğu 
yer. Esenboğa Hava Limanı, oralarda oluştu benim altyapım. Burada varoşa hizmet veriyorum. 
Buraya 1 Eylül 1998'de burada göreve başladım. Şunu anlatmaya çalışıyorum efendim: Sizin 
dikkatlerlnlzi çekiyor mu acaba. çağdaş anlamda sanık hakları güzel. hoş da, çok arzu ediyo
rum. gerçekten şu Avrupa Birliğine girsek, sorunlarımızın çoğunu aşacağımızdan eminim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ben, Avrupa Birliği meselesi olarak düşünmüyorum ... 

GÜLSUYU KARAKOL AMiRi ALİ BOZLU- Mesela, adam. karşıda bir kimyafabrikasında çalı
şıyor. işten dönüyor. 250 milyon lira maaş almış . Kız çocuğu . daha 18-20 yaşında. maaşını al
mış. maaşından hiçte harcama yapmamış. Şu karanlık sokaktan geçiyor. boynunda çantası. 
Içerisinde para. kapkaççı çanlayı kapıp kaçıyor. maaş gitti. Kimisi yerde sürükleniyor. Mala 
karşı suç olayında müthiş bir artma var. vatandaş bezmiş vaziyette. Buna yöneilk caydırıcı ya
sal müeyyidelerln bir an önce hayata geçirilmesinde yarar var diye düşünüyorum. Şu andakl 
yasaları yetersiz görüyoruz: yani, 15 günde çıkıyor. bir ay. birbuçuk ayda içeriden çıkıyor sa
nık. 

EMRE KOCAOGLU (İstanbul)- Cezaların biraz artırılması ve tutules uz yargılama yerine. tutuk
lu yargılama olması lazım. 

GÜLSUYU KARAKOL AMİRi ALİ BOZLU- Ben, hukuk mezunu olmadığım Için. teferruatlı bir şe
kilde ifade edemiyorum: yani, buna yönelik verilen cezaların biraz daha artırılmasında yarar 
var. 

Mağdur hakları zedeleniyor diye düşünüyorum. Mağdur, benimle muhatap oluyor. benden bir 
şey bekliyor. Az önce ifade ettiğim gibi. dlsket gitmiş, adam. bilgisayarda değil. hanımının pro
jesinde kafası. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sanığın hakkıfalan diye değerlendirmeme/c lazım. sanıle 
hakkı değil. Elbetteki mağdurun hakkı, sonuna kadar yargının. her basamağı ile işlemesi la
zım. 

Sanık hakkı sadece insan olmasından dolayı gelen hak: ama. intikam almakla veya onu so
ruşturacağım diye her türlü konuda yanlış yapmakla olmaz. 

Bir yandan polisin saygınlığı, toplum içerisindeki yeri. parası. çocukları. kafası. ailesiyle olan 
ilişkilert düzenıenirken bir yandan yargı doğru işletilmeye çalışılacak. Artık kelimeler/e anlatı-
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lamayacak kadar üzücü olan olayların olmaması lazım. Bu. her yerde oluyor diye bir şey söz 
konusu değil: ne dayağı olabfllr. ne soyulması olabilir. ne başka türlüsü olabilir: artık. neticede 
bu olmamalı. Ama. bunu yapmayacağız diye de. aman canım. bu kadar yaptık. bir şey olma
dı. yargı da salıveriyor bunları, bana ne düşüncesi de doğru değil. 

GÜLSUYU KARAKOL AMİRİ ALİ BOZLU- Efendim, izin verirseniz bir şey aktarmak istiyorum. 

1980 öncesinin polisiyi m. ihtilal olduğunda. hadiselerin cajcajlı zamanlarında Ankara 'daydım. 
1983'te. on senelik polisken şark hizmeti çıktı. gitmedim, mesleği bıraktım. köye gittim. ll se
ne köyde yaşadım. Çiftçi çocuğuyum. çok değişik işler yaptım. mücadele ettim. On senelik bi
rikimi olan bir insan. gidip de. pavyonda fedailik yapmadım. köyde babama yardım ettim. 
Amelelilc yaptım. muhasebe bürosunda yardımcı elemanlık yaptım. kahvede ocakçılık. ayakçı
lık yaptım. esnafa çay götürüp getirdim. Adana 'da mahalli bir gazetede çalıştım: mücadele et
tim. Daha sonra idare mahkemesine dava açtım. kazandım. tekrar mesleğe döndüm, 6 yıldır 
çalışıyorum. Hayattan kazandığım birtakım kazanımlar var. 1983'ün Temmuz ayında mesleğl 
bıraktım. 1994 Ağustos 'ta tekrar mesleğime döndüm. Büyük değişim olduğunu gördüm. büyük 
bir gelişme var yani. Tamamen bir köy hayatından. tekrar kent hayatına girdim, müthiş bir 
değişim oldu. Mutlaka eksiklik vardır. olacak ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Gayet tabii olacak .. 

GÜLSUYU POLİS KARAKOLU AMİRİ ALİ BOZLU- inanın. ben kendi Icendimin eleştirisini yapı
yorum. teşkilatımın. müthiş bir değişim olduğunu. bundan gurur duyuyorum. iftihar ediyorum. 
Müriferit birtakım şeyler olabilir. Yüreği insan sevgisiyle dolu. cıvıl cıv ıl güzel insanlar. .. Çok gü
zel şeyler olacak ... işte buralara gazete kupür/eri yapıştırdım. Mesela. burada. s te si nasıl ye
neblllriz ... Benim arkadaşım stresll. öjke dolu. Buradan eve gidiyorum. bizim hanım bir şey 
söylüyor. icabında bağırıyorum. ondan sonra da ale/ıselim halcim oluyor. .. Böyle şeyler oluyor. 
Bunu gazeteden kestim. bakın. kahkaha ... Çokfaydalı oluyor bu. Hatta. düşünüyorum. mer
kezi müzik sistemi kuracağım. hastanelerdefalan çalıyar sözsüz müzik. nezarethaneye yöne
lik. arkadaşların çalışma odalarına yönelik. hajifte açayın diyorum. Kafamda/cl projelerden bi
risi de bu. İnşallah onu da gerçekleştlreceğlm. Böyle güzel şeylerimiz var. 

Karaleolu mu nasıl gördünüz. ekslkliğlm varsa düzelteylm. 

Avrupa Birliğine girecelcsek hep beraber gireceğlz. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT -Avrupa Birliğine girmek değil. biz. Icendimiz için yapmak zo
rundayız. 

GÜLSUYU POLiS KARAKOLU AMİRİ ALİBOZLU-Yabancılar gelip de. bizi denetleyeceğine bi
zim adamım ız gelip. denetlesin de ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Denetlemelcde değil. beraber çözüm bulalım. 

GÜLSUYU POLİS KARAKOLU AMİRi ALİ BOZLU - İşte. bu bağlamda var mı eksikliğlmiz? 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Şimdi. tabii /cl, kendi bölümleriniz modernleşmeye başla
mış. belli bölümler henüz daha çok eski yapılar içerisinde. Bu. sadecefiziksel anlamda masa. 
sandalye olarak değil. arşiv sisteminizin bilglsayar düzeninden -üç katı birden söylüyoruz ta
bil- ama. geçmişteki birtakım düşüncelerin yapıldığına ait izler var. Tabfi ki. sadece sizin geldi
ğiniz birbuçuk seneyi değerlendirmiyoruz. daha evvelden ltibaren gelen ve bunun ne kadar bir 
süreç Içerisinde hızla düze/diğine de bakıyoruz. Onun işareti. en alt kata inildiğinde kanepenin 
altındaki askı deliklerini gördük. 

Mutlaka moral değerleri yönünden polisin elinden tutulması lazım. 

ikincisi. mutlaka ekip çalışması yapan insanların. belli koşullarda da dinlendirilmesinin sağ
lanması lazım. 

Üçüncüsü, karaleolların daha düzenli ve teknik anlamda da çalışır hale gelebilmesi için, sade
ce polis memuru arkadaşlara, hem kaydını hem temizllğlni hem glrenln çıkanın gözettmint bı
rakmama/c lazım. O yönden de. dışarıdan sivil. bel/cl sivil yardımcı personel desteğinin sağlan
ması lazım; yani, bu karaleolun da buna ihtiyacı var. 
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Ayrıca. dışarıda uğraşmış olduklarımızla, onların sosyal yaşantısı ve suç işlememesi, onların 
suç Işleme oranının düşürülmesi konusunda çok yeterli olamazsınız. Gerek beledlyelerle, gerek 
devletin birtakım sosyal kurumlarıyla desteklenmesilazım lcl, ortak bir çalışma olmalı .. 

Eleştlrmek çok kolaydır. Ben başhekimiikten gelen bir insanım. bunlar çok kolay işler: 'ama. na
sıl çözeriz zor. Bizim burada yapmak istediğimiz, çıkarmak istediğimiz, Parlamento olarale sa
hip olmak istediğimiz , her kesimin sorunlarına sahip çıkacak şekilde düzen/emektir. 

GÜLSUYU KARAKOL AMİRİ ALİ BOZLU - İki komşu kavga etmiş. Birisi, vergi dalresinde me
mur, öbürü öğretmen. Baktım, koskoca adamlar, mahcub oldum. Kavgalarının nedeni de çok 
basit bir şey. Kavganın sebebi de, birinin çatısından diğerinin çatısına su akıyor. Yahu karde
şim, paran yoksa para vereyim, lcaç lira? .. Sana 20 milyon lirayı ben vereyim de kavga etme
yin, barışın dedim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Siz vermeye mecbur değilsiniz .. . O kadar iyi niyetli olma
mak lazım; yani, polisin. halkın içerisinde gerektiğinde hem tavrını, saygınlığını koruması, 
hemde yasalarla hukuk düzeni içerisinde güçlü kılınması lazım. 

(Ayrılma Saati : 06.15) 
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III. İSTANBUL'DAKi DiGER BAZI KARAKOLLARA İLİŞKİN 
TUTANAKLARDA YER ALAN iŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE 

IDDIALARI - 2000 





III. İSTANBULDAKi DİGER BAZI KARAKOLLARA İLİŞKİN TUTANAKLARDA 
YER ALAN iŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI 

Bu bölümde anlatılan olaylar Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi 2000 yılı çalışma
larında alt komisyon heyetimizin tutukevinin koguşlarında çocuk ve kadın hüküm
lü ve tutuklularla yapmış oldukları görüşmelerde İstanbul'da pek çok karakolu ilgi
lendiren tutanak bölümlerinden alınmıştır. Olayların anlatımlarında parantez içinde 
sunulan sayfa numaraları, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi TBMM Tutanak 
2000'e ait sayfa numaralarıdır. 

15-18 yaşları arasındaki tutuklu çocuklar tarafından dile getirilen, soruşturma-ko
vuşturma sırasındaki yaygın işkence iddialarının tarif edilenler çerçevesinde dogru
luk paylarının araştırılması ve yerinde gözlem yapılabilmesi için ifadelerde adları ge
çen İstanbul'daki 32 karakoldan beş tanesine rasgele seçim yöntemi uygulanarak 
Alt Komisyon Heyetimiz tarafından gidilerek yerinde incelemelerde bulunulmuştur. 

Yapılan bu incelemeler sonucunda Kadın ve Çocuk Tutukevi koguşlarında tutuklu 
ve hükümlü kadın ve çocuklarca anlatılan işkence iddialarına ait tarif edilen tüm 
mekanların birebir dogru oldukları. Komisyon ve Heyet Başkanı Dr. Sema T. PİŞKİN
SÜT ve Komisyon üyeleri Emre KOCAOGLU. Kadir BOZKURT ile TBMM İnsan Hak
larını İnceleme Komisyonu görevlilerince büyük bir hayretle saptanmıştır. 

Bu bölümde iddiaların oldugu bazı karakollar (örnegin Gayrettepe ve Fatih Emniyet) 
Heyetlerimizin başka illerde yapmış oldugu çalışmalar sırasında işkence ve kötü 
muamele iddialarıyla ciddi bir şekilde bahis konusu edilmişlerdir. 

Bu bilgiler ışıgında, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi koguşlarında sadece 1 l-18 
yaş çocukları tarafından dile getirilen iddiaları yorumsuz olarak TBMM Tutanakla
rındaki kayıtlı resmi ifadeler şeklinde sunuyoruz. 

Bu iddiaların yer aldıgı bu bölümdeki karakolların isimleri sırası ile aşagıda verilmiş
tir: 

Gayrettepe, Yedikule, Eminönü Araştırma, Zeytinburnu, Bahçelievler Yenibos
na, Vatan Caddesi, Beşiktaş Araştırma, Bayrampaşa Merkez, Güngören Kara
kolu, Dudullu Araştırma, Ümraniye Asayiş, Ümraniye Jandarma, Üsküdar Araş
tırma, Sanayi Araştırma, Doğancılar, Şehremini, Fatih Emniyet, Bakırköy Os
maniye Araştırma, Şişli Merkez, Pendik Kaynarca Çamçeşme, Pendik Tavaşan
tepe, Küçükçekmece, Beyoğlu Araştırma, Bağcılar, Kartat Jandarma, Karta! Ce
vizli, Esenler Atışalanı, Yeşilalan. 

Esenler Karakolu'nda ifadeleri alınan tutuklu çocuklar ise kötü muamele görmedik
lerini söylemişlerdir. Bu durum eger istenirse karakollarımızda iyi hizmet verilebi
lecegini ortaya koymuş ve karakol görevlileri Heyetimizin takdirini kazanmıştır. 

iddialara ait tutanaklar Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi Tutanakları bölümler 
halinde Ek 6'da sunulmuştur. 
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IV. SONUÇ VE DEÖERLENDİRME 

Raporumuz kapsamındaki karakolların fiziki koşullarının kötü, standartlardan 
uzak olduğu; nezarethanelerin çok daha kötü koşullara sahip olduğu; kötü mu
amele ve işkence gördüklerini iddia eden tutukluların mekan tarifleri ile Heye
timizin gözlemlerinin örtüştüğü saptanmıştır. 

Heyetimiz, karakollarda kötü muamele ve işkencenin yaygın bir uygulama ol
duğu yönünde kanaate ulaşmış ve bu uygulamalarda kullanılan bazı yöntem ve 
araçları da saptamıştır. 

Karakol personelinin büyük bölümünün hizmetin gereğini yerine getirmekten 
uzak olduğu, denetimierin ise gerektiği gibi yapılmadığı belirlenmiştir. 

Karakolların büro donanımlarının yetersiz olduğu, farklı farklı soruşturma ve 
kovuşturma yöntemlerinin uygulandığı, bazı karakollarda hala daha nezaretha
ne kayıtlarının, doktor raporlarının vb. düzensiz olduğu ya da bulunmadığı göz
lenmiştir. 

Bütün bu olumsuzlukların sonucu olarak, karakollardaki soruşturma ve kovuş
turmanın sağlıklı biçimde yürütülmediği, bu durumun yargı sürecini olumsuz 
etkilediği ve toplumda adalet duygusunun zedelenmesine neden olduğuna kuş
ku yoktur. 

Denetimden sorumlu savcıların görevlerini tam yapmadıkları ya da imza atmak 
gibi biçimsel denetim ile yetindikleri saptanmıştır. 

Komisyonumuzun bu incelemelerinin; Türkiye'de insan haklarına saygının ge
lişmesi, çağdaş norm ve standartiara ulaşılmasında önemli katkı sağlacağına 
şüphe yoktur. 

Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi 1998 ve 2000 Raporumuzda da vurguladı
ğımız alttaki paragrafın, konuların çözümünde önemli olduğuna inanıyoruzT 

Tutukevi, cezaevi, karakol gibi adiiye ve emniyet birimlerinde zaman zaman 
görülen kötü muamele ve işkence gibi insan hakları sorunlarının çözümü aslın
da çok zor değildir. Bunun için, uygulamalardaki gerçek sorumluları doğru teş
his etmek ve saklamadan kamuoyuna teşhir etmek yeterli olacaktır. 

Gerçek sorumlular ise, şimdiye kadar genellikle sanıldığı gibi, emniyet amir ve 
memurları ile cezaevi amir ve infaz memurları gibi orta ve alt kademe görevli
ler değil; mülki ve adli idarenin en üst kademeleri, yani Valilik ve Başsavcılık 
makamlarıdır. Çünkü bu iki makamın bütün sistemi denetleme ile yönetme gö
revleri ve yetkileri vardır. 
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Her ne sebeple olursa olsun bu görevin yapılmaması ve bu yetkilerin kullanıl
maması asla mazur görülmemeli ve vahim bir görev zaafı sayılarak soruşturul
malıdır. Konunun üzerine sapma gösterilmeden siyasi kararlılıkla gidilmelidir. 
Kamuoyunda bu konudaki asıl görev ve yetkilerin Valilik ve Başsavcılık ma
kamlarına ait olduğu net olarak bilinememektedir. Bu sebeple, maalesef dikkat
ler genellikle alt ve orta kademelerde yoğunlaşmaktadır. Bu sorun ülkemizde 
insan haklannın geliştirilmesinde ve ihlallerinin önlenmesinde önemli bir yer 
tutmaktadır. 
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V. E KLE R 





V. EKLER 

EK 1 a-b -c 

EK 2 a-b 

EK 3 a-b 

1998 Çalışmalarının planlanması için yetki verilmesi 

1998 Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde alan çalışması yapmak 

üzere yetki verilmesi 

: 2000 Çalışmalarının planlanması için yetki verilmesi 

EK 4 a-b-c : 2000 Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde alan çalışması yapmak 

üzere yetki verilmesi 

EK 5 a-b-c- : Ele geçen suç aleti sonrası başlatılan idari ve adli soruşturma belgeleri 

EK6 

EK 7 

: İstanbul'daki diger bazı karakollara ilişkin tutanaklarda yer alan 

işkence ve kötü muamele iddiaları 

: İnceleme ve Rapor hazırlık sürecinde basın 

lll 





Ek I a-b-c 
1998 ÇALIŞMALARININ ~LANL:f\NMASI İÇİN YETKi 

VERILMESI 



LL. 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET :YIECLİSİ 
İNSAN HAKLARlNI İNCELEME KOMiSYON BAŞKAl~LIGI 

Esas No: ı 

K:.ırar No: l 

KARAR: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi !nsan Haklarını !nceleme Komisyonunun 20 . Dönem 3. 
Yasama Yılının ı O Şubat ı 998 tarihli 6. toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

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

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

3- Komisyonumuzun 19.2 .1997 tarihli 4. toplantısında alınan karar uyannca, Batman İli 
Sason İlçesi 'nde meydana gelen olaylarla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan iddialar konusunda 
yerinde incelemelerde bulunmak amacıyla Batman· a gönderilen Alt Komisyon tarafından 

hazırlanan raporun kabul edilmesine oyçokluğuyla karar verildi. 
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r. Sema PlŞKİNSÜT 
Aydın Milletvekili 
Komisyon Başk.:lnı 



T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU 
Toplantı no : 6 10.2.1998 
Konu :Cezaevleri konusunda yapılacak alan çaLışmasının planlanması 

hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hakkında . 

Başkan 

Dr. Sema PİŞKlNSOT 
Aydın Mi tvekili 

Üye 
Osman KILIÇ 

!stanbul Millervekili 

Üye 
Cafer GÜNEŞ 

Kırşehir Milletvekili 

Üye 
İbrahim Halil ÇELİK 
Şanlıurfa Milletvekili 

Başkanvekili 

Suha TANIK 
İzmir Milletvekili 

Üye 
Mehmet Emin 
AYDINBAŞ 

/çel Millervekili ~ 

Üye 
Yılmaz 

KARAKOYUNLU 
İstanbul Milletvekili 

Üye 
İrfettin AKAR 
Muğla Milletvekili 

Üye 
Bayar ÖKTEN 

Şırnak Milletvekili 
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Başkanvekili 

Ümran AKKAN 
Edirne Millervekili 

C ye 
FatihATAY 

Aydın Millervehli 

Üye 
Ferit BORA 

Diyarbakır Milletvekili 

Üye 
Bahri ZENGİN 

!stanbul Millervekili 

Üye 
Metin ÖNEY 

':Ji 

Üye 
Yaşar CA.ı"ffiA Y 

Malatya Milletvekili 

Üye 
İbrahim ÇEBİ 

Trabzon Milletvekili 



T.C. 
TÜRKiYE BÜYÜK MILLET MECLiSI 

INSAN HAKLARINI INCELEME KOMISYONU 

KARARNO: l ll Şubat 1998 

BAŞKANLIK DİV ANI KARARI 

Komisyonumuzun 10 Şubat 1998 tarihli 6. toplanusında Başkanlık divanımıza verilen yetki 
uyannca, cezaevieri konusundaki çalışmalara Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevinden 
başlanmasına, Aydın Mv. Sema PişkünsOt, Gaziantep Mv. Mehmet Bedri lncetahtacı., İzmir Mv. 
Sabri Ergül ve Yalova Mv. Yaşar Okuyan' dan oluşan bir beyetin 16-1 7 Şubat 1998 tarihlerinde 
İstanbul'da incelemelerde buJunmasına ve Komisyon Müşaviri Feride Ero~u'nun da görevli olarak 
eşlik etmesine kBrar verilmiştir . 

aşkan 

Sema PİŞKİNSÜT 
Aydın Mv. 

şkan i Başkanvekili Sözcü 
uha T ANIK Ümran Ak.kan Sabri ER GOL 

1zmir Mv. Edirne Mv. lzıni.r M v. 

To;ıl4o~Q~o~..l\. ir1\U..LA lı ... ~ 
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Ek 2 a-b 
1998 BAKlRKÖY KADlN VE ÇOCUK TUTUKEvi'NDE 

ALAN ÇALIŞMASI YAPMAK ÜZERE YETKi VERİLMESİ 



T.C. 
TüRKiYE BüYü K MtLLET MECf:..iSi 

!NSAN RAKLARINI !NCELEME KOM!SYONU BAŞXANLIGI 

Sayı : A.Ol l lliKJ 519 
Konu: Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevı'ne Heyet Göndenlmesi Hk 

12 .2 1998 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAı'ILIGINA 

Komisyonumuzun 10.2. 1998 tarihli 6. toplanusında, kaulan üyelerin oybirliği ile 
alınan kanır ilişiiete sunulmaktadır 

Komisyon karannın incelenmesinden de gon.ileceğı uzere, cezaevleri konusunda 
yapılacak alan çalışmasının planlanması hususunda Başkanlık Divaruna yetki verilmesine 
karar verilmiştir . Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi hakkında basına yans ıyan haberlen 
dikkate alan Komısyon Başkanlık Divanımız, cezaevleri konusundaki çalışmalara anılan 
tutukevinden ba.şlarımasını , Aydın Mv. Sema P işkünsüt, Gaziantep ~fv . Mehmet Bedn · 
lncetahtacı, lzmir Mv. Sabri Ergül ve Yalova Mv. Yaşar Okuyan 'dan oluşan bir heyetın 16-
1 7 Şubat 1998 tarihlerinde İstanbul' da incelemelerde bulunmasını kararlaştınnıştır . Heyete 
Komisyon Müşavui Feride Eroğlu, Tutanak Müdürlüğü Stenograflan \!usa Keskın ve M . 
Sulhı Şahın ile Işleone ve Yapım Müdtirlüğü Seslendirme Telmisyenı Hakan Aksoy da 
görevli olarak eşlik edeceklerdır 

16 Şubat 1998 tarihinde İstanbul' a hareket ederek, 17 Şubat 1997 tarihinde 
Ankara · ya dönecek olan heyetimızın Ankara-Istanbul, Istanbul-Ankara arası uçak biletlen 
ıle günlük yu rtıçı harcırahlannın mahsubu bilahare yapılmak üzere avans o larak tahakkuku 
hususunu tensıp ve musaadelerinıze arz edenm. 

OL V R 
1 1 \ 998 

Hikmet ÇETİi\. 
TBMM BAŞKA ... "-:! 

Ek: Komısyon Karan 

Ba.şkJ.Illık Dıvanı Karan 

Jrc, r H ·. ı \l lrı>~rı H~l.. l .ırını In, ek mo: K .ım , , ,, nJ 

8Jk~rılık 1 Jr-\ '-f... \i{\ 
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Komisyon Başkaru 

.-\ydın .\tl illet\ eki lı 



T.C. 
TürudYE.BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİGİ 

PERSONEL VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIGI 

PER.ÖZLÜK MD. 
SAYI : A.Ol.O.GNS.O.l2.00.02/1241 
KONU: Yurtici geçici görev yoll ukları. 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

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

Komisyonun 10/2/1998 tarihinde yaptığı toplantısında, Bakırköy Ka d ın ve Çocu 
Tutukevi'nde incelemeler yapmak amacıyla 16-17/2/1998 tarihlerinde lstanbul'a gidilmesin 
karar verildiği ilgi yazıda bildirilerek gereğinin yapılması istenmektedir. 

Uygun görüldüğü takdirde adıgeçen Üyelerin, anılan tarihlerde lstanbul'a görevli olara 
gönderilmelerini ve 6245 Sayılı Kanuna göre müstehak oldukları harcırahlarının TBMM 199 
Mali Yılı Bütçesinin 111 .01 .1.001.200 harcama kaleminden ödenmesini ve 21 O ayrı n 
koduna gider kaydedilmesini olurlarınıza arz ederim. 

O L U R 
1 3 .. - ~08~.~9~598 
• 1 

Hikmet ÇETi M 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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Ek 3 a-b 
2000 ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI İÇİN 

YETKi VERİLMESİ 



T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLI GI 

KARARN0:5 Ankara, :!2 .02 .2000 

KARAR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Haklarını 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, konuların irdelenrnesi için gündemin saptanması 
hususunda Komisyon Başkaruna yetki verilmiştir. 
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omisyon Başkanı 
Aydın Milletvekili 



T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU BAŞKANLIGI 
Toplantı No : 13 22.02.2000 
Konu : Komisyonun görev alanına giren konularda çalışma gruplarnun o l uşturulması. konulann 
irdelenmesi i in !!ündemin sa tanması hususunda Komisvon Ba karuna vetk i verilmesi hk . 

Başkan Başkanvekili Başkanvekili 

Dr. Sema TUT Sebğatullah SEYDAOGLU Metin ERGUN 
PİŞK.iNS .. Diyarbakır Milletvekili Muğla Mil letvekil i 

Aydın Mill 

İstanbul Milletvek ili 

Üye 
Ali KESKİN 

Üye...:. 
Mehmet Nuri TARHAN 

Hatay Milletvekili 

.-{/~ 

Üye 
Kemal KÖSE 

Ko~ 
Üye 

Mehmet BEKAROGLU 
Rize Milletvekil i 

Kat ip 
MustafaEREN 

Karabük M 

Üye 
Hasan MA 

Burdur Mill 

Üye 
Mehmet GÖZLÜKAYA 

'lletvekili 

Üye'' 
A.Emre KOCAOGLU 

İs 

ye 
Hüseyin AKGÜL 

~tv 'li 
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Üye 
Yaşar ERYILMAZ 
Ağrı Milletvekil i 

Üye 
Orhan OCAK 

kil i 

Üye 
M.Mail BÜYÜKERMAN 

Eskişehir Milletvekili .M ri , /~ 

Üye 
FarukDEMİR 

Ardahan Mille li 





Ek 4 a-b-c 
2000 BAKlRKÖY KADlN VE ÇOCUK TUTUKEvi'NDE ALAN .. . . . 

ÇALIŞMASI YAPMAK UZERE YETKI VERILMESI 



T.C. 
TORKtYE BOYOK MtLLET MECLlSt 

!NSAN RAKLARINI !NCELEME KOM!SYONU BAŞKANLICH 

Sayı : A.Ol . l.IHK/~ı.:l 
Konu : istanbul Kadın ve Çocuk Tutukevi ziyareti hk . Ankara, 2 Mart 2000 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLiSI BA$KANLIGTNA 

Komisyon k.anunwnuz gere~i 5 Ekim 1999 ve 22 .02.2000 tarihl i kararlarımız uyarınca 
başladı~ı.mız Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi dosyasıyla ilgili devarn eden incelemeleri 
tamamlamak Uzere arulan Tutukevine Komisyon ve Heyet Başkanı Aydın Mv. Dr. Sema TUTAR 
PİŞKİNSÜT, ANAP istanbul Mv. A. Emre KOCAOGLU ve DYP Sinop Mv . Kadir 
BOZKURT'dan oluşan bir heyet gönderilmesine karar verilmiştir . Heyete aynca, Komisyon uzmanı 
lrfan NEZİROGLU , seslendirme teknisyenleri Hakan AKSOY, Bülent KARADENiZ ve Tutanak 
Müdürlü~ü stenografları Alaanin A YTEN. Rıza YURTTAŞ da görevli olarak eşlik edecekJerdir. 

3 Mart 2000 tarihinde istanbul'a hareket ederek . 4 Mart 2000 tarihinde Ankara'ya dönecek 
olan Heyetimizin Ankara-istanbul -Ankara arası uçak biletleri ile günlük yurtiçi harcırahlarının 
mahsubu bilahare yapılmak üzere avans olarak tahakkuku hususunu tensip \'e müsaadelerınize arz 
ederim. 

TBMM !nsan Haklarını tnceleme Komisyonu 
Bakanlıklar/ANKARA 
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AOiml)''ml Rtticanı 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi GENEL SEKRETERLİGi 

PERSONEL VE MUAHASEBE DAiRE BAŞKANLIGI 

PER. ÖZLÜK. MD. 
SAYI: A.Ol.O.GNS.O.l2.00.02 / 2450 
KONU : Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

6 MART 2000 

iLGI insan Hakları inceleme Komisyonu Başkan lı~ ı ' nın . 25/02/2000 tarih ve 9.36 sayılı 
yaz ı sı 

Kom isyonun. 2210212090 tarihli 13 ncü toplantıs·ında alınan karar gereğince 
28/02/2000 tarihinde gerekli çalışmaları yapmak üzere, Istanbul Bakırköy Kadın ve Çocuk 
Tutukevi'ne gidip, 29/02/2000 tarihinde Ankara'ya dönecekleri ilgi yazı ile bildirilerek 
gereğinin yapılması istenmektedir. · 

Uygun görüldüğü takdirde. ilişik listede adıgeçen Komisyon Üyelerinin, 6245 sayılı 
Harcırah Kanununa göre müstehak oldukları iki günlük harcırahları ile Ankara-lstanbul
Anka ra arası uçak bileti ücretierin in. TBMM 2000 Mali Yılı Bütçesinin 111 .01 .1.001 .200 
harcama kaleminden ödenmesini ve 21 O ayrıntı koduna gider kayded i lmesinı olurlarınıza arz 
ederim . J/• 

· ~E~ 
Genel Sekreter 

OLUR 
6 / 3 / 2000 

Yıldırım AKBULUT 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİGİ 

PERSONEL VE MUAHASEBE DAİRE BAŞKANLIGI 

PER. ÖZLÜK. MD. 
SAYI: A.Ol.O.GNS.0.12.00.02 / 2825 
KONU : Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

9 MART 2000 

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

Uygun görLildüğü takdirde . i lişik listede adıgeçen Komisyon Uyeleri ile görevli 
personelin. 3-4/3/2000 tarihleri arasında Istanbul 'da görevli sayılmalarını . 6245 sayılı 
Harcırah Kanununa göre müstehak oldukları harcırahları ile Ankara-istanbul Ankara arası 
uçak bıletı ucretlerinin . TBMM 2000 Mali Yılı Bütçesınin;..·f11101 . 1 . 001 . 200) ve 
(101 .01 1.001 .200) harcama kalemınden ödenmesini ve 210 ayrıntı koduna gider 
kaydedılmesinı olurlarınıza arz ederim . 

~hit~ 

OL U R 
q .. .!. j./2000 

Yıldırım AKBULUT 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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Ek 5 a-b-c 
ELE GEÇEN SUÇ ALETİ SONRASI BAŞLATILAN İDARi VE 

ADLİ SORUŞTURMA BELGELERİ 



1Ç1ŞLERİ BAKANLIGI 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 

SA YI : BOSOTEFOOOOOOO '1:, 4- cı./11 ~ 0 - t 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSiNE 
(Insan Haklarını İnceleme Komisyonu) 

29.02.2000 tarihinde Türkiye Boytık Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
üyeleri tarafından, İstanbul il' i Gaziosmanpaşa ilçesi, Küçükköy Şehit Tevfik Arslan Karakolu ilgilileri 
hakkında ön inceleme yapmakla görevli Mülkiye Başmüfettişleri Halil Yılmaz vo R.Muhlis Gür'ün 
bilgi ve belge talebine ilişkin 23 .03 .2000 gün ve 114/22, 2817 sayılı yazısı ilişiiete gönderilmiştir . 

İsteniten bilgilerin ilgili müfettişiere iletilrnek üzere kurulumuza gönderilmesini arz ederim. 

Çıanattınt:n;66Lu 
Bakana. 

Vali 
Teftiş Kurulu Başkanı 

Eki" ı yazı. 

T. B. r-.1. 1'.1 . / 

Insan lla k' ~ - ·, : _ _ , _ _ · - ~ - ~ 
1 

: 2 ~ · OJ. . 2.ooo 
ı::ı :953 
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Sayı : 114/22, 28/7 
Konu: Bilgi istemi. 

T.C. 
iÇ!ŞLERİ BAKANLIGI 

Mülkiye Müfettişligi 

lÇlŞLERİ BAKANLIGINA 
(Teftiş Kurulu Başkanlı~ı) 

ANKARA 

23.03 .2000 

1LGİ : 03 . 03.2000 tarih ve 34-2/ 1407-7, 1408-2 sayılı görev emirleri. 

İlgi görev emri uyannca tarafmuzdan yürütülmekte olan ön inceleme ile ilgili olarak; 

29.02.2000 tarihinde T.B.M.M. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri 
tarafından, İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Şehit Tevfık Arslan Karakolundan 
alınan ve ilgili tutanaleta "battaniye parçalan ve kol bantlanyla sabit asla" olarak ifade edilen 
malzemelerin, 

a-Adıgeçen karakolcia gözaltına alınan kişilere yönelik olarak kullarııldıgına ilişkin, 

tarih, isim ve somut olayiann bulunup bulurunadıgı, 

b-Varsa bu aletin hangi görevliler tarafından kullanıldığına ilişkin bilgilerin bulunup 
bulunmadı~ı, hususlannın bilinmesine gerek duyulmuştur. 

Belirtilen bilgilerin T.B.M.M. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan temini için 
geregini arzederiz. 

Mülkiye Başmüfettişi 
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Halil YILMAZ 
Mülkiye Başmüfettişi 



T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMisyoNU BAŞ~IGI 

Sayı : A.Ol.l.İHK/988 
Konu :İstanbul Gazi Osmanpaşa İlçesi Küçükköy 

Şehit Tevfik Arslan Karakolu lık . 

İÇİŞLERi BAKANLIGINA 

Ankara, 1 O Nisan 2000 

24.03.2000 tarihinde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna gönderdigin.iz 
34-2/1740-7 sayılı yazımza ilişkin görüşlerimiz aşa~da yer almaktadır. 

29.02.2000 tarihinde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri Başkan 
Aydın Mv. Dr. Sema TIIT AR PİŞK.İNSÜT, İstanbul Mv. A. Emre KOCAOGLU ve Sinop 
Mv. Kadir BOZKURT dahil olmak üzere toplam sekiz kişiden oluşan bir heyetle gidilen 
İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesi Küçükköy Şehit Arslan Karakoltında yapılan inceleme ve 
denetleme TBMM'nin yeminli stenograflan ve ses kayıt teknisyenleri tarafından tutanak 
haline getirilmiştir. 

Sorularınızla ilişkili olarak; 

a) Heyetimizin Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde toplam 142 tutuklu ve 13 
hükümlll olmak üzere toplam 155 kadın ve çocuk arasından onlarcası ile yaptı~ 

görüşmelerde, İstanbul Gaziosmanpaşa ilÇesi KüçükkÖy Şehit Tevfik Arslan Karakolu'nda 
karşılaştıklarını iddia ettikleri kötü muamele ile ilgili bilgiler vermişlerdir . Zaman, mekan, 
biçim ve uygulayıcılara ait bu bilgiler karaleolda yapılan inceleme ve denetleme sırasında 
karşılaştırılmış, büyük ölçüde benzerlikli oldu~ saptanrruştır. 

Konuya ilişkin tutuklu ifadeleri ekte . sunulmuştur (Ek-1). ·uygulamalar geçmişi 
kapsayacak şekilde inceleme ve denetlemenin yapıldığı haftaya kadar gelmektedir. 

b) Karakolda yaptı~ inceleme ve denetleme sonucunda yazılan tutanaleta (Ek-2) 
"Alt katta kapalı ve döşeli, duvarları elyaf sünger kaplı sorgu mekanı görülmüşttir. İçinde 
çelik dolaplar, bir adet masa ve iki sandalye resim ve tutanakla sabit olacak şekilde tesbit 
edilmiştir. " Yine, "bu mekanın karşısında arşiv ve adliye olarak kullanılan bir odada 
battaniye parçaları ve kol bantlan ile sabit, resimlerle tesbit edilen askı bulunmuştur." 

Bu tutanak, Karakol Amiri Başkomiser Nesim 'ASLAN, Polis Memuru Mustafa 
TÜRK, Polis Memııru Mehmet Ali GÜMÜŞ, llçe Emniyet Müd. İbrahim BIÇAKÇI, Nöbetçi 
Emniyet Amiri Kaan KARALI, Asayiş Büro Amiri Yardımcısı Mert ÖZGÜVENÇ ve 
Emniyet Müd. Yrd. Ahmet PEK tarafından da imzalanmıştır. 

Ayrıca, yapılan inceleme ve denetleme sırasında tlçe Emniyet Müdürü İbrahim 
BICAKÇI'nın "geçmiş dönemden kalan bir bilgi ile fatura bize çıkanlmak isteniyor" (orjinal 
tutanak, s. ll9) ve İstanbul Emniyet Müd. Yardımcısı Ahmet PEK' in "bir takım 
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on.ımsuzıUKlar, esKıoen yapıım.ış yanıışWc.Lar olması mümkün; ama polis, hiç bir zaman kendi 
halkına, kendi va tandaşına kötü davranma yı bir görev edinınemi ştir . " ( oıjinal tutanak, s. 1 20) 
şeklindeki ifadeler, kötü muamelelerin geçmişte oldu~un kabulü anlamına gelmektedir. 
Yine, İstanbul Emniyet Müd. Yrd. Ahmet PEK'in ''Efendim, bir emir versek bu tip kötü 
muameleleri önleyebiliriz; ancak, o zaman da müthiş bir suç patlaması olur, bunun önüne 
geçemeyiz" ( orjinal tutanak s. ı 2 ı) biçimindeki ifadesi ise hem kötü muamelenin varlığını 
hem de bunun devam etti~ ortaya koymuştur. · 

Olayın tek bir ilin tek bir ilçesinin, tek bir karakolundaki, tek bir aleti üzerinde 
yoğunlaştınlması soruşturmanın yaran açısından yeterli olmayacaktır. Sorun emniyette ifade 
almanın ötesinde, işlem yapılıp yapılmadığı ve yurttaşa normal muamele edilip edilmediğidir . 
İlgi yazınızda bizi dilşündtiren, bak.ış açısının sorunun bütünü kapsayacak derinlikte 
olmamasıdır. 

Bakanlık müfettişleriniz Emniyet teşkilatı içi..Qde bu bilgilere çok kolaylı}da 

ulaşabilirdi . Bilgilerin bizden edinilmek istenmesi, Komisyonumuzda daha -önemli 
tahkikatlarda izlenen yöntemlere benzerlik nedeni ile kaygı uyandırmıştır . Bununla birlikte, 
Mülkiye Müfettişi Muhlis GÜR ve Mülkiye Müfettişi Halil YILMAZ'a Komisyonumuzla 
yaptıklan görüşmede devletin kurumlan arasındaki koord.inasyonun öneminin gereklili~ de 
dilşünülerek tüm bilgiler açıklıkla verilmiştir . 

Hepimizin amacı yurttaşunız kadar palisimizi de korumak ve kollamaktadır. 
Polisimizin gücü, hukuk içinde kalarak arttıkça, saygınlı~ da aynı do~tuda artacak ve 
güçlenecektir. Polisimizin arzu edilmeyen yöntemlere başvurmayı kendisinin de istemed.igine 
ve istemeyece~e eminiz. Bunun sa~anması için gerekli idari performansa erişilebilmesi 
amacı ile şimdiye kadar sürdtirdü~üz des~ek ve işbirliğini bundan sonra da devam 
ettirece~ tabüdir. 

Gere~ için bilgilerinizi rica ederim. 

EKLER: 
Ek 1: Tutanak 6 sayfa 
Ek 2: Tutanak 1 sayfa 
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l.C. 
ADALET BAKANLIGI 

CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

SA YI : B.03.0.CİG.0 .00 . 00.0.-1.93.14.2000 
KONU: 

1 2. 04. O O •O O 9 5 5 6 

TÜRKİYE BÜYÜK M!LLET MECLİSİ 
BAŞKANLIGINA 

ANKARA 
.. ./. .. ./2000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1nsan Hakları Komisyonu Başkan ve Üyeleri 

tarafından yapılan denetlemede, Gaziosmanpaşa Küçükköy Şehit Tevfık Arslan· karakolunda 

bulunan falaka veya benzeri alet Uzerine başlatılan hazırlık soruşturması nedeniyle, bu 

konudaki evrak örnekleri ile fiılaka veya benzeri aletin gönderilmesi talebini havi 

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılı~ının 8.3.2000 gün ve Hz: 2000/3219 sayılı yazısı 

birlikte sunulmuştur. 

Arzeder im. 

Prof. Or. Hikmet Sami TÜRK 

BAKAN 

EKİ : Yazı 
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T.C. 
GAZİOSMANPAŞA 

JMHURlYET BAŞ SA VCILICI 

~ HZ. 2000/321.9 

'.r.c 
J.UKSEK 

AlJALET i:ıAh.A NLIGidA 

A l~ K A R A 

Baz ı basın ve yayın orgaola~ı~~a , Gaziosnanpaşa KUçU~kby .. - ·-··- ··-- ·-·~ · ~· ~ .. . . 
~ ehit Te vf il! Arslan Karakolurı t.l a , TBi~ıi"ıJ İosao Hakları Konisyorıu Baş -

kan ve üyeleri t ..ı rafınclsn ya 1 , ılan d.enetlenede , falaks v e}:J ber.zeri 

bir aletin buluntiu~un a ili ~kin haberler ydyınların..ısı üzer \ ne,konuy 

la i~~ili olurak , C . Başsavcıl ı~ ınız ca h~zı~lık tahkikatına ba ş lan 

Til bul ~ı n n9_k_te d ır 

!(onu,/ ~B i l~ ili oları:ık , htızırlık tai:lcikatJ.:oıza esas olnal< 

üze"e , TBı.d . l ' ue o .G.·. u Lil.L .. ::. ı·ilen , t ı.ıt anak ve be lı.;_ e suret ·ı.; ri :i.1c 

1"alaka v e u oeıızeri aletin , TBi,!l;l i3 o : kanlı ından isteııil- : r -: i~ . CBaş 

l;.:ıvcılı ınız a ~~öıHl e ri ınes i konus,: ı ~El .'; erekli L,..len ve y.;ız. ı ;:r.o}ıı~·ırı 

'.! . • J ı! ·;ı~ı sı hıısıısunu , 

saJ·;.; ı ~ la bil~:clcr .i.r ı i.ze arz e ;.; cl"in . 8 . ).2000 

1 
1 r 

. L -~ ı..----_L-._ _____ , __ 
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SAYI :8. 05 .l.EGM.4. 34.56. 2 4 
2(~0/ ld.Br.Ds - 18 

KONU :Goı-ev Lıstesi 

T . C.:. 
GAZIOSMANPAŞA ILÇE SI 
EMN IYET MUDURLUGU 

K0ÇıJ0 0Y CC t' l ' '·Vf l t. 0 3L AN 
. p "' 

!LC:E EMN!YET MüDüRL~üNE 

28/02/2000 

28 . 02 . 2000 Gün~ Saata08.00'den 29 . 02 . 2000 GUnU Sa~tı 08.00'e k adaı
Kaı-ako lumuzda gbı-evli Amıı- ve Memu~laı-ın isım listesi ve göı-ev yerlerı 
asa~ıya ı; ıkaı-tılmı$tıı-. / ~ 

Aı-zederim. .. A' . ~~L 
Z!!.~m 7 S;~ ~.· vltkl... AJ v ı· 

K.Köy S.T.Aı-slan ~. , 

S.NO S!C NO ADI VE SOYADI RüTBES! 

Ol- 54563 Nesim ASLAN Ba$komi~er 
02- 65079 Hasan KARADAYI Pol.Mem. 
03- 110537 R~~tem öZTüRK 
04- 88244 Abdull~h SOLAK 
05- 12678'3 Mehmet KARAHAN 

Gi::SREV SAAT! 

08/18 

GöREV YER! 

Karakol Amiri 
G.B.T.Memuru 
ldari Evrak Memuru 
Adli Evrak Memuru 

06- 117380 A.Tarkan KEYFER Oto Sürücüsü 
-----------------------------------I.GRUP-------------------------------
07- 114530 Erdal BOZKIR Pol.Mem. 08/19 Grup Aınil'" V. 
08- 105156 Eyüp BALC I Adli Mukayıt 
09- 92315 Turoay ÇOR Oto Sürücüsü 81.244 
10- 137393 Taner YüCE Oto Sürücüsü 81.243 
ll - 192698 Ali BULUT 08/10 öK 18/19 öK Nöbetçisi 
12- 225060 Ahmet PINAR 10/12 öK 18/19 .AK 
13- 60777 Alican KILIÇ 12/14 öK 
14- 182206 Atilh S~LAN 14/16 öK 
15- 193912 Ce~i· KüLTüR ~ 16/18 öK 
--------------------------------- Il.GRUP--------------------------------
16- 861 23 M.Ali GüMü6 Pol.Mem. 19/08 Grup Amir V. 
17- 117002 Mustafa KIRLI Adli Mukayıt 
18~ 80209 Avni KARADURMUŞ Oto Sürücüsü 81.244 
ı·::t - 115701 Selahattin ASAN " Oto Sürücüsü 91.243 
20- 183674 6ünAy ÇAVU6 19/21 öK 01/03 öK Nöbetçisi 
2 1- 230802 Sabi DlNÇER 19/21 AK 03/05 <>K 11 

22- 225313 Sadettin DEMlRT~ w 21/23 öK 06/07 AK 
23- 182000 N.Kerirn KALKAN 21/22 AK .O.S/07 l>K 
24- 194323 Beyazıt E~EN 23101-~ 07/08 öK 
25- 16551'::1 Süleyman ALTUN Kar.ıxolda aörevli 
---------------------------------lll.GRUP-------------------------------
26- 8':1863 Fahrettin KöKSAL Pol.Mem. Giirev lst.irahatli 
27- 91924 Yuksel KARA 
28- 11 7 176 Şaban YORULMAZ 
L':i- 194004 Tuncay 66Nul.SUZ 
30- 63068 Hıdayet ACAR 
::ı ı- 73394 Abbas Bl LlR 
32- 197":120 Feyzullah ORAL 
3 3- 225830 Cemal UNAL 
3 4 - 12':1536 Abdurrahman YI LMAZ 11 

.. 
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T.C. 
GAZIOSMANPAŞA ILÇESI 
EMN iYET MÜ DÜ RLÜ~Ü 

KÜÇÜK YCY -;: HIT TEV FI K ARSL AN 
Po :_: ~ ~:\1 ·. :0LU 

SAYI :B.05 .1.EGM.4.34.56. 24 
2000/td.Br.Ds- 18 

28/02/2000 

KONU :Gö rev Listesi 

t LCE EMNl VET -MüDüRLüt&üNE 

28.02. 2 000 Saat:OB.OO ile -29.02.2000 Günü Saat: 06.00 
arasında Karakolumuzda görevli Carsı ve M~h~lle Bekçilerinin 
görev listesi asa~ıya çıkartılmıştır. 

Arzeder im. 

Arslan 

S.NO ADI VE SOYADI RüTBESl BdREV SAAT.l .ai:lREV YER.l 

------------------------------------------------------------
Ol - 13564 Bektas ÇETIN .Bekçi 08/18 Karakol da -61lrev 1 i 
0 2 - 13593 Hani f i TARGAY .. .. .. .. 
03 - 13577 Ahmet YILDIZ .. .. .. .. 
04 - 13597 Mustafa YESlLSOY .. 22/0b 22/24-02/04 K.A.t<.N. 
05 - 13574 F ahret .t in KöKSAL .. .. 24/02-o4/06 K .. A.K.N. 
O& - 13590 Nevzat DER! NDüSüNCE4 ----- Hastanede 
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Ek 6. İSTANBUL'DAKi DİÖER BAZI KARAKOLLARA İLİŞKİN 
TUTANAKLARDA YER ALAN 

iŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE iDDiALARI 



"' •· 

,. 
1 



GAY RETTEPE 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 96 ) 

( .. .... ... .. ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede sorgulandını z. Ikiniz aynı yerde beraber ml sorgu
landınız? 

TUTUKLU- Evet. Karakol olarak Gayrettepe. Clnayet-gasp'ta, en üst katta sorgulandılc. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Size kötü muamele yapıldı mı? 
TUTUKLU - Yapıldı. En üst kata çıktık. Gözlerimiz bağlandı. kalarifere kelepçelendik. En üst 

katta tek tek hücreler var. Ayrı ayrı konulduk hücrelere. Ondan sonra. koridorda kelepçeler/e 
kalarifere bağlandı/c. Üç gün orada yattık. Soğuk su döktükten sonra ayaklı peruane tuttular 
donalım diye. Kovayla çekiyorlar suları. Üstümüzde elbise vardı. ama hep ıslaktı. Orada onse
kiz gün kaldık. Gözlerimizi bağlayıp oradan alıp o katta odaya götürdüler. arkadan ters askı
ya aldılar. Şu şekilde bağlıyorlar. tahta koyuyorlar. belden de sarıyorlar. asıyorlar. Gözlerimiz 
bağlı kimin ne yaptığını görmüyoruz. gelen giden vuruyor. Elektrik veriyorlar. Çevirme/i diyor
lar. tam olarak bilmiyoruz. Elektriği ya aküden ya da telefondan veriyorlar. Ayak parmağımız
dan ve cinsel organımızdan veriyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar süre veriyorlar? 
TUTUKLU- Yarım saatja/an. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - O zaman bağırmıyor musunuz? 
TUTUKLU- Bağırıyoruz da. o odadan ses dışarıyafazla yankı yapmıyor. Duvarda sünger var
dı. Yer talltaydı herhalde. Tahtada su dökmüyorlardı. banyoda ıslatıp o şekilde götürüyor/ar
dı. 

TUTUKLU- Gözlerini bağlayıp banyoya götürüyorlar. banyoda ısıattıktan sonra odaya götürü
yorlar. Duvarlar hep sünger. Bir şey olduğu zaman kafanıfalan vurmayasın diye. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Askıya nasıl asıyorlar? Ne var orada? 
TUTUKLU - Benim gördüğüme göre, yere betona demirkanca çakmışlardı. oraya astılar. 
( ........... ) 

OLAY 2 ( Tutanak 2000, s. 83 - 84 ) 

(. .......... ) 
TUTUKLU 73- Beni de otodan almışlardı, Gayrettepe'de ikinci katta sorgulandım. Beni önce. bi
zim orada Atışalanı Karakolu var orası aldı , orada bir şey yapmadı/ar. daha sonra Gayrette
pe'ye gönderdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen nerelisin. kaç yaşındasın? 
TUTUKLU 73- Ben " .......... " '. Kimlik yaş ım " .......... ",ama esas yaşım " .... ...... "falan. 
Gayrettepe'de "ne yaptığını söyleyeceksin" dediler. Ben de, zaten arabada ller şey vardı. belli 
oluyor dedim. şunu şurada alınmışsa. bu da burada. "Yok. başka şeylerde söyleyeceksin" de
dt bana. Beni nezarete attılar. akşam oldu. Gittiğiniz zaman tkinci katta korldorun en sonunda 
tuva/etfalan var onun şeyinde dövme yeri var. Beni bu şekilde baltaniyeyle bağladılar filistin 
askısına aldılar. Ben görmedimya gerçi beni yukarı astılar. bağırıyordıık.jalan . Askıya aldık

tan bir dakika sonra bırakıyorlar aşağına sandalye koyuyorlar "söy le"jalan diyorlar. a_[feder

sinlz, şeyleri sıfcıyorlar. ondan sonra tekrar sandalyeyt çekiyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSiJT- Boğazını da sıkıyorlar mı? 
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TUTUKLU 73- Boğazını değilde. böyle cereyan veriyorlar parmak uçlarına. 
BAŞKAN Dr: SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sana da verdiler mi. neyle verdiler? 
TUTUKLU 73- Bana da verdiler. ama neyle verdiklerini görmedim. Dövelükten sonra tuva/ete 
götürüyor/ar. hortumla su sıkıyor/ar. 
TUTUKLU 74- Efendim. ben de bir şeysöylemek istiyorum. 

Bunlar. iz kalmasın diye bir yerlerini bağlıyorlar o şekilde vu ruyorlar ki doktora gidince darp 
izini görmesin diye. Yani. o şekilde projesyane/ce vuruyor/ar. 
( ........... ) 

OLAY 3 ( Tutanak 2000, s. 101 - 102) 

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

TUTUKLU 92- Efendim. ben .............. yaşındayım. cinayetten dolayı yatıyorum. 

Karaleolda çok hakaretler ettiler "ederiz. mederiz" gibisinden sövmeye kallctılar. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Hangi karaleolda sorgulandın? 
TUTUKLU 92- Ben Gayrettepe şubeele ilcinci katta sorgulandım. 
Çok hakaretler ettiler "tecavüz ederiz" dediler. olmadık suçlardan üstüme lcaktılw: Çok ka/Gna
lar oldu mesala. 
( ........ ... ) 

OLAY 4 (Tutanak 2000, s. 102- 103) 

( ........... ) 
TUTUKLU 94- Ben Gayrettepe Cinayet Bürosunda sorgu/andını. Benim eşim öldüriilmüştü . öl
düren kişi de yakalandı. beni azmettirmelcten tutukladılar. Bana orada çok kötü mumelede bu
lundular. işkence yaptılar. cereyan verdiler. Çın/çıplak edip işkenceye götürüyor/ar. bunlara şa
hidim. Çok terbiyesiz. ağza alınmayacak kelimeler kullanıyorlar. Yazd ıkları ifadeyi bir görse

niz. Telcme. tokat atıyorlar. karanlık odaya işkenceye götürüyor/ar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Banyo. tuvalet var mı. ısiatıyorlar mı? 
TUTUKLU 94- Dışarıda bir tuva/et va r oraya götürüyor/ar: Isiatmaya kadar gelmedim. ama 
mecburen söy ledikleri şeye evet demek zorunda kaldık. Bana elektrik verdiler. ben o anda ba
ğırınca . tamam. şöyle. böyle deyince bıraktırdım kendimi mecburen. 
( .. ......... ) 

OLAY 5 (Tutanak 2000, s. 126 ) 

( ........... ) 
BAŞKAN Dr: SEMA T. FiŞKİNSÜT - Orayı. hatırladığın yeri bir anlatır mısın? Kaçıncı kat. han
gi binada. hangi tarihte. tarif edebilir misin? 
TUTUKLU 101- 1998 yılı. 10 uncu ayın 3'ünde. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞI<İNSÜT- Ne yaptılar? Gözlerin kapalı mıydı? 
TUTUKLU 101 - Götürdük/eri gibi. kalarifere kelepçe/ediler. kalariferin şurasına kelepçe/ediler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞI<İNSÜT - Kaçıncı kat? 

TUTUKLU 1 O 1 - En üst kata çıktık. Kalariferin şurasına kelepçe/ediler. sonra kovayla su getir

diler. kovayla su döktüler üstümüze. 
BAŞKAN Dr: SEMA T. PİŞKİNSÜT - Koridor mu orası? 
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TUTUKLU 1 OJ - Koridor. Sonra odaya aldılar. normal bir odayel ı. oraya kalarifere bağladılar 

dörclümiizü. su döktüler üzerimize. ondan sonra peruane tuttular. hani yazın evlere/e peruane 
olur ya. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞI<İNSÜT- Nereden geldi o pervane? 

TUTUKLU 101 -Vardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Oc/ada değilsiniz. koridordasınız hala öyle mi? 

TUTUKLU 101 -Biz odadayız ama. komiserln odası herhalde. 

Sonra sandalyeyle vurmaya çalıştılar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne söylüyorlardı size? 

TUTUKLU 1 O 1 -Küfrediyor/ardı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne söylemenizi istiyorlar? 
TUTUKLU 101 -Bilmem. Işte diyorlar kaç tane cinayet var. söyle ... Bir şey ler diyorlardı. anla

mıyorc/um ki ... O an zaten bir şey anlayamıyorsun. kafa na vuruyo1: Sonra kaldırdılar bizi "kal
kın" dediler. kallctık. nezarete götürdüler. orada bir şeyler jısıldadılar. konuştular. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nezaret de mi aynı katta? 

TUTUKLU 1 Ol -Aynı katta. Zaten. işkence yaptıJeları oda nezaretin yanında. tuvaletin karşı

sındaki oda. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O odada bir şeyler var mı? Duvarları nasıl? 

TUTUKLU 1 Ol - Duvarları sünger. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tıwalette ne var? 

TUTUKLU 1 Ol - Kırmızı hortum var. ıs/atıyorlar. Isiattıktan sonra zaten götürüyor/ar. Bir tane 

tahta sandalye var. Arkadan böyle askıya alıyorlar. Filistin Askısı ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kolundan bir şey takıyorlar mı. sopa. vesaire? 
TUTUKLU 1 Ol - Sopa talcıyorlar bezle sı/cı sıkı sarıyorlar. Artıle buralarım ... Tam göremediğim 

için bilmiyorum. Asıyarlar sonra. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nereye astılar? 

TUTUKLU 1 Ol - Böyle bir tane oraya çalcı/ı mı artı le. çalcı/ı değil mi emin değilim: ama. bir şey 

çalcılıydı oraya gördüm. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Demir mi o? 
TUTUKLU 1 O 1 - Dem ir. Çengel/i üstü. Oraya asıyorlar. Altına sandalye .. . 

A. EMRE I<OCAOGLU (Istanbul)- Sünger/i olan odada mı oluyor bu? 

TUTUKLU 1 Ol -Aletleri getiriyorlar böyle. getirdilclerini gördüm. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Demiri ml getirdilclerini gördün? 
TUTUKLU 101 - Hı, hı. Bir de o bezlerijalan. 

A. EMRE I<OCAOGLU (Istanbul)- Gayrettepe Karaleolunda mı. Emniyet Müdürlüğünde mi? 

TUTUKLU 1 Ol - Karalcol. asayiş. gasp. cinayet ... 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Kaç lcatlı bu bina Ilatırlıyor musun? Çok büyülc bir bina mı. 

yoksa yol üstiinde ... 
TUTUKLU 1 O 1 - Girişte polis kulübesi var. 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Anayol üstünde mi? 
TUTUKLU 1 O 1 - Hayır. böyle tepeye çıkıyorsun. içeri giriyorsun. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞK.İNSÜT- Binaya girdiğin zaman. Ille euuela 5 Inci kat dedin. o Jcadar 
büyük mü bina? 

TUTUKLU 1 Ol -Böyle çılcıyorsun. en alt kata girlyorsun. normal yine caddeyl görüyorsun. en 
üst lcata çılcıyorsun. yine en üst kattan caddeyi görüyorsun. sanki hiç çılcmanıışsın gibi. bina 

yerin dibinde san/ci. 
BAŞJ<AN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Gayrettepe Polis karaleolu bu? .. 

TUTUKLU 1 Ol -Polis Jcaralcolu değil. asayiş ... 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gayrettepe Asayiş. 
TUTUKLU 1 O I - Herkes bilir orayı. çok kötü bir yerdir. 
Sonra. askıya alıyorlar. askıya alırken ayağının altına sandalye koyuyorlar ikide bir zaten. On
dan sonra. askı tşkencesi bittiği zaman ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yerler ne? 
TUTUKLU 1 O 1 - Tahta. 
O işkence bittikten sonra sandalyeyi biraz ıslatıyorlar. seni de ıslatıyorlar. elektrik veriyorlar. 
Ondan sonra ne bileyim. tekerlekjalan ... Onu bize yapmadılar; ama. orada bir- iki kişiye yap
tılar. 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Ne yapıyorlar tekerlekle? 
TUTUKLU 101 - Geçirlyorlar buradan. kımıldayamıyor ya. yerde vuruyorlar duvardan tuvara. 
kemikler sanki dağılıyormuş hepsi. Bize sadece askıyla elektrik yaptılar. vurdular. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askıdayken mi elektrik verdiler? 
TUTUKLU 1 O 1 - Hayır. askıdayken elektrik vermediler. askıdayken sadece hayalarını çekiyor
lar. arkadan böyle daha çok kastırıyorlar ağrısın diye. Baldıriarımdan tutup aşağı doğru kas
tırıyorlar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki. bu arada su döküyorlar mı? 
TUTUKLU 1 O 1 - Suyun acısını hissedemezsin ki o acıyla. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yerle tahta diyorsun da. ondan soruyorum. 
BJR TUTUKLU -Ilk önce suyu döküyorlar. askıya aldıktan sonra bırakıyor/ar. insan o şekilde 
oluyor. terllyor. soğuktan sıcağa giriyor. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Sen de gördün mü aynı lşkenceyi? 
BIR TUTUKLU -Aynı tşkenceyt ben de gördüm. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Aynı yerde ml? 
BIR TUTUKLU -Ayrı ayrı. teker teker alıyorlar. Gözlerimiz bağlı. Ilk önce ıslatıyorlar. ısiattıktan 
sonra askıya alıyorlar. askıda terliyorsun. teriedileten sonra bırakıyor/ar. ondan sonra yine ıs
/atıyorlar. üzerine atıyorlar. 
( ........... ) 

OLAY 6 (Tutanak 2000, s. 137) 

( ........... ) 
TUTUKLU I 03- ...... diye bir arkadaş vardı. Gürcistanlı bir bayand ı. ayaklarının parmak ara
larını böyle kesmiş/erdi. Sahte altından dolayı gelmişti. Birlllete karantinada kaldık çünkü ... 2 
tane de yabancı vardı yanında. kızın parmaklarını kırmışlardı. sargılı gelmişti. Tecavüz olayı
najllan kalkışmışlar. ben hamlleyimfilan diye yaygara yapmış ... Birlikte olanlar da anlattı. 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Nerede olmuş bu olay? 
TUTUKLU 103- Gayrettepe'de olmuaş. 
TUTUKLU 105- Karakollarda ... psikolojik olarak Gayrettepe'ye göndeririz diye tehdit ediyorlar. 
Yani. orası sanki işkence odası gibi. 
(. .......... ) 
OLAY 7 (Tutanak 2000, s. 146- 148) 

(. .......... ) 
BIR TUTUKLU- Ben söylemek istiyorum. Gayrettepe Ikinet Şube ... Orası çok berbat. Dört beş 
sene önce bir olay ... Cezaevine girdiğimde hırsızlık masasına düştüm. Ya ikinci kat. ya üçün

cü kat olması lazım. Küçük nezaretler var. büyük nezaretin yanında bir oda. odanın içinde ko
caman araba lastiklerl. upuzun bir askı, benim arkadaşımı gözümün önünde ... 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O askı tahtadan mı? 
BIR TUTUKLU- Evet. tahtadan. Böyle. plastik. lastik gibi bir şeyle. şu kadar genişliğinde. sa
rıyorlar. sandalyenin üzerlndeslnlz. bir anda çekiyor. bu şekilde kalıyorsunuz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereye asıyorlar? 
BIR TUTUKLU - Hemen odanın içinde zaten. böyle köşede. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Kalas var öyle ml? 
BIR TUTUKLU - Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dolupların üstünde ml. yoksa zincirlefalan mı asılı? 
BIR TUTUKLU- O kadar dikkat etmedim de böyle kocaman. upuzun, duvardan duvara ... 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Sen gördün mü bunun yapıldığını? 
BIR TUTUKLU- Tabll canım, benim arkadaşım asıldı oraya. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Gözlerin açık mıydı? 
BIR TUTUKLU- Benim/ci açıktı. onunkl bağlı bir şekilde asılıydı. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Peki, sen nasıl girdin de gördün? 
BIR TUTUKLU- Ona Işkence yapıyorlar. arkasından beni de aldılar. dediler ki. sana da böyle 
yaparız. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çıplak mıydı? 

BIR TUTUKLU- Sadece Iç çamaşırı vardı. Erkekti arkadaşım. 
Ve elektrik ... 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Elektrik veriyorlar mıydı? 
BIR TUTUKLU- Bana verdiler. Işte şu parmağımdan. Hatta tırnağun düştü. Fenerler vardır bi
lirsiniz şöyle. onlardan, onun Içine monte edilmiş bir şey. Onunla veriyorlar elektrlğl. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - O elektrik verilen yerde. yer. zemin ne. beton mu? Böyle de
likler falan var mı. demirlerin geçtiği ... Hiç böyle bir şey yok ... 
BIR TUTUKLU - Tuvalete gitmek Istedim, o arkadaşımı öyle gördükten sonra ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Seni ısiattılar mı? 
BIR TUTUKLU- Tabii. ben de işkence gördüm. yere yatırdılar. ayağıma sandalye. öyle bir şe
kilde sokuyorlar ki. kıpırdatmanıza Imkan yok. yere yatzyorsunuz. bir kişi buralarınıza. kol/a
rınıza basıyor. Ince sopalarla vuruyor. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Otomobil lastiğl geçirdiler ml senin üstüne? 
BIR TUTUKLU- Askıya alınmadım. benim arkadaşım alındı. 
Tuvalete gitmek Istedim ben. tamam dediler. götürdüler, tuvaletten çıktım. dön arkanı dediler. 
döndüm arkamı. gözümü bağladılar. Neden bağlıyorsunuz dedim. uzat elini dedi bana, elimi 
uzattım, böyle tel gibi bir şey. böyle sardı sardı , bir anda elektrik ... Ama. yerler ıslak, ayakka

bımı da çıkarttırdılar bana ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Neyle ısıatıyorlar yeri? 
BIR TUTUKLU- Yer. normalinde ıslak zaten. su döküyorlar herhalde, bilmiyorum. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Yer. taş değil ml? 
BIR TUTUKLU - Evet, taş, beton ve ıslak. Ondan sonra. bayağı sallandım. çığlık attım o anda. 

neyse çıkardılar elimden. aldılar beni nezarete attılar. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Onun, eljeneri olduğunu nereden anladınız. yani eljenerinln 

içindeki alet olduğunu ... 
BIR TUTUKLU - Bağ/ısınız. ama görüyorsunuz. yani altından görüyorsunuz. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Bir el feneri öyle mi? 
BIR TUTUKLU - Evet, araştırırsanız zaten ... 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Araştırabilmek Için bilgi topluyoruz zaten. Ona göre bir şey 
yapacağız . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hangi tarihte sorgulandın sen orada? 
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BIR TUTUKLU- 1993 ya da 1994 yılı. eski yani. Buraya gelmeden de gasp masasına gittik. 
Orada işkence görmedim ama ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani Gayrettepe'de ... 
BIR TUTUKLU - Gasp masası. Orada ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu gaspla ilgili en son tutuklanışında. arkadaşının işken
ceye uğradığını gördün mü? 
BIR TUTUKLU- Evet. biz nezaretteyiz. nezaretin hemen yanında zaten. küçük bir oda. işken
ce sesleri çok net geliyordu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hırsızlık masasında mı? 
BIR TUTUKLU - Hayır. gasp masasında. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hangi tari/1? .. 
BIR TUTUKLU- 1998 ... 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Iki kere olmadı mı bu iş , bir kere mi oldu? 
BIR TUTUKLU- Daha önceden olanı anlattım. o hırsızlık masası. bu gasp ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Tarihi halır/ayabiliyor musun? 
BIR TUTUKLU- 1998. " ..... ... .. .. ayın " ..... .... ... . 
(. .......... ) 

OLAY 8 ( Tutanak 2000, s. 149- 150 ) 

( .... ...... . ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Gayrettepe Ilcinci Şubeye aldılar seni. hırsızlık masasına. 
Kaçıncı kat? 
TUTUKLU lll - Bilemeyeceğim, herhalde ikinci kat. .. Çünkü. 9 yıl önceydi. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi nereden geldin sen? O ceza kesildi, direkt geldin ... 
TUTUKLU lll - Evet... Evden geldim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - 9 sene önce gittiğin zamanki o mekanı tarif edebilir misin? 
Koridor muydu kaldığın yer. nezarethane miydi? 

TUTUKLU lll - Oralara koymadı/ar. işkence odasına soktu/ar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neresi işkence odası? 
TUTUKLU lll - Gayrettepe'de. ikinci katta. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Koridortın sonunda. tuvaletin yanında mı? 
TUTUKLU lll - Tuvafet olduğunu bllemeyeceğim de. sondaydı yalnız. sonda bir yerdeydi. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Yanında nezarethane gibi bir yer var mıydı? Geçerken gör
dün mü oraları? 
TUTUKLU lll - Işkence odası vardı: çünkü. oradan sesler geliyordu. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Seni de oraya mı koydular. başka yere ml? 
TUTUKLU lll - Başka yere ... ama. başka yerlerden sesler geliyordu. 
( ........... ) 

OLAY 9 (Tutanak 2000, s. 150 - 151) 

( .. ..... ... . ) 
TUTUKLU 112- Ben, Gayrettepe'de ifade verdim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yeni mi? 

TUTUKLU 112 - Hayır. 96 sonu. 97 başı. Koridorun sonundakl odada arama yapıyorlardı. Yan 
tarafta. nezaretlerde işkence yapıyorlardı insanlara. Seslerini duydum. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki. su sıkıyorlar mı. çıplak soyuyarlar mı? 

TUTUKLU 112 - Onu bilmiyorum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bağırıyorlardı sadece ... 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Sen. o feryatları duydun ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Erkek. kadınfark etmiyordu. 
TUTUKLU 112 - Hiçfark etmiyor. 
Benim evimden aldılar asayişe. O geeelci ekip çok Iyiydi. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Gayrettepe 'deki ml? 
TUTUKLU 112 - Gayrettepe'de ... O ekip çok iyiydi, bana çok iyi davrandılar. Ama. ondan son

ra gelen ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O ekipten hiç isim biliyor musun? 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Iyi ekipten veya kötü eklpten ... 
TUTUKLU 112 - Iyi ekipteki. " .. .. ...... ", " .......... " ve " .......... ". 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Hangi yıl bu? 
TUTUKLU 112 - Birkaç gün öncesi bu. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Bu. hırsızlık masası. ilcinci katta ... 
TUTUKLU 112 - Ben . asayişten bahsediyorum. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Yani, beşinet kattaki ml? 

TUTUKLU 112 - Giriş katı. Sonra. sabah bir ekip geldi. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kim/e vardı? .. 
TUTUKLU 112 - " .......... ", yardımcısı " .......... ", " .......... " vardı. çocuklar. .. bir şey yok: ama. 

" ..... ..... "in çok kişiye zarar verdiğini gördüm. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne yapıyor? 
TUTUKLU 112 - Jopla vuruyor. tokat atıyor. .. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Nasıl biri. tarif edebilir misin? 
TUTUKLU 112 - Uzun boylu. bıyık/ı. .. Beni buraya getiren ekip arkadaşlar da onu söylüyorlar
dı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Polis nasıl bıyılclı oluyor? 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Sivil mi? 
TUTUKLU 112 - Sivil. Ama çok zarar veriyor Insanlara. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Peki, o Iyi dediğin " ..... ... .. " tarif et mesela. 
TUTUKLU 112 - Ta rkan. kısa boylu ve güleryüzlü, sevimli bir çocuk. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - O da sivil... 
TUTUKLU 112- Hepsi sivil . Ama onlar. çok çok iyi: sabahkiler kötü. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Pelet. onlar sana kötü muamele yaptı mı? 
TUTUKLU 112- Hayır. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ama. etrafındakilere yaptıklarını görüyorsun ... 
TUTUKLU 112 - Çocuklu kadın vardı mesela nezarette ... Kadın tuva/ete götürecelcti çocuğunu. 
ters liyorlar. vuruyor/ar. .. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Çocuğa mı vuruyor/ar? 

TUTUKLU 112 - Kadına. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hangi tarlhti? 
TUTUKLU 112 - Dün. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Seni boş odaya aldılar. .. 
TUTUKLU lll - Işkence yaptılar. Gözümü bağladılar. üzerime biraz önce söylediğiniz gibi su sı
kıp elektrlğe bağladılar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Astılar mı? 

TUTUKLU lll - Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nasıldı askı. demirleri mi var? 
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TUTUKLU lll - Büyük kalıplık şeklinde bir ağaçtı. dolapların üzerine koyuyorlar. kollarından 
bağlıyor/ar. asılıyorsun . Ayak parmakları ndan, el parmaklarından elektrik bağlıyor/ar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nereden veriyorlar elektriği. nasıl bir şeyle? .. 
TUTUKLU lll - Tel herhalde ... Elektrik kablosu. Parmaklarıma bağladıklarında onu duyuyo
rum: ama. nereden açıyor/ar. nasıl veriyorlar. gözüm kapalı. onları görmedim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sonra. odada gözünü açtığın zaman ne gördün? 
TUTUKLU lll - Tekrar. orada. işte dahafazla işkence yapacağız. doğruyu söylefalan dedile
leri zaman bana. lfademi aldılar. Orada, şeyi kapat diye ... O elektrik herhalde bize verirken. 
Onu kapat diye ... Elektrik kablolarını gördüm. joplar vardı onları gördüm. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Başka. yukarıda böyle zincir falan asılı. .. 
TUTUKLU lll - Var. zincirler var. artı halkalar takılı yukarılarda, kalın ipler. halat gibi ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hangi yılı tarif ediyorsun sen, 1993 'ü mü? 
TUTUKLU lll - 1989 veya 1990 ... Pek emin değilim tarih olarak. Tekrar beni işkenceden in
dirdiler. ifade aldılar. Içeriden bir komiser ml artık bilemeyeceğim, çayınız hazır çaya gelin de
diler. beni boş koridorda bıraktılar. Koridorda ben tek kaldım: ama. ·içeride tekrar Işkence ya
pılıyordu başica bir odada. Onlar içeriye girdiklerinde ben koridorda açık bir cam gördüm. ko
rldorun sonunda, koştum oradan kendimi attım. Ama, ölüme diye. Intihar diye attım. yüksek 
bir yer sanıyordum. Fakat. ayaklarım, belim kırıldı. Tekrar hastaneye geldiğimde benden ifa
de aldılar orada polisler. Ben demişim ki onlara ifade verirken. kaçmak için kendimi attım. Onu 
da bana imza/attılar. okumak Istedim, okutmadı/ardı o zaman bana onu. 
(. ....... ... ) 

OLAY 1 O ( Tutanak 2000, s. 155 ) 

( ........... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sen nerede gördün? 
TUTUKLU 115 - Gayrettepe'de gördüm. Iki sene önce. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Gayrettepe'de ne masası? 
TUTUKLU 115 - Üçüncü kısım. Hırsızlık masası. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yeri tarif et. nasıl girdin. koridor mu? .. 
TUTUKLU 115 - Glrdlğlm yer, şöyle bir oda, halı döşeli, şu dalapiardan Iki tane dolap var şöy
le karşılıklı , 3 metre uzunluğunda bir uzun odun, o odunu böyle şu şekil kollarımızı bağlayıp 
askıya alındık. bir saat durmacasına, hatta o tarihten şurada benim Lzlerim var. şunlar oradan 
kalma. böyle kayışlarla bağlıyor/ardı. buradan bağlayıp, şu şekil ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Başka. koliarına battanlye. başka bir şey koyuyorlar mı? 
TUTUKLU 115 - Hayır. sadece şu kalınlıkta bir kayış , şu şekil yahut da şu şekil. o dolapların 
üzerine koyuyorlar. anadan doğma soyup şöyle tel sarılıyor göğüs/erimize. parmaklarımıza. 
Oradan kurtulmak için yapmadığını yaptım demeye çalıştırıyor/ar. Bir saat, saat tutmacası
na ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Askıdayken ml elektrik verdiler? 
TUTUKLU 115 - Evet evet. .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Su döktüler mi? 
TUTUKLU 115 - Evet. evet. .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Neyle döküyorlar suyu? 
TUTUKLU 115 - Göremlyorum. gözlerimde bant var. Şu do/ap/arın üzerinde olduğum için göre
miyorum, yalnız tel bağladıklarını hissediyorum. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Böyle ml asılıydın? 
TUTUKLU 115 - Evet, şu aşekil . 
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Bir kere değil. beni bir gecede üç kere aldılar. birer saat tutmacasına, bir kere şöyle. iki kere 
söylemesine durdum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - O kocaman ka/asla? 
TUTUKLU 115 - Evet. o kocaman ka/asla, Iki aylık bebeğiml düşürdüm. hastaneye bile götür
medller beni. Cumartesini beklediler. cumartesi akşama gece beni tutukladılar. cezaevine attı
lar. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Hamile olduğunu biliyorlar mıydı? 
TUTUKLU 115 - Söylüyorum. Bu ra nın Allah 'ı yok diyorlar. çocukta düşecek ... Iki sene önce tu
tukladılar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yerler neyle döşelt: taş mı. halifleks ml? 
TUTUKLU 115- Altı taş. üstünde de halifleks var. 
Aslında ben dört kere de ameliyat oldum. Amellyatlı olduğumu söyledim. hamlle olduğumu 
söyledim. Onlar hiç geçerli değil. 

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

OLAY ll ( Tutanak 2000, s. 63 ) 

(. .......... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Gayrettepe'de lastik uyguluyorlar mı? 
TUTUKLU - Gayrettepe'de lastik uygulanmıyor. Askıyla cereyan uyguluyorlar. 
( ........... ) 

OLAY 12 ( Tutanak 2000, s. 61 ) 

(. .......... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Siz nerede sorgulandınız? 
TUTUKLU 47- Gayrettepe'de. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sen de kötü muamele gördün mü? 
TUTUKLU 47- Biraz gördüm. Dövdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaçıncı katta sorgulandın. biraz tarif et. 
TUTUKLU 4 7- Ana kapıdan girdikten sonra merdivende n bir üste çıkıyorsun. solda beyaz bir 
kapı var. Korldorun sonuna doğru sağdasolda nezaretler var. Beni sonda. soldaki nezaretha
neye bitişik odaya aldılar. duvar mavi reknte ldl. yerler beton. odada üç dört tane dolap ve tki 
tane pencere vardı . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yaptılar. su verdiler ml? 
TUTUKLU 47- Bana su vermedller de. askıya aldılar. gözlertmlfalan bağladılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zaman? 
TUTUKLU 47-3 ay 4 gün oluyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Suçun neydi? 
TUTUKLU 4 7 - Benim suçum gasp. 
A. EMRE KOCADOLU (Istanbul)- Elektrik verdiler mi? 
TUTUKLU 47 - Elel<trik vermediler; ama, lcorlcuttular. Ben şu an yapmadığım bir suçtan yatı
yorum da. yaptıidarımı ben kabul ettim. Dediler işte "kabul etmezsen daha çok ezlllrstn. " Ben 
de onları kabul ettim. 
(. .. .. .. .... ) 
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OLAY 13 (Tutanak 2000, s. 62) 

( .......... . ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ondan evvel nerelerde sorgulandın? 
TUTUKLU 50- Genellikle hep Gayrettepe. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaçıncı kat? 
TUTUKLU 50 - Ikinci kat. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Suçun ne? 
TUTUKLU 50 - Tufa. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yaptılar sana orada? 
TUTUKLU 50 - Genelllkle bana askıya aldılar. cerayan verdiler. 
TUTUKLU 50 - Genellikle askıyla elektrtlc. Filistin askısı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Ne kadar dayanıyorsun ona? 
TUTUKLU 50- Genelllkle bir saat. Normalde insan dayanmaz, ama ben biraz çok gördüğüm 
için bir saat dayanıyorum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bize orayı tarif edebilir misin? 
TUTUKLU 50 - Üçüncü katta koridorun sonunda demir bir kapı var. kapıdan girince sağda tu
valetin olduğu bölüm sorgu odası. Yerler mozayik. içerde iki dolap. kahverengi demir sandalye 
ve bir de sunta kahverengimasa var. Yerler sünger. Orada beni Filistin askısına aldılar. 
( ........... ) 

OLAY 14 (Tutanak 2000, s. 66 - 67) 

( ........... ) 
KADİR BOZKURT (SINOP) - Senin suçun ne. ne zamandan beri yatıyorsun. karaleolda Işkence 
gördün mü? 
BIR TUTUKLU- Ben " .......... " " .......... " yaşındayım. Benim suçum gasp. Buraya geleli 5.5 ay ol
du. Ben de Gayrettepe 'de Gasp Büro Arnirliğinde sorgulandım. Bana da işkence yapıldı. Işken
cenin her türlüsünü gördüm, anlatılacak gibi değil. Askısını gördüm. soğuk suyunu gördüm.ja
lakasını gördüm. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Jopla kötü bir şey yaptılar mı? 
BIR TUTUKLU- Hayır efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Idrar yollarından elektrik verdiler ml? 
BIR TUTUKLU- Evet efendim, elektrik verdiler. 
Ben orada 3 gün kaldım, 2 gün çın/çıplak buz gibi odadakaldığımı hatırlıyorum. Daha sonra 
mecburen lmzaladım. Şu anda hükümlüyüm. 36 sene 8 ay 5 gün ceza aldım, yatan 13 sene 8 
ay 5 gün. 
(. .......... ) 

OLAY 15 {Tutanak 2000, s. 59) 

( ........... ) 
TUTUKLU 42 - Efendim. ben bir şey söyleyebilir miyim: Ben Gayrettepe'de beş gün boyunca 
aç susuz bir şekilde. her gece saat 12.00'de alıyariardı yaklaşık bir saat boyunca işkence ya
pıyorlardı. Üstelik tuva/ete bile götürürken gözlerim bağlı bir şekilde gidiyorduk. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Senin suçun neydi? 
TUTUKLU 42 - Benim suçum gasp. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Gayrettepe kaçıncı katta? 
TUTUKLU 42- Gasp masası. en üst kat. Asayiş emniyet müdürlüdü. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sorgulandığın yeri bize tarif edebilir misin? 
TUTUKLU 42 - Beşinci katta gasp masasında. Tuvaletin yanındaki odaya aldılar. Yerler halif
leks. duvar mobilya. bir tane ayna var odada. Aynı katta sağdan ilcinci veya üçüncü odada 
beni soğuk su lle ıs/attılar. tazyilcli su tuttular yukarıdan. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Oraya önemli konular geliyor. Sırf gasp olayı mı? 
TUTUKLU 42- Bizim mahalleden yaklaşık onbeş kişi aldılar. Bizim evde aslında esrar çıkmış

tı. Ağabeyimin üstünde esrar çıkmıştı. beni de ağabeyimin yanına aldılar Iç/ci diyerelcten. On
dan sonra karaleola geldik. bizim mahalleden 15 kişi yakalanmış. onların üzerlerinden silah 
çıkmış. 

Polisler tarafından adım öğrendiği Için. " ............ olan beni gasp etti" demiş. Karaleolda zaten 

koliarımdan şu şekil astılar. gözlerim kapalı bir şekilde. yaklaşık on daki/cafalan durdurdular. 
Indiriyorlar. ıs/atıyorlar. ondan sonra tekrar askıya alıyorlar. Indiriyorlar falaleaya alıyorlar. 

Sonra. aifedersiniz spermimden elektrik veriyorlar. parmak ucundan. başparmağımdan. De

vamlı ıslatıyorlar. Bir lcülotla sabaha kadar boş bir yerde kaldım gözlerim bağlı bir şekilde. 
( ........... ) 

OLAY 16 ( Tutanak 2000, s. 65 ) 

( .......... .) 
TUTUKLU 32- Biz karaleolda her türlü işlcenceyi gördük. Ben 9 aydır buradayım. hala da ya
tacağım. Ben Gayrettepe Ilcinci Şubede Cinayet Masasında sorgulandım. Gözlerim bağlı oldu
ğu için Cinayet Masasının kaçıncı katta olduğunu bilmiyorum. Ben orada her türlü ışkenceyi 
gördüm. Elelctriğini gördüm.falakasını gördüm. ters askısını gördüm. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sorgu/andığın yeri hatıriayabiliyor musun. nasıldı? 
TUTUKLU 32 - Duvarlar ahşaptı. yerler tahta. i/ci tane do/ap vardı. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Ne söyletmeye çalışıyorlardı? 
TUTUKLU 32- Cinayet ve gasp. ondan sonra gayrimeşru cinayetleri üzerimize vermeye çalıştı
lar. Ben Icendi cinayetimi kabul etmiştim. ama onlar başka şekilde istiyorlar. Sonra ben avukat 
istedim, baro tarafından avukat gönderildi ve ben orada avulcatımın görüşüy le ifade vermek 
istemedim. avukat gittikten sonra bana baskı yaptılar "sen avukat huzurunda nasıl ifade ver
miyorsun" dediler. ben de savcılı/eta vereceğim dedim. "Hayır. burada vereceksiniz ifadenizi" 
dediler. Ben böyle baskılar gördüm. 
( ........... ) 

OLAY 17 ( Tutanak 2000, s. 48 ) 

( ........... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Başka kötü muamele gören var mı? 
TUTUKLU 29- Ben Gayrettepe Cinayet Masasında askıya alındım. askıya alındığım yer bir üst 

katta olsa gere/c. Gözlerim bağlıydı. adayı tam olarale bilmiyorum. Burası büyü/c emniyet mü
dürlüğü. en üst katta. Orada işkence gördüm. 

Benim suçum cinayet efendim. Kazayla cinayet oldu. 
Orada anadan doğma soydular. Ters şekilde askıya aldılar. Ben askıda 5-6 dakiica kadar du
rabildtm. bayılmalc üzereydim indirdiler. Bir de yumurtalı/cları sıkıyor/ardı. elleriyle aslcıday

ken. Daha sonra bir odaya götürdüler beni. soğuk hava üjlüyordu. Önce ısiattılar sonra attılar 
oraya biraz da orada belclettiler. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- tsimlertni biliyor musun? 
TUTUKLU 29- Isimlerini duymadım da beni oraya götüreni biliyorum. mallkememe de geliyor 
zaten. Bir kişiyi de. gözümü tam iyi bağ/ayamamıştı öyle gördüm. o da mahkemeye geliyor. Ya
ni. devamlı öyle dövdüler. Tokat attılar. yumruk attı lar. yanağım şiştl benim. 5-6 gün mallkeme
ye çıkarmadılar. şlş indikten sonra çıkardılar mahkemeye. Doktora söyledim. ama ne kadar ra
por verdi bilmiyorum. Çünkü. yanağırnın şişltği geçtikten sonra çıkardılar mahkemeye. 
( ........... ) 

OLAY 18 ( Tutanak 2000, s . 37 ) 

(. .......... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nerede kötü muamele gördün? 
TUTUKLU 20- Gayrette ikinci şubede. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaçıncı katta? 
TUTUKLU 20 -Ikinci katta. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne yaptılar? 
TUTUKLU 20- Askıya aldılar. cereyan.jalalca. sırtımızajalan copla vurma/ar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Gayrettepe ikinci katı tarif et bakayım. 
TUTUKLU 20- Giriyorsun. soldan merdlvenlerden çıktığın zaman. ilk soldaki kapı. Gidiyorsun 
ileri doğru. sağdan girdiğin zaman. koridordan en sondaki soldaki odaya girdiğin zaman do
/ap/ar var. Dolapların yanında elektirik şeyleri var çevirmeli. Dolapların yanında duruyor. Gö
ze bağlanan bezler. coplar var. borular. Işkence aletleri var. 
B .AŞKAN- Boruları ne yapıyorlar? 
TUTUKLU 20- Ayaklarımıza vuruyor/ar. sırtımıza vuruyor/ar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nasıl askıya alıyorlar. bir göster bakayım . 
TUTUKLU 20 - Şöyle. Şuradan alıp şuraya takıyor/ar. Iki tane dolap var. dolabın üstüne koyu
yorlar. sonra gözümüz bağlı. bir şeyi şey yapıyorlar. biz yukarı doğ ru kallcıyoruz. Topayı artık 

çeviriyarlar mı, öyle bir şey yapıyorlar. Yukarıya doğru kalkıyoruz. . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne kadar dayanablllyorsunuz öyle d urmaya? 
TUTUKLU 20 - Yirmi dakika falan. sonra bayılıyoruz. 
TUTUKLU 20 - Şura/ara kablolar bağlıyorlar (Parmak uçlarını gösterdi). Su döküyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ikinci katta. öyle büro gibi yerde nasıl su döker/er? 
TUTUKLU 20 - Gece üç. dört gibi. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yerler taş mı? 
TUTUKLU 20 - Beyaz mermer. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gördün mü sen? 
TUTUKLU 20 - Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne zaman sorgulandın orada? 

TUTUKLU 20 - " .......... "da. 
( ........... ) 

OLAY 19 (Tutanak 2000, s. 22) 

( ........... ) 
TUTUKLU 6- Beni de Gayrettepe'ye götürdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yaptılar sana? 
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TUTUKLU 6- Elektrik verdiler. tazylkll su. askı . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zaman yapıldı bunlar? 
TUTUKLU 6- 1999 yılının" .......... " ayının" .. .. ...... " yapıldı. 
(. .......... ) 

YEDİKULE ARAŞTIRMA 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 52 } 

( ........... ) 
TUTUKLU 35- Ben " ....... ... ", " .......... "7 yaşındayım. Ben Yedikule Araştırma'da sorgulandım. 

Benim olayla bir alakam yok. Beni parieta yakaladılar. kaçamadım beni de onlarla birlikte alıp 
götürdüler. Beni kollarımda n iki d olabın arasına astılar. elektrik verdiler. Ben askıda 5-1 O da-
kika durabildim sonra Indirdiler. · 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sorgu odasını hatırlayablllyor musun. nasıl bir yerdi? 
TUTUKLU 35 - Garajdan girince demir kapı var. onu geçtikten sonra nezarethane var. Içerde Iki 
tane bank var. yerler tahta, duvar sarı renkte boyanmış. Nezarethanenln yanında üçtane tuva
/et. lavoba var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sana da öyle yaptılar mı? 
TUTUKLU 33- Evet, ters askı. Filistin askısı yaptılar. Ellerim arkadan bağlandı. oradan destek 
amacıyla bir şey yapıldı ondan sonra havaya kaldırıldım. Beni öyle ilk kaldırdıklarında bana 
sorular yönelttiler cevap veremeyince bırakıyor/ardı, mecburen kurtulmak amacıyla. onların iş
lerine gelen cevabı vermek zorunda kaldım cevaplarını verdim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik verdiler mi sana? 
TUTUKLU 35- Evet, ellerimin içine kilit soktular kllide·cereyan verdiler. Ben plastikfabrikasın
da çalışıyordu m. Beni Kocamustafapaşa 'da parieta yakaladılar. 3-4 kişi vardı onlar kaçtı yal
nızca ben kaldım beni yakalayıp götürdüler "bu olayı sen yaptın" dediler. Ben yapmadımfa
lan dedim. ama Işkence yapınca mecbur kaldım . 5-10 tane verdiler ben hepsini kabul ettim, 
savcılı/eta kabul etmedim. ltlraz ettim. Benim okumam-yazınam yok. 
( .. .. .... ... ) 

OLAY 2 ( Tutanak 2000, s. 55 ) 

( ........... ) 
TUTUKLU 39 - Önce Güngören'de. orada bir tane olayımız vardı. Tekrar Yedikule Araştırmaya 
gönderildlk başka olay var mı yok mu dlyerekten. Orada da biraz kötü muamele gördük so
paylafalan. yalnız başka bir şey yoktu . Orada benim suç ortağıını da beni de biraz sorguladı

lar. Tekrar bizi Güngören Polis Karakoluna teslim etmeden önce, orada sağlık raporu aldılar. 
Raporda "hiçbir şey yok" diye yazdırdılar. Öneelci aldığı raporda da hiçbir şey yok diye yazdır
dılar. Yalnız biz yakalandığımızda çuvalın içindeki sigaraların çoğunu polisler aldı. Hemen he
men diyebilirim 30-40 paket içerisinden aldılar. Bunu da " kimseye söylemeyeceksin .. diyor. 
"Ben sölerim " dedim. Ben bunu savcıltieta söyleyeceğim dedim. "Allah vere söyleyesin" dedi. O 
esnada dülekanın içerisinden bir keser bulundu. Kese,.sizin. dediler. yok bizim değil dedim . O 
keserin öbür tarafıyla da tekrar sırtıma vuruldu arabanın içindeyken. Buramda ağrı var. bazen 
yatamıyorum bunun yüzünden. Ayağa kalktığım zaman aniden ağrı yapıyor. bir de buramda 
ağrı yapıyor. Bunların hiçbirini raporuma geçmediler. 
( ........... ) 
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OLAY 3 ( Tutanak 2000, s. 159 - 160 ) 

( ........... ) 
TUTUKLU 120 - " .......... " Bey beni dövclü. B uramda büyük bir çürülc var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Göster bakalım. 8 santim uzunluğunda. 4 santim genişli
ğinde sapa Izine uygun ... 

TUTUKLU 120- Bir de başıma 5 tane jop vurdular. Her yerim şişti. Sakın raporafalan gitme 

dedi . Ille önce rapor aldılar. hastaneye götürdüler. Ondan sonra işkence ... 
BIR TUTUKLU - ille önce alıyorlar raporları. sağlıklı götürüyorlar bizi. dövmüyoruz diyorlar. on

dan sonra işkenceye başlıyor/ar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Fatih ne bu? 
TUTUKLU 120 - Yedikule araştırması. 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Yeri nerede. Yedikule'de mi? Karaleolun yerini tarif edin. 

BIR TUTUKLU - Saçımdan tuttular. sürüicledi/er benl.jopla lcafama vurdu lar. Bir ara. hatta. gö
zümün önünü göremed im. gözlerim falan ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yerini tarif edebilir misin. Yedikule araştırmayı tarif edebi
lir misin? 

BIR TUTUKLU- Topkapıyla arasında ... Kalenin içine girdiğin zaman karakol gözüküyor. kale
nin içinde ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kapıdan girdin. ne görüyorsun? 

BIR TUTUKLU- Kapıdan girdin mi, hemen nezaret görülüyor. Böyle giriyorsun, sol tarafta ne

zaret, ondan sonra. lcarşısı komiserin odası oluyor. .. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede dövüyor/ar. kötü muamele yapıyorlar? 

BIR TUTUKLU-Komiserin odasının karşısında süngerli oda var. 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Kızım. Edirnekapı'dan girince mi? 

BIR TUTUKLU- Evet. 

BIR TUTUKLU- Zeytinburnu .. . 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Zeytinburnu başka ... 
BIR TUTUKLU- Yedikule efendim. Oranın araştırması bir tane. Yediku le asayiş ... 
TUTUKLU 117- Fatih asayişl. bir emniyet amirliği var Fatih'te. bir ele araştırması ... Eskiden 

araştırma olarale geçiyordu, şimdi asayiş olarale geçiyor. 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Yedikula Marmara Denlzindedir. Edirnekapı Haliç'e yakındır. 
Hangisinden bahsediyorsunuz? 

BIR TUTUKLU- Edirnekapı'dan Topkapı istikametine giderken. bir kale var: kalenin içine glri
yorsun. 

BIR TUTUKLU - Yedikule asayiş/ dedin mi. bir tane zaten. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Niye oradakinin Hortum " ............ deniyor adına? 

BIR TUTUKLU- Hortumla dövelüğü için. hortumla dövüyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Seni de hortumla mı dövclü? 

BIR TUTUKLU- Benijopla dövdü. bir de böyle kalın bir sapa vardı onunla dövdü. bir de yeşil 
hortumla dövdü. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - O jop. o sapa, yeaşll hortum nerede duruyor orada? 
BIR TUTUKLU- Orada çay ocağı var. çay ocağının altında çekmeceli yer var böyle açılıyor, ora
da salclıyor. 

BIR TUTUKLU- Bir de bize diyor ki, hangi hortumla döveyim, ne renk beğenin diyor: 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Nerede sa lclıyor. bir daha söy le. 

BIR TUTUKLU- Çay ocağı var. bizi dövelüğü yerin karş ısında çay ocağı var: 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Giriş katında değil mi? 
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BIR TUTUKLU- Evet. Orada bir çay ocağ ı var. Çay ocağının hemen altında, yan tarafa doğru 

açılan lcapalc var. orada salclıyorlar sopaları . Hortumu da tuva/etefalan lcoyuyor/ar. 

BIR TUTUKLU - Seçin diyor. ma v i mi istersiniz . kırmızı mı. pembe mi. yeşil mi diye. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hortumu nerede salclıyor. tu valette mi? 

BIR TUTUKLU - Tu valette salclıyor... aşağısı var onun ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Aşağıda ne var? 

BIR TUTUKLU - Aşağıda da neıare t var. Ericeleleri atıyor. ericeleleri yapıyor orada işkence. 

A EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Gece mi oluyor bu? 

BIR TUTUKLU - Gece de oluyor. gündü z d e oluyor. far/c etmiyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Orada /cim/er sorgu/andı. isim verebilir misiniz ve tarih? .. 

BIR TUTUKLU - Şuba tın ·· .. .......... geldi/c. .......... .... oradaydı/c. 

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

OLAY 4 ( Tutanak 2000, s. 2 5 ) 

( ... ...... .. ) 
A EMRE KOCAOGLU (İstanbııl)- SenIş/cence gördün mü? 

TUTUKLU- Evet 

A EMRE KOCAOGLU (İstanbul) - Nerede gördün? 

TUTUKLU - Yedilcule"de. 

A EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Ne zaman? 

TUTUKLU - Bundan yedi ay önce. 

A EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Ne yaptılar? 

TUTUKLU - M eydan dayağı. artı.. 

A EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Sebep olarale ne söylediler? 

TUTUKLU - Belcarevinde oturuyordu/c efendim. Önce meydan dayağını evde çe/eli/er. 9 lcişiy
dilc. Hepimizi toplayıp götürdüler. 

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

EMİNÖNÜ ARAŞTIRMA 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 60 ) 

( ...... .. ... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sorgulandığı yerde lcötü muamele gören var mı? 

TUTUKLU 45 - B en Eminönü araştırmada gördüm. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne lcadar oldu? 

TUTUKLU 45 - 9 aydanfazla oldu . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne yaptılar sana? 

TUTUKLU 45 - H er tı"irlü Iş/cence muamelesini gördü/c. Askıya aldılar. elelctrilc verdiler. ta zyilcli 

su verdiler.falalca. bir ton Iş/cence gördü/c. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Tarih olarale verebi/ecele misin bize? 

TUTUKLU 45 - Tarl/1 olara/c. Mayısm " .. ... ..... .. ile " .. ....... . "arası. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Şimdi malıleeme/erin mi devam ediyor? 
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TUTUKLU 45 - Ceza aldım. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neydi senin suçun? 
TUTUKLU 45 - Hırsızlık. 

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

OLAY 2 ( Tutanak 2000, s . 63 - 64 ) 

( ......... .. ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Senin de sanayi miydi? 
TUTUKLU 45- Eminönü araştırma. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz sanayide hatırlıyor musunuz? 
TUTUKLU 52 - Ercan polis var. soyismini bilmiyorum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne kadar önce sorgulandın? 
TUTUKLU 52 - Buraya girmeden önce. yirmi ylrmebeş gün önce sorgulandım. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sana da lastlği geçirdiler ml? 
TUTUKLU 52 - Aynı şeyi daha beter yaptılar: ama. ayaklarımla hastaneye gittiğlmde yürüye
mlyordum ben. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - " .. ... ... .. .. polis ml yaptı? 
TUTUKLU 52 - Evet. " .......... ·· polis, yanında Iki tane daha vardı, " ... .... ..... polis. öbürünün ls-
mini unuttum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Tam anlatabilir misin, ne şekilde soktular lastide? 
TUTUKLU 52 - Bizi önce soydular. çamaşırtarımın tümünü komple çıkarttı/ar. Ellerimi bağladı
lar. ayaklarımı birleştirdi/er. birisi ayaklarımı bumlardan tutuyordu , lastiği geçirdi, gözlerimf 
lcapattı . biri lastiğin üstüne oturdu. Bana "anlat" diyor. Lastlği elleriyle bastırıyor havaya lcalk
masın diye. Ben yerde yatıyorum. "Anlat" diyor bana. Ben yapmadım dedim, yapmadığım bir 
şey için burada ne işim var dedim. Vurdular. dövdüler beni. Ondan sonra imza/attılar. Okumak 
Için de bir jalaka yedim orada. Okutmadılar. Arlcadaşımın yüzünden ... Parası vardı onun, ba
basından almıştı. Ona biz Imza atmışız yanlışlıkla. Parayı geri teslim aldığına dair bir imza at
mak için. Arkadaşın parasına dahi imza attık. Onu da aldılar polisler. O kadar. Bir de ondan 
dayak yedim orada. Orada bir " ... .. ... .. " polis var. bir ·• .... .. .... " polis va~: bir de başkomiser 
" .. .... .... "var. 
( .. .. .. ..... ) 

OLAY 3 ( Tutanak 2000, s . 27 - 28 ) 

( .... ... .. .. ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Polis sorgusunda. yakalandığınız zaman buraya gelmed en 
evvel. tutuklanmadan evvel kötü muamele gören var mı aranızda? 
TUTUKLU - Ben gördüm ef endim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nerede gördün? 
TUTUKLU - Eminönü irifazda gördüm ef endim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ismini söyle bakayım. 
TUTUKLU - .. ... . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Eminönü injazda. 
TUTUKLU 9 - Eve t ef endim. Hepsi d e billyar benim suçsuz olduğumu . Kaç defa ben dllekçe 
yazdım. gelmedller mahkemeye. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Gece kaçta gittin oraya? 
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TUTUKLU 9 - Beni gündüz aldılar. Başkası. .. O da şimdi birinci lcoğuştadır. Onlar bir olay ya
pıyor: Lale/i"de parafalan çalıyorlar. Yakalanınca benim lsmlml veriyor. Polisler gelip bizim eve 
baskın yapıyor. Yeğenime diyor ki. ··telefon aç ona gelsin.·· Yeğenlm de polislerle beraber tele
fon açıyor. polisin cep telejonuyla. Yeğenim diyor lci. "çabuk gel." Bir yerde de kavga var. Kav-
ga esnasında mahallede bir baktım polisler. Zaten ben arabadan indim. kapıyı açarken "dur" 
dedi. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Ben dedim lci. kavga çıkmış o yüzden polisler gelmiş. On
dan sonra yat. uzanjalan. O şokta ben önce uzanmadım. Önce beni sopalarla uzandırdılar. 
Mahallenin hepsi şahit zaten orada Avcı/ar'da. Mahalledeki bayanların hepsi bağırıp çağırdı 

polislere falan. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Karaleolda ne yapıtlar? 
TUTUKLU 9- Orada bir sürü Işkence gördüm. Onu söyleyemiyorum. Birinci lcoğuşta suç orta
gım var. Bayan olduğunuz için diyemiyorum. Bana değil de. suç ortağıma onu söndürüp tak
ma şeyini yapacaklar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki seni ayağından bağlayıp ]alakaya çektiler mi? 
TUTUKLU 9 - Yaptılar efendim. Benim ko/um da kırık. kajamı da kırdılar. Ben Haseki Hasta
nesinden rapor da aldım. "Rapor alırsan seni ll O gün savcı/ıleta tutarım·· dediler. Ben de "tut" 
dedim. Benimle beraber 18 kişi alındı. Diğerlerikorkudan polislere konuşmadı. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne zaman oldu bu? 

TUTUKLU 9 - Tam yedi ay önce oldu. 
Polislerin isimlerint de biliyorum: Komiser " .. ... ... .. ". bir de " ..... ....... var. " ............ ml ne öyle bir 

şey daha vardı. Ben görsem hepsini tanırım efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Gözlerin bağlı olarak mı indirdiler? 
TUTUKLU 9- Hayır. açıktı. 

Tam deprem günü oradaydım. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki senin ismini veren çocuğun ismi ne? 
TUTUKLU 9 - . . .. . .. . . ..... Onun da her tarafı yara içinde. Çocuğa işkence falan yapmışlar. O da 

dayanamamış. benim ismimi vermiş orada. 

A. EMRE KOCAOGLU (istanbul)- Nerede yaptılar işkenceyl. binayı tarif et bakalım. 
TUTUKLU 9- Eminönü Infaz Araştırma Karakolu. Tam tren istasyonunun yanında Sirlceci'de. 

çocuk mahkemesinin orada. Ondan sonra Kumkapı Karaleoluna getirdller beni. oradan mahke
meye çıktım. 
A. EMRE KOCAOGLU (istanbul) - Orada da işkence yaptılar mı sana? 

TUTUKLU 9- Yaptılar. Orada dajalakayajalan aldılar. Zorla "kabul edeceksin, bu parayı ge
tirecelcsin '' diyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik verdilerse. nereden çevtrip veriyorlar elelctrtği. 
TUTUKLU 9 - Orada göz kapalıdır efendim. Görmüyorum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elelctriği nerene bağladılar? 
TUTUKLU 9- Başparmağıma verdiler. el parmaklarıma verdiler. idrar yollarıma verdiler. 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Binanın içinde hangi odada yapıldığını biliyor musun? Tarif 

et. 

TUTUKLU 9- Üçüncü kata çıkıyorsun efendim. Beni birkaç odaya soktıılar. Merdivenlerden çık

tıktan sonra sağa. sonra tekrar sağa dönüyorsun. orada nezarethane var. GBT odası var: Be
ni bir de Başkamiserin odasına aldılar. odada deri siyah koltuklar ·var. Orada beni dövdüler. 

elim kırıldı. Deprem olduğu zaman. ondan dolayı benim tşkencem bitti. Bana diyorlar savcılık

tafalan gün almışıı. kabul edeceksin. Ben yine yapmadığım olayı ben kabul etmedim. Diğer 

çocuklar işkence zoruy la kabul ettiler. Olay benim üzerimde de kaldı. benim üzerime de attılar. 

Işkenceyle bana parayı çılcartmam söylendl. Bilerek aldı getirdi beni teşhis odasından. beni 

adama gösterdi önce. ondan sonra beni tekrar teşhis odasına getirdi. Adam teşhis ediyor ya. 
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ondan sonra öyle tereddütteymiş gibi. ondan sonra bir baktım beni de öyle gösterdi. Tercüma
nıda vardı. Tercümanı benimle konuştu. ben almamışım dedim. Adam turistti. Benim olmadı

ğımı o da biliyor. Ondan sonra "ben bilmiyorum"falan dedi. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Seni dövenleri lıatırlıyor musun? 
TUTUKLU 9 - Bir tanesi Başkam/ser " .......... ", kıvırcık saçlı. Bir de polis memuru " .... ...... " var. 
yeşil gözlü. kel. Orda bir de Polis " ........ .. " var. bayan ama erkeklerden kötü dövüyor. Murat/ı 

sigarası içiyor. 
( ........... ) 

ZEYTİNBURNU 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 29 - 30 ) 

(. .......... ) 
BIR TUTUKLU - Ben şimdi gaspla suçlanıyorum. Bir ay on gündür burada yatmaktayım. Da
ha önceden bir gasp olayım olduğu için ejendim. iki sene önce. artık bırakmıştım çalış ıyordum. 
Mahallede bir tane arlcadaşımla kavga eLlim. Onlar da karaleola gitti. Erol beni gasp etti diye. 
Polisler yani hiç inanmıyor efendim daha önceden bir olayımız var diye. Şimdi suçsuz yere bu
rada yatıyorum. Bir ton da dayale yedim Zeytinburnu infaz Jcarakolunda. 
(. .......... ) 

OLAY 2 ( Tutanak 2000, s. 36 ) 

( ........... ) 
TUTUKLU 18- Benim suçum yaralama. ama benim yapmadığım bir olaydı. Suç ortağım ...... ve 
.. .. isminde , onlar o layı yaptı. ben ayırdım. Bir yaralama bir de darp ve gasp, ama adam son
radan ölmüş. Beni önce Zeytinburnu Karakolu sorguladı daha sonra Zeytinburnu Araştırmaya 
aldılar. Araştırmada 5 inci katta sorguladılar. Şu anda mahlcemelerim devam ediyor. Ben olay
la alalcamın olmadığını söyledim, ille başta lfademi alaca/clardı ondan sonra nezarete attılar. 
Zaten daha önce de başka suçlardan düşmüştüm ben oraya. Hemen aldılar "biz bunu tanıyo
ruz" dediler. Bülent bey diye bir amir vardı. devriye değişti, soydu/ar çırı lçıplalc eller/m bağlı. 
gözlerim bağlı. ille başta yatırdı lar sağ taraftaki odasına. orada ezdiler beni kabul etmedim. 
tazyikli suyun altına tuttular. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aynı yerde mi? 
TUTUKLU 18- Aynı yerde. Girince hemen sağ tarafta. Ben biliyorum oray ı, daha önce de düş

tüm. Sağ tarafa giriyorsun. banyofalan var. oraya aldılar. yani en üst kat. ellerimi tazyikli su
yun altına koydular. yarım saat. bir saat geçmedt ben oradaki lavobalarıfalan kırdun. beni 
yapmadığım bir suçtan dolayı içeri aldıkları için beni dövüyorlar. ondan sonra kıyajetlerimija
lan attılar. camfalan kırıldı. Nezarete attılar. gıyabı tevk!fim çıkmış. Daha doğrusu ben kendim 
teslim oldum. Gittim. tevkif oldum geldim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sana elektrllcfalan vermediler. 
( .......... .) 

OLAY 3 ( Tutanak 2000, s. 84 ) 

(. .......... ) 
TUTUKLU 74- Ben .... '[uyum. Ortaokul üçten ter/cim. Babamla beraber dericililc işi yapıyordu/c. 
Zeytinburnu Araştırmada sorgulandım. Ben 1.5 ay önce evden kaçmış tım. Sirkeci"de Küçükpa
zar diye bir semt var. orada birkaç tane arlcadaşla lanıştım. hırsızlık yapan, onlarla beraber 
Zeyturburnu semtine gittik "orada bir bakkal sayalım" dediler. bunlar kilidi kırıp içeri girdiler. 
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ben yalca/andım. Zeylirburnu Araştırma geldi. karakota gittik. beni biraz dövdüler. Bu benim 
ille işimdi. ilk defa giriyorum cezaevine. Bana "onlar nerede?" diye sordular. ben de kaçtılar. ne
reye kaçtı/clarını görmedim dedim. bana "söy leyecelcsin. başka nereyi soydunuz. kaç yeri soy
dunuz? Dün burada bir tane daha olmuş onu da mı siz yaptınız?" dediler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu karakolu tarif eder misin. nasıl bir yer? 
TUTUKLU 74- Büyü/c allında araştırma binası. 3-4 katlı. altında da karakol var. Beni dördün
cü lcalta sorgu/adı/ar. Dördüncü katta 2 larıe nezarellıanesi var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Duvarlar yumuşak mı. yer ne? 
TUTUKLU 74- Duvarlar normal sıva. yerler beton. yalnız. oturma yerleri gibi bir şeyler vardı. 
Bana orada aslcıjalan yapmadılar dajalakaya yatırdı/ar. vurdular. başicabirşey yapmadı/ar. 
Benim suç ortağım vard ı 15 inci lcoğuşta onu çok kötü yaptılar. hatta o parmalc/arım yedi. Par
ma/clarını yedikten sorıra başicom/ser "bırakın bunu" dedi bıraktılar arlı/c. 

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

BAHÇELiEVLER YENİBOSNA 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 40 ) 

(. .......... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede sorgulandın? 
TUTUKLU- Bahçelievler Yenibosna 'da. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kötü muamele yaptılar mı. dövdüler mi? 
TUTUKLU 21 -Dövdü ler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elektrik verdiler ml? 
TUTUKLU 21 -Soğuk su. cop. o kadar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar oldu buraya geleli? 
TUTUKLU 21 - " .......... ,.gün. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç gün lcaldın orada? 
TUTUKLU 21 - 4 üncü aleşam buraya geldim. 
( ........... ) 

OLAY 2 (Tutanak 2000, s. 61 ) 

( ........... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kötü muamele gördün mü? 

TUTUKLU 48- Gördüm. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yaptılar? 

TUTUKLU 48- Falaleaya yatırdı/ar. elektrik verdiler: parmaklarımdan. idrar yollarundan etekt
rilc verd iler. Askıya da aldılar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç gün lcaldın? 
TUTUKLU 48- Iki gün. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Hangi tarihler? 
TUTUKLU 48- Bu sene .............. ayda. 
( ........... ) 
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OLAY 3 ( Tutanak 2000, s. 64 ) 

( ........... ) 
TUTUKLU 48- Tekerlek yok efendim, dövdüler. su tuttular.falakaya yatırdılar. elektrik verdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereden veriyorlar elektrlğl? Makineden ml. manyetodan 

mı . nasıl bir şey. telefon gibi bir şey ml? 
TUTUKLU 48- Bilmiyorum da tam olarak, çeviriyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede bıılunduruyorlar? Dolapta mı. odada mı? 
TUTUKLU 48- Dolapta genelde. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Siz biliyor musunuz nerede bulundurulduğunu? 
TUTUKLU - Dolabın yanında duruyor. Kenarda. ortada duruyor. 
( ........... ) 

OLAY 4 (Tutanak 2000, s. 47 ) 

(. ........ .. ) 
TUTUKLU 28- Ben ...... 'lıyım. Bahçelievler Karakolu nda. Yani, şu bed e en alt katta. yani. girişin 
bir altında işkence gördüm. Elektrik verdiler. askıya aldılar. Her türlü işkenceyi yaptılar bana. 
Merdivenden intnce nezaret var altta sol tarafta. Beni cinayetten aldılar. ama yapmadığım suç
tan aldılar. Mahallemizde birisi vardı. televizyon/ara da çıktı. Bağcılar'da çocuğuyla intihar edi
yordu. bu kadın satıyordu, yurttan kız kaçırıyordu, onunla bir olayımız oldu. o olaydan birisi 
ölmüş. ben onunla takıştım diye cezaevine attılar bizi, kabul de etmedim o kadar işkenceye 
rağmen. Ben lise öğrencisiydim . Davam hala devam ediyor. 
TUTUKLU 28- Çevlrmell voltaj aletiyle elektrik verdiler. Bana silahın yerine sordular. Ben yap
madım diyorum onlar "yaptın" diyor. Bizi çın /çıplak soydu/ar parmaklarımdan. tdrar yollarım
dan cereyan verdiler "yapmadım" dedim. 3-4 kere verdiler. sonra çıkardım boynuma koydum 
ben de öldürün yeter artık dedim. ondan sonra bıraktılar askıya aldılar. 24 saat askıda tuttu
lar. Sapayı koltuktarımın altından geçirdiler yukarı boruya bağladılar. Öğrenclylz. bir şey yap
madık diyoruz. kanıtlayamadılar da. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Su sıkıldı mı? 
TUTUKLU 28- Su sıkıldı. Bir ton. hant. her şeyi yaptılar. Meydan dayağı oldu. Vardiya değişi
yor hepsi üstüme. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tam tarih verebilecek misin, karakala düştüğün tarihi? 
TUTUKLU 28- 1999 yılıNisanın 22'slnde düştüm. 

Gece 12'de l'de hep alıyor/ardı. Ben, suç ortağımla beraber gördüm işkenceyi. Suçortağımda 
Metrls'te yatıyor. Onun da günahı yok. sırf onunla takıştık diye bizi aldılar. 
( ........... ) 
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VATAN CADDESi 

OLAY 1 (Tutanak 2000, s. 4 1 ) 

( ........... ) 
TUTUKLU 22 - Vatan 3 üncü şubede. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tarif et bakalım. 
TUTUKLU 22 - Gözlerim kapalıydı. bilmiyorum. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Neler yaptılar? 
TUTUKLU 22 - Soydular. soğuk su döktüler. elektrik de verdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nasıl verdiler? 
TUTUKLU 22 - Ayağırndan verdiler. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Ne söylemeni Istiyorlardı? 
TUTUKLU 22 - Diyor ··eroin getir", ben diyordum "yok ... 
( ........ ... ) 

OLAY 2 ( Tutanak 2000, s. 51 - 52 ) 

(. ..... ..... ) 
TUTUKLU 33- Ben .. .. 'liylm. Ben Vatan Caddesinde Narkotik Şubede sorgulandım. Benim su
çum. üzerime atılan suç teşekkül oluşturmak. eroin ticareti yapmak. ama benim suçum sade
ce evde bulunmak. Eve baskın yapıldı. Ben Bağcılar Ilköğretim Okulu son sınıjta okuyordum. 
ağabeyim de bu işlerle uğraşıyormuş. benim evde bu işlerle uğraştığından haberim yoktu. ev
de bulunuyordum, bir gün narkotik polisler tarafından baskın yapıldı. bana evde ne olduğu so
ruldu, ben de evde hiçbir şey yok dedim. buyurun arayalım dedim belriliete aradık evde 14 ki
lo eroin maddesi çıktı ondan sonra biz şubeye götürüldü/c. Ağabeyim o gün evde değildi. ama 
sonradan araba plakasınıfalan verdikten sonra o da yakalandı ve şubeye getirildi. şubede şu
çu kabul etmtyordum. gerçeği söylüyordum "hayır. bu böyle değildir. sen de suçlusun" diyorlar
dı. mecburen kaba dayakla ve Işkenceyle suçu kabul etmek zorunda kald ım. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Raporalamadın mı? 
TUTUKLU 33- Ben raporu aldım. Karakolda. Haseki Hastahanesine gitmiştik galiba orada bir 
rapor aldım. daha sonradan DGM'ye ç ı karı/dık. DGM'de de bana yap ılan muameleyi anlattım. 
herhalde oradan bana rapor verilmiş. ben temmuz ayından beri buradayım. yani Bakırköy'de
yim ltalen mahkemeye de çıkamadım. Bizim mahkememiz de 3 ay veya 4 ay atıyor DGM oldu
ğu için. Özel avukatım var. halô. mahkemeye çıkamadım. 
(. .......... ) 

OLAY 3 ( Tutanak 2000, s . 92 - 93 ) 

( .... ....... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç yaşındas ın sen, sana kötü muamele yaptılar mı? 
TUTUKLU 82 - " ...... .. .... yaşındayım. Bayağı yaptılar yani 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Adı söyle, neler yaptılar. sonra da yerini tarif et bakalım? 
TUTUKLU 82 - " ........ .. ·· Nezarettl. en alt kat. binanın badrum katıydı. terörle mücadelenin bad
rum katıydı. Işlccence, kötü muamele dediğim. kaba dayak. hakaret. psikolojik baskı. Olayı ka
bul etmem Için bayağı bir baskı yapıldı. 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Olay neydi. soydu/ar mı seni? 
TUTUKLU 82 - Sayma olmadı. Olay bombalama olayıydı. kabul etmem için bayağı baskı yap
tılar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Yapmamış mıydın? 

TUTUKLU 82 - Yok. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Sonunda kabul ettin mi? 
TUTUKLU 82- Sonunda mecburen kabul etmek zorunda kaldım: zaten ille defa öyle bir ortam
da bulunuyordum. Ben aynı zamanda Eyüp Anadolu Imam Hatip Lisesi 3 üncü sm!f öğrenci
siydim. Bu sene bitecelcti. 
TUTUKLU 82 -Daha sonra ben savcı/ıleta reddetmeyi düşündüm:falcat. savcı/ıleta yine polisle
rin tehditiyle lcarşılaştılc biz. Eğer siz burada reddederseniz . yine bizim yanımıza gelirsiniz. bu 
birincisinden daha kötü olur sizin için. dediler ve daha sonra. siz pişmanız dediğiniz zaman si
zin yaşınız da küçük. pişmanız derseniz. olayı kabul etseniz bile sizi bıralcacalclar. dediler. Biz 
de zaten bu işleri bilmiyordu/c. öğrenciyiz. ille defa öyle bir ortamda bulunuyordu/c. Biz onların 
tehdit/erine. basicılan na kanarak mecburen savcı/ıleta da Ica bul etme/c zorunda kaldık. Dört ay
dır burada suçsuz bir şekilde yatma/c zorunda kalıyoruz. 
( ........... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Size ne gibi muamele yaptılar orada? Elbiselerini çıkardılar 
mı üzerinden? 
TUTUKLU 83- Yok. Başıma silah dayadı/clarını söylediler: dayadılar mı bilmiyorum da: gözle
rim bağlı tabii. Önümde bir kişi vardı herhalde. bir tane masa var. onda biri oturuyor. Küçük bir 
oda. On onbeş kişi vardı odanın içinde zaten. Gelen geçen bir tane vuruyordu. Diz çöktiirdü ler. 
yere yatırdı/ar. başıma silah clayadılar. Ben dayayıp dayamadık/arını bilmiyorum da. arkama 
tutmuşlar yani. "Eğer kabul etmezsen ateş edeceğiz" gibi şeyler söylüyorlardı. 
(. .......... ) 

OLAY 4 ( Tutanak 2000, s. 139 - 141 ) 

( ........... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Nerede sorgulandın sen? 
TUTUKLU 109 - Vatan Caddesinde. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Bize bir anlatır mısınız? 
TUTUKLU 109- 12'den sonra. 1 'de. 2'de alıyorlar aşağıya. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Cennet Hanım. sen gitliğin zamanı söyle. Saat kaç gibi lca
ralcola girdin? 
TUTUKLU 109 -Akşam saat 9'clu. aldılar. üç çocuğum vardı. onlar yalnız evde kaldı. ben şu
beye gittim. 
TUTUKLU 109 - Evet. eşim içerde. Bir arkadaşı ya/ca/anıyor. aldığı insanı bulamıyor. arkada
şım içiyor. onun hanımında muhakkak bulunur diyor. O da yeni alınmıştı o zaman. Evi araştı
rıyorlar. Birazcık içece/c bulunuyor bizim evde. Ben ne kadar beyimin dediysem de. Ikna olma
dı/ar. kabul etmediler. hayır dediler. içiyorsunuz da. sa tıyorsunuz da .... Ben. sigara bile içmem. 

Beni aldılar. götürdüler. beşinci kala çıkıyorsun. onelan sonra alla incliriyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - En üst kata çıkıp. ondan sonra el alta mı indlrlyorlar? 
TUTUKLU 109 - Beaşinci katta da var. en altta da var. nezaretln orada. bir de tuvalet yeri var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. FiŞKiNSÜT - Alt katı mı söylüyorsunuz? 
TUTUKLU 1 09 - Evet. 

A. EMRE KOCAOGLU (lslanbul) - Vatan cacldesindeki o büyük bina galiba. en büyük bina. 
TUTUKLU 109 - Evet. narkotik ... 
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A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Narkotik bölümüne gidiyorsun. 
TUTUKLU 109 - Orada cereyan veriyorlar. gece veriyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Alt katta. neıarethanede mi? 
TUTUKLU 109 - Nezarethanenln hemen tuvalelin yanında. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Boş oda mı va r orada? 
TUTUKLU 109 - Evet. boaş oda. Cereyana veriyorlar. Bir de ıs/atıyorlar. Hortum var. oraları yı
kıyor/ar. 12'den sonra alıyorlar. Bu suçu muhakkak kabul edeceksin. sattığın olarak kabul ede
ceksin. Yoksa. burada dört gün. beş gün. yoksa savcılıktan gider ek izin alırız. bunu kabul ede
ne kadar hem dayat atıyorlar. bayıla na kadar dövüyor/ar. ne zaman bayılıyorsun. o zaman bı
rakıyor/ar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Nerede dövüyor/ar? 
TUTUKLU 109 - Tuvalelin orada. ufak bir odada . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Isiatıyorlar mı? 
TUTUKLU 109 - Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Yer ne. taş mı? 
TUTUKLU 109 - Beton. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Başka bir şey var mı odada? 
TUTUKLU 109 - Askı var böyle, askıya koyuyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Neye bağlı o askı? 
TUTUKLU 109 - Yukarıda ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Yukarıda zincirleri ml va r? 
TUTUKLU 109 - Evet ... Yukarıya bağlıyor/ar. sonra cereyan veriyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Seni askıya aldılar mı? 
TUTUKLU 109 - Beni almadı: ama.jopla vurdu. sonra da hortum tuttu. soyun dedi. ben dedim. 
tamam kardeşim neyse suçum hepsini kabul ederim. Imza/arım. soyunamam dedim. O zaman 
lmzala dedi. Mecburiyel karşısında imza/adım. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Odanın duvarları sünger mi kaplı? 
TUTUKLU 109 - Valiahi bilmiyorum: çünkü. hemen girişte gözüme siyah bir şey bağladılar. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Askıya nasıl aldılar? 

TUTUKLU 109 - Hissediyorum çünkü. koliarımdan astılar. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Yani. sana yaptılar o şeyi. 
TUTUKLU 109 - Evet. evet. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Kollarını böyle bir tahtanın üzerine mi koydular? 
TUTUKLU 1 09 - Evet. evet. 

Ben. ne olursa olsun . tamam. kabul edeceğim dedim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Askıya koydulc/arı zaman böyle yukarı mı bağladılar. do
tap/ar var mıydı odada? 
TUTUKLU 109 - Onları göremed im. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Kaç gün kaldınız nezarette? 
TUTUKLU 109 - 4 gün kaldım . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Hangi tarih . söyleyebilir misin? 
TUTUKLU 109- 1998'in Eylülün 12'sinde tutuk/andını . 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Suyla ısıattılar mı? 
TUTUKLU 109 - Evet. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Elektrtlc verdiler ml? 
TUTUKLU 109 - Elektrik vermediler. Jopla dayat attılar. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Geliştgüzel mi vuruyor/ardı? 
TUTUKLU 109 - Nerene olursa olsun. böyle sallıyor. 
(. ..... ..... ) 
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OLAY 5 ( Tutanak 2000, s. 161 ) 

( ........... ) 
TUTUKLU 122- Benim uyuşturucu. Vatan Narkotik'te işkence gördüm. Evimde. mal. hiçbir şey 
bulunmadı, dışarıda bulundu, onu benim üstüme yaptılar. Ben içiyorum. içtiğim Için . kullandı
ğım için ... Beyim de öldü. 6 çocuğum da dışarıda kaldı şu anda. Hükümlüyüm ben. ceza ye
dim; ama, haksız yere yedim. Dört sene beş ay verdiler. 
TUTUKLU 123 - Ben orada oturuyorum. Yaz olduğu için bütün sesleri. .. Gece. tutukluları havu
zun içine sokup çıkarıyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bahçede mi? 
TUTUKLU 123 - Bahçede. Bahçede havuzları var. Gece. suçluları alıp havuza sokup çıkarıyor
lar. Ajederslniz. bokunuzu ylyeyim ağabey diye ba.ğırıyor. yapma kurban olayın diye ... Erkek
leri şahsen gözümle gördüm. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Açıkhavada yapıyorlardı. .. 
TUTUKLU 123 - Evet. Gece ... 
( ........... ) 

BEŞiKTAŞ ARAŞTIRMA 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 44 - 45 ) 

( ........... ) 
TUTUKLU 25 - Ben Beşiktaş araştırmada işkence gördüm. Gece ıs/attılar. gözlerim hariç her 
yerime elektrik verdiler. Ayak başparmaktarıma copla vurdular. Dayım olmasaydı beni iki gün 
daha tutacaklarmış. Dayım geldi. O da eski milletvekili adayı gibi bir şeydi, uyuşturucudan ya
kalandı. Bayrampaşa/ı Fazlı. 

Dayım "sen hangi mahkeye çıkacaksın?" Dayı Eyüp'e bağlı olduğumuz için Icesin Eyüp'e çıka
rım dedim. O gitmiş Eyüp'e. sabah beni çıkardılar Sultanahmet'e. Hakim "sende iki tane mi tor
navida vardı" dedi. Ilk defa başıma geliyor. dilim tutuldu. Yoksa diyecektim "bir tornavida be
nim. bir tornavida arabadan çıktı " deseydim. tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir. diye
cekti. Onu diyemedim. Sonra "bunu atın içeriye" dedi. Zaten ben kendim teslim oldum. Çok is
tiyordum cezaevine girip görmeyi yani. 
( ........... ) 

BAYRAMPAŞA MERKEZ 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 52 ) 

( ...... ..... ) 
TUTUKLU 34- Benim suçum hırsızlık. Ben Bayrampaşa 'da yakalandı m. Bayrampaşa Merkez 
Karakolunda sorgulandım. Ben de kötü muamele gördüm. Benijopladılar, belden yulcarımı çı
kartarak ısiattılar dayak attılar. Bana elektrik verilmedi. Ben suçu baştan kabul etmiş tim. ama 

başka suç yüklerneye çaltşttlar. Benim mahkemem devam ediyor. 
(. ...... .... ) 
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OLAY 2 ( Tutanak 2000, s . 53 ) 

( .. ..... .... ) 
TUTUKLU 37- Ben ... .... 'lıyım . Suçum hırsızlık. Bayrampaşa'da sorgulandım. Bana da kötü mu

amele yapıldı efendim. Ben bilgisayar çaldım . 

KADIR BOZKURT (Sinop) - Ne yapacaktın bilgisayarı? Satma/c için mi çaldın, kullanmak için 
mi? 
TUTUKLU 37- Ku llanmak için, biraz eğlenmek için düleleandan çaldım. Biraz allcollüydük, Ilk 
hırsızlığım . Ben 22 gündür buradayım, cezanı kesinleşmedi. 
(. .......... ) 

GÜNGÖREN KARAKOLU 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s . 97 - 98 ) 

( .......... . ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sen nerede sorgu/and ın. ismin ne? 
TUTUKLU - " .... ...... ". Güngören Merkez Karakolunda sorgu/andını . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne kadar kaldın? 
TUTUKLU 85- Iki gün kaldık. Oradan bizi araştırmaya saldı/ar. Araştırmada işkence yapıldı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Karaleolu tarif et bakalım. nasıl bir yer Güngören Karako

lu? 
TUTUKLU 85 - Efendim. oradan bizi. i/cl arkadaşımızı yakaladılar. Alt katı var efendim. Alt ka
ta götürdüler. Dövdüler. vurdular. "Ne kadar Iş varsa söyleyeceksin. sen yaptın diyeceksin" de
diler. Biz de yok dedik. 
TUTUKLU 84 - Bir işten geliyorsun. 32 tane dosya veriyorlar efendim, alacaksın. 
(. .......... ) 

OLAY 2 ( Tutanak 2000, s. 129 ) 

(. .......... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Bir tarif eder misin şu Güngören'i. Girdiniz karakola. kaçın
c ı kat. intyar musun, çıkıyor musun; onu ta m anlatır mısın . 

TUTUKLU 85 - Güngören. tam girdiğin zaman direkt karşıdu nezarethane. oradan götürdüğü 
karakol var. oradan başka bir y ere sevk ediyorlar. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Nereye gönderdiler biliyor musun? 
TUTUKLU 85 - O da ona yakın bir karakol. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. FiŞKiNSÜT- Sana kötü muamele nered e yapıldı? 

TUTUKLU 85- Işte o Güngören'den sonraki karakolda . 
A. EMRE I<OCAOGLU (Istanbul) - Ilcinci karakolda ... 
TUTUKLU 85 - Evet. 
Oras ı , araştırma gibi bir şey. orada yapıldı. 

TUTUKLU 84 - Şubeye göndermişler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki , şubede ne vardı? Kaçıncı katta? 

TUTUKLU 85 - Bir üst kattaydı. sonra en üst kata götürdüler. önce vurdular. yüzümü gözümü 
bağ ladılar. en alta Indirdiler. soydular. orada buz gibi su vardı . suyun üstüne ... 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede su vardı? 
TUTUKLU 85 - En alt lcatta . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Neresinde. tuva/etle mi. neresinde? .. 

TUTUKLU 85- Gözüm lcapalrydı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Görmedin . Hortum muydu? 
TUTUKLU 85 - Hortumdu. Köşedeyel/m ben ... Ondan sonra beni yere yatırdı/ar. ne lcadar iş 

yaptıysan hepsini söyleyecelcsin c/edi. Ben yapmadım dedim. yolc yaptın. illa söyleyecelcsln 
dedi. Buraya 5. 6 tane yazmadan buradan çıkamazsın dedi. Ben yapmadım Jel dedim. zorla 

yaptın diye ... Bana c/aha sonra elektrilc verdiler parmaklarımclan. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Yercleylcen ml verdiler elelctriği. havaya mr lcaldrdrlar? 

TUTUKLU 85 - Ben aşlmdi böyleyim ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çrplalc mısın. hemen soydu/ar mr seni? 
TUTUKLU 85 -Evet. çıplağım. Suyu verdiler. sonra bir buraya Icab/o. bir buraya Icab/o talctrlar. 

Ben bir şey yapmadım d edim. Bir açtılar zaten. ne olduğunu bilmiyorum. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Idrar yolunafilan da verdiler mi? 

TUTUKLU 85 - Evet. verdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Pelci. nereden çeviriyorlar. nereden geliyor elelctrilc? 

TUTUKLU 85 -Görmüyorum. gözlerimiz ilcilcallı şeyle bağlanmış. siya/1 bezlerle bağlanmış. ne

reye indiğimizi bilmiyoruz. 
TUTUKLU 84 - Zaten maşrapa gibi bir aşeydir. şöyle baslrrdrn mı elelctrilc şey yapar. eline al
dın mı elelctrilc lcesilir. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Maşa gibi mi? 
TUTUKLU 84- Evet. slyalıa bir aşeyclir. Yüzük aşelclinde lalcarlar. ondan sonra basarlar aşe-
ye .. . 
( ........... ) 

OLAY 3 ( Tutanak 2000, s. 55 ) 

( ........... ) 
TUTUKLU 39- Bu yakalanclrğımız tarih hemen hemen yirmibeş gün oldu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede yalcalandrn? 

TUTUKLU 39- Güngören 'ele. Orada yalcalandığımrzda lcaralcolda polisler tarafından ha Icaret 
edildi/c. Küfür falan edildi. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yalnız mr yalcalandrn? 
TUTUKLU 39 - Yok. benimle suç ortağrm. O da şimdi hücrede. " .......... ". Onunla ben yalca/an
clığımrzda küfür edildi. O esnada ben polislere "lcüfür etmeyin" dedim. "anama. bacrma lcüfür 

etmeyin" dedim. Orada değne/ele sırtıma vurdu lc/arında buram ağrıdı. Hala da ağrısın ı çelc/yo
rum yani. Bugün dilelcçe yazacalctım. revtre çılcacalctım. Çıkmadım. Oradan hastaneye gider

ken bana rapor verilmedi. ''Karalcolda yediğin Jcöleği söylemeyeeelesin" dediler. "Ben söylerim" 
dedim. Orada arabanın içlndeylcen telcrar yeniden vuruldu. M/deme de sumsulc/a vurdular. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sapanın dışında başica Jcötü muamele yaptılar m ı? 
TUTUKLU 39- Sapanın dışında zaten lcarışmadrlar. Olduğum gibi yere devriielim ve buram ha

la ağrryor. acısını çekiyorum sırtrmda. Bir de bu mide boşluğuma sumsulcla vurdu. Ondan son
ra lcaralcoldan ifademizfalan alındı. Hastaneye çıktr/c rapor a lma/c Için. Hastanede hiçbir şey 
demeyecelcsin. dedi. hiçbir şey söylemeyecelcsin. dedi. Yalcalandığımız giin aşırı derecede al

lcollüydülc. Allcal raporufalan yazrlmadr. Oradaki rapora da hiçbir şey yolc diyere/c yazdırdılar. 
( ........... ) 
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ÜMRANiYE ASAYİŞ 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 79 - BO ) 

( ........... ) 
TUTUKLU 64- Üslcüdar adliyesine çıktım. Ümraniye asayişinde yakalandım. Yakalandığını ta
rihi hatırlamıyorum: ama. 4 günfalan kaldım orada. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kötü muamele gördün mü? 
TUTUKLU 64 - Ezdi/er beni. Askıyafalan aldılar beni. Sopayla beraber kolarımı kaldırıyor/ar. 

Çokfazla bir şey de hatırlayamıyorum. 

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

ÜMRANiYE JANDARMA 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 62 - 63 ) 

( .... ... .... ) 
TUTUKLU 44- Ümraniye jandammda sorguland11n. Geçen sene .............. aydan " ............ ayın 
.............. kadar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geçen sefer geldidimizde burada var mıydın? 
TUTUKLU 44 - 1998'1n ............ "nde ben buradayd ı m. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ J<İNSÜT - 15-16'sında biz buradaydı/c. 
Senin suçun ne? 
TUTUKLU 44 - Hırsız/ı/c. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ KİNSÜT - Jandarma bölgesinde olduğun için ml jandarmada? .. 
TUTUKLU 44 - Jandarma bölgesinde olduğum Için. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - 18 gün sorguiadı/ar mı? 
TUTUKLU 44- 18 gün. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞI<iNSÜT - Neler yaptılar? 
TUTUKLU 44 - H er lürlüfalalca. 4 kişiydik. 1 kişi gelmedi zaten. Onu bulmak için bizi çokfa
lakaya çektiler. elekirlle verildi. soğuk su. Varillerin Içine bir saat su koydular. varillerin Içinde 
bir saat be/c/ettiler. Çok şeyler oldu . 
( ........... ) 

ÜSKÜDAR ARAŞTIRMA 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 58 - 59 ) 

( ........... ) 
TUTUKLU 43 - Ben bir şey söy leyebilir miyim? 
BA KAN Dr. SEMA T. PİŞI<İNSÜT - Evet. 
TUTUKLU 43 - Biz de çok işkence gördük? 
BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ KiNSÜT- Nerede. ne zaman? 

TUTUKLU 43- Üsküdar Araştırmada. " ............ ayın " ............ . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sana ne yaptılar? 
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TUTUKLU 43 - Efendim. gözlerimi bağladılar. karanlık oraya soktular beni. işkence yaptılar. 

elelctrlk verdiler serçe parmağımdan . copla vurdular. Gözlerimi bağladılar. öyle vurdular. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Karaleolun neresinde. tarif et. 
TUTUKLU 43 - Orta kattafalan olması lazım . 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Neydi konu. ne söyletmek istiyorlardı? 
TUTUKLU 43- Benim yapmadığım suçu benim üstüme yüklerneye çalışıyorlar. Ben iftira yüzün
d en yalıyorum burada efendim. Benim suçum gasp. Arkadaşlar para çalmış. adamın üstün
den gasp etmiş . onun yüzünden burada ben yatıyorum efendim. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Öğrenci misin? 
TUTUKLU 43- Sosyal Mesken Ilköğretim Okulunda öğrenclyim . Ben bir de Üsküdar Çinili ka
rakolunda sorgulandım. Garaj kapsındak giriyorsun. birinci katta pancurlu beyaz bir kapı var. 
Orada solda en dtpte nezarethane var. Içinde oturak var. mazgal ve bir tane penceresi var. Sağ
da en dipteki nezarethanede Filistin askısı var. Odanın duvarları siyah renkte. ufak bir masa 
ve sandalye var. Beni orada 1-1.5 metre boyunda siyah bir kablo lle dövdiiler. 
(.0000 000000 ) 

SANAYİ ARAŞTIRMA 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 60 ) 

(ooooooooooo) 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sen nerede sorgulandın? 
TUTUKLU 46 - Sanayi araştırmada. Benimle orada oturan arkadaş var. "00 0000 00 00 " . Beraber sor
gu/andı/c. Aynı arlcadaşın dediği gibi. suylafalan ısiadılar çırılçıplalc 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaç gün kaldın orada? 
TUTUKLU 46- Beaş gün. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Burada nasıl rahatınız? 
TUTUKLU 46 - Burada çok Iyi değil. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Baskı görüyor musunuz. hücreye götürülen var mı aranız
da? 
TUTUKLU 46 -- Ben götürü/düm. Beaş gün önce geldim buraya. 40 gün kaldım. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Neydi suçun? 
TUTUKLU 46 - Suçumu bilmiyorum. öylesine aldılar bizi. Camsız. yataks ız yerde yatıyordu/c. 
(. oooo oooooo) 

OLAY 2 ( Tutanak 2000, s. 63 } 

(oooooooooo .) 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sen nerede sorgulandın? 
TUTUKLU 51 - Sanayi Araştırmada . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Araba lastiğinl geçtrtyorlar mı? 
TUTUKLU 51 - Araba lastiğl geçiriyorlar. Gözlerini bağlayıp. aya/clarını lple bağlıyor/ar. ayak 
falakasına çekiyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nasıl geç/riyorlar araba lastiğinl bir göster bakayım. 
TUTUKLU 51 - likinde oturtup ayaklarını bağlıyor/ar. dizkapakları şöyle, ondan sonra gözleri
ne bir şey bağlıyor. onda n s onra a raba lastiğinl geçiriyar yere yatırıyor. Ayaklarını kaldırıyor
lar. Üstüne bir kişi oturuyor ki ellerinifalan çıkarmasın diye. elleri kımıldamasın vururken . 
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BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sana? .. 
TUTUKLU- Aynı. Sanayi araştırmada. Orada gene lastlğl geçirdiler. 
TUTUKLU 46 - Aynı ·· ....... ... ··dediği gibi lastiği geçiriyorlar. şuralara kadar geliyor lastik. Bir 

lcişi arlcada bekliyor, lastiğlfalan tutuyor. Eller zaten arkada kelepçeli. Ondan sonra ayakları 
bağlıyorlar sopayla beraber. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede yapıyorlar bunu? 
TUTUKLU 46- Sanayi araştırmada. En üst katta. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Oda nasıl bir oda. yumuşak mı duvarları? 

TUTUKLU 46- Normal bir oda. araba lastiği geçirince ben zannettim ki yuvarlayıp kendisini 

tutamasın nereye olursa çarpsın diye. Oda ufak mir oda. Duvarlar normal. aynı bu şekilde du

var. Odada bir do/ap var. bir de evlerde konulan yuvarlak köşe lambaları gibi lamba var. Dört 

katlı orası. en altı karakol. üstü araştırma. bir üstü de gene araştırmaya alt. Orada dövüyor

lar. en üst katı da boş yani. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. Pİ KİNSÜT- Orada belcletiyorlar mı? 

TUTUKLU 46 - Yok. Polisler falan glylnlyor orada. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Isim hatırlıyor musunuz. hangi polisler? .. 
TUTUKLU 45- " .......... .. lle " .......... " polis. Başlcomiser " ............ var, kısa boylu. ş işman. delikli 

suratlı. çeklk gözlü birisi. Bir de kır saçlı. 1. 75 boylarında Polis memuru " .......... " var. Bir de 

Çingene dedikleri sakallı. şişman ve kahverengi gözlü birisi vardı. 
(. .......... ) 

DOGANCILAR KARAKOLU 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 20 ) 

(. ...... .... ) 
TUTUKLU 1- Ben mahallede yakalandım. polisler Doğancılar Karaleoluna götürdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dövdüler ml seni orada. kötü muamele yaptılar mı? 

TUTUKLU 1- Fazla bir şey yapmadılar. Suçum normaldi, hırsızlık olmadığı için . hırsıziara ge
nellikle çok vuruyorlar da bir daha yapmasınlar diye. bana fazla vurmadılar. Benim suçum 

gaspa teşebbüs. Ben parafalan almadım. kendi arkadaşımız. ama okul davacı oldu. Yaklaşık 
1 aydır buradayım. " .......... "sında ilk mallkememe çıkacağım ve tahltye olma şansım var. 
( ........... ) 

ŞEHREMİNİ KARAKOLU 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 21 ) 

( ........... ) 
TUTUKLU- Ben Şehremini Karaleolunda götürü/düm, oradan Yedikule'ye götürdüler "niye yap

tın?" diye dövdüler. gözümü bağladılar karanlık bir odanın içinde 10-15 kişi giriş tl bana. Su

rat/arını fark etseydim davacı olabilirdim, ama onun için gözlerimizi bağ lıyorlar, ellerimiz ı de 

bağlıyor/ar, yere yatırıp vuruyor/ar. 
(. .......... ) 
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FATİH EMNiYET 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 68 ) 

(. .......... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen uyuşturucu. balifalan alıyor musun? 
TUTUKLU 60- Hayır efendim. hiçbir şey atmıyorum. 
Ben. yaklaşık 3 hafta önce Fatih Emniyetinde sorgulandım. Ben de kötü muamele gördüm. Ce
reyan verdiler, askıya aldılar,falakaya aldılar, soğuk suyla yıkadı/ar. gırtlağımı sıktılar. kulağı
mı sıktılar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka . idrar yollarını? 
TUTUKLU 58- Ellerine poşet ya da eldlven geçirlyorlar. ldrar yollarıyla gırtlağı ikisini bir sıkı
yorlar "şu işi sen ml yaptın" diyorlar. hayır ben yapmadım diyorsun "hay ır. sen yaptın" diyor
lar. tamam ağabey bırak ben yaptım diyorsun ister Istemez. 
TUTUKLU 60- Fatih Emniyeti girişte hemen birinci kat. Nezarethane birinci katta. Beni büroda 
dövdüler. ama bürodan önce Ko mi ser ·· ... ....... ·· dövdü beni. La kap olarale "hortum ............ ·· di-
yorlar ona. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Niye öyle diyorlar? 
TUTUKLU 60- Isialıp hortumla dövdüğü için efendim. 
Efendim . bir de şüpheiiierin teşhis edildiği bir oda var ayni katta. o odanın her tarafı lastik. vu
runca böyle geri geri geliyorsun. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Askıya aldılar mı? 
TUTUKLU 60- Askıya da aldılar efendim. Askı/ar. tuvalelin yanında bir yer var. nezaret olarak 

gösteriyorlar. ama yan tarafla dotapiarı yaniara çekince askı yeri hemen orada efendim. San
dalyeye çıkartıyorlar dolapları yan tarafa çekiyorlar kollarınızdan kalasla asıyorlar. Beni ters 
askıya aldılar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ayaklarınızı da bağlıyorlar mı? 
TUTUKLU- Yere oturtuyorlar. 2-3 kişi güzelce bağliyor. lple gerdiriyorlar. sadece kolları bağlıyor
Lar. ayakları bağlamıyorlar. ayale/ar aşağı doğru sallanıyor. Yani. anadan doğma resmen asılı
yorsunuz. Bir de tdrar yollarını çekiyorlar. sıkıyor/ar. 
( .. ........ . ) 

OLAY 2 (Tutanak 2000, s. 159) 

(. .......... ) 
TUTUKLU 119 - Ben Fatih 'te yakalandı m. araştırmasına götürdüler. orada sorgulandım. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Orada kötü muamele gördün mü? 

TUTUKLU 119 - Evet. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne yaptılar? 
TUTUKLU 119 - Hortumla suya tuttular. Ufacık. altı yaşındaki çocuğu bile suya tuttular. döv
düler. saçlarımızdan tuttular sürülclediler. 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Senin çoc_uğun muydu? 

TUTUKLU 119 - Hayır. ablamm çocuğuydu . 

Şüpheli olarak aldılar beni pazardan. Bayanın çantas ı çalınıyor. beni al ıyor lar şüphell'olarak. 

Altt yaşındaki çocuğu dövünce. tekrardan beni aldtlar dayağa. çarmıha verdiler. Böyle iki tane 
dolabın üstüne koyuyorlar şeyi. ondan sonra ellerimizi böyle gerdirlyorlar. Ben de o zaman 

kendimi lcesmek mecburiyelinde kaldım. 30 tane dikiş atliiar. 
( ... ........ ) 
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BAKlRKÖY OSMANİYE ARAŞTIRMA 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s . 79 ) 

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

TUTUKLU - Karaleolda ben 6 gün kaldım. çok dövdüler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Senin adın neydi? 
TUTUKLU -" .......... " 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hangi tarihte karaleola girdin. suç olarak söylenen neydi? 
TUTUKLU 63 - 12 nci ayın onunda girdim. 6 gün kaldım. Bizim suçumuz hırsız/ıktı. üstüme 9 

tane suç verd iler zorla. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hangi karaleolda sorgulandın? 
TUTUKLU 63- Bakırköy Osmaniye Araştırma. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nasıl bir yer orası. tarif et bakayım. 
TUTUKLU 63 - Irifazdı orası. Iki kat aşağıya indirdiler bizi. Yukarıfalan astılar. Ip var böyle. 
askıya alıyorlar. düğmeye basıp yukarıya çıkarıyorlar. indirip kaldırıyor/ar. Sonra ellerine eldi
ven giyip apandislerimizi sıkıyor/ar. Gözlerimiz bağlı: soğuk suda bir saat yıkıyor/ar. 
( .......... .) 

OLAY 2 ( Tutanak 2000, s. 36 ) 

( ........... ) 
TUTUKLU 18- Bana daha önceden verdiler. Osmaniye'de falan düaştüm. Osmaniye Infazda 
verdiler (elektrik}. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Niye düştün oraya? 
TUTUKLU 18- Benim doğumum 1984. illeokul ikiden ayrıldım . Babam vefat etti. 1 O kardeşiz. 
Memleketim Iğdır. Arkadaşımla geziyordum. arkadaşlarım oto çalmıştı. çalıntı arabayla gezi
yorduk. çalıntı olduğunu biliyordum "dur" dediler. tam kaçıyorduk yakalandık aldılar. orada 
ezd iler. orada cereyan yedim. 1992 yılında benim orada omzum kırıldı. sağ omzumu kırdılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Vurarak mı kırdılar? 
TUTUKLU 18- Askıya aldılar. askıdan indirdiler tüştüm . Gözlerim bağlıydı yine. düştüm omzum 
kırıldı. 

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

ŞİŞLİ MERKEZ KARAKOLU 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 80 ) 

( ........... ) 
TUTUKLU 66- Şişli Merkez Karakolu aldı. Oradan araştırmaya verdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaç gün kaldın? 
TUTUKLU 66- Iki gün kaldım. Kötü muamele görmedim. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Sen niye kötü muamele görmedin, sebebini biliyor musun? 
TUTUKLU 66 - Polisler tanıdıktı. polisler amcamı. dayımı tanıyor/ardı. 
( ...... ... .. ) 

171 



PENDİK KAYNARCA ÇAMÇEŞME 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s . 91 ) 

( ........... ) 
TUTUKLU 78- Efendim. ben başka bir şey söyleyecekllm. şikayette bulunacaktım. 
Efendim, ben bir ay önce. yani bundan önceki olayımda. bu Kaynarca Çamçeşme karakolu
na gittiğimde kız kardeşim gelmişll. o zaman adını bilmediğim: ancak. yaka numarasını ezber-
lediğim. ya ka numarası " .......... "olan bir polis durmadan anama. bacıma küfür ederek beni zor 
durumda bırakıyordu. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Hangi karakol. yeri neresi? 
TUTUKLU 78- Çamçeşme Karakolu. Pendik-Kaynarca 'da. Komiser de araştırmaya vermişti bu 
suçtan. "alın. götürün" dedi. "bunun işlemini yapın" dedi. Beni götürüp çırılçıplak yaptılar. Ben 
de böyle böyle oldu dedim, başkasının yaptığı suçu ben yaptım efendim dedim. Söylüyorum 
inanmıyorlar. ben de ben yaptım dedim. Daha başka bir şey de dtyemedim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada birkaç gün kaldıktan sonra koğuşlarınıza dağıtı lı
yorsunuz. Gelir gelmez tecrlte alınarı var mı aranızda? 
TUTUKLU 78 - Yok. 
(. ....... ... ) 

OLAY 2 ( Tutanak 2000, s. 82 ) 

( .......... .) 
TUTUKLU 68- Be rı Çamçeşme Karakolunda sorgulandım. Be rı buraya " .......... " inci ayda gel-
dim. Benim buraya üçüncü gelişim. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Gittiğin zaman kolunda bir problem var mıydı? 
TUTUKLU 68- Vardı efendim. Şu bileğimde vardı. bu sefer burada da kırıklık olmaya başladı. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Nasıl oldu, vurarak mı kırdılar? 
TUTUKLU 68- Vurarak kırdılar. Hastahaneye götürmedller. doktor raporum da yok efendim. 
( ........... ) 

PENDİK TAVŞANTEPE 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 145 - 146 ) 

( ........... ) 
BIR TUTUKLU- Ben. Tavşantepe Karakolunda gördüm. Alt Kaynarca. Pendik. Kaymakamlığa 
yakın. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zaman aldılar sizi? 
BIR TUTUKLU- " .......... " nci ayın " .. ........ "strı_de. 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Gece mi aldılar? 
BIR TUTUKLU- Evet. 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) -Neden aldılar? 
BIR TUTUKLU- Sllahla yaralama. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yaptılar? Mekan nasıl bir yerdi? Aşağı inlliyor mu. üst 
kat mı. orta kat mı? .. 
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BIR TUTUKLU- Orada odaya soktular beni. küfretmeye başladılar. taciz edeceğizfalan diye. 
Olay benim mahallemde oluyor. kardeşim/e yeğenim geliyor olay yerine. tam k oldukları için on

ları da sivil polis alıyor. Onlar mı yaptılar diye bu sefer dayak atmaya başladılar bana. Ben, 
hayır. kesinlikle onlar vurmadı/ar dedim. olay benimle ilgili bir şeydi dedim. ben kaçırı/maya 

kalkıld ımfalan dedim. Küfretmeyefalan başladılar. O sırada karşı tarafın ailesi mi gelmiş tam 
bilmiyorum. ertesi gün kişi ifadesini veriyor. yeğenlerlmi katıyor. Karakol amiri. polisler gidip 
yeğenlerlmi evden alıyor. Suçsuz yere bir kişi düştü içeriye. Ille mahkemede çıktı zaten. Dayale 

y edim. küfürlere maruz kaldım. Yeğenierin yaptı diye ... 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Teaşkilat var m ıd ı. böyle as kılar. elektrik tertibatı ... 
BIR TUTUKLU- Onları görmedim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Gözlerin kapalı mıydı? 
BIR TUTUKLU- Kapalı değildi. görmedim. Sadece şube amirinden çok kötü şekilde dayaklar 
yedim. yeğenierin yaptı diye ifade ver dediler bana. Küfürlere maruz kaldım. sayarız seni. şöy

le yaparız. rezil olursun diye. 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Elle mi vuruyordu. joplafilan mı? 
BIR TUTUKLU - Kapı lle duvarın arasına lcoyuyordu, kapıyı vurup vurup sıkıştırıyordu duvarın 
arasında beni. yumruk da vuruyordu. yumru/cia kapının arasına sıkıştırıyordu . 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Ne kadar kaldın karalcolda? 
BIR TUTUKLU- Iki gece kaldım. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Devamlı dövdüler mi? 
BIR TUTUKLU - ilk akşamı vurdular. Bir de ikinci gecesi. karşı tarafın ifadesi alındıktan sonra 
vurmaya başladı , söyle yeğenierin yaptı diye. Yani. zorlu bir ifade vermemi istediler. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Verdin mi? 
BIR TUTUKLU - Ifadede. yine ben kendim yaptım dedim. O sırada yeğenlerim olay yerine gel
diğinde ... Yeğenierin nasıl geldi dediler. Tesadüfen dedim. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Yolda seni taciz ettiler ve yaralama oldu öyle ml? 
BIR TUTUKLU - Evet. 
(. .......... ) 

OLAY 2 ( Tutanak 2000, s. 81 ) 

( ........... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nerede yakalandın? 
TUTUKLU 68- Pendik Tavaşantepe Karakolunda. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Orada kötü muamele gördün mü? 
TUTUKLU 68- Ne diyorsunuz ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Suçun neydi? 
TUTUKLU 68- Suçum hırsızlıktı. Akşam üzeri alındım. Kaza yapmıştım, suratımfalan şişti, be
ni o halim/e dövdüler. 
BAŞKAN Dı: SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaç gün kaldın? 

TUTUKLU 68- Bir gece kaldım, sabaha kadar işkenceye aldılar beni. Falaleaya aldılar. tekme 
tokat copla dövdüler beni. Başka bir şey yapmadı/ar. Ayaklarımı sandalyenin üzerine koydu
lar. kalın demirle vurdular efendim. 
(. ....... ... ) 
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KÜÇÜKÇEKMECE 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 85 ) 

(. ... .. ..... ) 
TUTUKLU 75- Ben Küçülcçelcmece'de sorgulandım. orada Jcötü muamele yaptılar. B en orada 24 
saat kaldım. Geceleyin dövdüler. falaleaya aldılar. Bir de sabah vard/ya değiştiğinde saat 8'de 
öbür vardiye geldiğinde dövüyor. Ben suçumu itiraf etmiş tim. ama başica iş istediler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Eleletr/k verdiler mi? 
TUTUKLU 75- Elelctrilc yolc orada. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Üzerinde/ci elbiseleri çıkarttırdılar mı? 
TUTUKLU 75- Hayır. En sonunda. dayaletan sonra bütün elbiseleri çılcarlıyor/ar hortum/a su sı
Jcıyorlar. 

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

BEYOÖLU ARAŞTIRMA 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 88 ) 

( ........... ) 
TUTUKLU 80- Olc Meydanında Taksim'de Beyoğlu Araştırma üçüncü Jcat. 2 tane nezaret var. 
nezareun az ilerisinde hemen mutjağın yanında boş bir oda va r beni orada askıya a ldı lar. Ke
nar/arda 2 tane do/ap var, lcollarına. uzun. yalclaşılc 10-15 santimetre kalınlığında bir tahtayı 
sünger sararak 2 polis arkarndan ip/e bağladı astılar. asioda elektrik verdiler. (Polislerin nasıl 
bağladığını ve nasıl astığını hareketlerle gösterdi) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Evvela soydu/ar mı? 
TUTUKLU 80- Bunları yaparken gözlerimi bağladılar. Evvela çırı lçrp/ak soyuyorlar. soğuk su sı
kıyor/ar. daha sonra bağlıyor/ar. asıyorlar. baş parmağrmdan. ağzımdan. idrar yollarımda n 15 
dakika arayla elektrik veriyorlar. Ben aslcıda yarım saat lcaldım. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Gördüğün kadarıyla yer taş mı. tahta mı? 
TUTUKLU 80- Yer taştı. Mutjağın hemen yanında tuva/et var, orada bütün vücudu ma soğulc su 
sıktrlar. Işkenceyi yaptıklan sonra öbür odaya alıyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Tabii. bu arada her yerin acıyor. Bağınyar musun? 
TUTUKLU 80- Tabii bağrrıyorum . 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- O sesler duyulmasın diye başica bir şey var mr? 
TUTUKLU 80- Yolc. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Bağırdığın zaman etraflan lcimse gelmiyor mu? 
TUTUKLU 80- Zaten sesin çıkmıyor her taraf demir. Yani. duvar var. duvarların lcorlculukları 
cam değil demir. ses çıkmıyor dışarı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Sünger filan mı var duvarlarında? 

TUTUKLU 80- Cam var, bir de arkasına demir yaptırmış/ar. tek parça ince bir sac var. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Peki. oda karanlık mıydı? 
TUTUKLU 80- Hayır, ışık yanıyordu. ama ışığın nereden yandığını görmedim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Başica ne yaptılar orada. ayale/arının tabanına vurdular mr, 
başica kötü bir şey yaptılar mı? 
TUTUKLU 80- Sırtımajopla vurdular. izleri hala duruyor. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Orada kaç gün lcaldın. kaldıdın sürece Jcaç defa Iş/cence yap
tılar? 
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TUTUKLU 80- Ben orada 5 gün kaldım. Günde bir kere alıyorlar jopla dövüyor/ar. aslnyı bir de
fa yaptılar. Ben 5 günün 4 gününü orada kaldım. 1 gün de kendi semtimizdekl karako/da kal
dım. Kendi semtinıizdeki karako/da eziyet etmediler. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Peki. sonunda Istediklerini söylettiler mi sana. söyledikten 
sonra da işkence devam etti mi? 
TUTUKLU 80- Istediklerinin hepsini söylettiler. Söyledikten sonra da ara sıra gelip vuruyor/ar
dı. Cam sı /nlan gelip bir tane vuruyordu. 
(. .......... ) 

BAGCILAR 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 99) 

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

TUTUKLU 88- Altıncı ayın 8'inde. 1999'da Bağcılar'da sorgulandım. Karakol orası. 
Karaleola gtriyorsun. nezarete alt kata lniyorsun. Arkadaş yankesicilik yaptı . Ben yakalandım 
suçüstü. Getirdller bizi çırılçıplak nezarete attılar. çıplak bir şekilde orada yattık. Akşam oldu. 
bana "arlcadaşının yerini söyle" dediler. Ben de bilmiyordum. Şimdi Gayrettepe'nin yan/cesici
lik şubesi gelecek. dediler. Mezaretten çıkardılar gözü mü bağladılar. Beş on adım yürüdü k. Ora
da aslcıya aldılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl alıyorlar askıya? 
TUTUKLU 88- Gözüm bağlıydı. Kollarımıfalan sardılar. Arkadan ters olarak kaldırdılar. Göz
lerim lcapalıydı. havadaydım ben. Jopla lcollarıma vuruyor/ardı. ajfedersin. şeylerimifalan sı
lcıyordu. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Elektrik verdiler mi? 
TUTUKLU 88 - Eleleiri/c vermediler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç gün lcaldrn orada? 
TUTUKLU 88- Bir gün kaldım. Yanleesicili/c yaptığımı kabul ediyorum da. iliraf ediyorum da. 
ben şimdi gasptan yargılanıyorum. 
( .......... . ) 

OLAY 2 ( Tutanak 200 0 , s. 131 - 132 ) 

(. .......... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİN ÜT - Pelci. sen bize Bağcılar'ı anlatır mısın? Ne zaman gittin ora
ya? 
TUTUKLU 88 - .............. ayın ............... 1999. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gece ml gittin oraya? 
TUTUKLU 88- Gündüz. 

BAŞKAN D1: SEMA T. PİŞKİNSÜT - Içeriye giriyorsun Bağcılar lcarakoluna. nereye aldılar seni. 
üst lcata mı. alt kata mr? 

TUTUKLU 88- Yan odaya aldılar. salon ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaprdan girince salonda yan odaya. 

TUTUKLU 88- Ellerinı lcelepçeliydi. Suçumu zaten söyledim ben. Çırılçıplalc yapıp. aşağı neza
rete Indirdiler. 

BA KAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Girdiğin salonda soydu/ar seni. ondan sonra aşağıya çıp
lak olarale indirdiler. 
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TUTUKLU 88 - Sadece üzerimde külot vardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Alt katta ne vardı? 
TUTUKLU 88- Nezaret vardı. iki üç tane sırayla nezaret vardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Neler yaptılar sana? Başkaları var mıydı yanında? 
TUTUKLU 88 - Benim olduğum nezarette kimse yoktu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Ne yaptılar sana nezarette? Gözlerin kapalı mıydı? 
TUTUKLU 88 - Açık .. . Bıraktılar oraya. Üzerimde bir külot. Akşam oldu. geldiler. .. Bir kere gel
di öyle vurdular. söyle suç ortağınfalan dediler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Sonra. elektrik verdiler mi. askıya aldılar mı? 

TUTUKLU 88 - Askıya aldılar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Askı nerede? 
TUTUKLU 88- Askıya aldıkları vakit. Bağcıların polisi geldi. dedi ya suç ortağını söylersln. yok
sa şimdi Gayrettepe'nin memurları gelir seni Gayrettepe'ye götürür. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Gayrettepe'nin neresine götürüyorlar? 
TUTUKLU 88 - Işte Gayrettepe'ye götürüyor/ar. orada kısım var ya. yankesiciler kısmı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Gittin ml oraya sen? 
TUTUKLU 88- Yok. Nezaretten çıktım. gözlerimi bağladıkları gibi 15 -20 adım yürüdükten son
ra astılar askıya. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Aynı katta mı yürüdün? Nezaret kaçıncı kattaydı karakoldu? 
UGUR AKSVUAR - Alt katta. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Oradan seni nezaretren çıkardı/aL 
TUTUKLU 88- Nezaretten çılctım. sağda 15- 20 metre yürüdüm. astılar beni. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Aynı katta bir yere götürdüler seni öyle ml? 
TUTUKLU 88- Hı, hı. 

A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Bulunduğun yerde odanın duvarlarınafalan elini değdin ml. 
yumuşak mıydı. sünger gibi miydi? 
TUTUKLU 88 - Nezaretten çıktığım gibi gözümü bağladılar. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Askıya aldıleları yerde elinfalan değdl ml duvarlara? 
TUTUKLU 88- Zaten. 15- 20 adım yürüdükten sonra bir odadan içeri girdik. Gözlerim bağlı şe
kilde götürdüler. Orada beni yere oturttular. kollarımıfalan bağladılar. askıya aldılar. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Yer. tahta mıydı, taş mıydı hatırlıyor musun? 
TUTUKLU 88 - Beton. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - O askıya aldıleları şey, çengel gibi bir yere ml asılı.jarkın
da mısın. yoksa demirler var mıydı yanlarında? 
TUTUKLU 88 - Kollarımı bağladılar. .. Zannettiğlm kadar. onun da elinde bir şey vardı: çünkü o 
çektikçe benimkolum yukarıya kallcıyordu. Ayaklarım yerdeydi. sonradan kaldırdılar. Yavaş 
yavaş çekiyordu, ayaklarım yavaş yavaş yerden kesildi. Deynek ml artıkjop mu bilmiyorum. 
dlrseklerlmefalan vuruyordu, şeylerimifalan sıktılar biraz. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Elektrikfalan verdiler ml? 
TUTUKLU 88 - Evet. Zaten ben kabul ediyordum. yankesicilik yaptığımızı kabul ediyordum. suç 
ortağırnın yeri nerede. onu öğrenmek istediler. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Onu söyleyince ne yaptılar? 
TUTUKLU 88 - Ben orayı bilmediğim için ezdller beni. Ben suçu kabul ediyorum yani. 
(. .......... ) 
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KARTAL JANDARMA 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 97 ) 

( .......... . ) 
TUTUKLU 84 - Çok gördük. 
Olay ·· .......... "ta oldu. altıncı ayın " ...... .... "sine kadar karakoldaydım. Altıncı ayın " .......... "sin-
de cezaevine geldim. 
Hiç yapmadığım. alakası olmayan bir suçtu. işkenceyle kabul etmek zorunda kaldık. Olay 
" .......... "ta oldu. altıncı ayın " .... ...... "sinde cezaevine geldim. O günden bu güne kadar hep bas-
kı altında kaldım. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Nerede Jcaldın.jandarmada mı? 
TUTUKLU 84 - Jandarmada Kartal'da. 1998'de. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Ne yapıldı sana. kötü muamele yapıldı mı? 
TUTUKLU 84- Neler yapılmadı kil ELektrik vermeden tut, askı/ar. ters askısından tut.jalaka
lar. her türlü muamele yani. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Seninle birlikte başkası var mıydı? 
TUTUKLU 84 - Vardı bir tane. suç ortağı saydılar. onun da hiç alakası olmadığı bir suçtan. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Su sıkıldı mı? 
TUTUKLU 84 - Bir yandan su döküyorlar. Ellerim bağlı zaten. elektrik veriyorlar. Ellerime. bu
ralarıma elektrik verdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Askıda ne kadar Jcaldın? 
TUTUKLU 84- 4-5 saat kaldım. "Dört saat ters askıda kalan ilk sensin" dediler bana. Üstten 
ayakların yerden keslle bir şekilde kollarımın üstünden bağladılar. Ayak uçlarıma, parmak uç
larımajoplarla vurdular. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Başka nasıl askı var? 
TUTUKLU 84 - Bir de böyle düz askı vardır. O da bu şekilde asılır. Her gelen tekme tokat vu
rur/ar. Düz askıyı da yaptılar bana. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Düz askıyı da yaptılar mı sana? 
TUTUKLU 84 - Yaptılar eendim. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Bunu yapanlar askerler miydi. subaylar. astsubaylar da ya
pıyor muydu? 
TUTUKLU 84- Şurasında "uzman" yazıyordu. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Isim biliyor musun? 
TUTUKLU 84 - Isim olarale bilmiyorum. Hiç alaimm olmadığı bir suçtan bir ton da ceza verdi
ler yani. 
( .......... . ) 

OLAY 2 (Tutanak 2000, s. 129 - 130) 

( ........... ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Karta/'da. kaçıncı katta seni sorguladılar? 
TUTUKLU 84- En alt katta. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Evet. Çünkü bizim bir daha önce ufak bir mevzumuz daha ol
muştu. Kavgafa lan olmuştu yine par/eta . götürdüler bizi. indik aşağı. O zaman gördüm ben. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Ne zaman gittin? 

TUTUKLU 84 - 1998'e girdiğimiz yılbaşı olmuştu. Sonra. 1998'in " .......... "ayın " .......... "inde de 
olayımız oldu. Olayımız. bızım olay değiL de .. . Biz üç kışıyız. üç kişi var Işten eve giderken. 
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A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Ne iş yapıyorsun? 
TUTUKLU 84 - Konfeksiyon. 
Işten geliyoruz. evin kapısından girerken kaldırırnın orada cinayet Işlenmiş. haberimiz yok. Biz 
eve giriyoruz. bizim altımızdaki normal ticari taksinin plakasınıfalan alıyorlar. bizim görüş şek
limizi. .. o saatte polis vaı: hatta kimlik kontrolü bile yaptılar. nezarethaneye aldılar. Siz öldür
dünüz. yok yok .. . Altı gün hiç durmadan işkence yaptılar bize. Ne yemek. ne su ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - " .... ... ..... gecesi, " .... .. ...... Aralık " .......... " bağlayan gece ml. 
yoksa 1997'nin " ... ... .. .. ·· mı? 
TUTUKLU 84 - 1998 efendim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 1998'in 31 Aralığı. ertesi gün 1999 oluyor öyle mi? 
TUTUKLU 84- 1998'ln olayında ll/c alındım, gözümfalan bağlı değil, normal indirdiler. telerne 
tokat girdiler bana. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sen en son kötü muamele gördüğün tarihi söyle burada. 
TUTUKLU 84 - 1998'/n " .... .. .... .. ayın " .. ..... ... ". Yani " ..... .... . "olayım oldu, " ...... .... "ayın " ...... .... " 
karako/da işkenceler başladı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Girdin, karaleolun neresinde yaptılar. alt katta mı? .. 
TUTUKLU 84 - Alt kata iniyorsun. Alt böyle ikili aralar var. bir bu şekil, bir bu şekil, bir böyle 
gidiyor. bir böyle gidiyor. ondan sonra tepesi aşağı, aşağı indiğimde orada ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yerler ne. taş mı? 
TUTUKLU 84 - Beton. beton şeklinde, ama. çok acalp bir şey.jalakaya tutacağiz.joplar falan ... 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nerede saklıyorlar bunları? 
TUTUKLU 84 - Dolap gibi şey var böyle asılı . hepsinin Ipi var. oraya takmış/ar. Gelen bir tane 
alıyor geliyor üzerine. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Dolabın içine ml asmışlar? 
TUTUKLU 84 - Dolabın kapadı açık. 
A. EMRE KOCAOGLU (!stanbul) - Dolap nerede? 
TUTUKLU 84 - Dolap. kapıdan girişte. Bu ara dediklerim yerlerde ... 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Bir daha tarif et. aş imdi karakoldan girdin ... 
Karta! Karakolu , merkezdeki karakol mu bu? 
TUTUKLU 84- Efendim, şeylerin etrafındakijandarma şeyi yok mu .. . Jandarma karaleolu aldı 
beni. Aşağı iniyorsun. ilk merdivenden. y emekhane gibi bir şey var. tuvaletlerin .. . 
( .... .. .... . ) 

KARTAL CEVİZLİ KARAKOLU 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 151 - 152) 

(. .. ...... .. ) 
TUTUKLU lll - Karaleola götürdüler: ama ... Ceviz/i karakoluydu. H erhangi bir. .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - O zaman çocuğunfalan var mıydı? 
TUTUKLU lll - O zaman vardı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Başka türlü kötü muamele yapacağız diye tehdit ettiler mi? 
TUTUKLU lll - Yok. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sadece dayak attılar. elektrik verdiler. .. 

TUTUKLU I I 1 - Evet. elektrik verdiler: ama, feci bir şekilde. çok kötü bir şekilde ... Işte, daha 
kötü şeyler. ajedersınız soyup havuza atacağtı diye ... Yanı, yapanı gösterdiler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Havuz nerede? 
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TUTUKLU lll -Daha aşağıda, badrum kat oluyor herhalde. Orada bir havuz var. içi su dolu. 
Yani, bir bayana yaptılar orada, onu gördüm. Bana da öyle yapacaklarını söylediler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, onu nereden gördün. en alt kata indin mi sen? 
TUTUKLU lll - Indirdiler beni. doğruyu söyleyeceksin yoksa sana da böyle yapacağız dedi

ler. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Orada kadın çıplak mıydı? 
TUTUKLU lll - Evet. soyuyorlar. havuzun içine atmışlar. o şekilde gördüm ben bayanı. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sonra havuzdan çıkarıp ne yapıyorlar? 

TUTUKLU lll - Onu görmedim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nasıl bir yerdi orası? 
TUTUKLU lll - Hiç havasız. küçük bir yerdi . 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Karanlık mı? 
TUTUKLU lll -Evet. Havasız bir yerdi. Tekrar havuzdan çıkarıp da. ıslak halde elektrik ve
receklerini söylediler. Maalesef. işte intihara kalkıştım . onları görmedim. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tekrar yukarı mı çıkardılar ondan sonra? 
TUTUKLU lll - Evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sen. ikinci kattan atladın? .. 
TUTUKLU lll - Evet. ikinci kattı. Çünkü, bir merdiven çıktık biz. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Badrum daha da mı altta? 
TUTUKLU lll - Tabii. girişten daha altta oluyor. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Girişin altında. Orada nezarethaneler var mı başka? 
TUTUKLU lll - Vardır herhalde. Ben bir oraya girdim. ama kapılar var. nezarethanedir aralar 
da: çünkü, kapı açılıp görmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki. Allah kurtarsın. Ne kadar ceza aldın? 
( .... .. ..... ) 

ESENLER ATlŞALANI KARAKOLU 

OLAY 1 (Tutanak 2000, s. 152 - 153 ) 

( .......... . ) 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sen hangi karakala gittin? 
TUTUKLU 113 - Atışalan Karakolu. Esenler... 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Esenler karakolu değil, Ateşalan Karakolu. 
TUTUKLU 113 - Atışalanı karakolu. evet. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne zaman. tarih söyleyebilir misin? 
TUTUKLU 113 - Bir ay oluyor biz tutulclandığımız zaman. yani. işkence yapıyorlar. dövüyorlar. 
mesela diyorlar ki cereyan yok. cereyana ellerimizden takıyorlar. çıplak soyuyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yerini bir tarif eder misin? Karaleola girdin , alt kat mı. üst 
kat mı? 
TUTUKLU 113 - Alt kata indiriyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Alt katta ne var? 
TUTUKLU 113 - Orada cereyan şeyleri var böyle. kollarını bağlıyorlar. anadan doğma soyun
duruyor/ar. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Gece ml, gündüz mü? 
TUTUKLU 113 - Gece yapıyorlar. gündüz yapmıyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cereyan nasıl bir şey? 

TUTUKLU 113 -Böyle bir şey işte talcıyorlar. mikrofon gibi bir şey var böyle, gözlerint bağlıyor
lar. 7-8 kişi oluyorlar bunlar, bir kişi yapmıyor. 
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A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Peki. bu cereyan aleti orada mı. dışarıdan mı getiriyorlar? 
TUTUKLU 113 - Vallaha bilmiyorum. herhalde oradan getiriyorlar. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Esenler. neresi ... 
TUTUKLU 113 - Ateaşalan karakolu. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Atışa/anı. .. 
BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki. başka şey var mı: askı gibi. zincir gibi. halat gibi bazı 
şeyler var mı? 
TUTUKLU 113 - Tabii. tabii var. Hani diyorlar ki işkence yok; ama. bunlar var karakollarda. 
( .. ...... ... ) 

YEŞİLALAN 

OLAY 1 ( Tutanak 2000, s. 153 } 

( ..... ... ... ) 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Daha evvel işkence görmüş müydün? 
TUTUKLU 113- Tabii. tabii. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul)- Aynı yerde ml? 
TUTUKLU 113- Aynı yer değil. başka ... Yeşilalan var ya. orada da var aynısı. işkence orada
ki karakolda da var. burada da var. 
A. EMRE KOCAOGLU (Istanbul) - Buradaki olayı anlat. 
TUTUKLU 113- Aynısını orada da yapıyorlar. 

BAŞKAN Dr. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Çıplak soyuyorlar. dövüyor/ar. .. 
TUTUKLU 113- Anadan doğma soyunduruyorlar. 7-8 kişi oluyorlar. elek trik veriyolar. Ben. bu 
işkenceleri kendin gördüğüm için söylüyorum. Benim gözlertml bağladılar. hepten soyundur
dular. anadan doğma soyundurdular. gözlertml de bağlayınca. 7 - 8 kişi oldu böyle. yatırıyor
lar masanın üstüne. kayıştan böyle bir şey var. onun üstüne bağlıyor/ar. ver ediyorlar 
cereyana. Rica ediyoruz sizden. bu işkenceler kalksın. 
( .......... . ) 
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Ek 7. İNCELEME VE RAPOR HAZIRLIK SÜRECiNDE 
BASlN 





FALAKA KRİZİ 
02-03-2000 Hürriyet 
Haber 

İstanbul'daki karakolları denetleyen İnsan Hakları Komisyonu üyesi milletvekil
leri, falaka gibi işkence aletleri buldu. Polisler, "Aaa, bunlar nereden çıktı" diye şa
şırdı. Falakanın Meclis'e sokulması da olaylı geçti. 

TBMM İnsan Hakları Komisyonu önceki gün İstanbul'da cezaevi incelemeleri sı
rasında karakoliara da baskın düzenledi. Baskın sırasında falaka gibi işkence alet
leri bulan komisyon bütün engellemelere rağmen aletiere el koyarak Ankara'ya ge
tirdi. Falakanın Meclis'e alınması da olaylı oldu. TBMM İnsan Hakları Komisyonu 
önceki gün İstanbul'da Başkan Sema Pişkinsüt Başkanlığı'nda ANAP'tan Emre Ko
caoğlu , DYP'den Kadir Bozkurt'un da katıldığı bir cezaevi incelemesi yaptı. Komis
yon, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin verdiği bilgiler üzerine işkence yapıldığı 
bildirilen karakoliara baskın yaptı. Meclis Başkanlığı'nın iki tutanak memuru tara
fından da adım adım saptanan baskın sırasında falaka gibi aletler bulundu. 

Biz Hiç Görmedik 
Karakol amirlerinin, "Bunu daha önce hiç görmedik, ne işe yarıyar bilmiyoruz" 

gibi ifadelerle inkar etmesine karşın, komisyon aletıere el koymak istedi. Bunun üze
rine ilçe emniyet müdürleri ve İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı da baskın yerine 
geldi. Karakolda yaşanan tartışma sonucunda milletvekilleri falakaya el koydular. 
Komisyon el koyduğu falaka ve diğer işkence aletlerini Ankara'ya getirdi. Aletlerin 
Meclis'e girişi de olaylı oldu. 

Meclis'e Girer Mi? 

Komisyonun el koyduğu aletler İstanbul dönüşü Meclis'e getirildi. Hiçbir poşete 
sığdırılamadıgı için açıkta getirilen falaka, Meclis ana binası kapısı girişinde polisle
rin dikkatini çekti. Polisler falakayı içeri almak istemediler. Pişkinsüt devreye gire
rek falakanın komisyona ait bir delil olduğunu bildirdi. Bunun üzerine falaka kapı
da polisler tarafından tutanak tutularak binaya alındı. 

İyi-Kötü Polis 
Komisyon üyesi Emre Kocaoğlu. İstanbul'da suç oranının azaldığını, eğitimli po

lislerin sayısının arttığını, ancak teknik donanımdan yoksun bırakılan polisin çare
siz kaldığını vurguladı. Polisin sistematik olarak işkence yapmadığını, iyi polis oldu
ğu gibi, kötü polis de oldugunu söyleyen Kocaoğlu, "Polis de iyi muamele yapmak is
tiyor, ama akademide bilgisayarla çalışmış karakolda yok. Binlerce parmak izinden 
yüzde 1 O'u bile bilgisayara girmemiş, biz o teknik donanıını vermiyoruz, sonra ya 
falaka ya bilgisayar diyoruz" dedi. Coplu tecavüz takip edilecek İSKENDERUN'da 
izinsiz gösteride otobüs yaktıkları ve PKK örgü tü üyesi oldukları gerekçesiyle 12 ve 
18 yıla mahkum olan İskenderunlu 2 liseli kızın gözaltındayken 'coplu tecavüz ve iş
kence gördükleri' iddiasının ardından polisler hakkında verilen takipsizlik kararı bo
zuldu . İtiraz üzerine Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmasına karar verilmesi , ai
lelerini sevindirdi. Sıvas E Tipi Cezaevi'nde yatan 20 yaşındaki 18 yıla hükümlü 
F.D.P. 'nin babası İbrahim P., kızı ile en son 2 hafta önce görüştügünü belirterek. 
"Biz de, kızımız da yargıya güveniyorduk. Hiç olmazsa mağdurlarla, suçlananlar 
karşı karşıya gelecek ve adalet suçluyu cezalandıracak" dedi. 
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FALAKAYI GÖREN POLiSLER ÇOK ŞAŞlRDI 
02-03-2000 Milliyet 
Haber 

TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi milletvekilleri , İstanbul'da yaptıkları bas
kınlar sırasında bir karakolda "işkence aleti" buldular. 

Komisyon üyelerinin "falaka veya Filistin askısı" oldugu konusunda karar vere
medikleri işkence aletinin dal1a çok çocuk suçlutara karşı kullanıldıgı belirlendi. Ka
rakol yetkilileri, yakalanan işkence aletini "ilk kez gördüklerini" öne sürdü. Sema 
Pişkinsüt. "Bu gibi çok duyarlı ve mevzi olaylarda polisin kendine özgüvenini yitir
mesine neden olmamalıyız . Biz h em polisin hem de vatandaşın vekiliyiz" dedi. AN
KA Ajansı'nın ortaya çıkardıgı olay. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı DSP 
Aydın Milletvekili Sema Pişkünsüt ile komisyon üyeleri DYP'li Kadir Bozkurt ve 
ANAP'lı Emre Kocaogıu·nun , pazartesi günü Bakırköy Çocuk ve Kadın Cezaevi'nde 
ineemelerde bulunmasıyla başladı. Adli suçluların çogunlukta bulundugu cezaevin
deki inceleme sırasında, bazı çocuk suçlular, kendilerine karakolda işkence yapıldı
gını iddia ettiler. Pişkünsüt, Bozkurt ve Kocaoglu, "isimlerinin gizlenecegi" sözü ve
rerek çocukların ifadelerini aldılar. Çocuklar, ifadelerinde. hangi karakolda işkence 
yapıldıgını ve aletlerin bulundugu yerleri söylediler. Komisyon üyesi mUletvekilleri , 
çocukların ifadelerinde geçen karakoliara gittiler. Adı resmen açıklanmayan bir ka
rakolda, milletvekilleri, öncelikli olarak çocukların söyledigi katıara çıkarak belirti
len yerlerde denetimde bulundular. Mületvekilleri , kontrol sırasında, işkence aleti 
buldular. Bazı üyelerin "falaka" bazılarının da "Filistin askısı" dedikleri işkence ale
tine düzenlenen tutanakla el konuldu . Tutanakta ilçe emniyet müdürü ile polislerin 
de imzalarının yer aldıgı belirtildi. Baskında, milletvekillerinin yanı sıra TBMM Baş
kanlıgı'nın iki tutanak memuru da görev aldı. 

"İşkence aleti de ne?" 
Baskın sırasında, karakoldaki polislerin işkence aletini, önce inkar ettikleri dile 

getirildi. Karakol yetkililerinin, "Bunu daha önce hiç görmedik , ne işe yarıyer bilmi
yoruz" içerikli savunma yaptıkları ögrenildi. Karakoldan açılan telefon üzerine, ilçe 
emniyet amiri ile İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı'nın da karakala geldikleri ög
renildi. Milletvekilleri ile polisler arasında yaşanan tartışmanın ardından işkence 
aletine tutanak tutularak el konuldu . Bir komisyon üyesi çok sayıda karakala bas
kın düzenlediklerini belirtirken "Ancak daha acemi oldugumuz ilk denetimlerde bir 
şey bulamadık" dedi. işkence aletinin bulundugu karakolun Gaziosmanpaşa Küçük
köy Karakolu oldugu kesinleşirken. Karakol Amirligi bu bilgiyi yalanladı. 

Meclis'te de sorun oldu Karakol baskınında yakalanan işkence aleti Meclis'e ge
tirilerek, delil olarak komisyonda saklandı. işkence aletinin Meclis binasına sokul
ması sırasında da sorun yaşandı. Meclis girişindeki polisler, hiçbir poşete sıgmayan 
ve gizlenemeyen aleti almak istemedi. Ancak işkence aleti, Pişkinsüt'ün "komisyon 
çalışmasının kanıtlarından oldugu" yolundaki ısrarı üzerine tutanak tutularak içeri 
alındı. Gelişme üzerine, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun bugün toplanması ka
rarlaştırılırken , Pişkinsüt. "Bu gibi çok duyarlı ve mevzi olaylarda polisin kendine öz
güvenini yitirmesine neden olmamalıyız . Biz hem polisin hem de vatandaşın vekili
yiz" dedi. Komisyonda, işkence aleti ve baskın konusunda üyelerebilgi verilecek, ka
rar çıkması durumunda da işkence aleti basının önüne çıkartılacak. Pişkünsüt'ün 
de konuya ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor.Komisyon üyesi Emre Ko-
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caoglu, şunları söyledi: "Polisin içinde pırıl pırıl insanlar var. İstanbul'da suç oranı 
düşüyor, ama mala karşı işlenen suçlar artıyor. Çünkü tutuklama zor. Bunlar da po
lisi işkenceye zorluyor. İşkenceyi haklı görmemiz mümkün d~gil o nedenle çözüm si
yasetin elinde. Polise istedigini vermeliyiz. Polis de iyi muamele yapmak istiyor ama 
akademide bilgisayarla çalışmış. Karakolda bilgisayar yok. Binlerce parmak izinden 
yüzde 1 O'u bile bilgisayara girmemiş. Biz o teknik donanıını veremiyoruz. Sonra ya 
falaka ya bilgisayar diyoruz. Ya falaka ya bilgisayar. Türkiye, buna karar vermeli." 

ARMUTALAN ANISI! 
03-03-2000 Milliyet 
Makale 

MELİH AŞlK - TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sema Pişkinsüt, İstan
bul Küçükköy Karakolu'nda ele geçirdikleri falaka sopasıyla ilgili gazetecilerin soru
larını yanıtlıyordu. Bir meslektaşımız sordu: - Falaka sopasını basma göstermeye
cek misiniz efendim? -Hayır. göstermeyecegiz. Çünkü bizim amacımız bagcıyı döv
mek degil, üzüm yemektir. Pişkinsüt, bu yanıtın ardından belki de üzümü nasıl ye
diklerini anlatmak amacıyla kendisine gönderilen resmi bir yazıyı gazetecilere oku
du ... Yazı. bir yıl kadar önce Marmaris Armutalan Karakolu'nda, yine İnsan Hakla
rı Komisyonu üyelerinin ele geçirdikleri "manyeto" cihazıyla ilgiliydi ve İçişleri Ba
kanlıgı bu konuda komisyonun ne gibi işlem yapıldıgını soran sorusunu aynen şöy
le yanıtlamıştı. "Armutalan Karakolu'nda ele geçen manyeto cihazıyla ilgili gerekli in
celeme yapılmış ve herhangi bir soruşturma açılmasına gerek görülmemiştir .... " Kü
çükköy Karakolu'nda falaka bulunmasının sonucu da herhalde farklı olmayacaktır ... 

FALAKACI KARAKOL SABIKALI ÇlKTI 
03-03-2000 Milliyet 
Haber 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun çalışmaları sırasında işkence 
aletinin bulundugu Küçükköy Karakolu'nda gözaltına alınan beş kişinin işkenceye 
ugradıgı iddiasıyla suç duyurusunda bulundugu ögrenildi. Gaziosmanpaşa'da gözal
tına alınarak Küçükköy Karakolu'na götürülen beş kişiden dördünün "işkence gör
düm" iddiasıyla suç duyurusunda bulundugu, bunlardan üçü için takipsizlik kara
rı verildigi bildirildL • 1 999'da 334 işkence iddiası İnsan Hakları Dernegi (İHDJ İs
tanbul Şubesi'nde dün yapılan basın açıklamasında, 1999'da 334 kişinin gözaltın
da işkenceye ugradıgı, 63 kişinin doktor raporuyla işkenceye ugradıgının belirlendi
gini ve 45 suç duyurusunda bulunuldugu belirtildi. Gözaltında işkenceye ugradık
larını iddia ederılerin 72'sinin kadın, 27'sinin çocuk oldugu. 146 kişide de maddi 
araz kaldıgını ifade edildi. işkence yapıldıgı yerler arasında 99 kişiyle istanbul Em
niyet Müdürlügü Terörle Mücadele Şube Müdürlügü'nün ilk sırada oldugunu belir
ten İHD yetkilileri, Belgrat Ormanı, Örnerli Barajı, Okmeydanı Parkı gibi açık alan
larda da işkence ve kötü muamele yapıldıgı savlarının bulundugunu açıkladı. 
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İşte dosyası: 
"H.Ö. (Erkek) isimli üniversite öğ;rencisi, l998'de Küçükköy Karakolu'nda gözal

tında yedi gün boyunca Filistin askısına alındığ;ı. işkenceye uğ;radığ;ı ve bu sırada ku
lak zarı zedelendiğ;i iddiasında bulundu . Suç duyurusu hakkında takipsiz kararı ve
rildi. S .S . (Erkek) isimli lise öğ;rencisi, 1 998'de gözaltında copla dayak atılarak iş
kenceye uğ;radığ;ı iddiasında bulundu. Suç duyurusunda bulunmadı. A.T. (Erkek) 
isimli lise öğ;rencisi, 1 999'da gözaltında kaldığ;ı bir gün boyunca dayak ve falakayla 
işkenceye uğ;radığ;ını ileri sürdü. Suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. 

V.A. (Erkek). isimli genç. 1999'da gözaltında tecavüz tehditi. cinsel taciz ve da
yakla işkenceye uğ;radığ;ını savundu. Suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. 

S .Ç. (Kadın) 1 999'da gözaltında cinsel tacize uğ;radığ;ı . Filistin askısına alındığ;ı. 
kaba dayak sonucu kolunda doku kaybı olduğ;unu ileri sürdü. Suç duyurusu hak
kında henüz bir sonuç alınmadı. 

Özdemir: Soruşturma açtık TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun ça
lışmaları sırasında Küçükköy Karakolu'nda işkence aletinin bulunmasının ardından 
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğ;ü Araştırma Büro Amiri'yle Küçükköy Kara
kol Amiri hakkında soruşturma açıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, 
polislerin ifadesinin alındığ;ını, konuyu İşçişleri Bakanlığ;ı müfettişlerinin de araştır
dığ;ını belirterek, "Devlet, bize 'işkence yapma. yaparsan sekiz sene cezalandırırım ' 
diyor. Hangi hakla yapacak adam? Yaparsa suçtur. yapan da cezasını çeker" dedi. 
Özdemir. iki emniyet amirinin müfettiş raporuna göre açığ;a alınmasının gündeme 
gelebileceğ;ini de bildirdi. 

'Çocuklara da kötü muamele yapmışlar' 
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sema Pişkinsüt, kadın ve çocuk mah

kumlarla yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul'daki bir karakolda bulunan Filis
tin askısının "belgeli kanıt" olarak değ;erlendirildiğ;ini ve basma gösterilmeyeceğ;ini 
söyledi. Görüştükleri çocuk mahkumlardan yalnızca cinayet işleyenierin işkence 
görmediğ;ini, diğ;erlerinin tümüne kötü muamele yapıldığ;ını anlatan Pişkinsüt, "el ele 
çalışacaklarını" söylediğ;i İçişleri Bakanı Sadettin Tantan 'ı komisyonda dinleyecekle
rini açıkladı. İstanbul'daki Küçükköy Karakolu 'nda işkence aleti bulunması üzerine 
dün toplanan TBMM İnsan Hakları Komisyonu, "Filistin askısı"nın basma gösteril
memesi ve bu konudaki çalışmaların sürdürülmesini kararlaştırdı. Pişkinsüt Şubat 
- 1998'de Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde yapılan inceleme ve çalışmaların 
devamı niteliğ;inde yaptıkları ve tutukluların anlatımı üzerine işkence aleti bulduk
ları son araştırmaları hakkında şu bilgileri verdi: "Koğ;uşların tümüne girdik. 267 ço
cuk mahkumla bire bir görüştük Suçlu suçsuz herkese kötü muamele ve işkence 
konusu gündeme geldi. Hazırlık soruşturması sırasında evden alındıktan cezaevine 
gelinceye kadar başlarından geçenleri açık yüreklilikle anlattılar. Sorgulandıkları ne
zarethaneler dahil olmak üzere mekan ve zaman tarifleri gibi bazı bilgilere dayana
rak. pazartesiyi salıya bağ;layan gece sabah saat 06.00'ya kadar çeşitli karakoliara 
gittik. Anlatılanların tümünün doğ;ruluğ;unu gördük. Sadece cinayet sanığ;ı olarak 
getirilclikleri ve belgeyi de ortaya koydukları takdirde herhangi bir kötü muamele 
görmediklerini, onun dışındaki tüm olaylarda öyle veya böyle kötü muameleye ma
ruz kaldıklarını ifade ediyorlar. Bir karakolcia da askı denilen kötü muamele aletini 
bulduk. " Pişkinsüt, "Askıyı . karakoldan teslim tutanağ;ıyla aldık . Belgelidir. Bu ale
ti karakoldan alırken bir zorlanma olmadı. Ama anahtar bulamadık , üst kısımdaki 
kontraplağ;ı çıkarıp sorgulama odasında içeriye ışıkla bakıp gördük. Çalışmalarımız 
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devam ediyor, birçok karakolda olabilir" dedi. Nezarethane defterlerinin son derece 
düzgün tutuldugunu bildiren Pişkinsüt, "Doktor raporlarının hepsi, 'darp ve cebir 
yoktur' şeklinde. Defterlerde, CMUK geregi karakolda 24 saat kalma süresine tam 
uyuldugunu gördük . Ama içerdeki ifadeler böyle degildi. içerdekileri korumak açı
sından. sonuç alıncaya kadar belli konuları saklı tutmak zorundayız" diye konuştu. 

KARAKOLDA NE VAR? 
03-03-2000 Hürriyet 
Makale 

OKTAY EKŞİ- TBMM'deki İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Aydın DSP Millet
vekili Dr. Sema Pişkinsüt ile Komisyonun öteki üyeleri yıllardır hepimizi dünyaya re
zil eden bir olayı son olarak bir de somut kanıtıyla ortaya çıkardılar : 

İstanbul'daki Küçükköy Karakolu'nda Filistin Askısı denen bir işkence aleti bul
dular. Bunu kamuoyuna açıkladılar. Onlara teşekkür borçluyuz . Çünkü şimdiye ka
dar tam tersine yani "gerçegi saklayanlara" tanık oluyorduk. Oysa resmi agızlar ne 
kadar inkar etse de Türkiye'de "işkence"nin sürüp gittigi bir gerçektir. Aksi nasıl 
mümkün olsun? Yıllardır "işkenceye karşı mücadele verdiginf' söyleyen bunca Em
niyet Müdürü, bunca Vali ve bunca İçişleri Bakanı var. Biri ortaya çıkıp da "Ben şu 
karakolda işkence aleti bulundugunu ögrendim ve sorumlusuna ceza verilmesi için 
şu işlemi yaptım" diyebilir mi? Anımsayınız : Bir kısım üst düzey bürokratların. "Me
murin Muhakemat Kanunu degiştirilmesin ... 'Görevi nedeniyle suç işleyen' polis me
murlarının adalete gönderilmesi önündeki engeller kaldırılmasın" diye yıllardır di
rendiklerine tanık degil miyiz? Merak ediyoruz "işkence" olaylarını ortadan kaldır
mayı (hiç degilse azaltınayıl amaçlayan 4449 sayılı yasanın yürürlüge girdigi 29 
Agustos ı999'dan beri ne yapıldı? Kaç "işkence" olayına el konuldu? Suçlu bulunan 
kaç sorumluya ne cezalar verildi? İçişleri Bakanlıgı bu bilgileri eski dönemlerle kar
şılaştırmalı bir şekilde açıklar da "işkenceye karşı oldugu" mesajını kamuoyuna ve
rirse, biz de anlarız bu konudaki samimiyelin dozunu .. . Olumsuz bir yargı ifade et
mek istemiyoruz ama İçişleri Bakanı Sayın Sadettin Tantan 'ın bu konuda sergiledi
gi görüntüye bakınca fazla iyimser olamıyoruz. Nedeni açık: Sayın Tantan kamuoyu
na "Manisalı Gençler" davası diye bilinen ve bazı polis memurlarının "gençlere işken
ce yaptıkları" için mahkum olmalarıyla sonuçlanan olayda dahi "idari yönden soruş
turma açılmasını gerektiren bir h u sus bul unmadıgını" ı O Agustos ı 999 tarihinde 
ifade etmişti. Keza Sayın Tantan. geçen yıl Mart ayında İskenderun'da bir minibüsü 
yakma olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan iki genç kıza karakolda işkence ya
pıldıgı , birine copla tecavüz edildigi iddiaları karşısında da "Polisin yaptıgı sorgu. İs
kenderun Cumhuriyet Savcılıgı'nın bilgi, talimat ve denetimi altında gerçekleşmiştir" 
demiş (12 Kasım 1999 gazeteler), kısaca iddiaları reddetmişti. Oysa Tantan'ın red
dettigi bu iddia son olarak Hatay Agır Ceza Mahkemesi tarafından "ciddi" bulundu 
ve polisler hakkında dava açıldı. Gördügünüz gibi "işkence"yi yasalarla degil "kafa
lada" önleyebiliriz. 
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KOMiSYON TANTAN'I DA DİNLEYECEK 
03-03-2000 Hürriyet 
Haber 

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sema Pişkinsüt, İstanbul'da hafta ba
şında Küçükköy Karakolu'nda yapılan inceleme sonunda. bir işkence aleti olan Fi
listin askı bulduklarını resmen açıkladı. Komisyonun şu aşamada kötü muamele 
aracını sergilemek istemediklerini vurgulayan Pişkinsüt. bu konuda İçişleri Bakanı 
Sadettin Tantan'ı da komisyonda dinleyeceklerini söyledi. Pişkinsüt , dün İnsan Hak
ları Komisyonu toplantısından sonra çok sayıda basın mensubuna yaptıgı açıklama
da, 1998 yılı Şubat ayında , Bakırköy Çocuk ve Tutukevi'nde inceleme yaptıklarını 
anımsattı. Pişkinsüt, bu çerçevede daha önce düzenlenen raporun güncelleştirilmesi 
ve son durumun ne oldugunun saptanması amacıyla oluşturulan alt komisyonun. 
hafta başında aynı yerde bir çalışmayı yinelediklerini bildirdi. 

267 Çocukla Konuşuldu 

Pişkinsüt, bu kez de. yanlarında cezaevi yönetiminden kimse olmadan, koguşla
rın tümüne girerek 267 çocukla konuştuklarını bildirdi. Pişkinsüt. cezaevi yönetim
leri ve gardiyanlarlada konuşarak iki yıldır gerçekleşen olumlu ve olumsuz degişik
likleri de saptadıklarını kaydetti. Bu arada tüm Türkiye'yi yıpratan, kötü muamele 
ve işkence konusunun da gündeme geldigini belirten Pişkinsüt, evden-cezaevine ge
linceye kadar başlarından geçenleri açık yüreklilikle anlatan tutukluların. mekan ve 
zaman tariflerinin dogru oldugunu gördüklerini bildirdi. Pişkinsüt, Küçükköy Kara
kolu'nda da askı denilen kötü muamele aletini bulduklarını kaydetti. 

Polis, 'Bu Alet Nereden Çıktı ' Diye Şaşırmış 
Komisyon Başkanı Sema Pişkinsüt. "Neden suç aletini göstermiyorsunuz?" soru

su üzerine, tüm çalışmalar sonuçlanınca bunu değerlendireceklerini bildirdi. Baş
kan , aleti karakoldan, istanbul Emniyet Yardımcısı'nın da imzasının bulundugu bir 
teslim tutanagıyla aldıklarını kaydetti. Pişkinsüt. "Karakol yetkileri bu aletleri nasıl 
ve nerede kullandıklarını açıkladılar mı?" sorusuna. "Hayır ilk defa gördüklerini ifa
de ettiler" yanıtını verdi. Pişkinsüt. 267 çocukla görüştüklerini, h em en hem en h ep
sinin nezarethane defterlerinin son derece düzgün tutu lduğunu, doktorların rapor 
larının tümünde "Darp cebir yoktur" denildigini bildirdi. Başkan, ancak içerdekilfa
delerin bunu yansıtmadıgını söyledi. Pişkinsüt. "Kaç çocuk kötü muamele görmüş 
?"sorusuna, "Kişi sayısı önemli değil. Önemli olan kişilerin anlatımlarının tümünün 
dogru olduğudur" yanıtını verdi. 

DİKKAT MECLiS'TE FALAKA VAR 
03-03-2000 Milli Gazete 
Makale 

SÜLEYMAN ARİF EMRE- Sonunda olacağı buydu . Ön ce C.Başkanı : 
"Ben adamı anasından doğduğuna pişman ederim " diye bir söz sarfetti , h erkesi 

korkuttu. Acep bunun sonu ne olaki demeye kalmadı, İnsan Haklarını koruma ba-
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hane edilerek Meclise bir falaka getirildi. Yanında filistin askısı denilen şimdiye ka
dar kimsenin görmedigi bilmedigi bir alet de var. Gözüken odurki babalar sertleşi
yor. Daha önce de Başbakan Ecevit. sayın Yılınaza sert çıkmış, liderlik görevini hak
kıyla yapamadıgını yüzüne karşı haykırmış ona geri adım attırmıştı. Meclis üyesi de 
olsa bir intizam, bir disiplin lazımdı işlerin nizami yürütülmesi için . Disiplini bozan
ların önce uyarılması bu kar etmedigi taktirde falakaya yatırılması gibi yaptırımlar 
uygulanmalıydı. Diyeceksiniz ki Milletvekilerinin dokunulmazlıgı var, onlara nasıl 
dokunulacak? Var olmasına var da kimse kendisini aldatmasın , bu dokunulmazlık 
Meclis dışında geçerlidir. Şimdiye kadar ise Meclisin çok çok uygulanan teamülleri
ne göre Meclis içinde milletvekillerinin birbirlerine dokunmaları sille tokat tekme ve
ya judo, karate, kunkfu tatbik etmeleri olagan işlerden sayılırdı. Hele hele ANAP lı

lar gibi parti içi demokrasi var diye bu kavramı Ecevit'in dedigi gibi sulandıranlar, li
deri hepten etkisiz hale getirenler için elbette ciddi bir yöntem getirilmesi çoktan ka
çınılmaz olmuştu . Üstelik C.Başkanı Seçimi gibi önemli bir işte herkesin ayrı baş 
çekmesine daha fazla gözyumulamazdı. Zira bunun sonu belirsizlik ve kaos olurdu. 
Ama efendim diyeceksiniz ki falakayı getirenler İnsan Hakları komisyonunun üyele
ridir. Bunların sizin ileri sürdügünüz gibi kötü bir maksatları olamaz. Bu aletleri iyi 
niyetle almış getirmiş olamazlar mı? Olamazlar tabii. Bu aletleri şeffaflaşmaya bir 
türlü razı olmayan karakolardan müsadere ettilerse elbette iyi bir iş yapmış sayılır
lar, görevlerini hakkıyle yerine getirdikleri ve hatta Batı Çalışma Grubu'na taş çıka
racak derecede fil ve fiziki müdaheleler yaparak kendilerini riske atarak özveride bu
lundukları için onları tebrik etmek lazım . Lazım amma işin buraya kadarki kısmın
da bir anormallik yoktur. Fakat bu tehdid baskı ve bastının aletlerini Meclise zorla 
sokmanın ne alemi var. Pek ala Meclis dışında bir yerde muhafaza edebilirlerdi. Üs
telik Meclis polisleri bile Milletvekillerinin bulundugu yere böylesine ortaçagdan kal
.ma cihazıarın sokulmasına (polis oldukları halde) karşı çıktıkları halde, onların bu 
haklı tavırlara aldırış etmeyerek illede Meclise sokmalarındaki gerçek maksactın 
araştırılması gerekir. Korkarızki Sayın Ecevit'in tercihiyle bu aletler ilkin Sayın Yıl
maz'ın otoritesinin normal parti disiplini seviyesine çıkartılması için bu maksatla de
nenecek. Bu suretle gruplar arası eşitlik veya dehşet dengesi saglanacak. Tabii ön
ce yaptırıma hedef olanların insan hakları ve saglıkları ihlal edilmiş olmasın diye sı
kı bir hekim muayenesinden geçirilmeleri gerekecek. Medisimizde çok şükür bu tat
bikatın önünde ve tatbikat sonrası saglık sorunu çıktıgı taktirde yeterince hekim ve 
saglık elemanı da vardır. Ama sanıyoruzki bu uygulamaların medyaya açık olmasın
da da ısrar edilecek, zira gizli celsede uygulama yapılması antidemokratik bir ko
numda oldugumuz izlenimini uyandıracagı ve bir kapalı rejim metodu oldugu için 
kabul edilmeyecek. Diyeceksinizki bütün bunlar Avrupa Birligi ülkelerinin gözleri 
önünde nasıl yapılacak? Sanıyoruzki onlar da bunu onaylayacaklar. Şayet biz bu gö
rüşleri Avusturyadaki Özgürlük Partisi lideri. Hayder korkarakgörevinden istifa et
meden önce açıklamış olsaydık, onlar da Demokrasinin ve onun ayrılmaz bir parça
sı ve Filistin askısı uygulamasının çok faydalı olacagını kabul edeceklerdi. Zira on
lar Demirel'den önce adamı anasından dogduguna pişman ettiler. Seçimi keşke ka
zanmaz olaydım diyecek duruma düşürdüler. 
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iŞKENCE SKANDALI 
03-03-2000 Zaman 
Haber 

Yıllardır yok denen işkencenin bir karakolda aletlerinin çıkması Meclis'te şok et
kisi yaptı. Bakan Tantan . yanlışın yanında yer almayacagını söyledi. İstanbul'da bir 
karakolda bulunan falaka ve diger işkence aletleriyleilgili gelişmeler büyüyor. işken
ce aletleri dün TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda tartışıldı. İçişleri Bakanı Sadet
tin Tantan, "Yanlışın yanında yer almam" dedi. Komisyon üyeleri. önümüzdeki gün
lerde bakanı ziyaret ederek gelişmelerle ilgili bilgi verecek. Bakan'ın da ardından ko
misyona gelip işkence aletlerini görmesi bekleniyor. Filistin askısı Meclis'e getirilen 
falaka. askı ve diger aletler, 1998 Mayıs ayında Marmaris-Armutalan'da ele geçirilen 
falaka. filistin askısı ve manyetolu telefonun yanına konuldu . TBMM İnsan Hakları 
İnceleme Komisyonu , dün basma kapalı toplantıda. işkence aletlerinin basın aracı
lıgıyla kamuoyuna gösterHip gösterilmemesini tartıştı. Toplantının başında komis
yon üyelerine. askı, falaka ve askıya baglanarak ayakları yerden kesilen kişiye elekt
rik veren ucunda bir kablonun baglı bulundugu manyetolu telefon gösterildi. Komis
yon Başkanı DSP'li Sema Pişkünsüt. ANAP'lı Emre Kocaoglu ve DYP'liKadir Bozkurt 
ile birlikte olaylar hakkında komisyon üyelerine bilgi sundu. Edinilen bilgilere göre 
toplantıda Pişkinsüt şu bilgileri verdi: Üç kişilik komisyon. hafta başında sözkonu
su İstanbul Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde incelemelerde bulundu . Görüşü
len 267 çocugun büyük bir kısmı. hazırlık soruşturmalarında, karakol ismi ve za
man vererek işkence gördüklerini ve çırılçıplak soyundurulduklarını anlattılar. Bu 
ifadeler üzerini üç mUletvetkili, adları verilen İstanbul'daki karakollara , gece yarısın
da başlayşan ve salı sabahı saat 06'ya kadar süren baskınlar yaptı. Bir karakolda. 
çocukların ifadelerini tümüyle dogrular biçimde, işkence yapılan bir oda tespit edil
di. Komisyon üyeleri bu kısmın açılmasını istediler; ancak görevli polisler 'anahtarı 
yok' gerekçesiyle mukavemette bulundular. İlk defa görmüşler Bunun üzerine ko
misyon üyeleri bu bölümü karakola baglayan kontraplak tabakayı kaldırtıp, adı ge
çen aletıere ulaşabildiler . Karakolda görevli polislere bunların ne oldugu soruldu
gunda ise, "İlk defa karşılaşıyoruz" cevabıyla karşılaşan milletvekili heyeti şaşkına 
döndü. Pişkünsüt, olayları anlattıktan sonra, aletlerin basın aracılıgıyla kamuoyuna 
gösterHip gösterilmemesini tartışmayşa açttı. Kendisinin gösterme yanlısı oldugunu 
anlatan Pişkünsüt, "Alt komisyon çalışmaları bitmedt Olayın istenilen biçimde neti
celenmesi için gösterilmesin" itirazıyla karşılaşıldı. ANAP'lı komisyon üyesi Emre Ko
caoglu da, İçişleri Bakanı Sadettm Tantan ile görüşmesini ve "Yanlışın yanında yer al
mam. Olayın üzerine ciddiyetle gidilecek" sözleri aktardı. Toplantı sonunda bir açık
lama yapan DSP'li Komisyon Başkanı Sema Pişkünsüt, 'aleteleri göstermeme· kararı 
aldıklarırnı bildirdi. Pişkinsüt kimseyi yargılama niyetinde olmadıklarını kaydetti. 

VEKİLDEN VALİYE 'FlRÇA' 

05-03-2000 Milliyet 

Haber 

TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Küçükköy karakolunda işkence aleti bu lun
masının ardından önceki gün Kadıköy Yeldegirmeni, Üsküdar Çinili, Ümraniye ve 
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Maltepe'deki karakollarda inceleme yaptı. Komisyon başkanı Sema Pişkinsüt "Bi
rileri sopa bulmuş" diyen İstanbul Valisi Erol Çakır'a yanıt verirken "Komisyonun 
görevini ve müdahalesini tartışmak valinin haddi degil" dedi. Önceki günkü dört 
karakolda yapılan incelemede . komisyona ulaştırılan bazı bilgilerin dogrulugu 
saptanırken Küçükköy karakolunda oldugu gibi işkence aletine bu kez rastlan
madı. Çakır'ın "büyütmeyin" ifadesine kızan Pişkinsüt . şunları söyledi : "Bu mem
lekette TBMM'nin ve komisyonun herhangi bir validen daha büyük oldugunu bi
len ve bu anlayışla çalışan valilere cumhuriyet valisi diyoruz. Çakır, cumhuriyet 
valisi olup olmadıgı konusunda tartışma yaratmasın. Biz görevimizi yapıyoruz, 
yapmayanlar tartışma yaratmasınlar. Herkese görevini hatırlatıyoruz. Komisyo
numuz dış kaynaklı bir komisyon degildir. Bahsedilirken, ' birileri sopa bulmuş' 

denilemez ." Pişkinsüt. geçen cuma sabahı İstanbul'a gittiklerini. önce Bakırköy 
Kadın ve Çocuk Tutukevi'ndeki koguşları ve daha önce görüştükleri kişileri ziya
ret ettiklerini. bir baskı veya degişiklik olup olmadıgını gözlemlediklerini kaydet
ti. Dudullu karakolunda nezarethane defterinin yanlış tutuldugunu anlatan Piş
kinsüt araştırmalarıyla ilgili şunları söyledi: "ihbar geliyor. konu hassas. insan
lar duyarlı. Resim çekimi oldu. Tuttugumuz kayıtlarla. ifadelerle mevcut durumu 
karşılaştırdık . Önemli olan çözüm bulmaktır. İlk ziyaretimizin ardından bazı ge
lişmeler yaşanmış. Karakollarda, temizlik ve muamele yönünden iyileşmeler ol
muş. Bir suçlu. ' Bize çok iyi muamele edildi. Geçen hafta da buradaydım . Bir 
haftada çok şey degişmiş . Sanki AB'ye girdigimizi sandık. Bu güzel mumaleden 
dolayı utanıp, suçumuzu itiraf ettik' ifadesini kullandı. Bunlar iyi şeyler." 

Tantan'a Övgü 
Pişkinsüt, İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın "Her türlü suçun. yanlışlıgın, ka

nunsuz işin karşısındayım" diyerek kendilerine destek verdigini belirtirken, komis
yon üyesi Emre Kocaoglu da. "Tantan·ın bakan olması büyük şans. Ona hem biz. 
hem polis hem de halk güveniyor" dedi. İncelemelerinin "denetleme" degil , "ziyaret" 
olarak yansıtılmasını isteyen Kocaoglu şu görüşleri dile getirdi: "Her yer teftiş hazır
lıgı geçirmiş. 2 günde karakola gelenlere davranış degişmiş. Sopanın yerini. güler
yüz almış. Bunu nezarettekiler söylüyor. Türk polisinin isterse çok iyi şeyler yapa
cagını gördük. " 

OLAYI ÖRTMESiN 
06-03-2000 Sabah 
Haber 

Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Pişkinsüt. "Bir sopa bulmuşlar" diyen 
İstanbul Valisi Çakır'ı olayı örtmeye çalışmak ve şov yapmakla suçladı TBMM İn
san Hakları Komisyonu Başkanı Sema Pişkinsüt. İstanbul Küçükköy Polis Karako
lu'nda bulunan ve filistin askısı adlı işkence yönteminde kullanılan aleti basma 
göstermedi ancak. "Bu alet ile nasıl işkence yapıldıgın ı" anlattı. Pişkinsüt "Bir so
pa bulmuşlar" diyen İstanbul Valisi Erol Çakır'a da sert eleştiriler yöneltti. 

Pişkinsüt dün ANAP'lı Emre Kocaoglu ve DYP'liKadir Bozkurt ile düzenledigi ba
sın toplantısında. İstanbul Valisi Çakır'ı "Olayı örtmeye çalışmak ve şov yapmak" ile 

191 



suçladı. Vali'nin "Birileri bir sopa bulmuş. Üzerinde durulmaya degmez" şeklinde 
cümleler kullandıgını hatırlatan Pişkinsüt şunları söyledi: "Bu cümleler konunun 
üst düzeyde nasıl ele alındıgını ortaya koyuyor. Şov yapılmaya kalkışılıp birtakım 
şeyler örtülmeye çalışılırsa. sonuç almak mümkün degildir. Bir karakolda böyle bir 
alet bulunması önemlidir. Farklı tarihlerde ifade veren kişiler de bunun kullanıldıgı
nı söylemişlerdir. İstanbul'da 1-2 polis görevinden alınmıştır ama bu görevden alın
ınayla ortadan kaldırılacak bir olay degildir. Aletler l-2 kişinin kullanımından daha 
komplike. Ayrıca Vali Bey. bizler için 'birileri' diyor. TBMM halktan aldıgı yetkiyle bu
nu yapıyor. 'Dış kaynaklı' oldugu yönündeki ifadesi de yanlış. Biz son derece vatan
perveriz. Vali'nin münferıt gtbi cümleleri de olayı yanlış gösteriyor. işkence suçtur. 
Bu tür cümlelerin arkasına sıgınılmamalıdır." 

Filistin Askısını Anlattı 

Pişkinsüt. son denetimlerinde karakollarda bazı düzelmeler, degişiklikler görül
dügünü, ancak filistin askısının kuruldugu yerlerin hclla var oldugunu da bildirdi. 
Pişkinsüt, şu bilgileri verdi: "Bu karakollara ikinci gidişimizde kötü muamele malze
melerinin temizlendigini görmekle beraber. bir karakolda filistin askısı gibi aletiere 
zemin hazırlayacak sistemler gördük. Askı yuvası olarak degerlendirilen sistemler 
kanepenin altındaydı. Bu aletin gösterHip gösterilmemesinden ziyade varlıgı önemli
dir. Alet askı şeklinde. 2 .5 metre boyunda. Üzerinde delikler var. Koltuk altlarına 
bağ;lanan hattaniyeler var. ı 0-15 metrelik bantları var. Filistin askısına asılacak ki
şiyi en az iki kişinin ayaga kaldırıp baglaması gerekiyor. Bu filistin askısı düz askı 
da olabiliyor. ters askı da. Uzun sopayla ikisi de yapılabiliyor. Ayrıca yere açılan çu
kura gömülü boruların içine üçgen bir sehpa kurularak onun üstüne asılması da 
olabiliyor. Önemli olan bu aletin hclla varlıgını korumasıdır. Şimdi yetkililer bunu bil
mediklerini söyleyemez. Bu bir iki polisin işi olamaz. Herkes bunun ya denetimin
den. ya varlığından. ya da yapılıp yapılmamasından sorumludur. 'Biz görmedik' di
yorsanız o da suçtur." 

Galiba Sonunda AB'ye Girdik! .. 
Sema Pişkinsüt, sabah saat 05.00'te gittikleri bir başka karakolda nezarethane

ye girdiklerini, üç kişiden çocuk olan ikisini alıp konuştuklarını söyledi. Pişkinsüt 
şöyle devam etti: "Çocuklar 'Biz her seferinde burada askıya alınırdık. Ama şimdi 
çok farklı' dediler. Daha önce gözleri baglanarak girdikleri odalara bu kez gözleri açık 
getirildiklerini ve kendilerine iyi davranıldığını söylediler. Bu davranış yüzünden 
utanmışlar ki, suçlarını işkence görmeden itiraf etmişler. Birisi 'Galiba AB'ye girdik' 
dedi." Pişkinsüt, iki yıl önce yaptıkları karakol denetimlerinde manyetolu telefon, fa
laka ve filistin askısı bulmaları üzerine İçişleri Bakanlıgı'ndan müfettişierin gelip ko
nuyu incelediğ;ini, bu kez ise gereğ;ini yapmanın kaçınılmaz oldugunu söyledi. Piş
kinsüt. işkencenin yanı sıra iyi bir karakolu da örnek gösterdi. Pişkinsüt. Üsküdar 
Çinili Karakolu'nun üst katında emniyet müdürlüğünün sokaktaki çocukların sulis
timale ugramaması için pırıl pırıl. güzel bir bölüm yaptığ;ını ve masrafların Polis Vak
fı'nca karşılandıgını bildirdi. 
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FİLİSTİN ASKlSI TARİFİ 
06-03-2000 Milliyet 
Haber 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Sema Pişkinsüt. karakol 
baskınında buldukları işkence aletleriyle. bu aletlerin kullanılmasını saglayacak sis
temleri anlattı. Parlamentodaki basın toplantısında. İstanbul'da bazı karakaHara 
yaptıkları "gece ziyaretleri"yle ilgili bilgi veren Pişkinsüt, "Filistin askısı"nın bir bag
lama biçimi oldugunu. askıyı kullanarak "Ters ve düz baglamalar" yapılabildigirıi bil
dirdi. Basın mensuplarının ısrarına karşın buldukları aleti göstermeyen Pişkinsüt. 
"Filistin askısı"nı şöyle anlattı: "2- 2 .5 metre uzunlugunda 10 - 15 santim çapında, 
üzerinde baglama delikleri ve 8 - 10 metre uzunlugunda şeritlerle koltuk altlarına 
yerleştirmek için battaniyeleri bulunan bir alet. Bunu bir kişinin kullanması müm
kün degil. En az iki kişi buna bagladıkları kişiyi dolapları kullanarak askıya alabi
lir. " 

Ale t Yok, S istem Var 
İkinci ziyaretlerinde karakolların ve nezarethanelerin temizlendigini gördüklerini 

ifade eden Pişkinsüt, bu kez de aletlerin kullanılmasını saglayacak "sistemlere" rast
ladıklarını söyledi. Pişkinsüt, askı yerleştirmek için yerlere kazılan çukurların üstü
ne koltuk ve sehpa yerleştirildigini, ancak bunları da belirlediklerini ifade etti. Bir iki 
kişinin açıga alınması ya da cezalandırılmasıyla yasalarda suç sayılan bu olayların 
önüne geçilemeyecegini belirten Pişkinsüt, kendilerine gönderilen ve kötü muamele
den yakınılan mektupların degişik zamanlara ilişkin oldugunu da kaydetti. 

Galiba AB'y e Girdik 
Sema Pişkinsüt, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde görüştükleri sanıkların 

yüzde 80'inin kötü muameleden yakındıgını. yüzde lO'unun sustugunu. sadece yüz
de 10'unun da kötü muamele görmedigini söyledigtni ifade etti. Pişkinsüt, İstan
bul'da dört karakala yaptıkları ikinci ziyaret sırasında nezarethanede "Esrar kullan
mak" suçlan1asıyla gözlem altına alınan iki gence rastladıklarını ve bunlarla özel gö
rüşme olanagı bulduklarını anlattı. Dal1a önce ziyaret ettikleri bu karakala gençle
rin de birkaç kez geldigini bildiren Pişkinsüt, "Dal1a önceki gelişlerinizle bu gelişiniz 
arasında bir farklılık var mı?" sorusuna gençlerden "Daha önce çok kötü muamele 
görmüştük Defalarca askıya alındık. Bu sefer hiçbir şey olmadı . biz de daha önce 
her şeyi saklamıştık, bu sefer utanıp her şeyi anlattık" dediklerini söyledi. Pişkinsüt . 

"Bu degişikligin nedenini biliyor musunuz?" sorusu üzerine de gençlerden birinin 
"Galiba AB'ye girdik" karşılıgını verdigini ifade etti. 

Vali Çakar Şov Yapıyor 

Pişkinsüt, İstanbul Valisi Erol Çakır'ın kendilerine yönelik, "Bir sopa bulmuşlar, 
ne oldugu belli degil" şeklinde degerlendirmesinin amınsatılması üzerine. komisyo
nun hiçbir şeyi kendi başına yapmadıgını, tüm çalışmaların TBMM Başkanlıgı'nın 
izniyle yürütüldügünü söyledi. Bu tür açıklamaların üst düzey makamların yasalar
da suç sayılan bu tür olayları ciddiye almadıgı izlenimine yol açtıgından da yakınan 
Pişkinsüt, "Şov yapılarak ve olayların üstü örtülerek bir sonuç alınamaz" diye ko
nuştu . Pişkinsüt. "dış kaynaklı" degerlendirmelerini yanıtlarken de tüm komisyon 
üyelerinin son derece vatanperver oldugunu ve şerefli bir iş yaptıklarına inandıkla
rını söyledi. Savcıların üç ayda bir karakolları denetlernek zorunda olduguna da 
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dikkat çeken Pişkinsüt. ancak denetimin sonuçlarının yapan kişilere göre farklılık 
gösterdigini de kaydetti. Bu olay kullanılarak karşı cepheler açılmaması. yanlış an
lamalara neden olunmaması gerektigini vurgulayan Pişkinsüt. "Polisin hakiki dostu 
biziz" dedi. Pişkinsüt, polisi bu tür şaibelerden ve suç sayılan işlemlerden koruya
rak dostlugun geregini yerine getirdiklerini ifade etti. 

PİŞKİNSÜT İŞKENCEYi ANLATTI 
06-03-2000 Radikal 
Haber 

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sema Pişkinsüt. karakollardan geçen 
mahkum ve tutukluların yüzde 80'inin işkence ve kötü muamele gördüklerini belir
terek. "Birkaç kişi açıga alınarak veya cezalandırılarak işkence önlenemez" dedi. Piş
kinsüt. İstanbul'da karakol baskınıarına katılan ANAP'lı Emre Kocaoglu ve DYP'li 
Kadir Bozkurt'tan oluşan Alt Komisyon üyeleri ile birlikte dü'n ortak basın toplantı
sı düzenledi. İstanbul'da dört karakolu daha ziyaret ettiklerini belirten Pişkinsüt. 
"Bu kez karakollarda kötü muamele olacak malzemelerin temizlendigini, ancak bu 
tür aletlerin kullanımına zemin hazırlayan işaretleri gördüklerini, bunların üzerinin 
kanepe ile örtüldügünü. duvarlarda askı için yuvaların bulundugunu" söyledi. 'Bir 
iki polisin işi degil' Daha önce buldukları işkence aletini yine basma göstermeyen 
Pişkinsüt , bu aleti ayrıntılı bir biçimde tanımladı. 'Filistin askısı'nın bir baglama bi
çimi oldugunu belirten Pişkinsüt, bu askı kullanılarak 'ters ve düz baglamalar' ya
pılabildigini belirtti ve şöyle dedi: "Bu alet. 2-2.5 metre uzunlugunda, ı 0- ı 5 santim 
çapında bir kalas . Üzerinde baglama delikleri ve 8-1 O metre uzunlugunda şeritler ile 
koltuk altlarına yerleştirmek için hattaniyeler bulunuyor. Bunu bir kişinin kullan
ması mümkün degil . En az ild kişi buna bagladıkları kişiyi askıya alabilir ... Pişkin
süt . Bakırköy Çocuk ve Kadın Tutukevi'nde görüştükleri mahkum ve tutukluların 
yüzde 80'inin ilk sorgularında kötü muamele ve işkence gördüklerini, 1 O' unun kötü 
muamele görmedigini söyledigini, geri kalan yüzde 1 O' unun ise konuşmadıgını an
lattı . Bir iki polisin açıga alınıp. şôv yapılarak sorunun çözülemeyecegini vurgulayan 
Pişkinsüt, "Sorun, iki görevli ve bir polisin açıga alınması, faturanın onlara çıkarıl
ması ile kapanmayacak kadar önemlidir. Denetim mekanizmalarının derhal hareke
te geçirilmesi gerekir" dedi. "Birileri bir sopa bulmuş" diyen İstanbul Valisi Erol Ça
kır'ı sert bir dille eleştıren Pişkinsüt , işkenceye 'münferit' demenin 'masum' göster
me anlamına gelecegini, konunun en üst düzeyde ciddiye alınması gerektigini sa
vundu . Komisyonun tüm çalışmalarının TBMM Başkanlıgı'nin izniyle yürütüldügü
nü vurgulayan Pişkinsüt , bu tür açıklamaların üst düzey makamların yasalarda suç 
sayılan bu tür olayları ciddiye almadıgı izlenimine yol açtığ;ını da söyledi. Pişkinsü t, 
nezarethanede 'esrar kullanmak' suçlamasıyla gözlem altına alınan iki genç ile gö
rüşmelerin! de anlattı. Gençlerin bu karakala birkaç kez geldtgini bildiren Pişkinsüt. 
"Daha önceki gelişlerinizle bu gelişiniz arasında bir farklılık var mı?" sorusuna genç
lerin, "Daha önce çok kötü muamele görmüştük . Bu sefer hiçbir şey olmadı, biz de 
bu sefer utanıp her şeyi anlattık" yanıtı verdiklerini söyledi. Pişkinsüt , "Degişikligin 
nedenini biliyor musunuz?" sorusu üzerine de gençlerden birinin "Galiba AB'ye gir
dik" karşılıgını verdigini ifade etti. Pişkinsüt, bakanlık müfettişlerinin karakolda ele 
geçirdikleri belge ile ilgili kendilerine başvurmadığ;ını da sözlerine ekledi. 
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KÖRDÜÖÜM OLMA SANATI 
06-03-2000 Radikal 
Makale 

GÜNDÜZ AKTAN - Bir işi iyi yapmanın genel bir reçetesi yok. Belki de tek yol. 
kendi önemini degil işin önemini öne çıkarmak, yani işi gösteriş için degil de işin 
geregi olarak yapmak. İnsan Hakları Komisyonu üyesi üç milletvekili İstanbul'da 
bir karakala yaptıkları baskında, filistin askısı veya falaka olarak kullanılabilecek 
bir sapa buldular. Çok da iyi ettiler. işkence ile mücadele yöntemlerinden biri de 
Meclis denetimi. Bugüne kadar yapılmamış olması ciddi bir eksik. Yanılınıyorsam 
beş yıl kadar önce insan haklarından sorumlu bir devlet bakanı karakolları denet
lemek istemiş; ancak yöntem konusunda İçişleri Bakanı ile · anlaşamadıgından ya
pamamıştı . 

Buraya kadar her şey çok iyi. Derken İstanbul Valisi'nin demeci geliyor. Vali nor
mal olarak , olayı üzüntüyle ögrendigini; araştırıp sonucunu kamuoyuna bildirecegi
ni; sorumlu varsa cezalandıracagını söyleyebilirdi. Böyle yapmıyor. Bulguyu küçüm
süyor. Sapanın işkence amacıyla kullanılamayacagını ima ediyor. Sonra da bunun 
' arızi' bir olay oldugunu söylüyor. Tabii ilgili milletvekilleri buna tepki duyuyorlar. 
Komisyon başkanı, valinin olayı tahkik ettirmek ve sorumlular varsa cezalandır
makla sorumlu oldugunu hatırlatabilir veya konuyu hükümetin ve bürokrasinin he
sap vermesini saglamak için Meclis'e götürebilirdi. O da böyle yapmıyor. Basında çı
kan haberlere göre. TBMM'nin ve Komisyon'un (yani kendilerinin) validen daha 'bü
yük' oldugunu; bunu anlamayan valiye cumhuriyet valisi denemeyecegini vb. tariz
kar bir edayla belirtiyor. Böylece işkence konusunun önemi geri plana gidiyor, kimin 
daha büyük oldugu ön plana çıkıyor. Nedir bu 'ben senden büyügüm' iddiası? Ne
den siz daha büyüksünüz? Büyük ne demek? Yurtdışında bir büyükelçi, sadece 
cumhurbaşkanını ve hükümeti degil, Meclis'i, yargıyı ve milletin tümünü temsil 
eder. Ama yalnız bizde bulunan. elçinin başındaki 'büyük' sıfatının bundan dolayı 
verildigi. hiçbirimizin aklına gelmemiştir. Bazı milletvekillerimiz geldikleri küçük ka
saba ve kentlerde, özellikle çocukluklarında , vali ve kaymakamları hayranlıkla , bel
ki biraz da aşagılık duygusuyla izlemiş olabilirler. Ama halk tarafından seçilmeleri
ni , kendilerini daha büyük görmek için bir telafi mekanizması olarak kullanmama
ları gerekir. Anlaşılan, seçmenleri lehine haksız taleplerini yerine getirmeyen vali ve 
kaymakamları 'artırmak' imkanını kazandıkça ve karşılarında 'el pençe divan' du
ranları gördükçe. bu büyüklük duyguları daha bir gerçeklik kazanıyor. Demokrasi
nin böylece yozlaşmasının ülkeye verdigi hesapsız zararları göz önüne almayabiliyor
lar. Sayın milletvekili, kendisinin TBMM ve komisyonuyla valiyi kıyasladıgını söyler
se, kıyası mümkün olmayan iki şeyi kıyaslamış olur. Zira kişiyle kurumlar kıyasla
namayacagından, yasarnayı yürütmeyle kıyaslaması gerekirdi. Böyle bir kıyas sonu
cunda yasamanın yürütmeden daha büyük oldugunu ileri sürseydi, bu da anlamsız 
olurdu. Aynı kıyaslamayı yargıyla yapsak, Anayasa Mahkemesi'nin yasaları iptal et
mesine, Yüce Divan'a dönüşmesine ve partileri kapatmasına bakıp, 'En büyük yar
gı' mı diyecegiz? Demokraside büyüklük sıralaması olamaz. Görevlerden hiyerarşik 
bir dagılım kuşkusuz vardır. Hiyerarşide yukarda olanın görevi ve yetkileri daha faz
la veya önemli olabilir. Ama yukarıdaki aşagıdakinden büyük degildir. Kaldı ki vali 
böyle bir mukayesede milletvekilinden aşagı da degildir. Sadece farklı bir hiyerarşi
ye tabidir. Seçilmiş-atanmış ayrımı yapıp kendilerini daha büyük sananlar kuvvet
ler ayrımı sistemini anlamamışlar demektir. Bu kadar basit bir şeyi bunca zaman 
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anlamamak için bir neden olmalı. Bürokrasinin askeri kanadına karşı güçsüzlük 
duygusu, sakın sivil kanadı küçümsemek şeklinde ortaya çikmasın? Eger öyleyse. 
yarın hiçbir karakala giremezseniz şaşırmayın . Aşagılanan bürokratın kendisine has 
engelleme imkanları oldugunu unutmayın. İşleri kördügüm etmeden çözmesini ög
renmeliyiz. 

iŞKENCE, ORGANiZE 
06-03-2000 Hürriyet 
Haber 

Meclis 'te bir basın toplantısı düzenleyen İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sema 
Pişkinsüt, karakolda ele geçirdikleri işkence aletinin tek kişitarafından kullanılama
yacagını bildirdi. Birkaç polisin açıga alınmasıyla sorunun çözülemeyecegini de be
lirten Pişkinsüt. İstanbul Valisi Çakır'ınaçıklamasıyla ilgili, "Vali'yi ciddi bilirdik" de
di. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sema Pişkinsüt, İstanbul'da yaptıkla
rı karakol baskınlarında ele geçirdikleri işkence aletlerinin tek kişi tarafından kulla
nılamayacagını, bir kaç polisin açıga alınmasıyla sorunun çözülmeyecegini vurgula
dı. TBMM İnsan Hakları Komisyonu toplantı salonunda Cezaevleri Alt Komisyonu 
üyeleri ANAP'lı Emre Kocaoglu ve DYP'li Kadir Bozkurt ile basın toplantısı düzenle
yen DSP'li Pişkinsüt, buldukları 'işkence aleti'ni şöyle anlattı: 

Vali'ninki Ciddiyetsizlik 
"Bu alet 2 veya 2.5 metre boyutunda, l0xl5 santim çapında kalasdan oluşmak

tadır. Üzerinde 8-1 O metre uzunlugunda askı şeritleri ve koltuk altlarına yerleştiril
rnek üzere hattaniyeler bulunmaktadır. Bu alet tek kişi tarafından kullanılamaz. İs
tanbul Valisi Erol Çakır, buldugumuz işkence aleti konusunda. 'Birileri bir sopa bul
muş büyütmeye gerek yok. Dış kaynaklı bu tür çalışmaları önemsememek lazım' di
yor. Sayın Valiyi biz ciddi bir bürokrat olarak biliriz. Ama kullandıgı birileri ve dış 
kaynaklı çalışmalar gibi ifadeleri talihsizliktir. Şov yapılmaya kalkışılırsa bu olaylar
dan sonuç alınamaz. Biz son derece vatanseveriz ve şerefli bir görev yapıyoruz. Poli
sin de gerçek dostuyuz. Bu tür çarpık uygulayıcaların polis teşkilatından ayıklan
ması, pelisimize olan güveni artıracaktır." 

Alet Yok, izler Var 
Pişkinsüt, 3 Mart'ta gece saat 22 .30'da başlayıp sabah saat 06.30'a kadar denet

ledikleri 4 karakolda işkence aleti bulamadıklarını . ancak bu tür aletlerin kullanımı
na zemin hazırlayan işaret ve çukurlarla duvarlarda askı için yuvalar belirledikleri
ni söyledi. Pişkinsüt. yetkililerin faturayı bir iki polise kesip sorunu çözmek istedik
lerini de ileri sürdü. Pişkinsüt. işkence izlerine rastladıkları karakollarda, her şeyin 
düzgün olduguna dair denetleme tutanakları bulunduguna ·dikkat çekerek, "Kara
kollarda inceleme yapan savcı ve müfettişlerle, olayı bilip de bilmiyor gibi davranan 
tüm yöneticiler işkenceden sorumludur. Bu bir anlayış ve sistem meselesidir" diye 
konuştu . 
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MÜNFERİT FİLİSTİN ASKlSI 
07-03-2000 Milliyet 
Makale 

FİKRET BİLA - TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Dr. Sema Pişkinsüt , 
karakolda "Filistin Askısı'' bulmuş ... "Münferiden bir karakolda başıboş gezerken" 
Pişkinsüt'e yakalanan askıyı tanıyan çıkmamış! Karakolda bir "yabancı madde" mu
amelesi görmüş ünlü askı. .. - Kardeşim bu ne?- Ne ne? - Bu bu ... - O ne mi? - Ha
yır. Bu ne? - Valiahi efendim, bunca yıllık polisligim var. Ben böyle bir şey görme
dim? Yani ilk defa görüyorum ... - Filistin askısı diye bir şey du yınadın mı? - Yok, val
lahi. Askı duymuşum da, Filistinllsini duymamışım. Benim evdede bildigin tel askı 
var, hani ceket. gömlek falan asmak için. Belki komserim bilir ... - Komserim, millet
vekilim soruyor da, 'bu ne' diye? Sen bilebildin mi? - Allah , Allah bu ne ya? Nereden 
gelmiş karakola. İlk defa görüyorum vallahi? Ulan kim bıraktı bunu bizim karako
la? - Beyefendi. bu Filistin Askısı. işkence aleti yani. Bunun karakoldane işi var? -
Vallahi, hanımefendi, ben şimdi sizinle görüyorum yani. Münferit bir şey galiba ... -
Peki karakol amiri biliyor mu bunun ne oldugunu? - Sayın milletvekilim, şimdi şöy
le; uzun bir sopa gibi bir şey ama tam olarak ne oldugunu çıkaramadım. Bu delik
ler, üzerinde şeritler falan . Allah Allah ne işe yarıyor ki acaba? Yoksa çocuklar böy
le şeritleri yular gibi tutup sopaya da ata biner gibi binip oynamasınlar. Bizim ço
cukken fasulye çubuklarına bindigirniz gibi. Belki de mahalledeki çocuklar böyle bir 
at falan yaptılar galiba ... Ve ünlü Filistin askısını karakolda tanıyan çıkmadı!.. SE
MA Hanım, askıyı yüklenip Ankara'ya getirdi belki tanıyan çıkar, diye. Maksadı hal
ka gösterip soracak: - Bu ne? Bunu tanıyan var mı? Ama soramadı ... Askıyı "tanı
yanlar" rica ettiler: - Sayın milletvekilim. lütfen "bu"nu basma göstermeyin. Halkı
mızı boşu boşuna korkutmayalım. Münferit bir askıdır. .. Sema Hanım, askıyı halka 
arz edemedi ama içinde de bir ukde kaldı .. . Ne olsa İnsan Hakları komisyonu Baş
kanı. Askıyı gösteremeyince "arif olan anlar" düşüncesiyle "tarif'e başladı: - Boyu 2 
- 2 .5 metre, çapı 10 - 15 santimetre olan bir kalas . Üzerind~ delikler var. Bu delik
lerden geçen şeritler var. Bu şeritlerle insanların kolları baglanıyar galiba. Sonra kol
tuk altlarına yerleştirilmek üzere battaniyeleri de var. - Bilin bakalım bu nedir? -Ta
mam şimdi bulduk: Filistin askısı. .. Filistin askısı. .. Filistin askısı bu .. . Türk polisin
den kaçar ama Türk halkından kaçar mı? 

FİLİSTİN ASKlSI GEREKLİDİR! 
07-03-2000 Akşam 
Makale 

YALÇIN PEKŞEN- TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Sema Fiş
kinsüt'ün İstanbul Küçükköy Polis Karakolu 'ndaki 'Filistin askısı'nı alıp götürmesi 
iyi olmamıştır. Çünkü Küçükköy Karakolu kısa bir süre için bile olsa Filistin Askı
s ız kaldıgı gibi, Pişkinsüt'ün 'işkence bizim yasalarımızda suçtur' demesi de pişmiş 
aşa soguk s u katmıştır. İstanbul Valisi Erol Çakır'ın, eski bir polis müdürü olarak 
kendisini uyararak 'Birileri karakolda sopa bulmuş' demesi ise işe yaramamıştır. 
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Pişkinsüt'ün valinin bu uyarısına itiraz etmesi bir kişinin milletvekili, bakan. hatta 
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olabilecegini ama yine de dünyadan ha
bersiz olabilecegini gözler önüne sermiştir. Vali niye böyle konuşmuştur? Çünkü kır 
saçlı valimiz saçlarını degirmende agartmamıştır. Vali eger karakollarda Filistin as
kısı ve diger işkence aletleri olmasa. polisin bu suskun milletin agzından tek sözcük 
alamayacagını. yaptıgını 'zinhar' inkar edecegıni. hatta suçüstünde yakalandıgında 
bile 'ne yaptıgı· soruldugunda. tıpkı Nasreddin Hoca gibi 'Ben ne yaptıgımızı biliyor 
muyum?' şeklinde cevap verecegine can-ı gönülden inanmaktadır. Bu görüşe. hiçbir 
valilik deneyimi olmayan ama saçlarını Babıali'de agartmış biri olarak ben de can-ı 
yürekten katılıyorum. Filistin askısı bize elbise askısı kadar. hatta ondan bile daha 
fazla gereklidir. Çünkü eger Filistin askısı ve diger işkence ·aletlerı olmasa. olacak 
şeyleri bir düşünün: Diyelim, bir cinayet işlendi ve polisimiz derhal olay yerine inti
kal etti . (Niye gitmez de intikal eder. bilemeyecegiml Olay yerini araştırdı. suç delil
lerini topladı . Parmak izi, kan izi. DNA izi aldı. Evi araştırdı . her şeyin fotografını 
çekti, kırık camları inceledi, kapının kilidini kurcaladı vs. Sonra bu bilgi ve bulgula
rı karakota getirip, üzerinde düşünmeye başladı. Siz herhangi bir polisin yüzüne 
baktıgınızda. bu kadar delilden suçluyu bulabilecegı gıbı bir izlenime kapılıyor mu
sunuz? Ne yalan söyleyeyim; ben kapılmadıgım gibi. suçlunun kendi ayaklarıyla 
oraya gelse bile kaçırılabilecegi duygusuna kapılıyorum . Karakollarda tutulmuş bir 
' zabıt'ın okunınası dahi, karakol polislerinin cinayet mahallinde, en iyi ihtimalle 'öl
dürülen kişi'den başka birini bulmaları olasılıgının sıfırın epey altında olabilecegını 
kolayca gösterecektir. O yüzden bize Filistin askısı gereklidir. Bir askı icabında bir 
tek suç için birkaç suçluya birden ulaşmamızı saglayacak güzelliktedir. Sonra siz bu 
suçlular arasından en suçlu olanı seçebilir ve cezasını görmesi için adalete teslim 
edebilirsiniz . Büyük bir olasılıkla adalet. o şahsın cezasını vermek yerine heraat ka
rarı verebilecektir. Ama ne gam? Nasıl olsa elinizde daha az suçlu olsalar bile. en az 
iki suçlu daha vardır. Onları da sırayla askıdan çıkarıp adalete teslim edebilirsiniz. 
Eger Filistin askısı olmasa. Allah korusun. polis teşkilatı da olmayabilir. Karakollar 
ortadan kaldırılabilir. binaları ve eşyaları satılabilir: telefon. elektrik ve işkence aleti 
masrafından epey tasarruf saglanabilir. Ne var ki. bunlar yapılamaz. Çünkü biz 'şu 
ahir ömrümüzde' kimbilir kaç pişkinin kaç Filistin askısını karakollardan alıp teşhir 
ettigini görmüş. ancak yine de Filistin askısız bir karakol görmemişizdir. 

RAPORU AÇlKLAYlN 
09-03-2000 Milliyet 
Makale 

ŞAHİNALPAY ·TBMM İnsan Haklan Komisyonu üyeleri. 1 Mart günü yaptıkla
rı basın toplantısında İstanbul'daki denetlemelerinde Küçükköy sernUndeki bir ka
rakolda çocuk zanlılara karşı kullanıldıgı belirlenen "falaka" ve "Filistin askısı" deni
len işkence aletleri bulduklarını açıkladılar. Karakol yetkilileri aletleri "Daha önce 
hiç görmediklerini: ne işe yaradıgını dahi bilmediklerinf' söylediler. İstanbul Emni
yet Müdürü, açıga alınan karakol amirine "Bir avuç ineiri berbat ettiniz" diye çıkış
tı . İstanbul Valisi ise. "Birileri bir sopa bulmuşlar. ne oldugu bel11 degil ... Münferit 
bir olay. büyütmeyin ... " dedi. Komisyon. denetlemelerini İstanbul'un öteki dört ilçe-
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sindeki karakolları da kapsayacak şekilde genişletti. Başkan Sema Pişkinsüt. bu de
fa "Malzemelerin karakollardan temizlendigini'' ancak yine de "bu tür aletlerin kul
lanımına zemin hazırlayan işaretler" tesbit ettiklerini belirtti: yetkililer "faturayı bir 
iki polise kesip sorunu çözmek istiyor" dedi. İçişleri Bakanlıgı·nın konuyla ilgilenme
mesinden yakındı. 21. Dönem TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun işkence ile ilgi
li ilk bulguları böyle ... Medyada bu haberleri izlerken. aklıma 20. Dönem TBMM İn
san Hakları Komisyonu'nun yurt çapında, Diyarbakır'dan Mugla'ya kadar rasgele 
seçilmiş 14 ilcteki cezaevi ve karakollarda yaptıgı incelemeler sonucunda kaleme al
dıgı, biri genel degerlendirmeyi de içeren 15 klasör uzunlugundaki rapor geldi. Söz 
konusu raporun içerigi hakkında kulagıma gelenler, dehşet ve utanç verici nitelik
teydi. Niçin kamuoyuna açıklanmadıgına dair duyduklarım belki daha da beterdi: 
Devleti zor durumda bırakmaktan çekinilmişti ... Bu "açıklarsak devlet zarar görür" 
zihniyeti. devletin ve toplumun çok daha derinden yaralanması sonucunu dogurdu
gu gibi. dünyayı aldatmaya da hiç bir şekilde yaramıyor. Avrupa Birligi'nin ve Avru
pa Konseyi'nin çeşitli raporları gibi ABD Dışişleri Bakanlıgı·nın 25 Şubat'ta açıkla
nan raporu da "AB üyeligine aday, AK'nin 50 yıllık üyesi" Türkiye'de işkence ve kö
tü muamelenin yaygın bir şekilde uygulandıgını: geçen yıl en az 12 kişinin işkence
de öldügünü: sorumluların çogunun kovuşturulmadıgını. pek azının hafif cezalarla 
kurtuldugunu bütün dünyaya ilan ediyor. TBMM İnsan Hakları Komisyonu eger iş
kenceyle mücadelenin yalnızca ucundan tutmayacak ise. öncelikle geçen dönem ha
zırladıgı raporu kamuoyuna açıklamalı. Amerikan Dışişleri Bakanlıgı'nın. Avrupa 
Birligfnin. Avrupa Konseyi'nin. Uluslararası Af Örgütü'nün ve İnsan Hakları İzleme 
Örgütü'nün Türkiye'de insan hakları ihlalleriyle ilgili raporlarını da Türkçeye çevirip 
yayınlamalı. işkencecilere verilecek cezaları arttırmak. öteki yasal önlemleri almak 
işkenceyle mücadele için elbette gerekli ama asla yeterli degil. Asıl olan yasama de
gil uygulama. Asıl olan Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan başlayarak yönetimin ar
tık bu ülkede işkenceye asla ve asla izin verilmeyeceginin işaretini bütün ülkeye . ke
sin bir şekilde vermesi; işkencecileri ve kim olursa olsun işkenceyi örtbas etmek is
teyen yetkilileri derhal görevden alarak haklarında kovuşturma açma kararlılıgını 
göstermesi. 

İSTANBUL VALİSİ'NE TARİHTEN ÖRNEKLER 
10-03-2000 Star 
Makale 

HALİT KAKINÇ - Çarşamba günü. Mehmet Y. Yılmaz. sütununda çok güzel yaz
dı. Olaya. 'Vali Bey istifa etmeli' diyerek konulması gereken son noktayı koydu. Mut
laka hatırlamış almalısınız. Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün karakollarda 'Filistin As
kısı' diye bilinen işkence aletleri bulması ile ilgili olarak İstanbul Valisi'nin verdigi 
cevaptan söz ediyorum. 'Birileri, karakolda bir sopa bulmuş. Fazla büyütmeye gerek 
yok' şeklinde inanılmaz bir ifade kullanınıştı Sayın Vali. Gerçekten pes! Günün bi
rinde yazılı normların uygulandıgı bir ülkede yaşayabilecek miyiz diye merak ediyo
rum. Ve milyonlarca insanımız adına içimden şöyle haykırmak geliyor: 'Biz, tebaa 
deg111zl' Aklımda, birbirine son derece zıt gibi gözüken, ama özleri aynıiki örnek var. 
Sayın İstanbul Valisi'ne aktarmak istiyorum. Birinci örnek. İslam Tarihi'nden alın-
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ma. Hizbullah sayesinde tanık oldugumuz manevi inançlarla ilgisi olmayan son sah
nelerden sonra. böyle bir örnege ihtiyacımız var: 

Böylesine Bir Zulmü Cezasız Bırakamam! 

Hz. Ömer, günlerden bir gün Necefi ziyaret eder. Ve sıcagı sıcagına hassas bir ola
yın üzerine geldigini fark eder. Şikayetçi konumunda sırım gibi bir delikanlı çıkartır
lar karşısına. [Vali bana iki tokat attı) diye yakınır delikarılı. Hz. Ömer. bir arı bile te
reddüt etmeksiniz kararını açıklar : [Tez, Vali'yi buraya getirin. Derhal, bu delikanlı 
da ona iki tokat atsın! .. ] Ardından, aralarında ünlü Amr İbn-ül As'ın da bulundugu 
çevresindekilere döner ve kararının gerekçesini açıklar: [Ben , şu veya bu gerekçeyle 
olsun, bir devlet görevlisi tarafından yapılmış olan bir zulmü cezasız bırakamam!]' 

İkinci örnegi, subaylıktan ayrılma çok sevdigim bir arkadaşımdan dinlemiştim: 

General Yudeniç Adlı Bir Komutan 

'Karasu-Aras sıradaglarını bilirsiniz. Boydan boya uzanır ve Muş Ovası'na geçe
bilmek için sadece ve sadece Kılıçgedigi'nde bir açık verir. Yıllardan 1917. Osman
lı'nın son ve en karanlık günleri. Osmanlı dörtbir cephede savaş veriyor. Rus Ordu
su, işte bu ünlü Kılıçgedigi'ni aşıyor ve Muş'a giriyor. Rus Ordusu'nun başında Ge
neral Yudeniç adında bir komutan var. Halk. 'Moskof İşgali' yüzünden kanlı gözyaş
ları dökmeye hazırlanırken. hiç beklenmedik bir olay ile karşılaşıyor. General Yude
niç, doguştan iyi bir insarı. Bırakın zulüm yaptırmayı, köy k<;>y dolaşıyor. İnsanların 
tek tek hatırını soruyor. Bir eksikleri veya şikayetleri var ise derhal üstesinden ge
linmesi için yardımcı olmaya çalışıyor.' Aradarı yıllar geçiyor. Arkadaşım bölgeyi do
laşırken, kahvelerde hala öyküleri anlatılıyor Yudeniç'in. Rus Ordusu ve işgal unu
tulmuş ... Yudeniç'in insanlıgı zihinlerde yer etmiş. Şimdi... Benim kafama takılan bir 
soru işareti var. İstarıbul Valisi, bu ifadeyi niye kullandı?. Milletvekillerinin tespitle
rini küçümser gibi görünerek bizi böyle bir şeyin olmadıgına mı inarıdırmak istiyor? 
Yoksa. düşünmesi bile hiç mi hiç hoş degil ama. aba altından sopa mı gösteriyor? 

FİLİSTİN ASKlSI'NA DAVA ZOR AÇlLlR 
11-03-2000 Radikal 
Haber 

TBMM İnsarı Hakları Komisyonu tarafından İstanbul'daki karakollarda yapılan 
incelemeler sırasında Gaziosmanpaşa Küçükköy Karakolu 'nda bulunan 'işkence 
aletleri'yle ilgili adli soruşturma başlatıldı. Dava açılması için söz konusu aletlerle iş
kence yapılıp yapılmadıgının saptanması gerekiyor. Avrupa Birligi'ne tam adaylık 
sürecindeki Türkiye'de yıllardır inkar edilen işkence , Küçükköy Karakolu'nda orta
ya çıkarı 'Filistin askısı' ve 'falaka'yla belgelenmişti. Komisyon üyeleri yaptıkları açık
lamalarda. aletlerin birçok kişi üzerinde uygulandığının saptandığını belirtirken. 
En:niyet Genel Müdürü Turan Genç de aletlerin eskiden kalma oldugunu söylemiş
ti. Istanbul Valisi Erol Çakır'ın aletleri 'basit birsopa' olarak niteleyerek, büyütmeye 
gerek görmedlgi olayla ilgili İçişleri Bakarılıgı müfettiş görevlendirdi. İSO 9002 Kali
te Belgesi almak için çalışan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise işkence aletlerinin bu
lunmasıyla ilgili idari soruşturma başlattı. Karakol Amiri ile Araştırma Büro Amiri 
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disiplin soruşturmasının selameti açısından görevlerinden alındı. Adli soruşturma 
başladı Öte yandan. basında çıkan haberleri ihbar olarak degeriendiren Gaziosman
paşa Cumhuriyet Başsavcılıgı da olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın kamuoyuna 
yansımasının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, söz konusu aletlerin ki
şiler üzerinde kullanıl ıp kullanılmadıgı araştırılacak. İşe aletlerin karakala ne zaman 
girdigini araştırınakla başlayan savcılık, soruşturma kapsamında magdur oldugunu 
iddia eden kişilerin ifadesine başvurlabilecek. Ayrıca aletleri kullanan polislerin be
lirlenmesi için de çalışmalar devam ediyor. 

MECLiS'E iŞKENCE iHBARI YAGIYOR 
12-03-2000 Milliyet 
Haber 

İstanbul'da karakol baskınlarında işkence aletleri ve işkence yapıldıgına ilişkin 
izler bulan TBMM İnsan Hakları Komisyonu 'na. çok sayıda işkence ihbarı geldigi ög
renildi. Komisyona yazılı başvurmaktan kaçınan işkence magdurları. dogrudan Baş
kan Sema Pişkinsüt ile görüşmek istedi. Napali'de Avrupa - Akdeniz Kadın Parla
menterler toplantısına katılması nedeniyle Pişkinsüt'e ulaşmakta zorlanan işkence 
magdurlarının, Türkiye'nin degişik yörelerinde özellikle sorgu aşamasında. karakol
larda işkence görd"\iklerini iddia etmeleri dikkat çekti. Pişkinsüfün yurtdışında ol
ması nedeniyle ihbarlan yanıtlayamayan komisyonun, bayramdan sonra özellikle İs
tanbul'a ilişkin yapacagı çalışmada bu ihbarları da degerlendirecegi bildirildi. Ko
misyon l998'de Mugla Armutalan Polis Karakolu'nda bulunan manyetolu telefon. 
askı ve falakayla İstanbul baskınlarında el konulan askıyı basma gösterip gösteril
meyecegine de bu çalışmanın sonunda karar verecek. Ulucanlar Cezaevi'nde 1 O ki
şinin yaşamını yitirmesine neden olan operasyonları bütün yönleriyle inceleyen alt 
komisyon. bayramdan sonra raporu kesinleştirmek üzere biraraya gelecek . Bu ra
pordan hemen sonra İstanbul'da özellikle Bayrampaşa'ya ilişkin incelemeler rapor 
haline getirilecek. 

KÜÇÜKKÖY SABIKALI ÇlKTI 
12-03-2000 Radikal 
Haber 

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun denetimleri sırasında 'falaka' ve 
'Filistin askısı' bulduklan Küçükköy Karakolu'nun sicili kabarık çıktı. Karakolda 
görevli polislerin 18 yaşından küçük dört çocuğa işkence yaptıkları iddiasıyla yargı
landıkları belirlendi. Cop, tekme ve soguk su işkence aletleri nedeniyle gündeme ge
len Küçükköy Karakolu 'nda 1998 yılında iki ayrı işkence olayında dört çocuga iş k en
ce yapıldıgı iddiasıyla açılan davalar sürüyor. işkence davalarından ilki 16 yaşında 
gasp suçuyla gözaltına alınan M.Y. ile ilgili. Dava dosyasındaki anlatımlarında ll 
Temmuz 1998 günü gözaltına alındıgını belirten M.Y .. karakolda. cop ve tekmeyle 
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dövüldügünü. soguk suyla ıslatıldıgını öne sürdü. iddialar üzerine başlatılan soruş
turma tamamlanarak, bir yıl sonra Küçükköy Karakolu'nda görevli polis memurları 
Hakan Savaş. Gökhan Şimşekoglu. Hikmet Yaşar Aşkar ve Zakir Altuntaş hakkında 
'kötü muamele' suçlamasıyla dava açıldı. Suçun niteligine göre Gaziosmanpaşa 3. 
Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, müdahil avukat Fatma Karakaş'ın itirazı 
üzerine 'işkence' suçlamasıyla Eyüp 1. Agır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahke
meye Adli Tıp'tan gönderilen raporda da M.Y.'nin 'küt bir cisimle dövüldügü· belge
lendi. Sanık polislerin 5 yıl hapis istemiyle yargılandıgı davada mahkeme, bugüne 
kadar ifade vermeyen sanıklar hakkında ·gıyabi tutuklama· kararı çıkardı. 

15 yıl hapis Küçükköy Karakolu'nun işkenceden yargılandıgı ikinci davada ise 18 
yaşından küçük üç magdur bulunuyor. 1998 yılının Temmuz ayında 'hırsızlık' yap
tıkları gerekçesiyle gözaltına alınan E.B. (17). O.Y. ( 16) ve K. S. ( 17) Küçükköy Kara
kolu'na götürüldü. Burada altı gün gözaltında tutulan gençler. verdikleri ifadede yo
gun işkenceye ugradıklarını anlattı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılıgı'nca yürü
tülen soruşturma tamamlandı. Aralarında M.Y.'ye de işkence yapmaktan yargılanan 
Zakir Altuntaş'ın da bulundugu sanıklar Zekai Yakıcı, İsmail Köker hakkında yine 
'kötü muamele yapmak' suçundan açılan dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nin 'görev
sizlik' kararıyla Eyüp 2. Agır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Davada ifade veren 
magdurlar. gözaltına alındıktan sonra karakolun badrum katına götürüldüklerini 
belirtti. Elbiselerinin çıkarıldıgını söyleyen magdurlar, diz çöktüklerini ve ellerinin 
arkadan baglandıgını. bu şekilde kendilerine işkence yapıldıgını anlattı. Sanık polis
ler. Agır Ceza Mahkemesi'nde süren davada. TCK'nın 243. maddesi uyarınca 'işken
ce' suçundan ı 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. 

TANTAN'DAN iŞKENCE İTİRAFI 
16-03-2000 Akşam 

Haber 

SAADETTİN TANTAN - TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sema Pişkin
süt'ün bir karakolda filistin askıyı ele geçirmeleriyle başlayan işkence tartışmasına 
İçişleri Bakanı Sadettin Tantan da katıldı. Tantan. DSP Bursa Milletvekili AJi Ara
hacı'nın işkence ve kötü muamele ile ilgili yazılı soru önergesine verdigi yanıtta. 
1995 yılından bu yana kötü muamele ve işkence iddiaları nedeniyle polisler hakkın
da yapılan işlemleri anlattı. Tantan 'ın verdigi bilgiye göre. son beş yıl içinde TCK'nın 
kötü muameleyi cezalandıran 245. maddesi kapsamında adli yargı tarafından 2 bin 
851. işkenceyi cezalandıran 243. maddesi kapsamında da 577 polis hakkında işlem 
yapıldı: İdari yönden de kötü muamele iddiaları nedeniyle 4 bin 668, işkenceden do
layı da 569 polis hakkında işlem yapıldı. Kötü muamele yapmakla suçlanan 95, iş
kence yapmak la suçlanan 118 polis hakkındameni muhakeme (yargılamaya gerek 
olmadıgıı görüşü benimsendi. Kötü muameled n 278, işkenceden de 68.polis için ta
kipsizlik kararı verildi. Acılan davalar sonucu kötü muameleden 84, işkenceden de 
10 polis hüküm giyerken 723 polis de beraat etti. Tantan. soru önergesinde idari 
yönden yapılan işlemler ile ilgili de bilgi verdi. Buna göre. kötü muameleden dolayı 
3 polis uyarma. 71 polis kınama; ı ı polis aylık kesimi, 218 polis kısa süreli durdur-
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ma. 81 polis uzun süreli durdurma. 6 paliste meslekten ihraç ile cezalandırıldı. 453 
polis hakkında açılan soruşturmalar ise devam ediyor. işkenceden dolayı da bir po
lise uyarma. 3 polise kınama. bir polise aylık kesimi, 3 polise kısa süreli. 4 polise de 
uzun süreli durdurma cezası verildi. 70 polis hakkında açılan soruşturmalar da de
vam ediyor. 

İKİ AYRI DEVLET ANLAYlŞI 
17-03-2000 Milli Gazete 
Makale 

ZEKi CEYHAN - TBMM İnsan Hakları Komisyonunun bazı karakollarda buldu
gu işkence aletleri üzerindeki tartışma giderek ilginç boyutlar kazanıyor. Bir taraf bu 
tür işkence metodlarının çagdaş bir devlete yakışmayacagını savunarak sorumlula
rın cezalandırılmasını isterken bir taraf ise olayı hafife alarak çagdışı yönetim anla
yışından sergilemeler yapıyor. TBMMİnsan Hakları Komisyonu bir karakolda işken
c yapılmaya yönelik alet buluyor. bu karakolun baglı oldugu vali ise "Bir sapa bul
muşlar büyütmeye gerek yok .. diyor. Bundan da vahimi olayı dış kaynaklı çalışma
larla baglantılandırması. TBMMİnsan Hakları Komisyonu dıŞ kaynaklı çalışmalarla 
nasıl baglantılı gösterilir? 

Ortada iki ayrı devlet anlayışı var. Biri devleti çagdaşlaştırmak için can atıyor. Di
ger çagdışı bir anlayışı savunuyor. Her ikisi de aynı devletin mensupları. işkencesiz 
bir yönetim tesis etmek çok mu zordur? 

Efendim suçlular zora başvurmadan itirafta bulunmuyorlar gibi bir savunmayla 
karşunıza çıkabilirler. Dogrudur zora baş vurarak insanlara suçlarını itiraf(!) ettiri
yorlar. Daha sonra savcının ve mahkemenin huzurunda insanlar işkence ile bu ifa
deleri verdiklerini söyleyerek ilk ifadelerini reddediyorlar ve çogu kez inandırıcı olu
yorlar. Karakollarda verilen ifadeler hep geçersiz sayılıyor. Bu tür insanlık ayıpların
dan kurtulmanın tek yolu var. Dalıa çok özgürlük ve daha çok hoşgörü. Bu yolu ter
cih ettiginiz zanıan suçlunuz yada suçlu saydıklarınız azalacaktır. Ama siz herkesi 
potansiyel suçlu olarak görürseniz, gözünün üstünde kaşının bulunması bile suç 
olarak kabullenilirse ve hepsini suçlarını itiraf için zorlarsanız elbette işkence alet
lerine ihtiyacınız olacaktır. Tek tesellimiz işkenceyi savunanlar ve işkenceden yana 
tavır koyanlar yada işkenceyi hafife alanlara karşı işkenceyi ciddiye alanlarında bu
lunuyor olmasıdır. İnanıyoruz ki bu insanlar işkenceyi hafife alan zihniyeti bir gün 
safdışı bırakacaktır. İşkenceyi hafife alanlar istedikleri kadar bu iyi niyetli çalışma
ları dışkaynaklı çalışmalar olarak nitelendirsinler. Şimdi biz işkence aletlerini basit 
bir sapa olarak tanımlayanlara sormak istiyoruz: Dalıa kaç· karakolda böyle sapa
lar var? Sopasız karakollar dilegiyle işkenceye karşı tavır koyanları. işkenceyi ciddi
Y alanları kutluyoruz. işkenceyi hafife alanlara ise edecek laf bulamıyoruz. 
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DEVLET SÖZÜNÜN ARDlNDA DURMALI 
18-03-2000 Milliyet 

Haber 

Devlet Bakanı Mehmet Ali İrtemçelik, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun İs
tanbul'daki karakollarda işkence aletleri bulmasının endişe verici olduğunu kayde
derek. bu konudaki eksikliklerin giderilmesi için devletin söylemlerinin arkasında 
durduğunu göstermesi gerektiğini belirtti. İrtemçelik. "Bu da geçer duygusununun 
tedavülde olması bu konuda sonuç almayı geciktirecektir" dedi. Kabinenin İnsan 
Haklarından Sorumlu Bakanı İrtemçelik, Komisyon'un bulguları konusunda söyle
necek yeni şeyler olmadığını ancak gelişmelerin bu konuda yapılacak çok şey oldu
ğunu gösterdiğini belirtti. İşkenceyi önlemenin bir tavır meselesi olduğunu vurgula
yan İrtemçelik , Türkiye'de yasal değişiklikler konusunda bir şey yapılmasına gerek 
olmadığını, işkencenin bu konudaki yasal boşluklardan fırsat bulunarak yapılmadı
ğını kaydetti. 

SAVCIFALAKAYIİSTEDİ 

19-04-2000 Milliyet 

Haber 

TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun İstanbul'daki karakol baskınları sırasında 
işkence aletleri bulması üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruştur
ma başlattı. Savcılık Adalet Bakanlığı'ndan hazırlık soruşturmasında değerlendiril
mek üzere delil niteliğinde olan belgelerle falakayı da istedi. Gaziosmanpaşa Cum
huriyet Savcısı Oktay Yılmaz Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruda, "Gaziosmanpa
şa Küçükköy Şehit Tevfik Arslan Karakolunda TBMM İnsan Hakları Komisyonu Baş
kan ve üyeleri tarafından yapılan denetlemede, falaka veya benzeri bir aletin bulun
duğuna ilişkin haberler yayınlanması üzerine, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Baş
savcılıgı'nın hazırlık soruşturması başlattıgını" bildirdi. Yılmaz başvurusunda, 
TBMM'de olduğu bildirilen, tutanak ve belgelerle falaka veya benzeri aletin Cumhu
riyet Başsavcılıgı'na iletilmesini istemesi üzerine Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk 
de TBMM Başkanlığına bir üst yazıyla, falakanın Bakanlığa gönderilmesini istedi. 
Özel kuryeyle gidecek TBMM Başkanlığı, Bakan Türk'ün başvurusunu TBMM İnsan 
Hakları Komisyonu'na gönderdi. Komisyon da "Bakırköy raporunu" tamamladıktan 
sonra falakayı ve diğer belgerle bilgileri Bakanlığa özel bir kuryeyle gönderecek. Bu 
arada İçişleri Bakanlığı'nda sürdürülen soruşturma çerçevesinde Teftiş Kurulu Baş
kanlığı. Komisyon 'dan "işkence aletinin kimlerin üzerinde ne zaman nerede kullanıl
dıgına" ilişkin bilgileri istedi. 

Ulucanlar'da işkence izi FP Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Ulucanlar ceza
evindeki operasyonla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması gerektigini belirterek, hazır
lanan otopsi raporuna göre operasyonda ölen mahkumlardan birinin testisinin ar
kasında dört parmak izi saptandıgına dikkat çekti. İnsan Hakları Komisyonu'nun 
dünkü toplantısında "Ulucanlar Raporu" görüşüldü . Alt Komisyonun üç muhalif 
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üyesinin yetkilileri suçladıgı rapor tartışmaya neden oldu. Bekaroglu. "Devlet adına 
cezaevinde bir iki psikopat işkence yapıyor, sonra devlet suçlanıyor. Olayları ortaya 
çıkarırsak önlem alınır. Devletin bu tür suçlamalarla karşı karşıya kalmasını ön
lemiş oluruz'' dedi. DSP İstarıbul Milletvekili Süleymarı Yagız'ın karıunların esas 
alınmasını istemesi ve raporda "devletin suçlanmasına" karşı çıkması üzerine 
Bekaroglu rapordan örnekler verdi. Bekaroglu, "Mahkumun birinin hayasma tekme 
atarsınız izi olmaz, ama otopsi raporlarında bir malıkurnun testisinin arkasında dört 
parmak izi saptanmış" diyerek ölen mahkumların üzerindeki darp izlerine dikkat 
çekti. Yagız'ın "Bu ne biçim rapor ben buna 300 sayfa muhaletef şerhi yazarım" 
demesi üzerine ise Bekaroglu, "Ben yıllarca bilimsel raporlar yazdım. Burada yarış
ma yapmayalım" dedi. Bekaroğlu DSP Burdur Milletvekili Hasarı Macit ve MHP 
Hatay Milletvekili Mehmet Nuri Tarhan'ın muhalefet şerhinden, "raporda kasdi 
ifadeler kullarııldıgına" ilişkin sözlerin çıkarılmasını isteyerek şöyle konuştu : "Bu 
kanun işi degil. Biz burada istedigirniz kadar 'herkes tek gö.zlü olacak' diye kanun 
çıkaralım. İnsan hakkı doğuştarı vardır, karıunlarla insarıın elinden alamazsınız . 
Uluslararası standartları esas almalıyız." 
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TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU BAŞKANLIGINA 

Komisyonumuzun 22.02 .2000 tarihli kararı ile çalışma yapmak üzere oluşturulan Alt Komisyon 
Heyetimiz Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi ile İstanbul Soruşturma ve Kovuşturma sistemi 
üzerinde 1998 ve 2000 yıllarını karşılaştırmalı olarak kapsayan inceleme ve değerlendirme 

çalışmalarını, Alt Komisyon Heyetimizin kuruluş amacına ve yetkilerine uygun doğrultuda 
tamamlan1ıştır. 

Çalışmamız sonucunda hazırladığımız "Kadın ve Çocuk Tutukevi 1998 ve 2000 Raporu" ile 
"Soruşturma ve Kovuşturma İstanbul 2000 Raporu" isimli iki rapor Alt Komisyon Heyetimizin 
tüm üyeleri tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Her iki raporu saygılarımızla arz ederiz. 03 .05 .2000 

A. Emre KOCAO LU 
İstanbul Milletvekili 

J...vJ' 

e TAR PİŞKİNSÜT 
Komisyon Başkanı 
Aydın Milletvekili 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIGI 

Toplantı No : 22 03 .05 .2000 
Kon u : "Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi I 998 ve 2000 Raporu" ile "Soruştunna ve Kovuştunna 

Istanbul 2000 Raporu" isimli iki Alt Komisyon Raporunun, TBMM Basımevinde basılmasına 
katılan Uyelerin oybirli~i ile karar verildi. 

Başkan 

Dr. Sema TUT AR 

~İŞ~-~T 
Ay~:~v,ekili 

İstanbul Milletvekili 

İR 

Üye 
Ali KESKİN 

ye 
Hüseyin AKGÜL 

Manisa Milletvekili 

Üye 

..... ........ ...... .. ..... Milletvekili 

Üye 
MehmetGÖZLÜKAYA 

,... Üye 
A.Emre KOCAOGLU 
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Başkanvekili 

Metin ERGUN 
Mu~la Milletvekili 

z b'"l 

Üye 
Kemal KÖSE 

ye 
Mehmet BEKAROGLU 

Rize Milletvekili 
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