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SUNU Ş 

Anayasamrzrn 2. Maddesi Cıunhuriyetilnizin niteliklerini "insan haklarına saygılı, 

demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti" şeklinde tanımlamıştır. Anayasamızın 81. Maddesi 

ise milletvekili andı. ilc milletvekilliğini bu ilkelere bağlılıkla koşullandırmıştır. TBMM İnsan 

Haklarını İnceleme Komisyonumuzun kuruluşunu düzenleyen 3686 sayılı Yasamız da bu amaç 

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

i11sa11 haklamıın ve hukuk devletinin gereği ve geliştirilmesi için çalışmak, biz Komisyon 

iiyesi milletvekillerinin temel görevi olduğu kadar milletvekilliğinin de vazgeçilmez şartıdır. 

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

bir dizi çalışmasını özverili bir biçimde sürdürmüş ve hazırlanan raporlarla 

sonuçlandırmıştır. "SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMA, YARGlLAMA, CEZA ve İNFAZI 

ŞANLIURFA RAPORU 1998 ve 2000" bu bir dizi çalışmanın basılan üçüncü raporudur. 

Yaptığımız iırcelemelerle, hukuk devleti bilincinde yasalardan alınan yetki kullanılarak 

demokratik rejimin eır temel uıısuru olan parlamentomuzun denetim işlevi yerine getirilmeye 

çalışılmıştır. Çalışına yönteminde ve raporlarda nesnel ölçütlere bağlı kalmaya, izleme 

sürecini uzun tutarak gelişmeleri de değerlendirme kapsamına almaya, devletimizin 

yıpratılmaması yöniinde titiz davranmaya ancak yaşadığımız sorunların da bilgiye dayalı 

olarak ortaya konulmasında açık ve dürüst olmaya özen gösterilmiştir. 

Meclis Başkanımız Sayın Yıldırım AKBULUT, çalışmalarımıza ve raporlarımıza 

Meclisimizin en üst makamı olarak sahip çıkmışlar, gereği hususunda her türlü destek için 

emir ve müsaadelerini esirgememişler ve bizleri onurlandırmışlardır. Komisyonumuz adına 

zatı alilerille saygılarımla şükrarılarımızı arz ederim. 

Soruşturma ve Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve İnfazı Şanlıurfa Raporu 1998 ve 2000 

Raporu11un hazırla11masıııda büyük emekleri geçen, çalışmalarından kıvanç duyduğum Alt 

Komisyon üyelerimizden Diyarbakır Milletvekili Sayın S. Haşim HAŞİMİ ile Diyarbakır eski 

Milletvekili Ferit BORA'ya, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Sayın Ionna 

KUÇURADI'ye ve Alt Komisyon Heyetimizin diğer uzman ve teknik elemaniarına minnetimi 

ifade ederim. 

Raporu; insan haklarına saygının getirdiği özen ve üslup çerçevesinde, toplantılarımıza 

katılarak partiler iistii bir anlayışla inceleyen, uyumlu ve özverili çalışma ları sonucu oybir

liğiyle kabul eden Komisyonumuzun tüm üyelerine, rapora emeği geçen Komisyon 

sckreteryamıza ve Basımevi Müdürlüğümüze şükranlarımızı sunarım. 

lll 



Raporumuz ile ilgili çalışmalar kapsamında ziyaret ettiğimiz tüm kurumlarımızın yetkilileri 

ile çalışanlarına, incelemelerimiz sırasındaki yardımları ile sağladıkları katkı ve gösterdik

leri ilgi için Komisyonumuz adına teşekkür ederim. Ayrıca Şanlıurfa Cezaevlerinde 

görüştüğümüz tüm hükümlü ve tutuklulam - bizlere geleneksel konukseverlikleri ile ikram 

ettikleri çaylarını içerken bizlerle acılarını, kaygılarım, umut ve umutsuzluklarını hiç çekin

meden paylaştıkları için - esenlik dileklerimizi ve teşekkürümüzü sunarım. 

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

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

tüm basın ve medya kuruluşlarına Komisyonumuz adına teşekkür ederim. 

Raporumuzun yayımlandığı tarihten itibaren gereğinin ve iyileştirme/erin yapılabilmesi için 

çözüme yönelik çabalar hususunda katkı sağlayacaklarından emin olduğumuz yasama, 

yürütme ve yargı organlarımıza, sivil kişi ve kuruluşlara şimdiden şiikranlarımızı sunarım. 

Belirtilen amaç ve ilkeler kapsamında hazırlanmasına çaba gösterdiğimiz "Soruşturma ve 

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

Türkiye'nin tanımlanan konulardaki tercihlerini ve kararlılığını yansıtabilmesi inancı ve 

umutlara yol olması temennisi ile saygılarımla sunarım. Mayıs 2000 

n me Komisyonu Başkanı 
n Milletvekili 
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I. RAPORUN HAZ l RLANIŞI 

A.AMAÇ 

insan Haklarını İnceleme Komisyonunun amacı. 5. ı2 . ı990 tarihinde kabul edilen 
3686 sayılı Yasanın 1. maddesinde "Dünyada ve ülkemizde insan haklarına saygı ve 
konudaki gelişmeleri izlemek suretiyle uygulamaların bu gelişmelere uyumunu sag
lamak ve başvuruları incelemek" biçiminde tanımlanmıştır. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu. bu amaç dogrultusunda 20. Dönem 3. Yasa
ma Yılı ı O Şubat ı 998 tarihli 6. Toplantısında (EK ıl ceza infaz kurumlarında alan 
çalışması yapılması konusunda Komisyon Başkanlık Divanına yetki vermiştir. 

Başkanlık Divanı bu yetki uyarınca. 23 Mart 1998 tarihinde 26 Mart - 1 Nisan 
1998 tarihleri arasında Diyarbakır. Şanlıurfa. Batman ve Mardin illerinde Komis
yon ve Heyet Başkanı Aydın Milletvekili Dr. Sema Tutar PİŞKİNSÜT Diyarbakır Mil
letvekili Seyyit Haşim HAŞİMİ ve Diyarbakır Milletvekili Ferit BORA'dan oluşan 
Alt Komisyon heyeti tarafından cezaevleri. adliyeler, hastaneler, karakol ve nezaret
hanelerde incelemeler yapılmasına karar vermiştir (EK 2). 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Heyeti. 28-29 Mart 1998 günü Şanlıur
fa ilinde Kapalı ve Açık Cezaevinde , Emniyet Müdürlügünde, Sarayönü Karakolu ile 
Yenişehir Karakolunda ve Asayiş Büro Amirliginde incelemeler yapmıştır. Ayrıca 
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Adliye binasında ziyaret edilmiştir. 

B. YÖNTEM 

Şanlıurfa ilinde ilk olarak E Tipi ve Açık cezaevlerine gidilerek önce görevlilerle. da
ha sonra da cezaevinin tüm koguşları gezilerek hükümlü ve tutuklularla görüşül
müştür. İncelemelerde cezaevi içerisindeki tüm birimler gezilerek yerinde gözlem ya
pılmış. ayrıca mahkum ailelerinin görüş mahalline gidilerek ailelerle de görüşülmüş
tür (28-29 Mart ı998). 

Cezaevinin koguşlarında tutuklu ve hükümlülerce cezaevine gelmeden önce soruş
turma ve kovuşturma sırasında yaşadıkları muamele sorunları ile cezaevinin bir ko
guşunda işkenceden yeni geldigi iddiası taşıyan bir malıkurnun anlattıklarının ışı
gında. Heyetimiz tarafından Şanlıurfa Emniyet Müdürlügü'nün çeşitli birimlerinde 
ve bazı karakollarda incelemeler yapılmıştır. 

Daha sonra Şanlıurfa Adliyesinde yapılan incelemelerde Adli Tıp Kurumuyla ilgili 
bilgiler alınmış ve cezaevinde işkence iddiasında bulunan tutuklunun adli dosyası 
Heyetimizce incelenerek bu kişinin ugradıgı işkence ile ilgili suç duyurüsunda bulu
nulmuştur (29 Mart 1998). 

Çal ışmaların tümü. TBMM'nin yeminli stenografları ve ses kayıt teknisyenleri tara
Tından heyetin tüm üyelerinin ve inceleme sırasında hazır bulunan görevlilerin hu-
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zurunda kayd a geçirilmiş ve resimlenmiştir. Dah a sonra d a Meclis Tuta n a k Müdür
lüğü 'nce çözümleri yaptınlarak incelem e tu tanak larında yer almaları sağlanmış tır. 

Görüşülen tutukluların tuta n a kla rda yer a la n a d ve soyadları ile sorgu tarihle ri ka 
patılmış olup , a d ve soyadia ra sıra numaras ı ve rilmiş, sorgu ta rihleri ve tutuklula 
rın kimlikle rine ilişkin bilgilerin olduğu yerler ra por içinde boş bırakılmış tır. Komis 
yonda tutula n ve Meclis arşivine gönderilen. nüs halarda bu bilgiler açık halde m ev
cuttur. 

Su ç duyurus u yla ilgili yargı s ürec i Cumhuriyet Savcısının idd ian arneyi hazırladığı 

04.05. 1998 tarihinden itiba ren 3686 Sayılı İnsan Haklarını İnce leme Komisyonu Ya
sası uyarınca Komisyonumuz tarafından izlenmiş tir. 

Yargı s üreci tamamlanıp ü s t m ahkem e tarafından da anandık tan sonra Şanlıurfa 
Cumhuriye t Başsavcılığından suç duyurusunda bulunulan kiş iye a it dava dosyası 

22 Şubat 2000 tarih ve A . Ol.l.İHK / 929 sayılı yazımız ile 3 Ma rt 2000 ta rih ve 
A. Ol.l.İHK / 949 sayılı tekid yazımızla istenmiş tir. 

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca 28.3.2000 ta rihinde gönderilen ilgi dosya Ko
misyonumuza 4 Nis an 2000 tarihinde ulaşmıştır. 

Rapor içeriğinde : ( • ı işare ti ile sunulanlar, konu ile ilgili ikinci şah ısların beyanları. 

( ~ ı işareti ile b elirtilenle r ise Heyetimizin tespitle ridir. 

1998 yılında Şanlıurfa iline ait soru şturma-kovuşturma. yargılama , ceza ve infazı 

s is temlerine ilişkin incelem ele riy le başlayan çalışma . 2000 yılında sonuçla n a n yargı 

aşaması da dikkate alınarak Komisyonumuzca ra por h a line getirilmiştir . 

Komisyonumuzun 9 .5 .2000 tarihli toplantısında toplantıya katı lan tüm üyelerin 
katkıları ve oybirliği ile kabu l edilerek Komisyon Ra poru haline gelen "Soruşturma

Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve infazı Şanlıurfa Raporu 1998 ve 2000" gereği 
için basılarak yayımlanmıştır. (Ek 15 . Ek 16) 

Alt Komisyon çalışmalarına a it 1998 yılı TBMM Tutanakları Ek 14'd e sunulmuştur. 
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II. CEZAEVLERiNDEKi İNCELEMELER 

A. CEZAEvi İLGİLİLERİ İLE GÖRÜŞME 

Cezaevi ile ilgili ola rak Şanlıurfa Başsavcısı Hüseyin Fidansoy, Mümessil Savcı A. 
Ka dir Niksarlı. Cezaevi Müdür Vekili Ahmet Akar. Sosyal Hizme t Uzmanı Aşir Kaya
başı, Sağ;I ık Müdür Yardımcısı Dr. Faruk Aslan ve Cezaevi Kara kol Komutanı Jan
darma Ast . Başçavuş Fehmi Başbagcı Heyetimize aşagıdaki bilgileri vermiştir : 

• Kapalı Cezaevinin ka pasitesi 500. Açık Cezaevinin ise 150 dir. Kapalı Cezaevinde 
30 kiş ilik 18 kogu ş bulunmaktadır. Bu koguşların ikisinde halen tamirat yapıl 
maktadır. Açık Cezaevi 7 koğuştan oluşmaktadır (Şanlıurfa Tutanak 1998, Sayfa 
No. 1) . 

• Kapalı Cezaevinde halen 134'ü hükümlü. 205'i tutuklu, Açık Cezaevinde ise 154 
hükümlü ve toplam olarak 493 kişi bulunmaktadır. (EK 3) Terör hükümlü ve tu 
tukluları arasında . PKK. İBDA-C ve VASAT mensupları vardır. (Şanlıurfa Tuta
n a k 1998, Sayfa No . 1-2 ). 

• Cezaevinde doktor ve öğretmen bulunma m a kta, an cak bir sosyal hizm et uzmanı 

görev yapmaktadır (Şanlıurfa Tutanak 1998 , Sayfa No . 2-3). 2000 yılı itiba riyle 
d e Cezaevinde hala tabip. diş ta bibi, ps ikolog ve ögretmen bulunmamaktadır. 

• Sosyal hizmet uzmanı , tutuklu ve hükümlülerden başka. onların aileleri ile de 
görüşmekte ve karş ılaştıkları sorunları çözm ed e yardımc ı olmaktadır (Şanlıurfa 

Tutanak 1998. Sayfa No . 2-3 ). 
• Cezaevine dışarıdan öğretmen gelmekte; okuma-yazma kursunda n başka. farklı 

düzeyle rde diplomalara götüren kursla r açılmaktadır. Okuma-yazm a kursunu 
alan 122 kişiden 22 s i okuma-yazma kursu b elgesi. s onra da ortaokul diploma
SI, toplam ola r a k da 38 kiş i ortaokul diplaması almış bulunmaktadırlar. Ceza
evinde 18 açık öğretim lisesi öğrencisi vardır. Ayrıca ÖSYM sınavına katılan ve 
ikis i kazan a n 4 ögrenci m evcuttur. 6 s ı bu cezaevinden olma k ü zere, 17 hüküm 
lünün ka tılacağı ÖSYM sınavı bu cezaevinde yapılacaktır (Şanlıurfa Tutanak 
1998. Sayfa No . 4). 

• Açılan m eslek kurslarına, örneğin kalorife r tesisatç ılığı kurs una katılanlara ser
tifika verilmektedir. 

• Cezaevinin kitaplığında yaklaşık 5000 kitap bulunmaktadır. Bunların çoğu Ba
kanlıkça gönderilen kitaplardır (Şanlıurfa Tuta n a k 1998 , Sayfa No . 7). 

• Cezaevinde ka pasitesi küçük olan demir. m a ra ngoz. kundura . c ilt. hal ı a tölyele
ri vardır. (Şanlıurfa Tuta n a k 1998. Sayfa No. 6). 

• 1998 yılında 25 olan infaz koruma baş m emuru sayıs ı. 2000 yılında 52'ye çık
mıştır . infaz koruma memur ları sayısı da lOTden l55 'e çıkmıştır. 

• Cezaevinde h e r gün. sabah ve öğleden s onra olmak ü zere görüşme yapı 
lmaktad ı r . Cezaevindekile r hafta d a bir gün yaklaşık bir saat yakınları ile görü şe
bilmektedir. (Şanlıurfa Tutana k 1998, Sayfa No . 4). 

• Kendi illerine sevk is teyen hükümlüle rin istegi genellikle karşılanmakta; a m a tu
tuklu la r için bu i şl em yapılamamaktadır. (Şanlıurfa Tuta n a k 1998. Sayfa No . 5). 

• Açık Cezaevinde bulunanların çal ışahilmesi iç in çeşitli şirketle rle bir protokol irn
zalanma kta ve Bakanlığın onayı alındıktan sonra hükümlüler bu şirketle rd e ça
lı şmaktadır. (Şanlıurfa Tutanak 1998. Sayfa No . 5) . 

• Cezaevinde s on zamanla rda açlık grevi olmamış: da h a önce en u zun s ürelis i 15 
gün ola n bazı grevler. başka cezaevlerinde yapılan açlık grevie rini desteklem ek 
amacıyla yapılmıştır (Şanlıurfa Tutana k 1998. Sayfa No. 5-6). 
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Tutuklu S.D. : Kollarınıdan da astılar. Copla dövdüler. Su sıkıp, elektrik verdiler. Fe
nalık geç irdim. Bu sefer de ayaklarımdan asıp, yere bıraktılar. 
Başkan Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT: Ne söylemeni istiyorlardı? 
Tutuklu S.D. : Traktör çalmışım, satmışım. 
Prof. Ioanna Kuçuradi: Buraya ne zaman geldin? 
Tutuklu S.D. : !! 
Başka bir tutuklu: Yeni geldi efendim. Burada bir gece de müşahedede kalmış . 

Başkan Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT: Orada sana kimse bakarnadı mı? Cezaevi personeli 
de mi görmedi? 
Başka bir tutuklu : Biz hep böyle geliriz efendim. 
Tutuklu S.D. : Gözlerim bağlıydı. Kablo gibi bir şeyi ayak parmaklarıma, affedersi
niz erkeklik organıma bağlıyorlardı. 
Başkan Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT: Nasıl yakaladılar seni? Olayı bize anlatır mısın? 
Tutuklu S.D. : Ankara'da benim mahkemem var. Ekip gelmiş. Oradaki karakol direk
man benim oraya sevkimi istiyor. Orada bir kişi benim ismimi vermiş. Demiş ki ben 
araba çalmışım, bu tarafta satmışım. Ben ifade verdim burada efendim, dedim ki 
oradan araba almamışım. Ankara'daki ekip de geliyor, mahkemede bekliyor. Ben 
kendi korkumdan, eskiden gıyabi tevkifim olmasa, direkman Ankara 'ya götürecek, 
bu işkence görmüş halime, üstünde tekrar işkence yapacaklar bana. Korktum efen
dim. Diyor ki bana, "ya bize para verirsin ya da seni götürüp orada işkence yapaca
ğız" diyor. 
Başkan Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT: Nerede sorgulandın? Kimin sorguladığını biliyor mu
sun? 
Tutuklu S.D. : Zannedersem Emniyetteydi. Gözlerim kapalıydı zaten efendim. Dün 
geldiğime göre, önceki gün olmalı. Bir gün kaldım. Gece yaptılar. Asayiş Şube sorgu
Zadı efendim (Şanlıurfa Tutanak 1998, Sayfa No. 41). 

ilgililerin istedikleri ifadeleri gözaltına alınanlara zorla imzalatmak istedikleri 
ve bu konuda değişik yollara başvurdukları ifade edilmiştir. Tarafsız koğuştaki 
bir tutuklunun bu konuda Heyetimize anlattıkları : 

Tutuklu- 1994 ytltnda. PKK üyesi olduğum iddia edilerek yakalandtm. O zaman. Nevruza üç 
gün kalmıştı. beni yakaladt polis. Benimle birlikte 5 yaşındaki çocuğum vardı. 

Başkan Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Kız mı oğlan mt? 

Tutuklu- Oğlan. Beni götürdüler: kimi tantyorsun. kimi tantmtyorsun. nereye kayttltsınjalan 
filan ... Ben. hiçbir yere kaytt/ı olmadığımı söyledim ve "PKK'da n kimleri tanıyorsun. birisini 
söy le. yakalal: sizi btrakacağız" dedi. Ben. kimseyi tanımadığımı söy ledim. Beni aldı lar ilk 
önce işkenceye. Ben tanımıyordum kimseyi. zaten. ben. alfedersiniz. anadan doğma. kolları

mızdan asıld t/c ve cereyan veri ldi. Bir de. ters kollarımdan . böyle. filistin askısı denilen şekil

de asıldım, o çocuk beni görünce ağlamaya başladı.. 

Başkan Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Çocuğun yanında yaptılar? .. 

Tutuklu- Çocuk benim yanımda ve ağlıyordu. Dedim ki. çocuğa vurmayın: çünkü . çocuk ağia
dıkça vuruyordu çocuğa. Ben dedim ki. vurmayın çocuğa. ne istersen yap bana. 

Seyyii Haşim HAŞİMİ- 5 yaşındaki çocuğa vuruyordu! .. 

Tutuklu- Evet. 

Başkan Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT- Elektrik mi verdiler o arada? 
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Tutuklu- Elektrik verdiler. kaba dayaktan tutun. her türlü küfür. hakaret. her şeyi yaptılar. 

Ben dedim ki . çocuğumu dövmeyln. ne iste rseniz onu yaparım . Yani. kendi şeyime dayanıyor

du m . Yani. dayanıyordum derken. yapabileceğim bir şey yoktu daha doğrusu. Bana. birkaç 

Isim yazdırdılar. O zaman. özgeçmiş diye -özgeçmiş nedir. onu bilmiyordum: çünkü. okuma

mıştım. cahil bir insanım - bazı ya zılar yazdırdı/ar orada. O yazılar. d elil olarak bana karş ı kul

lanıldı. Bana "sizi bırakacağ ı z " dediler. Benim dosyama eklenen kişiler d e. daha önce ya/ca 

/anan kişile r. Onları da. benim dosyama ekledi/er. bununla ilgis i vardır. iliş kisi vardır d ediler. .. 

Bunlar. Iddianamey e geçirilmiş. iddianamey e geçirildi ve ben. o güne kadar. böyle. polis in ve

ya yargının. yasamanın. böyle bir şey yapabileceğini kim söyleseydi inanmazdım. ihtimal 

vermezdim. inanmıyordum . Yani. bir ülkenin güvenlikten sorumlu kiş i/ e rinin. kendi vatanda

şma böyle bir şey yapabileceğine . hiç Ihtimal vermiyordu m. 

Seyylt Haşim HAŞİMİ- O zaman güveniyordun yani? 

Tutuklu- Sonsuza kadar. .. 

Seyyit Haşim HAŞİMİ- Şimdi güveniyor musun? 

Tutuldu- Nas ıl güve neyim?! Benim başıma böyle bir şey yapana. Bir polis me muru ve onu 

din/eyebilmiş savcı ... B en. nasıl güveneyim o savcıya ?Savcıya götürü/düm ve d edim ki. böy 

le bir şey yoktur. O yazılara dayanarak. beni. PKK 'ya üye yaptı ve 12 yıl 6 ay ceza y edim . iş

le. şu an. kendimi ve ai/emi. bunlarla geçindirlyorum. 

Başkan Dr. Sema T. PİŞKİNSÜT - Ne kadar zaman yattlll? 

Tutuklu- Şu anda. 5'nci yıla girdim . 

Seyyit Haşim HAŞİMİ - Örgüt üyeliğinden mi? 

Tutuklu- Evet. Şu anda düşünüyorum ki . buradaki insanların durumu benimkinden daha 

farklı değildir. Yani . bu sorunun. bireylerle değil. kökten çözülmesi gerekliğine inanıyorum ve 

buradaki insanların yüzde 50'si suçsu zdur. işkenceden. zorla. polis . kendisini biraz daha ba 

şarılı gösterebilmesi için suçsuz insanları bu gibi şeylerle. birçok insanlll hayalllll kararlıyo r. 

Aslında. mesele. daha çok iş. sizin gibi. milletvekilierine de düşüyor. Yani. insanların . bu ül

kenin temsilcisi sizsiniz. Bu insanların bu kadar ezilmesl. insanların haksız y ere bu kadar 

ezilmesine izin verilmemesi gerektiğine Inanıyorum. Böylece. devletin. bu insanların sorunla

rından kaçmaması gerekir. Nereye kadar kaçacağız? insanlarımızın sorunlarını halletmed en 

nereye kadar kaçacağız?" (Şanlıurfa Tutanak 1998. Sayfa No. 47-48). 

• Tarafsızlar koğuşunda örgüt üyeliğinden yargılanan bir tutuklu . dört kardeş ol
duğunu bir yı la yakın bir süre mahkemeye çıktıktan sonra iki kardeşinin tahli
ye olduğunu: ancak bu tahliyeden 15 gün geçmeden Viranşehir Emniye ti'nden 
ve Özel Harekat Timi'nden polislerin bir akşam bu iki kardeşini evlerinden aldık
larını. ertesi gün de Viranşehir ile Ceylanpınar arasında cesetlerinin bulunduğu 

nu. bunun da 1 995'in Mart ayında olduğunu belirtmiştir. 

• Yine aynı koğuşta başka bir tutuklu da yapmadığını söylediği bir olayı itiraf e t
tirmek için 5 yaşındaki kız çocuğunun tokatlandığını. eşine de işkence yapıldığı

nı söylemiştir. 
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• Başka bir tutuklu da a iles inin PKK'lı olduğu iç in Emniyete götürüldüğünü. gö
türen komiserin "bunu öldürün" dediği. Emniyet Amirinin ise "ailes i gördü . öl
düremeyiz" dediğini. bundan sonra ona işkence yapıldığını. bu işkencelerin baz ı 

izleri -örneğin vücuduna damlatılan n aylonun izlerinin- görülebUeceğini söyle
miştir (Şanlıurfa Tutanak 1998, Sayfa No . 50). 

• Aynı koğuştaki bir tutuklu da neden orada olduğunu. ona isnat edilen s u çun n e 
olduğunu bilmediğini söylem iştir (Şanlıurfa Tutanak 1998, Sayfa No . 50). 

• işkenceyle onlara zor la ifade verdirildiğini, böylece de onlara i ş lemedikle ri 
suç lar ya da ek suçl arın yük l endiğini söylemiştir (Şanlıurfa Tutanak 1998. 
Sayfa No. 14). 

• Yargılama sırasında mahkemelerin gen e llikle bu ifadele re göre karar verdiği be
lirtilmiştir (Şanlıurfa Tutanak 1998, Sayfa No . 14). 

• Sorgulamalarında çok defa avukatların hazır bulunmadığı belirtilmiş tir . 

• Cezaevine girişte Jandarma tarafında yapılan aramanın, on ları çok güç durum
da bıraktığım: "kü lotsuz. anadan doğma" arandıklarını an latmışlardır (Şanlıurfa 

Tutanak 1998. Sayfa No. 19) . 

• Cezaların ad il verilmediği. sü re nin tayininde hukuk dış ı n ed enle r. örneğin s iyasi 
müdahalelerin rol oynadığı belirtilmiştir. 

• Bazı adli san ıkların DGM'de yarg ılandığı belirtilmiştir (Şanlıurfa Tutanak 1998. 
Sayfa No. 18). 

• Kelepçe ile mahkemeye veya hastan eye götürülmenin . onurlarına dokunduğu
nu söylem iş lerdir (Şanlıurfa Tutanak 1998. Sayfa No . 23). 

• 6-7 aydan beri hücre cezasının verilmediğini. cezaevinde yeni bir yapılanma dö
neminin başlad ığı belirtilmiştir (Şanlıurfa Tutanak 1998. Sayfa No . 18) . 

• Hastaların Jandarmanın baskısı ile durumlarının gerektirdiği kadar has tanede 
kalamad ıgı. cezaevin e geri gönderildikleri ve ilaçlarının da ödenınediği belirtil
miştir. 

• Hükümlü ve tutukluların sağlık sorunları Ue gerektiği gib i ilgilenilmediği. örne
ğin daha önce kemoterapi görmüş ve 10 günden beri kanaması olan bir hasta
nın. güvenlik nedenlerinden dolayı hastaneye götürülmemiş oldugu ifade edil
miştir (Şanlıurfa Tutanak 1998. Sayfa No . 29). 

• Cezaevinde kile rin Heyetimizde n sağlık konu s unda be kle ntile ri vardır. Bir mah
kum bu be klentil e ri şöyl e dile getirdi: .. ben sizden sağlığımı istiyorum. Valiahi 
billahi bu sağlığı sizden de istiyorum. Bir insan olarak bu sağ lığ ı sizden istiyo

rum. Sayın Başbalcanımdan da istiyorum. sayın ağabeyimden de istiyorum. Şu 
anamın elini öpmek geliyor içimden. çünkü ben sevgiye muhlacım ... Bir Türkiye 
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• Aynı m a hkumla r Cezaevinin pis oldugunu , Heyetin geli ş i vesilesi ile büyük bir 
temizlik yapıldıgını (Sayfa 20) anlatmıştır. 

• Hiç kimseye gü venmediklerini söyleyen bir m a hkum , h eye t ü yele rine "siz gittik 
ten sonra d avul y ine kendi kendine çalacak " demiştir . Bir m a hkum da bu s orun 
ları anlatmanın b ir sonuç vermeyecegini. a m a konuşarak bu şekilde deşarj ol
duklarını söylemiştir . 

• Başka biri de cezaevle rinde çeşitli ka dem elerdeki okulların olmas ı gerektiğini ve 
m ahkumla ra okuma imkanının saglanmas ı ge rektigini belirtmiş tir. 

• Bu mahkumların du ydukla n ö nemli bir kaygı d a cezaevinden çıktıktan sonra da 
i ş bulamamaktır (Şanlıurfa Tutan a k 1998 . Sayfa No . 30) . 

• İ s tisnas ız bü tün koğu şlardaki hükümlü ve tutuklula r Şanlıurfa Başsavc ıs ının 
tutum ve davranışl arından ş ikaye t etmiş le rdir. (Şa nlıurfa Tuta n a k 1998, 
koğuş lar) 

2. Terör Tutuklu ve Hükümlüleri ile Görüşme (1998) 

• Bura d a ki tutuklu ve hükümlüle r koguşlarda çok sayıda hastanın oldugunu, a n 
cak cezaevinde doktor olmadığını . saat 16:00 da n s onra ola n acil vakala ra mü 
d a h a le edilem edigini , örnegin kalp krizi geçirmiş arkadaşlarının böyle bir kr iz ge
çirdigi anlaşılmadıgını ve cezaevinde öldügünü söylemiş l erdir (Şan lı urfa Tu tanak 
1998. Sayfa No. 2 1 ). 

• Hasta n eye gö türüldüklerinde de Hipokra t yeminine baglı kalm ayan doktorların. 
onları kelep çelerini açtırmadan muaye n e e ttikle rini , açtırmak is teyen doktor 
olunca. hastaların muayen e e ttirilmediğini belirtmişlerdir (Şanlıurfa Tuta nak 
1998 , Sayfa No . 23 ). 

• Cezaevi iç i aramaları J a nda rma tarafından yapıldığın ı , yatakların maket bıçak
ları ile parçalandığını, kitapların bazı sayfalarının koparıldığın ı anlatmışlardır 

(Şanlıurfa Tuta n a k 1998 , Sayfa No. 3 8) . 

• Duruşmaya ge liş - gidiş l e rde ve başka ille rdeki cezaevle rine sevklerde ken 
dile rinde n p a ra i s tendiğini ifade etmişlerdir (Şanlıurfa Tutanak 1998, Sayfa 
No. 24). 

• Kendile rine d a ktilo verilmediğini belirtmişlerdir. Bir hükümlünün ifad es i ile "ço 
ğumuz ünivers ite öğrencisiyiz. yazı yazmak istiyoruz . şiirlerimiz . romanlarımız 

var . ürün vermek is tiyoruz . Ancak başsavcı vermiyor" (Şanlı urfa Tutana k 1998. 
Sayfa No. 2 2). 

• Kütüpha ned eki he r kita p onla ra verilmiyor, daha çok d insel kita p lar ver iliyor 
( Şanlıurfa Tuta n a k 1998. Sayfa No. 27). 

• Günlük gaze tele rin çok zor satın alındığını belirtmişlerd ir. (Şanlıu rfa Tu tan ak 
1998, Sayfa No . 22) . 
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farklı saatler yazılı ve farklı doktorların imzası bulunan adli raporların aynı ya
zı ile yazılmış olduğu (Şanlıurfa Tutanak 1998. Sayfa No . 64). Gözaltına alındık
tan sonra başka bir emniyet birimine teslim edildiği yazılı olmasına rağmen. ki
şinin tutanaktaki imzasından anlaşıldığı üzere serbest bırakılmış olduğu (Şanlı
urfa Tutanak 1998, Sayfa No . 63). vb . gibi tutarsızlıklar mevcuttu. 

B. SARAYÖNÜ KARAKOLUNDA 

Bu karakolda Heyet. önce nöbetçi komiser yardımcısından sanık ların yakalanma
sından mahkemeye çıkarılineaya kadar yapılan işlemler konusunda bilgi almış ve 
karakol defterini incelemiştir. Bu inceleme sonunda söz konusu işlem hakkında. 
"Tutuklu olarak cezaevine konulan bir kişinin ya bir karakolda. nezarethanede ya 
da Asayiş Şubesinde kaydının bulunmasının gerektiğini" tespit etmiştir (Şanlıurfa 
Tutanak 1998 , Sayfa No . 6 ll. 

C. ASAYİŞ EKiPLER AMİRLİGİNDE 

Yenişehir Karakolunun yanında bulunan bu Arnirlikte Heyet. gece olduğu için. nö
betçi komiserle görüşmüş. lfadelerin alındığı odayı ve tek yanlı aynal ı sorgu odasını 
görmüştür. Komiserin ifadesine göre buranın alt katında kullanılmayan bir boşluk 
vardır. Üst katta Kaçakçılık Şubesi bulunuyor. Heyet burada bulunan 5 nezaret ko
ğuşunu görmüştür (Şanlıurfa Tutanak 1998, Sayfa No. 57). 

Heyet Başkanının bu karakolun Başsavcılık tarafından kontrol edilip edilmediği so
rusuna karşılık Başsavcı. buranın ilgili savcı tarafından sürekli kontrol edildiği ce
vabını vermiş; ancak görevli komiser kendisinin buraya geldiğinden beri, yani en 
az 6 aydan beri kontrol edilmediğini söylemiştir (Şanlıurfa Tutanak 1998. Sayfa 
No. 58) . 

>- Bu bölümdeki nezarethane defterinde de incelemeler yapan Heyet. gıyabi tutuk
lama emri olan. daha önce Urfa Cezaevi'nde kaldığı koğuşta kendisiyle karşıla
şan heyetimize kovuşturma sırasında işkence gördüğünü söyleyen tutuklu 
S.D.'nin kaydını bulmuştur. Nezarethane defterinin 112 numarasında kayıtlı 
olan S .D . 'nin , baba adı İbrahim. doğum tarihi ve yeri 1967 Urfa olup traktör hır
sızlığı n ede niyle Ankara Emniye t Müdürlüğü tarafından arandığı . Hz:98 / 861 
dosyası ile mahkemece gıyabi tevkif kararı bulunduğu saptanmıştır. Nezaretha
n eye 26.03 .1998 saat 16:00'da alınmış olduğu. 27 .03 .1998 saat 14:30'da mah
kemeye çıkarılarak hakkındaki gıyabi tutuklama kararı vicahiye çevrildiği tespit 
edilmiş tir. Tutukluya isnat edilen suçu bu kişinin işlemediğini belirten tutanak
ta d a bir avukatın ve tanık olarak eşinin imzası olduğunu görmüştür (Şanlıurfa 
Tutanak 1998. Sayfa No . 82-83). 

>- Polisçe tanınan ve sabıkalı olan bu kişinin. gıyabi tutuklamasına mesnet teşkil 
eden s u ç ta n ayrı. başka bir suçla ilgili sorguianmış olabileceği ihtimalini göz 
önüne alan , ayrıca ona verilen doktor raporunu da görmek isteyen Heyet. bu ki
şinin Adiiyedeki dosyasını incelemeye karar vermiştir. 
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D . ASAYİŞ MÜDÜRLÜGÜ SORGU MEKANI 

~ Burada ki sorgula m a mekanında incelem eler yapan Heye t . ses geçirmez yalıtıcı 

malzem e ile ve zemini halıfleks ile kaplı ola n sorgu odasında. çok sayıda prizle r 
oldugunu tespit etmiş tir (Şanlıurfa Tuta na k 1998. Sayfa No . 79 ). 

~ ilgilile rce d a ha ö nce te rör sanıklarının sorgulanması için kullanıldıgını belir t tik 
le ri bu oda d a bir dala bm bulundugu . kapatılm ış camları ve klimas ı oldugu gö
rülmü ştür (Şanlıurfa Tuta n a k 1998. Sayfa No. 8 0). 

~ Ba h sedilen sorgu odasında teşhis aynas ı m evcuttur. Odanın yan tarafındaki yak 
laşık aynı büyüklükte fa ka t boş olan ikinci odanın ye ri taş olup . kapıdan giri ş te
ki duvarında uç ları açık pek çok elektrik ka blos u görülmü ştür . (Şa nlıurfa Tuta
n a k 1998 . Sayfa No . 8 0). 

~ Ayrıca bu oda d a yerden yaklaşık iki buçuk m etre yükseklikt . adayı boyd a n b o
ya geçen duva ra özel gömülerek betonlanmış bir boru görülmüştür. 

>- Yetkililerin "su borusu" şeklinde izah ettikleri ancak diğer yandaki odalar
da devamı olmayan bu boru, cezaevindeki mahkumlar tarafından askıya 
alınmak üzere kullanılan teçhizat olarak anlatılmıştır (Şanlıurfa Tutanak 
1998, Sayfa No. 26). 

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜGÜ ALT KAT 
SORGU ODASININ ŞEMASI 
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2. Zemini halıfle k s duvarla rı s iyah d eri kaplı sorgu odas ı 

3 . Çift taraflı teşhis aynas ı 

4. Zemin b e ton . duva rları kaplamasız boş oda 
5. Pek çok sayıda u çla rı aç ık e lektrik kabloları 

5 

6. Yerden yaklaşık 2. 5 m . yükseklikte . h e r iki u cu duva r içine özel bir şekilde çev
resi be tonla n a ra k gömülmüş demir boru. 

7 . Ka ra kol yetkilile ri. yukarıda tanımlanan d emir borunun s u borus u oldugunu 
s öyledile r a n cak yan odalarda devamının olmadığı gözlemlen erek saptandı. 

>- Aynı Arnirlikte bulunan parmak izi ve fotoğraf ?dası da Heyeti.ıni,ı tarafından ge 
ziimiş tir ( Şanfiurfa Tutana k . S ayfa No. 80-81 ). 
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IV. ŞANLIURFA ADLİYESiNDEKi İNCELEMELER 

Cezaevindeki incelemeleri sırasında işkence gördüğünü saptadığı kişinin Başsavcı
lıktaki dosyasını da inceleyen Heyet, şu tespitlerde bulunmuştur: 

» Bu kişi başka bir suçtan dolayı değil , yalnızca gıyabi tutuklama kararı olduğu 
için yakalanmış ve yakalandıktan sonra yaklaşık 22 saat Emniyette tutulmuş ve 
sorgulanmaması gerektiği halde sorgulanmıştır. Ondan sonra Sulh Ceza Ma hke
mesine çıkarılan bu sanık. mahkemenin gıyabi tutuklama kararını vicahiye çe
virmesinden sonra cezaevine gönderilmiştir (Şanlıurfa Tutanak Sayfa No . 82-
83). 

Tutanağı imzalayan avukatın, Baronun listesinde adı yazılı olan avukatta n farklı ol
duğu görülmüştür (Şanlıurfa Tutanak Sayfa No. 83-84). 

» Şanlıurfa Devlet Hastanesi Acil Servisinden 27 Mart 1998 günü saat I 4:45'te 
alındığı yazılı olan doktor raporunda da. başka birçok rapordaki aynı yazıyla. 
"darp-cebir yoktur" yazılıydı. 

» Daha önce işkence gördüğünü tespit etmiş olan bu kişi ile ilgili olarak Heyetimiz 
Şanlıurfa Başsavcısına suç duyurusunda bulunmuştur. 

» Şanlıurfa'da Başsavcılığın verdiği bilgilere göre. son yıllarda faili· meçhul olayla
rın sayısının git gide artığını, 1997 yılında 1000 i aşkın olay olduğu anlaşılmış
tır. 

A. ADLİ TIP 

Sağlık Müdür Vekilinin verdiği bilgiye göre. Şanlıurfa'da otopsi aleti bulunmamakta
dır. Fiyatı 600 milyon lira olan bu alet resmi istek yapılmasına rağmen satın alına
mamıştır (EK 3). "Harun diye , bu işi iyi öğrenmiş birisinin yardımı ile otopsi yapıla
biliyor", bazen de bir otopsi 6 saat sürebiliyor, ancak buna rağmen delile ulaşılamı

yor." Adli Tıpla ilgili tahliller İstanbul'a gönderiliyor (Şanlıurfa Tutanak Sayfa No. 
8-9). 

Heyetimizin ziyareti sonrasında sorunları Adalet Bakanlığına aktarmasıyla birlikte 
hızlanan işlem sürecinde Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunun otopsi takım ı eksiği gideril
miştir. 

B. iŞKENCE İDDİASI İLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSU 

28.02.1998 tarihinde yapılan ziyarette fark edilen tutukluyla ilgili olarak 29.02.1998 
günü Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşülerek olay hakkında Heyet tara
fından suç duyurusunda bu lunulmuştur. 
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V. iŞKENCE İLE İLGİLİ YARGI SÜRECi 

A.OLAY 

19. 0 2. 1998 günü tra ktör hırs ızlığı s u çu yla gözaltına alınan zanlı O.Ç .. o lay esnasın
da yanında S .D . is imli şah sın da bulunduğunu kolluk kuvve tl e rine verd iği ifadesin
de belirtmiş tir. Aynı gün h a kim önüne çıkarılan sanık hakkında tutu Rlama ka rarı 
verilmiş. ifa d es i alınan sanık da h a sonra serbest bırakılmış tır. F'ira ri sanık S. D. hak
kında ise gıyabi tutuklam a karar ı verilmiştir. 

Olayd a n sonra. 26. 0 3 .1998 ta rihinde teslim ola n fira ri sanık S. D .. Ur fa Emniyet Mü
dürlüğü Asayiş Şubesin e gö türülerek sorguianmış ve işkence gördüğü kanı sına va
rılmış tır. 

27. 0 3. 1998 sabahı ifa desi alınan -ki bu durum sorgulamanın resmi olarak belgelen
m esi anlamına gelmektedir - sanık , aynı gün saat 14:30 'd a m a hkem eye çıkarılarak 

hakkında verilmi ş ola n gıyabi tevkif kararı vicahiye çevrilmiş tir . Hakkında vicahi tu
tukla m a kara rı veril en sanığa. aynı saatl erde ( 14 :45 ) doktor tarafından sağlam ra
poru verilmiştir (EK 5 ). 

Saat 23:00'de cezaevine konula n sanık . ertesi günkü (28. 0 3. 1998) Heyet ziyaretinde 
fa rk edilmiş tir. 29. 03. 1998 ta rihinde savcılığa s u ç duyurus unda buluna n Heyetin 
bu tespiti dikka te alınarak 04 .0 5. 1998 ve 28.05 . 1998 ta rihli iki iddia n ame ile ağ
la m ra poru ve ren doktor ve işkence yaptığı iddia edilen emniye t mensupları hakkın

da a dli görevi ihmal ve işkence yapma suçlarıyla kamu davas ı açılmış tır. 

03 .04 . ı 998 ta rihinde savc ılıkta verdiği ifa d esinde i şkence olayını ayrınttlarıyla a nla
ta n S. D. (EK 6), aşağıda anla tılacağı ü zere bazı kes imlerce baskı al tına alınmıştı r. Yi
n e . 0 3.04 . l 998 ta rihinde bu olayla ilgili olarak h as ta n eden ra por is teyen savc ılığa 

ceva ben. hükümet tabipliğince 1 7 .04. ı 998 ta rihinde s ol göz al tında ekimoz o lduğu . 

işgücünden kalmayacağı yönündeki ra poru (EK 7) ta kiben 22. 0 4. 1998 ta rihinde vü 
c udun çeşitli yerlerinde ekimozla r görüldüğünü ve bu durumun 7 gün i şgücünden 
kalm aya yol açacağı yolundaki ra porla r (EK 8 ) gönderilmi ştir . 

Olayd a n bir s üre sonra hazırlık anlatımında savcının sorus una ve gör ü le n davada 
ı 8. 02. 1 999 ta rihli duru şmada yargılama h eye tine (EK 9) . emniyetteki sorgulanıa s ı 

rasında kendis ine hiç kimsenin kötü davranmadığını ve hiçbir şekilde işkence gör
mediğini. cezaevinde yattığı s ırada çıkan bir kavgaya karış tığı ve dövüldüğü iç in ra 
por aldığını belirten sanık. 19 .04 .1999 ta rihinde m a hkem eye gönderdiği b ir d ile kçe
d e ayıı en şu ifa d elere ye r verme ktedir : 

" .. .. .. .... .. İsmini beyan etmiş olduğum H.D. ve arkadaş ı İ.A. p olis olup devamlı beni ra-
hats ız etmektedir .. .. .. .... Ben evde y okken evime şahsi arabalarıyla görev ha rici gelip 
evimden vesikalıkfo toğraflarımı alarale bujotoğraflarımı çeş itli suçluta ra göster ip su
çu bana mal ed eceklerini beyan etmektedirler. 06.04 .1999'da mahkemenizdek i duruş

mama can güvenliğim olmadığından gelemedim. Can güvenliğim yoktur. Beni öldü re
ceklerini söylüyorlar. ayrıca "emniyet biziz. bize hiçbir şey olmaz. biz i d inlemezsen 
olan sana olur '' diyorlar. ...... .. Bu tarihten i/ci ce lse önce d e beni ölümle tehdit etti/clerin 
d en mahkeme huzurunda lfademi sanıklar lehine değ iş tirdim. Bana H . tarqfından iş

k ence yapılmadığ ını söyledim. B eni mahkumların cezaevinde d övdüklerini söy ledim. 
Oysa böyle bir şey cezaevinde gerçe lcleşmemiş tir. .. .. ben ve aileme dair ölüm tehd itleri 
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gönderildiğinden ifadelerimi değiştirdim, ama tehdit ve baskılardan lcurtulamadım. 
hatta daha da arttı. ...... Gerçekte beni darp eden. bana iş kence yapan şahıs 

H.D. 'dir. .... .. Mahkemenize çıkamadığımdan ve çılcamayacağımdan bu beyanı yazılı 
olarak verme zaruretim doğdu. Bilgilerinize arz ile yargılamanın yapılarale H ve İ'nin 
cezalandırılmalarını talep ed erim." · 

Bu dilekçeden önce. d evam ed en yargılama sonucunda Şanlıurfa 1. Agır Ceza Mah
kemesi. 06 .04 . 1999 ta rihinde verdigi karar ile sanıklar hakkındaki iddiaya iliş kin 

inandırıcı ve yeterli delil e lde edilem ediginden tüm sanıkların be raatle rine karar ver
miştir. Magdur S .D .. h e rhangi bir duru şma sırasında ya da yaz ılı ola ra k müda hale 
talebinde bulunup müda hil sıfatını kazanamadıgından . bu kararı temyiz edememiş

tir. Temyiz talebinin reddi hakkındaki ilk d e rece m a hkem esinin verdigi ka ra ra ili~

kin temyiz ise Yargıtay' ın ilg ili da iresince onanmış ve k a ra r kesinl eşmişt ir. 

B. HUKUKi TESPİTLER 

Heyetin, 28 .03 . 1998 günkü cezaevi ziyaretinde tespit ettigi S .D. is imli tutuklunun 
işkence gördügü iddias ı karş ısında. 29.03.1998 ta rihinde Cumhuriyet Savcılıgı · n a 

s u ç duyurus unda bulunulmuştur. 

Savcı tarafından alınan ifadesinde S .D .. 26.03.1998 günü Adiiyedeki bir b ekç iye sa
at 09 :00'da teslim oldugunu , saat 09 :30'da Emniyetten gele n ü ç kiş i tarafından alın

dıgını. saat 1 l-12 arasında Asayiş Şube Müdürlügü 'nün alt katında işkence gördü
günü , gece i şkence görmedigini belirtmiştir. Yapılan ince lem e sonunda S.D.'n in sa
at 16:00'da yakalanarak karakala getirildiginin kayıtlara geçtigi belirlenmiş tir. 

Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu 'n a göre, hakkında gıyabi tutukla ma kararı verilen 
bir sanık yakalandıgında. olabilecek en kısa sürede yargıç karş ısına çıkarılarak ka
rar vicahiye çevrilmelidir. Yakalama ve kararın vicahiye çevrilmesi sırasında sadece 
kimlik tespiti yapılacak. yakalanan kişinin hakkında gıyabi tutuklama kararı ve ril
miş kişiyle aynı şahıs olup olmadıgı tespit edilecektir. Ceza Muhakem e le ri Usu l Ka
nunu hükümleri . bu zaman zarfında kollukçayapılan aynı olayla ilgili sorgulamala
ra engeldir. 

Olayda. 27 .03 .1998 ta rihli Emniye tçe düzenlenmiş tutanakla (EK lO) sabit olma k 
üzere sanık. saat ll :30'da Ceza Mu hakemeleri Usu l Kanunu'na aykırı ola ra k aynı 
olayla ilgili sorgulanmıştır. 

28.03.1998 günü yapılan cezaevi ziyaretinde fark edilen ve son d e rece kötü durum
da olan S. D. (EK ll) hakkında 29.03. I 998 tarihinde Şanlıurfa C umhuriye t Başsav
cıl ıgı·na suç duyurusunda bulunulmuştur (EK 12). 

Suç duyurusunu göz önüne alan Başsavcılık, yukarıda anıldığı şekilde hazırla

dığı iddianarnede sadece işkence yapma suçuna yer vermiş, efrada kötü mu
amele ve görevi suistimal maddelerine hiç değinmemiştir. Kanun kendisine 
sorgulama görevi yüklemediği halde sanığı sorgulayan emniyet görevlileri hak
kında hiçbir takibat yapılmamıştır. 
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Keza , TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu 'nun s u ç duyuru s unda geçen t ı bbi 
tespitiere hiç d eger verilmemiştir. Heyette yer ala n tabip odası temsilc is i doktor ve 
asle n tıp doktoru olan Heyet Başkanının tespit et tigi bu lgu lar. a ra dan iyileşme iç in 
yetecek ka d a r s üre geç tikten sonra hüküme t ta bipligince yeniden ince lenmiştir. 

29.02. I 998 ta rihinde bulunu lan s u ç duyurusuna karşılık savcılık , 03.03 . ı 998 ta ri 
hinde h astan ede n doktor ra poru istemiş tir. Bu ta rihten sonra gelen ilk tıbbi ra por 
ise ı 7.03.1998 ta rihlidir. Bu ra pordan ise olaydan yaklaş ık 20 gün sonra bile darp 
izle rine ras t la ndıgı anlaşılmış tır. 29.02.1998 günü s u ç duyuru s unda bulunan Heye
tin bu lgu ları şöyledir : 

ı . Her iki göz altı ve göz çevresi ekimotik (yaklaşık 5-6 cm çapında) 
2. Başın tepe kısmında v alında h em atom ve ödem 
3. Koltuk altlarında ve özellikle sol koltuk altında ekimoz 
4 . Ayak bilekle rine morluk ve kurutlu çizikle r 
5. Sırtında sagda costa ü zerindeki ödem. 
Ayrıca idrar güçlüğü. kasık ve tes tis bölgele rinde yaygın ş i ş lik ve morluk ta rifi. 

Ma hkem enin vardığı işkence olmadığı kararı göz önüne alınd ığında. sanık hakkın

d a ki bu tıbbi tespitie rin fa illerinin birlikte yattıgı koğuş arkadaşları olduğu kabul 
edilecektir. Ancak a nlama kta zorlanılan hususlar şunlard ı r : 

Nasıl olup da saat 23:00 sıralarında girdiği cezaevinde (koğuş arkadaşlarının 
iddiasına göre bir gece de müşahedede kalarak) öğleden sonra yarı baygın bir 
şekilde bulunuyor. Eğer koğuş arkadaşlarıyla müşahede sonrası heyet koğuşa 
gelinceye kadar geç en birkaç saat içinde kavga edilmişse vücudunda mevcut 
olan bulgularla oluş saati arasındaki çelişki tıbben kabul edilemez. Ayrıca ce
zaevi koğuşunda askı uygulaması ve elektrik de verilemez. Koltuk altlarında 

ki ve ayak bileklerindeki ekimotik kurutlu izler ile idrar yapamama durumu 
kaba dayak ile izah edilemez. 

Ayrıca, TBMM'nin yetkili bir komisyonunun yeminli meclis stenograflarıyla 
resmi tutanak kayıtlarıyla tespit edilen ilgili koğuşta geçen konuşma metinle
rinde; koğuş arkadaşlarının kötü durumda koğuşa gelen S.D . 'ye çoğu kez ken
dilerinin de o durumda cezaevine geldikleri bilinciyle tedavi etmek amaçlı 

yaptıkları yardım açık olarak mevcuttur. Ancak yargı, Türkiye Cumhuriye
ti'nin bu·olay iç in suç duyurusunda bulunan yasama or,;!anının y etkili komis
yonundan bu resmi kayıtları istememiştir. 

C. HUKUKi SÜRECE İLİŞKİN SAPTAMALAR 

Bütün bu anlatılan olaylardan hareke tle şu sonuçlara ulaşılabileceği kanaatindeyiz: 

>- Urfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubes i, Ceza Muha kem eleri Usulü Kanunu 'nu 
sanığı -daha doğru su zaten baş tan s u çlu olduklarına inandıkları kişiyi - koruyan 
bir a raç olarak gördüklerinden önemsememiştir. 

>- Sanık. emniye t mens upları tarafından kötü muameleye ve i şkenceye tabi tutul 
muştur . 

>- Savc ı. ke ndile rine ge len i ş k ence ihbarlarını önemser görünme kle birlikte. ge re k 
li araştırma ve soru şturmayı ye te rince yapmamış tır (Ek 13). 
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)ıoo i ş kence o lay ı. i şkenceyi yap a nla r tarafından örtbas edilmeye çalışılmış . ayrıca ş i 
kaye tçi ya d a a iles inin tehdit edildigine a it beyanı işl eme de konulmamıştır . 

)ıoo Ma hkem e çok u zun sürmü ş. bu zam a n zarfında ise za ten olay sogudugu iç in ba
zı ayrın t ılar hatı r lanamamış ve saglıklı şekilde kayda geçirilememiştir. (Örnegin 
d oktor İ sa Çı kay' ın ifadesi olayd a n yaklaşık 3 ay sonra alınmıştır ve doktor d a 
olayı ayrıntılarıyl a hatırl ayamam ı ştır.) 

)ıoo Huku k i yardımdan yoks un buluna n m agdur. yargılama esnasında bilgi eks ikligi 
nedeniyle yaptıgı bazı h a tala r ile en tem el haklarından mahrum kalmıştır. (Mag
d ur S . D . d avaya müdahale talebinde bulunmadıgı için kararı tem yiz edememiş tir.) 

)ıoo Bu konu ile ilgili yapıl an kötü mu a m ele ve işkence s u çu h em en h e r aşamada bir 
şekilde kapatılmış tır . 

)ıoo TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Heyetinin bu rapor içeriği ile 
de kamuya mal edilmiş olan resmi tutanaklarındaki bilgiler ışığında olayın 
delillendirilmesi ve bu konuyla ilgili "YAPILAN HUKUKA AYKIRILIÖIN TES
PİTİ" gereklidir. Bu durum, insan hakları kavramının ülkemizde yerleşmesi 
açısından büyük önem arz etmektedir. 

VI. SONUÇ VE DEGERLENDİRME 

A. SORUŞTURMA - KOVUŞTURMA 

28- 29 Ma rt 1998 tarihle rinde yapılan incelem elerde tutuklu ve hükümlüle rin h e
m en tümü . emniye tte ya da ja nda rma d a sorgulanmaları s ırasında işk n ce gördük
le ri yönünde iddia la rda bulunmuş lardır. 

Emniyet Müdürlügü birimleri ile ka rakol ziyare tle rinde görevlile rin s orula ra n e t ce
vaplar verme k is tem edikleri. n ezare tha n e defterle rinin düzen s iz tutuldugu. s orgu 
mekanlarının s ta nda rtia ra uymayan. son derece olums uz koşu llara sahip oldugu . 
i şkence aleti ola ra k kullanılacak pek çok malzem enin bu lundu gu görülmüştür. 

B. YARGlLAMA 

Yargılama s ürecinde de c iddi sorunla r bulunmaktadır. Bunun en başında ise ceza
evinde tutukluluk s üre le rinin çok u zun olmas ı (4 yılı geçen tutukluluk bulunma k 
tadır) gelmek tedir. 

Ayr ıca Heyetimiz cezaevi koguşundaki bir tutuklunun işkence gördügü yönündeki 
iddiasını ciddi bulmuş. gözlemleri il e birlikte dogru ola ra k dege rlendirmiş ve incelen 
m ek ü zere s u ç duyu ru s unda buluna ra k yargı giriş imini başlatmış t ır. 

Urfa ili içinde Adli tıp hizm etlerinin yetersiz kaldığı s onucuna d a ulaşılmış tır. 
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C. iŞKENCE SUÇU VE YARGI KARARI 

Heyetimizin 28 .03. I 998 ta rihinde Şanlıurfa Cezaevi'n e yaptığı ziya re t s ırasında fa rk 
edilen S uphi DİLDAŞ is imli tutukluya. emniye t gü ç le rince kötü muameleele bulunul 
duğu ve i ş k e nce yapıld ığ ı iddias ıy l a Şanlıurfa C umhur iye t Başsavc ılığı ' n a 

29. 0 3. 1998 tarihinele s u ç duy uru s unda bulunulmu ş tur. 

S u ç duyuru s unu dikka te alan Başsavcılık . soru şturmasını sürclürmüş. 04.05. 1998 
ve 28. 05. I 998 ta rihli iki iddia n a m e il e sağlam ra poru ve ren doktor ve i ş kence yap 
tığı iddia eelilen emniye t men supları hakkında a d li görevi ihmal ve i ş kence yapma 
suçlarıyl a kamu davas ı açmıştır. 

Şanlıurfa I inc i Ağır Ceza Ma hkem esi'nde E: I 998 / 8 ı ve E: ı 998 / 1365 numaraJarıy

Ia görülen bu davala r sonu cunda yargılanan sanık polis ler ve sağlanı ra poru veren 
doktor. haklarındaki iddia la ra iliş kin inandırıcı ve yete rli de lil elde edilemediğinden 

be raet etmiş tir. 

Mağdur S uphi DİLDAŞ . müda hil s ıfa tını ha iz olmadığından bu kararı tem yiz eel erne
miş ve ka ra r kesin l eşmiştiL Mağdurun savcılıkta ve m a hkem e huzurunda verdiği 

ifa dele rden bazı la rı tehdit ve baskı altında verildiği için saka t olduğundan m a hke
m enin bu ka rarı ile ka nuna muha le fe t edildiğini clü şünmekteyiz 

Ceza Muha kem ele ri Usulü Ka nununun 327 n c i m a ddesinde leh e , 330 un cu m a d 
desinde aJeyh e ia de i muha kem e sebepleri beli rtilmektedir. Ka ra ra tesir ed ebilecek ve 
sonra d a n ortaya çıkmış vak ıa sebebiyle aJeyh e ia clei muha kem e yoluy la gidilem e
m ekteclir, çünkü leh e sebeplerin sayıld ığı CMUK 327 1 4'in 300 uncu m added e karş ı 

lığı yoktur. Bu seb eple CMUK madde 343 uyarınca Adalet Bakanı tarafından ya
zılı emir ile bozma istenmesi gerekmektedir. CMUK m a dde 343 uyaı ın ca a leyh e 
yapılacak ola n yaz ı lı emirle bozm a kararı tesir doğurmayacak. sad ece yapılan huku 
ka aykırılığın tesp iti gerçek leşecektir . 

Dünyanın her ülkesinde işkence yapılmaktadır. Ancak demokratik ilkelerde bu 
durum saptandığında yargı süreci işletilmekte ve cezai müeyyideler uygulan
maktadır. Ne yazık ki Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bu konuda gerekli 
duyarlılık gösterilmemiştir. 

Hukuka ve hukuk devleti olmaya güven, böyle uygulamalarla kazanılamaz . 

D. CEZA VE iNFAZI 

Cezaevinde doktor ve öğretmen bulunmaması . sağlık ve eğitim hizm etle rinin ve rile 
m em esine n ed en olmaktadır . Sosyal hizm e tle r . bir görevli ile karş ılanmaya çalış ıl 
m a kta ve ye te rs iz kalınmaktadır. Ara da n iki yı l geçm esine rağmen bu eks iklikle r h a
la gicle rilememiştir . 

Koğu ş l arın kalabal ı k olduğu . yem ek ba nyo vb . gibi sorunların bu lunduğu sapta n
mıştı r. 

Hükümlü ve tutuklu ların topluma kazandırılmaJarı. m es lek edinme! ri. çalışmaJan 
konu larında baz ı birimle rin ve uygulamaların s öz konus u olmasına ka rşın . bunla r 
ihtiyaçları karş ı lamakta n son derece uzaktır. 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYON BASKANLIGI 

Es:ıs No: ı 

K.ır:ır No: 1 

KARAR: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklanru İnceleme Komisyonunun 20. Dönem 3. 
Yasama Yılının 1 C Şubat 1998 tarihli 6. toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır : 

1- .Yunanistan 'da Batı Trakya Tili-k azınlığına karşı açılan davanın 17.2.1 998 tarihindeki 
duruşmasını izlemek amacıyla bir gözlemci heyetin gönderilmesi ve bu tarihten sonraki 
duruşmalara gönderilecek heyetierin tespiti ve programlazunası hususunda Başkanlık Divanına 
yetki verilmesine oybirliğiyle, 

:!- Cezaevleri konusunda yapılacak alan çalışmasının planlanması hususunda Başkanlık 

Divanına yetki verilmesine oybirliğiyle, 

3- Komisyonumuzun 19 .1. 1997 tarihli 4. toplantısında alınan karar uyannca, Batman İli 
Sason İlç~si'nde meydana gelen olaylarla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan iddialar konusunda 
yerinde incelemelerde bulunmak amacıyla Batman· a gönderilen Alt Komisyon tarafından 

hazırlanan raporun kabul edilmesine oyçoklu~yla karar verildi. 
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r. Sem:ı PİSKİ~SCT 
Aydın Milletvekili 
Komisyon Başbnı 



T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU 
:6 10.2.1998 Toplantı no 

Konu :Cezaevleri konusunda yapılacak alan çal.ışmaıımın planlanması 
hwusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hakkında. 

Başkan 

Dr. Sema PlŞKiNSOT 
Aydın Mi tvekili 

Üye 
OsmanKILIÇ 

Istanbul Milletvekili 

Üye 
CaferGÜNEŞ 

Kırşehir Milletvekili 

ye 
~anYETENÇ za Mılletveki/i 

ye 
İbrahim Halil ÇELİK 
Şanlıurfa Milletvekili 

Başkanvekili 

Suha TANlK 
!zmir Milletvekili 

Üye 
MehmetEmin 
AYDINBAŞ 

Içe/ Milletvekili 

Üye 
Yılmaz 

KARAKOYUNLU 
Istanbul Milletvekili 

ye 
İrfettin AKAR 
Muğla Milletvekili 

Üye 
BayarOKTEN 
Şırnak Milletvekili 

28 

Başkanvekili 

ÜmranAKKAN 
Edirne Milletvekili 

Üye 
Fatih ATAY 

Aydın Milletvekili 

Üye 
Ferit BORA 

Diyarbakır Milletvekili 

Üye 
Bahri ZENGİN 

Istanbul Milletvekili 

Üye 
Ya~ar CANBAY 

Malatya Milletvekili 

Üye 
İbrahim ÇEBİ 

Trabzon Milletvekili 



Ek 2 
23 MART 1998 TARİHLİ BA~KANLIK DİVANI KARARI 
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T.C. 
TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi 

iNSAN HAKLARINI iNCELEME KOMiSYONU 

KARAR NO: 3 

BAŞKANLIK DİV ANI KARARI 

23 Mart 1998 

Komisyonumuzun ı O Şubat ı 998 tarihli 6. toplantısında Başkanlık divanımıza verilen 
yetki uya~ınca, cezaevleri konusunda Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevinden başlatılan 

çalışmalara Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Mardin cezaevleri ile devam edilmesine, Komisyon 
ve Heyet Başkanı Aydın Mv. Sema Piskünsüt. Diyarbakır Mv. S. Hasim Hasimi ve Qiyarbakır 
Mv, Ferjt Bora 'dan oluşan bir heyetin 26 Mart-l Nisan 1998 tarihlerinde anılan cezaevlerinde 
incelemelerde bulunmasına karar verilmiştir . 

Başkan 

St!ma PİŞigNSÜT 
.--\ydın :'v!:/(

4 . 

·. ·\ / 

/. ,r - > ---' 
~L -i) 

1 ~ 

Başkanvekili Başkanvekili Sözcü 
Suha TANTK . Ümran Akkan Sabri ERGÜL 

Edirne \-[v . İzmir Mv. İzmir Mv.
1
.· 

,..--•.' 

~JJJ---,1-:-i ·-..:: 
~ 1 . '~ • . 
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T.C. 
TüRKiYE BüYüK MiLLET MECLiS! 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIGI 

Sayı :AOl . !.tHKl558 
Konu: Dıyarbakır, Şanlıurfa, Batman, 

Mardin Cezaevlenne gidecek heyet hk. ı.ı.3. ı 998 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

. · Komisyonumuzun 10.2.1998 tarihli 6. toplantısında, katılan üyelerin oybirliği ile 
alınan karar ilişiiete sunulmaktadır. 

Komisyon karannın incelenmesinden de görüleceği üzere. cezaevleri konusunda 
yapılacak alan çalışmasının planlanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesme 
karar verilmiştır . Komisyon Başkanlık Divanımız, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi ile 
başlatılan cezaevleri konusundaki _çalışmalara, Diyarba~ır, Şanlıurfa, Batman ve ;\[ardin 
cezaevleri ıle devam edilmesini . ve Knrnisyon ve Heyet Başkanı Aydın Mv. Dr. Sema 
Piskinsüt Gazianteo Mv. S. Hasim Ha.~imı ve Diyarbakır Mv. Ferit Bora' dan oluşan bir 
heyetın 26 Man-! Nısan 1998 tarihlerinde anılan illerdeki cezaevlerinde, adliyelerde, 
hastanelerde. karakol ve nezarethanelerde incelemelerde bulunmasını kararlaştırmıştır . 
Heyete. Tutanak Müdürlüğü Stenograflan Sabıha Demir, Aysel Güloğlu. Murat :-.;iyazi 
Öngören ve \[ehmet Sulhi Şahin ile Işletme ve Yapım Müdurluğu Seslendırme 
Teknısyenleri Bulent Karadenız ve \.[urat Şahın de gorevli olarak eşlik edeceklerdır 

Heyeumız 26 Man 1998 tanhinde 17 lQ uç ağıyla Dıyarbakir · a hareket edecek. 
Nisan 1998 tarih ın de 14.45 uçağıyla :\nkara 'ya dönecektir. Heyetle aynı gün 12 .25 

uçağıyla Ankara'dan Diyarbakır ' a gidecek olan Dıvarbakır Mv. Fent Bora'nın dönüş 

bı Jetın ın açık olması. aynca stenogratlardan binnin he::enen daha önce .-\nkara 'ya dönmesı 
gerekeb ılece~ınden . bu ık ı hususun gözonunde bulundurularak hevetımızın .\nkara
Dıvarbak:r . Dı' arbakır- \nkJra ar:ıs ı uç:ık bıletlerı ıle ~:.:n lük yurtıçi har.:ır:ıiı i arının mahsı.;bu 

b ıl ah are " apı! mal.: u zere a"ans ol::ır:ık ıahakk!.!ku hı.;susunu tensıp "e mu;:ıade!erınıze arz 
ederım t\" v J'·(Y· 

·l\Ç ~\ .--(' \()'1/ 
r-. .l:f"· :ı~· .~ -:ı..ı-1 '- G~ 'v ·J~\ 

~ • 1 ~ ıv 1, -o ./ '\ v ~ \. 
~ u '? \\1 · '1 · H \ \ \. .. ~. 

~ '7 ~}' . ~.,; \...)-"\ \ >ı' 'v,.... .l. .. -: : ~ \ldlt:t\t!kl i! 
') \ '0' -..r .1 1\ . \1> KJrr.ı ;·. o n BJ~ kJnı 
-J..'- ... o'f:~ r \~~~ 

ik . K ,ı ı r.ı ~ -., : n ~.trJr ; 

13 . ı ~ ;.. .ı rı lı \ Dı · . : ını 1-..Jr ·w 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİCİ 

PERSONEL VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIGI 

PER.ÖZL CK :'vlD. 
S.-\ YI : .-\ . Ol.O.G:\5 . 0 . 1 2 .00 . 02127~3 

KONU : Yurt ici Geçici Göre v Yo lluğu . 

2 5 i\ ;·,' .. '.:.' ... :.'i ·~ 

BAŞKANLI K MAKAMINA 

ILGI : insan Hakların ı inceleme Komisyonu Başkanlığı ' n ı n , 24/3/1 998 tarih ve 558 sa yılı 
yazısı. 

Komisyonun , 1 O Şubat 1998 tarihinde yaptığı toplant ı s ı nda : cezaevleri, ad liyeler. 
hastaneler, karakol ve nezarethanelerde, 26 Mart 1998 ila 1 Nisan 1998 tarihleri arasında 
incelemeler yapmak amacıyla Diyarbakır , Şanlıurfa , Batman ve Mard in lllerine gidilmesine 
karar verildiği ilgi yazıda bildirilerek gereğ i nin yapılmas ı istenmekted ir. 

Uygun görüldüğü takdirde adıgeçen Üyelerin. anılan tarihlerde sözkonusu iliere görevli 
olarak gönderilmelerini ve 6245 Sayılı Kanuna göre müstehak olduk l ar ı harcırah l ar ı n ın 

TBMM 1998 Mali Yılı Bütçesinin 111 .01 .1.001 .200 harcama kalem inden ödenmesini ve 21 0 
ayrınt ı koduna gider kaydedilmesin i olurların ı za arz ederim. 

O L U R 
"' ::. r·J~s-sa 

J-1-.H .~k· ~~ ..L . ,..l . 
ı m e tı.,-c ıı ı · 

T ur'-< :ye 9t_;yük ,\ !illet ,\ l ecl ı s ı 

6aş~3r:ı 
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~ 
Orhan DÜLGERLER 

Genel Sekreter V . 
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Ek 3 
~ANLlURFA E TIPI CEZAEVI ADLI VE TEROR 

SUCLU SAYILARI 

35 
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Ek 4 
OTOPSİ TAKIMI İSTEK YAZISI 

39 



40 



Sayıt:Blr~1997/ 1---3 '2 G 
~~~opsi !ralwııı ~ 

.?. c. 
~' · ' '. ı i.J~::~ 

: . ::ı· "~' '": :- 3.~Ş 3. \ 'fCK.Jft 
1 .\'C. \ '"' < :- ı u H~~E '). ..\T' 

Şanı4~& 19 ~d.ı997 

MOOiB D ÖlijllMİDİR 

ADLİ TIP XUmnatı lU ŞMJT.I~ DlA 

İMAJBUL 

~t Başeavo1 l')ğımı v.4a kul.J.anı lmakta oıan Otopei ~alnmı

nın öullil:iJU. 71 tirmiş alması ne deniy' 1.a t].99G yılı içersinda ;yeni bir 

atopsi talnmının tem.;ni iJ.a Ouıııhıa-:t.ye-& Eaşsavcn.l.ığıııu.z adına ~derU

mesi istenilm:lş,ançak ~ tedDirlert genelgesi çaroevesi.nde öde

nek bul.UDJila~ındmı temin ~dilemedii;i.temin.i. haJ.j ı' da gönderileceği 

bildi.ri.lmiş-tu• • 

.&nçak.l ,h&.lan el-imizde bul-.ınsn otopei ta1nmı U. otopeiJ"erin 

istenUen " ai.bha'Ui bir ,ak11de yapılma 1mlcA!J~ kalm•ıhğından;jifiıı 

a~tina binMD ~· Oum.huriyet Bapavcıl.~:uııız adına bU' 

tak:ılll otopei malMıııeeinin tmıı1n1 ila gönderilmesi va sonuoımdsn bilgi 

Terilmesine müsaadeleri arzoı~ 
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Ek 5 
o o o 

27.03.1998 TARIHLI ADLIYERAPOR FORMU VE 
SAGLAM KAYDI 

43 



44 



- Kayıt No. -

- --
- -Adı Soyacfı -:::-::. -

-- r:.: ı l ı l - ~dı -7 .:.=.::_ __ _ 

ı QoOum ·ı. ı 1lı l. :aan:Ay.Yıl) 

NÜfusa Kayrtlı Olduğu Yer 

Adrea 

Muayeneyl l.ıeyen Kurum, Tarih. Sayı 

-- Mueyenenlrr Yapıldığı Yer 

M~eyen..-Tar1 hi ve Sa8tl 

Olayın Olut ı art hi ve Saati 

Şikayet(*) 

Fiziki l'ıllu ıı• ı .. !"• Bulgular(**) 

KANAAT 

ADLi RAPOR FORMU 

2..':}-'J~ 

: ~up~, __ =: i:::l c.-~4~ 
l b ro.. ·ht' V'Y\ _ 

2--fJ-. ı'L : Lct 6 ~-

:Ş. u.~ _M-r~~--~~ 
: b C\.~ k-~ I"VIP-'f\ ' JJ ov2-~ l 

,fr.::,~ ;ş ~ b . Vtd ' . 
_ş-;u -h .: ı--tc..-&+ . ~ \ 
2-i--3 '~~~ !Lt ~ 

ASL r-· -
.ı. ' .:: .. 
· ' '" '~ -· 

\ ' . 1 

1 -"'t ı .. 1' 

(* ) Otayın olu' ,eııll lle liglll Iddialer ve eonnıden olu.., n.heal _.,. llzlk..ı 

.. luyetler yuılecu. 

(**) $1k~eller eonr•aı ••hıet• teeplt edilen objektif bulguler Y11%11K•k. 

(NOT) Güvenlik kuvvetiertn c e adli r •por Için getlr11en f8hıe , hlm gUvenlik 6n

ı emıennln aJındıQı bir yerd• t•m•men eoyulup yalnız alerak mu-van• edll.celıtlr . 

A ıı por Iki nü•h• h•llnde düzenlenecek v • Ik inci nüeh•ı raporu düzenleryen merkeze• 

saıdanacaktır . 
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Ek 6 
03.04.1998 TARİHLİ İ~KENCENİN AYRlNTlLI OLARAK 

ANLATILDIGI SAVCILIK iFADESi 

47 
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Y"Jlaı.rı ko.ymat kö;rL\ nufı.ıs•ına ?-..ıı.:rı tl ı. l-'al"n Ilı:::-sı zlık su')ı.:!ld.J.n doll'l.yı k::liP-lı c :l:: ~nvi :1d .: 

t 'Jtı..: ~ ·:l ~J . 

I!en oto ta.ınircisiyim h'ınzinli moto:!' lar üze:!'indP. çalı ";: ıyo ...... ı::ı . !'f:t1ı-i:o f:'a:ılı•;:::-f.:ı. ' !'lı:1 
bozova ilçesini:ı merk7sindedir . ~:ı daha önce ;ıa..üı•;rfa 'cla. oturı.ı:,rordı.l!!l. ':ıra::Ctıı:ı. iC:.ı.l!:-.' 
oldı..ıi.:tan sonra 8-9 .;-ıl -:inca :Bozova'da ta.-:ıirci dü;cJ<aıu açt:ı;m. Jarıjinli motorl ar üz~rinö.'.! 

çalı.şmaya ba.ı;ladı!~ . YB.I1ııııda 3 tane çırak birde bire.deri!!l vardır. 25. 3.1·198 ;rJnü ':t'YUbi :'~ 
.Karakol aıni :t"lig;i. beni daha önce oturd•k."UUII Şıınlu-:-fadıı.ki adrssime A.'lne babaran k:ır:ılcolda 
26.3.1998 günü süah saatı9'da hazır bulunsu:ı. demişler. Evden anıaem babam bana 26. 3.1998 
günü IY;yubiye karakolunda hazır olacalaııı~sın ıııabkeıııeııı varıııış dediler . :Bende 26.3 . 1998 
günü Eyyubiye karaleoluna g1 ttim. Ke.i:-alcolda bana sen yarın mahkemeye git ·orda be:cçi var 
gör dediler. :Be :ı.de 2~3 . 1998 g'..inü ka.rak:olun bana. git bekçiyi gör ci.~:aıisi üzerine adliye;re 
gi tUm. ' Eyyubiye ka.rakol•.ınun evraklarını dağı tan If. Al i isimli be!<:çiyi gördüm . :Beni arıyor
ı:IU:ŞS UIIUZ geldir:ı dediııı. :se::9i .'ıılli~•ad-3 ad.:.·~:;i :033 '.;i~ 3.!<M tuta:ı..:ı:: Ja:;: ~ ı. Eil:l ~a..llı urfa. ı da1c: 
.'\nne ve bı:ı.baıoıın adre:<ıi:;da b9ni ararsa:ı.ız orada 'bulı,ı.bi!.irsLı.iz dsdiı:ı. 13ekçi otur d~di. 
oturduııı. :B-3n ot~ur!~:ın be:~çi .1sqi; Şube ~-1üd.·:ZU~ü ar3dl. . Su:phi Dİ:;_'DAŞ Eurada llazu 
ne için araadı~ı sordu • .Asa,::riş 'den biz gelene kadar bırakıııa_rın dedilsr. l'eıı bekledim. 
Asa;yi~ten görevliler geldi . 3 ld.~i ~ldi. Gelen p,örevlilerin isi:nleri:ı.i bilmiyonım. Bld."? 

beni Asa.yi ş ; ube .-iüdü.rlü!SÜ-'l.a Götürdü. 3 . ..:i ; i benl araba.; la .;;;~~;ti;r~t . !i.ii~b-~i.i.ı.ü:ı alt ~ 'a:ı• 
i:ıdirdila:r. Gözüınü bajlayı~ bi:::- od:ıya al::! ıla:. '}ıt i.i.oü so;rdclax. Odada 5-6 :u~ i va.riı; 
b9:ı.i :3m:ıiyet ! iüdü:lü~.,.ln~ ;;öt;..i:-sn .-ldliy·3d9:1 alı:p .D.d3n 3 rişili:~ 9:<::!:pds b'3:ı.i cı o:J~ :la:- ar3.-
.:.: :.. :~~.:ı 7a.r-~ı.. 5-6 :d. z;i iii :!- .1::- . :ö~l .l _~.:..nı ·.:;a;ı~.ı ~:.:ı.:...... .;.v~:-..M:. ~.l:,ri.":c3:.iJ :;c.,.-;,.~d.·.;,.:ı . .:.: .:!.~i ç:=:.;.
çıpla.k soydula..·. A.la.ci.arıraı Oa.-:iladılar. AJaıP.:na su gök-tülar • .ıl;ya.C:..arıaıd.a ::ıaıa izleri ·;;;.;;;
d.ı: . Copla. vurdular. ·i'~.;:rar sıı :ii:.ctüler. :a:ı:li .Adli;;redecı. 26.3.199<3 .,;unü ..!;Lui.;r·n .i;.:Q~·:!.üj..L~: 
ı;;jı;ürürler:can sııa.t s3.bah 9-9. j:J sıra.la.rı fd.ı • .ı.::ıni "'::ı:ıi:;3ı; .~..:riu ,;-J.-ı3 ,;ö·~ ·.:·.; _; :ı..::;; .:::ı--; ." 

ınuıreu.-ci.a.ı.·.ı. : ıu.a saaı; :l.i.-l.2 a.r;;..:u ; ıi.!B. ış . ..:;ı :ıca .fapı;ı ... ar • .._-<;t,uııı .sa.c..· .J,J·.:ı.,-ı.m. :ı s<:ı~·ı.; a pıı..L · . .u:. ,;ı>.<<! 
sle. ~tirik ba.glaciıl;;.;'-:-fuU::ii"luda erkeklik orgaıuırıa baJla.dı :Car . Gözla.:.•i::ı baglı idi. düJ
;;;ala:-i.l kıatilla.rı:ıda. sa. ~ a.Ja~::ıı:ı. -"Jr.:;:) .:::.:ı=~ıa.Jı il -:ı ıır:(a.kli!t or()a.;ı.ı:;ı. za.1ı1ır za.-ıLl.r sa.:!.l:ı.

:n ~·o:!'1•ı. So:::-3. 3o:;ı::ı. .1 'bo:-·ıı. üz'!rine s•ı d~:t-:il3:- . '/ı::ılçı::;ıl<:ı .. !ctı:n. İş ~(ence ya:ıarlark-:ın bıı.-ı::b. · 
6-7 a:r önce .la.;-:ara.'da:ı i·iahı:ıet ..ıs:.-.:r isiwli :işinin ça:!.ıp ~atirdi ;i. b~ya.z brodva.y a.:-aba.y:. 
s:ına vermi =? ne 7a;tın a.:'3.bajl. :ii ~ro'!'" i :!.:iı. ~-"!'i~ :::i~~~~~:li ~l;. ·ı . :~ 1 -.::ı~t . \;·:ı.A ~ ~ ~ ?..::"g.;:,~s:1. :ı 1. 

ta!)i::- !:!tti :ti ::ı iri :ı t:ı.:u:lı _--ı::ı:ı. • ·1 ~:: -~ Jt .\.":l:l. : • :ı.n bo..'!:!. b:::-odvavr ~"'ba. geti!'liıiçti i;_"in:. s ö:,rl!3d.i::ı . 

-~3::..nat ~ ; :. .L ~ : ,: .-ıfl1a :L"l.Y~a.7a G'Ö::daril .. ::. , t:·:- . . :~ : : .. ~~--= . ı. ::. . t : ?:l..:ala..1ciı~ı:t .'l ."! so.1:a çald.ı ~·ı 
r.::ı.:::;:ı:ı.=c!a. : :.:._ .. :.. :ı:_ Ca. :ı~ ~ 1. ::-:::1. : -:.:. :. :ı:.. ;C.5:":. J . ...:.; =~-~-ı-::."1 ..:.::T::..::;.ı '::! .-: .:.. ::;.z:ı.ı~~ ::.:.. .:: :1. - :...:.::- .. : ... ::..! 

·.:.: ı 

- !. ••• 
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·r:..:- .'..: ~ : 

···: - . . .~ - . ... ... ... .. . ·- .. -- ~·- . -- - . 
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Ek 7 
. . . 

17.04.1998 TARIHLI ADLI RAPOR FORMU VE 
DARP KAYDI 

51 
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ADLi RAPOR FORMU 

Kayıt No. : ÖbtDf? , 
=ft/?'h, ... OtL///JJ 
:/brt?h/~ .; 

~ı Soyadı 

Baba Adı 

Doğum Tarihi (Gün. Ay.Yıl) = 1!1~?-
:.)~c />?~leı. 
:J~,~/~,-~~ 

Niifusa Kayıtlı Olduğu Yer Y /<: Lo.!;! mo J 
/1/oe!L{ JFL ..A/ol'/ 

= ?1..sçcr; 
= S: ".J . -z> H 

M11yeneyi isteyen Kurum, Terlh. Sayı 

Muyenenln Yapıldığı Yer 

=!)· ~ - 1 9!:1 r __sCLf:; ~ / J? -z~ Mııayene Tarihi ve Saati 

Ollym Olu' Tarihi ve Saati 

~ ;tayet ı·ı 
/ ) - c, - 1!} lj? 

Fl:lkl Muayene 3ulgular ( .. ) 

KANAAT 

=-.- · 

. :· 1 . • 
~- : ',,· ,..,_,• -... . ,..1 . - . 

·' - <./(', ... ~.' 
:" . 

·-
1 ,- .'...!:_ . · .. ~: -'\ 

(j - .,..;:.. - . 
.. - . " · . ..--.... .. ... \ 

<--,·, ;--;:;.-. ' .:~ , _;.- .. ~ \-r<·.;. .-:-- ·. - ·-=-- ·~ ·-- ..-· !.'.!~ 

'-· 
. , __ .-.._-:-·.- ~- -'-

' 
· - ~-...- -~· · 

·-

!i" a,eue- y3::ı acnK . 

\_ , Şii< aye !l e r •onra sı ~anıat~ ı eap ıl tcHen ; c ! •~;r; .Juı~u J ar '.'&• ıJ ac ::.i<. 

\ ~or, Güven ıi ic. ic.uvverl ed nce sc:fi rapor i ç ~ ;' !,;tHi r!i e~ ıar.ı$ . :Un! ;~ ·,•n ıı1. =r.
i ~,..,l uin l n a lı nctQıı !)i r y erde t ;ıama men soyulup J& lnı~ ,:,1-.rJk muayen• t .:ile'!t '< ~!:' . 

··'>'iki nü1h1 h ııllnd• düz•nl•n•c•k v• ; ~ ınc i ,ü~hası reoor•J 1uunl•y• n m«'<:t:!eo 
"1 8calrctır . 
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Ek 8 
22.04.1998 TARIHLI SANLIURFA DEVLET HASTANESI ADLİ TIP 

SERVISINDEN ALINAN 7 GUNLUK IS GORMEZ RAPORU 

55 



!';6 



--ıt---

r KAPALI VE YARI AÇIIC CEZAEVİ KttntiRLtiGÜNE 
-·-- - - -----

- ŞANLIURFA 

RA-POR -

İLOİ:03iD4•1998 gün ve 106 say~lı yazın~za 
15.04~199_8!-3495 prot. ile _ Yapılan ınuayenesinde Sağ öı

kol dış tarafında -.- 2:x:l · cııi.lik ek01natik alan tesdieler de 
a if- -li-lıasasiy&t--=-liıevcutt~. _:-A-~ bi.-:t-cid-erinde ~ınotik alan
lai· tnevouttur.BURUll Çı#.o!z!4.~ darp ve cebir izi yoktur. 

Bu bulğularla şahsın ~Yedi) ~mutad iştigaline ned 
olacağını ve 15(0nbeş) günde iyile şeceğini bildirir kati 

~··:tıbbi kanaat raporudur. (Şahsın Bevliye polkilini};ine sevki 
uyğundur) 

!I/YOLUR . 

22 . 04 . 19S·8 
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Ek 9 
18.02.1999 TARiHLi DURUŞMADA VERiLEN SAKAT iFADE 

ZAP Tl 
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"Esas :/17J-~/ 
• • y 

...ı .• -

.~ ' . 

~~ -·~~iuı ... . . . _ .. ..,_ -· ·~ , .,._. _ . . 
.~ · Ap~TEK:İ · şiKAYET INDE: :Benim başka bir BUÇ" nedeniyı-e gıyabı teı 

=~k!!::=üz~am-~dı tıu nedenle tJeni yakaladılar, -karakoıa· götürdüler da
ha sonrada sorgu için adliyeye getirildim, adliyede s orğum yapıldı beni 
~zaevin~ götürd~ler , -?ez~evine -~türültin-ceye -~ada~karak_olda k_l'!ldıgı_!!l_ 

süre içinl'1Ele bana kQ..tU - hare~et yı~o_p:U.madı, zaten herhangi bir yaram ve be 
rem olsaydı sorğu hakimi ifade alınırken dikkati çekerdi, ceza ğvine kon
duğUrnun ertesi güna orada bulunan mahkumlar benim gözümü bağ ladılar ve
dövdüler , , gözüro baglı olduğu için kim tara fından d övüldüğ UmU bilmiyorm 
bizim ailemiz kan davalıdır , sanıyorum bu nedenle beni dövdüler bu kan· 
davası ·yüzunden memleketimizi bile terk etmi ştik·, raporda be-lirtilen ya
ra ve bereler bu dövme sırasında olmuştur , bu ndan sonra insan hakları 
heyeti cezaevini gekerken beni gördü yara ve berelerin ne olduğunu sordc 
ıar bende söyledim , heyet başkanı bana bunların polisler tarafından ya
pıldı~ını söyle deui, ben insan hakları heyetinde bana polisi karaıamamı 
yara ve beremin o l duğunu bJ.Lş .. eJül.J ifade 'leDn_em_ konus~~a~ni ikna e -
tiler zaten ben o ~an mahkumların ~ı~ını söylesem beni~urur~i 
bu neden1e-:::-tı.eı:ı.de --Qn a-rrn -inlexill& uyarak lıu-şekil.de . ua_d_~ verdim ke
sinlikl~-bana.. polQ ta ra fında n bu olay_!le deniy_ıe _ __tıer!:_ıa~ b ir kbtu- nare
kette bulunulmamı ::,; tır , olay t amamen anlattı ğım g ibi ol:!lwştUr ·beni mahku:: 
lar ....dövd.ı..ı an c .. aK:gözum bağlı ol duğu_ic..in kiminde_ dö6 du punu bilr;:ıi yo:-~
zaten cezaevine de 1eni gitmiştim , şu an h~urda bulunan anıkların içir 
a e beni ma :~ kemeye getire0 po lisler var diğerlerini hiç tinar;:ıı y oru.:ıı orla 
rında bana hiç k ot u hareketi olmamı şt ır dedi . 

C . S..ı vcısınıo t aleb i uz erine muşte k i den s oruldu : Eeni::ı bıı l un 
duğmı cezaevinde kan dJvalılarımdan ki::ıse olup olmadı ğ ını bilmiyorum çu ~ 

ku :can d vas ı nedeniy le ben ku çuk ken koyu terk etmi ? t i :{ , ~ncak bunl.::!~ ın 
yada bunların yakını ofha bilir ~ i ::ıin o ldcı[. unu bilmi j•oru.:ı , b -~ n ::;itt ; i -::de 

tı a na ko~ u:; taki ler han g i k c;· den olduÇumu ki::ıli_i: ir;:ıi, i ::i:::i bunları sor~hı 
lar ancak daha sonra beni niçin d oYdu klerini bilmi yorum , be r.den herhan r j 
b i~ ç: e ~·de i s t e :-ediler, ta:'. olaı·:;ı.t.:. n için dövd ukler i n i ')ibi ·or~ , ce:caev : 
idares inede ko rkumdan bildirer:ı~d im çunku b ildirsem beni old ur urler , ben
:'icvüld ~ ıi;:;ıu ::;ören herh.::ınci b ir {11I'd i ;·:ı.n veya :!!O kı;.:ı / kt u , b:;alı ·: ısı::!'.d:

beni d övdül er , gö::uo :. o.pa lı o : :::.ufu i ç in bir şe:; gör e::ıe ·:~ i :n d2d i. 
Daha on c ek i i ra C: es i okundu s 0 r uldu: O i fa C: ecıi Q bul c t:n i•;o rur. 

nece:;ini ,. i:ıdi s ize ::ınlat.ı :ıı, :Jla}' bu ::; e :dlde o "!.du bana :r i ke:iCe 
ya~:!ladı .dedi . 

· · 18 . 4. 1998 tarihli ifadesi okundu soruld ı.,; : Or:ı. cl 

kavğa 

dedi / / ; ,-· 
olay_ ri d en s cnra ce zaevinde oulundu€um sırada 

oldu bu ned en le ör le ifade verdi m o ifa d ecıd 
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Esas : 19 9_~ - s ll ·-

- - --. --- -- ---~- - --
teıneti - ~kUftdtt=eorulduı Yüzleşt i 
~<(f~i~ahıe-~~ -:beni --mahkemeye 

-- -- __ _c-. Savcıe:ı.nda.ll-so.I'tlidu:_. 13ir - diye·ceğimiz· yoktur dedi. devamla ~ 
..----dosyaya · arız~- ç:ı.k.t:ı.~:ı.m:ı.z için varsa tevaii tahkika.t·- talebimizi haz:ı.~- · 
_ ı~k __ ~cin _yokşa _!lltitalaa _beyanımızı 'hazırlamak için ınehil verilmesini 
:-;- · tıüep ederim dedi. 

___ M~'ş i!.._e~iden soruldu: Ben Antalya' da if'ade verdim dedi • 
. --:- - rJ:..~ .G-.1- Varea -t eveii· tahkikat talebi· y~ksa esas h_akkınd& 

k i mutalaa bey~ için dosyanın C .:Başs avcı l:ı.~ına tevd:ı.ine , duruşmanın 
6.4~1999 günü saa t 09 . 20 ye b:ı.rakılmas:ı.na oy birliğ i ile~ verildi. 

1~. 2 .1999 
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Ek 10 

27.03.1998 TARİHLİ İFADE VERME TUTANACil 
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: fadenin alındı~ı yer 
· f2d~n~" ~ıınd,~ ı T~rih 

lFADE VERME TUTANA~I 
rC'MUK.Mad.135 :> 

:Asayi~ Sube M U d Ur!U~U Hırs.Br . 
:29 ' 03/tq9s sAa~:tı.on 

tfa de verdeme M Udafı nin durumu Haz ~r x De~ilı" 

K i_nıl~{lim&? iliskin sor-uları d o:::ı{lru olarak c evae,l-amam 
·:.mame.m=:veya yalnı.s _ biloi verdi~ im .tak dirde tıatbmda
i_pı~labn~:~e{l ı ~y_} endi_: ( 1_3~/ 1-. .?-=:.-:::..-·· 

gerekti9i, cevap ver- . 
~ra · köv~tü rma-vA-1 . ı 

' 
Kendi beyanına g ö re 
< -x lTas.Nü f. cüz .suret ine göre 

- ~ fade_ verenin kimli~jl 
..ıü"fi.ı~-cüz danı na oöre 
;ifrü cÜ_~Be.fges ine- g ö re 
~dı - -ve Soyadı 

--, -- >Pasaport ( ) Di~er Bel ge 

3aba Adı 
~na adı(Anne ~ızl ı k soyadı) 

)ol:lLım YO?rı 

:Suphi -DILDAS 
:lbrahim 
:Zeliha 
:Ş. ur fa D·~um Tarihi: :22 .1 :2 .1 "367 

-··,l ijf.Kayıtlı •::>1 -dLI~U tl -!lçe ·:s : urfa .;..Merkez - Mah-K ö y :·Y. Koymat ky. 
C lt.Sah.Hane:142/02-61-52 

)evamı ı ikamet adresi, Tel :Sancaktar mah.Nazlı sok.No:ll 
Tel:31 411 15 

::~it im- D-urum~-- .... 
~-.i-Mesl~ i 
\raç tip i ve pla k ası 

ç._i_~ :, a~~~~s! · 

-----: tLI(OKÜL MEZUNU ____ _ 
:OTO- tamircisi 

Jyru~;:tu-·· __ : T. C 
1e deni Hal j :Evli(X >Bekar( ) Dul < )Cocu k Sayı sı c 1 ı 

:i nsıyeti :Erkek 
~yll k - gelir_ durumu __ • _. •-·--- .... ·. _ 
;abıka duru mu :Var( x) Vo k( 
~lkol ve uyus.Mad.alıskanlıa:Var( ) Yo kr 
llay ö n cesi aldı~: :Al ko l:var r 
~ı_;ç No 
>uc Türü 

) A çık lama:oto hırsı~lı~ında n 
X)Tedavi g ör dü( JGörmed iC 
) Yok( X)Uyus :Var ( )yo~ ( 

: sna t ~dilen suç anlatıldi :Traktö r Hırsızlıgına tesebb üs 

ISNAT EDILEN SUC : Ma~duru var(X lyok( )Yaralı ( 
--- · ______ _:.,_ ___________________ ___] 

Traktör hırsızııaına tesebbGs 

Mı_; dafi tay in ha~d-ı bılindi~:,Mi.idafı :ey in edebıle•:e~-· dur-~'mda de~:lsem 
Bar•:• avukatından tayı n edılece k bır mı.i da f i talep edebıle•:e~ım ve •:•nun ı 

·,ukL\k: yardım ı r.da~ yi!r "rlanabile •: ei;i~m.m•ida~ı ıst.edı::_:iim t .'i~- ~ ~ r-de m u dafıl 
,1 ırı . c:,-,y : t~tu.,.rrı_.:.y· •-:t:ı.-ıl · tırmemı?k k~vdıvl ~ veka le"tnam~ .;l.""'..;ınm-=\t · -:;ı~ın ıfadel 
m:n , al ı nmas ın da h;zır buluna-:a~ı,~akalandı~tmı ya~ınları~i! du y urma ~ak i 
k ı ml n r:r! ci u~ : b l l C, r t l ..... ~ . ( 1 35 / 3) 1 

: ts:! YOPU M ,- ·,; t STEM! YOF':..~ M 

? ~a': edıle:-ı su•: ~ ..;~ 1. rı~ ;;:ı. a·:ı ~ tama d.;.. bul u nmat. hakkl.mt.., ·=·lduc;ı• ~!~dı·· • ~ .~· 

=ra ... -::ı ...... ~l?n 5 ~~ : i-;.:.\~-·.·:L rıC~ ,.1·:·ı.- ~-3mnda tL.!u:ıma~ · ~~St !/•:"" ' Jr:1 "·-: '" ."5~ı?fT'Ii. _ ·:r u ın ı 

:s~at edı . en su-: hal ~ı nda a-:: k !amada bulunma k isteme dı~10ı O~van etmes ı' 

i.i:eri ne,dGze nlenen bu tutana~la ifade alma ı= 1 ~~ ine so~ ve~:ı~ı . i 

Tutanaaı -Düzenleyen ifade veren r""'üdaç ı ı 
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·· ısnat ea{len suç hakkında açıklamada bulunmak istiyorum. 
__ Teyp-.V i. deô _ kaydı yapı lma-sı. nda:Rı za göster i yorum ( ~()Rıza gi:"·stermi yr.:•rLım ı 

Şüoheden kurtulmam i çi rt somut·· del· i ller in toplanması nı 
b-ana hatı.ı-ladıldı .Aleyhime "'ar · crtan _··şüphe ·sebeblerini 
ve~lehime ol~~ hususları ileri sürme~-imkan~- vertldi. 

.... (. 

1-SNA:r ED!LEN SUCU'~- lLG!Ll VER!LEN !FADE 

.. _ .. ~..,., :'-"C"- -- .. . ! - · · ----- ·~·-··· 
_ ... -- c 

talep edebilece~im. 
o rtadan kaldırmak 
( 135/5"ı 

Ben yukaı-ıda belirtmis olduoum adre•te ikamet ederim.ot o tamircili~i yapa 
rı m benim daha önceden oto hırsızlı~ından sabıkam vardır.Ben olayla i lg i 
lı o lara~- ıfadı;wı_ı (; zel Avukatım .:olan Avuk-at Harniyet tZOL hu~da verme 
y ~ ~azı ı-ım.15: 0~it998 günG Traktör hırsızlı~ınLtesebbüs suçunda~akala 
nanusman--ç:AVUR isimli sa hı s po lis ler taı-afı ndan --yakalandı~ı nda yanı nda 
~i ş ahsın ben oldu~umu ve kactı~ ımı söylemis.,Olay tarihinde ben Meı- k eze 

_?~ı Gô lp:nar kôyıı nde bulunuy•:ı rdum.Ben Osman C:AVUR isimlı sahısı ben 
1~93 ylı ında ce zaevınde yatar ik en tanıdım.ondan sonra kendisiyle hiç gB 
rüsmedim.Ben olay terihinde kö yde _bu.lunu.yordum,hatta:- köye giderken yanım 
da esim - Ne 2la DILDAS'da vardı.benim bu tra ktdrle hi c bır ilg i m yoktur.ben 
~ esinlik te tra ~ t6r fala n calmaya tesebbüs etmedim.suclamaları kabul etmi 
~De_d_i._" ____ . __ 

!fade verme sırası~da CMUK 135.maddede ~ng~rGlen islemlerın t GmG yerıne 
ge~ı r ıldı.~ ) 1yerıne getırilmedi. C lSebe ble ri :Talep etmedi. 

:fade sahibinin ıfadest~t ~ =g Ur ir ~~~q ıy le verdı~i ni beya~ ~dıp,ıf ad~si~~ 

?k l eye cek bas kaca bir husus ol madı~ını beyan etmesi Gzerine,bu ıfade ver
ile tut anag:. , ta~ a ·f lar ~- -~ dq ze rı 1 r=:;ı--ıere~- ı:ı ~ u 1: turu 1 u o, do~ Yul u~ ı.ı an lı!\ S ı 1 dı 1:· t ~ ~ 
~~nr~ t ~r afla r~a o:rlı k te ımza al tı na alındı. 

~~aden:r. b ı t ıs saatı Sac- t : 11.3(1 

!"ı ii da f i ı 
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, Alındı~ı Yer-. 
, Al'""~::'' Tarih 
Ki mli<;ıi 

Uv.Cüzdanına g ö re 
Belgesine g ö re 
adı 

:A:sayi s . ..put:ıe Müdürlü~ru- :._ 
: ~7 /03/1998 Tutana~a Baslama Saati:11.40 

Kendi Beyanına g ö re 
x) Tasdikli Nüfus CU z.Sur.g Bre 

) Pasaport ) D i~er Belge. 
:Ne•:la DILDAS 

ı :Mehmet 
- Anne K ı zl ı k Soyadı :Ma k bule 

_!!r i - - :Şanlıurfa Do~um Tarihi : 02/03/1972 
- K.a-y1.-tı;::::t, ı du~u -·1-- ı-- t ·içe ::Sanı ı u-r fa Ma h - Köy - : Yk. Koymat kY : 

- -----· -- - --- - _ Me -ı: kez Ci 1 t-Sh. - Hane: 14:2/02-6 1-24 
tk-am•t- · Adresi - ' Tl f.No. ıSancaktar mah.Nazlı sokak· No .11 

-=ou-rumıJ: - .·_ =--· ---- ~--=-----:~ :-i lkökul:::;mezunu 

-•·..-~=---- -------- :E.v_ hanımı _ 
-.a""dr•sr-n -t ~ N3 .-==:::..::-----: · - --·.: . .:___ ___ ..:__ _ 

-: T. C • . - · - - - ·· -

Hali 
:Bayan · 
: Evli(x) Du l Cocuk Sayıs ı(l) 

Dur:umu-----~ - :Var < _?.Yok ( x ) Açı k lama 
ilgili - cii~er- k-is-ilerle . ..., .·-~ - · ~ 
~ı varmı ? :Var (x) Yok () 

~MUK Md.47 hatırlatıl ar a k tanıklıktan 

~ he~kı~ı kullanıp kullanmıyaca~ıı Çekiliyor ) Cekilmiyer (x) 

:Trak t ör Hı r!nzlı~ı na tl!"5ebb ü s 

~~APM~SI lSTENtLEN OLAYIN öZET% 

)K 2 78 plakalı i;rakt-ö r ü n calınması - hakkrnda 

:>ZET! 

tuk arıda belirtmis oldu~um adreste ikamet ederim.Ev hanımııyım. 
~ h i DILDAS ' ı n resmi n ikahlı es i olu rum.16. 02.1998 günü meyda~a ge
~ktö r hırsızlı~ı o layı ile ilgili olara k lf ademi vereo:e~jim.Ben •::> 
;! esim SLıphi DILDAS Ll e beraber mer keze ba{jl ı G öl pınar kö y ü ne Suphi 
-:: kar dl!sini getirmek io:i n·:: beraber gitti k .l gec e kaldık benim diye 
im bundan ibarettir.dedi 

n öz gUr iradesiyle verdigi bu tanı ~ ifade tutanaaı , ta ra f ımızdan d U
~. ta nı~a okutturulup , do~rulu~u anla5ıldı k tan sonra t~raflar o:a bir 
i mza altına alındı. 

,__ -ı bit'-s saö>ti 
·,ı an 

tl. 50 
Tan ık 

Neo:!""- Dt LOAS 

----- ··,.-- ·- ------------ - .. -·-
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Ek ll 
28.03.1998 TARİHLİ TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU 
HEYETİNİN CEZAEVi 7. KOGUŞ ZİYARETİNE AİT TBMM TUTANAGI 
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7 NOLU KoGUŞ 

BAŞKAN- Sana ne oldu? 
HÜKÜMLÜ 68 - ... .... . 
BAŞKAN- Neyin var? .. Ne zamandır buradasın? .. 
HÜKÜMLÜ 68 - ....... . 
BAŞKAN- Neden kötU bu arkadaşınız? 
HÜKÜMLÜ 77 - Yeni sorgudan geldi efendim. 
BAŞKAN- Neden konuşmuyorsun? 

HÜKÜMLÜ 68 - Dişlerim sallanıyor .. Çenem kötU .. 
BAŞKAN- Aya~a kalkabilir misin? 
HÜKÜMLÜ 68 - Kalkamıyorum . 
BAŞKAN-Arkadaşımza bir yardım edin de kaldırın bakalım . 

(HÜKÜMLÜ 68 isimli tutuklu, arkadaşlarının yardımı ile aya~a kaldıolarak tutuldu. Bu esnada, bacaklannın 
titredigi, ayakta durmakta güçlUk çekti~i ve idrar yollarını eliyle tuttugu görüldü) 
BAŞKAN- Şöyle yataga oturtmaya çalışır mısınız? 
(Muayene edildi) Yüzde, gözaltiarında morluk, göz çevresi ekimotik ( 5-6 cm. çaplı) alın şiş, başın tepe kısmın

da hematom ve ödem. 
Şu üstUnU çıkaralım, soyunur mu? 
Soyundugunda; koltuk altları ve özellikle sol koltuk altında ekimozlar. Ayak bileklerinde morluk ve kurutlu 
çizikler. Sırtta ; sag taraf kaburga üzerinde şişlik görüldü. 
(Resimleri çekildi) 
HÜKÜMLÜ 68 - İdranmı yaparnıyorum efendim ... Çok sızım var ... 
BAŞKAN- Ne zamandır agrın var? 
HÜKÜMLÜ 68 - Emniyette elektrik verdiler .. . O zamandan beri... agrım çok .. 
BAŞKAN- Başına ne oldu? 
HÜKÜMLÜ 68 - Ayaklarımdan tavana astılar, sonra hızla yere bıraktılar .. 
BAŞKAN- Yere, betona mı bıraktılar? 
HÜKÜMLÜ 68 - Evet, bir kaç kere .. Tavandan yere vurdular. 
BAŞKAN- Peki, başka ne yaptılar, anlatabilecek misin? .. Bu vücudundaki morluklar niye oldu? 
HÜKÜMLÜ 68- Kollanından da astılar .. Copla dövdüler .. Su sıkıp, elektrik verdiler .. Fenalık geçirdim efendim .. 
Bu sefer de ayaklarımdan asıp, yere bıraktılar ... 
BAŞKAN- Ne söylemeni istiyorlardı? 
HÜKÜMLÜ 68 -Traktör çalmışım, satmışım .. 
PROF. İOANNA KUÇURADI- Buraya ne zaman geldin? 
HÜKÜMLÜ 68 - ... ... .. . 
HÜKÜMLÜ 79- Yeni geldi efendim. Burada bir gece de mUşahadede kalmış . 
BAŞKAN- Orada sana kimse bakmadı mı? .. Cezaevi personeli de mi görmedi? 
.. ..... .... ... - Biz hep böyle geliriz efendim. 
PROF.İOANNA KUÇURADİ- Elektri~i nasıl verdiler? 
HÜKÜMLÜ 68 - Gözlerim baglıydı.. Kablo gibi bir şeyi ayak parmaklarıma, affedersiniz erkeklik organıma 
baglıyorlardı. . 

BAŞKAN- Nasıl yakaladılar seni? Olayı bize anlatabilir misin? 
HÜKÜMLÜ 68- Ankara'da benim mahkemem var .. Ekip gelmiş . Oradaki karakol direkman benim oraya sevki
mi istiyor .. Orada bir kişi benim ismimi vermiş. Demiş ki, ben araba çalmışım, bu tarafa da satmışım .. Ben ifade 
verdim burada efendim, dedim ki oradan araba almamışım .. Ankara'daki ekip de geliyor, mahkemeden bekliy
or .. Ben kendi korkumdan, eskiden gıyabi tevkifim olmasa, direkman Ankara'ya götUrecek, bu işkence görmUş 
halime, UstUmde tekrar işkence yapacaklar bana ... Korktum efendim .. Diyor ki bana, "ya bize para verirsin ya da 
seni götUrüp orada işkence yapacagız" diyor .. 
BAŞKAN- Nerede sorgulandın? .. Kimin sorguladıgını biliyor musun? 
HÜKÜMLÜ 68 - Zannedersem Emniyetteydi .. Gözlerim kapalıydı zaten efendim . Dün geldigime göre, önceki 
gün olmalı. Bir gün kaldım .. Gece yaptılar .. Asayiş Şube sorguladı efendim. 
HÜKÜMLÜ 73 -Ben hiçbir yerde görmedim böyle işleri ; Türkiye'de, hAla daha oluyor. Saat 9.00 ila 10.00 
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arasında beni Urfa dışına çıkardılar . Gözlerim baglı , ellerimi bagladılar, araba arkasına baglayıırak sUrO lmUş tarla 
içinden çektiler; hatta, tecavUze kalktılar . TOrkiye Cumhuriyetinde hala bu var. Ben teröristim diye kabul 
etmedigirniz şekilde, oradan çıkınanızın imkanı yok. 
Her tekiifte bulunuluyor; "bize ajanlık yap, isimler ver". Kimin ismini vereceksin, hangi insanı yakacagım, hangi 
canı yakacagım? Biz de bir insanız; ama, orada insanlık diye bir şey yoktur; insanlık kesinlikle TOrkiye 
Cumhuriyetinin adaletinde yoktur. Biz konuştugumuz anda da, ismimiz duyuldugu anda, 24 saate kalmaz, ya o 
arkadaşı sUrgUn ederler ya da kaybederler. Bu da kesinlikle var; TOrkiye Cumhuriyetinde hala da var. 
HÜKÜMLÜ 75 - Kısa bir dönemde, bu koguşta yaşadık ; yani, ..... isimli arkadaşı buradan .... Cezaevine sOrgUn 
ettiler; yani , hastadır, doktora çıkmıyor, savcının keyfi uygulamasına tabi kalıyor. Bunları, dilekçeyle, Bakanlıga, 
İnsanlar Haklarını İzleme Konseyine; yani, size bildinnek teşebbUsUnde bulundu . O insanı, buradan, kalktılar, 
sUrgUn ettiler. Size gönderilen dilekçeler başgardiyanllkta yUrütülUyor, çocuk koguşundaki mahkOmlar onları 
gUndUz götUrUp çöpe atıyor. 15 milyon için 44 sene ceza almışım . 

HÜKÜMLÜ 74 - Karakollarda ben dokuz gUn işkencede kaldım . Sekizinci gUnUn akşamı. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede, hangisinde? 
HÜKÜMLÜ 74 - Urfa Asayiş Şubesine , Yenişehir Asayiş Şubesinde ; alt katta, hücrelerinde kaldım ; boklugun 
içinde -af buyurun- elektrik, Filistin askısı , yer copu, lastigi yani .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Nasıl? .. 
HÜKÜMLÜ 74 - Araba lastiginin içinde çırılçıplak soyunuyorsun, oturuyorsun, arkadan her tUrlU muamele 
yapılıyor. Bu işkencelerin en sonunda konuşamadım ; yani, hiçbir şey yapmamışım ki; yani, sabıkam oldugu için 
gözaltına alındım ve bu nedenle, sabıkamdan dolayı UstUme suç isnat edilmek istediler, kabul etmedim; edecek 
durumum yok; çUnkU, yapmamışım . Çogu arkadaşımız söylemiyor bunu utancından; hepimiz namus sahibiyiz. 
Netice itibariyle eş imi gittiler almaya. Suçum u kabul etmemiş im, eşimin karşısında bu işkencelere maruz kalmam 
söz konusuydu ve ben , bunu kabul etmek zorunda kaldım . "Getirin" dedim, "ne getirirseniz getirin, kabul etmek 
zorundayım . " Eşimi getirdiler karakolun içinde ve kabul ettim , neticesinde bıraktılar eşimi veeşimi de karakol
da bırakmadılar, adliyede bıraktılar . Buraya deginmek istiyorum. 
Şu anda yarı açıkta bulunan birçok mahkOmun dosyalarını incelersen iz, cezaevine giriş tarihleri, yarı açıga çıkma 
tarihleri bellidir. Hepsi torpilli, hepsi savc ıyla aynı düşünceyi paylaşan zihniyetin oldugunu göreceksiniz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Niye? .. En çok onlar şikayet etti Başsavcıyı .. 
HÜKÜMLÜ 74 - Efendim, ben, bir çok isim verebilirim. MUsaade ediniz efendim; özür dilerim ... Cinayet işliy
or adam, 6-8 alıyor. Nonnal cinayet, kasten cinayet işlernek suçundan, 6-8, 7-8 seneden fazla burada cinayet ceza
sı almıyor. Ben, hırsızlık suçundan yatıyorum ve hiçbir kabultim yok -doktor raporunda da belliydi- fakat, bana 
21 sene ceza verildi ; bir. Bir tane ayriyeten gıyabımda veriliyor ceza ben burada oldugum halde . Ayriyeten 5 yıl 
infazımı yakıyorlar ; yani , toplama bakarsanız, 40 yıllık bir cezaya tekabUl ediyor. Ben, hırsızlık yapmışım . Şey 
olarak da bakarsanız, 5 sene cinayetin cezasını yatıyorum . Yani, bu ne demek oluyor anlamıyorum, bir tUrlU 
anlamıyorum . !O yıl oldu ; ben 5 yıldır yatıyorum, yeni bana ceza veriliyor. LUtfen bu dosyaını bir tetkik edin . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Dosya numaran var mı senin? 
HÜKÜMLÜ 74 - Tabii var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Ver onu . . (.. . .' den dosyasına ait numaralar alındı) 
HÜKÜMLÜ 75 - Sayın Parlamenterim, bu savcı dokuz yıldır Şanlıurfa'da . Benim ismirni veren .. . 
HÜKÜMLÜ 69 - Ama, bilinen bir gerçek var; hep, bize farklı muamele ediyor. Mesela, V ASA T örgütOnden 
gelen birkaç arkadaş var. Oruç zamanı tUm koridorlar gece saat 4.00'e kadar açık olmak şartıyla ibadet edildi ; 
yani, burası , adeta bir tekkeye, bir zaviyeye dönUştürUldU . Atatürk köşesi on yıldan beri oldugu gibi duruyor; yer
ler toz toprak, o şekilde . Bazı arkadaşlan çagınyor, senin kardeşinin durumu var, mahkemesi var; bana iş 
verirsen ... Burada gardiyan kendisi . Gardiyanın yetkisini gardiyanın kullanmasına mUsaade etmiyor, müdürün 
yetkisini mUdUrün kullanmasına mUsaade etmiyor. Burada, jandarrnayla beraber, insanlar Uzerinde bOylik 
baskılar uyguluyor. Hakkında dilekçe yazdıgımız zaman, tanıdık gardiyanlar "kardeşim, bu JlTEM'cidir, bu 
MİT'tir, kimse bunu buradan alamaz, siz ezilirsiniz, falan arkadaşınız M. B. dilekçe yazdı diye sUrgUn edildi . Biz 
de, Urfa ' da, yelpazenin solunda oldugunuz zaman; yani, UlkUcU olmadıgınız zaman hep ezilmeye mahkfunsunuz. 
Benim Uzerimde iki tane silah yakalanmış . lstanbul'a göllinneye çalışmışım ; yani, benim orada işyerirn var. İki 
silahtan dolayı, bir vatandaş telefon açıyor -bellidir- diyor ki : "Bunu ezin." Narkotik Şubesinde , ben, insanlık dışı 
muameleye tabi tutuldum. Bizzat bir amir geldi, beni sorguladı. Ben, gözlerim kapalı , ellerim kelepçeli sorguya 
tabi tutuldum ve ben götürüldugum zaman, "seni biz jandarmaya götürüyoruz -M. Komutanun diye hitap ediy
orlar- öldUrecegiz, asacagız, seni kaybedecegiz ... " Benim, artık, Ustlenmekten başka; yani, bir an önce buradan 
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kurtulayım düşüncesiyle üstlenmekten başka hiçbir çarem kalmadı. Şimdi, ben, şunu söylüyorum : Iki silahla, 
silah kaçakçılıgına girenler, olur mu? Ben, kar amacıyla almamışım , dUşman sahibiyim; şimdiye kadar Uç beş 
silah üzerimde tek tek yakalanmış . Burada aşiret kavgaları var, aşiret çelişkileri var. İnsandan korkuyoruz. 
Devlete güvenıniyoruz ilk defa, açıkçası; alıyor götürüyor seni, kurşunu kafana sıkıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT - Şu arkadaki amcaya bir götürür mUsUnUz. Sizin isminiz nedir? 
HÜKÜMLÜ 79 - Benim sorum şudur: Bu da bir insan. Şu gördügün vatandaşın birisi hasta oldugu zaman, tabii, 
hastaneye götürmek mecburiyetindeler. Bu savcının yetkisinde. Burada bir kişi battaniye içerisine sarılıp, sekiz 
tane askerle oraya gidip getirdigi zaman, o adam bir daha o hastaneye gitmek istemiyor; ilaç verilmiyor. Bize 
olmayan işkenceler yapılıyor. Bunların hepsi savcının yetkisindedir. Bu fakir ; ne yapacak, ne diyecek? Bu fakirin 
zaten eli kolu baglıdır . Eger, devlet buna el uzatmazsa, devlet yardtmcı olmazsa, ne yapacak bu fakir? Benim 
sorunum budur. Yani , bir defa hastaneye giden, ikinci defa gitmek istemiyor; yani, işkenceden korkarak gitmek 
istemiyor. 
HÜKÜMLÜ 77 - Efendim, başka bir konuya deginmek istiyorum. ViranşehirCezaevinde, şu anda 12 EylUl 
yasaları işliyor.Oraya gitmenizi istiyorum; tavsiyem budur. Şu anda 12 EyiUIUn şartlarından mahkOmlar yatıyor 
orada. 
HÜKÜMLÜ 70 - Efendim, ben Uç konuya deginecegim; bir cezaevi, iki karakoL Ben, bir yıl çocuk koguşunda 
yattım; çoctık koguşunda bazı yasaklar vardı. Bir yıl çocuk koguşunda yatttm. Sigara yasagı vardı, televizyon saat 
IO.OO 'da yatacagız, I I.OO'e kadar televizyonun başında kalmayacagım . Televizyon bizim odamızdan ayrı bir 
yerdeydi . Biz, bunların kaldırılması için bizi her sabah saat 6.00 'da mecburi olarak başmemurlugu yıkayacagız. 

Saat 6.00' da bir çoctık kalkıp nasıl orayı yıkar? Kalkmadık ; biz 22 kişi örgUtledik, açlık grevine girdik; aradan 
Uç saat geçmeden Başsavcı geldi ; .. ... . , HÜSEYIN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı), Uç saat içinde bizi içeri 
aldı, "kim bu açlık grevinde" dedi , "biz çocuk koguşu haklarımızı aradık". Seçme gardiyantarla bizi koridora 
çıkardı, bunlarla futbol maçı yapın . Üç saatlik bir açlık grevinde hakkımızı aradık ; sigara yasagı. ÜçUncU kısım
da gardiyan -akşamdtr- sigarası bitmiş ; gelip biz arama yaptı, sigaralartrnızı aldı. 
İkinci bir konu: Ben -kaptı kaçtı deriz- dışarıda biri 4 yaşında, biri 7 yaşında iki kız çocugunun sokakta aynarken 
elinden dUşürdugu bilezigi alıp kaçttm. Ben, suçumu itiraf ettim . Karakala gittim. Bana dediler ki : Üç suç ortagı 
adam başı 15 milyon verirseniz, 45 gUn yatıp sizi bırakacagız, işkence de gönneyeceksiniz. "Bizim paramız yok, 
bizi bırakın size getirelim" dedik, "yok, ailelerinizden isteyin". "Ailelerimizi görelim", "yok!" 15 milyon için, suç 
ortagtmın biri 19 sene 7 ay, ben 12 yıl, öbür suç ortagtm 12 yıl, 44 yıl ceza aldık . 

ÜçUncU konum; ne diyeyim, biz savctmızdan şikliyetçiyiz . 
HÜKÜMLÜ 75 - Asayiş Şubesinden, Emniyet MUdUrtogunde tecavüz edilmemek için, vUcudumuzu pararnparça 
ediyorduk. Urfa Emniyetindeki polis beş yıldtr, yedi yıldır burada; yani, sarıki özel bir gUç onu koruyor, sarıki 
devletin çekirdek kadrosudur, o buradadır. Yani, ne yapacagtmızı bilmiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- BUtUn bunları niye yapıyor? 
HÜKÜMLÜ 75 - Sen karakolda kendini kestigin takdirde, seni elektrige vennezler; fazla UstUne gelemez. Bunu 
yaptıgında da -tuz mesela- daha beter işkenceler çıktı. Efendim, Türkiye'de hayvanat bahçesinde yaşayan hay
vanların gördugu sıcaklıgı, ilgiyi, onu bu mahkemede gönnUyorum; bir köpegin gördugu sevgiyi gönnedim; bu 
zoruma gidiyor. 
HÜKÜMLÜ 75 - Bizzat Başsavcı , bana, Şanlıurfa E tipi kapalı cezaevinin açıga alınan müdUrU A. A. hakkında 
yalan beyan vennem, cezaevine uyuşturucu getiriyor, cezaevinde uyuşturucu satıyor, mahkOm ve mahkOm 
ailelerinden rüşvet alıyor diye yalan beyan vereyim diye bana baskı yaptı. Kardeşim de yanımda yatıyor; 
kardeşinin dosyalarında sana yardımcı olurum. Cezaevinde bir yıl cezan kalmış, bu bir yılı daha iyi bir şekilde 
infaz edersin; ya uyuşturucu kullanabilirsin, adam vurabilirsin, her tUrlU şey; cep telefonu taşıyabilirsin, silah 
taşıyabilirsin ; bu imkanları sana saglartm dedi . Ben, korkumdan, onun için kabul ettim. Bundan bir ay önce bu 
olay oldu. Ben, şu an ne korkuyorum, ne bir şey .. . 
HÜKÜMLÜ 69 - Burada bir sUrU insan vardır; yani, Başsavcının inisiyatifınde gelişen şeylerdir; yani, bir yerin 
Başsavcısı inisiyatifınde gelişen şeylerdir. Burada adam var, kardeşini öldürüyor. Agır ceza vennesi için, 
UlkUcUier tarafından veya Başsavcı tarafından -biz ona inanıyoruz- diyor ki : De ki , benim kardeşim Apocuydu. 
Adam beş yıl yiyor, gidiyor aslanlar gibi . Gelin siz de UlkUcU olun; vatana, millete faydalı olun. Yani, öyle 
deniliyor insanlara. 
HÜKÜMLÜ 75 - Bir şey söylemek istiyorum; devletin Ust kurumlarından .... . tarafından telefon edildi buraya. 
Onun iş ortagının kardeşi burada adam öldürdü; ... .. O insan, I 7 yaşında bir çocugu öldürdü; daha önce olay yap
masına, çocugun kız kardeşini kaçınnasına ragiDen 8 yıl 4 ay ceza aldı, şu an dışarıda . 
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Ek 12 
29.03.1998 TARİHİNDE HEYETÇE ~ANLlURFA 

CUMHURİYET BA~SAVCILIGINA YAPILAN SUÇ DUYURUSU 
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. ...... · .. ! .. . · 

Cumhur~~ Eaşsavcıl 

Şanlıurfa -: .. . -: .. ~~-ı---~~--- · -~ saat--19-.jO'~a- Şanlıurfa 
~"' -~ffi411(~*17C=caJJ]iiffnliiı koliiş·rarı ndan 7 nci 
-: ~· .: ıEo)l;:;.:eii"·~~~~-;ti1.-~;.-.- ... . .. . .""'2 ~1\ . . . .. , ~- ·--~ • - . 
.:. . __ · - -2'Rd~~9-9&=-~de-:- O$iraevi. 'idaresine teslim edilmiş olan tt 

İbrahim.. oıı.~zaı 1 had at:'.. dopa 2!1ı . J 2.19A Urfa dolumlu Suphi Dil taş ; 
27 .J .. L998 -taxi,hizı1le Şanlıurfa Kapalı Cezaevine gatirile- -

rak 7. .koAuşa .konulduiuzıu ve galıııeden önce nezarethanede işkence 
a<>rd~ü, askıya alım.p, ani yara bı.ra.kıldı~ını baş üstü düşürül-

- --4UIUA~H'Yla---Db-\\Oll-Dil'-uou- e-rkeklik organına baflaT 
na:rak vücuduna· üektxik varUd1lin1, Uzarina au sıkıldıtını heye-
ı::mrze-oeyan e - ---- -- --- ---- ---- -

·-- Hekim ol~ :-~oelememJ •lıi• ı . 
------- ı.:.. He; -iki .iö~ alt1.-ve: göz çeTresi ekimetik yaklaşık( 5 - ·6 

om çapında) 
2- Başa. tepa _ kıemında ~v•. alında hemotam ve ödem, 
3 - Koltuk alt-lBTl:nda- ti-ze-1-1-i.lcl.e eol koltuk aıtında ektmoz, 
4 - Ayak bileklerinde morluk ve kurutlu çizikler, 
5 - Sırtında sa~da oosta üzerindeki ödem aynı tarihte fo

to~raf ve muayene olarak tespit edildi. 
Ayrı~ idrar güçl$, kaııık ve testis bölgelerinde yaygın 

şişlik ve morluk tarif' ediyordu. 

Ekte: 
1 - Gıyaben tutuklama mÜZekkeresi 
2 - Vicahi sorgu zaptı 
3 - Şanlıurfa sulh ceza mahkemesine vicahiye çevrilme i stem 
4 - Cumhuriyet Başsavcılı~ına işlem için sevk tutanağı 
5 - Adli rapor formu. 
6 - Sanık Hakları formu. 
7 - Tanık ifade tutan~ı. 
8 - İfade verme tutanaıı. 
9 - XXmTTk Ek suç bildirme k~ıdı. 

10 Nüfus kayıt örne~i. 
ll - Nüfus cüzdan sureti. 
12 - Yakalama tutan9A'ı. 
13 Vicahi tutuklama müzekkeresi 
14; 15; 16 - Nöbetçi CMUK Avukatları listesi 

Suphi Diltaş ile ilgili olarak mevcuttur. 
Bahsi geçen evrakları ekte sunulan Suphi Diltaş ile ilgili 

gözaı tı ve sorluda yapılan işkence bulguları ve avukat tarafından da 
imzalanan ifade tutanaA'ı ve negatif doktor raporu sebebiyle Cumhuri
yet Başsavcılığınıza suç duyurusunda bulunuyoruz. 

Gere~i hususu rica olunur. 2 q. o 'J- 1 qq~ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
!nsan Haklarını !ncaleme Komisyoı 

Urfa Cezaavi İnceleme ~eyeti 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
_____ -_··İnsan _Hakl.ar~ı İnceleme Komisyonu 

;:...:.--==~-- --=--- :::-_:·~- -:Bff~ı .-

--- - --· Dr.--se~Kf}k 

-- Ay~ "!!t!._ 
-----

- --- --

· ·~-~.-_:_ Türkiye :BtiiJiik:.JlU1et Meclisi 
. _ İnsan Haldarın:L İnceleme Komisyonu 

tlye si 
Haşim Başimi 
Diyarbakır MillatvakUt 

- --- --- _. · . ,ı.: _Haoett _ tinivers ·~ tsi nsan Hakl.arı ve 
Yelsafesi Xraştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 

::-= --~ ----- - - --Pror. Dr. I4ma- Kuçuradi .Io Qı.,:l..(..' /Mc,. ... v~· 

r 

Asistan Narmin YaTlaıgedik ~ -

Diyar~akır Tabip Odası Dor. İsmail Veee~ 
{'\ı~ Stenograf Sabiha Demir d ~-Ll 

. 
Stenograf M. Sulhi Şahin ~ 
Stenograf Murat Niyazi Öngören ~ 

-~ 
Seslendirme Teknisyeni Bülent Karadeniz 

r • 
) ' · ~ .. . · 
~~ ı 

. . .. , \ 
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Ek 13 
TBMM TUTANAKLARlNDAN SANLIURFA . . . 

ADLIYESINDEKI KlSlM 
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URFA AD LIYE BINASI BAŞSAVCININ ODASI 

HÜSEYİN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Gıyabi tevkif'te sorgu olmuyor da, gıyabi tevkif'te ismi geçen 
kişinin kendisinin olup olmadıgını hftkim ona soruyor. Gıyabi tevkifte, birtakım kimlik bilgileri var; baba adı , ana 
adı , dogum tarihi , memleketi, kendisinin adı soyadı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bundan fotokopi almak mUmkUn olabilir mi? 
HÜSEYİN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Tabii. Kendi adı soyadı var gıyabi tutuklu olan kişinin , baba 
adı , ana adı, dogum tarihi, memleketi yazılı oluyor gıyabi tevkif mUzekkeresinde. Hftkimin burada soracagı bir 
tek husus var, tevkif milzekkeresinde kimlik bilgileri olan kişi sen misin, ona sordugu bu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki, Emniyet nezaretinde ... 
HÜSEYİN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Orada sorgu yok. Gıyabi tevkif olan kişiyi aldıgı anda hemen· 
bize getirir. müracaat yeri savcılıktır, savcılık onu mahkemesine gönderir. Gıyabi tevkif kararını veren mahkemeye. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Gıyabi tevkif kararı olmasına ragmen, karar var, herhangi bir şekilde 
polisce nezarette sorgu yapıyor mu? 
HÜSEYİN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) -O suçtan, gıyabi tevkifteki suçtan sorgusu yapılmaz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, gıyabi tevkif için mahkeme karşısındaki yargılaması sırasında, 
varsa başka suçları çıkmaz mı , o beklenrnez mi? 
HÜSEYIN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Kendi kimlik bilgilerine göre Emniyette Genel Bilgi 
Toplama Merkezinde kaydı varsa, orada aranan bir kişi olarak gözUküyorsa, bir başka yerden veya bizden, o suçla 
ilgili sorgulaması orada yapılır . Ancak, gıyabi tevkitle ilgili suçtan sorgulaması yapılmıyor, o konuda sorgu 
olmadan direkt bize getiriliyor . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Peki, gıyabi tevkifkararı da elde oldugu zaman, hangi saatte nerede olur
sa olsun, bulundugu takdirde alınır .. . 
HÜSEYIN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Başka bir suçu varsa soru lur, o arada da bekletilir. Gıyabi tevkif kararı 
dışında başka suçu veya şUphesi varsa, o zaman sorguya çekilir, o sorguda elde edilenlerle birlikte, bir de sorgu 
işlemi sonunda tutanak tutulurken , tabip raporuyla birlikte mahkemeye getirilir, usul bu. 
HÜSEYIN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Evet efendim. Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununda gıyabi 
tevkitli olan kişinin hakim huzuruna en seri şekilde çıkarılması esastır . Tabii bu en seri şekilde çıkarılma olayın
da geçecek zamanın birtakım uzarnaları var. Mesela gıyabi tutuklu kişi jandanna tarafından köyde yakalanmıştır, 
her şeyi emniyet için dUşUnmemek lazım ; çUnkO, jandannanın da zabıta görevi var, köyde yakalanan bu kişinin 
kendi karakollarına, o karakollardan kendi bölUklerine, o bölOkierinden bilahare cumhuriyet savcılıgına getir
ilmesi birtakım zamana ihtiyaç gösterir. Bu zaman, en kısa süre olması için dikkat edilmesi gereken bir zamandır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Gıyabi tevkifkararı vicahiye çevrilirse, ne yapılması gerekiyor? 
HÜSEYİN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Şurada, bakın, alt tarafta hftkimin ona sordugu şeyler, kim
lik bilgilerini sorar, bu karar yazılır, vicahi oldugu, vicahi yazıldıgı zaman, bunun evetiyatında gıyabi bir tevkifin 
oldugu anlaşılır; normal tutuklamalarda vicahi yazılmaz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Demek ki , gıyabi tutuklaması vardı. 
HÜSEYtN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Evet, o anlamda. 
Bakın sorgu yok. O şahıs , benim, benden başkası degildir dedi. Onu anladıktan sonra, o durumu belirledikten 
sonra, hakim artık o gıyabi tevkifı vicahiye çevirir. Burada serbest bırakma yetkisi yoktur hftkimin , çUnkO, önce
den bir başkta hakim onu tutuklamıştır gıyaben , yoklugunda. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bunun sorgulanması gerekli mi? 
HÜSEYİN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Sorgulanmasına da gerek yok, talep edilmişse sorgu lanır ; 
CMUK 'nun 1 04 Uncu maddesi geregince ... 
BAŞKAN DR. SEMA T . PIŞKİNSÜT - Nereden bilecegiz bunun sorgusunun ... 
HÜSEYtN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Talep yazısından bakacagız. Şurada efendim. Sulh 
Mahkemesine. Cumhuriyet savcımızın talep yazısına bakacagız. Burada ne demiş, sadece gıyabi tevkif ın vicahiye 
çevrilmesi ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Ceza mahkemesinin 19.2 .98 tarihinde 1998/96 sorgu sayısıy la hırsızlık 
suçundan gıyabi tevkif çıkarılan sanık İbrahim oglu 1967 dogumlu S. D., evrakıyla birlikte mevcuden gönder
ilmiştir. Vicahiye çevrilerek, vicahi evrakın gönderilmesi rica olunur. 
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HÜSEYiN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) -O kadar, talep sadece vicahiye çevrilebilir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Bu nereye gitti şimdi? 
HÜSEYİN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Sulh ceza mahkemesine; sulh ceza mahkemesi bu talep Uzer
ine bu kararı verdi, vicahi tevkif mUzekkeresini de verdikten sonra cezaevine gider o şahıs . 

BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sorgusudaha önce yapıldı. 
HÜSEYiN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Artık gıyabi tevkif oldugu için sorgu mahkeme sathasında 
oluyor, duruşma sırasında, yani yargılama sırasında oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Bunu, saat 16.00'da alıyorlar, ertesi gün sabah 14.30'da mahkemeden ... 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) -Tarihine bakalım, acaba Cumartesi, Pazara mı denk gelmiş ; 

çUnkO öyle bir açıklamada bulundu Asayiş Şube MUdt.ı,rümUz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- 26'sında alınıyor, 27'sinde, Perşembe gUnU, akşam 16.00'da alınıyor, 
27'sinde saat 14.30'da mahkeme kararıyla birlikte cezaevine gönderiliyor. 
HÜSEYiN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Şu durum da olabilir, sorguyu yapacak hill<imin o gün duruş
ması varsa, ögleden sonra getir diyebiliyor, ona soruldugunda; yani , o geçen zaman, o şekilde izah edilebilir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT - Hangi evrakta bu Emniyet veya polisler bunu yerinden aldılar? 
HÜSEYIN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Şu alttaki, gıyabi tevkifle .. . Bunun iki ömegi Emniyete gön
derilmiştir. 

BAŞKAN DR . SEMA T. PIŞKİNSÜT- Gıyabi tevkif kararında bunu sorgulayın yok ... 
HÜSEYiN' FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) -Hayır, hayır . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- O zaman sorgu lama yapmamaları lazım ... 
HÜSEYİN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) -Yapmamaları lazım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Sorgulama yapmadıkları için de normalde ... 
HÜSEYiN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Ama, şu suçtan, bunu özellikle belirteyim , hırsızlık suçun
dan; suçun nevi i diyor ya, hangi suçtan gıyabi tevkif çıkmışsa, o suçtan artık sorgu yapamazlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT - Sorgu yapıp yapmadıkları. .. 
HÜSEYIN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) -Dosya içerisinde belli olur. Zaten, yakalanıp bir yazıyla bize 
o kişiy i gönderiyorlar, dosya içerisinde ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT - İsnat edilen suçla ilgili verilen ifade. Ifade veriliyor, niye ifade alınıyor. 
HÜSEYIN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Bu yanlış, tabii, orada ifade almamak lazım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT - ÇUnkU, suç belli, hırsızlık, aynı suç, traktör suçu, ifade alınıyor. Ne 
zaman ifade alınıyor, sabah saat 11.30'da ifade tutanak istiyor, ne kadar zamanda ifade, saat 16.00'da yakalama 
emriyle alınmış, tutanaklardan, ertesi gUnU saat 1 1 'de ifade tutanagı imzalanıyor, ayrıca da, bu yanlışlık olması
na ra~en, H. 1. , avukatı olarak yanında bulundugu söyleniyor. K. isimli polis memuru . 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) -O tarihte o avukat nöbet tuttu mu, ona da bir bakalım , baro
dan bize liste veriliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Şu ifade özeti. N. D. tanık, İsmail polis memuru, yazan da K. B. 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Yazan bu, yazdıran o, ifadeyi alan . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Ifadeyi niye alıyor? .. Almaması gerek. Ifadeyi yazıyor, bir de, dört 
dörtlUk olsun diye tanık getiriyor. 
HÜSEYiN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Dinleyen kişi komiser. 
POLIS MEMURU UCUR PİRİNÇÇI - Kendisi, ben o tarihte köydeydim dedigi için . 
BAŞKAN DR. SEMA T . PIŞKİNSÜT - Ama, mahkeme demiş ki, tutukluyorum demiş, diyecekki sanıga, bu 
musun, kimligin nedir? Saat 16.00 'da alınıyor, ertesi gUnU saat 1 1.30'da, ifade, tanık, ifadeyi alanlar, tutanlar, şahitler, 
avukat da dahil olmak üzere ifade tutanagı imzalanıyor. Oldu; bu kaldı, madem kaldı, doktor raporu nerede? 
HÜSEYIN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı)- Evrakın içerisine bir bakacagız efendim . Ifade tutanagındaki 
tarih 26 mıydı, 27 miydi? 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 26'sında, saat 16.00'da alınıyor. 
HÜSEYIN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı)- Bizdeki kayıtlarda, baronun bize verip gönderdigi listede, 26 
tarihinde M. A. 

BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT - Öyle bir avukat da yok . 
HÜSEYIN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı)- O şöyle oluyor efendim, M. Bey, icab ında, işi oldugu için bir
birlerinden rica ederek, birbirlerinin görevlerine gidebiliyorlar . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Liste degişikligi yapıp .. 
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HÜSEYİN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Bazen, sanı&ın kendisi de talep edebiliyor, ben onu istemi
yorum, şu istiyorum diyebilir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Şimdi derse ki, yok, bana ne avukat tutturdular, ne bir şey yaptırdılar, 
işkenceye ugrattılar, doktor raporu yok, avukat imzalamış . 

HÜSEYİN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - 16'sında nöbetçiymiş H. 1. , degişmiş olabiliyor efendim, bu 
zaman zaman oluyor, yani, şu liste her zaman uygulanmayabiliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- D . 'ın Devlet Hastanesinden doktor raporu alınarak konu hakkındaki 
düzenlenen tahkikat evrakıyla birlikte gönderilmiştir. Şimdi doktor raporu lütfen. 
Ne olursa olsun, eger, sorgulama konusu olmayacak, gözaltına ahndıgı takdirde sadece kimlik tespiti yapılıp ver
ilecekse, doktor raporuna da aslında gerek yok; ama, buna ragrnen, doktor raporu alınmıştır 27.3. 14.45 'te, en son 
alıp, teslim ederken. 
Şimdi , o zaman, Asayiş Şube MUdUrlugu, acil olarak, acilden Şanlıurfa Devlet Hastenisi acil servisten, 
27 .3. 1 998'te darp cebir yoktur, Dr ......... 
Şimdi , bu hekim arkadaş 14.45'te acil serviste nöbetçi miydi? Bu yazı, darp cebir yoktur yazısı, dün gördugumüz 
evraklardaki aynı yazı. Bir memur bunu ... hemşire de olabilir, hazır da gönderilip doktora toptan imza ettiriliyor 
olabilir, bilemem. 
Şimdi , Sayın Başsavcım, ben, size suç duyurusunda bulunuyorum. Bunu, cezaevinde 7 nci koguşta, her tUrlU, cin
sel organlarına da elektrik vennek suretiyle, ayaklanndan tavana asmak suretiyle, kollannın altında morluklarıy
la birlikte filistin askısı mı ne diyorsunuz, o tUr bir askıya almak suretiyle, gözlerinin altlan ve başını yukarı 
tavana kaldırdıktan sonra birden bire bırakıp kafasının üstünde morluk, gözlerinin altlarında tamamen morluk, 
ayak bileklerinde tamamen morluk, koltuk altlarında morluk, iki gün geçmiş olmasına ragrnen -çUnkU bu 27'sinde 
cezaevine ginniş bugün ayın 29'u-, biz, 28'inde gördük, hekimlerle de tespit ettik, ..... ben, bu mahkfimu size 
emanet ediyorum, ben, o koguşu size emanet ediyorum, hem de suç duyurusunda bulunuyorum. Kesinlikle bu 
hekim arkadaşım da, görevi konusunda Saglık MüdUrlUgüne de aynı şekilde suç duyurusu açalım ve bunun gibi 
birçok var, orada, dün akşam da gördük, aynı yazı aynı şekildedir. Emniyetimizi, potisimizi başımızın üstünde 
taşıyoruz; ancak, bu konu nereye gitmeli, bir sorgulamadaki teknik konuya yaklaşımı, patolojisinden efendim 
kriminoloji laboratuvarının .... . kadar biz de Ankara'da bunu rapor edecegiz. Çok yogun bir biçimde, önümüzde
ki tUrn tutanaklarda Asayiş Şubesinde, nezarethane olarak bUtUn Yenişehir Karakolunun nezarethanesinde, 
Emniyetin nezarethanesinde ...... var ve buna ait de, bütün koguşlarda ugramadık diyen bir kişi yok. Bu çok ciddi 
bir iddiadır . 
Jandarmadan gelenler için karantinaya girildigi takdirde çırılçıplak soyup, o tarzdaki muayene de dahil olmak 
üzere var. Jandarmadan gelip de, ben, onu bilemem, cezaevinin içerisinde, şu anda, koguşların tüm listesini aldık, 

bu koguşlardaki listenin içerisinde tutanaklarırnızda kayıtlı olarak işkenceye ugramadık diye, yani, bize , gözaltın
da ve nezarethanede işkence yapılmadı diyen bir kişi yok, tek tek ve cezaevi idaresinin dışında da görüşüldugü 
için, yani, bu, hepsine .... olmasa bile, çok yogun bir şekilde ve bu da bunun kanıtıdır . Bu kanına da, gOrüldUgü 
gibi, her şey, usulüne uydunılacak şekilde, doktor raporuna kadar yalan beyanla alınıyor. Rapor oradadır, isters
eniz, birlikte tetkik edelim; ama, lUtfen, yani, o mahkOmu size emanet ediyorum . 
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Ek 14 
ALT KOMiSYON HEYETİNİN ŞANLIURFA İLİ İNCELEMELERİ 

İLE İLGİLİ TBMM TUTANAKLARI (1998) 
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İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONUNUN ŞANLIURFA İLİ KAPALl VE AÇIKCEZAEVi 

İLE SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA MEKANLARlNDA 1998 YILINDA YAPTIGI İNCELEME 
TUTANAGI 

İÇİNDEKİLER 

YARIAÇIK ve KAPALl CEZAEVLERi 

ÇOCU K KOGUŞU 
TEC Ri T KOGUŞU 
1 O'LU KOGUŞ 
ÇATIKOGUŞU 
6 o ·Lu KOGUŞ 
9 NO' LU KOGUŞ 
KADlNLAR KOGUŞU 

YARIAÇIK CEZAEVi (4 Nolu Koğuş) 
2 NOLU KOGUŞ 
7 NOLU KOGUŞ 
10 O' LU KOGUŞ 
3 NO' LU KOGUŞ 
5 OLU KOGUŞ 

YEN i ŞEHiR KAR AKOLU 

SARA YÖNÜ KARAKOLU 
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İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONUNUN ŞANLIURFA İLİ KAPALl VE AÇIKCEZAEVi 
İLE SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA MEKANLARlNDA 1998 YILINDA YAPTIGI İNCELEME 

TUTANACI 

BAŞKAN: Dr. Sema TUTAR PİŞKİNSÜT (Aydın Milletvekili) 
ÜYELER: S. H AŞİ M. HAŞİMİ (Diya rbakır Milletvekili) Ferit BORA (Diyarbakır Milletvekili) 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Merhabalar. 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü)- Merhaba. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Urfa yarı aç ık ve kapalı cezaevinde bulunuyoruz şu anda. Zannediyorum, 
Birinci Müdürünüz yok. Siz ikinci Müdür ol uyorsunuz. i s ıniniz? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü)- Ahmet Akar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- ikinci Müdür olarak dört kişi misiniz? 
AHM ET AKAR (Cezaevi Müdürü)- Evet dört ikinci müdürümüz var, en kıdemli olarak ben vekalet ediyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Cezaev inizin kapasitesi şu anda ne kadar? Ayrı ay rı iki bölüm olarak 
söyleyebilirsin iz. 
AHMET AKAR (Cezaev i Müdürü)- Buras ı yaklaş ık 500 civarında, ya lnı z, şu anda iki tane büyük koğuşumuz 
tamirat nedeniyle kapa lı. Yarı açık cezaevi de 150 efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Kapa lı olan koğuş l ar kaçar kişilikti ? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü) - 30' ar kişilik civarında . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- En büyük koğu ş l arını z 30'ar ki ş ilik mi ? 
AHM ET AKAR (Çezaevi Müdürü)- En büyük koğuş l arımı z 30'ar kiş ilik . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaç koğuşunuz var? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü)- Şu anda 14 efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İki si mi kapa lı ? 
AHMET AKAR (Cezaev i Müdürü)- İki s i kapalı. Kull andığıını z 14 ; 2 de artı var efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 16 tane koğuş var. 14 koğuş u yarı aç ık ve di ğerl erin e ... 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü)- Y arı aç ık da 7 koğu ş var efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Cezaevinin kadroları konusunda münhal olan var mı? 
AHM ET AKAR (Cezaev i Müdürü)- Yar efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Onu izden li ste halinde, cezaevi nizdek i kadroyu ve ınünh a l o l anları ala
biliri z. Y anını zda şu anda var ını? 
AHM ET AKAR (Cezaevi Müdürü) - Yar efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cezaevi doktorunuz var mı? 

AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü) -Yok efendim . 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kadro olarak var ını? 
AHMET AKAR (Cezaev i Müdürü) - Kadro olarak var efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 2 doktor kadronuz var ve 2'si de ınünh a l. 2 cezaevi ınüdürünüz münhal, 
4 tane var, tekni syen yardım c ı s ı. .. Saymanın ı z da mı yok? 
AHM ET AKAR (Cezaev i Müdürü) - Yok efendim , şu anda yetkili bakıyor. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sayman, Müdür Beyle beraber tahkikat için aç ığa alınanların arasında mı ? 
AHM ET AKAR (Cezaevi Müdürü)- Değil efendim . Sayınan yok, vekaleten atanan bir infaz koruma memuru
muz var, asaleten belki ge ldiği zaman s ınava tabi tutulup atanacak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bayan infaz memures i say ı sı? 
AHM ET AKAR (Cezaevi Müdürü) - 12 efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 134 infaz koruma memurunun 12 tanesi mi bayan? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü) - Evet efendim , 12 tanes i bayan. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki t oplanı mevcut ne kadar? 
AHM ET AKAR (Cezaevi Müdürü) -Ş u anda Kapa lı mevcudumuz 339. Bunun 134'ü hüküınlü . 205 ' i tutuklu 
efendim; Açık mevcudumuz 1 54; genel toplanı mevcudumuz 493. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yarı açıkta? 
AHM ET AKAR (Cezaevi Müdürü) - 154 efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 493 toplam . Kaç tane bayan var? 
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AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü) - 2 tane bayan var. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİN ÜT- Hükümlü mü, tutuklu mu? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü)- İkisi de tutuklu ; birisi çocuk, birisi büyük efendim. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani, 18 yaşından küçük mü? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü) - 17 yaşında bir kız var. Bir de tutuklu bayan var. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çocuk koguşunda ne kadar var? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü) -Çocuk koguşunda ll kişi var efendim. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Hepsi tutuklu mu':> 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü) - 1 tanesi hüküınlü efendim . Bunun 9'u erkek, 1 ' i bayan . 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- 1 O tanesi tutuklu . Tutuklunun 9'u erkek, 1 ' i bayan . 
Peki, cezaevi doktorunuz en son ne zaman vardı? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü) -İki sene önce vardı , iki seneden beri yok. Yazıp çizmemiz hiç fayda etme
di , dışarıdan doktor getiriyoruz ağiaya s ızlaya. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKi SÜT- Peki , poliklinik gibi veya revir gibi olan yerinizde istek üzerine pratisyen 
hekim mi ge lip bakıyor? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü) -Sağlık Müdürlüğüne yazıyoruz efendim . Onlar nöbet yazıyorlar, ona göre 
doktorlar geliyor. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani, hergün rutin bir şekilde sabah 8, işte akşam 14.00'e veya 15.00 'e 
kadar doktor yok. İhtiyaç oldugu zaman , içeride hasta olduğu zaman yazı yazıyorsunuz ... 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü)- Olmadığı zaman da geliyor efendim . Eğer o zamana kadar müracaat eden 
varsa, onları alıyoruz . Haftada iki Uç gün muntazaınan geliyorlar efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Çagırmak ve bir başkasına bağımlı olmak zorunda kaldıgınız için mi iki 
senedir sık ıntı çekiyorsunuz; yani , normalda buranın rutin doktoru olmuş olsa daha mı kolay olacak? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü) -Tabii, muhakkak efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çağırınada veya nöbetlerde mi sıkıntınız oluyor? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü) -Onda da oluyor tabii. Başsavcım yazıyor, zaman zaman aksamalar da olu
yor, tabii, doktor olmadığı için ge lmedikleri zaman da oluyor, yani bizim istediğimiz programa uymayıp 
gelmedik leri zamanlar oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu cezaevi ne zamandır yarı açık, açık, hep bu statüde çalışan bir yer? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü)- Kuruluşundan beri olsa gerek. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kuruluşu ne zaman? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü)- 1964-1965 . En son Sağlık Bakanlıgına bizim Bakanlık yazı yazmıştı, dok
tor istedik . ilk kurada bizim cezaevi için de bir doktor dikkate alacaklarını söylemişlerdi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Bir tane sosyal hizmet uzmanı kadronuz var. Sosyal hizmet alanı açısın
dan neler yap ı yorsunuz? 

AŞİR KA YA BAŞI (Sosyal Hizmet Uzmanı)- Çalışmalarımız, programını ız var. .. 
Sorunları şu şekilde özetleyeyim: Yöremizin özelliği itibariyle çok değişik sorunlarla karşı karşıya geliyoruz. 
Mesela, çokeşli evlilikten dolayı sıkıntılar var. Her ne kadar tüzüğün 152 nci maddesi, özel görüş hakkıyla sadece 
"resmi nikahlı eşiyle hükümili görüşür" diyorsa da ... Ben bunu Bakanlığımıza da iletnıiştim . Bakanlığımızdan 

cevap aldığımızda, sair günlerde diğer eşleriyle görüşmelerine de müsaade aldık . O şekilde devam ediyor. İşte, 
bunların nikah işlemleri oluyor, sağlık sorunları oluyor. Sağlık sorunları , Müdür Beyin de arz ettiği gibi ... Bunun 
ötesinde, özellikle hükümlülerin ... En büyük sıkıntılarımızdan biri sağlık alanında oluyor ve yazılan reçete bedel
lerini almakta zorluk çekiyoruz. Sosyal Yar-iımiaşma ve Dayanışına Vakfımızdan bazı reçete bedellerinin 
karşılanmasını sağlayabiliyoruz . Epilepsi hastalarının sürekli kullanmaları gereken ilaçları Vakıftan temin ede
biliyoruz. Dediğimiz gibi burada sorun geniş oluyor, yani yörenin yahut hükümlünün durumuna göre çok değişik 
olabiliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hükümlülerin içinde kadın sayısı az olduğu için, belki pek sorun yok
tur; ama, kadın sayısı.çok olduğu zamanlarda çocuklarının yanında kalma sorunu oluyor mu? 
AŞİR KA YA BAŞI (Sosyal Hizmet Uzmanı) - Ben yedi yıldır cezaevlerinde çalışıyorum . O konuda, Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü çocuk yuvalarıyla irtibatımız var. Burada böyle bir durumla karşılaşmadık . Bundan iki 
y ıl önce ancak, istekli olanların memede olmayan çocuklarını yuvaya yerleştirebiliyoruz ve o konuda bir sorun
la karşılaşmadık; ama, geçmiş yıllarda bunu yerleştiriyorduk, görüş imkanlarını da ilgili kurumla irtibata geçip 
sair bir zamanda benim inisiyatifımde görüşülüyor. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞ KİNSÜT - Gelirken yo lda çocuk yuvas ını gördük, dış görünüm olarak güzel bir 
bina. Küçük çocuklar iç in sabah ge lip akşam annenin yanında olacak şekilde bir program var mı? 

AŞİR KAY ABAŞ I (Sosyal Hizmet Uzmanı)- İhtiyaç yok. 
AHM ET AKAR (Cezaevi Müdürü)- Daha önce ka ldı efendim ; daha önceden dil ekçeverm ek suretiyle, çocuk 
yanında bulundu. Bundan sonra ailenin yanında ka l s ın diye iade e tti ğim çocuklar da o kararla gitti . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Annenin yanınd a bulunduğu süre içeri sinde hem bes lenmes i, hem ceza
ev i ortamından uzakl aştırılm as ı , hem de bir noktada çocuğun yine anneye güven verecek şekilde gündüz orada 
diğer arkadaş l a rıy l a birlikte biraz daha sosya l bir çocuk olm as ı için , belk i, sabah verip a k şam a lın a imkanı da var, 
anl adığını kadarıy l a . 

AŞiR KA YA BAŞ I (Sosya l Hizmet Uzmanı ) - Gayet tabii. Şimdi , monotonluk içeri sinde çocuğun ki ş ilik ge li ş i

mi açıs ından onu gözetiyor; ancak, memede olan çocuklarla ilgili annes iyle duygusal ili şkileri daha şey olduğu 
için uygulamada böy le bir şeyimiz olmadı. Bazen de anneler kendileri istemiyor. Her ne kadar yuvadaki şartların 

iy iliğini , çocuğun sosya ll eşmes ini , eğitnıini , bakımını ve belli bir saatte geli ş imini enge lleyeceğini söylememize 
rağm en , yine de duygusal davranıp , kı z kardeş ini veyahut yakın aile çevres inin yanında kalmas ını isteyenler 
oluyor; ona bir yaptırım gücümüz olm adığ ı için ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Peki , sosya l hizmet uzmanı olarak alan ça lı şm as ı ya pıyor musunuz? 
Yani , mahkumların aileleriyle veya dı şarıda kalmı ş , ya lnı z ka lmı ş dı şarıdaki çocukl arıy l a , sorunl a rıy la , çıkı şta 

veya daha öncesindeki i ş imkanl a rı , esenlendirm e ça lı şma l a rı dedi ğ imi z alanlarda böy le bir ça lı şm a yapıp , bun
lar kartotekse dökUlUyor mu? 
AHM ET AKAR (Cezaevi Müdürü)- O konuda bizim bölgemiz it ibari yle dü şünmem iz gerekiyor. Gelen birçok
l arının tutuklu ve hüküınlül e rle görüşme lerde ; zaman zaman Bakanlığ ımıza da bildirmi ş i z; hatta, en son 
Bakanlığ ıınızdan gelen yazıda hüküınlül erin aile çevres inin de konunun içinde görü şül ebil eceğ i , evlerine 
gidilebileceğ i , telefonl a konuşulabileceğ i , davet edil ebil eceğ i , her türlü yardım ve kolay lığın sağlanmas ı aç ı s ın

dan i ş l erlik kazandırılmas ı , Karakol Komutanlığ ıını z i a irtibat ve öze l irtibat kurulm as ı halinde hüküınlül erin 
dı ş ında ailelere de açıl abilmek için gerekli incelemelerde bulunulacağ ı be lirtilmi ş; ancak, buna rağmen bunun 
için bir çalı şma yapalım diyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİN SÜT - Aileler de sizi ziyaret etm iyor mu? Talepleri olmuyor mu? 
AŞİR KA YASAŞI (Sosyal Hizmet Uzmanı ) - Ziyarete i ş l e rlik kazandırabilın ek için biz uğraş ıyoru z; ge lenler 
oluyor. Ancak , o da özellikle hüküınlülerin infaz ıy l a ilgili oluyor; açık cezaevlerine kabul edilmek veyahut bazı 
hükünılül er ailelerine gerekli bilgiyi verm ediğ i için ne kadar ceza a ldığını , ne zaman ç ıkacağ ını bildirmeyenler 
oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Mesela, ziyaretçiler ge ldi , ziyaret bekleme salonunda; yani, siz g iri ş için 
beklerken kal abalık grup halindeki ki ş il e rle sosyal hizmet uzmanı olarak görüşmüyor musunuz? 
AŞİR KA YABAŞI (Sosyal Hizmet Uzmanı ) - Yok. Toplu ge len yok zaten, ferdi olarak görü ş üyoruz . 
Nizaıniyeden bana bilgi veriyorlar, bir hükümlü var ve herkese de bana yardımcı olabilmesi için görev a l anının 
olduğunu söyley ip, böy le durum lar olduğunda bana haber verin , ge lsin bireysel olarak görüşüp, hükünılüye yöne
lik hem kendilerinden kaynaklanan hem hükümlüye yapılabil ecek konuları görü şüyoruz . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Tutuklu çocuklarl a ilg ili bir pro bleminiz var mı ? Kartotekse döküyor 
musunuz veya cezaevi idares ine sosyal hizmet uzmanı olarak şunlar daha iyi olur, böy le bir şey i istiyoruz diye
yerek yaz ılı bir şekilde müracaat ettiniz mi? Ankara 'ya böy le bir is tekte bulundunuz mu ? Neleri yapmak 
istersiniz? 
AŞİR KAY ABAŞI (Sosya l Hizmet Uzmanı)- Yaz ıya dökülmey le ilgili pek şeyimiz olmadı ; ancak, çocuk yayın
l arıy l a ilgili bir kitaplık , Eğitim Daires i Başkanıımza il ettim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Öğretm eniniz yok? 
AŞiR KA YABAŞI (Sosyal Hizmet Uzmanı)- Öğretmenimiz yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Okum a yazmas ı olmayan veya aku tmak zorunda olduğunuz hüküm lU
tutuklular için belki biraz daha zor oluyordur ; ama- kı sa süreli ka ldık l arı için . Öy le mi? 
AHM ET AKAR (Cezaevi Müdürü)- Öğretmen devamlı ge liyor efendim . Okuma yazma kurs l arımız aç ılıyor, 
halen ş u an 5 tane okuma-yazma kursumuz var, ilkokul bitirın e hazırlıkları var. Kadrolu öğretmenimiz yok; ama, 
öğretin ende bir aksama olmuyor efendim , o devamlı ge liyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKTNSÜT- Gelen öğretm en s ınıf öğretmeni gibi mi , yoksa rehberlik öğretineni mi? 
AŞ iR KA YA BAŞI (Sosya l Hizmet Uzmanı)- Normal s ını f öğretm eni . Do lay ı s ı y l a, eğ itim e yönelik sorunlarla 
yahut yürütmey le görevli bizim kadrolu öğretmenimiz olmadığ ı için Milli Eğitim Müdürlüğünün ek ders ücreti 
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karşılığ ı okuma yazmas ı olm ayan hükümlü ve tutuklulara yönelik okuma yazma kursu, okuma yazmayı becere
bilmiş veyahut bizde okuma yazmay ı öğrendikten sonra ilkokul diplomasını alabilmesini sağlayabilmek ıçın 

ilkokulu dışarıdan bitirme kursumuz devam ediyor. Bakanlığa da bildiriyoru z. 
BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tabii, zaten, o dosyadan bize de verebilirseniz bir tane. 
AŞİR KAY ABAŞI (Sosyal Hizmet Uzmanı)- Tabii, verebiliriz. Okuma-yazma kursuna aldığımız 122 hüküm
luden 22 hükümlüye okuma yazma kurs belges i vermiş iz; okumayı çözdükleri için bunları ikinci kademeye alarak 
ve bu 22 kişiye aynı zamada ortaokul diplomas ı verilmesini sağladık . Ortaokulu dışardan bitirme sınavı olarak 
katılmak isteyen 38 hükümlü ve tutuklumuz dışarıdan bitirme sınavına iştirak edip, ortaokul diplomas ı almaya 
başladı. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne kadar süre içerisinde? .. 
AŞİR KAY ABA ŞI (Sosyal Hizmet Uzmanı) - Ortaöğretime yönelik kurs açamıyoruz; ancak Milli Eğitimin 
mevzuatı gereğince May ı s ayında kayıtları yapılıyor, Haziran ve Eylül dönemlerinde Milli Eğitimden heyet ge li
yor, burada s ınav yapıyoruz. Başarı sağ layanlara diplomay ı Milli Eğitim verir. Onun ötesinde, 18 açıköğretim li 
ses i öğrencimiz var. ÖSYM s ınavına katılan 4 hükümlümüz var, bunun 2 tanesi yükseköğren i mi kazanmış , kayıt
ları yapıldı. Şu anda 17 hükümlü-6 hükümlü bi zim cezaevimizden, ll hükümlü de mülhakkak cezaevlerinden bir
inci-hasamağa girecekler. Evrakları hazırlanmış, irtibat sağlanmış , s ınavlar cezaevinde yapılacak. Bunun 
ötesinde, Açıköğretim Fakültesine devam eden dört öğrencimiz var. Bunun ötesinde, hükümlülerin tahliyesi son
rası, az evvel de arz ettiğim nedenlerden, kendilerine iş imkanı yaratabilmesi veyahut kredi imkanlarından fay
dalanabilmesi için meslek kurslarını açabiliyoruz. Onun ötesinde, kalorifer tesisatçılığı kursu açtık ve katılan tüm 
hükümlüler sertifıka aldılar . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Takip ettiniz mi , hükümlüler dışarıya çıktıktan sonra mesleklerini icra 
edi yorlar mı ? 

AŞİR KAY ABAŞI (Sosyal Hizmet Uzmanı) -Zaten, öyle bir imkanım ız olmuyor; onu söyleyelim. Ev ziyareti 
yapma imkanımız da yok. Ortam itibariyle yanlış anlaşılınaya da yol açabilir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Teşekkür ederim. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- İzin verirseniz ben bir iki soru sorayım . 
Genelde tutuklu ve hükUmiUierin idareden istekleri? .. 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü)- İsteklerini sabah kaydı yapıldığında, dilekçe veriyorlar. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Şikayet kutusu gibi bir şey mi, yoksa ... 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü) - Hayır, hayır. Şikayetleri için ayrı şikayet kutuları var; o ayrı. Onun 
ötesinde. Kendi problemleriyle ilgili herhangi bir, bu, özel olabilir, kendi dosyas ıyla ilgili olabilir; onu belirtmek 
için dilekçe yazıyorlar. Onları ben tek tek alıyorum , sorunlarını dinliyorum . 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Görüş nasıl ? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü)- Sabah iki posta, öğleden sonra iki posta halinde ... 
SEYYİT HAŞiM HAŞiM İ (Diyarbakır)- Kaç günde bir yapıyorsunuz? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü)- Her gün var efendim . Haftada bir gün . 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Kaç saatte bir? .. 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü)- 1 saati geçiyor efendim. 
SEYYiT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır)- Şikayet oluyor mu? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü)- Hayır, görüş hususunda hiçbir şikayetimiz yok efendim ; yani, on ların da 
bize il ettikleri . 
SEYYİT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır)- Güvenliği kim sağlıyor? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü)- içerdeki güvenliği biz sağlıyoruz efendim. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır) - Şanlıurfa milletvekillerimizin cezaevini ziyareti oluyor mu ? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü)- Ben burada olduğum süre içinde pek gelen olmadı efendim. Ondan önce 
bil m i yorum. 
YILMAZ SAGLAM - En çok ne gibi şikayetler oluyor? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü) - Efendim, infazıyla ilgili , dosyasıyla ilgili bilgi edinmek istiyor veya 
koğuşunun değiştirilmesini isteyebiliyor. Bir yakını varsa, onun yanına geçmek istiyor. 
SEYYİT HAŞiM H-AŞİ Mİ (Diyarbakır)- Başka illerimizden, başka cezaevlerinden ge len buradaki tutuk lu ya da 
hUkUmlülerin ilaçları , gerekli ihtiyaçları ? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü)- O durumda olanlar bilakis dilekçe vermiyorlar. 
SEYYiT HAŞiM HAŞiM! (Diyarbakır)- Genelde kendi illerine gitme isteği duyabiliyorlar m ı? 
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AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü) - Gitme istegi yansıyor efe'ıldim ; fakat baZ'I4an tutuklu o'ldu~ için gönde-
rilmiyorlar; hatta, OGM\le yargılanan bir ·tut\ılclumucı var şu anda, -çok ~a istiyor, tutuklu old~ için de bir türlü 
gönderernedik Bger, 'h:Okümlü ise, istegini hemen dikkate aJ:ıp -zate'n Bakani:ıg4m12\n da o hususta emri vardır
yol parasını kendi karşı~amak kaydtyla, be.Jil·i şartlan oluşuyorsa, om.n' hemen gere~ini yap\yoruz. 
SEYYtt HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır) - Kavga, tamşma? .. 
AHM T AKAR (Cezaevi M:adürü) - Bir gün Urfa cezaeVinde hemen hemen ; ya'ni, 'Ufak tefek o\du . Onun dışın
da1 ne bir kavga gürültü olur ne de bilyük bir olay olur. 
SEYYtT HAŞiM BAŞtMl (Diyarbakır) - Herıhangi bir intihar o\ayı oMu mu? 
AHMET AKA~ (Cezaevi Müdütil)- Benim buh.ındli~m sürede olmadı <efendim . 
SEYYtT BAŞtM l-IAŞİMİ (Diyarbakır) - 'peki , teşekkür ederim. 
BAŞKAN OR. SEMA T. )>tŞ'KtN'SÜT • Müdür Bey, şimdi , hüldlmlülerin listesinde Ufuk Gazetesinden de bir 5 
kişi var. 
AŞİR 'KAY ABAŞI (Sosyal B121llet Uzmanı)- Efendim, ben cevap vereyim. 
Bunlar işyurtlarıilda, protokol geregi kanni işyerlerinde l'ıiiep .. . 
'BAŞKAN D~. SEMA T. PİŞKİNSÜT- "Şirketlerde -çal\şan hükümlll !sim hstesidlr" diye bir liste verildi ; bura
da da, Ufuk Cazetesindetı de 5 kl~i var. 
AHMET AkAR (Cezaevi Müdüru)- 'Bakafihgıi\ o hususta genelgesi var; tşymtlannda çalışan hüküm lu ler, bizim 
işkol\arı az oldu~u için1 hükmnlüleriil hepsil11 bizim Işkollarında \)ali~t\raint}'Orucı; bunları dışarıda çalış'trtina 

iınkanımız var. Kurutl\latla, bu tür i~yerler"i.yle ~'rotokol yaparak aakanl\gımızın onayı alındıktan sohra dışarı 
gönderip asgari ücretle ~1\ştır.abiiiyoruz . Yarı açik hüküinlüler bunlar. 
BAŞKAN DR. SEMA r . 'pfŞKtNSÜT- )>eki, .g-azete ni.ye bit tane? Mesela, orası mı talep ettigl için. 
A l-IMET A '!tAR (Cezaevi Müdü'ril) Tabii 'efendim. 
YILMAZ SACLAM-Açık cezaevlerine ayrılan her hükUmlü mutlaka çalışmak zorundadır. Varti , kendi içinde 
çalışma için yeterli atölye ve yeterli i~kolu 'yoks~ kalanlara dı~arıdan Iş bühı.yoruz. 
P~OF. DR. lOANNA KOÇURADI -"Peki, tahsil durumları ne? 
YILMAZ SACLAM - Tah il önemli degil. 
BAŞKAN 0~. SEMA T. PIŞI<JNSÜT- Terör örgütlerine ait, teröristleri göstereh hüküinlü ve tutuklu diye bir 
liste var elimde, 30 tane çıkarılmış .. . 
AHMET AKA~ (Cezaevi Müdütil)- 29 olsa gerek efendim, i tahliyemiz var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜt- "Vasat" deni.yor1 o kavram ... Mesela, bir kısmına PKK yazılmış, IBDA
C var, bir deVasat var. Vasatih anlamı ne? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdütil)- Vasat, örgüt efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Peki , bu PKk olanlar, sa'Vtınızdan veya sizden bir ek süre, siyasi 
mahkGmların oldu~u bir cezaevine nakil istiyorlar mı? 
HÜSEYIN FIDANSOY (Cumhurıyet Başsavcısı) - Efendim, bunlar tutuklu oldukları için, duruşmaları devam 
ettiginden dolayı şiindilik söz konusu de~il. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞI<.İNSÜT- Hayır1 bunların içerisinde 13-14 tanesi almış cezayı , hükümlü ... 
HÜSEYIN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı)- Hükmen tutuklu bunlar, hUkUın\Uier de var. 
YILMAZ SACLAM - Talepte bulunurlar; bu cezaevinde kalmalaruH uygun görürsek bu cezaevinde blrakırız, 
talep ettikleri cezaevlerinde yer mUsaitse, oraya da atabiliriz; yani, buradan hUkUmlü ya da hUkUm\U statUsüne 
mutlaka girecek diye bir şey yök .. Burası hem hUlctlmevi hem tutukevi statUsUnde, Diyarbakır gibi degil. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Plşı<.tNsüT- En son açlık grevi, isyan ne zaman . Oldu mu hiç? 
Al-IMET AKAR (Cezaevi MüdütU)- Şu an hiç olmadı efendim. Yani , biz bUrada oldugumuz sürece ... 
BAŞKAN OR. SEMA T. PlŞKINSÜT- Ne kadar zamandır? .. 
AHMET AKAR (Cezaevi MüdUıil) - 9 aydır .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT - Daha evvel? .. Isyan? .. 
HÜSEYİN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Olmadı , hayır ... Sadece açlık grevleri oldu, açlık grevleri de 
başk~ cezaevlerinde olan olayları desteklemek amacıyla oldu . 
BAŞKAN Dlt SEMA T. PIŞKINSÜT- Cezaevi yönetiminden bir şey talep etmesi? .. 
1-tüSIWtN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Erzurum Cezaevlildeki bir olayı veya oradaki açlık grevini 
desteklemek amacıyla veyahut da Diyarbakır'daki bir davranışadestek olmlik amacıyla ... . Dönüşün1lü , üçer gün
lUk veyahut da dönüşUmsU:z, sUresiz açlık grevleri olmuştur ... 
BA$KAN DR. EMA T. PIŞKlNSÜT - Açlık grevi en son, en uzunu ne kadar oldu ve ne yaptınız, hastaneye 
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gitme ihtiyacı oldu mu? 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcı s ı) - En uzun sUreli olanlar da 15 gUnU geçmedi, herhangi bir 
rahatsızlık olmadıgı için talep de gelmedi , grev bitineeye kadar herhangi bir saglık sorunu yaşanmadı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - İşyurdu konusunda epey iş Uretiliyor mu? 
AHMET AKAR (Cezaevi MUdUrU)- Mevcut atölyelerimiz .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neler var atölye olarak? 
AHM ET AKAR (Cezaevi MUdUrU) - Demir atölyesi var, marangoz atölyesi var, fırın var, kundura, cilt, halı ; 

fakat, bunların hepsi kilçUk kapasitede. Marangoz, demir olsun, kundura, cilt; bunlar ihtiyacı giderebilecek tUr
den atölyeler; yani, bilyUk tiretime yönelik, bilyUk s ipariş almaya yönelik atölyelerimiz degil. Daha dogrusu 
binamız da ona milsait degi l. Buras ı hUkUmiU ve kapalı cezaevi olarak yapılmış , arkadan iki bloka ayrılıp ters 
yönden kapı açılarak yarı açıga çevrilmiş . İş atölyelerine uygun bir şekilde bir binamız da yok efendim . Onlar 
olabildi!tince çalışabilecek hale getirilmişler. Onlar da, genellikle, resmi kuruluşların kendi ihtiyaçları için 
efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu hekim arkadaşların geliş gidişleri sırasında içerideki infaz 
memurlarının böyle periyodik kontrollerden geçip veya kan tahlili yapılıp idareden saklandıg ı oluyor mu? 
Mesela, hepatit yönUnden , sarılık yönUnden , tUberkUioz yönUnden , yani senede bir defa, iki defa ... 
AHM ET AKAR (Cezaevi MUdUrU)- Hayır hiç yapılmadı. Ancak, talebimiz var. Saglık MUdUrlOgone başvurup, 

elemanların ekip olarak ge lip buradan bakılınasını saglıyoruz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu, daha ziyade mahkumlar için söylediginiz; yani , hUkUmiUiere yöne
lik. Ama, yaşayan bir cezaevi, tutuklu veya hUkUmiU. Şimdi , içeridekilerin taranmasını dışarıdan ge len dektorun 
bu işi çözmesi gerekir. Benim sordugum nokta içeride çalışan personelin , yani , infaz memurlarının hem ruhsal 
durumlarının hem saglık yönlinden kan tablolarıyla ilg ili ; çUnkU, bulaşıcı hastalık çok, olay farklı , en yakında 
onlar ilişkili ; dolayısıyla, yapılmas ı çok rahatlıkla sarılık gibi hastalıklar bulaşabilir. O nedenle, onların en azın
dan kan tahlillerinin ve tilmlerinin çekilmesi lazım . Bunun için de dektorun gelip tarama yapamadıgı zamanlar
da, hepsi devlet memuru oldugu için toplu bir şekilde , belki bir on gUn içerisinde hepsinin kan tahlilleri altı ayda 
bir yapılabilir. A s lında , onu bir planlamak lazım herhalde . 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı)- Zaman zaman Kızılay tarafından kan bagış kapmanyası olu
yor. Daha önceki senelerde Uç defa uygulandı , şimdi dördUncU tal epleri var, önUmUzdeki gUn lerde o da deger
lendirilecek. Bu kan bagışına çok yogun ilgi var, hem personelden hem de içerideki hUkUmiU ve tutuklulardan. 
Bu verilmiş olan kanlardan yapılan tahlil sonuçları da bize bildiriliyor bir hafta veya on gUn sonra. Fazla şey 
yapamadık ; ancak, bir başka rahatsızlık olduysa, onu, biz, kan sahibine bildiriyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ancak bulgular çıktıktan sonra ... ... infaz memurları vardiyalı mı çalışıyorlar? 
AHMET AKAR (Cezaevi MUdUrU) - Evet efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aslında, halk sağ lığ ı son derece önemli bir konu . Mesela, şu çok yan lış : 
içeride, özellikle vardiya sisteminde çalışan , stresli ortamda çalışan , ikinci şart ve UçUncU olarak da, kapalı 
mekanlar içerisinde sekiz saat g ibi bir zaman geçirme zorunluluğu olan bu tUrdeki çalışan eleman ların kan ver
memesi lazım . Dışarıda, açık havada çalışan personelin ve stressiz çalışanların kan vermesi lazım . Zaten, hepsi 
vermiyordur, hepsi vermediği için de kan tahlili o kadar ... 
YILMAZ SAGLAM - TOrkiye'de cezaevlerinde kan alınma işlemi cezaevi personelinin ve mahkfimun da 
gayretinden dolayı yaygın bir şekilde ... Sivil toplumda bireyler kan verme olayına s ıcak bakmayınca, bu tip 
kurum ve kuruluşlar, cezaevi, askeri kışialar gibi yerlerde kan verme olayı daha fazla oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Askerlerinki biraz daha farklı ; çUnkU, onlar açık havada sabah akşam 
spor, egitim yapabiliyor. infaz memurlarının alm ı ş oldugu maaş belli , yedigi gıda belli , aldıgı 60-70 milyon 
maaşla dört nUfusa bakıyor. Bence hiç kan verdirtmemek, idarenin yapacağı en iyi şeylerden bir tanesidir. 
Bir de, eger, mUmkUnse, ilk defa cezaevine gelen bir kişi için normal uygulamayı bize anlatır mısınız? 
FEHMİ BAŞBAGCJ (Jandarma Asb. Bşçv.) - Efendim, cezaevinin korunması jandarmaya ait. Biz, gelen 
ziyaretçiyi ilk aşagıda cezaevinin dışında bir bekleme salonu var. Orada ge len kişilerin kayıtları tutuluyor cezae
vi idaresiyle müşterek . Gelen kişiler ilk önce bu cezaevinin herhangi bir koğuşunun , örneğin , bunların isim liste
si nizamiyeye veriliyor, geldiklerinde ilk başta kayıtları yapı lıyor . Bunun dışında, Ustarama ve eşya aramayı tak
iben oradaki asker, muhafız ve cezaevi görevlileri tarafından iç kapıya kadar getirilip, orada, tekrar bir kart 
degişimine mUteakip, içeri ziyaret mahalline ge lip, o şekilde görUşmeleri saglan ıyor. Çıkıştabuna istinaden polis 
nezaretinde çıkıştaki kartlarını alıp, tekrar jandarmadan aldığı kartı verip, kendi kimliğini almak kaydıyla ceza
evinin kapısından dışarı çıkması saglanır . Bu şeki lde yapı lı yor. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tutuklu veya mahkUm olarak gelirlerse? .. 
FEHMİ BAŞBAGCI (Jandarma Asb . Bşçv .) - Bunların , yine aynı şekilde bizim orada kayıtlara işleniyor . Biz 
bunu nizarnİyede buraya gelip giden ziyaretçiler oldugu için bizim orada girişte müsait bir yer var, getiren 
muhafızla birlikte geliyorlar, kayıtlara işlenınesini müteakip, bunların üst ve eşya araması yapılıyor, daha sonra 
gelen muhafız ve bizdeki bir görevli nezaretinde getirip cezaevi infaz başmemurluguna getirip, orada onları tes
lim alıp , teselitim belgesi karşılıgında içeri alıp , digeri de geri dönüyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Üst araması veya içeriye almadan önceki yapılan aramada, kim arama 
yapıyor? 

FEHMİ BAŞBAGCI (Jandarma Asb. Bşçv . )- Rütbeli uzman çavuş veya assubay, artı yeteri kadar er; işte , gelen 
mahkOmun adedine göre bu degişebilir. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kadın hükümlü, tutuklu gelince? .. 
FEHMİ BAŞBAGCI (Jandarma Asb. Bşçv .)- Onların taramasını biz yapmıyoruz, tabii yetkimiz otmadıgı için. 
Onların direkt kayıtlarını yapıp, hiç aramaya gerek duymadan ... Gelen mahkOm da olmuyor, bayan infaz 
memurları kendileri içeri o şekilde alıyorlar . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki , uyuşturucu ne kadar? Çünkü, bölge tamamen uyuşturucu yönün
den satıcı , kullanıcı açısından bayagı zengin bir bölge. Sizin cezaevinde nasıl ? 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü)- Bizim cezaevinde var efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PiŞKiNSÜT- Yani , uyuşturucudan suçlu olarak getirilmiş olanlar var. 
Peki , içeri girişte yakaladıgınız, içeriye sokmak isteyen uyuşturucu girişi konusunda? .. 
AHMET AKAR (Cezaevi Müdürü)- Aslında, yakalayamadık bir şey , öyle bir şey de yok efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Siz dışgüvenlik olarak arama yaparken , tabii, bütün sorumluluk sizde 
kalıyor. Özellikle de uyuşturucuyu çok degişik şekillerde sokma imkanları var. Nasıl tedbir alıyorsunuz? 
FEHMİ BAŞBAGCI (Jandarma Asb. Bşçv . ) - Geldigi gün, malumunuz, üstlerini arama teknikleri var; biz bun
ların fazla şey zorlamayacak şekilde, yine de üstlerini soymak şartıyla, kimisinin ayakkabısını , çorabını dahi 
çıkartırarak o şekilde engel olmaya çalışıyoruz. 

SEYYiT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır)- Soyundurularak? .. 
FEHMİ BAŞBAGCI (Jandarma Asb. Bşçv . ) - MahkOmun suç ve iş durumuna göre degişebiliyor. 
SEYYiT HAŞiM HAŞiM i (Diyarbakır)- Gelişmiş bir aletle? .. 
FEHMİ BAŞBAGCI (Jandarma Asb. Bşçv . ) - Efendim , o olmuyor. Ömegin, geçenlerde bu konuda bazı sıkın
tıları biz de yaşıyoruz, Sayın Başsavcıma da belirtiyoruz. Ömegin, geçenlerde almış ayakkabısının içine koymuş . 
Onun için illa soyup aramak gerekiyor. Biz, burada elimizden geldigince, ama zaman zaman soyup arıyoruz; ama, 
külodunu falan çıkarma yok. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Jandarmanın bir genelgesi var mı? Alabilir miyiz? 
FEHMi BAŞBAGCI (Jandarma Asb. Bşçv .)- Ben size vereyim ; elimizde kitapçık var. Cezaevinin korunması , 
sevke ait yönetmeligirniz var. Burada jandarmanın ne şekilde görev yapacagı belli . Adalet Bakanlıgı bunun 
hakkında bir sürü genelge yayımlam ış . MahkOm geldiginde araması yapılır diyor. Ömegin 5-6 çeşit arama teknigi 
var. Artık bu biraz da oradaki güvenligin yetkisinde, o mahkfimun durumuna göre . 
PROF. DR. iOANNA KUÇURADİ - Egitim le ilgili yeni düşünceleriniz var mı? 
AŞİR KAY ABAŞI (Sosyal Hizmet Uzmanı)- Mahkfimlara ilişkin , egitim le ilgili ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKINSÜT- Kütüphanenin de çok esaslı olması lazım . Bu kadar güzel egitim imkan
ları var; yani, yaratmışsınız. Mutlaka bir kütüphane olabilmeli . 
AŞİR KAY ABAŞI (Sosyal Hizmet Uzmanı)- Kütüphanemiz var . Bakanlıgımızın gönderdigi kitaplar var; ancak, 
bizim kitaplarımız ·demirbaş yönetmeligine göre, digerleri zaten şahsi kitaplardır. Bakanlıgımızın göndermiş 
oldugu kitapların dışında geçmiş yıllarda biz kampanya başlattık. Malum, cezaevlerinde yayın seçici kurul üyeleri 
var. O yayın seçici kurulu üyelerinden biri de benim. Demirbaş Yönetmeligindeki , mahkumlarda olmayan ki
taplar dahi gelir. Cezaevimizde epey kitaplar var. Ata inşaat, baraj , göl yapan inşaat fırma işini bitirdikten sonra 
kendi işçilerine sundugu çok degişik türden yayınları kendileri de bize bagışladılar, kitaplıgımıza kaydettik. 5 
binin üzerinde kütüphanemizde kitap var. Hepsinin demirbaş numarası var . Bütün bu koguşlara dagıtılmış . Bizim 
tüzük hükmü gereğince değişik koguştan hükümlülerin ; yani, disiplin sorununa yol açmaması için bir araya 
getirebilmemiz mümkün degil ; ancak, di\ekçeyle, istedigi kitapların hepsi zaman geçirilmeden kendilerine, 
koğuşa veriliyor. Koguşta, süresi içinde okunduktan sonra tekrar buraya iade ediliyor. 
AŞ iR KAY ABAŞI (Sosyal Hizmet Uzmanı)- Gönderilen yayınlan Basın Savcılıgı inceliyor. Bu, çok degişik 
içerikte dergi olabilir, gazete olabilir, bununla ilgili bizim bir Yayın Seçici Kurulumuz, bunun dışında mektup okuma 
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komisyon.umu.z var. O yayınlar Basın SavcıligJııdan resmi yaz.ıyla gönderiliyor, Basın Savcıhgı bw:ada onu inceliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, tiyatroyu buraya davet etmek veya böy e bir şey? .. 
A:ŞİR KAY A.BAŞJ- Blzim tiyatro kolumuz vardı . Yine, bu. geçmişi içeriyor. O konada belki bir eleştiri de yapa
biliriz kmdimi.z açısından.. Futbol takımımız vardı ki, çok faydasına inanıyorum . Şimdi, biz, htlki:lm!Ulere görsel 
otarak v~rilebilen şeyler daha kalıcı. daha da onu iyileştinDe yönlinden olumlu sonuç veriyor. Bizim tiyatromuzu 
da çok faydalı gördük. Futbol takımımızın çalışmaları ... 
iOANNA KUÇURADİ - Kendiniz yapıyorsunuz da, mesela Diyarbakır 'a, Urfa 'ya bir devlet tiyatrosu şeklinde, 
d ışarıdan anlaşarak. ... .. 
AŞİR KA YABAŞJ -Olabilir. Yalnız, bölgemiz itibariyle irtibatımız orayla çok kısıtlı yani . 
BAŞKAN Dıt SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani, kanuni yönden bir mahzuru yok degil mi? 
AŞIR KA YABAŞJ -Yok. 
DR. İSMAİL VESEK Sosyal yöıtden, mahkOmu, böyle bir konser için, nasıl askerlere bazen moral geceleri 
yapılıyor, hUkUmiUlere de aslmda ... Bazen televizyonlarda görüyoruz. Bence bu yararlı olur. 
AŞİR KAY ABAŞJ -0 yok. Ancak. biz, kendimiz Türk halk mUzigi korosu oluşturduk Küçük çapta, folklorik bir 
yöre. Halk mUziginde, baglama ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- İlin suç işleme istatisti~i nasıl? Urfa'da suç işleme ... 
A. KADİR NİKSARLI (MUmessil Savcı)-Başta pek tabii kan davası. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yüzde olarak yüksek mi il olarak? 
A. KADİR NİKSARLJ- Tabii, Türkiye genelinde herhalde ilk sırada. Ömegin, gazetelere konu olan Ferda Gök 
olayı.GeneLde aileler yönlendiriyor, yani , aile meclisi veriyor; fakat, çogu kez soruşturmalarda onu ispat edip 
mahkeme önUne çıkarmak mUmkUn olmuyor; yani, delillendiremiyorsunuz. Nitekim, bu olayda da ceza alan bir 
kişi , 14-15 yaşlarında . Zaten, b uranın en bUyUk sorunlarından biri . Benim ikinci defa bu yöreye gelmem oluyor, 
ilk görev yerim Adıyaman-Gerger, 4 sene önce, şimdi 1994 ' te geldim, 4 senedir buradayım . Çok kaypak bir 
zemin var Şanlıurfa ' da. Yani , kaypak zemin oluşu şu : Bir olayı delillendirebilmeniz çok zor. Görüp de 
görmedigini; yani, görmedi, bilmedi , duymadı. O bakımdan , ömegin bu yaptı~ım soruşturmada, olayı en yakın
dan görenler dahi bize bir şey söylemezler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- O zaman nezarethaneler çok çalışıyor demektir. 
A. KA DİR NİKSARLI-Töre deniliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Delillendiremediginize göre ... 
A. KADİR NİKSARLI- En bUyük zorlu~umuz olayları delillendirme. Delillendirmek çok zor. Özveriyle 
çalışıldıgıkabul edilmeli. Yani , Adiiyenin di~er görevlilerin özveriyle çalıştı~ı kabul edilmeli. Ömegin, buranın 
kadrosu 10 savcıdır, Şanlıurfa ' nın , 9 çalışıyor. Celp karamamesinde 4 tane gitti, 1 tane daha var. 2 A~ır Cezamız 
var. 2 Asliye Ceza var. Öme~in, şimdi , benim çıkmak zorunda kaldı~ım Asliye Ceza bin dosyalık Her duruş
mada 40 dosya okumak zorundayım ben. Haftada iki gün. Hazırlı~ı var, nöbeti var, otopsisi var, dosya okumak 
var. ÖzUmseyeceksiniz, bir de, onların karar aşaması. .. Dolayısıyla, şimdi , 6 savcı ; S' i mahkemelere bakan, bir 
de başsavcı . Benim 4 senedir asıl görevim burada olmasına ragmen, son 6 aydır, ben, ancak, haftada bir veya 
uyuyamadıgımız oluyor. çUnkU, haftada iki gUn duruşmaya çıkıyorum , iki gun dosya okuyorum, bir gUn keşif 
yapıyorum. Ben, şimdi, eve dosya götürmek zorundayım ; yani , özveri bu. Devam ettigimize göre, bu işi yUrUte
ce~iz. 
Ondan öte, dedigim gibi delillendirme çok zor olayları. Yani, geliyor, gördüm, ettim, falan filan, onu anlatır, 
duruşma satlıasında, bilmiyordum, görmedim, orada yanlış söylemişim ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki, savcım , namus cinayeti de çok fazla, delillendirme de çok zor. 
Polis labaratuvarı , otopsi gibi işlemler için ne yapıyorsunuz? 
A. KADlR NİKSARLl-Şunu diyeyim: Benim, şimdi, otopsiye gidecek aletim yok. Ankara'dan araştırma yap
tırdım "600 milyon" dediler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PlŞKlNSÜT - Bir şey degil 600 milyon lira aslında bu kadar şey için; ama, gönder
miyorlar. 
A. KADtR NlKSARLI- Ben, azap duyuyorum otopsilere gitti~imde . Kesemiyorum, biçemiyorum, çıkaramıyo
rum. Ilçelerde de imkanlar az oldugundan, bize geliyor otopsiler. Bir otopside 6 saat ugraştıgımı biliyorum, 
kurşunu bulamadı~ım için, omurili~e giriyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞK1NSÜT - Kiminle beraber gidiyorsunuz otopsiye. Patalog var mı, adli tabip var 
mı? 

A. KADİR NİKSARLI- Hayır hayır ... Pratisyen doktor. Ancak, uzman çagırdıgımız oluyor. Bazen 5-6 kez şey 
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çtkarıyoruz .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞK1NSÜT - Korkunç! .. Pratisyen hekimle uzman olmayan hekimle, adl~ Cabip 
olmadan veya patalog olmadan ... 
A. KADİR. NİKSARLI-Hasan diye, artık kesip biçmeyle kasap olmuş öyle diyelim, onun yardimıyia kesip bi~i~ 
yoruz. Bir gece bir olay oldu, geldi . Nöbet bendeydi , gece 1 O' da başladık otops-iye, 04ı' te &itirdik, 6 saati. Kurşunu 
bulamadık, kurşunu bulamayınca delil yarım kalıyor. 

BAŞ-ıc:AN DR. SEMA T. PİŞ-KINSÜT - Kurşunu bulmak da. otops-i d~] ki, patol0jik anatnmik tahlll genkill. 
Kavanozlara koyup, siz nereye gönderiyorsunuz? tstanbul ' a gönderiyor musunuz? 
A. KADİR NİKSARLI-Tabii •.. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Kaç ay sonra dönüyor? 
A. K.ADİR NİKSARU-6 ay sonra. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Tutukluysa, o kadar süre yatıy0r . 
A. KADiR NİKSARLI~ Tabii. 
BAŞ.KAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜL- Peki, üniversitenin adW tıp kurumu yok mu? 
A. BUIDIR NİKSA&LI-Yok. 
A. MDi:R NtK.sARLJ!.. Adana'ya gönderi~oruz. Oitl'ar da, bizyetıkisiziızdiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pt~KJN: tıT- Peki, Malatya) da bir laboratuvar kurutnmş, oraya gönderme olasıl~gJI? .. 
A. KADİR NİKSAR.f..Jl- J!Iayır hiç olmadı , hep ts~nbul ' a •.. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PtŞKİNSÜü'- Her tmlgen'in kendine has ma21 özeHikl ri var. Urfa için en ön-emli n<~~ 
bu, adli tıbbm ve patolojik İncelemenin , otopsinin yapısı. Peki, tmnu ç0k açık bir biçimde, cezaevi idaresi, 
başsavcılık olarak AııKara'yayazdımzmı eyaorayagötürüp rartışma ortamıı oldu mu? Korkunç bir şey bu, Yani 
teşhis-lerdeki yamlgıdan, ruçl -suçsuz ayırımın olmamasından adaletin tam teceUisinin olmamasından , tabif onaı 
ai tr de cezamn' çok tarklı olmasından son dereıte koııkunç bir şey! 
A. KADİIRI NİIKSARLJ!..Ben, Başsavcımıızaı da. <dedim\ azap duyuy<mım <iltoJ)Siieııe gitrtim"de savaı olarak aza!) 

cllıyu.yoıruın 25 senedir bu i~i yürüttiyorum ... 
B~.ŞKAN IDR. SEMA T. PtşKİNSÜ'F - !Rir de, namus cinayetlinde birinai sırad~ olan bir il yani. 
A. KAJDİJR NİIKSARLfr. Yazılarm swıetLierini çık:arabiliriız, Savcılıglmıızdaı 
BAŞ-KAN Ji)R, SEMA T. PİŞKİNSÜT- ltğer, mümkünse 0labilir mt? .. 
Aı. K.MDU& NİIKSAI&ILL-.-'«ardır. biızde ya.ızdıklaınmıız., t:ek.li~erimiız falan. 
BAŞKAN Dlt. SEMA T. PtşKİN ÜT- Bir an evvel , 600 mily0n lira mı neyse yapılsın bu sistem 
A. KADİR NİK.SARLI- Benim oğlum da savcı , onunla araştırma yaptırdım Ankara' da, firma sahibiylegörüşt'llk, 
topu topu 600 milyon lira. Testeremiz yok, kesecek alet yok, biçecek alet yok. 
A. KADİR NİKSARLI- Gecesi var, gündUzU var. 
İOANNA KUÇURADİ- Nasıl gidiyorsunuz? Şahsi gayretlerle mi , yoksa cinayet sahipleri size destek mi ~luy~r, 
araba tutuyor? 
A. KADİR NİKSARLI-Piyasadan araç nıtuyoruz; ama, 500 yazılacak kişiye 3 500 yazıp gidiyoruz; yani, ücret 
olarak. Başka tilrlU gitmiyor adam, aracım yok benim. 
Şunu da söyleyeyim, ben, kendi aracımla otopsiye gittiğim olmuştur. Örneğin hastaneye. Tabii, hemen araç bulup 
gidene kadar, ölüyil yerde bırakmıyoruz. Ama, nüfusu 1 milyona yaklaşan böyle bir kentte, Adliyemizde bir araç 
gerekli . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Diğer illerden gelip cinayet işleme veya öiUyU buralarda bırakma oranı 
yUksek mi? 
A. KADİR NİKSARLI- Yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞK.iNSÜT - Genellikle hep yerelde mi? 
A. KADİR NİKSARLI· Genelde kan davası , kaypak bir zemin, delil bulwnama, kanıtların eksikliği .. Bin kişiye 
yakın da meç)miUmüz var veya 700 civarında, bilemiyorum •. 500'den aşağı değil de, 500 il§ 1 000 arasında olabilir. 
BA'Ş-KAN DR. SEMA 1'. PİŞKİNSÜT- Delillendiremedikleriniz hariç. 
A. KADIR NIKSARLI- Bir ollıy oluyor, sanığı belli olmuyor, onu yasal süreci içerisinde aramaya alıyorsunuz. 
Örneğin , 5 sene 10 sene. Yine, benim gittiğim bir olay var, Ak:?Jiyaret tarafında oldu, meçhul ; kurşuntadılar 
kaJeşJerle, öldü bir ki~i ; fakat, bulunmadı , kim tarafından yapıldığı , meçhul kaldı. BeJki1 başka olaylar nedlmiyle. 
bir irtibat kurulıır da ortaya çıkarsa, zaman içerisinde öyle açıklandığı da olur. 
BAş-KAN DR. SEMA T. PİŞK1NSÜ11 - Balistik inaeleme de yapıyorsunuz? 
A. KADİR NİKSARLJ• Balistik inaeJeme, boş-Rovanlam yine adli tıblia gönderiyoruz. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Zaten, kovan, çekirdek bulmak zor. 
A. KADİR NİKSARLI- Cesette bulursak, olay yerinde de bulursak, hepsini adli tıbba gönderiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Kayboldugu oluyor mu, gittiginde? 
A. KADiR NİKSARLI- Hayır . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 6 ay sonra geliyor. 
A. KADiR NİKSARLI-Uzun sürede geliyor, 5-6 ayı buluyor inceleme. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Teşekkür ederiz. Aslında , adliyeyi de ziyaret etmek isterdik, ama 
bakalım .. 
HAKiM YILMAZ SAGLAM- Diyarbakır' daki o kavanoz kırılma olayı , çok önceden bir olay olması lazım ; 
çünkü, adli tıbba gönderilen malzemelerin, kanıt teşkil eden malzemelerin sadece gidiş geliş süresinde bir şeylik 
var, sürenin uzaması gibi bir olumsuzluk var. Yoksa, adli tıptan herhangi bir, adli tıbba gönderilirken, getirilirken 
herhangi bir delil teşkil eden malzemenin, eşyanın kaybolması bizde müfettiş soruşturmasını gerektirir; çok ciddi 
bir olaydır, bizim çok önem verdigirniz bir olaydır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, şu oluyor, aslında adli tıptan gelenlerin bir incelemesini yapmamız 
lazım . Oradan çıkan da, otopsi yapmayı , patolojik parça alınayı bilmeyen veya deneyimsizlerle alınca, yetersiz 
materyal diye geliyor. O iyice kötü ; o zaman kadar ceset de çUrUmUş oluyor. 
HA KİM YILMAZ SAGLAM- O ayrı bir konu. Evet, ona katılıyorum . En azından büyükşehir statUsüne giren her 
yerde adli tıp grup başkanlıgının tam teşkilatlı olarak kurulmasında çok fayda var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bence de. 
Teşekkür ederim. 
A. KADİR NİKSARLI- Uzmanlar yardımcı oluyor bize. Pratisyenlerle çözümleyemediginiz konularda başvur
dugumuz uzman hekimler size yardımcı oluyor. Ömegin, cinayetlerde, kızlık incelemeleri burada çok önem arz 
ediyor. Bu gibi olaylarda uzman hekimi de çagırıp, inceleme yaptırıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Onlar TOrkiye 'de başlıbaşına bir sorun. Yani, kendi istegiyle degil falan, 
neyse, konu onu o degil de ... 
Peki, bazı hassas bölgeler, yerler için koruyucu halk saglıgı açısından bir program uyguluyor musunuz? Mesela, 
infaz koruma memurlarına sordum, arkadaşlar burada; çünkü bilmezler; yani, saglık teşkilatının dışında oldugu 
için infaz koruma memurunun hangi risk altında çalıştıgını bilmezler. Çogunlukla kan verme işlem oldugu zaman 
koşup veriyorlar. Halbuki , infaz koruma memurlarının kan vermemesi lazım , kapalı ortamlarda çalışıyorlar. Yani , 
böyle bir tararnanız var mı? 
DR. FARUK ASLAN -Hayır, bugüne kadar öyle bir taramam ız olmadı ; ama, o tür durumlarda hastanede gerek
li tetkikler yapıldıktan sonra kan alınıyor veya kan veriliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT - Hayır, ben, o yönden söylemedim. O tamam. Normal 8 saat vardiye sis
teminde, kapalı ortamda, belli bir maaş im kanıyla ve de spor yapma olanakları, beslenme olanakları belli olan kim
selerden kan alınmasının, aslında egitimle engellenmesi lazım, vermeyin demek lazım. O ayrı . Yani, rutin kan 
kontrolunun veya hepatil seklinde, elizayla, şundan bundan, o kan kontrollarının ancak kan vermek için gittik
lerinde yapılıp, bir şey olursa bildirildigi söylendigi . Ben, onu degil de, normalde, senede bir defa bir biyokimya 
tahlili, bir defa da akciger film tetkiki gibi , bu tUr ortamlarda; yani, bire bir hep zor koşulda çalışanların bir ince
lenmesi lazım . Bu bir halk saglıgı şeyi . Yani, öyle bir program ... Çünkü, burada şehir olarak da lokantalarda da 
sorun var, etrafta da sorun var; yani, bunlar hep bildigirniz şeyler ; ama, böyle halk saglıgı açısından ne yapıyor
sunuz? 
DR. FARUK ASLAN -Biyokimya şeyleri, biliyorsunuz, bayagı pahalı tetkikler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT-Mesela, buraya Saglık Müdürlügünden senede bir defa uzman arkadaşlar 
gelir, halk saglıkçıları, sizin şu problemleriniz çıkabilir, onun için şu şu tetkiklerinizi senede bir defa yapıırın gibi 
bir egitim programı. Söylemek istigim o. Aslında, onu yapmak lazım . 
DR. FARUK ASLAN- Bugüne kadar yapılmadı ; ama, bundan sonra .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Baskı var mı doktorlara? Hiç öyle bir şikayet geldi mi? 
DR. FARUK ASLAN- Onunla ilgili bir şikayet gelmedi. Devlet Hastanesinde. Orada ayrı bir odada görevli olan 
arkadaşlarımız var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Söylediginiz gibi , 14 koguş , 7 de yarıaçık da var, onları gezecegiz. 
Gezmeden evvel, orayla ilgili olan kısma bir geçelim, bir de hücrelerinizi görelim. Ondan sonra koguşları gezelim. 
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Çok teşekkür ediyoruz. 

ŞANLIURFA CEZAEVi ÇOCUK KOGUŞU Saat:14.45 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonundan geliyoruz. 
Ben milletvekiliyim, Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt. Sayın Haşim Haşimi Diyarbakır Milletvekili . Ben, aynı 
zamanda doktorum. Hocamız, hem felsefe hem insan hakları profesörU . 
Dertterinizi bir dinteyelim dedik. Niye buradasınız, memnun musunuz? .. 
Sen koguş mümesseli misin? Koguş mümessiliniz var mı , seçtiniz mi? Sen misin . Adın ne? 
HÜKÜMLÜ I - HÜKÜMLÜ I . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Oturun. Sen de otur. 
HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Rahat oturun ve istediginizi söy leyin. 
HÜKÜMLÜ 1 -Ne anamız ne babamız burada yok . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKtNSÜT- Hepiniz Urfalı mısınız? (" Evet" sesleri) 
Var mı aranızda Urfa'nın dışında olan? 
HÜKÜMLÜ 1 - Viranşehirli var, Birecikli var. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bizden başka kimse yok, bize söyledikleriniz bize kalacak, kapılan kapattık. 
Spor yapıyor musunuz? 
("Yok spor yapmıyoruz" sesleri) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Temizlik, mıntıka temizligi . 
HÜKÜMLÜ 1 -Hepimiz bir hata yapmışız . Cezarnızı çekmeye gelmişiz buraya. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaçınız tutuklu? 
HÜKÜMLÜ 1 - Birkaç kişi tutukluyuz burada. 
HÜKÜMLÜ 2 - Benim ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir tek sen mi? Ne kadar aldın ? 
HÜKÜMLÜ 2 - 30 ay aldım , 12 ay yatacagım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 30 ay aldın , 12 ay mı yatacaksın ? 
HÜKÜMLÜ 2 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne kadar zamandır içeridesin? 
HÜKÜMLÜ 2 -Yaklaşık 4 ay. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen de Urfa ' dansın? 
HÜKÜMLÜ 2 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - eydi suçun? 
HÜKÜMLÜ 2 - Cinayet. Abiarnı öldürdüm ben . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Öldürdün mü? 
HÜKÜMLÜ 2 - Evet. Namus davası. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki . Otur bakalım, sen de. 
HÜKÜMLÜ 2- Çok kalabalık, dar oldugu için yer yok. Bunalıma giriyorlar. Çok pişman var burada. Bir indirim, 
af falan olsa .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hepiniz pişmansınız canım . 
HÜKÜMLÜ 2 - Hepimiz pişmanız. Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yarınız mı pişman . Kim pişman degil? (" Hepimiz" sesi) 
HÜKÜMLÜ 3- Ben 18 aydır yalıyorum burada, hep mahkeme hep mahkeme .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin suçun ne? 
HÜKÜMLÜ 3- Cinayet. Namus davası. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen kimi öldürdün? 

HÜKÜMLÜ 3- ..... . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Yine namus davası. 
Peki , aranızda okuryazar olmayan var mı? 

("Olmayanlar var" sesleri) 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT - ögretmen size ögretiyor mu? 
HÜKÜMLÜ 1 -Var. ögretiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Peki, annesi babası olmayan var mı? 
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("Var da, görüşe gelmiyorlar" sesleri) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Görüşe gelmiyorlar, tamam ... 
Burada oldugunuzu bilmeyen var mı? Yani, siz bu,ı:aya tutuklandıgıruz zao:ıan? .. Hepinjz biliyorsunuz. 
Peki, dayak var mı burada, döviiyorlar mı sizi? 
HÜKÜMLÜ ı -Yok. Gar<tiyanlar bize vuro:ıuyorlar; ama, bize iş yaptırıyorlar . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ,NSÜT - Peki, kapıdan buraya cezaevine girerken. dışarıd~ jandarmadan geçi
yorsun uz. O zaman dayak yediniz mi veya herhangi bir şey yapıJd,ı mı? 
HÜKÜMLÜ 3- O zaman dayak yemedik; ama, muayenede bizi soyuyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl muayene ediyorlar, bir anlat bakalım? 
HÜKÜMLÜ 3- Bizi tam şey yapıyorlar .. 
DR. İSMAİL VESEK- Sonra !:>aşka yere l:>akıyorlar mı, domaltıyorlar mı? 
HÜKÜMLÜ 3- Evet, her tarafımıza bakıyorlar. 
DR.iSMAİL VESEK-Alttan bakıyorlar yani . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT - lO kişisiniz, hepiniz aynı şeyi söylüyor musunuz? Hepinize ayn ı şey 
yapıldı mı? ("Evet" sesleri) Hepinjze bakt.ılar . Neye baktılar; uyuşturucu var mı, saklıyor musunuz diye. ("Evet" 
sesleri) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT - Senin suçun ne? 
HÜKÜMLÜ 3 - Benimki de cinayet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Cinayet olmayan var mı Allah aşkına 
Seninki mi cinayet değil? 
HÜKÜMLÜ 4 - Ben suçsuz yere yatıyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Söyle bakalım . 
HÜKÜMLÜ 4 - Ben bir yumurta aldım.l5 gün oldu cezaevinden çıkmıştım . Aşağı karakol yine yakaladı dedi 
bu motoru çaldı ; çalan çocu~u yakalamadılar !:>en yakalandım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKlNSÜT- Davan devam ediyor. 
HÜKÜMLÜ 4 - Evel 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar zamandır içeridesin sen? 
HÜKÜMLÜ 4 -20 giin oldu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiiNSÜT- Uyuştur-cu falan? .. Yok hiçbirıinizde 
Hırsızlık var mı? Hanginiz? Adını söyle bakayım . 

HÜKÜMLÜ 5 - HÜKÜMLÜ 5 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sen Urfalı mısın? 
HÜKÜMLÜ 5 - Urfalıyım . 
HÜKÜMLÜ S - 27 gündUr buradayım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Aranızda en uzun kalan kim? 
Sen ne kadar zamandır? 
HÜKÜMLÜ 1 - Ben 18 aydır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- 18 aydır yatıyorsun ve dahadavan devam ediyor. Suçunu kabul ettin mi? 
HÜKÜMLÜ 1 - Suçumu kabul ediyorum.22 yaşına çıkarttılar beni. Ben, karşı taraf çok kuvvetli dedim. Yaşımı 
hep biiyUtttiler. Benim yaşım, ben 15 yaşındayım. Benden ufak. kardeşim var; biri 10 yaşındadır, biri 12 yaşın
dadır, aramızda 5 sene fark var; ama mahkeme kabul etmedi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞK.İNSÜT- Rapordan belli olur. 15 yaşındaki insanda bu kadar saka! olmaz. 
Peki. Bize söylemek istediginiz bir şey var mı? Söyleyin bakalım. 
("Af gelmesini istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz" sesleri) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Af gelmesini istiyorsunuz. 
Sen abianı öldUrürken, başkaları sana öldür diye baskı yaptı mı? 
HÜKÜMLÜ 2 - Hayır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kendin mi öldUrdUn? 
HÜKÜMLÜ 2 - Evet. 
HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Okula gidiyor musun? 
HÜK.ÜMLÜ 2 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞK.İNSÜT- Biz, şimdi, buradan çıkacagız, öbUr ko~şlara da bakacagız; senindavan 
niye devam ediyor diye soracağız herkese .. 
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Şimcti, biz size bir kitapçık vereceğiz. Oturun burada, okuryazarsıruz ııaten, buı sorulan, bakın, doğum taıiili:iı 
doğum yeri şekl:ihd doldurun. (Foı:mlar ~ıtıldı) 
l'EC.Rfi KOG(ı]ŞU 

BAŞKAN DR. SEMA T P[ŞKİNSÜT- TOrkiye Bilyük Millet Meclisi i.nsan Hakları tnceleme Komisyonu olaııak 
buradayııı .... Siz, burada mahkeme kararıyla ou, yoksa kendi tsteğinizle mi kahyorsWJwz? 
&ı0KıL1MLÜ - Kencti isteğimizle . 
BAŞKAN DR:. SEMA T. I?tŞK.i:NSÜT- Niye kendi isteğinizle yalnız kallyorsumm? 
HlLJKÜML0- Keııdim.i dinJJiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PlŞKtNSÜT- Ne kadar ııamandır cezaevindesiniz? 
HÜKÜMLÜ -l992'den beri. 
BAŞKAN DR. SEMA T. J.>İŞKİNSÜ'f - Neyeti suç. 
HÜKÜMI10 - Cinayetten. VanJıyım. 
BAŞKAN DR. SEMA 'U. PiŞKtNSÜT- Vanllsın. 
B)ııden i$tediğin. ı,ir şik§yeliin var mı? 
HÜKÜM110 - Hayır . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PtŞK.i:NSÜT- B'Urada kötü muamele, dayak var ıru? 
HÜKÜMLÜ - K.esinlik.le, öyle bir şey yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. P[ŞKLNSÜT- Yok ... Ne kadar hükümJUsün? 
I<I,ÜKÜMiı.Ü - Müebbet almışım . 
BA\ŞKAN DR SEMA. T. ptş~SÜT - MUebbet aldın. Nal§ devam ediyor mu, bir af indirimi oldu mu aldığın
dan bu yana? 
lıllıİKtLJMILÜ- 199 t ' de fu:>:dalandim 
BAŞKAN DR. SEMA ll. PlŞKİNSÜT- Ii'aydalandın ondan. Ne olıiu1 :N yıl fulan mi? 
... - 8 senesi geçti, şiindi 2',5 senem var. 
BAŞKAN IDR. SEMA T. PtŞKiiNSÜT - 2,5 senıın kaldı Peki Haydi bakalım AJlah kurtarısın . 
Bur.ada is~iğin k.itai)ı okuyabiliyor musun? 
H.ÜKÜMLÜ - Get(irıiyorlar, okuyorum, 
BAŞKAN ID"&. SEMY\. 'f. Ph5K.İNSI!İ'r - Getiriyorlar. li'uııkan okuyorsun. " MUbare.k. 0Un ve Gc!celer"· 
Haydi bakalım Allah yardırnem olsun, hoşçakalın . 

1 NOILU KoGUŞ 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Önce hepinize merhaba diyoruz. Biz, Türkiye B'Oyük Millet Meclisi İiısan 
Haklarını İnceleme Kom-isyonu olarak ziyaretinize geldik.. Ben, Komisyon Başkanı Aydin Milletvekili IDoktor 
Sema Pişkinsüt, Sa)<ın Haşim Haşimi 1 Diyarbak.Jıı Milletvekili , Bir milletvekili aııkadaşımız..da şu anda işi olduğu 
için yanımızdan aynldı 1 Ferit Bora, Diyarbakır Milletvekili . De~erli hocamız, Hacettepe Üniversitesi lnsan BaklarJ 
ve Felsefe Bölümünden Prof. Kuçuradi ve asistanı Diyarbakır TabiP' Odasından Doktor Bey, Adalet 
Bakanlıgından da Ceza Hrutimi ve TUrk.iy~ BüyU.k. Millet Meclisi görevlisi arkadaşlar olmak üzere hep birlikteyiz. 
Dikkat ederseniz, şu anda cezaevi idaresinden ve infaz memuru arkadaşlarımızdan aramızda kimseyi de almadık; 

çünkü, cezaevlerinin koşullarını, içeride kalan sizlerin hangi konularda sıkıntılarmız. oldu~unu ve bizlerin sizlere 
nasıl yardım yapabileceğimizi ve suçlu olanlarm da hakkınca cezasını çekmesi, suçlu oltnayanların da yargılama 
süreleönin elden geldigi kadar kısa olması ; e~er, varsa birtakım kötü muamele, bunların tespitini yapıp, ona göre 
de Mecliste gerek af yönünden, gerek yasa tasarılan yönünden gerek diğer konularda neler yapabileceğimizi, 
Türkiye BUyük Millet Meclisi komisyonlarımıza orada rapor edip, Mecliste konuşacagız. Onun içjn geziyoruz. 
DUn Diyarbakır ' daydık, bugün buradayız, yarın Mardin, öbürsilgün Batman,tekrar Diyarbakır olmak şekliyle bu 
sefer güneydogu bölgesini aldık. Türkiye'deki bUtUn 550 cezaevi içinde böyle bir çalışma yapıyoruz . 

Şimdi, sizin ne kadarınız hilkümiU, ne kadannız tutuk.lu? HUkümlU olan var mı aranızda, ellerjnizi bir kaldırır 
mısınız? .. Kaç tane 31 kişilik kogtışta, 13-14 kişi. Tamam. Kalanlar tutuklu, öyle mi? 
En uzun tutukluluk süresi olan kim ? Ne kadar zamandır yatıyorsun sen? 
HÜKÜMLÜ 7- Ben 2 senedir yatıyorum; ama, milebbet aldım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT -Cinayet miydi? 
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HÜKÜMLÜ 7 - Evet, cinayetti . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Daha henüz tutuklu olup da uzun süre yatan siz misiniz? 
HÜKÜMLÜ 8 - 22 aydır yatıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- A. Bey, 22 aydır yatıyorsun , daha yargılanman devam ediyor. 
HÜKÜMLÜ 8 - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Konu? .. 
HÜKÜMLÜ 8 - Konu , işlemedim , ama, cinayet. 
Ben, aynı zamanda üniversite mezunuyum da. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onu soracaktım . Bu ko~uşta hakikaten üniversite mezunu var mı diye. 
Bir de imtihana girecek olan var mı aranızda yarın? .. ÖSS yok. 
HÜKÜMLÜ 6 - Ben 27 aydır yatıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 27 aydır yatıyorsunuz. Konu? .. 
HÜKÜMLÜ 6- Cinayet. Yargılanma devam ediyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yargılanma devam ediyor. 
Niye bu kadar uzun kalıyorsunuz? Delil mi bulunmuyor, yargı mı yavaş işliyer, mahkemeye mi çıkamıyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 10 - Yargıtayda 9 ay , adli tıpta 9 ay , tekrar Yargıtaya gitti 9 ay . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin ismin neydi? 
HÜKÜMLÜ 10 - İsmim HÜKÜMLÜ 10 .. 
Bu konu adaletimizin zayıtıı~ını ortaya koymaktadır efendim. 
HÜKÜMLÜ ll - ismim HÜKÜMLÜ ll . Bizim köyde bir olay meydana geldi , ne haberimiz vardı , ne şeyimiz 
vardı. Biz 3 kardeş 27 aydan beri boşu boşuna Urfa Cezaevinde yatıyoruz. 70 tane nüfusumuz perişan, derbeder, 
köyümüzü elimizden a~alar aldılar, kuyumuzu aldılar, içme suyumuzu aldılar . Ondan sonra, biz çok perişan 
döneminde 10 tane yalancı şahit geldi , üzerimizde dedi " bunlar öldürdü". Halbuki, ne haberimiz vardır, ne 
şeyimiz vardır, boşu boşuna bizi bu duruma getirdiler. 
Bunların amacı köyümüzü elimizden almak. 
HAŞiM HAŞİMİ(Diyarbakır)-Kimdir bunlar? 
HÜKÜMLÜ 1 1 -Ondan sonra onun ne bir ilgisi bu davada var, onun ne alakası bu davada var, boşu boşuna karşı 
tarafımızı mahsus böyle teşvik ediyor, köyümüzü elimizden almış, 70 tane nüfusumuz da derbeder, biri senin 
yanında, iki kişi öbürünün yanında, üç kişi öbürünün yanında, o kadar perişan ; ancak, Allahu teala bilsin . Biz, 3 
kardeş de burada sigara param ız da yok . .. .. .. bizi bu duruma getirmiştir. 
HÜKÜMLÜ 12 - 4 sene 5 sene evvel beton ev yaptık, 1 milyar filan yakın masrafımız oldu sonra, iki üç trak
törle .... ,betonların hepsini yere yıkmışlar, bizi bu duruma getirmiş . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Rahat rahat avukat tutabiliyor musunuz? imkanınız var mı? 
HÜKÜMLÜ 12 -Tuttuk avukat. 
Sorgulama esnasında avukatlarımızı kesinlikle içeri almıyorlar. O nedenle, karakollarda bize zorla ifade verdir 
tiyorlar. Mahkemeler de o kararlar üzerine devam edip, bizleri yargılayıp bu hale getiriyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaç kişi cinayet nedeniyle burada? Olanlar ellerini kaldırsın. Kaç kişi 
cinayet de~il . ("Üç" sesi) Onlar ne? 
("Gasp, zimmet") 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Cinayet olanların kaç tanesi namus cinayeti? 
Peki, siz nereden mezunsunuz? 
HÜKÜMLÜ 8 - Ben, Ö~retmen Okulunu bitirdim, E~itim Enstitüsünil bitirirdim , E~itim Fakültesi önlisansı 
bitirdim. 5 yıl lisan tahsili yaptım yüksekokulda Hollandaca ve İngilizce Uzerine. 25 yıl da devlet memurlu~u 
görevini yürüttüm . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neydi memuriyetiniz? 
HÜKÜMLÜ 8 - Ö~retmen, e~itimci. 
Suç işlemedim ; ama, cinayet işledim diye idam la yargılanıyorum şu anda. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Biz, sizlere birer tane şu şekilde kitapçıklar da~ıtaca~ız. Bunların 
içerisinde, bu şikayetleriniz, söylemek istediklerinle ilgili sorular var. 
HÜKÜMLÜ 13 - Benim büyük bir sorum var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Adını soyadını söyle? 
HÜKÜMLÜ 13 - Şanlıurfa'da oturuyorum . ...... . nüfusuna kayıtlıyım . 
Ben, Emniyet MüdürlUgünün polislerinin kurbanı oldum yani . Bütün koguşum buna şah ittir. 18 gün iş'kence 
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yapıldıgını bile, bunu ispat etmeye hazırım yani . Beni Osmaniye ' de yakaladılar, ben şoförüm yani . Bugün 
Osmaniye ' de yakalanıyor bir şahıs , Osmaniye polisi yok mu, Osmaniye polisi de var, Adana polisi de var ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İşkenceyi karakolda mı gördün? 
HÜKÜMLÜ 13 - \8 gün. Şanlıurfa Emniyet Müdürlügünde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Karakol nezaretine gidip işkence görmeyen var mı? 
("Hepimiz gördük") 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yapıyorlar? 
(" Kaba dayak var, asmak da var" sesleri) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Urfa ' nın karakollarındaki nezarethanelerde ... 
(" Urfa Emniyet Müdürlügünde,Jandarma Merkezde" sesleri) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Jandarma Merkezde. 
Peki , Emniyet nezarethanesinde gören var mı? 
HÜKÜMLÜ 13 -Asayiş Şubesinin içinde. O yüzden aniatıyorum ya, 18 gün kaldım sayın milletvekilim . ve bunu 
merkezden ögrenebilirsiniz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunları o, size dagıttımız kilgıtların altına yazın . Bu cezaevinde yatarken, 
herhangi bir nedenle sizi Müdüriyet çekip kötü muamele edip, dayak atmak var mı? ("Vardır" sesleri) 
HÜKÜMLÜ 1 O - Arama bizim Emniyetimiz açısından iyidir. Yalnız jandarma aramayı yaparken bizi çok zor 
durumlarda bırakıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yapıyor? 
HÜKÜMLÜ 10 - Yataklarımız zor durumda, burada yıkanma imkiinımız yok, temizlik imkiinımız yok, sıcak su 
dogru dürüst gelmiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Banyo yapabiliyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ I O - Haftada iki gün iki saat. Özellikle aramaları jandarma yapıyor. Jandarma çok perişan ediyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Kendi isteginizle hücreye gidip yalnız kalmak oluyor mu burada? 
HÜKÜMLÜ 10 -Pek olmuyor, bırakmıyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaç kişilik koguşta kalmak istersiniz? 
HÜKÜMLÜ 10- 10 kişi ... 
HÜKÜMLÜ 8 -Türkiye ' de mahkemeler çok uzun sürüyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hepiniz katılıyor musunuz? ("Evet katılıyoruz" sesleri) 
HÜKÜMLÜ 8 -Bir arazi davam vardı , 20 yıl sürdü. Babam rahmetli vefat etti , ben yaşlandım, baktım oglum da 
gidecek banşla bitirdim. Dört dörtlük ispat ettigirniz halde bir türlü netice alamadık . Mahkemelere güven yoktur 
bu nedenle . Ceza mahkemelerinde, Türkiye'de, gelişi güzellik var. Ben Avrupa'da bunu inceledim; bizim ceza 
kanuniarım ız inançlarımıza ters ve asla mutlu edemez. Orada bir vatandaş mesela, güya Hazreti İsa demiş ki "Biri 
suratma bir tokat vurursa öbür tarafını da çevir" intikam alma vesair yok. Bir vatandaş birisine vurmuştur, vur
dugu halde kahveeinin kahvesine gidip mesela çay falan içebiliyordu. Oranın ceza sistemi olan para cezası ver
miştir, magdur olan ancak o parayı talep edebiliyor, başka bir şey elde edemiyordu. Türkiye 'de bu yok. Ceza sis
temi halkın inancına terstir. Bu halk bu ceza sistemiyle ne islah olur, ne yola gelir, ne de caydıncılık unsuru 
vardır, bu kesindir. 
Devletin felsefesi, bir defa vatandaşın felsefesiyle tam çelişki içindedir. Mesela tutuyor bir 20 yıl ceza veriyor, 
arkasından bir af getirdim diyor yine bırakıyor, yine ediyor, bu vatandaşı , hem magdur olanı tatmin etmiyor, hem 
cezayı yiyen neye ugradıgını bilemiyor, mecbur oluyor vatandaş bir noktada. Bu sistem bu vatandaşı mutlu 
edemiyor. Sonra cezai sistemde siyasi baskılar çok büyük rol oynuyor. İsim vermek istemiyorum ... 
Yani, ceza sisteminde " ben cezayı verdim, böyle olur gider" sahibi olamayan, konuşamayan, siyasi baskısı ola
mayan heder olup gidiyor, bir tarafta 2,5 sene yiyor, bir tarafta 20 yıl yiyor, her gün aglayarak, türkü söyleyerek 
gününü geçiriyor arkadaşlar. Birisi agır hastadır, şu anda adli tıbba gitmiş olsa, "ceza yatamaz" raporu alırsa kur
tulacak. Haksız yere, bihakkın yatıyor. Ceza sistemi vicdanları rahatlatmıyor , daha çok devletten koparıyor. 
Cezaevlerinde çok farklı uygulama var. İstanbul 'a gittim, orada Bayrampaşa'da kaldım , bizim kaldıgımız koguş
ta -isim vermek istemiyorum- 4 tane silah gördüm . Oradaki cezaevi koguş sorumlusu indiriyor yere falakayla 
dayak atıyor. Orada yetkililerin hiçbir şeyi yok. Bizim burada daha başka bir sistem var. Sistemler çok farklı, 
orada ... deniyor büyük salonda geziliyor, tozuluyor, herkes ; ama, bizim burada bir arkadaşla konuşmak iste-
digirniz zaman yan koguşa dahi görtirtip o ... aralıgından dahi bizi görüştUrmüyorlar. Ziyaretler, mesela burada 5 
dakika kalıyorsam hadi gidin hadi gidin ... Dogru dürüst görüştürmüyorlar. Orada cep telefonu vardı , ben, iki 
yıldır çocuklarımı görememişim , çocuklarımın kimi Universitede kimi ilkokul seviyesinde, muhatap olmak lazım , 
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cep· telefonuyla hepsiyle fevkalede göctlştüın. saatlerce göı;üştüm. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PtŞKDNSÜT- Baio.Fkllıy'de miı? 
HWKÜMLÜ 8 - Hayır Bayrampaşa'daSaatlere.e göııüştüm. B'ı.ırada d0gru dürüst göruş. yaptırm.ıyolilar. Meselaı 
telefon: bir ihti.yaçtır, aile iletişimi, çocukların sa~h~1 bakımından söyl'üyorum; bi2im için de~ilı de çoeukl'aıı 

bakımından, onlara talimat veriyorsunıw, moralleri yükseliyor, bunlar gerekli ihtiyaçlardlli, bunlamn hiçbirine 
de~e.r verilmiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA U. PiŞrdiNSılJT - Hanımları almıyorlar içeriye soyadiart tutmalil:ı.-gı için, imam n:ibhlıı 
olunca, dört tan.e lıarum olunca, böyle oluyor ... 
ltiÜKÜMLtJ S - Bu bölgede Emniyet, el1 sopalı siz~ susturmak istiyor. E~itimde·, aciz ögtietm:en çoeuklamı döve 
döve susturur ... Burada devlet acizdir, dayak ata ata bizi itaat ettiniyor. Bakıııız vatandaş güvenılıi:gllriı kemtisiı 

sa~lıyor, karşısında b:asmı vars~ Jandarma ona müdaıbale etmiyor. Benim başıma geldi, astsıııhaylar bana şumu 
demişlerdi. "biz gidece~iz senin hakkını koruyac~ız" ama, U.ç döırt: kuruş venirsen yap~r sen, ınilyaıılaı: 

kazanacak.sın, paranaı sahip olacaksın, ben niye yorulayım diyebilin.işlerdir. Vatandaş, bııracla, giıLveni'i:gini. K:endl 
sa~lamak durumuna düşüyor. Geçimini de sa~lıyor, güvenli~ini de sa~lıyor, bu dUrunıda lıer vatandaş, ba~ım:sı0 
bir devlet gibi hareketı etmek durumunda kahyor. Bu bölgede cinayetierin en ç0k olmasının selbeJill'eniııdenı minisi 
de budur. Devletin güvenlik emmyetıiı kesinhkle yoktur, elj sopaJı bir a~abey duırumımdaı veyahutı daı zcıı liıaı liıir 

eşk.ıyaı durumunda, ondan daı öteye liıir fonksiyonuı yoktun. 
B\Jraya gelen o adalet temsilcileri ve emmyet yetkilileri de bölgenin hakimi olanlaıııylaı eyi geıtiJJe)Üın CiİLy<'>n;. 

çUn:kü, Ankara'dan tayinlll1 yapıldı, ştt oldu bu oldtı diyor. Nitekim ben, Milli Egitıim Milc:iı:1ı"üo/dUm liıuı:adaı liıin 

bayan arkadaşı istediler, ehliye istediJet imzalamadim; madem sen, imızallmı:Lyorsunı Ankaıia' dru beni s0ı:gu.ya çek
tiler, Bakan Bey geldi... 
BAŞKAN D&. SEMıA T. PiıŞKENSÜT - Hangi Egitim MildUrüydün:? 
HÜKÜMn.Ü S - Itialk ilıte Mıilli · E~trim MiidütiLydü, be şoför kuı:sunaı eh:l~yetı vennedim, adiıın Denizli'den 
Ş-ımak'tan, Van ' danı toplam1ş. gelmiş parayla elıliy.et dagJtıcy'en, yüzde 30 u ciiaı seninı diy0r. Bia.yır dio/0lllll14 «alii 
adam gidecek vuracak 4:0 kiş.i!Yi öldürecek, bizim göııdll~ümüz elaıylar; hayır di!Y0ruz yüzde 30 seninı di!Y0n; 5' 
m11)'0Jll maaş. aldıgım zaman hesap ettiını yıltiaı bana 000 mıily0n paııa veriyorJardı . ttlayır dedim, beni taaı 

Anka.ra'yaçagJrdılar sorguyaçektiler, göııevdenıalınacaksın dediler. 20 günde 1 ı dem benintle· şube müciiürJerin1n 
tayinini yapıldı neden sen buna onay vermi!Yoıısun ciiiye. D'elayısı!Yla, bw:adaı yetıRililer, makarn sahibi ı güNenllRi. 
yönündenı el!ıunı aezaiı yönden, olsUll' yukamciia:ki si!Yasileninı konkusundlı.nı ltiçb1r adiile ve· hakkani!Ye sa~anarnn

yor. Bu kesindir. Bunu kabul etmek lazım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. l?iŞKİNSÜT- Hepiniz katılıyor musunuz? ("Katılıyoi'UZ" sesleri) 
HÜKÜMLÜ 8 - Bu genel bir degerlendirme. Ben Avrupa cezaevlerinde de bulundum, gittıim inceledim özellik
le, adli sistemini inceledim, bir elliiyetim vardı, orada bir ehliyet sahtekarlıgı olmuştu bizi de almışlardı, gittik; 
polis orada do~rudan dowuya alıp hakim karşısına çıkannıyor. Bütün delilleri topluyor, sunuyor oraya, ona göre 
degerlendiriliyor. İkincisi gittİnizde azar işitmiyorsunuz, gayetkibar "beyefendi" diyor. İllk gittigirnde bir hlikirn 
beymiş, çay kahve ikram etti, sohbet ettik ondan sonra ifadeni alacagım dedi. İfademi verdim, ben hakim im de
yince dondum kaldım. Sonra "haksız yere çagırdık, olayın aydınlanması için, özür dilerim" dedi. Ben, naz yap
tım, bir sürü zarar çektik, şu bu "zararlarınızı bütün tazmin edeceğiz; beyan edin hemen derhal tazmin edece~iz" 
dedi , Biz-im burada degil tazmin etmek, hakkımızı koruyamıyoruz, mümkün de~il. 
Bir de bizim ko~şlar genellikle çok kalabalık. Böyle ayaklar altında yatıyoruz. Buraya sa~lıklı giren ... iki yıldır 
bir verem kaparsam veyahut başka bir hastalık kaparsam benim halim ne olacak? Burada bakımsızlıktan ölen 
arkadaşlarımız oldu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktora çıkabiliyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 8 - ilaç parası verilmiyor. 
Bayrampaşa'da ilaç da veriliyor bedava, getiriliyor, tek tek dağıtılıyordu, istediğin yere görütürüyor ... Burada ilaç 
do~ dürüst verilmiyor, paran varsa alırsın, yoksa yok. Haftada iki gün doktor geliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Haftada iki giln doktor geliyor, 
HÜKÜMLÜ 8 - Sonuç olarak şunu diyebilirim. E~er ciddi olarak üzerinde durulmak isteniyorsa, bölge insanının, 
mesela, ben o bölgedeki suç oranlarına bakttm, genellikle gasp diyorlar, hırsızlık diyorlar, eroin vesair diyor:lar. Bu 
bölgeye geliyorsuntLZ, hep cinayet davası, kan davası, namus davası vesair. Bu aradaki farklılık nereden ilerıi geli~ 
yor? Bu bu bölgenin insanının devJetten kopuk.Jugunu gösterir bir1 eğer ciddi olarak üzerinde durulacaksa, bunlann 
hepsine e~ilinerek de~erlendinnesi lazım gelir, bu kanunu uygulayanlarm hüsnüniyetle yapması lazım gelir. llorpil 
morpil davaları bir defa kalksın. E ger ben gerçekten suçluysaın ı benim oezam, verilsin benim ı vjodanım da raliat 
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olsun. karşı tarafın vicdanı da rahat olsun; eger degilse hepsine aynısı yapılsın. S'Uçlulan tıkıyorlar cezaevine 60-
70 bin kişi artcasmdan, afta çıkın, yine ceza yine içeri, bunlar nedir böyle, bunlar hiç uy~n olmayan şey er. 
Heıt.es burada ı.ztırap içinde, aileleri danna dagm. Benim büyük çocugum Letkaşe Üniversitesini kazanmıştı, 
bıraktı., öbür küçükler de öyle. Aiilelerimiz de daıma dagm.. Yarın ben suçsuz olarak 'Çıkarsam, bu ailemin hali ne 
olacak, durumu ne olacak? Devletten kopukluk var, halk bu devleti de sevmiyor, gerçegini söylemek tarun. 
Burada bir gardiyanla sürtüşsek ne anlayacagıt? Adam bizi toplar, dayak atar atar, getirir buraya bırakır gider. 
E~er, adamın varsa bir şey demezler, e~er yoksa, dayak atarlar, şurada rezil olur gidersin. Bunlar iş de~L İnsan
lık bakıınından, şey degil. 
HÜKÜMLÜ 14 - Bu cezaevdekilerin yüzde 1 O' u cinayet işlememiş . Dışarıdan işleyen adam, biz bu adamın 
Uzerin verelim, bunu cezaevine atalım, Ben de kabul etmiyorum, beni nezarete görilrily orlar, işkence muamele 
yaptıracaklar,İnan ki ellerimi baglıyorlar tavandan, sabaha akşama kadar indirmiyoriar. Sanki buradan .kopacak 
gibi oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - En çok hangi karakolda yapıyorlar bunu? 
HÜKÜMLÜ 14 - Yenişebir, Yenişehir Karakolu ... 
Zorla diyeceksin "bu cinayeti işledim." Bunları inceleyin lütfen. 
HAŞİM HAŞİM1 (Diyarbakır)- Sen nerelisin? 
HÜKÜMLÜ 9 - Urfahyım, buralıyım.Sayın Başkanım, beni vuran ... .. demiş ve ben içer ideyim . .... bir gün önce 
Kuzey Irak adına pasaportu mevcut ve bunu ...... o düşünce mutlaka içeride yatacak. Bu besbelli ve polis kur-
banıyım . .. Ölenin ifadesi mi dognJdur? 
HÜKÜMLÜ 6 - Şanlıurfa, ....... merkeze baglı ; ..... ikinci ayın ... .' sinde köyün arazisinde iki kişi ölüm iki kişi 
yaralı. Daha da amaçları, köyümüzü elimizden almak için mali durumumuz iyi oldugu için bu ... ailesi üzerimize 
yüklediler. Biz, üç kardeş şimdi cezaevinde yatmaktayız. 7 tane binanuz, ı 000 dönüm arazimiz, ı 5 bin hay
vanımız şu anda boştadır ve gasp etmişler, kimi kaldırıyor, kimi davar bakıyor, 70 tane nüfusumuz başka köylere 
sıgınmış, bir yaşlı babam, bir hasta anam, çocuklarımıza ne bakan var ne de soran var. Aile durumumuz bundan 
ibaret. .... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - O yukarıdaki yattıgınız yeri de görelim . Bir iki kişi bizimle gelsin, diger
ler size verdigirniz Jcagıtları doldursun, arkasına da yazın kimseye vermeyin, biz tekrar dolaşıp sizden alacagız. 

HÜKÜMLÜ 6 - Öncelikle, Ankara' dan gelen İnsan Hakları Heyetine teşekkür ederim. Şanlıurfa Cezaevine 
geldikleri ve bizleri unutmadıklan için çok teşekkür ederim. Sayın Profesörilme sorum olacak tüm koguşum 
adına, yeni adalet reform yasası hazırlandı. Belki de kendisi de orada üyedir belki de degildir bilemiyoruz tabii, 
acaba, biz mahkOmlar için herhangi bir şey var mı yok mu? 
PROF.Dr. İOANNA KUÇURADI-Ben milletvekili degilim, Sayın milletvekilirn gibi ; üniversite hocasıyım ve şu 
anda, bu soruyla ilgili olarak, basma yansıyan pek bir şey yok ... Onların cevap vermesi gerekiyor. Ben mil
letvekili degilirn . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Biliyorsunuz bUtçedeki yasa tasarılarıyla ilgili yapılan, önce Adalet 
Bakanlıgının ... bir kaç tane bakanlık kararlaştırır, ondan sonra, Meclise getirilir ve KİT komisyonlarında bizler 
inceleriz, biz İnsan Hakları Komisyonu, Adalet Komisyonu diger gruplar inceler, ondan sonra Genel Kurula gelir, 
genel kurulda tartışılır . Şu anda bayagı yogun bir şekilde hazırlanan iki tane taslak var, ceza kanunuyla ilgili, 
cezadaki biraz önce sizin söylediginiz birtakım adalet mekanizmasındaki bazı sıkıntılarla, özellikle, çocuk 
mahk:funların içinde oldugu bölümlerle geliyor. Sizin sormak istediginiz afla ve af indirimiyle ilgili konuysa, şu 
anda Meclisin içerisinde fısıltı şeklinde, öyle bir şey var. Peki teşekkür ediyorum. 
HÜKÜMLÜ 6 - Bir de mahkOm aileleri için bir şey düşUnUyor musunuz? Mesela mahk\lm gidiyor çocukları da 
suça itiliyor ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Çok yogun bir biçimde bakılıyor, kapsamlı bir şekilde , özellikle girme
den önce, girdikten sonra içerideyken bu konuda ... hazırlıyoruz. Sizin notunuzu alıp degerlendirecegiz. 

Kapanma Saati: 15.35 

ÇATI KoGUŞU 
Açılma Saati: 15.40 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aşagıdaki koguşu da gördük, genel anlamıyla gerek haftada iki defa dok
torun olması , saglık koşullarının böyle olması, yaşam biçimin böyle olmas ı , tabi i, bunlar söylenen şeyler. 
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Onların dışında, sizin bu koguşta cinayet olarak kalan kaç kişi var? 
HÜKÜMLÜ I 6 - İki tane var. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İki tane var. Kalanlar. .. 
HÜKÜMLÜ I 6 - Kalanlar askeri suçlular, mesela benim kendi suçum çek le ilgili ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Degişik suçlular var. 
Tutuklu olan kimler? Ellerini kaldırsın . 

HÜKÜMLÜ 16- Suranın hepsi tutuklu ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Htikilmlti? .. 
HÜKÜMLÜ 16 -Üç tane var. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Üç kişisin iz. Peki, yargılama silresi çok uzun silrilyor mu? 
HÜKÜMLÜ 17 -Tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Neden ... 
HÜKÜMLÜ I 7 - Şimdi , zaten, yargılama silresi derken ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz polis miydiniz? 
HÜKÜMLÜ I 7 - Hayır milletvekili adayıydım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerenin milletvekili adayıydın? 
HÜKÜMLÜ I 7 - Şanlıurfa ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hangi parti? 
HÜKÜMLÜ I 7 - ............ Partisi .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Niye şimdi buradasın , suçun ne? 
HÜKÜMLÜ I 7 - Adam öldi.lrdUk, onun için buradayım . 
Batıdaki CMUK ile dogudaki CMUK birbirini tutmuyor, onu önce söyleyelim . 
CMUK derken 1 O seneden aşagı ceza alan mahkOm zaten batıda bırakılıyor, burada bırakılmıyor, o şey zaten 
gözle görUIUyor. 
Tabii, cezaevi sorunlarını da söyleyecegiz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu arada size bir şey dagıtacagız, buraya ait bize söyleyemeceginiz, 
söylemeyebilirsiniz, onu işaretierne bakımından , o anket formlarından var mı? Verelim. Onların arkasını illa 
anketin her yerini doldurmak degil, mesela ne istiyorsunuz, ne yapmanız lazım diye soruyoruz orada doldura
mazsanız, arkasındaki boş kısma ne istiyorsanız onu yazabilirsiniz. 
HÜKÜMLÜ 18 - Ben kendi şeyhimin ttifegini yaparım . Bunun DGM ile ne alakası var, ben siyasi veya bir şey degi
lim. Artı şeyhime ait ben 2 veya 300 mermi, 5-6 defadır yani anlamsız bir şekilde gidip DGM'de yargılanıyorum . 

HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Diyarbakır'da mı? 
HÜKÜMLÜ 18 - Evet. Bunun ne alakası var? Böyle sorunlarımız var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tamam . Şimdi o dagıttıgımız formların arkasına böyle özel sorunlarınız 
varsa yazın . Mahkemenizi de yazın , ne isitiyorsanız yazın . Biz onları sorduralım Meclis olarak, ne oluyor ne 
gidiyor diye, tamam mı? 
HÜKÜMLÜ 16 - Mahkemelerde uzaması yetmiyormuş gibi bir de yargıtayda uzuyor. 
HÜKÜMLÜ I 7- Mahkeme o zaten, diger cezam konusunu da istiyorsanız anlatayım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Anlat tabii. Eger katılmayanınız varsa, bu söylenenlere "ben katılmıyo
rum" deyin veya katılıyorsanız "evet" deyin, tamam mı? 
HÜKÜMLÜ 17 - Her ne kadar mahkum olarak burada yaşıyorsak da sonuçta insanız . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gayet tabii. 
HÜKÜMLÜ 17 -Verilmeyen haklarımız var. Tabii verilmeyen haklarımızın hepsini tek tek söylememiz lazım. 
Önce burada saglık problemivar. TUrkiye'de, diger yörelerdeki cezaevlerinde mahkfimun ilacı ödendigi halde 
burada ödenmiyor. Ondan sonra, benim maddi durumum iyi ben gittim hastanede yattım; ama, bir gariban has
tanede yatamıyor. Orada kişiler önemli degil, ferdin toplumun hepsi önemli. Adam yaralı geliyor, hastaneden 
çıkıyor, ameliyat oluyor, 5 dakika sonra askeriyenin baskısıyla cezaevine postalanıyor. Cezaevleri Uç başlıdır. 
Onu zaten milletvekillerimiz de söylüyor Mecliste. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen say bakalım . 
HÜKÜMLÜ 16 -Burada idare Uç başlıdır; başsavcılık , askeriye, cezaevi mUdtirti; Uç başlıdır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cezaevlerinde kötti muamele var mı? HUcreye çekip dayak atma var mı? 
HÜKÜMLÜ I 6 -Hücreye çekip dayak atma, daha önce, öyle bir şey ki , zaten burada kUltUr seviyesi yilksek olan 
insanı da konuşturmuyorlar. Konuşturmuyor derken hem görilşemiyorsun, yetişemiyorsun. Daha önce hUcre diye 
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bir yer vardı , orası gerçi altı yedi aydır kaldırıldı. Cezaevinde de yeni bir yapılanma dönemi başladı.. . Şimdiki 

idare biraz daha iyi davrandıgı için bazı şeyler degişmeye başladı , iyileşmeye başladı. Tabii, biraz zaman lazım . 

Bu görüş günleri zaten "sair akrabalar" diyor. Zaten, TC kanunları hep yuvarlak çıkmış , hangi tarafa çekiyorsan 
o tarafa gidiyor. Genel görOşte "sair akraba" diyor. Sair akraba derken neyi kastettigini belirtmemiş . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Soyadları tutmadıgı için alınmıyor çocuklar, böyle olaylar oluyor diyor
sunuz. 
HÜKÜMLÜ 16 -Evet. Sonra burada milletvekili arkadaşlar var, biri cezaevine düşse adamın 10 bin ,20 bin seç
meni var, kimse gelip görmeyecek mi ; tabii ki , gelip görecek. Ama, cezaevi idaresi ya da Bakanlık diyor ki , göre
mez. Tabii normalde görüşmesi lazım . Benim kendi ailemin 1 O tane soyadı var, Aşirettir. 1 O degişik soy ismi var, 
gelip görüşemiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki , buraya, ilk cezaevine girerken, kapıda , karantinada, jandarmada 
içeriye alınırken kötü muamele görüyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 16 - Daha önce çırılçıplak soyuyarlardı , o kalktı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zamandır kalktı ? Şimdi ,· soyma kalktı mı? 
HÜKÜMLÜ 16 - Hayır var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Var diyenler bir el kaldırsın . 
HÜKÜMLÜ 19 - Kilotsuz, anadan dogma ... Bizzat ben 18 yıla mahkfimum benim çok derdim var. Fakat, 
derdiine derman olacaksanız konuşacagım . 

BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT - Gayet tabii. 
HÜKÜMLÜ 19 - Bakın benim içim kan aglıyor. Ben 55 yaşındayım 18 yıl bana haksız olarak verilen ceza için 
yatmaktayım .. . Benim, I 986 ' dan 94 yılına kadar birkaç suçtan tahliye olmuşum , gıyabında hükOm vermişler, 18 
yıl , aniayabiliyor musunuz, 2 tane infaz yasası indirimden istifade etmişim , hala bunlar çıktıktan sonra 18 yıla 
mahkum olmuşum . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Digeri cinayet mi senin? 
HÜKÜMLÜ 19- Hayır 121 tane davadan gasp etmişim . Arkadaşlarımın huzurunda söylüyorum bak, Başbakanlık 
Teftiş Kuruluna dilekçe yazdım, iki aydır bir netice alamadım , Adalet Bakanlıgına yazdım , netice almadım , 

Tutuklu ve Tevkifevleri Genel Müdürlügüne yazdım bir netice alamadım ve çok fakir oldugumdan fakfonlara da 
yazdım hala perişan durumdayım , arkadaşların gömleklerini, eskilerini giyiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Adını soyadını, dava dosyanı yazarsan ilgilenecegiz. 
HÜKÜMLÜ 19- Boş efendim, çok denedim ben bunları . 1,5 senedir deniyorum, hala da deniyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Ama yine bir dolduralım ... O zaman biz bilemeyiz seni ... 
HÜKÜMLÜ 19 HÜKÜMLÜ- Benim gözlerim bile görmOyor 18 derece gözlUk kullanıyorum , kırılmış, alacak 
durumum yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Karantinada kötO muamele gördogonozo kimler söyiOyor elini kaldırsın . 
Kapıdan girerken ... (" Hepimiz efendim") 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hepiniz çıplak soyuluyor musunuz? 
(" Evet efendim anadan dogma" sesleri) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Niye soyuyorlar, ne arıyorlar? .. Uyuşturucu mu arıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 18- O nedenle yapıyorlar. Böyle şeyler nasıl oluyor efendim, ilk defa böyle bir yer görüyorum, nasıl 
böyle yaparsınız? " Yapmaya mecburuz" dediler. Ben de o şeyi yaptım . 

HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Ben bir şey sorabilir miyim arkadaşlara ... 
Bu ilk siz gözlem altına alındıgınız vakit, bu Çelik Kuvvette olsun, Asayiş Şubede olsun, başka yerlerde olsun, 
ilk yapılan .... Kötü muameleye maruz kalıyor musunuz? (" Evet efendim" sesleri) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- En çok hangi karakolda? Yenişehir mi? 
HÜKÜMLÜ 18- Yenişehir Asayiş Şube Karakolunda . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yapıyorlar? 
HÜKÜMLÜ 18- Her türlü şey yapıyorlar; Soyuyarlar, Filistin askısı, ayaga ızgaralar, su dökme, elektrik her türlü şey var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Emniyet MUdUrlogonun içinde mi? 
HÜKÜMLÜ I 8 - Evet. Hatta, bazı arkadaşlarım ız geliyor, ben burada koguş musulü oldugum için, inan ki, bir 
haftaya o yara izleri var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Onun ismi ne? 
HÜKÜMLÜI8-HÜKÜMLÜ20 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne yaptılar, dövdüler mi? 
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HÜKÜMLÜ 20- Tabii. Adliyede ailemle konuştu~m için yüzüme komiser şey etti; yüzOme bir yumruk vurdu, 
aya~ma da ayakkabısıyla, bot ile vurdu, bu yar-alar onlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PtŞK1NSÜT - Aranızda başka bir şey söylemek ,is~eyen var mı? 
HÜKÜMLÜ 18. - Buradan mahkemeye götürOiürken kd~eyle ~ncir rez,il oluyoruz. Adam hasta ~oktora 
götürülürken bile zincire vuruluyorlar ... 
HÜKÜMLÜ 16 - Kınkkaleliyim ben. Çeklerden dolayı burada tutukluyum, biraz evvel de bahsettim. Ben, dün 
rahatsızlandım doktora çıktım . İlaçlan devletin mi vermesi lazım, yoksa benim oebimden mi atmarn la21m? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PtŞKINSÜT- Maddi olanagı yetersizse diyorlar. O maddi olanak da nereden anlaşt 'la~ 
cak belli de~il. 
HÜKÜMLÜ 16 -Herhalde, gurbetteyim. Fabrikatördüm ben e:relinde; ama, iflas ettim, iflas ettig4m için buraya 
düştüm zaten. Yoksa daha evvel durumum iyiydi . Şimdi , iki tane yoou~m üniversitede okuyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PlŞKtNSÜT - Buradaki iş kurumuna si.z yazdmı.z mı? 
HÜKÜMLÜ 16 - Aşagı yukan on sefer dilekçe yazdım. 
HÜKÜMLÜ 21 -Ben Buc.ak'ta.n geldim . 15 sene Bucak' ta yattık, işkence yüZOnden Urfa'ya geldim. Ben iki 
evliyim, bir evli benim üzerime nikahhdır, Soyismi tutmuyor, bırakmıyor görüşe gelsin . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSOT- Anlıyorum . nu hep söylüyorlar. 
HüKÜMLÜ 22 - Ben askerim, hava de~işimine geldim, .. cezaevine girdim, raporluyum sivil suçum da yok. 
Askeri suçum vardı, daha mahkemeye çıkmadım , şu anda cezaevindeyim. 46 gündür buradayım hava degişimi 
raporum da burada. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKJNSÜT- Hala mahkemeye çıkmadın? 
HÜKÜMLÜ 22. - Çıkmadım. Hastaydım bana ... sevke gönderece~iz dediler, sevki bekliyorum gitmemiş, bu da 
raporum benim. Neden yaptıklarını ben de bilmiyorum. Suçum var, yok degil ama ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ver bakayım . 
HÜKÜMLÜ 22 -Aslı askerlik şubesinde . 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pt ŞKİNSÜT- Bundan sende fazla var mı, fotokopiden .-. 
HÜKÜMLÜ 22 - Yok, bir tane var, aslı askerlik şubesine gönderdim, bunu gönderdiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Adını soyadmı tarih numaralarını falan yaz. Başka söylemek isteyen var 
mı? Ne yaptın, gardiyanla ta.kıştın diye mi ... 
HÜKÜMLÜ 22 - Takışma de~il efendim, bu kendini korumak için, yüzümü korumak için ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. P1ŞKİNSÜT- O zaman seni yarı açıktan alıp kapalıya mı verdiler. Ne kadar zamandır 
kapalıdasın şimdi? 

HÜKÜMLÜ 22 - Daha yeni geldim, bir hafta oldu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT -Ne kadar kalacaksın burada? 
HüKÜMLÜ 22. - Üçbuçuk ay var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PtŞKİNSÜT -Neydi adın soyadın . 
HÜKÜMLÜ 16 -Benim adım HÜKÜMLÜ 16 Ben, sanayide demir dogrıımacıydım . Beni vurmaya kalktılar, 
kaçtım . Kendi kavgalarında birini vurdular.Onların buraya gelmesi gerekirken, ben buradayım . tki çocuk 
babasıyım . Bana karşı hAkime para.yediriyorlar, sana 1 O sene ceza diyorlar ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. P1ŞKİNSÜT - Senin okur yazarlı~ın var mı? 
HÜKÜMLÜ 16 - Var. 15-16 aydır yatıyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. P1ŞKİNSÜT- Yaz bunları , adını soyadını, mahkemeni ona göre bir şey yazdıralim ne 
olmuş mahkemen. 

6 NOLU KO(;UŞ 

BAŞKAN DR. SEMA T . PlŞKİNSÜT- Hepinize geçmiş olsun; bizler Türkiye BUyük Millet Meclisinden, 
Hacettepe Üniversitesinden, Tabip Odasından . İdareden kimse yok aramızda. Sizlerle rahat rahat konuşrnak için 
böyle bir usUl uyguluyoruz. Bize söyleyecekleriniz varsa, sizleri dinliyoruz. 
HÜKÜMLÜ 25 -Adım HÜKÜMLÜ 25 Sizin bu çalışmalarınızı övgUyle izliyorum . 
Başlangıç olarak şunu belirtmek gerekiyor. Aslında gelişinizi buradaki gelişmelerden anladık . Nasıl gelişmeler, 

musluklar takılmaya başlandı. Boyalar badana yapıldı. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PlŞKİNSÜT- Çocuk ve gençler ko~uşu büyüklerde ayın ldı. 
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HÜKÜMLÜ 25 -Evet, daha sonra yemekhanede bugüne kadar görmedigirniz temizlik yapılmaya başlandı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç günde oldu bunlar? 
HÜKÜMLÜ 25 - 12 günde.Tabii ki biçimsel anlamda isteginiz var mı, lambalarınız yanıyer mu yanmıyor mu, 
boyaya ihtiyaç var mı ttiründen yaklaşım, hatta çöplerimiz bile, geleceksiniz diye iki günde bir alınmaya başlandı. 
Bu çok biçimsel, çok kamufle etmeye yönelik, var olan uygulamaları gözden kaçırınaya yönelik yaklaşımlar. 

Biz, tabii, bu arada burada yaşanan sorunları hazırladık. Bu sorunları sizlere de ifade etmek istiyoruz. Özellikle 
temel sorunlarımızın başında görüş sorunu ge liyor. Yani , görüş kabinlerimiz saglıksız, karanlık ve kirli . 
Gerçekten orada sizinle karşı karşıya gelmek isterdik. Sizin bizi tanımanız mümkün degil. Yani , göremezsiniz, 
eger anneniz gelmişsesesinden anlayabilirsiniz, algılayabilirseniz tanırsınız, yoksa yok, mümkün degil , karanlık . 

Hiçbir zaman orada ışıklandırma yapılmamıştır . Nitekim , bugün arkadaşlar söylediler, orada temizlik yapılmış . 

Yani , kokudan orada durmak mümkün degil. Bunları defalarca söyledik, görüşçülerimizle karşılıklı oturarak 
görüşme imka.nı varken , burada bu imkan yok. Yani , Urfa cezaevi , siz bölge olarak tanımlıyorsunuz Güneydogu 
Anadolu olarak tanımlıyorsunuz, biz ülke olarak da tanımlıyoruz veya Türkiye diyelim genel bir ifadeyle, 
Türkiye'nin en geri bıraktırılımış , en agır uygulamalarına maruz bıraktırılmış bir cezaevi. 12 Eylül hukuku, bura
da geçerliligini koruyor. Yani , adli tutuklular burada karşılıksız çalıştın lıyor . Hiçbir bedel ödemeden, ti1m iş gUç
leri , emek güçleri, burada bir sömürüye tabi tutuluyor ve bu, burada yeni bir çeteleşmeyi yaratıyor. Yani, Urfa 
Cezaevi bir Diyarbakır gibi degil , bir Elazıg gibi degil , çok ilginçtir, bir Mardin kadar bile degil. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Oralarda yattınız veya kaldınız mı? 
HÜKÜMLÜ 25 -Kaldım evet, Diyarbakır'da kaldım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Daha mı iyi Diyarbakır? 
HÜKÜMLÜ 25 -Çok daha iyi buraya göre. 
Sayacagımız maddelere baktıgınızda zaten bunlar çok açık bir biçimde ifade ediliyor. Adalet Bakanlıgına baglı 
tüm cezaevlerindeki uygulamalar burada tam tersidir. Biz, fazla bir şey istemiyoruz; Adalet Bakanlıgına baglı 
cezaevlerindeki uygulamayı istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz. 
İkincisi , görüş sürelerimiz dar, tamamen keyfiyete baglı ; yani , hiçbir standart yok, orada bekleyen başgardiyana 
veya oradaki ikinci müdüre göre bir görüş süresi var; 15-20 dakikayı geçmiyor veya o sUrece kadar indiriliyor. 
Halbuki , bir bütün gUn bize ayırılmış . lşleyişe bakarsanız, kendi yazdıkları belgelere bakarsanız, ki burada bir 
tane mevcut, büttin bir günü görüş olarak bize ayırmışlar . Sabah 9.00 'da başlaması gereken görüşlerimiz 10.30 ' da 
başlıyor . 1 1 .30'da bitiriliyor. Yani , bu anlamda baktıgınızda, Adalet Bakanlıgına baglı hiçbir cezaevinde böyle 
bir prosedür yokken , burada bu uygulanıyor. Yine, görüşlerimiz geç başlatılıyor. Cumhuriyet Başsavcısı geliyor, 
kendisine ifade ediyoruz "bakın görüşümUz bu kadardır" diyoruz. "Tamam, ben ilgilenecegim" diyor, o geldigi 
gün görüş 9.30 ' da, o gittigi an dışarıdaki dış güvenligin inisiyatifine terk edilmiş bir durumdayız. Dolayısıyla, 

tamamen bir keyfiyet var. 
Cezaevimizde doktor yok. Arkadaşlarımız hasta ve çogu arkadaşımız sakatlık tehlikesiyle yüzyüze. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Haftada iki gün hekim geliyor mu buraya? 
HÜKÜMLÜ 25 -Gelen hekim var. Önceden bu da yoktu . 
HÜKÜMLÜ 26 - Burada askerin keyfine göre, asker ne zaman hastaneye göttirürse, gider; çekmek isterse çeker, 
o da çekerken elini açmadan, burada iki üç arkadaş elini açmadıgı için geri getirildigi şeklinde olaylar yaşadık . 

İ smail var bir, yanımızdaydı , kalp krizi geçirdi, fakat öyle bilmiyorduk, çagırdık idare hepsi geldi, görüş var, yahu 
adam kalp krizinden ölecek, mUdahale edin, mUdahale edilmedi , arkadaş orada öldU. 
Şimdi cezaevimizde dektorun olmadıgını belirttik, revir var, adı var ama revir çalıştırılmıyor. Saat 16.30'dan 
sonra veya 1 6.00 ' dan sonra, Allah göstermesin , kaza ile yemek yaparken elinizi kesersen iz, kesildigi gibi kala
cak. Çünkü burada revir yok. Revirde çalışan hiç kimse yok. Bir igne vurulmaz burada. Yani belirttigirniz gi bi , 
burası çok ucube bir cezaevi, saat 16.00 ' dan sonra bir igne vuracak bir saglıkçı yok. Var olan saglıkcı , bir tane 
adli tutukluya bu görev verilmiş o da askerler tarafından buraya bırakılmıyor. Yani bu cezaevine bırakılmıyor, 

kendisi yarıaçıkta kalıyor. 
DOKTOR İSMAİL VESEK - Akşam hastalanınca acil bir durumda sizi göttirme olanagı yok. 
HÜKÜMLÜ 25 - Yok, ölürsünüz. Kesinlikle ölürsünüz; yani eger çok büyük bir şeyiniz yoksa ölürsünüz. 
Yine bize dayatılan bu noktada ölümdür, saglık açısından dayatılan bir tek şey var, infaz olacaksınız, yani kendi 
kendini zi infaza mahkum ediyorsunuz. Yine cezaevindeki bir diger uygulama duruşmalara göttirüp getirme. 
Bizden para istiyorlar. Yani diyorlar ki , siz para verirseniz -hepimiz Diyarbakır DGM 'de yargılanıyoruz-oraya git
meniz için adam başı beş milyon, on milyon, artık keyfıne göre, böyle bir paranın dayatılması sorunu var, para vere
ceksiniz ki duruşmaya gidesiniz. Bu, insani anlamda da, hukuki anlamda da meşru degil, gayrımeşru bir uygulama; 

21 



ama, Urfa Cezaevinde bu uygulanıyor. 
Yine sevk için, başka bir cezaevine, tutuklusunuz başka bir cezaevine sevk olmak istiyorsunuz bunun için de siz
den para isteniyor, eğer para vermezseniz kesinlikle götürülemezsiniz. 
Yine çok ilginç bir olay, dikkat ederseniz biz elimizdeki yazıyı elyazısıyla yazmışız, daktilo verilmiyor. 
Tamamen savcının tasarrufunda. Başsavcı diyor ki "ben buraya daktilo vermeyeceğinı. Ne yaparsanız yapın, 
ölebilirsiniz ama benden daktilo alamazsınız. " Şimdi, bu mantık neyin mantığı biz çözememişiz. Yani bize şu 
söyleniyor. Açlık grevine giriyoruz, bizzat başsavcı şunu kesinlikle söylüyor, diyor mezarınız da hazır, kefeniniz 
de hazır, devlet size kefen parasını verecek ama diyor bunun da bedelini ailelerinizden alacak. 
DOKTOR İSMAİL YESEK- Buradaki Başsavcı. 
HÜKÜMLÜ 25 - Evet, buradaki Başsavcı. Şimdi onun uygulaınalarına da geleceğim. Tamamen onun keyfiyeti 
vardır. Tüm cezaevlerinde genelgelerle daktilolar serbest bırakılırken , değil bir tane, birkaç tane birden verilirken, 
elektronik daktilo verilirken, burada normal mekanik bir daktilo verilmiyor. Çoğumuz üniversite öğrencisiyiz, 
yazı yazmak istiyoruz, şiirlerimiz var, romaniarım ız var, ürün vermek istiyoruz. Yani ürün vermek sadece taş taşı
mak değildir; ama bunlar engelleniyor, yine mektup ve dergilerimiz kesinlikle içeri alınmıyor. Bize verilmiyor. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- İstediğiniz gazeteyi, istediğiniz kitapları alabilmek ... 
HÜKÜMLÜ 25 - Hay ır hayır, kesinlikle yok. Gazete, günlük gazete, bu da bölgeye geldiği için alabiliyoruz, bu 
da büyük bir zorunluluğun sonucunda veriyorlar. Bunun dışında diğer şeyleri alamıyoruz. Mesela, yayınlanan bir 
edebiyat dergisini buraya alamazsınız veya Kürt kültürünü ilgilendiren bir yasal, !ega! dergiyi buradan ala
mazsınız, bir de dergiyi getireni de kapıdan soruşturmaya götürUyorlar . Şimdi , siz bana kitap getirirseniz annem 
olarak, kardeşim olarak, babam olarak sizi kapıda alıp sorguya götilrüyorlar, bir de askerler tarafından dayak 
yeme tehditi var. Postayla istediğimiz, ki , İ stanbul ' dur merkezi tüm yayınevlerinden istiyoruz, bize dergi gön
deriliyor, kitap gönderiliyor, burada hiçbir şey verilmiyor. 
Elektronik anlamda yine bir teybi buraya alamazsınız, içeriye teyp vermiyorlar, yani kendiniz almak istediğiniz, 

alıcısı alınmış bir teybi dahi içeriye almıyorlar. 
Görüşmecilerimizin getirdiği çay, şeker, tütün, sigara, temizlik malzemeleri içeriye alınmıyor, bunlar bir defa 
isimlendirilmiş, neden alınmadığını soruyoruz, o zaman biz kime satacağız kantindekileri diyorlar. Yani bu man
tık çok tehlikeli bir mantık , ticaret mantığıdır, tüccar mantığıdır. Bizler çoğumuz, bölgemizin geri bıraktınlması 
yüzünden yoksul insanlarız, ihtiyaçlarımızı ailelerimiz dışarıdan borçlanarak temin ediyor, ama bu ihtiyaçlarımız 
cezaevi idaresi tarafından içeriye alınmıyor ve bu sadece buraya has, Diyarbakır ' da yok, Ceyhan'da yok, 
Maraş ' ta yok, Adana 'da yok, Bayrampaşa ' da yok, Erzurum 'da yok, Elazığ'da yok; ama burada bu var. Tamamen 
başsavcının inisiyatifinde ve bunu da ifade ediyor, ben diyor size satmazsam kime satacağını. Bizzat 
arkadaşianınıza da bunu ifade etmiştir. 
Yine getirilen yiyecekler var, birçok yiyecek içeri alınmıyor, alınanlar da birbirine karıştırılıyor . Yani çok 
anlaşılır bir uygulama, aslında biz yabancı olmadığım ız bir uygulama, dışarı yapılanın aynısı içerde bize devam 
ettiriliyor. Yine, fırın , burada idarenin verdiği yemekler son bir haftadır düzeldi, düzeliyor gibi oldu, ondan önce 
yemek yoktu, onu son maddede açıklayacağım . Bize, oruç tutmak dayatıldı bu cezaevinde hani din ve vicdan hür
riyeti adı altında . Yine, fırın, bize fırın verilnıiyor, kefıye verilnıiyor. Şu ketiyeleri içeriye alamazsınız, kapıdan 
geldiğinde alamazsınız. Gece arkadaşların, işte demin arkadaş söyledi, başı ağrıyor, kafasına geçirmek için kül
lahı içeriye alamazsınız, sorduğunuzda yasak, tek kelime yasak. Yine, plastik masa ve sandalye bakın , siz bir iki 
saat burada oturacaksınız, kalktığınızda dizleriniz ağrıyacak , çünkü beton ve demir çekiyor, doktorsunuz bizden 
daha iyi bilirsiniz. Biz, plastik masa ve sandalye kendi paramızla almak istiyoruz, verilen cevap şu, kesinlikle 
yasak. Fırın almak istiyoruz yasak . Yani her şeyin arkasında bir yasak var. 
Yine, tUm insanı istemler, bu temeldeki tüm insani istemler kabul edilmiyor. Yukarıya çıktığınızda, biraz sonra 
bakarsınız, bizim koğuşun tavanı akıyor; korkuyoruz yağmur yağarsa ne yapacağız diye. Eğer yağmur yağarsa 
tüm orada kullandığımız nevresim , çarşaf, battaniye yere serdiğimiz, ki zorla aldık, çok büyük bir zor gücüyle 
elde ettiğimiz halıfleksler var, onların hepsi sırılsıklam oluyor, Bir tek yerden akmıyor çatı, altı yedi yerden akı
yor, adeta çadır kurma durumuna geldik. Yine nıerdiven tavanı yine akıyor, birazdan görürsünüz, eğer incelers
eniz, kalorifer boruları patlak ve çalışmıyor, sadece bugün ve dün kalorifer boruları çalışmaya başladı. Yani tüm 
onarım istemlerimiz, iyiniyet taleplerimize rağmen , yaşam daha da çekilmez hale getiriliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bir şey mi var? 
.... -Dinliyorlar da. 
HÜKÜMLÜ 25. -Önemli değil. Yine, şu var, sıcak su, bulaşık. Yani siz burada bulaşık yıkayamazsınız ... 
PROF. DR. IOANNA KUÇURADİ - Hayır yapmaması gerekiyor da ondan. 
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HÜKÜMLÜ 25 - Önemli degil , biz alıştık , gece de yapıyorlar aynısını, gerek yok.Yine sıcak su olayı var. Biz 
öglen yemek yedigimizde bulaşıkları yıkamak için bize sıcak su idare tarafından verilmiyor. Sıcak suyu elde ede
bilmek için ısıtıcı kullan ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT - Sıcak su var mı? 
HÜKÜMLÜ 25 -Yok. lsıtıcıya da izin verilmiş , su ısıtmak için ısıtıcıya da izin verilmiyor, ocaga da izin ve
rilmiyor. Peki, biz bu buşalıkları neyle yıkayacagız. İlkel toplumda mı yaşıyoruz. Onda sUrekli su ısıtamıyoruz. 
Çünkü tüpü de biz alıyoruz, onlar bize vermiyor, onun parasını da biz karşılıyoruz. Yani bu temelde banyo 
sorunum uz çok bilyUk bir sorun. BUtUn koguşlarda, yani sadece buraya ait bir olay degil , biltiln cezaevinde bu 
uygulamalar var. Yaptığımız ilkel ısıtıcılar da var, açıkça söylüyoruz, çekinmeden söylüyoruz, bunlar da hijyen ik 
degil , kolera, tifo ve benzer salgın hastalıklara her an zemin olabilecek bir şey var ... 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır) - Bulaşıcı. 
HÜKÜMLÜ 25 - Bulaşıcı hastalıklara zemin olabilecek bir durumda. Özellikle sorgudan veya sevk nedeniyle 
gelen arkadaşlarımızı nizarniye kapısında insanlık dışı , onur kırıcı dayatmalarda bulunuluyor, çırılçıplak soyu
luyor ve işkenceye tabi tutularak dövUimektedir. Bu devletin, TC'nin Başbakanı, Adalet Bakanı çıkıyor televiz
yonlarda açıklama yapıyor, hergün bu yönde genelgeler veriliyor, işkence yapılmayacak . Kafamız orada kırıldı , 

kaburgalarımız orada kırıldı, çırılçıplak soyulmak istendik. 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ - Hangi yıl sizinki oldu? 
HÜKÜMLÜ 25 - Bu 1995, 1 996'da, arkadaş ın ki 1 997'dir, bu arkadaşlarınki 1 997'dir. Bundan birkaç ay önce 
gelenlere de aynısı yapıldı. Yani hiç değişmedi, mantık hep aynı. 
HÜKÜMLÜ 28 - Ben ve Uç ay önce ge len arkadaşlarıma kapıda işkence yapıldı , halen mahkeme sürüyor yani 
bunu araştırabilirsiniz . Asker hakkında açılan davam var. 
HÜKÜMLÜ 29 - Biz, bu cezaevine sınaviara girmek için misafir olarak geldik, geçen sene arkadaşlarımız 
gelmişti buraya, işkenceye tabi tutulmuşlardı dış kapıda yine aynı şekilde , hazırlandık yani yine buraya 
ge ldigimizde bizi yine çırılçıplak soyacaklar, işte arkadaş kalın giyin vesaire gibi şeyler söyledi . Geldigimizde 
soyunun denilmedi bize bu seferinde. Geldiğimizde arkadaşlar dediler, heyet gelecek şeklinde bir söylem oldu, o 
yüzden dikkatli davranıyorlar. Tbil girişte başgardiyanın şeyi vardı , bizim arkadaşlar daha önce geldigi için tanı
yorduk , oraya gitmek istiyorduk, tanıdığımız arkadaşların yanına gitmek istiyorduk, aynı koğuşta kalmak isti
yorduk hem moralman, hem diger açıdan , hem rahat etmemiz açısından . "Hayır, biz sizi istediğimiz yere veririz, 
misafirsin iz, burada böyle şeyler çalışmıyor, tanıdık manıdık yok burada vesaire" ve daha sonra ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki nereden gelmiştiniz? 
HÜKÜMLÜ 29 - İlçe cezaevinden . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Söyle bakayım , senin ismin? 
HÜKÜMLÜ 3 1 - Askerler bizi burada soydular, işkence yaptılar, yine bizi mahkemelere götilrilrken, bize ktifılr 
ediyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kaç yaşındasın sen? 
HÜKÜMLÜ 3 1 - 17 yaşındayım . 
HÜKÜMLÜ 25 - Dava açtılar . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dava mı açtınız? 
HÜKÜMLÜ 25 - Evet, savcılıkta dava açtılar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen tutuklu musun , htikilmlti mil? 
HÜKÜMLÜ 3 1 - Tutukluyum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Peki , ne kadar zamandır silrilyor mahkemen? 
HÜKÜMLÜ 3 1 - 4 aydır silrilyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki . 
HÜKÜMLÜ 25 - Bir diğer mantığı da ifade edecegim. Çok ilginç bir mantık , bu sefer siz şaşıracaksmız. Burada 
iki tane adli tutuklu kavga etmişler masada, birisi kaldırmış birisine cam bardak atmış, yani tepki anı , bir stres 
anı, onların ruhsal durumlarını da gözönüne getirmek lazım . Aynı gece bUtUn cam bardakları topladılar ve cam 
bardaklar yasaklandı, su bardakları bu cezaevinde yasaklandı , birbuçuk iki ay boyunca su bardağı bulamadık . 

Yani öyle bir mantık geldi ki , çıkan her olaydan, her kargaşadan yeni bir şeyler alınıyor, ki kendi paramızla 
aldıgımız bardaklar gasp edildi . Yani o kadar ilginçlikler var. 
Yine hastaneye sevk edilen arkadaşların durumları var. Yani kelepçe açılmadan muayene edilmek isteniyor. Buna 
doktor karşı çıkıyor, eger Hippakrat yeminine baglı kalmak istiyorsa doktor, bazıları , hepsini söylemeyeceğim , 

bazıları karşı çıkıyor, bu sefer muayene ettirilmiyor, bir de doktora yanımızda kilfilr ediyorlar. Bu her giln , her an 
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yaşanabilen bir olay. 
DOKTOR İSMAİL VESEK -·Muayeneye g ittiginizde mi? 
HÜKÜMLÜ 25 -Evet muayeneye gittiğimizde böy le bir olayla karşılaş ıyoruz. 
DOKTOR İSMAİL YESEK. - Eliniz açılmıyor? 
HÜKÜMLÜ 25 - Açılmıyor, hayır. 
DOKTOR İSMAİL YESEK- Peki , gözaltından sonra g iderken mi , yoksa buradan muayene için giderken mi? 
HÜKÜMLÜ 25 - Hayır hayır, buradan g iderken . 
Şimdi , mesela, bizim hastaneye sevkirniz var, iki arkadaş hastaneye g idiyoruz, dişimiz çekilecek, diş doktorunun 
sandalyesine oturuyoruz, kelepçeli . Kelepçey i aç dediğim izde, diyor ben açmam diyor; diş doktoru aç dediğinde, 
o zaman bırak diyor, ben dişini çektirmiyorum diyor, bizim kolumuzdan tutup geri getiriyor. Burada özellikle 
şunu belirteyim. Devlet Hastanes ine götUrülüyoruz ve doktorların da çifte standarti ı yaklaşımları var. On lar da bu 
konuda bilyUk bir etki oluyorlar. 
Yine, sularım ız temiz akmıyor. Belki bir bardak su getirip buraya bırakalım , içerisinde tum tanecikleri veya siyah 
parçacıklar, petrol artıkları görebilirsiniz. Çünkü sularım ız kuyudan karşılanıyor, Urfa Cezaevinin suları kuyudan 
karşılanıyor, ciddi bir arınma tesisinden yoksun. Yani o su dinlendirilerek, klorlandırılarak kullanılabilecek içme 
suyu düzeyine getirilerek bize verilmiyor. Biz arıtma cihazı alınmasını istiyoruz. Bunu da kabul etmiyorlar. 
Geçen yıl , bayan arkadaşlarım ız buradaydı , orada tifo salgını başladı , daha sonra bizim burada birkaç arkadaşımız 
tifoya şey oldu ve bunun Uzerine ne kadar müracaat ettiysek, yani burada bir kaderine terk edilme durumu var. 
Yine görilşculerimize soyadı zorunluluğu dayat ılıyor. 

BAŞKAN DR. SEMA T . PiŞKİNSÜT- Bu hepsinde var. 
HÜKÜMLÜ 25 - Hayır, burası biraz daha farklı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Yani Urfa için , yani bu cezaevinde hep öyle. 
HÜKÜMLÜ 25 - Ama burada biraz, tamam diğer cezaevlerine göre burası öyle, bUtUn adli tutuklulara da da
yatılıyor. Şimdi , bölgemizin durumu biliniyor, demografik yapımız biliniyor, bizim soy isimlerimiz iki kardeşin
ki birbirini tutmuyor, kaldı ki , amcalarımızın , leyzelerimizin, halalarımızın soyadı da tutmuyor. Birçok arkadaş 
buraya geldiginde nikah yapıyor. Çünkü bölgenin şeyden uzan tutulmas ı vardır ve dolayısıyla kardeşin soyadı tut
madığı için görilşilmtize izin verilmiyor. Muhtarlıktan akrabalık belges i çıkartılıyor, kardeşi olduğunuza dair veya 
teyzesi oldugunuza dair akrabalık belges i de kabul edilmiyor. Bu akrabalık belges i kabul edilmedigi gibi, gidin 
diyor nüfus idaresinden aile tablosu çıkartın . Şimdi, bizim halkımız, bizim insanlarımız biraz devlete fazla 
yanaşam az. 
Bu temelde o gelse bile, artık kapıdaki askerin irades ine kalmış bir şey. ÇUnkil bir resmi işleyiş, resmi bir 
prosedür bu konuda işletilmiyor. Yine sizden bir hafta önce cezaevinde birisi kolanya içmiş , adli bir tutuklu, 
geldiler bizim bUtUn kolonyalarımızı alıp götilrdtiler. Şimdi burada kolanya yasak. Eğer eliniz kül tablasına değer 
çizilirse, bizim yapabilecegimiz bir şey yok. ilkel anlamda bir kolanya ile onu hijyenik hale getirebiliriz, te
mizleyebiliriz, ama o da yasak. Traş oldunuz yüzünüzü kestiniz, o kan akacak veya kazara Allah göstermesin 
kapıya kolunuz takıldı dilştilnilz, yilzünilz çizildi veya yarı k oldu, bir çizik oldu bunları temizlemenin mUmkUnatı 
yok, oksijen verilmiyor, tentilrdiyot yok, hiçbir şey yok. Yani kolonya lara bile elkonulabiliyor. 
Yine, kapılarımız çok geç açılıyor. Sabah kapılarımız 06.30'da açılıyor, 07 .00 ' de açılıyor ve akşam saat 16.00'da 
kapatılıyor, siz geleceksin iz diye bir saat geriye aldılar, onu da özellikle belirtelim . Bundan önce bu yoktu ve gece 
kapılarımız çok erken kapatılıyor, gece 12.00' de bu aşagıdaki kapı kapatılıyor. Yukarıda 19 - 20 arkadaş kalı
yoruz ve bazen sayımız 30 oluyor, televizyon seyretmek mtimkiln değ il. Bir Siyaset Meydanını seyredemiyoruz, 
çünkü siz seyrederken diğer arkadaşların ız rahats ı z olacak . Bir 32. Günü seyredemezsiniz veya bir belgese l seyre
demezsiniz. Televizyonumuz var, fakat bu sefer diğer arkadaşların hepsini rahatsız edecek. Diger cezaevlerinde 
gece kapılar 02.00 ' de 03 .00 ' de kapanıyor . Ama sadece Urfa'da saat 12.00 ' de kapanıyor . 

Yine cezaevinin arama sorunu var burada. Aramalar tUm cezaevlerinde görevli personel tarafından yapılır, 
Maraş ' ta , Ceyhan ' da, Adana' da, Adıyaman ' da, Bursa 'da, Bayrampaşa ' da görevli gardiyanlar ge lir, içeride ara

masını yapar, çekilir gider. Ama burada öyle değil , burada asker ge liyor, hem asker geliyor, öyle bir geliyor ki, 
dış gUvenlik için bulunan asker içeriye geliyor, neyi nas ıl arayacağını bilmiyor. Biz aramaya karş ı deği l iz , her 

giln arasınlar; ama aramanın da bir düzeni vardır. kaldırıyor yatakları atıyor, kaldırıyor çarşafları atıyor, elinde 
bıçak çarşatıara bıçak vuruyor. 

HÜKÜMLÜ 26 - Bir şey söyleyeyim burada. Aramalarda kendim içerde kalıyorum , asker geliyor, subay geli
yor, özellikle birkaç tane bu uzman çavuş mu diyorlar, elinde maket bıçağı var, her tarafı maket bıçagıy la 

parçalıyor gidiyor, kitabı alıyor, kitabın ortasından beş on sayfa koparıyor, kitabı bırakıyor. 
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PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ -Neden? 
HÜKÜMLÜ 26 - İşte askerdir. Yapıyor, mesela müdtir geldi , müdtire gösterdim, bak dedim mtidtirtin yanında, 
bak işte kitabın ortasını kesiyor, maket bıçağı atıyor parçalıyor yapmasın dedim , ben bir şey yapamam. 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ -Tamam, onu anlıyorum da kitapta ne arıyor? 
HÜKÜMLÜ 26 -Mantık artık öyle. Diğer bir konu da ktiftir ediyorlar, çok ağır hakaretlerde bulunuyorlar, ondan 
sonra tahrik ediyorlar. Kitabı alıyor koparıyor, amaç nedir, tahrik etmedir. Bu konuda sürekli zorluklar çıkarı-
yorlar, bunu müdtir de gördü, mesela demin geldi ilaçlarımızı toplayıp götürdüler. Mi.ldüre diyoruz ki, diyelim 
saat 18.00'de bir arkadaş hastalandı , ağrı kesici lazım verebilecek misiniz, yok, ilaçların hepsini topluyor, dene
timine alınmış, reçeteyle alınmış ilaçlardır, yok, yasaktır, aldılar hepsini toplayıp götürdüler, ondan sonra, iki gün 
sonra mtidtirle konuşmamıza rağmen , tUm ısrarımıza rağmen , tekrar birkısım ilaç geri verildi . Yani arama 
konusunda gerçekten burada, ben uzun sUredir cezaevindeyim, yani ilk olarak böyle bir şeyle karşılaşıyorum 
arama konusunda, Urfa, özellikle Urfa. 
Diğer bir konu, biz tek bir koğuş buradayız, beş on tane asker gelir, kapıda durur, i.lst koridorda durur, hava
landırmanın köşesinde durur. adeta karşıdaki insanı tahrik edercesine, işte pis teröristler, vatan hainleri, işte 

bilmem hesabını vereceksiniz. Yani buna benzer şeyler, o an bir kelime söylesen burada da Diyarbakır'daki gibi 
birkaç kişinin ölmesi demektir. Yani gerçekten bu konuda insanlar burada kalmamak için can atıyorlar. Muş 
Cezaevinden iki arkadaş geldi öğrenciydi , şu yaşlı arkadaşla beraber geldi , burada 60 milyon para ıntidi.lre verdik
ten sonra gitti . 60 milyon ri.lşvet parasını verdikten sonra. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Hangi mi.ldür? 
HÜKÜMLÜ 25 - Açığa alınan müdür. 
HÜKÜMLÜ 26 -Burada sen sevk istiyorsun, diyelim bir başka cezaevine gitmek istiyorsun, müdür çağırıyor para 
istiyor senden, şöyle yapıyor, cebini böyle gösteriyor, bir şey cebine koydun mu sevkin olur, yok vermedin mi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buradan veren var ını aranızda? 
HÜKÜMLÜ 25 -İki arkadaşımız verdi , Van'a gittiler. 
HÜKÜMLÜ 26 - T. C. da vermiş kendisine. Mardine gidebilmek için, buradan kurtulmak için . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar para verdiler? 
HÜKÜMLÜ 26 - 100 Mark, 150 Mark. Yabancı para istemişler bunlardan. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, Yan 'a giden? 
HÜKÜMLÜ 25 - 65 milyon para verdi. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Verdi? 
HÜKÜMLÜ 25 - Evet. 
HÜKÜMLÜ 29- Yani şu anda kendim diyorum, uzun sürem geçti iki sene cezam kaldı şurada kurtulmak için 
can alıyorum . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu koğuşta 16 kişi var, iki tanesi o dışardan i.lniversite bitirdi , 14 kişi 
kalıyorsunuz, hepsi PKK'Iı. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Sınava mı gireceksiniz yarın? 
HÜKÜMLÜ 29 -Yarın gireceğiz, di.ln geldik sınava . İlçede yaşadığımız için bir sorunu dile getirmek istiyorum. 
Cezaevinin aracı olmadığı için, oradan buraya sevkiıniz yapıldı , iki arkadaş daha gelecekti sevke. Biz dolmuş 
parasını ödedik, oradan 5 milyon ödedik. Geleceklerdi , daha sonra askeriye savcılığa emretti, 400 lira kadardır, 
orada parayı karşıladık 5 er milyon verdik, ama getirilmedi bu iki arkadaş . 

HÜKÜMLÜ 26 -Şimdi, sağlık konusunda yine bir şey söyleyeceğiz. Şu anda dişleri ağrıyor iki arkadaş var, iki defa 
gitmişler, elini açmadığı için dişini çekmeden geri getirmişler. Şu yaşlı arkadaş , bakın hasta olduğu belli , gerçekten 
çok ciddi hastalığı var, defalarca başvurmamıza rağmen, ya kendiliğinden iyileşecek, çok ciddi sorunlar var. 
Şimdi biraz sonra size gösteririz, bizim alt tuvalet olduğu gibi akıyor, dün geldiler yaptılar. Daha bellidir, hepsi 
yeni yapılmış olduğu gibi belli . Daha di.ln geldi yaptılar. Yani bu konuda adli tutuklular konuşamıyorlar, yani 
gerçekten burada adli tutukluların üzerindeki baskı hiçbir yerde görülmemiş . Adam çıkar dayak atar, adam çıkar 
küftlr eder, adam çıkar 20 kişilik koğuşta ... 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Onlar da konuştu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onların hepsi konuştu . 
HÜKÜMLÜ 26 - 20 kişilik bir koğuşta 40 kişi kalıyor, 35 kişi kalıyor, hepsi yerde yatıyor, çok sağlıksız koşul
dalar. Buradaki sorunlar öyle. Bugi.ln bizim burada anlattıklarımız yarın ne olacağı belli değil. Yani şu anda bun
ları söylüyoruz, yarın bunun güvencesi yok. Yarın bunlar basma yansıdığı zaman dışardaki asker veya savcı, 
savcı kendim gittim birkaç defa kendisiyle göri.lştüm, odasına gittiğin zaman selamunaleyki.lm diyeceksin. 
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HÜKÜMLÜ 25 -Bu iaşe bedellerimiz ödenmiyor. Bize miktarını da belirtmiyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Siz işkolundan yararlanıyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 25 - Hayır, hayır iş kolu değil , bizim günlUk yemek iaşe bedellerimiz var, açlık grevierine 
girdiğimiz zaman tüm cezaevlerinde Adalet Bakanlığının talimatıyla bunlar ödeniyor; ama bulunduğumuz ceza
evinde bu bize ödenmiyor, verilmiyor ve bunu sorduğumuz zaman da "neden böyle yapılıyor, bu uygulama 
nedir?" dediğimizde diyor ki , burası Urfa. Peki diyoruz Urfa TC' nin içerisinde bir il değil mi? Adalet Bakanlığına 
bağlı değil mi? Hayır, burası Urfa, burada HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) ne derse o geçerlidir. 
Şimdi , burada artık bizdiktaveya farklı bir tanımlamaya da gidemiyoruz, yani olduğunu bilmiyoruz. 
Ramazan ayı boyunca yaşanan olayları size aktarmak istiyorum . Özellikle Ramazan ayı boyunca bağlı bulun
duğumuz, yani Urfa Cezaevinde bize kahvaltı verilmedi, öğlen yemeği verilmedi . Nedenini sorduk, yani neden 
bize vermiyorsunuz dedik. Biz oruç tutmak zorunda değiliz, içimizde tutan arkadaşlar var, saygı duyuyoruz, biz 
onlara sonuna kadar saygı duyuyoruz, hatta biz onların sahur ve ifıarlarını da hazırlıyorduk . Ama bize dayatıldı , 

zorlandık, oruç tutmak için bize öyle bir zorlama yapıldı ki , yani artık bunu ifade etmek mümkün değil. 

Kendilerine ifade ettik, dedik, din hürriyeti var, vicdan hürriyeti var, her insan oruç tutmak zorunda değil , insani 
anlamda söyledik, siyasi anlamda değil , kimliğimizi ön plana çıkararak değil , insani anlamda, ama bunun 
karşısında çok sert cevaplar aldık . Hatta şu, istersen yaşa , yaşamak istemiyorsan git kendini as . Dolayısıyla bize 
dayatılan bir oruç dayatmasıdır ve bu devlet dayatması olarak getirilmiştir. Bizzat başsavcılığın denetiminde bir 
talimat olarak bize dayatılan oruç tutun, oruç tutmazsanız olmaz. Şimdi , bunu kabul edebilmek mümkün değil. 
insani olarak zaten kabul etmeyiz, çünkü inançlar farklı , düşünceler farklı , görüşler farklı. Sonuç olarak şu , bir 
daktilodan tutalım , bir kitaptan tutalım , bir dergiden tutalım , bir basın yayından tutalım , bunlar çok insani istem
ler, biz bunları siyasi bir araç, siyasi bir amaç olarak görmüyoruz ve kaldı ki , bunların bizim açımızdan olmazsa 
olmaz bir gerekliliği var. Her türlü felsefeden öğrenmek istiyoruz, bilimi takip etmek istiyoruz, edebiyatı takip 
etmek istiyoruz, devletin içerisinde bulunduğu sosyal buhranı ölçmeye, bunun sonuçlarının bize getireceğini, 
götüreceğini hesaplamaya çalışıyoruz; ama karşımıza çıkarılan her şeyden tecritliktir. Bu arkadaşımız 12 Eylül 
faşizminde Diyarbakır zindanlarında kaldı , orada bile yoktu bu mantıklar, yeraltı hileresi var, size göstermişlerdir, 
belki boyamışlardır, duvarlarındaki yazılar hep kanladır. Belki boyamışlardır. 
PROF. DR. İONNA KUÇURADİ- Yeraltı hileresi nerede? 
HÜKÜMLÜ 25 -Kapıdan girişte. Orası boyanmıştır şimdi ve o üstteki borular husus i patlatılmıştır. l 5 gün orada 
kaldım, çünkü onların istediklerini , soyunmadığımiz için, sadece soyunmadığımız için, onurumuza bunu layık 
görmediğimiz için ve burada dayatılanlar tamamen HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) 'un teke
lindedir, savcının tekelindedir. Yani burada savcı her şeydir. Tanrı katıdır. Yani eğer siz tanrı katına karşı gelir
seniz aforoz edilirsin iz, hücrelere atılırsınız, işkencelere tabi tutulursunuz, mektuplarımza elkonulur, yırtılır, yok 
edilir. Dolayısıyla bu belirttiğimiz sorunlar insani sorunlar ve bu sorunların çözülebileceğine de inanıyoruz, tüm 
diya log girişimierimize rağmen , tüm iyi niyetli girişimierimize rağmen , hiçbir değişiklik olmadı. Bakın bir dak
tilo diyoruz. Bugün size daha farklı şeyler hazırlayıp sunabilirdik, rapor halinde size iletebilirdik. Ama bir 
dilekçeyi yazabiirnek için iki arkadaş sabaha kadar uyumadık yetiştireceğiz diye. Onu da, buraların boyanmasm
dan ve badanalanmasından anladık, muslukların tamir edilmesinden anladık . Yani özde hiçbir şey değişmedi . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Oraya adres isim yazdınız mı? 
HÜKÜMLÜ 25 - Yazacağız, onları ekleyeceğiz. 
Yani belirtmek i stediğimiz şu . Gerçekten insani anlamda asgari yaşam koşullarına ulaşmak istiyoruz, farklı bir 
şey istediğimiz yok. Bu istemlerimizin demokratik istemler olduğunu , insani istemler olduğunu , meşru istemler 
olduğunu her zaman belirtiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aranızdan çıkacak olan var mı içinizde? Zamanı gelen veya az kalan? 
HÜKÜMLÜ 25 - Az kalan var, birkaç arkadaş var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin, ne kadar kaldı? 
HÜKÜMLÜ 26- 14 ayım var, arkadaşıniki ayı var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dışardan gelensiniz siz, buradan çıkacak olan var mı? Ne kadar kaldı? 
HÜKÜMLÜ 32.- Ben 1992' de yakalandım, 69 ay ceza aldım , cezaının bitmesi üzerine, benim bir ara maddi 
durumum şey olunca ben ... olmadım , ben yine yakalandım, ben burada 1 ay 20 gün kaldı , bana ayrı bir dosya 
açmışlardı , Yargıtayda 22.4. 1998'de duruşmam vardır , 6 y ıl ağır ceza bana vermişlerdir, o da yardım ve yatak
lıktır. Hiç kimse evime gelmemiştir ve kimseye yardım etmemişim . Yalnız işkence zoruyla ve kendim silahımı 
teslim etmiştim, silahı partiye kaydetmişlerdir , onun için bu yüzden 6 yıl ceza vemıişlerdir. O cezam olmasaydı 
benim 1 ay 20 gtintim vardı. Ben çıkmak üzereydim. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka böy le az süresi olan var mı? 
HÜKÜMLÜ 25 - Ben hem hükümlüyüm, dosyam sizde zaten şu an Meclistedir, idam aldım . Ayrıca Diyarbakır 
DGM 'den de idam üzerine yargılanıyorum , 5, 6 yıldır yargılanıyorum . 6 yıldır hala duruşmalarım ız devam ecjiyor. 
HÜKÜMLÜ 26 -Bir de benim aile ve çocuk görüşüm var. Diyelim, bütün cezaevlerinde O- 10 yaş arasındaki 
bütün çocuklarla açık görüş yaptırılırken, burada özellikle ille çocuk olacak diyor, benim kardeşlerimle, yegen
lerimle görUşemiyorum, yasaktır, ille çocukla. BUtUn cezaevlerinde bu mevcut , bu konuda bilginiz olması lazım, 
burada verilmiyor. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizin ne kadar zamadır var. 
HÜKÜMLÜ 33 - Mahkeınem oluyor. Belli deg il benim durumum, burada mahkemeın sürüyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Peki . 
HÜKÜMLÜ 34 - Ben beş yıldır yargılanmaktayım , halen nıahkemenı devam ediyor, Adıyaman Cezaevinden 
buraya geldim . Urfalıyım. Orada birtakını saglık sorunlarını vardı , doktora çıktım , o zaman şunu söylemişti , fakat 
yaklaşık olarak bir yıla yakın bir zamandır buraya gelmiş bulunmaktayım , ki arkadaşların söylediği gibi niza
miyede dış güvenlikten sorumlu askerlerin onur kırmaya yönelik davranışlarını söylediler, gerçekten böyle idi. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Yani dile getirilen her uygulama sana da yapıldı. 
HÜKÜMLÜ 34 -Tabii, tabii yapılan bUtUn şey lerin aynısına ben de maruz kaldım. Şuraya getirmek istiyorum. 
Bir yıla yakın bir zamandır buradayım, daktorun reçeteyle belirtmesine ragmen , sUrekli banyo yapması gerekir, 
sıcak suyla bunun tedavisi yapmak lazım , artık bilemiyorum , ismini koyanııyorum hangi sebepten dolayı bir 
yıldır buradayım , herhangi bir sıcak suyun aktıgını görenıedinı. Yine bulundugunıuz, geldiginıiz cezaevinde 
Adıyaman Cezaevinde özellikle ilaçlarınıızın tUmUnUn istisnasız hepsinin idare tarafından karşılanması vardı, 
burada doktora çıktıgınıızda ilaçların verilmesi gerektigi konusunda söyledigimizde, ekonomik anlamda durunı
larımızın , imkanlarımızın elverişli olmadığını söylememize rağmen , ilaçların verilmediğini , kendi imkan ve 
olanaklarınıızla dışardan istenilen ilaçlar, burada dış nizanıiyeden ya da cezaevi idaresi tarafından reçete 
olmadığını , reçete gösterilmesine rağmen , keyfi bir biçimde içeriye alınmaması vardır. Bundan dolayı da halen o 
saglık sorunlarınıızın giderilnıediği, giderilmediğ i gibi günden güne daha da kötüye gittigini görebiliyoruz. 
Arkadaşlar görUş konusunu dile getirdiler. Bir örnek vermek istiyorum nıünıkUnse . Benim kızkardeşim var, yakın 
çevredeakrabalarımda vardı , ama soyisim uygulanıası olmadıgı için , Adıyaman ' da iken hiçbir böyle uygulama 
söz konusu degildi, akraba, yakın çevre sürekli o konuda görüş sorunu yoktu , görUş süresinde kısıtlama yoktu, 
fakat üvey kardeşim olmasına ragmen, buraya geldi , kesinlikle burada görüştürülmüyor, yine dayılanın geliyor, 
gelmek istiyorlar daha doğrusu, fakat görüştünne olmadığından gelmek istemiyorlar. Birtakım şeyler vardır. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki. 
Kütüphaneden yararlanabiliyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 25 - BugUne kadar kütUphaneden yararlanma şöyle idi , yani istediğimiz kitapları söylUyorduk geli
yordu , fakat şimdi bu da bir prosedüre bağlandı, kitap istediğiniz zaman Müdüre dilekçe yazacaksınız, o dilekçe 
uygun görülUrse size kitap gelecek. Zaten kütüphanedeki bütün kitaplar eski , hem Osmanlıca yazılmış hem de 
çoğunluğu dini yayınlar; yani bir insanın insani gelişimini tamamlayabileceği veya dUnyayı algılayabilecegi bir 
içeriğe sahip değil , 5 bine yakın kitap var, doğrudur, çok kalabalıktır kütüphane . 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Uygun görmezse ... 
HÜKÜMLÜ 25 -Vermiyor. Buraya Urfa ' dan bazı aydın , demokratik insanların CHP ' den ve diğer partilerin 
verdiği kitaplar var, onlar da zaten ya saklanmış , ya atılmış, ya da kaybedilmiş . Tamamen Bedi-ü Zaman Saidi 
Nursi ' nin kitapları, Diyanet İşleri Başkanlığının kitapları, KUltür Bakanlığının kitapları . 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ - Liste var mı , biliyor musunuz, okudunuz mu ne var diye? 
HÜKÜMLÜ 25 - Evet, hepsini okunıuşuz . Üstelik o kitapları da okumak zorunda kaldığımızdan ötUrü onların 
da çoğunu okunıuşuz. Yani o kitapları da okuduk, bize yabancı değildir, yani halkımıza yabancı olmadığı için 
onları da bilmek gerekir kanaatini taşıyoruz. 

Son olarak Müdürle görüşmemiz var, sizden iki gün önce, onu ifade edeceğim. Şimdi , biz, Müdür Bey le bu sorun
ları sizin geleceğinizi bilmiyorduk, daha önceden, iki ay önceden vermiştik ve kendisiyle görüşmeye gittik . Bize 
kesinlikle net cümleleriyle söyleyelim, söyledikleri şu: "plastik masa sandalye olmaz", onun kelimeleri, "ilaçlar 
verilmeyecek." "Neden" dediğinizde, "bu benim tasarrufumda" dedi . Biraz sıkıştırdtk, "olmaz" dedik "bu insani" 
değil, "Başsavcım öyle emretmiş" , söylediği bu . Dergiler dedi , dedik dergileri ailelerimiz getirsin, dedi ben o 
sorumluluğu almam, dedi kapıda bir şey olursa bir şey diyenıenı. Peki postayla dedik, o da dedi gelirse veririz. 
Halbuki her ay İstanbul merkezi bize telgraf çekiyor, size dergilerinizi gönderdik diyor. Aidatiarını ödediğimiz 
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dergiler burada verilmiyor, verilmeyeceginr de belirtti ve özellikle şunu belirtti . Fırın , kefıye, kililah yasak, dak
tilo size vermeyecegim . Yine ilaç vermeyecegim, havalandırma kapılarını gi.lndeme getirdik , dedik ti.lm cezaev
lerindeki uygulamayı , farklı bir şey istemiyoruz, hayır dedi , burası Urfa ' dır, biz istedigirniz gibi yaparız. Son 
olarak iaşe bedellerini gi.lndeme getirdik, o da şudur, açlık grevierine girerseniz göri.lri.lz dedi . Yani bir tehdit, alt
tan bir tehdit belirtti . 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ -Ne olur girmeyin açlık grevine. 
HÜKÜMLÜ 25 - Şimdi , savunma silahım ız . Bakın şunu söyleyeyim , propagandif anlamda degil , fakat burada 
yapabilecegimiz ne var? Yani istiyorsunuz, insan olarak istiyorsunuz, yani annenizi görmek gerçekten istersiniz, 
gerçekten kızkardeşinizle göri.lşmek istersiniz, yani insanidir bu. 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ - Evet, ama, bu bir işe ~aramıyor. 
HÜKÜMLÜ 25 - Hayır, yarıyor. 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ - Size zarar veriyor. 
HÜKÜMLÜ 25- Belki bize zarar veriyor, ama diger arkadaşlarım ız yarar göri.lyor. Şu bir gerçek , ben ölebilirim. 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ -Niye öleceksin? 
HÜKÜMLÜ 25 - Ama diger arkadaşlarım rahat edecek; yani bu bir toplum saliaşma sorunudur. Hayır, birey 
olarak yaklaşırsanız, bireyci bir mantıkla .. . 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ - Hayır öyle yaklaşmıyorum . 
HÜKÜMLÜ 25 - Ama toplumsallıgı di.lşi.lnmt:k gerekiyor. Şimdi birilerimiz kendisini feda etmezse, bu ceza
evinde bu koşullar düzetmeyecek ve biz de ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereye kadar feda etmek? 
HÜKÜMLÜ 25 -Ama dOzelmiyor bakın . Bize diyor ki , oruç tutacaksın , bize diyor daktilo vermeyecegim diyor, 
sizin ilaçlannızı karşılamayacagım , hastaneye gidersen tedavi etmeyecegim, ettirmeyecegim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizin egitiminiz ne idi? 
HÜKÜMLÜ 25 - Üniversite mezunuyum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereden? 
HÜKÜMLÜ 25 - Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Faki.lltesi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT -Ne zaman bitirdin? 
HÜKÜMLÜ 25 - 1990- 1991 . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 1992 'de mi girdin buraya? 
HÜKÜMLÜ 25 -Hayır, ben parti faaliyetlerine katıldım , 1993 ' te yakalandım , Diyarbakırda kaldım , 1993 ' ten 
sonra I 995 ' te buraya geldim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 1991 ' e kadar; yani Universiteyi bitirene kadar hiç cezaevine girmemiş 
miydin? 

HÜKÜMLÜ 25 - Hayır, hayır . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - I 993 ' te yakalandın ve girdin . 
HÜKÜMLÜ 25 -Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , 1991 'e kadar yine faaliyetlerin var mıydı? Yani okulu bitirmişsin, 
çalışıyor muydun? 
HÜKÜMLÜ 25 - Şeyde , .... ' te staj yapıyordum, yine aynı zamanda biliyorsunuz bizim aynı zamanda ögret
menlik şeyimiz var, pedagoji egitimi alıyorduk, o sırada imam hatipte görev verildi bize, yani ögretmenlik stajı 
için, yani hem çalışıyorduk , hem de okulu bitirmiştik , böylesi bir şeydi, zaten tercihimizi netleştirmiştik o anlam
da. ÇUnkU yaşam olanagı , yaşam imkanı kalmamıştı. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sen de Urfalı mısın ? 
HÜKÜMLÜ 25 - Hayır, ben .. .. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunu bize teslim ediyorsun herhalde? 
HÜKÜMLÜ 25 - Evet, bunu size teslim edeceğim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , bunun altına bu koguştaki 15- 16 kişiyi yazdınız, 16 kişinin hepsi 
katılıyor mu? 
HÜKÜMLÜ 25 - Evet, sorabilirsiniz. 
Özetikle mahkemelere gidiş gelişlerde çok bilyUk zorluklar çıkarılıyor, kelepçeterin tek takılınası vardır, insani 
ihtiyaçların giderilmemesi söz konusu . Kaldı ki , daha önceler defalarca açlık grevierine girilmiştir. Bu noktada, 
ciddi saglık sorunları bulunurken, böyle bir yaklaşım da gösterildigi takdirde sanırım birçok farklı noktalar ortaya 
çıkıyor. Bu noktalara duyarlılık gösterilmemesi . Burada aramalarda özellikle, yani mahkemelere giderken dahi 

28 



ayakkabılardan tutalım çoraplara kadar, yani çırılçıplak soyundurulmak isteniyor dey im yerindeyse. Bu konuda 
çok fazla i.lsti.lme gidildi . Bunlar reddedilmesine ragmen bize söylenen şu : "Gerekirse zor kullanarak sizi mahke
meye götürecegiz." Ki , göti.lrmi.lyorlar, çogu sefer göti.lrmüyorlar. Artık, DGM ' de, ben şahsen , ikibuçuk yıla 
yakın bir zaman hiç mahkemeye götüri.llmedim. İşte , yukarıdaki mahkemeler birtakım talimatlar gönderdiler, 
artık ne pahasına olursa olsun getirilecek denilerek . Burada ben bu haliyle gitmek istemiyorum demerne ragmen, 
gerekirse zor kullanırız seni göti.lrmek için. Ama, basında, bu uygulamaların insani olmadıgını söyleyince, "o 
askerlerin işidir, bizim yapabilecegimiz bir şey yok" cevabı verilmektedir. Bu da çok önemli bir sorunumuzdur. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu söylediginiz insani sorunlar ve uygulamanın dışında göstereceginiz 
başka bir şey var mı? 
HÜKÜMLÜ 25 - Şimdi , biz şunu istiyoruz. Gerçekten bi.lyi.lk bir girişim , deger verdigirniz bir girişim , iziiyoruz 
basından televizyondan , ulaşabildigimiz kadar sizlerin çalışmalarını izliyoruz. Bizlerin, ti.lm demokratik kişi , 

kurum ve kuruluşlardan beklentimiz şu : İnsani anlamda, sosyal anlamda, demokratik anlamda, meşru anlamda bu 
söylediklerimizin en azından takipçisi olmanızı bekliyoruz. Belki söz temsilcisi olmanızı isteyemeyiz, belki bun
lar için çırpının , savaşın -savaşın derken demokratik anlamda mi.lcadelenizi yi.lkseltin diyemeyiz, ama- en azın
dan takipçi olmanızı bekliyoruz; yani, eger bu tür sorunlar yaşamyorsa ki , sizler bu ülkede bu halkın oylarıyla 
Meclise seçilmişsiniz veya bu i.llkenin degerieriyle belli bir olgunluk aşamasına, belli bir mevkie ulaşmışsınız, bu 
mevkileri size yaratan insaların durumunu göri.ln ; yani, halkı biraz tanıyın ve gerçeklik biraz burada dügom
leniyor. Bizler, çok gördi.lk, seçtigirniz milletvekilierine sorunlarımız iletildiginde cebindeki sigara paketinin 
üzerine yazardı veya kibrit kutusuna yazardı , hemen ayrıldıktan sonra o kibrit kutusunu veya sigara kutusunu 
sigarası bitince atardı , o sorunlar da orada atılırdı. Biz, bu sorunları size iletirken, bir boşalma degil , yaşanan 
sorunlar, uzun bir si.lreci kapsayan sorunlar. Yani, biz insani sorunlarımıza duyarlılıgınızı bekliyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , şimdi , biz çıkarken koguşunuza da bir bakalım , ondan sonra gide
lim , hoşçakalın . 

HÜKÜMLÜ 25 - Teşekki.lr ederiz. 

9 NO'LU KOGUŞ 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ti.lrkiye Bilyük Millet Meclisi insan Hakları Komisyonu olarak geldik. 
HÜKÜMLÜ 35 - Efendim, hoşgeldiniz, büti.ln arkadaşlarım adına saygıyla selamlıyorum sizleri. 
Kaçakçılıktan yatmaktayım. Öncelikle bi.lti.ln arkadaşlarım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum . Ti.lrkiye ' nin 
ciddi olan sorunlarından biri haline gelmiş , kanayan bir yara haline gelmiş olan cezaevlerinin sorunlarıyla 
ilgilendiginiz ve i.lsti.lne gittiginiz için teşekki.lrlerimi borç biliyorum . Cezaevimizin ciddi boyutlu sorunları var. 
Ti.lrkiye' nin genel cezaevlerinin de durumunu yakından bilmektesiniz. Bunun yanı sıra , şu anda, cezaevimizin 
genel durumunda çok bi.lyi.lk aksaklıklar söz konusu . Bu, tabii, i.lst İcradan gelmektedir. Herhangi bir personelin 
veyahut da ki.lçi.lk görev yapan arkadaşlarımızın bir sorumlulugu altında degil tabii. Cezaevinde insanlar öli.lme 
terk edilmekte. Bunu en başta belirteyim. Ciddi bir saglık sorunumuzun karşılıgında hijyen olmayan bir yapıda 
yaşıyoruz . Kesinlikle hiçbir arkadaşımızın ilaçları alınmamakta; kendim çok ciddi iki tane hastalıga maruz 
olmaktayım , yani , cezaevlerinde bu hastalıga maruz olmaktayım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nelerdir? 
HÜKÜMLÜ 35 - Akciger, karaciger teşhisinde mide, gastroentrolojiden kemoterapi de gördi.lm ayrıca . Bu iki 
ciddi hastalığıının karşısuıda ben kendi bireysel sorunlarıma deginerek olayı bireysele indirgemek istemiyorum . 
Genellikle umum sorundur. Çok ciddi sağlık problemlerimiz var; ama, kesinlikle bunlarla ilgilenilmemekle 
beraber, on gi.lndi.lr devletin tayin ettigi doktorlar tarafından acilen , kanamalı bir hasta olmam karşılıgında has
taneye havale edilmişim , on gi.lnden beri gUvenlik nedeniyle göti.lrülmemekteyim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kanama agızdan mı geliyor. 
HÜKÜMLÜ 35 - Evet, akcigerden geliyor. Ben bunları bireysellige indirmek istemiyorum; özür diliyorum, 
öncelikle genel sorun ; ama, benim de özel tabii bu arada. Çok ciddi bir konu . Ailelerimizle göri.lşmelerde çok 
bi.lyi.lk zorluklarla karşı karşıya kalmaktayız. Ziyarete gelen aile yakınlarımız büyük yaptırırnlara ve yönelimlere 
maruz kalmaktalar. Soyadı tutmayan , Bakanlıgın emri olan halamız, teyzemiz, dayımızia göri.lşti.lrme olanağı 
Bakanlıgın emri olmasına karşın bunlarla göri.lşti.lri.llmemekteyiz . Gelen , daha önceden kazanılmış olan haklar git
tikçe kısıtlanarak zapt edilmektedir; açık ve net bir şekilde söyli.lyorum. Ayrıca , hücre sistemi için belli zeminler 
hazırlanmaktadır, onlar mahkfimlara dayatılmaktadır. Bunların bilincinde sizlerden not alınanızı rica ediyorum . 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç ki ş ilik koğuşlarını z? 
HÜKÜMLÜ 35 - 22 kişilik koğuşumuzdur, zaman zaman 40 kişi olarak da yatıyoruz. 
BAŞKAN DR . SEMA T. PİŞKİNSÜT- HUcre sistemi dayatılmaya ça lı ş ılı yor diyorsunuz da koğuş olarak kaç 
kişilik koğuşu tercih edersiniz? 
HÜKÜMLÜ 35 - 4 kişilik . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 4 kişilik mi? 
.... - Hayır, hayır. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç kişi istersiniz diyorum ben . 
HÜKÜMLÜ 35 - Tamamen ben toplumun birbirleriyle irtibat halinde o lm aları gerektiğ i , cezaevlerinde tecrit 
politikasına tamamen son verilmesi gerekti ği anlay ışı içindeyim . Burada tamamen tecrit politikası uygulanmış , 

hiçbir koğuş , hiçbir yakın arkadaş birbiriyle göri.l şti.lri.llmemekte l e r. Eğer , biz topluma kazandınimak istenen 
arkadaşlarsak , bize sevgiyle yaklaşınaları gerektiğini dil şi.l ni.lyoru z; ama, bunlar tamamen yok. Öncelikli ve ciddi 
sorunlarını ı z. 

Bizim yemek sorunlarımız çok ciddi boyutta, hezeyan durumdadır. Banyo sorunumuz var, banyomuz yoktur. 
Kendi ilkel yapıyla oluşturduğumuz ı s ıtıcılarla , kendimiz ısıtıcılar yaparak banyonıuzu yapıyoruz. 

İnsanın girerneyeceğ i yerler olmakla beraber, bugi.ln, bu anda , bugün boyanmış bir durumdur burası. Çok 
korkunç hijyen olmayan ... Ben, ciddi sorunları dile getirirken iki tane özel sorunları dile getirdim, kemoterapi 
görmUşilm gastroentrolojiden. Akciğer hastasıyım , çok ciddi rahats ızlığım olması karşısında, Hepatit B olma 
tehlikesi de gi.lndemdedir. Olayı bireysele indirgemek istemiyorum. Eğer, ben kendi şahs ımı di.lşi.lnnıi.lş olsam, 
inanın koğuşta konuşmama kararı , ki , bana bunlar söylenın iştir toplumsal konuşma, bireyse l konuş , her tUrlU sana 
yardımcı olacağız. Benim ciddi hastanede yatırılmanı gerekiyor. 
HÜKÜMLÜ 36- Pardon day ı. Kendisi benim dayını oluyor. Diyarbakırlıy ım , Şanlıurfa İlinde iki i.lç aydır bura
dayım . Orada cezaevlerinde epeyce yatmışlığımda vardır. Bazı cezaevlerinde görmUş olduğum olaylar da var: 
ama, burada gördi.lği.lm bazı olaylarda kısıtlı olarak, maruz olarak kalıyoruz . Şimdi , diyor ki, konuşma, ses etme. 
Artık konuşmanın bir zamanı geldi; yani, insanların gitmesi gereken yerlere gi tmesi gerekiyor ...... benim dayım 
oluyor. Burada insanların bazı öze l ortamları konuşuyor, gi.l lüyor; bazı insanlar bu alg ı yı almamışlar , bu evreni 
bulmanıışlar. Ne oluyor; öbUrU rahatsız, rahatsız ... Ee, baba bu insan lar madem böyleyse sen de, biz de bunlara 
uyalım misali , o zaman olmuyor, benim sağlığını ciddi bir şekilde tehlikeye giriyor. Benim anam gelenıiyor, 

amca çocuğum soyismi değişik , gelemiyor, beni istiyor görmek. Yirmibeş sene gurbette kalmışını , İstanbul'da 
kalmışım ben yirmibeş sene. Benim de değer yargılarım var. İn sanları görme özgürlüği.lnı var, istiyorum, bu 
benim hakkını yahu . Bir mahkum olarak kısıtlannıışım ben burada. İnsanlar birbirini ezmemesi l azım . Birbirimizi 
saygıyla sevelim . Yeniden donyaya gelmiş bir insana bi.lri.lnmi.lşi.lm ben burada. Sevgiye hepimizin ihtiyacımız 
var, gi.lllere ihtiyacımız var, bizim babalara ihtiyacımız var; yani , devletin , bize, şu anda burada yetki elinde olan 
insanlarımızı babalıkla biz göri.lyoruz, biz onların evlatlarıyız. Tabii ki , bir ailen in içinde huzursuzluk olabilir; 
ama, şurada göri.lyorsunuz ki 32 kişi burada yatıyoruz. Bu yatm ı ş olmamıza rağmen, gene birbirimize saygılıyız. 
Bunun yanında sağlık sorunlarını ız çok önemli . Yenıeklerimizden , geleceklerimizden her şeyimizde özi.lr diliyo
rum bir hapşırmada insan ... Bu acıyı çekmiş im biliyorum . BUyüklerimiz, insaniarım ız , doktorlarınıızda bunu gör
mi.lşi.lz . Filnılerimizde her şeyi görmi.lşi.lm; ben bunu istiyorum. Gi.lzel yaşamayı istiyorum, doktora gitmeyi isti
yorum, sağlığıını istiyorum . Daha iyi ceza infaz yerlerinde yatmam için huzurlu olmanı . Evet, suç potansiyeli 
bugi.ln çok, bazan bizim insanlarımız çok yönli.l bir şekilde ge liyorlar. Başka çaremiz yok, işimiz yok bizim, iş 

yok, iş sahamız yok. Yirmibeş sene İstanbul ' da kalınama rağmen , Diyarbakır'da bir iplik fabrikası var, tuğla fab
rikası var, domates salça fabrikası var. .. Tabii bu bizi aşmıyor. Şu anda bizim gi.lndemimizde olan bunlar. Benim 
sağlığıını istiyor, sizden de istiyorum . Valiahi billahi bu sağlığı sizden de istiyorum . Bir insan olarak bu sağ lığ ı 
sizden istiyorum . Sayın Başkanımdan da istiyorum, sayın ağabeyimden de istiyorum. Şu anaının elini öpmek 
geliyor içimden ; çünkil, ben sevgiye muhtacım . 
Bunları istiyorum . Bunları isterken de bazı insanların kötülUk etme anlamında değil. Bir Ti.lrkiye vatandaşı olarak 
burada hakiarım neyse o haklarımı istiyorum, hepinizden istiyorum, yapın Allah için, demokrasi adına, insanlığın 
adına . Doktor Bey lafını size geliyor, ben ilacımı istiyorum, benim başım ağrıyor, bana ilaç verme zorunluluğun 
var; çilnkil, sen o yemini etmişsin , o yemini bana vermek zorunluluğun vardır . in sancı l yaklaşınılarınız da bunu 
gösteriyor bize Ben teşekkür ediyorum . 
HÜKÜMLÜ 38 - Benim idareyle olan sorunlanın var. BiltOn mahkum arkadaşların idareyle sorunları olduğuna 
inanıyorum . İdare -biliyor musunuz bilmiyorum- Mi.ldi.lrümtiz değişti , personeller değişti , açıktan yeni perso
neller alındı. Yeni bir ekip kuruldu, bu ekibin cezaevine aşırı bir yönelimi var, cezaevinin listlinde bilyOk bir 
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psikolojik baskı var. Bu psikolojik baskıdan ilk payını alan kişi ben oldum, arkadaşlarımızın hepsi biliyor. Adli 
tıp raporu olan, deliliği ispatlanmış bir insanla burada burada kavga etmek zorunda kaldım . Hiç sorgusuz, sual
siz hücreye alındım. Adli tıp raporu olan ..... isimli şahıs değneklerle falakaya yatırıldı. Bunu, bilmiyorum başka 
mahkOm arkadaşlar söyleyebilir mi . Belki siz gittikten sonra yeniden bana da yönelim de olabilir. Ben söyleye
ceğim bunları . Falakaya alındı , beni de dövmek istediler, bir tane de vurdular yumrukla. Ben açlık grevine gire
ceğimi söyledim. Hücreye attılar ; aynı gün hücreden çıkarıldım; ama, o şekilde bir şeyle karşılaştım. Bu uygula
mayı yapmak için özel bir ekip kurulmuş . Bu ekibin başında başmemur .. .. , .... -bu da başmemurdur- üçüncil 
.... .' tır ; bunlar bütün cezaevinde işkencelerle meşguldür. 
Bu insanlar yönelim göstermiştir bana. Bana yönelim göstermelerinin sebebi de ben daha önce, bu personelden 
önce S. isminde bir personelle kavga etıniştim , o zaman bir şey yapaın amışlardı , yönetim değişikti, şimdi bana 
yönelim gösteriyorlar. Bu yönelim sadece benim için deği l , bütün arkadaşianınıza karşı çok sert şekilde davranı-
yorlar. Burada bir arkadaşımız, yedinci koğuşta , ... .... .. isminde birisi ö ldü, kendisi eroinınandı , yedinci koğuşta 
bizim yanımızda öldü . Kendisinin Diyarbakır ' a sevki vardı , Diyarbakır ' a hastane sevk i yapılmadı , kendisi ceza
evinde yanımızda, kollarımızda öldü arkadaş . Öldilkten sonra bu şahıs Diyarbakır' da gösterildi diyeıneyceğim ; 
ama, öyle bir söylenti var. Çünkil , Diyarbakır'a sevki var, aksi takdirde suçlu durumuna düşerler. Herhalde has
tanede gösterdiler; çünkü, burada bir ara yine hastalandı , Urfa Devlet Hastanesine götürüldü. Urfa Devlet 
Hastanesindeki doktor demiş ki, ben, bunu Diyarbakır ' a sevk ettim, siz ne diye bunu burada tutuyorsunuz. Geri 
getirdiler, bu şahıs sonunda eroin krizinden öldü yanımızda . 
... - Özür dileyerek bir konuya temas edeceğim . Ölen arkadaş hakkında ... 
HÜKÜMLÜ 39 - Benim Bakanlığın 19.3.1998 tarihli ..... sayılı emirle İstanbul'a sevkim vardı , götürülınem 
gerekiyordu, kesinlikle götürülmedim. Kendim, müracaatım karşılığında burada hastaneye acil bir şekilde 
götürüldüm . Müracaatımdan yaklaşık dört gün sonra götUrüldUm . Götürilldüm, bir göğüs fılmim çekildi , kesin
likle tekrar aynı anda hiç doktorla karşılaştırılmadan cezaevine geri getirildim . Kendi haberim olmadan 
Diyarbakır'a sevkim yapıldı , buradan aniden sabahleyin geldiler saat S'te, "senin sevkin var Diyarbakır ' a" dedi
ler, haberim yok, doktor beni görmemiş , beni Diyarbakır ' a acil sevk etmiş doktor röntgene bakarak. Diyarbakır ' a 

götürüldüm, orada bir röntgenim alınarak askerin bana çok büyük bir dayatmasıyla . Zaten cezaevi tamamen 
askeri bir yapıyla yönetilmekte, yani tamamen militarisı bir anlayış burada, yönetim askerin , yani MGK ' nın 
bütün şeyleri burada cezaevinde uygulamaktalar, ciddi olarak söylüyorum. Bunu ana icra başı da Sayın 
Başsavcıdır. Biz ziyaretten sonra arkadaşları suçlamak istemiyoruz burada; çünkü, onlara büyük yönelim söz 
konusudur, bunu gündeme getiren her insan sürgünle, tehditlerle karşı karşıya kalmakta. İdareye karşı gelirken 
sadece bir söz söylemi var. 
HÜKÜMLÜ 37 - Burada 6 arkadaşımla birlikte yatmaktay ım , yaklaşık altı ay oldu, tutukluyuz halen . Bizim 
suçumuz siyasi örgilt Uyeliği . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yasat mısın? 
HÜKÜMLÜ 37 - Evet. Siyasi olmamıza rağmen , adli mahkOmla beraber yatıyoruz; fakat, adli mahkfima verilen 
imkanlar bize verilmiyor. Adli mahkum ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yasat'tan şimdi 6 kişi mi var burada. 
HÜKÜMLÜ 37 -Evet, 6 kişi var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kalanların hepsi adli mi? 
HÜKÜMLÜ 37 - Evet. Onlara verilen imkanlar bize verilmiyor. Bir aile görüşü olsun, bir bayram görüşü olsun 
arkadaşlarımız bunları yaparken biz infazdakoğuş ilstilmilze kapalı şekilde o gilnil geçirmeye çalışıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Siyasi mahkumların kaldığı yere gitmeyi talep ettiniz mi? 

HÜKÜMLÜ 37 -Tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Ama, tutukluluğunuz devam ediyor değil mi? Onlar hükümili mü? 

... - Hayır, tutuklu onlar. 
HÜKÜMLÜ 37 - Tutuklu olduğumuz halde idareden bunu talep ettik . İdare talebimize cevap veremedi; yani , 
koğuş olmadığını belirtti; mUşahedeyi bize teklif etti , o da kapılar üzerimize kapalı bir şekilde . Onu da biz kabul 
etmedik. Burada günUmüzil geçirmeye çalışıyoruz; fakat , tabii, bizim için ayrı bir koğuş ve ayrı bir ortam olsa 
daha uygun ve kanunen de gerekli olan budur . 
.... - Arkadaşımızın konuşmasına temas istiyorum. Özür diliyorum, kusura bakmayın , şunu beyan etmek istiyo
rum . Şimdi , bu arkadaşımız siyasi bir hilkUmlillükten yatıyor ; yani, biz, bütiln insanları burada kabullenebiliyoruz 
insan olarak. Birbirimize her türlü şartlarda kabul edebiliriz; yalnız, şu anda bu adam içimizde, bu arkadaşımız 
namaz kılmak istiyor, ben uyumak istiyorum, kendisi ders çalışmak istiyor, ben televizyon seyretmek istiyorum, 
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kendisi çıkıp volta atmak istiyor, ben top oynamak istiyorum -özilr diliyorum- voleybol oynamak istiyorum, onun 
için şartlarımız birbirine uymuyor. Bunu da belirtmek istiyorum arkadaşıma . Konuşmanı kestim kusura bakma. 
HÜKÜMLÜ 39 - Ben de YASA T örgütil Liyeliğinden burada yatmaktayım . Bizim burada olan insanlarla hiçbir 
sorunumuz yok. Bizim sorunumuz kendimizden kaynaklanan sorunlar. Bizim kendimize göre alıştığımız bir 
yaşam biçimi var. O yaşam biçimi burada olan insanlarla bazan çalışıyor, yani onlarla herhangi hiçbir sorunumuz 
yok, iyi geçiniyoruz, aramızda irtibatsızlık yok; ama, bizim kendimizde olan inançlarımızdan dolayı bir sorun var. 
Mesela biz televizyon seyretmek istemiyoruz veya bir başka şey yapmak istemiyoruz. Diğer arkadaşianınıza da 
mani olmak istemiyoruz. Bundan dolayı bu bize tesirli oluyor. Bunu idareye ilettik. İdare de bizim sorunumuza 
cevap vermedi. Bizim hakkımızdır bu ; ama, hakkımızı gasp ettiler. 
HÜKÜMLÜ 40 -... ... lıyım. Plakacılık suçundan burada bulunmaktayım . Onaltı aydır buradayım ; şu ana kadar 
sade üç kez mahkemeye çıkarılmışım, celplerim ge ldiğ i halde burada askeri'ye beni götilrmüyorlar, burada 48 
evvelden önce celplerin gelmesi gerekiyor veyahut da havadan sudan dolayı , bazı şeylerden dolayı beni mahke-
meye çıkarmıyor. Benim suç ortağım kendisi .. ..... lidir, ailesi de, babas ı da vefat etmiştir. Geçen hafta bizim 
mahkememiz olduğu halde bizi götilrmediler. eelbirniz bir giln evvelden gelmişti buraya, yine de bizi 
götilrmediler. Burada idareden kaynaklanan bir şey mi, askeriyeden kaynaklanan bir şey mi, onu bilmiyorum. 
Celbimiz sUrekli olarak da dilzenli geliyor; ama, biz mahkemeye çıkarılmıyoruz, doğal olan hakkımız da elimiz
den alınıyor, mahkemeye çıkarmıyorlar gıyabımızda bizim de mahkememiz oluyor. Yine görilşçilmilz varken 20 
dakikalık bizimle görilştilrillilyor, ondan sonra tekrar zaten evimizde burada değil , evimiz Viranşehir ' de , oradan 
gelen bir ziyaretçi 20 dakika benle görilştilrülilp bir daha da görüşüme ge lemiyor; yani , görüşlerin de biraz 
dilzeltilmesi gerekir. Mahkemeye çıkarmıyorlar, normal hakkımızdır o. 
HÜKÜMLÜ 41 - ...... lıyım . Benim sorun um babam . Aile içindeki kilçük bir tartışma esnasında babam kazara 
aradan yere dilşmüş, o hengame içerisinde o kavga arasında beyin kanaması geçirerek ... Kalp krizi geçiriyor, has
taneye getirmek için ata bindiriyoruz ve bu arada attan dilşilyor, beyin kanamasından ölüyor; polisin yaptığı 
baskılar, işkenceler sonucu babasını kendisinin öldilrdüğilnü iddia ediyorlar ve böyle bir yapıyla da. Hatta İstan
bul adlitıpada sevk edildi, herhangi bir bozukluğu , rahatsızlığ ı olmadığından dolayı raporu da gelmiş. Polisin 
dayatmalarıyla babasını kasten öldürdüğünden dolayı müebbet cezayla yargılanmaktalar. 17 aydan beri yatmak
tayım, bu konuya da duyarlı olmanızı rica ediyorum . 
HÜKÜMLÜ 42- .... lıyım .... .' da sadece beş pasaportla ben yakaladım arkadaşlarla beraber. Bu pasaportla polisler 
bizi yakaladı , götil rdil , orada herkes kendi pasaportuyla ilgili vize alması için yapılan evra~lar da yasal olarak pa
saportların içinde, bu orada bana yilklendi , çocuklar da ş ikayetçi olmadı. Hepimiz kendisiyle beraberiz dedi . Çek
tik, birbuçuk seneden sonra bu pasaportlar Urfa 'ya ge ldi . Urfalıyıın Gaziantep'te oturuyorum. Evime hiçbir adres 
ge lmeden gıyabında 15 sene hükilm veriliyor. 
HÜKÜMLÜ 35 -Sayın milletvekilim, bu faili meçhul cinayetler üzerinde çok ciddi durmanızı istiyoruz. Benim 
özellikle belirttiğim kendi aile bireyimin kaybının da, failierini de net olarak söyledim. 
HÜKÜMLÜ 43 - 14 sene ceza bitirdim ben . Ben 1990 yılında çıktı m. Şimdi ikinci ceza çekiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ayrı suçtan mı? 
HÜKÜMLÜ 43 -Ayrı suç. Birinci suçtan 14 yıl yattım , 1990'da tahliye oldum. Hatta 1969 yılında işledim suçu, 
ceza aldım ... 1995 yılında başka bir olaya karıştım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yine cinayet mi ? 
HÜKÜMLÜ 43 - Hayır , yaralama. Ondan 9 sene içeride ceza aldım . Buradan Bayrampaşa Cezaevine verildim, 
orada bir sene kadar kaldım .... çağırıyor, bana dedi , 9 sene senin infazın varmış . .. .. Ondan sonra, ben, 1969 
y ılının 1969 yı lının ikinci ayında olay işlemişim , 29 sene evvel Işlemişim ben, 29 sene evvelin infazını yatıyo
rum ben. Orada yasalar geldi, 1986'da ge ldi mi , 1 987'de geldi mi , 1991 ' de geldi mi , hiçbirinden faydalana
madım. Bir de kaldı ki , 1986'da gelen infaz, o infazdan faydalanamamışım ben. 
HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Ne kadar zamanın kaldı senin. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 5 ayı kalmış . 
HÜKÜMLÜ 43 - 14 sene yatmış, bitirmişim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hangi mahkemede görUldU davan? 
HÜKÜMLÜ 43 -Burada, Antep ' in 1 inci ağır ceza mahkemesinde görilldü. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dosya numaran var mı? 
HÜKÜMLÜ 43 - Dosya nurnararn koğuşta var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaydedelim , bir sorduralım neymiş . 

HÜKÜMLÜ 35 - Ayrıca ben gelen arkadaşlarımın bir sorunun dile getirmek istiyorum. Torkiye cezaevlerinde 
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60 biiıe yakın insan yatmaktadır. Meclisin çok ciddi bazı çalışmaları oldugunu seziyoruz, hissediyoruz, bunun 
için de btittin gözlerimiz, timitlerimiz Meclistedir. Yakın bir süre içerisinde de birtakım çalışmaların inşallah 
aydınlıga çıkmasını diliyoruz, bir af olayını bekliyoruz. Eger Anayasa elvermiyorsa -ki , bunu biliyoruz elver
medigini- en azından Ceza infaz Yasasını çok ciddi bir şekilde ele alıp , ciddi bir dtizenleme yaparak bunu ortaya 
çıkarmak gerekiyor. Ben de aynı şekilde infazdan yatmaktayım . 1991 Yasasından faydalanarak 12 bin kişi ceza
evinden çıkmış , şu anda 8 bin kişisi yine cezaevlerinde yatmaktadır, en btiyugu ise yaklaşık o 8 bin kişiden bin 
kişiye yakını belki 1 O yıiın Us tilnde ceza almıştır, geri kalan hepsi on ay veya bir yıl veya iki yıl bir cezayla yirmi 
yıl , otuz yıl infazları yandırılarak şu anda 8 bin kişi bu konuyla muhataptır ; yani , rakamlar, istatistikler de bunu 
kesin size de veriyor zaten ; ama, cezaevi olarak bizim dilegirniz Parlamentodan böyle bir yasanın acilen geçi
rilmesi . Muhalefet partileri olarak sizden de bunu bekliyoruz, o yasaya katkılarınızı. 
HÜKÜMLÜ 44 - 6 senedir cezaevinde bulunuyorum . Bunun 5 senesini gurbette yattım , daha sonra memleke
time geldim , yarı açıga çıktım . Yarı açıkta olan sorunlar: Başgardiyanı devamlı despotluk yapıyor. Onun baskısı 
yüzlinden ben istanbul'a teslim oldum, geldim burada kendi istegimle kapalıya girdim, yapmış oldugu baskılar
dan dolayı, yani hep insanı ezme tarafında . Okuması yazması olmayan bir insan orada başgardiyanlık yapıyor, bir 
hapishaneyi yönetiyor, 150-200 kişiyi yönetiyor, yönetimeilik yapmasını da bilmiyor. Benim sorunum bu . Ben 
şu anda onbeş ay cezanı kaldı , altı yıldır cezaevindeyim, daha önce yattığını cezaevlerinde görmedigim şeyleri 
ben burada görilyorum . Benim böbrek yetmezligi hastalıgım var, bununla ilgilenen yok, doktora çıkıyorum , has
taneye sevketme pozisyonu olmuyor. Ben 9 cezaevinde yattım , hepsinde saglık oldukça milmktindü . Şu anda 
burada bir başagrısı için ilaç bile verilmiyor. Ben geçen gün altı giln yataktan çıkamadım . Sadece ben tek degil , 
buradaki arkadaşlarım da. 
HÜKÜMLÜ 35 - ....... kendisi yakın aile bireylerini , faile meçhul yapıda katledilmişlerini , iki tane yakın 
akrabası iki tane öltimden sorumlu tutularak cezaevine getirilmiştir, gerçi htiküm almıştır, hilkmti Yargıtayda 
onanmıştır 

- Daha öbtir arkadaşımız, bu da aynı , Uç ayda burada tahliye olup gidiyor, suç ortagı gidiyor, bununla beraber 
gidiyor, olayın akabinde Uç ay sonra ... tekrar cezaevine geliyor, 20 yıla cezaya mahkum kalıyor. Olayla ilgisi , 
alakası uzaktan yakından yoktur. 
- Bana kimliğe göre ceza verdi , 23 sene. 

KADlNLAR KOGUŞU 

HÜKÜMLÜ 46 - Allah kimseyi yoksul bırakmasın ..... ' de oturuyordum, kimse bakacak yoktur. Bir çocuğum 
evde hastadır, yatıyordu , ilaç almaya gittim çarşıya , öbür kilçUk çocugum benim yanımda idi , boynumuza geti
rilen iftiradır . 
HÜKÜMLÜ 47 - Ben .... dogumluyum . Okumuyorum, ilkokul 4 Uncu sınıfta bıraktım . Aslında 12 senedir 
.. ..... ' dayım , aslında .... .. doğumluyum. 1,5 aydır buradayım . Çarşamba günü mahkemem var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen kimsin? 
HÜKÜMLÜ 48 - Ben 8 aydan beri buradayım , tutukluyum . Oğlan akrabam oluyor, askerdi , iki ay geçti yanıma 
geldi , kontrolda zabıta karakoluna göttirdüler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kız ktiçtik mUydU? 
HÜKÜMLÜ 48 -Kızın yaşı 16 işte ondan göttirdtiler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Oğlan neyin oluyor senin? 
HÜKÜMLÜ 48 - Oglan, .. .... .. ' lı , benim amcaının oğlu oluyor. Oğlan da askerdi işte yeni geldi , orada yakalandı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunlar kimin çocukları? 
HÜKÜMLÜ 48 - Bunlar benim çocuklarım , sekiz aydan beri buradayım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Görebiliyor musun sen bunları , geliyorlar mı , gelemiyorlar mı , almıyor
lar mı? .. Ağlama .. . Bak az kaldı , ne zaman senin mahkemen? 
HÜKÜMLÜ 48 - 17 sinde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Az kalmış bak, belki seni çıkarırlar, dur bakalım . 
Kızın yaşı kesin belli mi 16 diye . 
HÜKÜMLÜ 48 - 16; oğlan kızı istiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Belki anlaştrlar . 
HÜKÜMLÜ 48 - Avukat da tuttuk, kabul etmedi . İşte ben mahkeme görüyorum, h ilkilm aldım mı almadım mı 
onu da bilmiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki , hepinize geçmiş olsun. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç kişi kalıyorsunuz burada? 
HÜKÜMLÜ 49- 30 kişi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede öbür arkadaşlarınız? 
HÜKÜMLÜ 49 - Yemekhanedeler, burası rahat bir yer oldugu için hepsinin koguşa tıkılıp kalması mecburi 
degil , yatma saatinde yatıyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktora gitme, saglık konusu olunca nasıl oluyor? 
HÜKÜMLÜ 49 - Gidiliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Saglıkla ilgili, egitim le ilgili çok konular oldu, ama yarıaçıkta biraz daha 
rahatsınız herhalde? 
HÜKÜMLÜ 50 - Diyarbakırlıyım . Şimdi , egitim gerçekten büyük bir sorun , ben üniversiteyi kazandım , maale
sef bu hakkım elimden alındı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Neden? 
HÜKÜMLÜ 50 - Okuma hakkı bana tanımadılar . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- İki , üç sene önce mi kazandın? 
HÜKÜMLÜ 50 - 1994' de buraya geldim, Haziranda üniversite sınaviarına girdim ben, kazandım , Konya Selçuk 
Üniversitesinin Ziraat BölümUnU ve bu hakkı bize tanımadılar ve bu hakkımızı kullanmak istiyorum. 
IOANNA KUÇURADİ - Kaç yıl buradasın? 
HÜKÜMLÜ 50 - 15 yıl ceza almıştım , 6 yıl 1 gün yatmam lazımdı, 
İONNA KUÇURADI - Şimdi, bunun çaresi var. Burada oldugun sürece ertelenir, çıkınca devam edersin . 
HÜKÜMLÜ 50 - Dogru diyorsunuz, bunu erteledİm ben, ben dört yıl sonra çıktıgımda , benim çoluk çocugum 
var, eger bu hakkı bana burada vermiş olsaydı , gündüz çalışıp , gece birkaç saat çalışınam olurdu, yani ders çalışa
bilirdim, bu hakkımı vermiş olsalardı , hiç olmazsa buradan çıktıgımda bir iş güç sahibi olurdum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç senen kaldı senin şimdi? 
HÜKÜMLÜ 50 - Benim üç ayım kaldı efendim . 
ADALET BAKANLIGI TEMSiLCİSİ YILMAZ SAGLAM (Hakim) - Ne yapılması gerekiyor, sence nasıl 
çözümlenebilir? 
HÜKÜMLÜ 50 - Yani bu hak verilirdi . 
ADALET BAKANLIGI TEMSiLCİSİ YILMAZ SAGLAM (Hakim)- Nasıl verilir, yani senin kafanda nasıl bir 
çözüm var? 
HÜKÜMLÜ 50 - Tüm cezaevlerine bir üniversite kurulur, bir lise kurulur, bir ortaokul, bir ilkokul. Çünkü 
zamanımızın birçok kısmı boşa geçiyor. Mesela sekiz saat çalışıyoruz, sekiz saatın dışında boşuz, hiç olmazsa 
gece burada oturup televizyon seyredecegimize, sohbet edecegimize okurduk . 
ADALET BAKANLIGI TEMSiLCİSİ YILMAZ SAGLAM (Hakim) - Açıkögretim Fakültesi sınaviarına 
yeniden girsen. 
HÜKÜMLÜ 50 - Şimdi , açıkögretime girmiş olsam, bilmiyorum, belki tutturabilir miyim? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hakkı yanmamıştır ki, hakkı yanmadı; çıktıgı zaman okuyabilecek. 
HÜKÜMLÜ 50 - Hayır, hakkım yandı efendim, donduramadıgım için yandı. 
Donduramadım , çünkü aileme ulaşamadım o zaman, aileme ulaşamayınca da hakkımı kaybetmiş oldum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Üniversite sınavına girecek olan var mı yarın? 
HÜKÜMLÜ 50 - Zannedersem yok . 
Arkadaşımız açıkögretimin bir bölümünü okuyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen de açıkögretime gidiyorsun . 
Peki aşagıdaki tezgahlarda çalışıyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 51 -Kendi adımıza çalışıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl , memnunmusunuz oradan? 
HÜKÜMLÜ 51 - 4,5 senedir çalışıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Para alamıyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 5 1 - Günlük 400 bin lira ... 
HÜKÜMLÜ 49 - Türkiye genelinde cezaevlerine verilen hakları falan biliyorsunuz, mesela az bir ücretle çok 
koguşlu sistem şeklinde. Bizim sizden isteyecegimiz bunlardır, Yani halihazırda cezaevi idaresine verilen şeyler, 
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Cumhuriyet Başsavcılıgına verilen şeyler ona uygulanıyor, fakat mahkumlar için yeterli degil , mesele burada. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tam da uygulanmayabiliyor ayrıca. 
HÜKÜMLÜ 49 - Yok, uygulamada herhangi fazla şikayetimiz yok. Bazı aksaklıklar olabilir; fakat öte yandan 
yeterli degil. GünlUk iaşe bedelimiz 300 bin liradır Türkiye genelinde. Artı , ondan sonra kalan şeydir, mesela 
koguş sistemi 30 kişiliktir, buralarda yatmak biliyorsunuz sorun yaratıyor . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Doktora gidebiliyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 49 - Doktora gidiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Banyo imkanınız nasıl burada? 
HÜKÜMLÜ 49 - Banyo imkanlarımız var hafta da bir sefer. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sıcak su var mı? 
HÜKÜMLÜ 49 - Sıcak su vardır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Birbiriniz arasında, koğuşlar arasında rahat gidip gelebiliyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 49 - Evet. Burası açık oldugu için o imkan vardır, ama öbüründe yoktur. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Siz burada ne kadar zamandır kalıyorsunuz burada. 
HÜKÜMLÜ 52 - Dört gündür. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Herhangi bir şekilde kapalıya alınma tehdidiyle karşılaşıyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 49 -Normal şartlarda herhangi bir durum yok . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar zamandır içerdesin? 
HÜKÜMLÜ 52 - 3 ay 15 gün kadar oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tutuklu musun? 
HÜKÜMLÜ 52 - Hayır, hükümlüyüm. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar ceza aldın? 
HÜKÜMLÜ 52 - 6 yıl 3 ay giydim hüküm olarak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cinayet mi? 
HÜKÜMLÜ 52 - Hayır efendim, uyuşturucu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen, kendin de kuJianıyor muydun? 
HÜKÜMLÜ 52 -Yok, kullanmıyordum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar kaldı? 
HÜKÜMLÜ 52 - Normal ana cezaının bitmesine 9 ay falan kaldı , 12 nci ayın 24 ünde falan tahliye olacağım. 
Benim bir de 2,5 milyara yakın para cezam var, para cezasını ödeyemeyeceğim için o para cezasınıdayatacağım 
mecburen 14 ay olarak. 
HÜKÜMLÜ 49 -Bir de bu var, uyuşturucudan 2,5 milyar bir para kesiyor, sonucunu da görüyoruz, adam bir yıl 
ceza alıyor, 1 O ar bin liradan günlüğünil hesap lıyor, adamın cezasını paraya cevirip çıkarıyor. Niye onda o şekil 
oluyorda, bunda bu şekil oluyor, ben anlamadım yani. Madem öyle ise bu haklar hepsine tanınsın, tanınmaya
caksa hiçbirisine tanınmasın . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Uyuşturucu suç oluyor. 
HÜKÜMLÜ 49 - Uyuşturucu ise uyuşturucunun cezası zaten kendisinedir zaten. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Başka bir sorunuz var mı? 
HÜKÜMLÜ 49- Dışarıya çıkan mahkum arkadaşlar olarak, devletçe iş , istihdam verilmesi gerekir; fakat şu anda 
ne kadar başvuruyu yaptıysak da herhangi bir arkadaşımıza duydugumuz kadarıyla herhangi birine iş , istihdam 
verilmemiştir. Artı , bir de ceza sisteminde düşük olup olmama konusunda. infaz Yasası , dokuz gün bildiğimiz 
kadarıyla burada bizimki 12 gün . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen söyle. 
HÜKÜMLÜ 53 - Burada ilke.l olarak bizi idare ediyorlar, yani kanunu değil de yetkilerini kullanıyorlar, başta 

başsavcı olmak şartıyla, keyfi idare ediyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kim bu en çok keyfi idare eden? 
HÜKÜMLÜ 53 -Yapan, Başsavcıdır, canı isteyeni izne gönderiyor, canı istemeyeni göndermiyor, mesela benim 
Bakanlıktan yazı getirdim, uyuşturucudan 1 1 sene ceza aldım, buraya geldim, birinci izni , bu izindeyken ben git
tim , müdür beni bıraktı gittim, ikinci izni hak ettim, efendim bırakmadı , benim gibi burada 15 insan var. Yani 
burada canı isteyene izin veriyor, onun ırkından olan adamları bırakıyorlar, KUrt oldun mu bırakmıyorlar izne, 
efendim bu ayrılığı yapıyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Niye, öbür taraflarda Kürt olmayanlar da izne gidemiyormuş? 
HÜKÜMLÜ 49 - Suç ortağı olup da aynı suçtan gelen insanlar var, biri izne gidiyor, bir diğeri gidemiyor. 
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HÜKÜMLÜ 53 - İzne gidemiyor, ben bu hususta Uç sefer dilekçe verdim, mesela burada 30- 35 kişi dışarı çıkı
yor, biliyorsun, bunu kendisi de biliyor, bunlar formalite olarak kendi paralarını ödUyorlar dışarı gidiyorlar, bende 
aynı olmak Uzere Uç sefer dilekçe verdim , yok, beni çıkarmıyorlar, yani keyfi muamele oluyor, bunlar burada çok . 
Yemek yenilmiyor, bu insanları çalıştırıyor ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar kaldı senin sUren? 
HÜKÜMLÜ 53 - 1 ,5 sene var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Ne kadar zamandır yatıyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 53 - 4,5 senedir yatıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hep burada açıkta mı? 
HÜKÜMLÜ 53 -Açık cezaevinde efendim, 2 seneye yakındır yatıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Sizin söyleyeceginiz bir şey var mı? 
HÜKÜMLÜ 53 - Ben bir tamamlayayım da efendim, ondan sonra. 
Burada bu insanları akşama kadar çalıştırıyor, elbise vermiyor, ayakkabı vermiyor, maaş vermiyorlar ve akşama 
kadar da bunları çalıştırıyorlar. Bunun içinde de garibanlar çok, yani buna gUcU yetmeyenler var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani atölye dışında çalışmayı mı söylUyorsun. 
HÜKÜMLÜ 53 - Dışında, inşaatta çalıştırıyor, burada cezaevinin içini oldugu gibi yıkmışlar, inşaatta çalıştınyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Çalışınayacagız deyince zorlama var mı? 
HÜKÜMLÜ 53 -O zaman kapalıya gidersin diyorlar. Geçen gUn, ben 60 yaşındayım, çalışamam , ben bu yaşa 
gelmişim çalışmamışım , ben iş adamıyım , iş veriyordum, gUnde 250'ye yakın adam çalıştırmış bir insanım , evet, 
suçumun cezasını çekiyorum, yok diyor seni kapalıya atıyorum . Kuralı efendim, insanın yaşına göre iş verin 
efendim. 
Burada ilkel olarak bizi idare ediyorlar, keyfıdir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar zamandır içerdesin? 
HÜKÜMLÜ 54 -Ben 5 sene 3 aydır yatıyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar zamanın var? 
HÜKÜMLÜ 54 - Benim 3 sene 1 O ayı m var. Ben 1,5 senedir buradayım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen çalışıyor musun tezgahlarda falan? 
HÜKÜMLÜ 54 -Yok, bizim ayrı iş imkanlarımız oldugu için başka yerlerdt: çalışıyoruz. 
Ben açıkögretim s ınaviarına girdim, kazandıgım halde benim s ınav sonuçlarım gelmedi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zaman girdin sen? 
HÜKÜMLÜ 54 - Ben 1996- 1997'de girdim, sınav sonuçlarım gelmedi, defalarca dilekçeyle başvurmama rag
men kesin bir sonuç alamadım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne dediler idare? 
HÜKÜMLÜ 54 - 1995 ' te girdim, 1996'da, 1997'de girdim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hepsini kazandın mı? 
HÜKÜMLÜ 54 - Kazandım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 1996'da da kazandın , 1997'de de kazandın? 
HÜKÜMLÜ 54 - Kazandım , hiçbir sonuç alamadım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Neden Ust Uste açıkögretime giriyorsun? 
HÜKÜMLÜ 54 - Bu iki yıllıga girdim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Kazandıgını nereden ögrendin? 
HÜKÜMLÜ 54 - Kazandıgımı biliyordum, çUnkU benim arkadaşlarım kazandıgına göre, benim de kesin yani 
kazanmış , kendime gUvendigim için kazandım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Elinde hiçbir numara yok mu, ÖSS numarası falan ? 
HÜKÜMLÜ 54 - Hiçbir şey , hiçbir şey vermedi öyle girdik . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yarın yine girecek misin? 
HÜKÜMLÜ 54 - Girernem ben bir daha, s ınav sonuçları gelmedigi için giremem . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu sene mUracaat etmedin? 
HÜKÜMLÜ 54 - Etmedim, çUnkU o imkanları daha tanımadı , tanımadıg ı için giremedim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne iş yapıyorsun burada? İnşaatta mı ? 
HÜKÜMLÜ 54 -Yok. Dışarda, Adliyede çay ocagını işletiyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Anladım . 
Cezaları adaletli aldıgınıza inanıyor musunuz? 
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HÜKÜMLÜ 54 -Yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Yani çok a ldık , az a ldık , hak ettik falan. 
HÜKÜMLÜ 55 -Mesela ben ya ralamadan ll sene 3 ay a ldım mese la. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Avukat var mıyd ı ? 
HÜKÜMLÜ 55 -Var. 
HÜK ÜMLÜ 49 - Avukatın olsa da para etmiyor, karşı tarafgüç lü olduktan sonra para etmez yani . Ben kendim 
para zoruyla bu cezayı a lmı ş ım . 

BAŞKA DR. SEMA T. PİŞKi SÜT- Peki . 
HÜKÜMLÜ 53 - Ben Avrupa'da da uyuşturucudan dört sene yat tım . 
BA ŞKA DR. SEMA T. Pi ŞKi ÜT- Peki . 

2 NOLU KOGlJŞ 
Saat: 18.40 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKi SÜT -Genelde sorunlar belli. kalabalıks ınız, fiziki koşullar böyle . i ş imkanı 
ama sizin yarıaçık ve açıkla il gi li key fi bir uyg ulamaya maruz k a lıyor mu unuz. izinler konusunda s ıkıntını z var 
mı . atölye lerde çalışırken bir sık ıntını z oluyor ımı , dışarda ça lı şt ı ğ ını z yerlerde sorun var mı , aranızdan dışarıya 

çıkmış olanlara i ş bulma imkanı oluyor mu? Yani böyle bir kadroya ye rleştirme durumu va r ya hapisten çıka n 

ları , ondan hiç yararlanan arkadaşlarınız var mı? 

Peki bize il etmek i s tedi ğ ini z bir sorun var mı ? 

HÜKÜMLÜ 56 - Efendim, ben 6 senelik mahkGınum , yabanc ı mahkGm uın , .... . liyim , ben istanbul'da yaka
landım , buraya getirildim , uy uş turucudan yaka landım . 18 sene a ldım , 6 enes i bitmek üzere, şu anda 16 ayıın var. 
1997 ' nin 1 inci ayında ben izni h akettiın , 16 aydan beri izne gidemiyoruın , izne gi deıneınemin sebebi, para cezan 
var dediler, para cezasına ımıkabil benim para cezamı da güne çevirdiler üstelik yani , para cezam da yok, güne 
çevirdiler, onu da 36 ay kadar güne çevirdiler, ki 14 ay da ben ondan yatmı ş olsam 50 ay, zaten ben 50 ay yat
mışıın , daha önceden kapalıda, yani direkt olarak ... Ama bizim ço luğu ıııu z çocuğumuz var, bizim davanıı z sürü
yor, günümüz bitmekte, ama bak benim bugün 16 ay ıın geçmiş, izne gi tm eıni şi m , her yerde 7 gü n izin var, bizde 
5 gün i zn im iz var. 
BAŞKA DR. SEMA T. PiŞKi SÜT- Neden böyle oluyor? 
HÜKÜMLÜ 56 -Bilemiyorum, artık key fi bir şey mi var ne i e, bilemiyorum. Onun yanı s ıra, beni işe çıkardılar 
ş irkete 5 gün çıktım, 6 ncı günü tekrar aldılar. Nedenini soramıyoruz. Onun yanı s ıra benim ai l e ın İ stanbul ' da 
oturur, sevk yazdım , sevkime iki se fer, üç se fer ret ge ldi . beni buradan göndemıedil er , benim çoluğum çocuğum 
orada. 1500 kilometre mesafeden ge lecek, onun yanı ıra 50 milyon 100 milyon masraf tutuyor buraya ge lip gi t
meleri . şimdi benim para cezamı bir de güne çevirdi ; ya ni burada bir suç mu i ş l ed im, ne yaptım , ne olduğunu 
bilmiyorlar, ai lem le düzenim yeniden bozuldu yani ayrılacak sa nıaya ge ldik . 
Şu anda da ben 55 yaş ınday ını , kum çektiriyorlar bana, beton döktürüyorlar, belonda ça lı ş ıyorum . 

BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİN ÜT- Ama i ş te açık cezaevinde olunca ça lı şm a şeyi var, ondan yap ıyor l ar. 
1 IÜKÜML Ü 56 -Ama 20 yaşındaki gençler dururken, 55 yaşındaki şeyi mi göndermek lazım . 
BAŞKAN DR . SEMA T. PiŞKi ÜT- Burada hepiniz çalışıyorsunuz . 
HÜKÜMLÜ 56 - Yaş ıma göre beni bir yere verıneleri lazım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Zaten burada duramazsınız, kapalıya gitmek zorunda kalırsınız . Çok mu 
yorucu oluyor, onu mu demek istiyo rsunu z. 
HÜKÜMLÜ 56 - Yaşıma göre bir yere vermesi l azım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Anladım . 
Başka ş ikayet , başka söy l eyeceğiniz var ını ? 
HÜKÜMLÜ 57- Benim burada 1 O günüm kalmıştır. kendim için söylemiyorum, ama arkadaşlar için söylüyorum. Burada 
izne giden bir insana 7 gün izin vemıeleri gerekirken, 5 gün veriyorlar, o bir. İkinci s i , burada birçok arkadaş ımız. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKi SÜT- Kim bunu böy le yaptırıyor deniliyor? 
HÜKÜMLÜ 57 - Efendim, bu benim alehime olabilir. 
BAŞKAN DR . EMA T. PiŞKi SÜT- Bak cezaevinden kimse yok burada, tutanaklar da gizli . 
HÜKÜMLÜ 57 -Mahkum arkadaş da olabilir, olabilir de, ben . 
BAŞKA DR . SEMA T. PiŞKi SÜT- Anladım , 7 gün yerine 5 gün gönderiyorlar, keyfi bir şey var. 
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HÜKÜMLÜ 57 - Keyfi. Bazı arkadaşlar dışarı çıkarlar, evleri burada olmad ığ ı halde mesela Antep ' te ama 
buradan dışarı çıkıyor, izin günü geldiği zaman izne gönderi lmiyor, nedenini sorarsanız o da keyfi bir uygula
madır, izin hakkı olm as ı lazım benim düşüneerne göre ve bu kendi düşüncemdir, bazı arkadaşlarıınızın bir tane
si keyfi uygulama olarak izne gönderilmiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen ne kadar kaldın burada? 
HÜKÜMLÜ 57 - Ben 1 8 - 20 ay arası. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Senin suçun ne? 
HÜKÜMLÜ 57 -Benim suçum gasptı. Benim 10 günlük bir şeyim var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hasta olunca gideb iliyor musunuz rahat? 
HÜKÜMLÜ 57 -Siz buraya gelmeden önce burada hiçbir temizlik yoktu. Siz ge ldiniz her taraf tertemiz oldu. 
Siz gelmeseydiniz temizlik olmazdı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Banyo yapabi liyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 57 - Haftada bir gün . 
Suranın banyosu öyle güzel bir banyo ki, büti.ln arkadaşlar tertemiz, çünkü öyle bir şey yok, çünkü burarın 
banyosu var ya, yani haftada bir kere gidiyoru z, o da askerin mahiyetinde gi diyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu söy lenenlere hep iniz katılıyor musunuz? (Evet, katılıyoruz ses leri) 
Kötü muamele, tehdit var mı? 
HÜKÜMLÜ 58 - Ben Bulgari stan'da yaka l andım , Türkiye'ye ge ldim, ayrıyeten bir suç daha aldım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Çoğunuz uyuşturucu mu burada? 
HÜKÜMLÜ 58 - Hay ır üç beş arkadaş var. Tekrar geri aynı cezayı aldım burada, 12 sene tekrar Türkiye 'de, 
Bulgaristan 'da işlemiş olduğum suçtan aldım . Burada yatıyoruın ş imdi . Edirne 'den buraya ge ldim aç ığa, burada 
izin hakiarım ız yok, zaten bir mahkum arkadaş ın amac ı izne gitmek . Kapalıda daha rahat, buraya geliyor ki adam 
rahat etsin, izne gitsin, çoluğunu, çocuğunu görsün diye. Ben 4 sene oldu daha çocuklarıını görmedim. 
Bulgaristan'da kaldım . Benim 10 ayım kaldı; ama daha ben izne gidemedim . Çoluğumu , çocuğumuda göreme
diın . Dört sene oldu bugün , yurt dışında ka ldım , burada kaldım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sana göndermeme nedeni olarak ne deniyor? 
HÜKÜMLÜ 58 - Dilekçe buradan geçmiyor ki, infaza söylenm i ş, demişler ki uyuşturucudan para cezas ı olan
ların dilekçelerini göndermeyİn bize demişler savcıl ı ktan. Bizim vermiş olduğumuz dilekçeye cevaben, savc ı , 

para cezası o lanları izne göndermiyar deniliyor. Tamam, biz suç işledik ama cezamızı da çekiyoruz. Bizim 
hakkımız değil mi? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞK İNSÜT- Sen bir şey söyleyeceksin. 
HÜKÜMLÜ 59 - Efendim , ben .... . 'l ı y ım , burada keyfi muamele oluyor, ayrıyeten , ben buralı , Urfalı bir 
arkadaş la beraber i zn e çıkıyorum . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞK İNSÜT- 5' ten sonra giriş çık ı ş yasak ını? 
HÜKÜMLÜ 59 - 5'ten sonra burada giriş ç ık ış yasak . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hala yasak mı? 
HÜKÜMLÜ 59 - Hala yasak . Yarın bir izne gitsek, arkadaş l a beraber dilekçe vereceğiz, ona da beş gün vere
cek, bana da beş gün verecek, ama ben gidiyorum 3 gün Cizre'de kalıyoruın , ben o günde ... . 'a giremiyorum, 
benim ge li şim de aynı oluyor, gidişim de ayn ı oluyor, iki günü m yolda geçiyor, bunu Başsavc ı yaptı, kimse 
söylemiyor, ama ben söy l eyeceğim şimdi . Burada Başsavcının yaptı ğını hiçbir başsavc ı yapm ıyor, ayrıyeten 

burası açık cezaevi olduğu halde (daha önce yarıaç ık cezaevi idi), şimdi tam açık cezaevidir, yine askeriyenin 
elindedir, her şey burada askeriyenin elinde olduğu halde, ayrıyeten burada hiçbir spor imkanım ız yok, atölyede, 
ama burada spor imkanı yoktur. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kapalıda var. 
HÜKÜMLÜ 59 - Kapalıda bilmiyorum, burada spor yapma imkanımız kesinlikle yasakt ır. Bizim orada bir top 
sahamız var, onu da askeriyeye vermişler, onu da bize yasak lam ı ş l ar. 

HÜKÜMLÜ 60 -Şimdi arkadaşların dediğ i gibi , ben de aynı şeye deyiniyorum, Başsavc ıınız keyfi muamele, 
şimdi tüm arkadaşlar söyleyemed i, bu arkadaş ımı z söy ledi, ben de aynısını şey yapıyorum , can ı istediğini , hır

s ı z lık olsun, gasp olsun, cinayet olsun, uyuşturucu olsun izne gönderiyor, canı istemediğ ini gönderıniyor. Bu 
adalet mi? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, o canı istemesi neye bağlı? 
HÜKÜMLÜ 60 - Bilmiyorum , suç ayrımı yap ıyor demek ki , burada tüm arkadaş l ar, izne gitmeyenler elini 
kaldırsın. İ şte görün. Ben 7 senedir cezaevindey im . 
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HÜKÜMLÜ 59 -Bizi izne göndermiyor, para cezası, para cezası muteber degil ki, 
HÜKÜMLÜ 60 - Ben yedi senedir yatıyorum , yedi senedir daha çocuklarımı görmemişim . Dogal olarak bu 
benim kanuni iznimi vermiyor, beni topluma bu şekil mi kazandıracak, soruyorum ben size bir bilyilk olarak, 
topluma beni bu şekilde kazandıracaksa buyurun, eger topluma kazandınimak isteniyorsam benim sosyal, dogal 
hakiarım verilsin, tilm arkadaşlarım da dahil olmak ilzere. Gelsin desin ki, arkadaşım ben sizden memnun degi
lim , sizi göndermiyorum, ben bunu Bakanlıga da mektup yazdım, kendisini hasım da gösterdim, henilz bir cevap 
gelmedi bana Bakanlıktan. Gaye nedir. 
..... -Arkadaşın parmakları kesildi, ayagı kesildi burada, izne gönderilmedi, yazık gilnah degil mi yani, kangren oldu. 
HÜKÜMLÜ 60 - isyan etmeye teşvik ediliyoruz. Resmen isyana teşvik ediliyoruz. Çilnkil izne gitmeyen fırar 
etmek zorunda kalıyor. 
HÜKÜMLÜ 57 - Şimdi şu anda Urfa yarıaçık degil , tam açıktır, şu anda burası kapalıdan beterdir, çilnkil 
askeriyenin elindedir. Yani şu anda bu hapishane, tabii kapalıdasize diyebilirler iyidir, ama şu anda bu hapishane 
var ya tilm her şeyiyle askeriyenin elindedir. Tilm arkadaşlar eger yalansa söylesinler, gerçegi neyse odur. Yani 
uygulama yine size söyleyeyim ... 
HÜKÜMLÜ 59 - Kapalıda bir malıkuma yapılan ne ise aynısı bize yapılıyor, aynı ringte gidiyoruz, aynı kelepçe 
bize vuruluyor, askeriye götilrüyor, nasıl yapılıyorsa aynısı bize de yapılıyor. Bunların hepsine Başsavcı sebep 
oluyor, her şeyi de Başsavcı karakol komutanının emrine vermiş, buranın Müdüründe, herhangi bir kimsenin 
elinde bir şey bırakmamış . Biz buradan o tarafa geçemiyoruz, kalorifere geçemiyoruz. Biz banyo yapmaya gidi
yoruz, ilstüınilzü başıınızı arama ediyorlar, kendi banyomuzda, banyoya gidiyoruz, banyoda insan nefret ediyor 
banyoda. Ama bu kadar kişi iki posta banyo yapıyoruz, 160 kişi insandır . Bunların hepsi nasıl o banyoya sıgacak? 
HÜKÜMLÜ 64 - Şimdi, bu yarıaçık mahkum arkadaşlarım ız askeriyenin yetkisi altında bulundugumuz müdde
tçe tabii o kadar eziyet görürler yani. Yarıçıktır, tam açık olan mahkGmu, tam mahkum kapısından gidip gelemi
yoruz, askeriyenin yetkisi altında gidip geliyoruz. Biz hasta arkadaşımız düşünce eli kelepçeli gidip, resmen bir 
iyi tahkikat görülmeden geri geliyor. En çok arkadaşlar doktora gitmek istem iyorlar. Bu nedenle, askeri yetkinin 
altında olduğu için . Ben geçenlerde bir ifade vermek için iki gün beni kelepçe zincirleriyle, izi var kolumda, iki 
ayım var, onun için böyle arkadaşlara yardımcı olmanızı rica ederiz. 
HÜKÜMLÜ 65 - Ben başka bir şeye degineceğim. Şu anda devlet tarafından hapse düşen arkadaşların ilaçları 
ödenmesi lazım . Çilnkil biz burada çalışıyoruz, ej1;er bu hakkımız degilse bunu siz söyleyin. Bir de buradan has
taneye gidiyoruz, hastaneye gittiğimiz zaman asker kelepçesi altında gitmemiz yanlış değil mi? 
HÜKÜMLÜ 62- Suçum uyuşturucu , cezam yok, beni izne göndermiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sen burada da uyuşturucu kullanıyor musun? 
HÜKÜMLÜ 62- Hayır efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Göndermiyarlar ını? 
HÜKÜMLÜ 62- Hayır efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar zamandır içeridesin . 
HÜKÜMLÜ 62- Üç ayıın kalmıştır, beni izne göndenniyor. Acaba neden? izni hak etmişim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka var mı? 
HÜKÜMLÜ 66- Efendim, biz burada gurbet mahkumuyuz, ayda-yılda bir kere ziyaretçimiz geliyor, biz burada 
ıslah olmuş , ıslah edilmiş, açıga çıkmış insanlardan oluşuyoruz, bu ıslah hakkı bize tanınmışsa, niçin askeriye 
burada? O zaman içeriyi de askeriye yönetsin, gardiyanları tamamen men etsin. Eger gardiyanlara iş verilecekse, 
o zaman buradaki gardiyan arkadaşlar görev yapsın. Trakya 'da, Tekirdağ'ında , bütiln açıklarda izin hakları 7 giln, 
askeriye denetimi yoktur, burada her türlü işte askeriye kullanılıyor . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu söylenene herkes katılıyor mu? (Katılıyoruz sesleri) 
Şu anda burada kaç kişiydiniz? 
HÜKÜMLÜ 60 - 160 kiş iyiz, herkes toplanırdı şu anda bazıları yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama burası daha rahat. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Dünden şu ana kadar ben arıyorum , bütün koğuşlarda bunu sordum, maddi 
veya manevi, fiziki veya baskı şeklinde kötil muameleye maruz kalmayan tek bir kişi var ını? ("Yok" sesleri) 
İkinci sorumu sorayım. Bu kötü muamele, bu işkenceler, bütün dünyanın en bUyük insanlık suçuna maruz kalan 
bu insanların, sizlerin kişiliği ilzerinde bıraktığı etki nedir, nasıl bir etki üzerinizde bırakıyor, nasıl bir şey yani? 
HÜKÜMLÜ 64 - Psikolojikman bir defa yıkılıyorsun, kafa yapın, beyin yapın değişiyor, unutkanlık başlıyor, bir 
sürü şey yani hafıza kayboluyor, sakat olan arkadaşlarımız. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Peki, koşullar, şartlar ne olursa olsun, bir yurttaş olarak her şeye rağ-
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men adalete güvenimi tümüyle kaybetmek istemiyorum . Çünkü insanların en son başvurabildigi kapı yargı 

kapısıdır. Peki, bu durumlar karşısında sizin adalete güveniniz var mı? (" Kesinlikle kalmadı" sesleri) 
Türkiye'de sizlerin güvenebilecegi bir merci var mıdır, yani kurum olarak buna bir örnek verebilecek olanınız var mı? 
HÜKÜMLÜ 58 -Yok, kime güvenecegiz, hiçbir şey yerine gelmiyor ki , siz gittikten sonra davul kendi kendine 
çalacak, hiç degişen bir şey yok. 
SEYYiT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır)- Sizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi olması gereken en üst düzeyde 
midir yetki bakımından? (" Hayır" sesleri) 
HÜKÜMLÜ 57 -Toplumdaki insanların gerçek şartlarını araştırmıyorlar. 
HÜKÜMLÜ 59 - Milletvekili maaşları ge ldiği nde kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. 
SEYYiT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır)- Buna ragınen , zorlukla karşılaşsak bile ... 
HÜKÜMLÜ 63 -Zaten Türkiye askeri şeyle yürütülüyor, bana katılmayan var mı ağabeyim? 
HÜKÜMLÜ 59 - Siz böyle ani bir baskın yapsaydınız daha iyi olurdu, önceden haber vermeden gelseydiniz 
bence daha güzel şeyleri görürdünüz. Bir yere gi ttiğiniz zaman böyle bir baskın ya pın. bir ay önce haber etmeyin, 
ge leceginizden bir hafta önceden haberimiz oldu. Antep'e gidin hemen ani baskın yapın , gidin orada görün. Sag 
sol temizleniyor, hazırlıklar yapılıyor, geliyorsunuz iyi hoş gidiyorsunuz. Öyle degil nıi ? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Dogru. 
Peki hoşçakalın . 

SEYYiT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Sema Pişkinsüt Hanımefendi , Aydın Milletvekili , aynı zamanda İnsan 
Hakları Komisyon Başkanı , Komisyonumuz 25 milletvekilinden oluşuyor, ben de üyesiyinı. 
Dili , dini, cinsi , rengi ne olursa olsun bu konuda yapabileceginıiz kadar. .. 
HÜKÜMLÜ 58 - Dünyanın demokrasiyle yönetilen ülkelerin hangisinde çifte standart var? 
SEYYİT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır)- Yok. 
HÜKÜMLÜ 58 -Yoktur değil nıi , ben Bulgaristan 'da yakalandını , orada cezanı tahliye edildim, tekrar geldim, 
12 sene ceza aldım. 
.. ... . ... . - Kendisi Türkçe bilmiyor, ben kendisine tercüman olacağım . işkence görmüş , beli tutmuyor, 1993 'te 
gözaltına alınmış, çok yogun bir şekilde askı görmüş, yarım saat arayla askı dahil , elektrik dahil yogun işken-
ceye alındı. Boynu eğridir, beli sakattır. 7 gün boyunca bu işkenceye maruz kaldı. Savcılık makamında, işkence 

gördügünü söylersen, tekrar seni oraya göndereceğiz denildi , ben de korkudan söyleyemedİm işkence 

gördügüınü , cinayetten suçlandım, yani siyasi olmayan bir suçtan. Keyfi muamele yapıyorlar. İşkenceyi yapan 
Komiser D., soyadını bilmiyorum . Cinayet Masasına bakıyor Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde. 1993 'ün 2 nci 
ayında. 7 gün kaldım , 22.2. 1993 ' te . Viranşehir ' e getiriliken, iki kişi bu tenha yerde en iyisi öldürüp atalım dedi
ler, arabada aletlerle batın tarafıma ve ellerime cereyan verdiler. 
iOANNA KUÇURADİ - Şu andaki durumu nedir? 
........ - Sakattır, boynu eğridir, dönemiyor, sırtında sakatlık var. Kambur olmuş şu anda. 
HÜKÜMLÜ 66- Özellikle toplumsal bir olay için konuşacağım . Ben dört cezaevi gezdim, Gaziantep Kilis, 
Çanakkale, Bergama, Manisa, bütün cezaevlerinde bulundum, en çok dikkatimi çeken toplumsal olaylardan bir 
tanesi küçük çocukları çok yıpratıyorlar, çok yoğun bir şekilde baskı altındalar . 

SEYYiT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Psikolojik ınanada ını? 
HÜKÜMLÜ 66 - Evet. Hiçbir zaman bu topluma kesinlikle yararlı olamaz. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- O ruh yapısı üzerinde olumsuz etki yapıyor diyorsun . 
HÜKÜMLÜ 66 - Evet. Çünkü o çocukların şevkatla, sevgiyle açık bir alanda gerçek bir nedenle insan olarak 
egitilsin ki , güzellik ve sevgiyle büyüsün onlar sevgiye muhtaçtır. Ben, onların acılarını hissediyorum, çünkü 
onlar jiletleniyor, ne yapıyor yarın toplum hayatında, büyüyor vücudunu açaınıyor, bugün bizim hepimizin yap
tıg ı , icabında bir yere gelmişiz, gelecek bir şey yok. Bu kadar teşekkür ederim . 
SEYYİT HAŞiM HAŞiM i (Diyarbakır)- Ben çok teşekkür ederim. 
Arkadaşlar hepinize çok geçmiş olsun . 
HÜKÜMLÜ 67 - Burada kalmış 15 ayım , Başsavcıya ben kaç sefer çıktım bu izin için, bana diyor ister seni gön
deririm, ister seni göndermem, bir türlü gidemiyoruın. Firar etsem bir türlü, etmesem bir türlü. Altı sene ceza çektim. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMi (Diyarbakır)- Firar etmeyin. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Firar etmeyin, fırar etmeyin. 
Hoşçakal ın . 
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7 NOLU KOGUŞ 

BAŞKAN- Sana ne oldu? 
HÜKÜMLÜ 68 - ....... . 
BAŞKAN- Neyin var? .. Ne zamandır buradasın? .. 
HÜKÜMLÜ 68- ........ 
BAŞKAN- Neden kötO bu arkadaşınız? 
HÜKÜMLÜ 77- Yeni sorgudan geldi efendim. 
BAŞKAN- Neden konuşmuyorsun? 
HÜKÜMLÜ 68- Dişlerim sallanıyor.. Çenem kötil .. 
BAŞKAN- Ayağa kalkabilir misin? 
HÜKÜMLÜ 68 - Kalkamıyorum. 
BAŞKAN-Arkadaşınıza bir yardım edin de kaldırın bakalım . 

(HÜKÜMLÜ 68 isimli tutuklu , arkadaşlarının yardımı ile ayağa kaldırılarak tutuldu. Bu esnada, bacaklarının 
titrediği , ayakta durmakta gilçlilk çektiği ve idrar yo llarını eliyle tuttuğu görilldil) 
BAŞKAN- Şöyle yatağa oturtmaya çalışır mısınız? 
(Muayene edildi) Yi!zde, gözaltiarında morluk, göz çevresi ekimetik ( 5-6 cm. çaplı) al ın şiş , başın tepe kısmın
da hematom ve ödem. 
Şu ilstilnil çıkaralım , soyunur mu? 
Soyunduğunda; koltuk altları ve özellikle sol koltuk altında ekimozlar. Ayak bileklerinde morluk ve kurutlu 
çizikler. Sırtta; sağ taraf kaburga ilzerinde şişlik görOld il . 
(Resimleri çekildi) 
HÜKÜMLÜ 68 - İdranmı yaparnıyorum efendim ... Çok sızım var ... 
BAŞKAN- Ne zamandır ağrın var? 
HÜKÜMLÜ 68 - Emniyette elektrik verdiler ... O zamandan beri ... ağrım çok .. 
BAŞKAN- Başına ne oldu? 
HÜKÜMLÜ 68- Ayaklarımdan tavana astılar , sonra hızla yere bıraktılar .. 
BAŞKAN- Yere, betona mı bıraktılar? 
HÜKÜMLÜ 68 - Evet, bir kaç kere .. Tavandan yere vurdular. 
BAŞKAN- Peki, başka ne yaptılar, anlatabilecek misin? .. Bu vilcudundaki morluklar niye oldu? 
HÜKÜMLÜ 68- Koliarımdan da astılar .. Copla dövdiller .. Su sıkıp , elektrik verdiler .. Fenalık geçirdim efendim .. 
Bu sefer de ayaklarımdan asıp, yere bıraktılar ... 
BAŞKAN- Ne söylemeni istiyorlardı? 
HÜKÜMLÜ 68- Traktör çalmışım, satmışım .. 
PROF. iOANNA KUÇURADi- Buraya ne zaman geldin? 
HÜKÜMLÜ 68 - .. ....... 
HÜKÜMLÜ 79- Yeni ge ldi efendim . Burada bir gece de ınilşahadede kalmış . 
BJ\ŞKJ\N- Orada sana kimse bakmadı ını ? .. Cezaevi personeli de mi görmedi? 
.............. - Biz hep böyle ge liriz efendim. 
PROF.iOANNA KUÇURADi- El ektriği nasıl verdiler? 
HÜKÜMLÜ 68 - Gözlerim bağ lıydı .. Kablo gibi bir şeyi ayak pamıaklarıma, affedersiniz erkeklik organıma 
bağlıyeriard ı .. 
BAŞKAN- Nasıl yakaladılar seni? Olayı bize anlatabilir misin? 
HÜKÜMLÜ 68- Ankara 'da benim mahkemem var .. Ekip gelmiş. Oradaki karakol direkman benim oraya sevki
mi istiyor .. Orada bir kişi benim ismimi vermiş . Demiş ki, ben araba çalm ı şım, bu tarafa da satmış ım .. Ben ifade 
verdim burada efendim, dedim ki oradan araba almamışım .. Ankara'daki ekip de geliyor, mahkemeden bekli
yor .. Ben kendi korkumdan, eskiden gıyabi tevkifım olmasa, direkman Ankara 'ya götilrecek, bu işkence görmUş 
halime, Ustilmde tekrar işkence yapacaklar bana .. . Korktum efendim .. Diyor ki bana, "ya bize para verirsin ya da 
seni götürtip orada işkence yapacağız" diyor .. 
BAŞKAN- Nerede sorgulandın? .. Kimin sorgularlığını biliyor musun? 
HÜKÜMLÜ 68 - Zannedersem Emniyetteydi .. Gözlerim kapalıydı zaten efendim. Dün geldiğime göre, önceki 
gün olmalı . Bir gün kaldım .. Gece yaptılar .. Asayiş Şube sorgutadı efendim. · 
HÜKÜMLÜ 73 -Ben hiçbir yerde görmedim böyle işleri ; Türkiye 'de, hiWi daha oluyor. Saat 9.00 ila 10.00 
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arasında beni Urfa dışına çıkardılar. Gözlerim bağlı , ellerimi bağ ladılar, araba arkasına bağlayarak sürülmüş tarla 
içinden çektiler; hatta, tecavüze kalktılar. Türkiye Cumhuriyetinde hala bu var. Ben teröristim diye kabul 
etmediğimiz şekilde, oradan çıkınanızın imkanı yok. 
Her tekiifte bulunuluyor; "bize ajanlık yap, isimler ver". Kimin ismini vereceksin , hangi insanı yakacağıın , hangi 
canı yakacağıın? Biz de bir insanız; ama, orada insanlık diye bir şey yoktur; insanlık kesinlikle Türkiye 
Cumhuriyetinin adaletinde yoktur. Biz konuştuğuınut anda da, ismimiz duyulduğu anda, 24 saate kalmaz, ya o 
arkadaşı sürgün ederler ya da kaybederler. Bu da kesinlikle var; Türkiye Cumhuriyetinde hala da var. 
HÜKÜMLÜ 75 - Kısa bir dönemde, bu koğuşta yaşadık ; yani , ... .. isimli arkadaşı buradan .... Cezaevine sürgün 
ettiler; yani , hastadır, doktora çıkmıyor, savcın ın keyfi uygulamasına tabi kalıyor . Bunları , dilekçeyle, Bakan lı ğa, 
İnsanlar Haklarını İzleme Konseyine; yani , size bildirmek teşebbüsünde bulundu. O insanı, buradan, kalktılar, 
sürgün ettiler. Size gönderilen dilekçeler başgardiyanlıkta yürütülüyor, çocuk koğuşundaki mahkumlar onları 
gündüz götürüp çöpe atıyor. 15 milyon için 44 sene ceza alınışıın . 

HÜKÜMLÜ 74 - Karakollarda ben dokuz gün işkencede kaldım . Sekizinci günün akşamı. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Nerede, hangisinde? 
HÜKÜMLÜ 74 -Urfa Asayiş Şubesine , Yenişehir Asayiş Şubesinde; alt katta, hücrelerinde kaldım ; bokluğun 
içinde -af buyurun- elektrik, Filistin askısı , yer copu, lastiği yani ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl? .. 
HÜKÜMLÜ 74 - Araba lastiğinin içinde çırılçıplak soyunuyorsun, oturuyorsun, arkadan her türlü muamele 
yapılıyor. Bu işkencelerin en sonunda konuşamadım ; yani , hiçbir şey yapınaınışıın ki; yani , sabıkaın olduğu için 
gözaltına alındım ve bu nedenle, sabıkaından dolayı üstüme suç isnat edilmek istediler, kabul etmedim; edecek 
durumum yok; çünkü, yapınaınışıın . Çoğu arkadaşımız söylemiyor bunu utancından ; hepimiz namus sahibiyiz. 
Netice itibariyle eşi mi gittiler almaya. Suçum u kabul etmemiş im, eşimin karşısında bu işkencelere maruz kalmam 
söz konusuydu ve ben, bunu kabul etmek zorunda kaldım. "Getirin" dedim , "ne get irirseniz geti rin , kabul etmek 
zorundayıın." Eşiıni getirdiler karakolun içinde ve kabul ettim , neticesinde bıraktılar eşimi ve eşiıni de karakol
da bırakmadılar, adliyede bıraktılar. Buraya değinmek istiyorum. 
Şu anda yarı açıkta bulunan birçok ınahkilınun dosyalarını incelersen iz, cezaevine giriş tarihleri, yarı açığa çıkma 
tarihleri bellidir. Hepsi torpilli, hepsi savcıyla aynı düşünceyi paylaşan zihniyetin olduğunu göreceksini z. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Niye? .. En çok onlar şikayet etti Başsavcıyı.. 
HÜKÜMLÜ 74 - Efendim, ben, bir çok isim verebiliriın . Müsaade ediniz efendim; özür dilerim ... Cinayet işliy
or adam , 6-8 alıyor. Nom1al cinayet, kasten cinayet işiemek suçundan, 6-8, 7-8 seneden fazla burada cinayet ceza
sı alınıyor. Ben, hırsızlık suçundan yatıyoruın ve hiçbir kabulüın yok -doktor raporunda da belliydi- fakat, bana 
21 sene ceza verildi ; bir. Bir tane ayriyeten gıyabıında veriliyor ceza ben burada olduğum halde. Ayriyeten 5 y ıl 

infazıını yakıyorlar; yani , toplama bakarsanız, 40 yıllık bir cezaya tekabül ediyor. Ben, hırsızlık yapınış ıın . Şey 

olarak da bakarsanız, 5 sene cinayetin cezasını yatıyoruın . Yani , bu ne demek oluyor an lamıyorum , bir türlü 
anlamıyorum . 10 yıl oldu; ben 5 yıldır yatıyoruın , yeni bana ceza veriliyor. Lütfen bu dosyamı bir tetkik edin. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Dosya numaran var mı senin? 
HÜKÜMLÜ 74- Tabii var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ver onu . . ( .... 'den dosyasına ait numaralar alındı) 
HÜKÜMLÜ 75 - Sayın Parlaınenteriın , bu savcı dokuz yıld ır Şanlıurfa ' da. Benim isıniıni veren ... 
HÜKÜMLÜ 69 - Ama, bilinen bir gerçek var; hep, bize farklı muamele ediyor. Mesela, V ASAT örgütünden 
gelen birkaç arkadaş var. Oruç zamanı tüm koridorlar gece saat 4.00'e kadar açık olmak şartıyla ibadet edildi; 
yani , burası, adeta bir tekkeye, bir zaviyeye dönüştürüldü . Atatürk köşesi on yı ldan beri olduğu gibi duruyor; yer
ler toz toprak, o şekilde . Bazı arkadaşları çağırıyor, senin kardeşinin durumu var, mahkemesi var; bana iş 

verirsen ... Burada gardiyan kendisi . Gardiyanın yetkisini gardiyanın kullanmasına müsaade etmiyor, müdürün 
yetkisini müdürün kullanmasına müsaade etmiyor. Burada, jandarınayla beraber, insanlar üzerinde büyük 
baskılar uyguluyor. Hakkında dilekçe yazdığımız zaman, tanıdık gardiyanlar "kardeşim, bu JiTEM'cidir, bu 
'vfİT'tir, kimse bunu buradan alamaz, siz ezi lirsin iz, falan arkadaşınız M. B. dilekçe yazdı diye sürgün edildi. Biz 
~, Urfa'da, yelpazenin solunda olduğunuz zaman; yani, ülkücü olmadığınız zaman hep ezihneye ınahkilınsunuz. 
: .:niın üzerimde iki tane silah yakalanmış. İstanbul'a götürmeye çalışın ı şım; yani , benim orada işyeriın var. lki 

' lc1htan dolayı, bir vatandaş telefon açıyor -bellidir- diyor ki: "Bunu ezin." Narkotik Şubesinde, ben, insanlık dışı 
:nı.. aıneleye tabi tutulduın. Bizzat bir amir ge ldi , beni sorgu ladı. Ben, gözlerim kapalı, ellerim kelepçeli sorguya 
ı .. oi tutuldum ve ben götürüldüğüın zaman, "seni biz jandarmaya götürüyoruz -M. Koınutanıın diye hitap edi-
}vrlar- öldüreceğiz, asacağız, seni kaybedeceğiz ... " Benim, artık, üstlenmekten başka; yani , bir an önce buradan 
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kurtulayıın düşüncesiyle üstlenmekten başka hiçbir çareın kalmadı. Şimdi. ben. şunu söylüyorum: İki silahla, 
si lah kaçakçılığına girenler, olur mu? Ben, kar amacıyla almamışım, düşınan sahibiyiın; şimdiye kadar üç beş 
silah üzerimde tek tek yakalanmış. Burada aşiret kavgaları var, aşiret çelişkileri var. İnsandan korkuyoruz. 
Devlete güvenın iyoruz ilk defa, açıkçası; alıyor götürüyor seni, kurşunu kafana sıkıyor. 
BAŞKAN OR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şu arkadaki aıncaya bir götürür müsünüz. Sizin isminiz nedir? 
HÜKÜMLÜ 79- Benim sorum şudur: Bu da bir insan . Şu gördüğün vatandaşın birisi hasta olduğu zaman, tabii, 
hastaneye götü rmek mecburiyetindeler. Bu savcının yetkisinde. Burada bir kişi battaniye içerisine sarılıp, sekiz 
tane askerle oraya gidip getirdiği zaman, o adam bir daha o hastaneye gitmek istemiyor; ilaç verilmiyor. Bize 
olmayan işkenceler yapılıyor. Bunların hepsi savcının yetkisindedir. Bu fakir; ne yapacak, ne diyecek? Bu fakiri n 
zaten eli kolu bağlıdır. Eğer, devlet buna el u zatınazsa, devlet yardım cı olmazsa, ne yapacak bu fakir? Benim 
sorunum budur. Yani, bir defa hastaneye giden, ikinci defa gitmek istemiyor; yani, işkenceden korkarak gitmek 
istemiyor. 
HÜKÜMLÜ 77 - Efendim, başka bir konuya değinmek istiyorum. ViranşehirCezaevinde, şu anda 12 Eylül 
yasaları işliyor. Oraya gitmenizi istiyorum; tavsiyem budur. Şu anda 12 Eylülü n şartlarından mahkum lar yatıyor 
orada. 
HÜKÜMLÜ 70 - Efendim, ben üç konuya değineceğim; bir cezaevi, iki karakoL Ben, bir yı l çocuk koğuşunda 
yattım; çocuk koğuşunda bazı yasaklar vardı. Bir yıl çocuk koğuşunda yattım. Sigara yasağı vardı, televizyon saat 
IO.OO 'da yatacağız, 1 J.OO'e kadar televizyonun başında kalmayacağını. Televizyon bizim odamızdan ayrı bir 
yerdeydi. Biz, bunların kaldırılması için bizi her sabah saat 6.00'da mecburi olarak başmemurluğu yıkayacağız. 
Saat 6.00'da bir çocuk kalkıp nasıl orayı yıkar? Kalkınadık ; biz 22 kişi örgütledik, açlık grevine girdik; aradan 
üç saat geçmeden Başsavcı geldi ; ...... , HÜS EYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) , üç saat içinde bizi içeri 
aldı, "kim bu açlık grevinde" dedi, "biz çocuk koğuşu haklarımızı aradık". Seçme gardiyanlarla bizi koridora 
çıkardı, bunlarla futbol maçı yapın. Üç saatlik bir açlık grevinde hakkımızı aradık; sigara yasağı. Üçüncü kısım
da gardiyan -akşamdır- sigarası bitmiş ; gelip biz arama yaptı, sigaralarımızı aldı. 
İkinci bir konu : Ben -kaptı kaçtı deriz- dışarıda biri 4 yaşında, biri 7 yaşında iki kız çocuğunun sokakta oynarken 
elinden düşürdüğü bileziği alıp kaçtım . Ben, suçum u itiraf ettim. Karakola gittim. Bana dediler ki: Üç suç ortag;ı 
adam başı 15 milyon verirseniz, 45 gün yatıp sizi bırakacağız, i şkence de görmeyeceksiniz. "Bizim param ız yok, 
bizi bırakın size getireliın" dedik, "yok, ailelerinizden isteyin" . "Ailelerimizi görelim", "yok!" 15 milyon için, suç 
ortağıının biri 19 sene 7 ay, ben 12 yıl, öbür suç ortağını 12 yıl, 44 yıl ceza aldık. 
Üçüncü konum; ne diyeyim , biz savcıınızdan şikayetçiyiz . 
HÜKÜMLÜ 75 -Asayiş Şubesinden , Emniyet Müdürlüğünde tecavüz edilmemek için, vücudumuzu paramparça 
ediyorduk. Urfa Emniyetindeki polis beş yıldır, yedi yı ldır burada; yani, sanki özel bir güç onu koruyor, sanki 
devletin çekirdek kadrosudur, o buradadır. Yani, ne yapacağımızı bilmiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Bütün bunları niye yapıyor? 
HÜKÜMLÜ 75 - Sen karakolda kendini kestiğin takdirde, seni elektriğe vennezler; fazla üstüne gelemez. Bunu 
yaptığında da -tuz mesela- daha beter işkenceler çıktı. Efendim, Türkiye'de hayvanat bahçesinde yaşayan hay
vanların gördüğü sıcaklığı, ilgiyi, onu bu mahkemede gömıüyorum; bir köpeğin gördüğü sevgiyi görmedim; bu 
zoruma gidiyor. 
HÜKÜMLÜ 75 - Bizzat Başsavcı , bana, Şanlıurfa E tipi kapalı cezaevinin açığa alınan müdürü A. A. hakkında 
yalan beyan vermem, cezaevine uyuşturucu getiriyor, cezaevinde uyuşturucu satıyor, mahkum ve mahkum 
ailelerinden rüşvet alıyor diye yalan beyan vereyim diye bana baskı yaptı. Kardeşim de yanıında yatıyor; 
kardeşinin dosyalarında sana yardımcı olurum. Cezaevinde bir yıl cezan kalmış, bu bir yılı daha iyi bir şekilde 
infaz edersin; ya uyuşturucu kullanabilirsin, adam vurabilirsin, her türlü şey; cep telefonu taşıyabilirsin , silah 
taşıyabilirsin ; bu imkanları sana sağlanın dedi . Ben, korkumdan, onun için kabul ettim . Bundan bir ay önce bu 
olay oldu. Ben, şu an ne korkuyorum , ne bir şey ... 
HÜKÜMLÜ 69 - Burada bir sürü insan vardır ; yani, Başsavcının inisiyatifinde gelişen şeylerdir; yani, bir yerin 
Başsavcısı inisiyatifinde gelişen şeylerdir. Burada adam var, kardeşini öldürüyor. Ağır ceza vermesi için, 
ülkücüler tarafından veya Başsavcı tarafından -biz ona inanıyoruz- diyor ki : De ki , benim kardeşim Apocuydu. 
Adam beş yıl yiyor, gidiyor aslanlar gibi. Gelin siz de ülkücü olun; vatana, millete faydalı olun . Yani, öyle 
deniliyor insanlara. 
HÜKÜMLÜ 75 -Bir şey söylemek istiyorum; devletin üst kurumlarından ..... tarafındaı:ı telefon edildi buraya. 
Onun iş ortağının kardeşi burada adam öldürdü; ... .. O insan, 17 yaşında bir çocuğu öldürdü; daha önce olay yap
masına, çocuğun kız kardeşini kaçırmasına rağmen 8 yıl 4 ay ceza aldı, şu an dışarıda. 
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10 NO'LU KOGUŞ 
(Saat: 20. 1 O) 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bizi tanıyor musunuz? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu olarak cezaevlerini geziyoruz. 
Ben Komisyon Başkanı Aydın Milletvekili Dr. Sema Pişkinsüt. Sayın Haşim Haşimi ' yi tanıyorsunuz; Diyarbakır 

Milletvekilimiz. Hocamız Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezinden , aynı zamanda felsefe profesörü. 
Sayın İsmail Vesek Bey Diyarbakır Tabip Odasından hekim, arkadaşımız. N evin Hanım Hacettepe Üniversitesi 
aynı kürsüden. Bir de Sayın Ferit Bora vardı milletvekili olarak; bugün aramızda deği l. Bu bölgeyi, Diyarbakır, 

Urfa, Mardin, Batman ve tekrar Diyarbakır olmak üzere bütün cezaevlerini geziyoruz, sorunlarınızı dinliyoruz. 
Zaten sorunlar belli. 
Bugün hemen hemen bütük koğuşları gezdik; iki koğuş kaldı , onları da bitireceğiz. O nedenle, cezaevinin şimdi 
yeni boyandığını , sağl ık sorunları olduğunu, beslenmeyle ilgili soru nlarını z olduğunu ; en çok da dışarıya çıkma 
konusunda rahatsızlıklarınızın olduğunu, başsavcıdan birtakım şikayet lerin olduğunu , keyfi muamelenin 
olduğunu, bunları söy lediler. 
Bunların dışında sizlerin bize söyleyecekleriniz varsa, onları bir dinleyelim . 
Bir de, tutuklama süre lerinin çok uzun oldugunu, yargının geç oluştuğunu, birtakım insanların bakış açısı 

nedeniyle de yan lı ş muameleye katıldığ ını ; ayrıca, bütün koğuşlardaki herkes, yarı açık taraf da dahil olmak 
üzere, göza ltına a lınma ve sorgu ianma yerlerinde, nezarethanelerde, karantina, g iriş yerlerinde, hepsinin, hiç istis
nasız işkenceye uğradığını söyledi ler. Bunların ne kadarına katılıyorsunuz? Sizlerin bize söyleyeceğiniz var mı? 
Bu anlatılan sorunların var olduğu fikrine katılıyor musunuz? ("Evet" ses leri) 
Suyunuz yok, s ıcak suyunuz yok, banyo imkanınız yok; bunlar tamam , cezaevine ait bilgileri aldık ; ama, sizin 
başka söylemek istedikleriniz, ekieriniz varsa, buyurun . 
HÜKÜMLÜ 81 - Ben doktoruın . Bizim koğuş arkadaşlarımızın adına konuşuyorum . Ben buraya Maraş ' tan 
geldim. Geleli Uç ay oluyor. Üç ayda kentteki izienim im şu: Buradaki arkadaşların en büyük sorunları ilaç sorunu. 
İkincisi ; burada en büyük sorun , burada gece lambalar sık sık sönüyor ve devamlı olarak yarım saat, bir saat 

kadar karanlıkta kalmış oluyoruz. Yani , jeneratör sadece dışarıya aydınlatınaya veriliyor. Aydınlatma sorunu 
hakikaten bayağ ı sorun burada. 
Bir de, burada arkadaşlarımızın bahsettikleri -tabii, ben yeni olduğum için- sorunlarından bir tanesi görüş yer
lerindeki izdihamlar; orada sorunlar var. 
Bir de, burada çoğu nikah yapılmamış vaziyette; bu bölgenin bir gerçeğ idir. 

Bir de, buradaki bayram görüşlerinde, örneği n burada tutuklu arkadaşlar var. Diğer koğuşlarla inibatları var. 
Bayramda görüşmek istiyorlar. Bunu da herhalde idare çözebilir. 
En önemli olan şu var: Biz geld ik , burada bazı arkadaşlarım ız, el işlerinin burada yapılması ; biz burada bazı şey
leri alışt ırdık . Örneğin bu abajuru gösterdim, burada tüm arkadaşlar hemen hemen yapıyor. Sanat yapılıyor. 
Gördüğünüz gem ileri arkadaşlar yap ıyor . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yapabiliyor musunuz onları , para kazanıyor musunuz? 
HÜKÜMLÜ 81 - Burada arkadaş lar uğraşıyorlar; fakat, yapm ış olduğumuz siparişler gelmiyor. Daha önceden 
vermiyorlardı. Şimdiki MüdürümUz sağ olun, bize o hakları verdi ; şimdiki MüdürümUz yardımcı oluyor bu konu
da. Malzemelerden getirmesi konusunda. Arkadaşların çoğun daha önceden kantinden iplik filan şey yapıyordu. 
Bunların kantine gelmesinde yardımcı olunmasın ı istiyorum . Yeyahut da idare bize kalkıp da güvence açısından 
eğer sözde bir i şyeri verilmesi nde; sabah gidip akşam gelm ek üzere ... Genelde sorunlarımız bunlar oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. P İŞKİNSÜT - Başka arkadaşlardan söy leyeceği olan var ını ? 
HÜKÜMLÜ 81 - Efendim , bir konu da ha va r. Buradaki a rkadaşların çoğu mahkemeye gidip geldiği zaman, 34 
gün , 35 gün mahkeme gün at ı yor. Eğer, 31 gün; yani , bizim bildi ğimiz kadarıyla , mahkeme günü 31 günü geçtiği 
andan itibaren, o arkadaşın tahliye olması gerek ir diye bir soru n vardı ;çünkü , aynı bu durum Elazığ ' da oldu; 
mahkeme 34 gün atılmıştı. Dışarıdan arkadaşım ız müracaat etti ve Bakanlıktan bunlar direkt olarak dedi, tahliye 
etti ge ldi . Tekrar tutuklandı , geldi ; ama, mahkemece o gece bırakıldı. 
SEYYİT HAŞIM HAŞİMİ (Diyarbak ır)- Mahkemeye gidip dönüşlerde bir s ıkıntı yaşanıyormu ş. Sayın Başkan 
zaten ifade etti , bunları çoğumuz biliyoru z, duyduk. Bizim duymadığımız özel bir şey var ını ? 
HÜKÜMLÜ 83 - 23 senedir yatıyoruın. 6 ay ceza almışım; 22,5 sene infazını yak ılmış . Ben, Sayın Adalet 
Bakanına müracaat ettim iadeyi mahkeme için ; kimse ilgilenmedi . Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısına müracaat
ta bulundum, yine iade-i mahkeme şeyi açmadı lar. Ben dokümanlarıının hepsini yazı olarak yazdım , arkadaşlarım 
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getirecek. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bize vennez misin bir tane? 
HÜKÜMLÜ 83. - Veririm. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sag olun. Kayda aldık o zaman . 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Ne istiyorsun? 
HÜKÜMLÜ 83- İade-i mahkeme açılmasını istiyorum. Altı ay ceza almıştım bir yaralama için ; o ceza yaralanan 
şahısın da şimdi noter huzurunda ifadesi mevcuttur davacı olmadığına dair. O yara lama işleyen şahıs da, şimdi 
onun da ifadesi noter huzurunda mevcuttur bu işi yaptığına dair, bu kadar infazlı olduğuna dair. Vicdan azabı 
duyuyor. .. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Yani , yaralama eylemini yapan şah ı s vicdan azabı duyuyor, itiraf ettigi 
halde .. . 
HÜKÜMLÜ 83 . - Evet. Noter huzurunda. Şimdi ifadesi dosyada mevcuttur Bir de davacı olan şahıs ; yani, 
yaralanan şahıs da, -hafif bir yaralaınadır- kendisi de davacı değildir; yani, o insan da davacı değildir. oter huzu
runda onun da ifadesi mevcuttur. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Verdiğiniz dilekçede hepsi var mı? 
HÜKÜMLÜ 83 - Hepsi mevcuttur. 
HÜKÜMLÜ 84 - Biz bu dilekçeyi Bakanlığa yazdık , bu arkadaşın dilekçesini Bakanlığa yazdık iade 
mahkemesinin açılması için ; ancak, bugüne kadar, yaklaşık üç ay oldu, bir cevap alaınadık. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- Peki , araştıracağız onu . 
Başka söylemek isteyen? 
HÜKÜMLÜ 85 - Müebbet ağır cezaya çarptırıldıın . ..... doğumluyuın. 19 ... ' nın altıncı ayının ... tarihinde, tarlada 
iki kişi vurulduğu nedeniyle aramızda kan davası vardı ; barışmıştık. Aramızda bir kin, nefret ve kan davası. O 
konudan 8 kişi tutuklandık . 

SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Aynı aileden mi? 
HÜKÜMLÜ 85- 7 kişi aynı aileden; bir kişi de bizim ölenlerin öz akrabalarından . 7 kişi beraat oldu; benim üze
rimde de ınüebbet 1 O ay agır ceza aldım suçsuz yere; yani, ben, bu cezayı hak etmedim. Dosyaın Yargıtaya git
miştir. 

Bir de büyüklerimizden bir af istiyoruz. Burada hepimiz sıkıntı çek iyoruz. Yani bir an önce özgürlüğe kavuşmak 
istiyoruz. 
HÜKÜMLÜ 86- Siz Meclisin üyelerisiniz; bizim için bir indirim , bir af var mıdır? Haberiniz mutlaka vardır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cezaevlerinin aşırı derecede dolu olması , ceza adaletinin sağlanması, bu 
arada yeni Ceza Kanununun tekrar gündeme getirilmesi konuları içerisinde, altyapı çalışınalarının içerisinde 
fısıltı şeklinde düşünce var; ama, öyle yasa şekline gelmiş değil. Zaten, öyle bir şey de olsa, af olarak değil , ceza 
indirimi şeklinde. 
HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Sayın Başkanını , görüşme yaptığımız gerek askeri yetkili olsun gerek cezaevi 
müdürleri olsun; yani, idare olsun, herkes bunda mutabık ; aşırı bir dolgunluk var, aşırı bir yığılma var. Yani , 
böyle bir düşünce söz konusu . İnşallah gerçekleşir. 
HÜKÜMLÜ 87- Biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz; ama, burada malumunuzdur ki, karakollarda olan işkence
ler bitmemiştir. Televizyonlardan duyduğumuza göre bitmiştir, çözüm olmuştur; ama, hiç ben öyle tahmin etmi
yordum. Şu arkadaşların dörtte birinin suçsuz olduğuna dair ben kanaat getiriyorum ki , işkence yapıyorlar; bir ifti
radan dolayı veya bir kişi su.çu işlemişse, üç beş kişiyi ... Bu da, bilerek, katılarak olmuştur; bu malumunuzdur. Ben, 
bundan dolayı , büyüklerimize, bunu göz önüne alarak, bir ceza indirimi falan bekliyor, istiyorum. 
HÜKÜMLÜ 88 - 30-35 y ıldan beri esrar içiyorum . Üç dört tane sabıkam var, iki üç tane de raporum var; içici 
raporu m. 
Bir kilo esrar yakalattım , 7 aydan beri yatıyoruın. Emniyette gördüğüm işkence -Allah bilir- ne biçim işkence ; 

cereyanlara verdiler. Buranın ağır cezası , beni , Adana Kurttepe Adli Tıbbına gönderdi içici olarak. Bakırköy ' den 

ayrı içici olarak raporum var, Manisa 'dan ayrı var. Kurttepe'ye gittim bir ilgi görmedim. İki üç soruyla, beni baş
tan attı , bana rapor vermedi. 
HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Elindeki ne? 
HÜKÜMLÜ 88 - Elimdeki de dilekçe, size vereceğim . 
HÜKÜMLÜ 89- Burada, bizim cezaevinde, birinci s ınıf, ikinci sın ıf insanlar oluyor; insan ayırım ı yap ıyorlar. 

Bence, bugün, sabah erken, o revirdeki ağa l arı nıüşahedeye aldılar. Siz gittikten sonra, herhalde, yine odaya taşı
nacak lar. Ondan sonra, baz ı şahıslar, parası olan her kişi , müdür ve baş memur odalarında özel görüşme yap-
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tırıyorlar, bizim görUşmeci leri m iz geldigi zaman, bırakın ıyorlar . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Giden MUdUr mU yaptırıyordu, bu MUdUr mU yaptırıyordu? 
HÜKÜMLÜ 89 - Giden MUdUr yaptırıyordu. Zaten, açık açık yaptırıyordu; adam buraya geliyordu, koguşlara 
oturuyordu; "seni açığa çıkaracağız, bize bu kadar para vereceksin .. " 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bu giden MUdUr ne kadar slire burada görevdeydi? 
HÜKÜMLÜ 89 -Tahminen onyedi ay burada görev yaptı; onyedi-onsekiz ay; tam olarak bilemiyorum. 
HÜKÜMLÜ 81 - Burada 30 kişilik koğuşta 52 kişi kalıyor efendim; sağlık sorunları had safhada. 
Efendim, bir sorunumuz daha var . Asker girer içeri, aramasını yapar. Gerek hUkUmlU olsun gerek tutuklu olsun, 
Uzerimi cezaevi içerisinde arayaınaz; fakat, burada bu uygulama yok; asker bizzat arama da yapar. 
HAŞiM HAŞiM i (Diyarbakır)- Bu arama yaparken, kötli muamele, hakaret... 
HÜKÜMLÜ 81 - Arama yapıldığına şu var: Normal arama yapıldıgında, bizim buradaki bazı aletlerimiz, 
malzemelerimiz oluyor; idare tarafından veriliyor; kantİnden aldıkiarım ız. Bunları alıp götlirliyor. O zaman, bunu 
idarenin kendisi veriyor. Örneğin, makas var. Bu idarenin kanlininde satılıyor. 
HÜKÜMLÜ 90. - 1993 ' te buraya geldim. Eski idare tarafından bize ilaç verilirdi. Şimdi ilaç kesilmiş. Yani, bir 
göz merhem i bile vermiyorlar. Şimdi benim dişim hiçbir tane yok. Param yok ... 
HÜKÜMLÜ 81 . - Her zaman böyle gelin efendim. 
SEYYiT HAŞiM HAŞiM i (Diyarbakır)- Başka var mı? 
HÜKÜMLÜ 84 - Devlet bizi buraya koymuş ; suçlu veya suçsuz veya suçlu diyelim . Biz ıslah etmek için koy
muş ; ama, ıslahın dışında , ıslahtan çok, daha beter oluyoruz. Nedenine gelince; dışarıda ailemiz perişan; kinı
imizin çocukları annesinin yanına, kimimizin çocukları babasının yanında. BUtUn bunların yanı sıra, beni ıslah 

edebilmek için , burada bana bir iş imkanı yaratması lazım ; kapalı cezaevi olsa dahi. En azından, ben buradan çık
tığım zaman, bir sene, birbuçuk sene, hiçbir şey anlamasam bile, burada yapılacak olan kilçUk bir atölyede bir 
elektrikçilik, bir tesisatçılık , bir televizyonculuk. En azından bunları öğrenirinı , topluma faydalı olurum. Ama, 
bunu, biz, kendi beceriınizle, kendi arkadaşlarımızla çalışıyoruz. 
Teşekkür ederim. 

URFA 3 NO'LU KOGUŞ 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- TUmUnU gezdik. Zaten, bUtUn gittiğimiz cezaevlerinde böyle bir iki tane 
seçmekoğuş gezıniyoruz, hepsini geziyoruz. Buradaki sorunların içerisinde, banyo problem in izden, doktor olma
masından , ilaçlarınızı alamamanızdan, dişierinizi yaptıramamanızdan, yemeklerinizin çok sağlıklı olmamasın
dan, koğuşların biz geliyoruz diye boyandığından, aslında pis olduğundan, başsavcının keyfi uygulamalarından, 
askeriyenin eksikliğinden, kapıdan girişteki jandarmanın , karantinadaki, aranmadaki insanlıkdışı uygulamalar
dan, bUtUn gözaltına alma ve nezarethanelerde hepinizin işkence gördOğUnden bahsettiler. Hiç işkence görme-
dim diyen yok; içinizde var mı işkence görmeyen? (MahkOmlardan "Yok" sesleri) 
Bunun dışında , yargı sürecinin çok uzun oldugunu, tutuklu olarak da çok beklenildiğini , adalet konusunda da, 
artık çok zorlanıldığını, insanın inanası gelmediğini, parası olanların daha farklı ın.uaınele gördUğUnU, yaşam 

'koşullarını.. BUtUn bunların dışında -bunların hepsi söylendi, kayıtlarımıza da aldık- siz, bu koğuş olarak ilave 
başka neler söyleyeceksiniz? Duymadığımız, bilmediğimiz varsa, onları söyleyin. 
HÜKÜMLÜ 119 - işkence yapıldığı zaman, biteceği zaman bana imza attırdı , hatta gözlUğUm de yoktu; seni 
adliyeye göttireceğiz ... Adliyeye gitmeden, hastaneye gittik, hastaneyi bağladılar ... GöziUğUınU çıkarsam, sizi 
görmem fazla. ·sen şuradaki yazıyı göremiyorum, aramız ne kadar; 2 metre ... Sakatım, yani trafıgine çıksam 
menun olurum yani ben. 
SEYYiT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Bir daha söyler misin . GözlUğUn yoktu; gözlUksUz mU şey yaptın? 
HÜKÜMLÜ 119 - Evet. Hatta, gözlugum kırıktı , evdedir. Bunu yeni aldım . Hatta, bana, savcı A.Bey dedi ki, 
Yenişehir Karakolunda -bir tane daha Adıyamanlı isimlerini bilmiyorum- para ver, sana rapor alalım , ondan sonra 
seni serbest bırakırız dedi . Kendi elim izle ... 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Hangi tarihte oldu bu? 
HÜKÜMLÜ 119 - 6 ncı ayın 17'sinde falan . Tam 1 O glin nezarethanede kaldım ben. Eşi m le beraber kaldım 
orada. 
SEYYiT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır)- Yavaş yavaş ... Hangi yıl? 
HÜKÜMLÜ 119 -Geçen sene, 1997'de. 
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SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Devam et. 
HÜKÜMLÜ 119 - Ailemle beni tehdit ettiler, buraya suçsuz olarak geldim . inanın , benim gibi niceleri var. Para 
mı verelim? Generale para mı yedirelim; ondan sonra bizi şey yapsınlar ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Var mı öyle? Yapılıyor mu? Yapılınca oluyor mu? 
HÜKÜMLÜ 1 19 -Oluyor. 
HÜKÜMLÜ 120 - Türkiye'nin her yerinde mevcuttur rüşvet. Parası olan kurtuluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunu siz gördünüz mü? Kendiniz şahit oldunuz mu? 
HÜKÜMLÜ 120 - 5 yıldır Urfa kapalı cezaevinde yatmaktayım . İlk defa, bir insan hakları heyetiyle, müfettiş 
heyetiyle karşılaşıyorum . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Milletvekilleri gelmiyor mu? 
HÜKÜMLÜ 120 - Gelmişse de, duyumlarınıza göre, yemek yedirilmiş kendilerine. (Gürültüler) 
SEYYiT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır)- .... kardeş , şimdi, dedin ki, 5 y ıldır ilk defa insan hakları heyeti geliyor 
dedin. Daha önce, hiç, sizin ilinizin milletvekilleri yahut başka İnsan Hakları Komisyonu üyesi geldi mi gelme
di mi buraya? 
HÜKÜMLÜ 120 -Geldiyse de görüşemedik. Duyumlarımıza göre, kendilerine ziyafet çekilmiş. 
SEYYiT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır)- Kimlere? 
HÜKÜMLÜ 120 -Gelen heyetlere ... 
SEYYİT HAŞiM HAŞiM i (Diyarbakır)- Yanınıza geldiler mi? 
HÜKÜMLÜ 120 -Hayır. Görüşemedik ... 
SEYYiT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır) - idareye gelmiş gelmemiş onu sormuyorum . Şunu soruyorum : 
Koğuşlara gi rdiler mi? 
.... ..... - Sayenizde, ilk sizi görüyoruz. 
HÜKÜMLÜ 121 -Yani, idarenin istediğ i koğuşlara girildi , idarenin elemanı bulunan kişilerin bulunduğu koğuşa 
girildi. Tecrittearada bir koğuşa girildi . Devamlı öyle oldu . Devamlı ge liyorlar; ama, burayı il gezen sizsiniz. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Başka konuşmak isteyen? .. Söyle ... 
HÜKÜMLÜ 12 1 - Ben ge ldiğimden beri , burada, bazı haklara karşı direndiğimden dolayı, idare ve askeriye 
tarafından işkenceye maruz kaldım . 

SEYYİT HAŞiM HAŞiMİ (Diyarbakır)- Cezaevinde ... 
HÜKÜMLÜ 12 1 -Cezaevinde ... 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMi (Diyarbakır) -Hangi dönemlerde? Tarihini hatırlıyor musun? 
HÜKÜMLÜ 12 1 -Her türlü .. . 
SEYYiT HAŞiM HAŞİMi (Diyarbakır)- Nasıl yani? 
HÜKÜMLÜ 12 1 -Girdiğimden beri , 5 sene zarfında ... Üç aydan sonra, belli dirençlerimiz oldu. Ondan dolayı , 
kaç kere işkence yapıldı, askf'riye olsun, bizzat, Müdür, açığa alınan değil , başkası da vardı, giden savcı da vardı. 
O zaman, 6 ncı koğuşun bahçesindeyken, bir arama bahanesiyle, benim üzerime saldırdılar. Ben, yine beraat 
ettim. Haklıyken , dosya açtılar; ifademi verdim. Ondan sonra yine haksız çıktılar. Ben, dosyadan beraat ettim. 
Sözde ben suçlu olarak görülmüştüm . Ayrıca, girişimimiz oldu tünelde, bize dediler ki kumu taşıyın ... İki seçenek 
verdiler. Bana orada yine işkence yaptılar. (Gürültiller) Üç tane hilcre vardır, biz affedersiniz oranın adını bokluk 
koymuştuk. Bakanlıktan gelen bir emirdir, cezası olanlar, orada infaz ediliyor. A. , onu da dile getirdi devamlı. 
İaşe gelmiyor. Ayrıca , ilaç şeyinde, belli ilaçlar alınıyor. Zaten, ilaç devamlı bedava. İdare, kendi memurunun 
kredisinden mi , şeyinden mi alıyor. Bağ-Kuı· ' dan , Sigortadan alıyor oradaki malıkuma veriyor. Yani, buradaki 
malıkumu lı iç kimse dilşilnmilyor. Arkadaşlarımızdan aldığımız duyum , buradan, bizim iaşemizden olan şeyden 
ç.:ıldı ğıııı. .. '.:ıvuş mu, onbaşıya mı ne verildi . Askeriyeye verildi . 

EYYIT lı ~l M HAŞİMİ (Diyarbakır)- Peki .... 
IIÜK ÜMLÜ 1~2 - 1994 yılında, PKK Uyesi olduğum iddia edilerek yakalandım. 
v zaımın , Nevıuza Uç giln kalmıştı , beni yakaladı polis. Benimle birlikte 5 yaşındaki çocuğum vardı. 
BAŞK , "t\1 DR SI- MA T. PİŞKİNSÜT- Kız mı oğlan ını ? 
llür-.u:vıU; 122 - Oğlan . 
Beni göturdillcr: kı ıni tanıyorsun , kimi tanımıyorsun , nereye kayıtlısın falan filan ... Ben, hiçbir yere kayıtlı 
olmad ığ ımı söyledim ve "PKK'dan kimleri tanıyorsun , birisini söyle, yakalat; sizi bırakacağız" dedi . Ben kim
seyi ıanınıadığın ı ~öyledim . Beni aldılar ilk önce işkenceye ben tanımıyordum kimseyi , zaten, ben, a ffec.ıtbmiz, 
anadan doğına. k olları mızdan asıldık ve cereyan verildi . Bir de, ters kollarımdan, böyle, filistin askısı dcnilt::n :ıe
kil dı.: :ısıldıııı, o çocuk beni görilnce ağlamaya başladı. .. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çocugun yan ında yaptılar? .. 
HÜKÜMLÜ 122 -Çocuk benim yanımda ve ağlıyordu. 
Dedim ki, çocuğa vurmayın; çünkü, çocuk ağladıkça vuruyordu çocuğa . Ben dedim ki, vurmayın çocuğa, ne 
istersen yap bana. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- 5 yaşındaki çocuğa vuruyordu! .. 
HÜKÜMLÜ 122. -Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Elektrik mi verdi ler o arada? 
HÜKÜMLÜ 122 - Elektrik verdiler. kaba dayaktan tutun, her türlü küfür, hakaret, her şeyi yaptıl ar . Ben dedim 
ki, çocuğumu dövmeyin, ne isterseniz onu yaparım . Yani , kendi şeyime dayanıyordum . Yani, dayanıyordum 
derken, yapabileceğim bir şey yoktu daha doğrusu . Bana, birkaç isi m yazdırdılar . O zaman, özgeçmiş diye 
özgeçmiş nedir, onu bilmiyordum ; çünkü, okumamıştım , cah il bir insanım- bazı yazılar yazdırdılar orada. O 
yazılar , delil olarak bana karş ı kullanıldı. Bana "sizi bırakacağız" dediler. Benim dosyama eklenen kişiler de, 
daha önce yakalanan kişiler. Onları da, benim dosyama ek ledi ler, bununla ilgisi vardır, ili şk i si vardır dediler ... 
Bunlar, iddianameye geçi rilmiş . iddianame geçirildi ve ben, o güne kadar, böyle, polisin veya yargının , 

yasamanın . böyle bir şey yapabi l eceğini kim söyleseydi inanmazdım . ihtim al vermezdim, inanmıyordum . Yani, 
bir ülkenin güvenlikten sorum lu kişilerinin , kendi vaıandaşına böyle bir şey yapabileceğine, hiç ihtimal vermiyordum. 
SEYYiT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır)- O zaman güveniyordun yani? 
HÜKÜMLÜ 122 -Sonsuza kadar ... 
SEYYiT HAŞiM HAŞ iMi (Diyarbak ır)- Şimdi güveniyor musun? 
HÜKÜMLÜ 122 -Nas ıl güveneyim?! Benim başıma böyle bir şey yapana 
Bir polis memuru ve onu dinleyebilmiş savcı ... Ben, nasıl güveney im o savc ıya?! 

Savcıya götürilidüm ve dedim ki , böyle bir şey yoktur. O yazılara dayanarak, beni , PKK'ya üye yaptı ve 12 yıl6 
ay ceza yedim. İ şte, şu an, kendimi ve ailemi, bunlarla geçindiriyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar zaman yattın? 
HÜKÜMLÜ 122 -Şu anda, 5 inci y ıla girdim . 
SEYYiT HAŞiM HAŞiM i (Diyarbakır)- Örgüt üyeliğinden mi? 
HÜKÜMLÜ 122 - Evet. 
Şu anda düşünüyorum ki , buradaki insan ların durumu benimkinden daha farklı deği ldir . Yani , bu sorunun, 
bireylerle değ il , kökten çözü lmesi gerektiğine inanıyorum ve buradaki insanların yüzde 50's i suçsuzdur, işkence
den, zorla, polis, kendisini biraz daha başarılı gösterebi lmesi için suçsuz insanları bu gibi şeylerle, birçok insanın 
hayatını karartıyor. 

Aslında, mesele, daha çok iş. sizin gibi, milletvekilierine de düşüyor. Yani , insanların , bu ülkenin temsilcisi 
sizsiniz. Bu insanların bu kadar ezi lmesi, in sanların haks ı z yere bu kadar ezilmesine izin verilmemesi gerektiğine 
inanıyorum . Böylece, devletin , bu insanların sorunlarından kaçmaması gerekir. 
Nereye kadar kaçacağız? insanlarımızın sorunlarını halletmeden nereye kadar kaçacağız? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Urfa ' nın kaç milletvekili var? 
Peki , neden, sizce ge lmiyorlar? ilin milletvekilleri neden ge lmiyor? 
HÜKÜMLÜ 123 - Bayramdan bayrama gelirler ... 29 Ekim mesela, aç ık görü ş günleri gelirler. Ya da Kurban 
Bayramı ya da Şeker Bayramı gelirler. Geldiklerinde, va li , savc ı , koğuş mesulleri getirir. Geldikleri zaman, nor
mal , her günkü konuşma "Allah düşürmesin , bundan sonra inşa llah cezaevlerini güzelleştireceğiz ... " Tabii, gi t
tikçe kötüye gidiyor. Başka bir şey yok; tokalaşıyoruz Tugay Komutanıyla , hadi gü le gü le ... Birer tane de kola 
içirirler, tekrar koğuşlara geliriz. Özellikle, bir de, aç ık görüş l erde gelirler. 
HÜKÜMLÜ 122 - Bir konuya daha temas etmek istiyorum . O gün, burada bir arkadaşımız zehirlendi gece; 
arkadaş kapıya vuruyor. Bize ge ldi ve dedi ki "suçu nedir?" Yani , ölen, insandır. ihtiyac ı olan, doktora giden bir 
insandır, suçlu değildir; bu da diyor ki suçu nedir? Biz, PKK'ya yardım yatak lık dediğim izde, o insanı götürdüler, 
midesi yıkanması gerekiyordu, zehirl enmişti. 

SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbak ır)- Siyasi koğuşta değ il mi? 
HÜKÜMLÜ 122 -Hayır değil ; tarafsız . 
Yani , bir insan ı suçuy la değerlendirilmesi veyahut suçu .. Ölen insandır, ölen suçlu değ il. Burada, arkadaşımız 
gitti, A.B. adında arkadaş ımız ve midesi y ıkanmadan , orada, sadece polislerin müdahale etmesi , doktorun sess iz 
kalması , bir i ğne yaptırıp tekrar ge ldi . Biz, burada, tekrar yoğurt falan verdik, arkadaşımızı kurtardık . Yani , bura
da, bir insan suçuyla değerlendiriliyorsa, insan olarak değerlendirilmiyorsa, bunların Uzerine eğilmemiz gerekiyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Seni niye öbü r koğuşa almıyorlar? Siz mi istemiyorsunuz? 

48 



HÜKÜMLÜ 122 -Ben gitmedim. 
1997 Temmuz ayında, aynen böyle bir arkadaşımız, .... adında -PKK o da, bağımsız olarak kalıyordu- kapının 

yanında yığıldı. Biz, idareyi çağırdık. Araba yok, bilmem ne yok. Adamı götilrdiller, adam kapının dışında öldil 
diye geldiler. 
Yani, burada, insanların hayatı .. . Bu cezaeviyle birlikte beş cezaevi gezdim, hemen hemen tilmilnUn ortak yan
ları vardır; ama, Urfa Cezaevi insan yaşamına, hiç yaşanmaz cezaevidir. Mesela, kantin , görilş gilnil, hiçbir şey 
içeriye alınmıyor, hepsi kantİnden alınınası için, hepsi iki katı mahkumlara veriliyor. Yani , şahsen , bu sorunları 
görilyorum. Mahkum, sesini duyuraınıyor. Kimisi korkuyor, kimisi tehdit ediliyor, kimisi bilmem ne yapılıyor, 

kimisi silrgUn ediliyor. 
HÜKÜMLÜ 124 - Hastaınız olduğu zaman, idare gerekeni yapıyor ; fakat , askeriye götürınilyor. Askerler de , 
başsavcıdan yetki alıyorlar. Yani , şu an, hapishanemiz, askeriye ile Başsavcının elinde. Mildilrün olsun, gardiyan
ların olsun hiçbir şeyleri yok, fonksiyonları yok. Askeriye ne derse o şekil oluyor. 
HÜKÜMLÜ 125 -4 yıldır cezaevindeyiın , hala tutukluyum , ınahkemem devam ediyor. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Kaç yıldır ınahkeınen devam ediyor? 
HÜKÜMLÜ 125 - 4 yıl 2 aydır. Örgüt üyeliğinden yargılanıyorum. İlk başta Adıyaman 'daydım , bir yıl orada 
kaldım. Biz, dört kardeştik . Bir yıla yakın mahkemeye çıktık . Benim iki kardeşim tahliye oldu. Tahliye olur 
olmaz, araya onbeş gün girmeden, geceleyin saat 9'da, biz polis, kapıyı açın falan ... Ailem, onları tanıyor. Onlar 
Viranşehir Emniyetinde olan polislerdir, bir de Özel Harekat timinden. Akşam iki kardeşimi aldılar. Ertesi gUn, 
Viranşehir ile Ceylanpınar arasında gördük cesetlerini . 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Hangi tarih? 
HÜKÜMLÜ 125 - 1995'in 3 üncü ayında olması lazım . Viranşehir Emniyetinden ş ikayetçi olduk. Onlar, bizim 
haberimiz yok, almamış ız dediler. Oysa, akşam kendileri geldiler ve sorgu için alıyoruz, tekrar bırakacağız dedi
ler. Herhangi bir sonuç da alaınadık. Ondan sonra, evimizi oradan taşıdık . Viranşehir Emniyetinden dolayı baskı 
oldu. Şimdi , şu anda, burada oturuyoruz. 
Ben, yaklaşık, 4 yıl 2 aydır hala tutukluyuın. Hakkıında açılan iddiaınede herhangi bir delil de yoktur. Yine de, 
bir tilrlu tahliye olaınadım . 

SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Ne hissediyorsun? Yani adalete karşı .. .. 
HÜKÜMLÜ 125 -Adalete karşı, DGM'ler hukuk değil, hukuka dayanıklı değil ... Şu an, zaten, iddianarnem de 
herhangi bir delil, tespiti de yok. Ceza verilecek bir durum da yoktur. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Onu sorınuyorum. Bir insan olarak, neler hissediyorsun? 
HÜKÜMLÜ 125 -Ben inanmıyorum Türkiye 'de hukukun olduğuna. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- GOvenini kaybettin? .. 
HÜKÜMLÜ 125 - Güvenimi kaybettiın . Neden ; çilnkil, 4 yıl 2 ayd ır tutukluyuın . Eğer cezalıysaın cezaının ve
rilınesini istiyorum . Zaten , mahkemeye gidiş gelişlerde de zorluk çekiyoruz. Elleriınizi sıkı şey yapıyorlar, yolda 
ihtiyaçlarımızı da karşılaınıyorlar . 

Sayın ınilletvekiliın, bir şey söylemek istiyorum. İki kardeşinıle ilgili , sizin bir şey bulınanızı istiyorum. Çünkü, 
Viranşehir Emniyeti tarafından götürüldüler .. . 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Kardeşlerinin adı neydi? 
HÜKÜMLÜ 125 -Kardeşlerim, ...... , .... . İkisi de evliydi . 
SEYYİT HAŞiM HAŞiM i (Diyarbakır)- Çocukları var mıydı? 
HÜKÜMLÜ 125 - Birisinin 5 çocuğu var, birisi yeni evliydi. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Kaç yaşındaydılar? 

HÜKÜMLÜ 125 -Birisi 25, diğeri 35 yaşındaydı. 
Sayın ınilletvekiliın bir şey söylemek istiyorum: Bunların tek suçu Kürt olmak; yani , başka hiçbir şey değildir. 
Eğer, suçları olsaydı , zaten cezaevinde çektiler. Eğer, bir ceza olursa, yargı önünde ceza olması gerekir. 
Yani, tamamıyla, Viranşehir Emniyeti tarafından organize edildi. 
HÜKÜMLÜ 126- Geçen sene, 1 inci ayın 4'ünde nezarete alındıın . Araziınizde bulunan cesetten dolayı , adıma 

cinayet olarak saplandı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Oturun .. . Oturun. 
HÜKÜMLÜ 126.- Kötü anılarıını yaşamak istemiyorum. 
O zaman, gözaltına aldılar. Gözaltındayken işkence yaptılar; eşime, 5 yaşındaki kız çocuğuma kadar. Siviller 
tarafından bana işkence yap ıldı. Sivil polisler değil .. . .... Muhtarı M. bana işkence yaptırdı ve bana boş kağıt imza
lattırdı. Ölen ınaktuliln cesedini benim Uzerime sapladı. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Muhtar mı yapıyor bu i ş l eri ? 
HÜKÜMLÜ 126.- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Karakoldamı yapıyor'l Nerede yapıyor? Muhtarla ne alakası var? 
HÜKÜMLÜ 126- Muhtar ge liyor Cinayet Masas ına onlarla beraber ve diyor ki "niye konuşmuyor bu adam ... " 
Ben, yapmadığım bir olayı, nasıl itiraf edeyim de, beni as ın diye ... 
5 yaşındaki küçük kız çocuğumu, önümde tokatlayarak ve eş ime işkence yaparak, bir bayan polis olmadığı 
takdirde, benim eşime, erkekler tarafından işkence yapılıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yaptılar? 
HÜKÜMLÜ I 26- Sesi geliyor, beni dışarı alıyorlar ki , eş imi çağırıyorlar kızım la beraber; sesleri ge liyor, hakaret 
ediyorlar, küftlr ediyorlar neden bize yardımcı olmuyorsun diye. 
Şu ana kadar da, izleri burada. izleri heyete sundum. Sigara bastılar ; kalçamda ... (Gürültüler) 
HÜKÜMLÜ 127- Bir yıldır cezaevindeyim. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Nerelisin? 
HÜKÜMLÜ I 27- ..... lıyım . 
Ondört aydır buradayım. On ayd ır ailemi, çocuklarını görmedim. 9 dokuz çocuğum var; kimsem yok. Sakatım, 
avukatım da yok, suçumu da bilmiyorum. Mahkemeye getirilip götürülüyorum ; suçumu bilmiyorum, ney le isti
nat ediliyorum ve niçin alındım merak ediyorum; suçumu bilmek istiyorum . 
Beni araştırın , sorun; suçum ne? Sahipsiz kaldım , Meclisten derdime çare bulmasını istiyorum. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Niçin alınmış? 
HÜKÜMLÜ 128 - ... cezaevindeyim ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Karar ... İkinci Ağ ır Ceza Mahkemesi Şanlıurfa ... (Gürültüler) 
HÜKÜMLÜ 129- 1993'ün ikinci ayında iki yaralama olayım var. Komiser ge ldi , beni evden aldı. Ailen PKK ' lı 
olduğu için, Emniyete kadar gel ve "bunu öldürün" dedi . Emniyet amiri "ailesi gördü, öldüremeyiz" dedi . O 
zaman "bunu bahçeye götürün, 3 kişi .... zaman, yerine götürün" dedi . 3 kişiyi orada öldürmüşl er. 3 kişiyi orman
da öldürmüşlerdi, beni de oraya götürdüler, bu PKK ' lı ; öldürün diye ... 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Öldürülen 3 kişi kimdi ? Emniyet Müdürü kimdi? 
HÜKÜMLÜ 129 - .... Komiser var bir polis; tayini çıkmış şeye gitm i ş ... Polis de dedi ki , ailesi tarafından 
görülmüş, öldüremeyiz. O zaman, buna işkence yapın dedi . Bana işkence yaptılar. Gözümil kapattılar, iki üç gün 
işkence yaptılar. 

HÜKÜMLÜ 129- Askı yaptılar. Bakın , hiWi izleri var. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- 5 senelik izler görülüyor. 
HÜKÜMLÜ 129- Sıcak naylon döktüler efendim. Elimi bağladılar ; ifade vermeden ... Dedim ki, hiçbir şeyden 
haberim yok; iki yaralamadan 36 sene bağladılar. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- İki yaralamadan 36 sene verdiler! 
HÜKÜMLÜ 129- Evet. 
Savcıy la İşbirliği yaptı diye ... 36 sene cezam var ... 
HÜKÜMLÜ 130- .... ... lıyım. 
Şanlıurfa ' da dükkanı m vardı. ..... 'da kalıyordum . Benim yeğenim vardı , bir de am calarım vardı. Arabay la önümü 
kestiler, sekiz kişiler. Camiden çıktığımız zaman, arncam bizi evine getirdi, önümüzü kestiler. Adamı vurmaya 
devam ettiler, karanlıktı , kimin vurduğu belirsizdi . Ben de bir hafta i şkence gördüm. Beni askıya aldılar. Zorla 
sen suçu alacaks ın dediler. Ben, vurmadım diyorum ... Sonra, zorla işkenceyle , benim üzerime aldırttılar. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Ceza yedin mi? 
HÜKÜMLÜ 129 - Hayır. Ben ceza yemedim. 16 ncı aya girdi, hala yatı yorum. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Mahkemeye gidiyorsun ... 
HÜKÜMLÜ 129 -Mahkemeye gidiyorum . Evim i, dükkanı mı , arabam ı , bütün eşyalarımı satttırdım . 8 milyar bun
dan önce gitti, hala da bana ceza veremiyorlar. 
HÜKÜMLÜ 131 - .... cezaevinden buraya geldim. Aslen ..... liyim; ama, doğına büyüme .... .. liyim . 
Buradaki uygulamayı , Mersin Cezaevinde de bir ay yattım ; ama, hiçbir şeki lde görmedim. Orada, kantİn ihtiyaçlarımız 
dört dörtlük karşılanıyordu. Burada, kantine herhangi bir şey yazdırdığımızda, affınıza s ığınarak şunu belirteyim. 
Kantimiz, iflas etmiş bir bakkal gibidir. Hiçbir ihtiyacımızı doğru dürüst karşılayamıyoruz. Kantinci arkadaşa 
yazdırdığımız şeylere, genelde yok çekiliyor. İhtiyaçlarımızı karşılamayamadığımız gibi, artı , burada, şu anda içmesuyu 
olarak !<ullandığımız suyumuz, sağl ıklı değil ; ne idüğü belirsiz bir kuyudan geliyor, bu su da kısıtlı olarak akıyor. Sabah 
?'den saat 8'e kadar, öğlen saat 12'den saat I 'e kadar, akşam sayımdan sonra ... Artı , burada, sıcak su verilmiyar bize. 
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SEYYİT HAŞiM HAŞiM i (Diyarbakır)- Bizim duymadı~ımız şeyler var mı? 
HÜKÜMLÜ 131.- Ben, Ramazan Bayramında diş agrısı çekiyordum . Dişimin agrısından dolayı revire çıktım . 

Revirde, beni devlet hastanesine sevk ettiler. Devlet hastanesine gitti~imde , ellerim kelepçeyle dişçi koltu~una 
oturtuldum. Dişçi koltuguna oturdugunıda , doktor, muayenesi esnasında bana "senin dişinde ufak bir çilrük var; 
biz bunu çekmeyelim, seni sevk edelim, dişini tedavi edelim . Bizim burada elimizde bulunan imkantarla senin 
dişinin tedavisi yok, sadece diş çekmek için elimizdeki aletler yeterlidir" dedi . Oradan asker atladı ve "bu, 
savcının emridir. Savcının emri oldugundan dolayı , dışarıya, doktora sevk yapamıyoruz." dedi. Diş doktoru da 
bana sordu ve "ne yapmamız gerekir" dedi . Ben de, dişi çek dedim. Başıma geldi , koltugun yanına geldi, dişimi 
çekecekti "kardeşim ben senin dişini çekmiyorum" dedi. "Bu, insanlıkdışıdır; dişinde ufak bir çilrük var, bunun 
için ben senin dişini niçin çekeyiın , sana ilaç yazayım , ilaç tedavisi gör" dedi . Ben, kendisine izahatta bulundum, 
Doktor Bey siz insani yönden konuşuyorsunuz, ama, kendim, bildigiın ilaçları da aldım , bir tilrlU neticeye ulaş
madı , dişinı agrısı durduramıyorum dedim , o da, "çekıniyorum" dedi . İlaçlarımı yazdı , buraya geldim. Ağrı devam 
edince, onbeş yirmi gün sonra, bir daha gittim, bu sefer yine aynı şeyi söylediler. tedavisi olması gerekiyor. Ben 
de, artık bu acıya dayananııyoruın , dişimin çekilmesini istiyorum dedim. Ben dayanamayınca dişimi çektiler. 
Ben, burada, savcımızın bize karşı. .. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Hangisi? 
HÜKÜMLÜ 119- Dektorun ismini bilmiyorum ; çünkü, burada Devlet Hastanesine gönderiliyoruz. Onlarla tanış
ma gibi olasılıgıınız yok. 
Savcımızın olayı şudur : Demin, arkadaşlarım bir konuya egilmişti. Ben biraz degiştirmiş oluyorum da ... Siz sor
dunuz, Urfa'nm milletvekilleri var, gelip sizi ziyaret etmiyorlar mı diye. Urfa 'da aşiretçilik vardır, milletvekil
lerin hangisini araştırırsan ız araştırın , bir aşiret reisidir. Yani , buradan seçilen bir milletvekili , iş yapacagım diy
erek, görev yapacağım diyerek değil , namına nam katmak için .. . Aşiret sahibi olan insanlar, şahsı olarak, örnegin 
siz benim bir akrabanısınızdır, Urfa milletvekilisinizdir; siz gelip, benim şahsiyetimle ilgilenmişsinizdir. Zaten, 
ben sizin kimliğinizle, her türlü roleransa sahibimdir. Bizim gibi milletvekili akrabası olmayan insanlar, normal 
köylü vatandaşlar, hiçbir vasfa sahip olmayan arkadaşlarımız ne olacak? Bazılarıınız suç işlemiştir. Suçu hiç 
kimse isteyerek işlemez. Bizi bu yola teşvik edenler de, zaten başımızda bulunan büyüklerimizdir. İnsan , bile bile 
kendisini ateşe atmaz. Bizi teşvik etmişlerdir, biz de bu ateşe girmişizdir. Ama, bizim seçtigirniz insanlar, bizi 
tanı anlamıyla temsil etmiyor. Bizim sorunlarıınızia ilgilenıniyorlar. Gazeteden duyuyoruz; af çıkacak , yasa çıka
cak ... Burada, hepimiz kara kara düşünüyoruz. Acaba, af ne zaman çıkacak? Acaba yasa ne zaman çıkacak? 
Arkadaşımız arkadaşınııza soruyor? Ondan sonra şu kanıya varıyoruz: Herhalde milletvekillerimizin hepsi 
yalancıdır, bizi kandırıyorlar. Herhangi bir şey yoktur. Bizim için çalışmıyorlar. Kendi cepleri için çalışıyorlar. 
Böyle bir kanıya varıyoruz. Yine, kaderİnıizle baş başa kalıyoruz. Şu anda, tek istegim, devlet büyüklerimize 
duyaracaksanız, bizimle tam anlamıyla ilgilensinler. Bayramlarda degil , normal günlerde de bizimle ilgilensinler. 
Biz, onların reklam aletleri degiliz. Oy zamanı degil, normal günlerde de ... Onları biz seçip getiriyoruz, ama 
bizim halkımız tam anlamıyla bilinçli olmadığı için, kimi seçtiğini bilmiyor zaten . _Sadece ismi olan bir insanı 
seçiyorlar, onu getiriyoruz. Gelen insan acaba benim sorunlarınıla ne derece ilgilenecek, onu da bilmiyor. 
Türkiye'deki adelet sistemi, tam anlamıyla yoktur. Ben, şahsen birbuçuk seneden beri , silah kaçakçılığından 
yargılanıyorum. Olayın nasıl neticelenecegini de bilmiyorum. Üzerimde fazla tespitte yok; ama, yine de 
yargılanıyorum . En azından benim cezamı verseler, buradaki, şu andaki koşullardan , şahsım olarak kaçabilirim; 
ama ... 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Ne kadar süredir tutuklusun? 
HÜKÜMLÜ 131- Birbuçuk seneden beri , hala devam ediyor. Cezaını vermiş olsalar, benim ailem Mersin'de otu
ruyor; Mersin Cezaevi veya başka yakın bir yerde cezanıı çekerim. Buraya görüşüm geldiği zaman, savcımız, 

özellikle görüş zamanlan burada arama yaptırıyor. Arama esnasında .. . Aramanın da kendine göre bir usulü vardır. 
Herkes kendi görevini yapıyordur. Ama, bizim zaten onurlarıınız çiğnenmiştir. Onurlarımızı tam anlamıyla 

çigneyerek degil , insancıl olarak aramalarını yapsınlar, çıksınlar . 

Ben, eger mümkünse, bu aramaların ... Tabii ki , demezler sizi aramaya geliyoruz diye; ama, bu aramalarını görüş 
dışmda yapsınlar. Bizim ailelerimiz onca zahmet çekip buraya geliyorlar. Çocuklarıyla , kardeşleriyle, eşleriyle , 

15 dakikalık görüş olacak, bunu da kısıtlıyorlar. 
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5 NOLU KOGUŞ 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu 
olarak, cezaevlerini geziyoruz. Bugün buradaki en son koğuş bu, cezaevindeki bütün koğuşları gezdik. 
Ben, Komisyon Başkanı Aydın Milletvekili Dr. Sema Pişkinsüt. Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim Haşimi'y i 

tanıyorsunuz. Diyarbakır Tabip Odasından İsmail Bey, Hacattepe Üniversitesinden bir hocamız da var. 
Bütün koğuşlarda dinledik. Genel anlamdaki soruları tekrarlamayacağız bu koğuşta . Adaletin cezaevindekiler 
için yavaş işlediğinden bahsedildi . Parası ve imkanları olanların daha hızlı yargılandığından bahsedildi. Cezaevi 
içindeki yapıların çok sıkıntılı olduğunu, biz geliyoruz diye her tarafın boyandığını , suların yeterli olmadığını , 

banyo yapamadıklarını, ilaçları alamadığınızı , sağlık problemlerinin olduğunuzdan , doktorun eksik olduğundan, 
bütün nezaretlerde, polis sorgulama yerlerinde ve jandarmanın olduğu yerde, eksiksiz işkence görtildtiğünden , 

kötü muamele olduğundan bahsettiler. 
Siz, bunlara katılıyor musunuz? (Mahkumlardan "katılıyoruz" sesleri) 
Bütün polis sorgulama yerlerinde öyle olduğunu biliyorsunuz, öyle mi? Hepinizde maruz kaldınız mı? Hepiniz 
maruz kaldınız ... (Mahkum lardan "defalarca maruz kaldık" sesleri) 
Ayrıca, hanımların ve soyadı tutmamasından dolayı diğerlerinin ... 
Görüş konusunda da, aranızda var ını tarafsız olup da açık görüşe çıkamayan? Siyasi mahkum olmamasına rağ
men, PKK tarafsız olup da, görüş yasağı verilen var mı? 
...... Bizim koğuşta yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sizin koğuşta yok ... 
Ayakta kalmayın , buyurun oturun . 
SEYYİT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır) - Bizim duyınadığıınız şeyler varsa, onları anlatın, daha iyi olur. 
Hepsinin tespitini yaptık, kasetiere alındı , zabıtlara geçti. 
Başkanın dediği gibi, bizim duymadığımız şeyler varsa, onları anlatın; çünkü, hemen hemen bütün bu koğuşlar
da ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Başsavcınm keyfi uygulama yaptığı söylendi. 
Siz katılıyor musunuz buna? 
HÜKÜMLÜ 134 - Keyfi uygulamalar oluyor; ama, kimin tarafmdan olduğunu bilmiyorum. 
Perişanlık çekiyoruz. Mesela, dayım geliyor, başka bir akrabam geliyor ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Hücreye götürülen var mı? Veya kendi isteğiyle hücreye gideniniz olu
yor mu arada bir? Hücre cezası için koğuştan götürülen oluyor mu; yoksa, kendi isteğiyle giden var ını? 

(Mahkum lardan "Oluyor" sesleri) 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Hepiniz adına , konuşmak isteyen arkadaş var mı? 
PROF.DR. iOANNA KUÇURADi - Hasta olanmız var ını ? (Mahkumlardan "var" sesleri) 
HÜKÜMLÜ 135 - Sirozum, Ankara 'ya gittim , Diyarbakır'a gittim. Cumhurbaşkanından özel af da istedim. 
Bilmiyorum, netice vermedi. 
SEYYiT HAŞiM HAŞiM i (Diyarbakır)- Siroz teşhisiyle... 
HÜKÜMLÜ 135 - Evet. 
PROF DR. iOANNA KUÇURADİ -Ve sarılık. 
HÜKÜMLÜ 135 -Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Kaç senedir? 
HÜKÜMLÜ 135 - İki sene oluyor ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaç defa hastalık geçirdin? 
HÜKÜMLÜ 135 - Devamlı hastayım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki . Dalağın büyük dediler mi sana? 
HÜKÜMLÜ 135 -Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Elinde bir rapor var mı? 
HÜKÜMLÜ 135 - Var. Rapor var, her şey doktordadır. Ankara'da var ... 
Ben , af da istedim Cumhurbaşkanından. istanbul'a gittim, adli tıbba bilmiyorum netice nedir, bir heyet bana 
baktı. 

HÜKÜMLÜ 137- Baskı altında kaldım , so;ıra beni buraya getirdiler. Mahkemede ceza verdiler, cezam şimdi bit
miş . Bu cezam temyize gönderilmiş, infazırnın yapılması için. Halbuki , tüzükte yok. 
SEYYiT HAŞiM HAŞİMi (Diyarbakır)- infaz için mi? 
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HÜKÜMLÜ 137- Evet. Açık cezaevindeydim ben. 3 gün soruşturmada kaldım , oradan işkence raporu da aldım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ne kadar kalmış cezanın bitmesine? 
HÜKÜMLÜ 137- Cezam bitmiş ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Yarı açıkta ne kadar ... 
HÜKÜMLÜ 137 - izne gitmiştim . Daha iznim vardı , beni gözaltına aldılar infazın yapılması.. . ben Adalet 
Bakanlıgına da mektup yazdım , dilekçe verdim ... 
HÜKÜMLÜ 138. - Varis hastalıgım var ayaklarımda . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Kaç yaşındasın? 
HÜKÜMLÜ 138 - 29 . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Ne zamandır var? 
HÜKÜMLÜ 138 - Dışarıdayken de vardı , burada azıttı. Doktora çıktım , beni hastaneye sevk ettiler. Hastanede 
doktor bakmadı , sadece iki tane ilaç verdi . Şu anda, çorap da yazdırdım dokrora. Dışarıdan aldırdım çorab ı. Şu 

anda varis çorabını kullanıyorum ; ama, fazla hareket kabiliyetim iz yok, dolaş·amıyoruz, 24 saat otu.ruyoruz bura
da . Geçmiyor bu hastalık .. . 
HÜKÜMLÜ 139. - Şu an, cezaevinde yatan gariban mahkfimlarımız var. Doktora çıkıp da ilaç alat ınyacak 
durumda olan hastalar var. Geçen sene oldu, ama, ilacıkendi paramızla alamıyoruz. Mümkünse bt. ilaçlardan bize 
verilsin, duydum bazı arkadaşlardan bu ilaçlar bize idare tarafından alınıyormuş , mümkünse bunu da ilave edin 
efendim. 
HÜKÜMLÜ 140 - Ben, cuma günü, idare tarafından revire çağrıldım . Tüberküloz tedavisi görilyordum 
Diyarbakır devlet hastanesinde. Bana, herhangi bir belgen var mı dediler? Ben, cezaevi fırarisi olduAumdan 
dolayı , sahte isimlerle yatıyordum . Beni bir hastaneye sevk edin dedim. Sevk ettiler hiçbir netice alamadıın . 

SEYYiT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır) - Peki, adalete güveniniz var mı? Genel manada söylüyorum ... 
(Mahkfimlardan "Hayır" sesleri) 
Yine, bir yurttaş olarak söylüyorum .. . 
Bu kötü muamele, bütün dünyada suç olarak tanımlanmış ; en ağır suçlardan . Ben, bütün koğuşlara, buraya 
gelirken, kötü muamele görmeyen kişi var mı diye sordum; olumlu cevap alamadım. Size de sorayım. Buraya 
gelirken, gözaltında, başka mercilerde, başka birim lerde, kötü muameleye manız kalmamış tek kişi var mı burada? 
HÜKÜMLÜ 140- Konuşamıyoruz. Bütün cezaevlerinde ... 
SEYYiT HAŞiM HAŞiM i (Diyarbakır)- Burada rahat konuşun. 
HÜKÜMLÜ 140 - Bütün cezaevlerinde, Emniyet Müdürlüğünde olsun, işkenceler kalkmış deniyor, maalesef 
devam etmektedir. işkenceler oluyor ... 
SEYYiT HAŞiM HAŞiM İ (Diyarbakır)- Peki , teşekkür ederim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Şimdi , adalette yargılanırken , hem sorgulama süreleri çok uzun hem 
adalet yavaş işl~yor, bir de, üzerlerinizde sadece bu bölgenin insanı olduğunuzdan dolayı da suç atılıyor diyenler 
oldu. Sizin dağda, daga çıkmış olan yakınlarınız, PKK'ya karışmış olan akrabalarınız var mı? 
HÜKÜMLÜ 138 -Hayır yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Var olup da, başka suçtan, kardeşi olduğu için veya abisi olduğu için 
üzerinize geliyor mu, böyle bir şey var mı? 
HÜKÜMLÜ 138 - Ben bir şey anlatabilir miyim . isıniın M. Ç .. Benim Bozova Emniyetinde, benim cezaevine 
girmeden önce, iki üç ay önce, benim ufağım bir emniyet bekçisini bıçaklıyor. Ondan dolayı Bozova Emniyeti 
kötü işlerinin karşı tarafını , onların şeyine göre, benim c.eza alacağıma göre bir ifade hazırlıyor onlara. Bozova 
Emniyeti ifade hazırlıyor onlara benim tutuklanınam için , yani dediklerine göre aksine ben 1 O sene ceza aldım , 

yani hiç işlemediğim bir suçtan dolayı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başka var ını? 
HÜKÜMLÜ 141- Benim adımA. Ö. Geçen 1994 ' ün 10 uncu ayının 24 'ünde bir olay oldu bizim köyde. Şimdi , 
askeriye tarafından bu olay yapılmıştır. 
SEYYİT HAŞİM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Hangi köyde oldu? 
HÜKÜMLÜ 141- Azyazma Nahiyesine bağlı Başören Köyü. Şimdi , burada, iki adam ölüyor, bir ay sonra orada 
bulunuyor. Ben Urfa'da olduğum müddetçe, bunlar araştırma yapıyor askeriyc, kimin Uzerine atalım , benim üze
rime atalım . 15 gün, terörist muamelesi bana yapıyorlar, 15 gün ... Siyasi değilim ; siyasi suçtan beni 15 güne yakın 

işkence altına koyınuşlar. 
Ayrıca, mahkemeye başvuruluyor, birinci ağır cezadan yakalandım , kendisine bizzat uzmanın ismini verdiğim 
halde, bir arkadaş daha var, ismini verdiğim halde, mahkemeye çağırıyorum gelmiyor, getirdiği zaman heyet 
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baskı altında kalıyor ve o suçun polislerin tutuklanması talebinde bulunuyorum; tutuklamıyorlar. Özel Harekattan 
tehdit geliyor birinci agır ceza, jandarma alayı tarafından . 

Ayrıca, ben, burada isim verdikten sonra, burada baskı yapıyorlar. Askeriye baskı yapıyor ; korkumuzdan bir şey 
diyemiyoruz. 42 sene beni mahkum sürdüler. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Ne kadar? 
HÜKÜMLÜ 141-42 sene ... 
Evet, yazık degil mi? Türkiye ' de insan hakları vardır diyoruz; insan hakları yok, hiç uygulanmıyor, insanı -affe
dersiniz- hayvan yerine, vahşi yerine sokuyorlar. Biz, adalet bekliyoruz, adalet istiyoruz; ama, maalesef, bulamı
yoruz. Nerede bulalım adaleti . Haklarımızı arayamıyorlar. 
HÜKÜMLÜ 142- Ben, .... Ben eskiden beri , bütün cezalarımı akıl hastanelerinde çekiyordum. Bu sefer getirdi
ler beni buraya tıktılar. Ne arayan , ne gelenim, ne soranım_ Beş , altı seferdir mahkemeye çıkıyorum , beni sevk 
ettiler, daha götürmediler. Her gün hakaretlerle karşı karşıyayım . 

HÜKÜMLÜ 143- Benim ismim .. ... ..... Köyünde oturuyorum . Ben geçici köy korucusuyum . Köyde olay oldu . 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır) -Geçici köy korucususun . 
HÜKÜMLÜ 143- Evet. 
SEYYiT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Hangi köyde? 
HÜKÜMLÜ 143- .. .. Köyü, ...... ' ya baglı . 
Köyde olay oldu, ben de ortaya girdim . Jandarmaya telefon açtım , jandarma "ortaya gir" dedi , ben ortaya girdim . 
Şu anda, benim üstürne ifade attılar. Ben burada yatıyorum . Benim iki tane hanımım var, oniki tane çocugum var. 
işte böyle oldu. 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Cezan kesinleşmiş miydi? 
HÜKÜMLÜ 143.- Yok, daha mahkeme oluyor, beş aydır yatıyorum . 
HÜKÜMLÜ 141 - Ayrıca, heyetin içerisinden, mahkeme içerisinden askeriyenin ; yani , sanki, askeriye o 
mahkemede oluyor, ifade verdigirniz zaman, üzerine yürüyor, hakim bey ortadan çıkarmak zorunda kalıyor, baskı 

altında kalıyor. 

SEYYİT HAŞiM HAŞiM i (Diyarbakır)- Mahkemeye baskı var demek mi istiyorsun? 
HÜKÜMLÜ 141 -Evet baskı var. Türkiye' de, mahkemeterin üstünde baskı çoktur. Ayrıca, para oldugu müd
detçe, Türkiye ' de, bu insan bırakılır. Parası olmayan, burada fakir fukara çünkü yan ıyar suçsuz yere, çok insan 
var suçsuz; ama, başkasının üzerine atıyor, o adam içeri giriyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aranızda uyuşturucudan var mı? 
HÜKÜMLÜ 141 - Hayır, öyle bir şey yok. 
Şimdi efendim , adamın ismini veriyorum, Başkanım , ....... diyorum, isim veriyorum, mahkeme tanımıyor, ifade
si kendisinin yanında 8 ay sonra bir ifade geliyor, o ifadeyi inceliyor, o ifadeden bana ceza veriliyor. Karakol 
tarafından o ifade inceleniyor. 
HÜKÜMLÜ 144 - . 1,5 senedir köyde olay oldu, 7 kurşun yiyen oldu, ben de sonra onu vurdum . Ondan sonra, 
ben hastanede idi m köyde babamı buldular. Şimdi , bir buçuk senedir_ 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Köyde babanı mı vurdular? 
HÜKÜMLÜ 144. - Babamın üzerine attılar suçu. Bir buçuk senedir babamla beraber yatıyoruz. Hala mahkeme 
oluyor. 

(İsmini vermeyenlerle yapılan görüşme) 

_ - 24 kişiyiz, kendi istegimizle burada bulunuyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir kısmınız böyle dışarıda mı yatıyor? 
_ -Hayır, dışarıda yatmıyor; burada çay içiyor arkadaşlarım ız . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Koguşlarda zaten cezaeviyle ilgili başta aşagı bir çok şey a ldık , sizin, 
bize özel söyleyeceginiz birşey var mı? 

SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır) - Bir isteg iniz var mı ; yani, bizim yapmamızı istediginiz? Yahut bir 
sıkıntınız? Yahut, söylemek istediginiz bir husus varsa anlatın . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ben, bir aşag ıyı görüp ge leyim . 
SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Tabii_ 
Özel bir isteginiz bir sıkıntınız, söylemek istediginiz bir husus var mı? 
_ - An1ayamadık? Kimsiniz, nesiniz_ 
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SEYYiT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır)- Biz Meclisten geldik , milletvekilleriyiz. Sema Pişkinsüt, insan Hakları 
Komisyonu Başkanıdır, Aydın Milletvekilidir. Benim de adım Seyyit Haşim Haşimi . Ben, Diyarbakır 

Milletvekiliyim . Heyetimizde, Hacettepe Üniversitesinden insan Hakları Masas ından Profesör ioanna Kuçuradi 
Hanım var. Adalet Bakanlıgından bir hakim arkadaşımız var Yılmaz Bey ve diger görevliler, stenograflar. 
Buraya Meclisin yetkisiyle geliyor. Görev alanın:ı zda Diyarbakır, Urfa, Mardin , Batman Cezaevlerimiz var, 
önümUzdeki süreçte de başka cezaevlerinde araştırmalarımızı yapacağ ı z; biz bunun için buradayız. 

Konuşmak isteyen arkadaş varsa konuşabilir, istek varsa çözümlenebilir. 
_ - isteklerimiz çok. 
SEYYiT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır)- Biz, tek tek koğuşları gezdik , dolaştık, tutuklu olsun, hükümlü olsun 
arkadaşların isteklerini aldık buraya geldik. 
_ - Genelde istenen şeyler ne? Ne istedi arkadaşlar, neler söylediler? 
SEYYiT HAŞiM HAŞiM i (Diyarbakır)- Onu biz kayda aldık , başlıklar halinde: Sağlık konusunda sıkıntılarmın 
olduğu, görüş konusunda büyük sıkıntıların olduğu , siyasi suçlu arkadaşların büyük sıkıntılar çektikleri , idare 
bazmda askerden sıkıntı çekildiği, Başsavcılık tarafından sıkıntının olduğu , tedavi olma konusunda sıkıntıların 
olduğu, mahkemelerin çok uzun sürdüğü, dışarıdan yemek getirme sıkıntısı olduğu , genelde bunlar. 
Sizin katmak istediğiniz birşey varsa konuşabilirsiniz . 

_ - Bizim de katılacağımız aynen bunlardır. 
SEYYİT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır)- Bunlara katılıyor musunuz? 
_ - Sayın milletvekilim, bunların geneline katılıyoruz. 

SEYYİT HAŞiM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Adm? .. 
... .. - Adımı sormana gerek yok . Jandarmadan büyük sıkıntımız var efendim . En büyük sıkıntı jandarmadan. 
Arkadaşlarımızın , türnümüzün ziyaretçileri geliyor, çok nahoş hareketler oluyor, geliyor arkadaşlar, öz akrabamız 
oluyor mesela, gelen yakıniarım ız, ya soy isim benzerliği olmuyor ya -resmi nikalı meselesi olan arkadaşlarım ız 
için söylüyorum- resmi nikahtan dolayı geri çevriliyorlar. Bunlar da hem bizim için hem de gelen insanlar için 
Bizim, cezaevi yönetiminden herhangi bir sıkıntımız yok. Kesinlikle, hiçbir arkadaşımızın sanmıyorum diğer 
koğuşlarda bilemiyorum- cezaevi yönetiminden_ 
SEYYiT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır)- İlk kere gözaltına alınırken kötü muamele? 
_ - Olmuş efendim, olmuş ... 
HÜKÜMLÜ 145 - Ben, HÜKÜMLÜ 145, 1977 doğumluyum . Ben, buraya bir kaza olaymda geldim, bu kaza 
olayında geldiğimde, insanoğlu bu, başına her türlü kaza gelebilir, her türlü şey olabilir. 
Ben, buraya gelirken, burada arama yapıyorlardı, bu arama esnasında, ben, babamla beraber geldim buraya. 
Geldiğimde sandım ki, üst bir arama olacak, aynen böyle asker, elinde bir uzun sopa, uzun sopayla, kalın sopay
la "soyunur musunuz" dedi. Soyunduk, tabii, ilk önce biz sandık ki , böyle normal bir üst çıkarmasıydı. ikinci 
seferde babama söyledi, o da soyundu, onunla beraber bu defa atletlerimizi çıkarmamızı söyledi, iç çamaşır
larımızı çıkarınca , kısa çamaşıriarım ız kaldı , onları da çıkarmamızı söylediler. Çıkarınca, baba-oğul karşı karşıya 
bakıyoruz, içimiz viran oluyor. Ben gerçi suçsuz oldugumu kendim biliyorum, bir de orada, sanki daha büyük bir 
suçtan da sabit tutuldum . Sanki yaptığım suç yetermiş gibi , o da, daha kötüsü, orada bir askere_ Ben, adam 
öldürme suçundan geliyorum, orada dedim ki, ben suçsuzum, şu anda ben, adam öld~rmeyi hak ettim . Baba-oğul 
karşı karşıya baktık, yani, affedersiniz, abdes yerlerimiz açık , çırılçıplak soyunduk, onun yanı sıra, eğilmemizi 

bildirdiler. Sanki, ben, dışarıdan fırar etmiş bir adam gibi, kendi insan haklarından soyunmuş gibi , sanki bu 
toplumun kötü insanlarındanım , belki o tip insanlara o şekilde davranılabilir, insanlar, kötü olunca kötü muamele 
yapılır, iyi olunca iyi muamele yapılır. Ben öğrenciyim , meslek lisesi öğrencisiyim. 
SEYYiT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır)- Nerede okuyorsunuz? 
HÜKÜMLÜ 145- Endüstri meslek lisesi son sınıfında . Bitirmek üzereyim, kredi eksikleriın vardı, onları tamam
lıyorum. Babam da, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi , edebiyat tarihi öğretmenidir. Kendisi rahmetli oldu. 
Olaylar, tabii, biliyorsunuz, aşiret davaları var burada, aşiret davaları da ayrı bir şikayet, onu insan haklarının 
dışında tutuyor musunuz bilmiyorum, o büyüklerio konusu . 
Yani , ben, bundan çok şikayetçiyiın . Yalnız, ben kendim için değil tüm arkadaşlarımız böyle yapılıyor, bunun 

önlenınesini istiyorum. 
HÜKÜMLÜ 146- Ben, HÜKÜMLÜ 146., Diyarbakır Cezaevinden, asker nezaretinde Urfa Cezaevine nakil 
sırasında, ben ara kapıya geldim, jandarmalar -ellerim kelepçeli , başka cezaevinden buraya geliyorum- beni soy
du lar, soyduktan sonra külotu ver dediler, avret yerlerimin hepsini dışarı bıraktılar, bu yanlış bir uygulamadır, biz, 

bunu sizden istiyoruz, uygulamanın kalkınası için . 
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SEYYiT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır)- Peki, bir şeye ihtiyac ını z var mı? 
_ -Sizin örgütünüzden bir genel af olmasa da, bir genel infaz sistemi istiyoruz. 
SEYYiT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır)- Başka konuşmak isteyen arkadaşlar? 
HÜKÜMLÜ 147 - .... ... , bizim tek istegimiz, jandarma asli görevini yaps ın efendim; biz, tek onu istiyoruz. 
Jandarma kendi görevini yapsın, onu görevi burada bellidir, idareyle bir sıkıntım ız yok efendim. 
SEYYiT HAŞiM HAŞiM i (Diyarbakı r)- Biz Diyarbakır'a geldigimizde görüştük, bu isteginizi , Jandarma Genel 
Komutanına da götüreceğiz. Böyle bir durum gündeme gelebilir. 
HÜKÜMLÜ 147 - Hükümlüyüz, başka cezaevinden asker nezaretinde buraya ge liyoruz, gene bizi soyuyor. 
Hükürrtlüyüz, başka cezaeyinden, bu cezaevine nakil ediliyoruz, gene soyuyor. Zaten orada beş, altı aramadan 
geçiyor, bir de jandarma nezaretinde, burada gene ki lot indir. Külotu indirmesi de önemli degil, adamı doınaltıyor. 
Bir de şey var efendim, yetki karmaşası var, cezaevi idaresi çift başlı. Çift başlılığın ötesinde askeriyede mi, 
idarede ın i onu bilmiyoruz. Ziyaretçinin gelmesinden tutun da, yemeği n gelmesine kadar insanların buraya girme
sine kadar .. 
_ - Sayın ınilletvekiliın , bir de raporlar var, heyet raporlarını dahi kendileri iptal edebi liyorlar. Devlet 
Hastanesinin vermiş olduğu bir raporu ben kabul etmiyorum diyor adam , düşünün . 

_ -Genel olarak arkadaşlarıınızın istegi af konusunda, en azından bir infaz yasasında bir düzenleme konusunda. 
_ - Şimdi, şöyle ginnek istiyorum ben, bunu özellikle not almanız da fayda var. 
SEYYiT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır)- isminiz? .. 
_ - ismime gerek yok. Şimdi , önerim şu: Yeni hazırlanan Türk Ceza Yasası var malumunuz, bugün yarın veya 
bir ay, iki ay sonra çıkacak ; ancak, bu kanunla birlikte çıkması mümkündür. Ömegin, ek geçici madde konula
bilir, genel afa, genelde bir karşı görüş durumu söz konusu. 
SEYYİT HAŞiM HAŞiMi (Diyarbakır)- Genel afa s ıcak bakılmıyor. 
_ - Bakılmadığını da biliyorum, belirli yerlerin de bakmadığını iyi biliyorum ben . Şöyle bir konu olabilir, ceza 
yasasında infazla ilgili 8'e 1 falan deniliyor 6'ya ı _ Ama, benim teklitim şu; insanların geriye kalan cezalarının 
belirli miktarda aylık paraya çevrilmek suretiyle, şartlı tahliye gibi bir durum olabilir. İşte , 20 ayı kalmış 
arkadaş ın , aylıgı 5 milyondan günlük buranın iaşe masrafı var, ne kadar, ne yapar 7,5; 1 O milyon olsun. 200 mil
yon öder, hem devlete bir katkı hem insanlar şart lı tahliye vasıtasıyla çıkmış olurlar, hatta, o paranın da, adiiye 
ve cezaevlerinin düzeltilmesi , ı slah edilmesi içinde de kullanılabilir, bir fonda toplanmak suretiyle. Teklif bu. 
Bir de telefon meselesi var 
Şu anda, cezaevi yönetimi kendi görevine bakacak, jandarma kendi görevine bakacak, bizim, şu andaki en önem
li konumuz. Yani , bizi jandannan ın elinden kurtarın . 

Bu çift başlılık_ Yani , bu genel sorunların haricinde, bir cezaevlerinin tekbaşlı kanuna kavuşması, yani, çift 
başlılıktan kurtarılması. İki , şu Türk Ceza Kanunuyla birlikte çıkacak olan ek geçici bir ınaddeyle, bu durumun 
yapılması ; yani, af degil, şartlı tahliye gibi bir şey olabilir. 
_ -Bölgemizde, biliyorsunuz, burada adam iki ev li , Uç evlidir. Aile görüş l eri nde sorun oluyor. 
SEYYiT HAŞiM HAŞiM i (Diyarbakır)- Ben, ben bir araştırmaya konu olması için bunu bütün koguşlarda sor
dum, yine, soracağım bunu . Hepinizin bildiği gibi , bu uygar devletlerde insanlıkdışı işkence ve kötü muamele, en 
agır insanlık suçu diye geçmiş bütün anlaşmalara. Bu baglamda, gözaltına alınıp, yani , ister emniyet teşkilatında 
olsun, ister diğer kurumlarda olsun, kötü muameleye maruz kalmayan , ya fiziki yuhut !afla, birşey var ınıdır bura
da?. 
_ -Hayır. 

_ - Benim suç ortag ım 1993'te Diyarbakır'da yakalanmış , şimdi Urfa açık cezaevindedir. Şimdi, işkenceden 
sakattır, bir rapor da alınmamıştır. 
SEYYiT HAŞiM HAŞiM i (Diyarbakır)- Peki, bu durumda, koşullar ve şartlar ne olursa olsun ben yi ne adalete 
güveninizi koruyun diyeceğim ; ama, hakikaten siz adaletin tecelli ettiğine inanıyor musunuz? 
_ - Ben inanmıyorum şahsen . 

SEYYİT HAŞIM HAŞiM İ (Diyarbakır)- Peki, umut beslediğiniz bir kurum var ınıdır Türkiye'de? Meclis, yahut 
basın 

_ -Hayır güvenimiz kalmamıştır, islah olacağımız yerde daha _ 
_ -Sayın milletvekilim, bu konuşmamızın bir netice getireceginj bilsek, söy lenecek çok şeyler var. 
_ -Netice getirecek bir uğraştır. 
_ -Yani tutuklunun emniyet sathasında sorgusunda tutun da bilmem nereye kadar, bir netice getirecegi bilinse 
_ - Bu Işin de hakikaten netice getireceğine biz gerçekten kani değiliz , başka bir noktada, deşarj olmak için de 
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konuşuyoruz; ama, yüzde 1 de olsa, bu inancımızı muhafaza ederek, sizlere inanarak ve güvenerek arkadaşlarımız 
bunları konuşuyor. Hakimlerin, mahkemede sanıkların , şahitlerin söylediklerini tamamen yazmadığını da biz iy i 
biliyoruz; sen, ne anlatırsan anlat, kanaatİmiz şu faa liyeti ne b;:mem ne_ Yargıtayın durumu da belli . 
_ -Yeni yasada mahkumlarla ilgili bir düzenleme var mı? 

_ -Genel afla ilgili, infazla ilg ili bir şey var, ona birşey diyemeyiz; ama, bütün partiler bu konuda uğraşıyor. 
SEYY İT HASİM HAŞİMİ (Diyarbakır)- Peki , Allah kurtarsın. 

ŞANLIURFA YENiŞEHiR KARAKOLU 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Merhabalar. 
Ne var aşağı katta? 
KOMİSER ŞÜKRÜ CEYLAN- Bizim karakolumuz burası efendim, burası da evrakçılarımızın odas ı ._fendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir de orayı görelim . 
KOMİSER ŞÜKRÜ CEYLAN -Tabii efendim. . 

' Burayı kayıt odııs ı olarak kullanıyoruz efendim, ifade şey yap ıyoruz. Burası da evrak odası. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Çok kalabalık oluyor mu size müracaatlar? 
KOMİSER ŞÜKRÜ CEYLAN- Şanlıurfa için yoğun , diğer yörlere göre az; ama, Şanlıurfa için biraz daha yoğun 
efendim . 
Buraya da küçük yaştaki çocuklar suç işlediği zaman ya da kişiler geldiğ i zaman, sanığ ı bu odaya alırız . Öbür 
tarafta aynal ı odam ız var. 
Burası aynalı taraf, arka taraf gözükmüyor, genelde çocul.. suçl ularına karşı veya sanığm görmemesi gerektiğ i 

hallerde, teşhiste_ 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Üst kattan izlemeye imkan var mı? 
KOMİSER ŞÜKRÜ CEYLAN- Yoktur efendim . Üst kata bir geçiş giriyoruz, daha sonra üst katta kaçakçılık 
şubesi vardır ; buras ı kitlendi efendim , hiç kullanılmıyor. 
BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- Alt kata? .. 
KOMİSER ŞÜKRÜ CEYLAN - Alt katta bir boş luk var efendim, hiç kullanılmıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKlNSÜT -Nereye gidiyor? 
KOMİSER ŞÜKRÜ CEYLAN. - Buradan üst kata kaçakçılık şubesine çıkılıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Başsavcı Bey?.. . 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcıs ı ) - Bizim karakolları denetlememiz, bir ihbar olduğu zaman 
gelip bakıyoruz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Buraya geldiniz mi daha evvel? 
HÜSEYiN FİDAN OY (Cumhuriyet Başsavcısı)- Ben gelmedim, nöbetçi savcımız geldi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKlNSÜT- Burası için. 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı)- Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Niçin, bir ihbar mı oldu nöbetçe savcının gelmesi için? 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavc ı s ı)- Yok hayır, öyle birşey yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yenişehir Karakolu meşhur, rapor edeceğ iz buray ı. 
KOMİSER ŞÜKRÜ CEYLAN- Burası Yenişehir Karakolu değil efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKlNSÜT- Ye~işehir Karakolunun yanındaki Asayiş Şubesi. 
KOMİSER ŞÜKRÜ CEYLAN - Asayiş Ekipler Arnirliği burası , 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKlNSÜT- Başka, alt kattnız falan yok mu sizin? 
KOMİSER ŞÜKRÜ CEYLAN- Suranın alt katı yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu kadar mı? Yani, gösterdiğiniz 5 nezarethane mi? 
KOMİSER ŞüKRÜ CEYLAN - 5 nezarethane. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- En son nöbetçi savcı arkadaş tarafmdan mı denetlendi burası ? 
HüSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şikayet mi vardı? 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Hayır, kontrol. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- İsim neydi? 
KOMİSER HARUN ÖZDEŞ- Komiser HARUN ÖZDEŞ . 

57 



Bir hafta tutuyorlarsa, birgün gece gelip denetliyorlar. Ona ilişkin imza falan oluyor mu? Yani , geldiğini , yoksa_ 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) -Sürekli kontrolleri oluyor. 
KOMİSER HARUN ÖZDEŞ . - 6 aydır gelen olmad ı , ilk siz ge liyorsunuz. Daha önce ge ldiyse de bilemiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne kadar günlük yoğunluk Asayiş Şubesine müracaatta? 
KOMİSER HARUN ÖZDEŞ -Onu biz bilemeyiz efendim, burası Ekipler Am irliğ i . Sadece, dışarıda bulunuruz, 
onu Asay iş İdareden sormanız lazım , o yoğunluğu . 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcıs ı) -Orada bir koridor var, o kapıdan içeri giriyorlar; yani , vatan
daştarla hiç bağ lantıları yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. P İ ŞKİNSÜT- Karakota gidecektik buradan . 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Buradan sonra gideceğ iz . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi gidelim , oradan buraya gelelim. 

SARA YÖNÜ KARAKOLU 

KOMİSER YARD IMCISI İ S MAİL CANAVA R -Grup Arnirliği ve sorgu odamız burası. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şu sorgu odasını açarsanız, bir görelim . 
KOMİSER Y ARD lMClSI İ SMA İL CANA VAR -Tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nöbetçi olarak mı? .. 
KOMİSER YARDIMCISI İSMA İL CANAVA R -Gece Grup Amiriyim . 
Şimdi , efendim, burası , özel oda olarak kullanılınıyor 
Şöyle , fazla eleman olduğu zaman, ifade alınırken , buraya a lıyoruz . Taşkınlık yapanları daha doğrusu ; taşkmlık 

yapanlar olursa, buraya a lıyoruz, ifadelerini bu şek ilde a lıyoru z. Genellikle diğer karakoliara veya asayişe gön
deriyoruz, a l acağım ız şahı s l arı . 

BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞK İNSÜT- Nereye gönderiyorsunuz? 
KOMİSER YARD IMCIS I İSMAİL CANAVA R -Asay i ş Ek iplere_ 
(Evrak bürosu gezildi) 
KOMİSER YARDIMCISI İSMA İL CANA VAR -Şimdi , genellikle kaydetmiyoruz; fakat, vatandaş , şurada otu
ruyor, eğer , sabit suçlu varsa gönderiyoruz Asayiş Şubes ine , yine de kaydettiklerimiz oluyor. Yakalananlar olur
sa, kaydediyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cezaevine gönderecek olursanız kay ıt yapıyor musunuz? 
KOMİSER Y ARDlMClSI İSMAİL CANA VAR -Tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onu nereye kaydediyorsunuz? 
KOMİSER YARD IMCISI İ SMA İL CANA VAR - Tutuklanıp, tutuklanmadığını , buradan mahkemeye sevk 
ettiğimiz i şahıs ları , tutuklanıp , tutuklanmadığını not olarak, yapılan i ş l emler, not olarak sadece. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimd i , yani, normalde bir adam geldi . Onu her seferinde kaydetmiyorsunuz. 
KO 1İSER YARDIMC ISI İSMAİL CANAVA R -Evet. 
B/\ŞKA DR . EMA T. PİŞK İ SÜT- Bu kaydettikleriniz cezaevine gönderilenler mi? 
KOM İ ER YARDIMCIS I İSMAİL CAN VAR -Hayır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Tutu klanan lar mı? 
KOMİ ER Y ARDlMClSI İSMAİL CANA VAR -Mahkemeye çıkacak insanlar. Vatandaş mahkemeye çıkacak, 
bunlarda şimdi tutuklanan lar, şöy le yazm ış arkadaşl a r , netice olarak. Cumhuriyet Savcılığınca serbest, mahke
mece serbest şeklinde; tutuk lanan olursa, tutukl andı şeklinde yazıyoruz. 

BAŞKAN DR. SEM/\ T. PiŞKİNSÜT- Bütün tutuklananlar buraya kaydedilir mi? 
KO Mi SER YARDIMCISI İSMA İL CANAVAR - H ayır, mahkemenin durumuna göre. Şimdi, mahkemeye 
ç ıkıncaya kadar, göza ltında bulundurulmas ı gereken şahıs tehlikeliyse, nezarethane_ 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Karakoldan , buraya geldi , sorguya a ldını z, dediniz ki , bunun cezaevine 
girmes i ve mahkemesinin devam etmesi lazım ; ne yaparsın ı z o zaman? 
KOMİSER YARDIMCISI İSMAİL CANAVAR -Herhangi bir olaydan gelen şahı s ları biz mahkemeye çıkarırı z . 
Mahkeme neticesinde, Cumhuriyet Savcı s ı takipsizlik verir serbest bırakılabilir veya daha sonra cezasını çağıra-

; •. Cumhuriyet savcı lı ğı veyahut da mahkemeye sevk eder sulh hukuk, asliye hukuk gibi , mahkeme sevk 
· rıde oradaki mahkeme heyeti tutuklayabilir şa h s ı , o zaman tutuklandığı zaman, biz şahısları cezaevine 

ı z. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O zamana kadar sizin burada kalır . 
KOMİSER YARDIMCISI İSMAİL CANAVAR -Hayır. Bizde kalmaz, mahkemeden direkt oraya gider, ceza
evine gider. 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcıs ı) - Bir daha karakola ge lme olmuyor, adiiyeden sonra direk 
olarak cezaevine gidiyor. Savcı , havale ettikten sonra, kendi araçlarıyla onu doğrudan doğruya cezaevine gön
deriyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, o zaman, yani karakola ge ldi , mahkemeye çıkarılmasına karar ver
ildi , mutlaka bu deftere geçer mi? 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Geçmesi lazım . Tabii, olması laztm. Bir ceraim veriyorlar, 
bir numara veriyorlar, onumaraya göre_ 
KOMİSER Y ARDlMClSI İSMAİL CANA V AR - Şimdi , bir notu daha açıklayayım, biz, burada barındır
madığımız suçluları, Asayiş Şubesi nezarethanesini gönderdiğimiz zaman, oradaki arkadaşlar, nezarethane def
terine yazarlar. Biz yazmasak da, onlar, kesinlikle orada yazarlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tarihe göre mi yazarlar? 
KOMİSER Y ARDlMClSI İSMAİL CANA V AR - Tabii, tabii, biz teslim ederiz, saatine g iriş ve çıkış saatine 
göre. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mesela şuradan bir bakalım , şurada isimler, baba adı , doğum yeri, alınış 
sebebi 
KOMİSER Y ARDlMClSI İSMAİL CANA V AR -N ezarethaneye alındıf?,ı tarih ve saat. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Sonra mahkemeye gönderiliyor. 
KO M İ SER Y ARDlMClSI İSMAİL CANA V AR - Nezarethaneden çıktıf?,ı tarih ve saat. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereye çıl-.'lığı? .. 
KOMİSER YARDIMCISI İSMAİL CANAVAR -Mahkemeye_ 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şunlar mı makemeye çıktığı? .. 
KOMİSER Y ARDlMClSI İSMAİL CANA VAR -Hayır , netice buraya yazı lıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sonra, mahkemeden sonrası. .. 
KOMİSER Y ARDlMClSI İSMAİL CANA V AR -Tevkif, mesela, bu direkt adiiyeden cezaevine, adiiyenin bize 
vermiş olduğu yazıyla beraber, cezaevine götilrillüyor teslim ediliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tevkif yazısı , mahkemeye çıktıktan sonra belli oluyor değil mi? 
KOMİSER YARDIMCISI İSMAİL CANA VAR - Tabii'. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sonra mı yazıyorsunuz; onu soruyorum? Yani , siz, şuraya yazmasanız 
bile, şunlarla birlikte bu nezaretten çıktığı tarih_ 
KOMİSER Y ARDlMClSI İSMAİL CANA V AR -Yazıyoruz, şu bilgi toplamas ı_ 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O nezaretten çıktığı tarih , ilst arama tutanağ ı vesaire, şu nezaretten çık
tığ ı tarih . 
KOMİSER YARDIMCISI İSMAİL CANA VAR -Evet, çıktı , nereye gitti; cumhuriyet savcı lığ ına. İlk önce şu 
ibareyi yazıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİ SÜT- Ama. sanki, bunlar böyle ikisi beraber beraber gibi yazılmış gibi de onun 
için soruyorum . 
KOMİSER YARDIMCISI İSMAİL CANA VAR - Hay ır. Cumhuriyet avcilığına sevki, daha sonra netice 
serbest ise altına serbest, not. Tevkif ise, yine ayn ı şeki lde tevkif notu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şu Cumhuriyet avcılığıyla , tevkifyazıları aynı anda yazılmış yazılar. 
KOMİSER Y ARDlMClSI İSMAİL CANAVAR -Hayır, aynı anda değil. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, buradaki görünüm o. Yazı! ış tekniği bakımdan ayn ı anda yazı l mış. 
KOMİSER YARDIMCISI İSMAİL CANAVAR -Şimdi, karakol nöbetçileri , devamlı ayn ı arkadaşlar olduğu 

için 
BASKA N DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani, şimdi, şunu yazıp, açık bırakıp, tevkif olduktan sonra gelip buraya 
tevkif denilmemiş, bu yazış şekli , ikisi aynı anda. Onu nasıl yapıyorsunuz? 
KO M İ SER y ARDlMClSI İSMAİL CANA V AR -Not alınıyor, aynı şekilde, Cumhuriyet Savcılığmda serbestse 
serbest olarak not dilşüyor; çünkil, buraya da bakın_ 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bakın , şimdi, şu mahkemeye gönderilmiş, serbest; ama, şu yazılar -şun-
ları bilmem- aynı anda yazılmış yazılar. 
KOMİSER y ARDlMClSI İSMAİL CANA V AR - Cumhuriyet Savcılıf?,ı tevkif yazmış , daha önceden yazı!-
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madığını mı söylüyorsunuz? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Ben, şunu sormak istiyorum : Buradan, nezarethaneden ç ıktığ ı tarih belli, 
burayı açık bırakırsınız, gayet de doğaldır bu yani; ama, nereye g,ittiğini sonra nasıl takip ediyorsunuz. 
KOMİSER Y ARDlMClSI İSMAİL CANA VAR -Götüren ekip arkadaşlarım ız. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Götüren ekip geri geldiği zaman, oranın sonucunu buraya i ş liyor. 
KOMİSER YARDIMCISI İSMAİL CANAVAR -Tabii, tabii_ 
Mahkemeden direkt bize anons ediliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onu soruyorum . 
Bakın, bunların hepsi aynı türde yazılan yazı ; yani , önce buraya Cum huriyet Savcı lı ğı diye yazıp , bırak ıp, 

aradan ... 
KO M İ SER Y ARDlMClSI İSMAİL CANA V AR - Şunlar aynı şahıslar olabi lir belki efendim; yani , bir konuda 
alınmış şahıslar olabilir, hepsi bir arada alınmış olabilir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Alınanların hepsi öyle, mahkemece serbest. Yani , gönderiliyor, önce 
burası açık bırakılıyor, sonra sonuca göre yazılıyor. Onu öğrenmek istiyorum ; ama, mahkemeden gönderildiği 
takdirde, nereye giderse gitsin buraya yazılır mı? 

Mahkemeye gönderdiğiniz, yani , şuradan nezaretten çıkartıp, mahkemeye gönderdiğ ini z hepsi buraya yazılır mı? 

HÜSEYiN Fi DANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) -Tabii, yazılm as ı gerekir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Peki, nezarethaneye almad ık dediğinizde, mahkeme kararı da yok 
mudur? 
KOMİSER Y ARDlMClSI İSMAİL CANA VAR - Biz çıkardığım ız için yazarız, biz çıkarıyoruz. Bazı s uçları , 
hırsızlık bürosu çıkarır, onları kendi defterlerine yazarlar, onlar bizde kaldığı için; fakat, ceraimin numarasını biz
den alır . 

HÜSEYiN FfDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Peki, ekipler amirliğine gönderdikterinizi de yazıyor 
musunuz? 
KOMİSER YARDIMCISI İSMAİL CANAVAR -Hay ır. 
Nezarethaneye almadan bunu kısımlarız, örneğin hırsızlık , ahlak, cinayet, dolandırıcı lık gibi suçları , direk Asayiş 
Şubesini ilgilendirdiği için nezarethane almadığımız için onları işlemiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Asayiş Şubesi yazar mı bunları ? 
KOMİSER Y ARDlMClSI İSMAİL CANA V AR -Mutlaka yazar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Asayişte, bunları sonra mahkemeye mi gönderir? 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Genelde oradan geliyor. 
KOMİSER YARDIMCISI İSMAİL CANA V AR -Uzun sürecek, mesela, hırs ızlık , yankesicilik gibi suçlar varsa, 
onlar belki soruşturmay ı savcılıktan izin alıp biraz uzatabi liyorlar. 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) -Şimdi , sizin buraya aldığınız kişi, diyelim ki , asayişe gitmesi 
gereken bir kişiyse, burada ne kadar süre tutuyorsunuz, kaç saat? .. 
KOMİSER Y ARDlMClSI İSMAIL CANA V AR - Asayişe, 24 saat savcım . 
Tabii. Biz, eğer, öyle bir suç varsa, Asayiş Şubesiyle koordine kuruyoruz, onlar kendileri alıyorlar. Eğer, suçun 
devamı varsa, başka şahıslar varsa, savcıl ıktan izin alınacaksa, onlar, bizle koordineyi kurup, kendileri alıyorlar, 
kendileri izin alıyorlar. Biz kendimiz alm ıyoruz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Şu , "serbestler" nedir? Yani, siz almışsınız, öyle mi, nezarete gir
miş , l2 .2 , nezaretten çıkmış 13 .2, şu kadar saat fark ı var. Ne bu? Sabaha karşı 3'te almışsmız, öğleyin 1 l.OO 'de 
bırakmışsınız. 

KOMİSER Y ARDlMClSI İSMAİL CANA V AR - Şimdi , say ın milletvekilim, şimdi, şurada, suçu veya 
nezarethane alınış sebebi_ Bakın, burada şüpheli olarak alınmış, bu şahs ın , ya kimliğ i yoktur, ya da şüphe üzer
ine ekiplerimiz almıştır, getirmiştir. Genel bilgi toplamadan sorulmuştu r yazıy la , bilgisayar kayıtlarında aranı
yor, herhangi bir kayıtı olmadığı için, bu şahsı , biz, buradan, karakoldan serbest bırakmı ş ız . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani, şu arada bilgisi soruluyor filan_ 
KOMİSER Y ARDlMClSI İSMAIL CANA VAR -Tabii efend im , nüfusa kayıtlı olduğu yerle ilgili olarak bu süre 
değişebiliyor. Örneğin , şahıs uzak bir ildeyse, kayıtları biraz geç gelebiliyor. 
BA$KAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Peki, bir başka şey soracağım : Cezaevine ge len bir kişi , bir yerden geçti 
cezaevine geldi , girdi , teslim edildi diyelim. Mutlaka, ya bir nezarethanede, ya bir asayişte kayd ı olmaz mı? 
KOMİSER Y ARDlMClSI İSMAİL CANA VAR - Şimdi , cezaevinden cezaevine nakiller bizi ilgi lendirmez. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Nakilleri demiyorum . Diyelim, dışarıdan bir kişi tevkif edilmiş, ceza-

60 



evine gelmiş, tutuklu olarak cezaevine geliyor. Diyelim ki , Ahmet, tutuklu olarak cezaevine bugün getirilip tes
lim edildi; bu Ahmet ' in, Urfa içinde nerede kaydı olabilir? 
KOMİSER Y ARDlMClSI İSMAİL CANA V AR -Nasıl kayıt efendim anlayamadım? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , tutuklu olarak cezaevine ge lebilen bir insanın , mutlaka mahkeme
den geçmiş olması gerekmez mi? 
KOMİSER YARDIMCISI İSMAİL CANAVAR -Tabii, doğru . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mahkemeden geçtiğ ine göre, mutlaka, ya bir nezarethaneden yahuttabir 
asayiş yerinden de mahkemeye gitmesi gerekmez mi? 
KOMİSER Y ARDlMClSI İSMAİL CANA V AR - Doğru . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O zaman biz, her halükiirda, tutuklu olarak cezaevine konan bir kişinin 
ya bir karakolda, nezarethanede kaydını yahut da asayiş şubesinde kaydının olması gerekir. Nezarethane kayıt 
almıyorsa, kayıt alınama mazereti asayiş şubesine göndermiş olmasıdır değ il mi ? 
KOMİSER YARDIMCISI İSMAİL CANAVAR -Doğru. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu da doğru . O zaman, biz, bir kişiye bakacaksak, asayiş şubesinde varsa 
var, yoksa, eğer Urfa'dan geldiyse, bu beş karakoldan bir tanesiııde ; bunun dışında bir şey kayıtsız olmaz. 
KOMİSER YARDIMCISI İSMAİL CANA VAR - Şimdi , aranmıyor diyoruz bu şahıslara, bunlar aranabilir de, 
bunların bir suçu da olabilir. Mahkemece, daha önceden, diyelim Eskişehir'den bu gıyabi tevkitle aranmış da ola
bilir bu şahıs . Bu şahsı , biz, infaz bürosuna teslim ederiz. Bize geldiyse infaz bürosu teslim alır, kendileri mahke
meye çıkarır, onlar kendileri ~ ' ' yapar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞK1~SÜT- Anladım . Çok teşekkür ederiz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi , gene, asayişeve Yenişehir karakoluna .gideceğiz, ben, bir isme 
bakacağım. Şimdi , buradan öğrendiğimize göre ya Yenişehir ' de ya asayişte ~irinin isminin olması lazım . Var mı, 
yok mu ona bakacağız. 
YILMAZ SAGLAM- Ben, Adalet Bakanlığı temsilcisiyim, hiikimim . Yani, bu beyfendinin şimdi· b4rada bulun
ması herhangi bir şüphe veya bir ihbar nedeninden kaynaklanıyor, neyse, aranıyor, şudur, budur. Bu arkadaş , şu 

anda bu karakolda ını değ il mi sizce? 
POLiS MEMURU UGUR PİRİNÇÇİ- Bu vatandaşımız, 6136 sayılı Kanundan ruhsatsız silahtan yakalandı, bize 
geldi . Şimdi , kendi durumu, hal ve hatırı bizi zorlamayacak durumda yani, bizi meşgul etmiyor, şu anda bizim
le beraber burada oturup çay da içebiliyor, biz, nezarete atmıyoruz efendim. 
YILMAZ SAGLAM - İşte , burada, sanıyorum kavrarnda bir şey var. Yani, nezaret denilince, bu, karakolun 
nezaret olarak ayrılan odasına giren insanları siz şey yapıyorsunuz; ama, bizim açımızdan -hakim olarak söylü
yorum bunu- bu arkadaş şu anda karakolda, yani , bunu arayan insan_ Yarın sizlerle ilgili bir iddia olur, sizin 
açınızdan da önemli. Siz, şimdi , nezarethaneye almadan diyelim, bugün gündüzdü, mahkemeye çıkarma imkanı 
buldunuz, çıkardınız, dolayısıyla bu kişinin burada kaydı olmayacak. 
POLiS MEMURU UGUR PİRİNÇÇİ -Yine oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede oluyor? 
POLiS MEMURU UGUR PİRİNÇÇİ - Tabii, tabii, yine oluyor. Gündüz alınırsa, nezarete girmiş olsa, yine 

nezarek kaydı olur. 
YILMAZ SAGLAM - Nezarete girmedi, bildiğiniz birşey bu önemli değil. Ben, adli işleyiş açısmdan şey yapıyorum . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nezarete aJmadıqız! Halbuki , karakola ayağını bastı zaman_ 
YILMAZ SAGLAM- İşte, yani, öyle olması daha mantıklı değil mi? Yani, bir fikri açıdan şey yapıyorum, neden ; 
çünkü, bu vatandaşımız burada cezaevine girdikten sonra bazen -ben, cezaevi savcılığı da yaptığım için söylü
yorum- diyor ki, ben gözaltında alındım, eskiden üç gündü, beş gündü_ 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Dayakta yedim diyebilir! 
YILMAZ SAGLAM - Hayır, hayır efendim, onu bir kenara bırakın, bunun mahsup edilmesi gerekiyor. Şimdi , 

nereden? Kayıt gerekiyor, adam "ben, şu kadar gün şurada kaldım" diyor, soruyoruz ilgili yerlere "hayır, bizde 
kayıt yok." Niye; çünkü, belki kayıt almadı. Yani , teknik olarak_ 
POLiS MEMURU UGUR PİRİNÇÇİ - Mesela, ar.kadaşa bir yerden hüküm verildi, o hükümde Uç ay buna 
dediğiniz gibi nezarethane ve karakolda kaldığ ı süreleri düşmek için bizden bir yazı isteyeceksiniz, onu istiyor

sunuz, onu da, bizim size karşı vereceğimiz cevap. 
YILMAZ SAGLAM - Geçerli olan o. 
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POLiS MEMURU UGUR PiRiNÇÇi- Efendim, sizce değerlendirilen , tarih , hesap, yakalama saatidir; doğru mu; 
bunu zapdetme tutanağımız her zaman mevcuttur o şahısla ilgili . Oradan size yazı yazarız. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede var? 
POLiS MEMURU UGUR PiRİNÇÇi- Yani, mutlaka nezarethane defterine girdiği , o saati_ 
YILMAZ SAGLAM - Bir eksik! i oluyor; çünkü, siz, biliyorsunuz, şu anda biliyorsunuz; ama, siz yarın gittiniz, 
nöbeti değ iştirdiniz, başka bir arkadaş geldi , gece ne olduğunu bilmiyor ki , bilmeyebilir de, daha devam ediyor, 
araştırıyorsunuz, ekiplerinizi gönderip, bu bir. 
ikincisi bir şey daha var, sizi de rabatiatacak bir unsur olarak söylüyorum, şimdi , bu kişinin yakınlarının şu anda 
nerede olduğu konusuda yarın ihtilaf doğdu , yine, böyle bir kayıt olmasının , bunun bir defter olarak kayıt 
olmasında ben, yarar görüyorum. 
POLiS MEMURU UGUR PİRİNÇÇİ- Sayın hakimim, onunla ilgili de, son çıkan Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununa göre, sanık karar takip formu, gözaltı takip formu , bunları tutuyoruz. Bu, gözaltı takip formu ile sanık 
karar takip formunda_ 
YILMAZ SAGLAM- Şunlardan fazla varsa, Sayın Başkanıma şey yapalım. 
POLiS MEMURU UGUR PİRİNÇÇİ -Tabii, tabii_ 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yarın arıyoruz, o diyor ki, ben, karakola gittim. Karakola soruyorsunuz 
defterde yok, bu kağıtlar nerede? Bu kağıtlar nereye gidiyor? Mahkemeye gerek duymadınız, gönderdiniz_ 
POLiS MEMURU UGUR PiRİNÇÇi -Gerek duymadan, biz aldığımız insanı mecburen gönderiyoruz. 
PROF. DR. iONNA KUÇURADİ- Kaydını tutmuyoruz dedin iz. 
POLiS MEMURU UGUR PiRiNÇÇİ - O şu şekilde , asayiş şubesi bünyesinde, dolandırıcılık, ahlak masası, 
cinayet masası , biliyorsunuz, bunlar kısım kısım , yani , özellikle bir konu üzerinde çalışan kısımlar. Eğer, o onlar
dan birisini ilgilendiren bir konuysa, örneğin cinayet masasını ilgilendiren bir konuyla ilgili alınmışsa bu şahıs , 

bizim tarafımızdan değil -o arkadaşlar, o konuda uzman olmuşlardır- o uzman arkadaşlara teslim edilerek, 
konunun aydınlığı cihetine gidilir. 
PROF. DR. İONNNA KUÇURADİ - Evet, yani , buraya kaydetmiyorsunuz. 
POLiS MEMURU UGUR PiRiNÇÇi - Evet, bizde hiç kayıt olmaz, direkt oraya gider, oradaki kısımların 
nezarethaneleri vardır, defterleri vardır, onlar kendileri kaydederler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Elden götürür oraya_ 
POLiS MEMURU UGUR PİR.İNÇÇİ - Hayır, biz, telefon ederiz, kendileri müsaitse gelirler, ya da biz kendimiz 
götürür teslim ederiz, teslim ve teseliilm tutanağı tutarız. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Teslim ve tesellüm tutanağının saat, tarih_ 
POLiS MEMURU UGUR PiRİNÇÇi -Saat, tarih, aynı şekilde_ 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, yine de oraya gönderiyorsunuz. Nerede saklarsınız onları? 
POLiS MEMURU UGUR PiRiNÇÇi - Konuyla ilgili dosyada. Hangi konuyla ilgili alınmışsa ; hırsızlık, hır
sızlıkla ilgili dosyamızda_ 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Mesela, bir tane dosyanızı çıkarır mısınız. Hırsızlıkla ilgili teslim, tesel
lüm dosyası _ 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Evet, aynen ondan kaynaklandı. 
-Saat 2'de alındı ; ama, telefon konuşması falan filan oldu , 1 O'da gelip aldılar gece. Arada, 8-1 O saat boşluk oldu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Şimdi .. . tutanağında oraya ... buradaki ... işte kaydedilmemiş olanlar o 
tarafa teslim edilmişse ... 
- Tutanakları mı diyorsunuz? 
- Hayır, kaydetmiyoruz; çünkü, biz .. onları da buraya kaydetseniz, buraya; sizin elinizde ... oraya kadar; olmaz 
mı? 

-Anladım efendim . Şimdi , suçlu diye aldığımız şahısları asayiş şubesinin ilgili birimlerini gönderdiğmiz zaman 
bunu bir tutanakla teslim ederiz. O asayi şubesi eğer soruşturma yaparsa ... numarasını. Bizim tutanaklarda vardır. 
Biz yakalama tutuanağı da yaparız. Teslim ettiğimiz tutanakların saati orada bellidir. Yani , 8 saatlik bir şey 
olmaz, bekleyemez. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Yakalama tutanaklarınızdan görebilir miyim?Yakalama tutanağı olup da 
burada kayıtlı olmayan bir tek ... 
- ... Adem Arıkan isimli şahıs alınmış, yani olaylar bittikten sonra emniyet makamına .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Ne zaman almışsınız bunu? 
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- 28.2. 1998, 1 9.30'da, bu tutanaga, yakalama tutanagına , 27. 12. 1997 günü 18.30 s ıralarında, 14.00 'te Hadi 
Yanar ' ın bıçaklama ; böyle sürer ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKINSÜT - Orada bir yanlışlık var; bir gün önce olayı işliyor; ertesi gün 28'inde 
buraya getiriliyor 19.30'da yakalanmış. 
- 27.2 efendim ; ben yanlış okudum ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 27.2 ' mi ; bir saat sonra yaka lanıyor. Tamam, sonra ne yapmışsınız? 
-Üst araması yapılmış efendim , Daha sonra zaptetme; yani olayda kullanılan suç aleti olan bıçağın zaptedildigine 
dair .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sonra siz ne yapmışsınız? 
-Yani, bunu 4524 nolu asayiş ekibi almış ve bize teslim etmiş. Daha sonra biz tespit tutanağı düzenlemişiz. Daha 
sonra da asayiş şubesi kısımlarına gerek parmakizi alınmak suretiyle gerekse diğer kısımlarda herhangi bir. .. 
Daha sonra şahıs şu evraka istinaden, bakın ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT -... asayiş şube müdürlUgüne gönderilmiş . 
-Sanık Adem Arıkan ' ın yapılan bilgi toplama araştımıasında İzmir Emniyet Müdürlüğünce 1992 yı lı uyuşturu
cu madde kaçakçılığ ı suçundan arandığı ve a ltı ayrı suçtan kaydının bulunduğu anlaş ılmış olup, düzenlenen 
tahkikat evraklarıyla birlikte Sanık Adem Arıkan mevcutlu olarak gönderilmiştir . 

BAŞKAN DR. SEMA T . PiŞKİNSÜT- Nereye göndermişs iniz? 
- Polis nezaretinde adliyeye, cumhuriyet savcılığına. Tetkikiyle. Cumhuriyet Başsavcılığına havalesini arz ederiz. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PiŞKiNSÜT- Buradan bakalım şimdi; savcılığa gönderdiginize göre mutlaka burada 
kaydı olacak? .. 
-Tabii. 
Adem Arıkan ; saat 21 .00 'de alınmış, 28.2 saat ll ' de, bu üst arama tutanağı... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi , burada bir sorun yok. Şimdi , hiç kaybetmeden yakalama tutanağı 
na ge lip, kayda değer bir şey bulmadığını z için serbest bıraktınız. Bunu buraya kayda geçmediniz .. . O zaman 
yakalama tutanağı düzeniemiyor musunuz? Peki, yakalama tutanaklarının hepsini düzenleyip ayrı bir yerde mi 
dosyalıyorsunuz; o dosyay ı getirin ; yakalama tutanaklarına bakalım, burada olmayanları ne yapmışsın ız, görelim . 
Neden bu, bu kadar önemli ; onu söyleyeyim : Diyorlar ki , bizi karakola aldılar, S saat tuttular, adam ettiler yol
ladılar. 

-Öyle bir şey olamaz; çtinkü, biz aldığımız şahısların da doktor raporlarını alırız? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zaman, nereden? 
-Hastane acilden, doktorun vermiş oldugu rapor var; darp, cebir veyahut da alkol , olayın şeyine göre .. alırız. Bu, 
sabittir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu gösterdiğinizde raporu var mı burada? 
- Bilmiyorum o arkadaşla ilg ili . Mesela, şurada , arkadaşın aldık ; sabah da alırız biz; mahkemeye çıkaracağımız 
zaman ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Geldi gitt i olur mu? 
-Geldi gitti olmaz efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sadece vatandaş söyler, şa ibe olur yani . 
- Geldi gitti vatandaş söyler; bizde işkence mişkence olmaz; bizde işkence diye, basında medyada her tarafta ... 
- Hiç olmaz mı peki . 
- Eskiden belki olabilirdi belki ; bilmiyorum; benim 13 y ıllık memuriyetim var. 
Başsavcım da burada adliyeye intikal eden olay ları biliyor. Yani , polisin işkence yapma ... bilir kendisi . 
Mahkemelere intikal etmişse bilmiyorum ben . Vatandaş daha sonra ş ikayette bulunmuş ; daha sonra gitmiş , yani 
bilmiyorum ben. Varsa vardır belki de. 
- işkence gördüm dayak yedim ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne yaparsını z öyle biri iddiada olan olursa? 
- Olduğu takdirde tabii ki , işlem yapıyoruz, tutanak dtizenliyoruz; doktora gönderilir, doktor raporu aldırılır . 

Ondan sonraki bulgulara göre varsa şahitleri dinlenir. Bilahara, diğerleri ... o günkü nöbetçi polisler dinlenir; ama, 

bir müracaat olmadı bize. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Aslında buna bir çözüm bulunması lazım . 
- Şimdi , bu şahıs Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş ; teslim etme tutanağı. Konusu hırs ızlığa teşebbüs . 

Şimdi , bu, asayiş şubesi hırsızlık masasını ilg ilendirdiğ i için oraya gönderdik. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu ne? 
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- Adiiye raporu ; sanık , bizim tarafımızdan alınıp karakota getirild i ği zaman, bir adli rapor alınır. Tahkikatı bittiği 

zaman mahkemeye çıkarılmadan önce bir rapor daha alınır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Saatlerine bakalım ... 
Bakın , bu çok önemli : 20 Mart 1998'de saat 11.30 daha erken bir saat, tarihi daha sonra, demek ki, bu ikisi 
beraber doldurulmuş bir tutanak ; bunun başka bir i zahı olamaz. 
- Hay ır, hay ır ; biz daldurmuyoruz bunu . 
- Doktorlar ayrı , yazı aynı. 

-Doktorlar aynı mı efendim ? 
BAŞKAN DR. SEMA T. Pİ ŞKİNSÜT- Hay ır , doktorlar farklı. Yani, normalde şu tarih şu numara bunda olsa, 
bu numara bunda olsa, sorun yok. 
- Ona bakacağım ben de . 
- Darp, cebir yoktu r; alkolsüzdür; yazı ay nı , doktor farklı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunu götüren insan yazıyor. .. 
- Hayır hayır hiçbirini yazmıyoruz. Biz sadece kimlik bilgi leri ni dolduruyoruz, bizden istenilen o kadar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Bakın , bu, gece saat 2' de yazılmış bir yaz ı ; bu sabah 11 .30'da yazılmış ; 
ama, bu evrak daha önce düzenlenmiş , bu , daha sonra düzenlenmi ş ... 
- Hayır efendim ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tarihler? .. 
- Orada bir yanlışlık olmuş efendim. 
- Şu saatte ayın kaçı , bakar mısınız? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tamam, ayn ı gün, bu önce bu sonra. Saatiere bakalım . 
- Doğrudur efendim, 20.03 ... 
BAŞKAN OR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu kaç ; 24. 095 ... 
Bakın , bu saat 2'de geliyor, evrak numarasını böyle tanzim etmişler, götürmüşler. .. 
- Bir dakika, sayın milletvekilim, gece 2, aynı günün gündüz saat II J O'u ... 
BAŞKAN" DR. SEMA T. PİŞK1NSÜT- Anlıyorum , şu yazı , şu yazıyla nasıl ? Tamam, tarihi anladım, şu yaz ıy
la şu yazı birbirine benziyor mu? Aynı hemşire kalmaz o saatten bu saate ... 
~ Hemşire yazmaz .. . 
BAŞKAN DR. SEMA~· PİŞKİNSÜT- Doktor imzaları da ayrı. 
- Doktor imzaları ayrı değil. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞK(NSÜT- Peki, sonra ne yapmışsınız? 
- ifadesini almışız; tutanağa da ifadesini almışız; yaka lama tutanağ ını sormuştunuz, burada. Yakalayan 
arkadaşlar, yine Asayiş Şubesi ekipleri, ba11a teslim etmişler burada, mıntıka karakoluna teslim edi lmiştir, ben de 
teslim almışım . Tarih ve saati yazılmış . Saat 2'de, yarım saat de dilzenleme payı var, onlar bir şey değ il. Sonra 
ne yapm ışsınız? 

- Üst araması yapmışız, normal olarak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yaklaşık gece saat 2'de ge len sabah saat ıl 'e kadar .orada olmuş; bu ne? .. 
-Gece bize .. . konuyu kısım ekiplerine teslim ettiğimize göre teslim tesellilin tutanağı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Tamam, şimdi, bu burada yok. 
- Bunu eğer öğrenmek istiyorsanız ... şu bizim teslim teseliilm tutanağımızı teslim ettiğimiz kısmın nezaret def
terine bakmanız lazım . 

- Oraya giriş saati olarak kaç yazılıyor. 
- Efendim, bizim teslim alınış saati 02. ı O. 
- Bunu mu yazacaklar. 
- Bir suret zaten onlarda. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onu buraya kaydetmiyorlar; diyelim ki, biri geldiği zaman sorduğunda 
orada 3-4 saat burada kaldı , ama, burada herhangi bir darp, cebir olmadığına ait gidiş , ge liş raporları bile alını
yor. Böyle bir dosya tutuluyor; ama, diyelim ki , telefonla, biri size sordu . Nezarethanenize böyle biri geldi mi 
diye ; biltOn bu dosyayı tek tek soruyor musunuz. 
-Şimdi, bizim gündOz çalışan evrakçılarımız vardır; onlar daha iyi bilirler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Yani, buraya yazmanın ne mahzuru var; onu anlayamıyorum. 
- Hiçbir mahzuru yok; sadece nezarethanemiz yetersiz oldugu için, -diger karakolları bilmiyorum gezdiniz mi, 
oralarda göreceksiniz, güzel nezarethanelerimiz var- vatandaşın şeyine gitmediği için o nedenle bazı suçluları 
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göndeririz asayiş şubesine, onlar kesinlikle şey alırlar. 
-İşte, ama şurada bir hak kaybı oluyor; burada 5 saat, 10 saat kalmış olan bir şahıs 24 saatlik bir... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİN ÜT- 2'de gelmiş, saat ll-11.30'da çıkmış; yaıii yaklaşı 12 saat kalmış. 
- 12 saat, asayişte de 12 saat kalması lazım ; ama, asayişte 24 saat kalıyor. ÇünkU, buradaki kayıt... 
- Gönderdik suçluyu oraya, biz alırız mahkemey.e çıkartırız, biz alıyoruz onu geriye. piyelim şu anda arkadaşı 
gönderdik asayiş şubesine, oradaki arkadaşa teslim ettik, o kaydını yapar. Bizim kayıtta geçerli olan biz 
sabahleyin biz onu mahkemeye çıkaracağım ız için altrız oradan. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki, bu nereden belli ; mahkemeye çıkarttığınız şimdi? .. 24 saatini 
doldurdu bu, teslim ettiğiniz, 20 martta teslim etmişsiniz. 24 saatini doldurdu. 21 mart, saat ll 'de bunun orada
ki işi bitti ; ne yapıyorsunuz, nerede bu şimdi? 
- Onlara dikkat ediyoruz zaten; 24 saate riayet ediyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bakın , 'siz bunu gönderdiniz; şimdi, bunun akıbeti ne oldu? .. 
- Onun akıbeti ... teslim teselitim tutanağmdan ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hani nerede? 
Bunun yakını geldi sordu karakoldan; bu ne oldu diyor, merak ediyor? Şu adam Ahmet Mermertaş, şu anda duru
mu nedir; Uç gUn oldu; bugUn ayın kaçı , bir hafta oldu? 
- Buna herhangi bir şey yapılmamıştır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yapılmamıştır; burada görmUyorum, orada görmUyorum, nerede göre
ceğim? .. Yani, gösterdiğim olay şu, belki, ama, bir telefonla yani şeffatlık var ise, insanların ne olduğunu, 8 gün 
geçmiş, bu insan ne olmuş? 
- Bir saniye, bunun ne olduğunu bunun ... onu getireyim, orada yazıyor. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tamam. 
- Bunun serbest bırakmışız efendim; herhangi bir işlem yapılmamış. Polis olarak, biz serbest bırakmışız. 
Hakkında işlem yapılmayacağmı, yapılan incelemede ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Teslim teselitim tutanağıyla teslim ettik diyorsunuz, şimdi de, bu, şu 
insanların listlinde göztikUyor. Aldınızsa alış makbuzunuz nerede, serbest bıraktınızsa bunun işi ne? .. 
- Yani , bunu aldık, incelenmesi sonucunda, bakın , suç unsuruna rastlanmadıysa, serbest bırakılır. Ona göre de 
vatandaşın burada imza attığı şey, serbest bırakma; aslında yasa l da değil. Polisçe serbest bırakılamaz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Polisçe serbeste bırakılamaz; bıraktmızsa niye teslim ettik gösteriyor
sunuz? 
-GBT incelemelerinde serbest bırakıyoru z. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- i. Bey, bakın ben anlıyorum da, bana deseydiniz ki şunları hiç göster
meseydiniz; bunları hiç görmeseydiın ben ... serbest bıraktık . Oysa, bunu siz götUrUp asayişe teslim ettik diyor
sunuz; alanlar belli . Asayişe teslim ettiğiniz bir şeyin Uzerinde şu neye yarıyor. Eğer, bu varsa ... 
- Asayişteki kayıt ne olacak? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne zaman serbest bırakmışsınız, tarih uymuyor? Eğer şuna göre bırak
tınızsa, serbest bırakılmıştır, saat 11 . 10, hangi gUn 20. Yani , böyle bir şeyi ... Fotokopiniz var mı , ben bir fotokopi 
almak isterim? 
- Var, ama, kapalı , memurumuz yok şu anda. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bana şunu izah eder misiniz; bakm ayın 20'sinde kendisinin de imzası 
alınarak şahıs serbest bırakılıyor. Serbest bıraktınızsa ayın 20'sinde götürüp asayiş şubesine teslim ettiğiniz ... 
Niçin yani, bu ikisinin yan yana gelmesi mümkün mü? 
- 20.03 günü, gece 12'den sonra saat döndükten sonra tarih değişiyor. Şimdi, saat 2.15'te, yani gece saat 2'de bu 
şahıs alınmış; sabahleyin asayiş şubesine ll civarında verilmiş , kendisinin orada herhangi bir kaydı olmadığın
dan tekrar teslim alınıp ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede bunun teslim tutanağı. 
- Doktor raporu var belge olarak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. P1ŞKİNSÜT- Doktor raporu sizden çıkışı. 
- Bizden bir çıkışı bir de girişi vardır ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O daha önce girişi, dövmedlğiniz belli olsun diye. 
- Hayır efendim , öyle değil.. . 

BAŞKAN DR. EMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, niye gayet tabii... olur o olay. 

-Nasıl anlamadım? 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi , bakın baştan başlıyoruz; bu vaka gece saat 2'de, 20'sinde alın
mış . Siz bir rapor düzenlemişsiniz ... 
- Hemen hastaneye götürülmüş . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Güzel, yani gayet iyi işlem yapılmış. Doktor ... 
- .. . alkollüdür demiş. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKTNSÜT- Saat ll 'de; bu arada da yazılarını yazmışsınız; bunun şeyi var mı, başka 
yerde kaydı kuydu var mı işte nedir, neyin nesidir diye sormuşsunuz. Ondan sonra bunu bir yere götürüp teslim 
etmeye karar vermişsin iz. Onun için de siz de gece saat 2 'den sabah ll ' e kadar kaldıgı için bir 12 saatlik devrede 
bir herhangi bir darp cebir olmadıgı için ikinci raporu almışsınız. 
- Bu asayişin , bunu bize asayiş teslim ederken alıyor. Şimdi , teslimde yazılmadıysa bunu teslim etmiştir bize. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bana demin bununla birlikte götürdük şu kagıtla teslim ettik demediniz mi? 
- Hayır, biz teslim etmiştik. Arkadaşlar orada incelemişler, asayiş şubesi şu saatte de bize getirmiş 02 .. . 
-Onlar bize getirirken, biz onlara doktor raporuyla verdigirniz için onlar da bize doktor raporuyla vermek duru-
munda. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onlar mı alıyor doktor raporunu. 
- Şimdi , kısım olarak biz, karakol olarak aldık bu şahsı aldık hırsızlık şüphesi Uzerine; aldık götürüldü alkollü 
oldugu belirlendi, darp cebir izi olmadıgı belirlendi, Bu raporla teslim teseliilm tutanagıyla hırsızlık masasına tes
lim ettik ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKTNSÜT- O zaman şöyle mi diyorsunuz: Buraya geldigi zaman saat 2'ydi, darp 
cebir izi olmadıgını anladık, hemen götürdük saat 2'de teslim ettik mi diyorsunuz-
- Evet efendim. Ondan sonra o arkadaşlar, bize bu şahsı geri getirdikleri zaman, bakın bu teslim teselitim tutanagı 
tam ve saglam olarak şahsı teslim ettik demekte, böyle bir ibare kullanılıyor. Onlar da bize bu şahsı geri getirdik
leri zaman tam ve saglam oldugunu ıspat etmeleri için aynı şekilde doktor raporu almaları lazım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bir arada şey sormuştunuz; o nerede hani diyorsunuz ki , herhangi bir şey 
var mı yok mu? 
- Genel bilgi toplaması. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKTNSÜT- Ha, nerede o? 
-O mahkemeye sevk edilen tam dosya şeyler ... Mesela şimdi bu şahsın genel bilgi toplama şeyinin orada olması 
gerekir. 
-Aslında dogru diyorsunuz, almamız gerekir. Alsak ne olur, almasak ne olur; alsak bir şey de kaybetmeyiz, bir 
şey de kazanmayız; belki, eger öyle gerekiyorsa, bunu yapmış oluruz, uygulam ış oluruz. Bizim nezarethanemizin 
yetersiz olmasından kaynaklanıyor. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buraya gelmeden evvel... 
-Nasıl. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Saat 2'de geldiydi ... 
- 2'de evrakın düzenlenmesi ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, burada bulunan, ayrı bir yerde mi ... 
- Dosya açılmadıgı için, yani mahkemeye sevk edilmediği için bunlar ayrı bir dosyada tutuluyor; genel bilgi 
toplama büro amirliginin göndermiş oldugu o rapor aynı. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKTNSÜT- Şimdi , vatandaş telefonda sorduğu zaman ne yapıyorsunuz? 
Vatandaş sordu ki, A. M. nerede? Size geldi mi diye sorarsa, bunu mu gelip arayacak? 
-Hayır, onu izah edeyim : Diyelim ki, sabah 5' te alındı bu şahıs , saat 7'de geldi işe , 7'de benim karşılığım olan 
aynı işi yapan arkadaşa bilgin olsun mahiyetinde diye oraya notları bırakırım. Bu şahıs akşam şu saatte, şu suç
tan dolayı tarafımızdan alınmış şu anda asayiş şubesinde veya ... bir yerde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- İki gün geçti? .. 
-İki gün geçtikten sonraki olayda bu şahıs, o tarihten beri yoksa ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şu tarihte şu saatle şu saat arasında gördük, ondan sonra serbest bıraktık. 
-Şube aldı. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hayır almadı. 
- Hayır diyelim ki, öyle bir olay oldu; şube aldı. Asayiş şube hırsızlık bürosu aldı. Vatandaş gider oradan arar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKTNSÜT - Hayır, bakın şimdi bu vakayı konuşuyoruz: Şimdi, bu vaka, saat 2'de 
alınmış, ll 'de bırakılmış sizin tarafınızdan . Ayrıca işlemi de yapılmış. Ondan sonra .. . iki gün geçti, iki gün sonra 
akrabası telefon etti , diyor ki, ayın 20'sinde saat 3 'ten beri arıyorum yok, nerede, sizin karakola gelmiş mi; o 

66 



zaman diyeceksiniz ki , iki gün geçmiş nereden bulacaksınız bunu? 
- Biz serbest bıraktık efendim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, siz yoksunuz, bir başka kimse var; bu dosyayı mı açıp bakacak? 
Bulamayız arkadaş mı diyeceksiniz? 
- Hayır. Dosyasından ararız, orada .. evraklar var. Bu şekilde ... evraklarda olan dosyaların ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu kadar pratik bir metod varken, her işlemi yapılmışken , bu deftere 
şunu yazmak, müracaat edenlerin sayısını mı kabartıyor? Yani, oradan hemen önünden evrak memuru bakacak, 
evet ayın 20'sinde saat 2 ' de gelmiş , her işlemini yapmışız, saat 22'de de bırakmışız demek kadar basit bir şey 
varken, fihristiere gideceksiniz, fihristierden arayacaksınız, kim gelirse, giderse buradan onu bulabilir. Buraya 
kaydetmemenin mantıgı nedir? Ben şöyle izah ederim, sade vatandaş olsam, bunlar içeriye alıyorlar, dövüyorlar, 
vuruyorlar ondan sonra yolluyorlar, kayda da almıyorlar.. . Bunu yapmak bu kadar ... 
- .. . tanımadıgı bir insanın kaydını nasıl... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- ... yani ille aşagıya nezarethaneye bırakmaksakayıt o ayrı . 
- ... genel bilgi toplama, bize telefonla bildirilineeye kadar, bakın yani 1.1 5'le 2 arası bir saat nezarethanemizde 
kalmamış ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kalmamış demeyin, bir vatandaşın normalde buraya gelişi saat 1.1 5, her 
şeyi yapılıyor gönderiliyor, burada gidişi ertesi gün 1 1 .. . 
- Hayır, konuştuk demin . Bakın , saat 2.1 O' da Asayiş Şubesine teslim etmişler ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tamam anladım , sonra da geri almışlar. 
- Bana geri teslim edildiginde acil raporu burada saat 1 1 'de teslim edilmşi bana, o saatte de serbest bırakma 
tutanagında saat 1 1 ' de ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, siz her halUkarda 12 saat arayla da olsa bu adamı. .. bırakmışsınız 
12 saat... 
- Buraya geldiginde nezarethaneye hiç girmeden bırakılmış . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tamam da, bu işlemin orada ayrı bir defteri olması gerekmez mi? 
- Nezarethane defterinin dışında başka bir deftere kayıt olsa ... 
- ... dosyalar, o kadar başka bir şey yok yani . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Nezarethaneye alınasanız da burada işlem görüp, mahkemeye teslim 
ettiğiniz bir olayda, mahkemeye gönderilen süreye asayiş şubesinde veya karakolun bu defterinde kaydı var. 
- Arkadaş yarın buradan mahkemeye çıkacak ... 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Mahkemeye çıkarsa kaydedeceksiniz? 
- Hayır, nezarethaneye alınıyoruz biz bu şahsı. Bu şahsın evraklarıyla birlikte mahkemeye çıkacak . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu şahıs , cezaevinde tutuklanırsa , mahkemeye ya da asayiş şubesine 
sevk edildigi karakolda mutlaka kaydı vardır .. . 
- Olması lazım ; ama, nezarete almadıgınız için kayıt... O zaman bir hak zayii oluyor. 
- Hak zayi i şöyle ; şimdi , bizim onu yakalama anından itibaren onun hakkı saklıdır ... Ona göre cezasını çekecek ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kaydetmeyip bırakırsanız, vatandaş karakolda dayak yedigini ıspatlayamaz. 
- Hayır efendim olur mu, tutanakları var, mahkemeye gidiyor, mahkemede dosyası var ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Mahkemeye gitmiyor ... 
- Yine, aynı şekilde, bizim evraklar kaybolmaz; bu, dosyaya girmiş bir evrak, bunu kimse yok edemez. 
- Kayıtlar oldugu takdirde ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Getirdiniz, içeriy2 attınız; kayıt yok, kendiniz kayıt düzenlediniz, üç 
saatte adamı adam ettiniz, gönderdiniz. Adam şimdi şikayetçi , diyor ki , şu karakala gittim, beni orada dövdüler. 
Savcılıga gitti , söyledi , savcılık da diyecek ki, hadi gidelim, bakalım. Size gelecekler, ... buraya bakardınız, yok, 
biz bu adamı ilk defa görüyoruz; ne olacak o zaman? 
- Zaten, biz doktor raporunu alıyoruz efendim. Doktor raporu sabittir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Almıyorsunuz, serbest bıraktıgınız bir olayı diyorum . 
- Ha, almadık mı tabii ki , haklıdır. Nezarete attınız üç saat beklettiniz, ondan sonra serbest bıraktınız . Gitti bizi 
şikayet etti, yapacagımız iş, şimdi Savcı Bey geldi , delil yok, senet yok, sepet yok, ben hakkıını nasıl arayacagım? 
Buradan çıkar çıkmaz dogrudan hastaneye gideceksiniz, eger ki, üzerinizde bir darp ve cebir emaresi tespit 
edilirse, bir şikayet dilekçesiyle sayın Savcımıza müracaat edeceksiniz. Sayın Savcım da o dilekçeyle müracaatı 
mesela mahkemeye intikal ettiginde konu, teşhise geçilir, teşhiste rfe bu dövdü, bu dövdü denildigi zaman da 
onlar hakkında gerekli işlem yapılır. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani , biz bunu tanımıyoruz dediğin izde, o adam da bunu ispat edemi
yor. Sokakta arkadaşları dövmüş, gitmiş rapor almış, benim üsttime iftira atıyor. 
Asayiş Şubesine verdikterinizi kaydeder misiniz? 
ÖMER ERCAN -Asayiş Şubesine biz suçlu vermeyiz. Biz karakolumuzla ilgili bir suçtan alır ... hazır eder, alır 
evraklarını , fezlekesini tamamlar, Başsavcılığımıza intikal ettiririz. Şüpheli aldık; herhangi bir nedenle kimliğini 
ibraz edemedi veya yanlış adres verebileceğinden endişe etmişizdir; bizim Bilgi Toplama Büro Arnirliğimiz 
vardır; Büro Amirliğine sorarız. Türkiye'de Emniyetçe, Jandarmaca aranan bir şahıslardan mıdır, değil midir. 
Eğer aranan şahıssa olayı arayan makama intikal ettirmek üzere işlem yaparız. Değilse, doktor raporunu alırız, 

darp, cebir olmadığına dair ve sanığın da tutanağ ını yaparız ve şahsı salıveririz . Ha, bunu nas ıl yaparız; mümkün 
olan en kısa zamanda yaparız. Zaten, şu an Emniyet Genel Müdürlüğümüz, bu şüpheli şahısların ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ben, başka şey söyleyeceğim, onları öbür karakoldaki arkadaşlarım ız da 
an !attılar . 

Cezaevine tutuklu olarak girdi; cezaevine tutuklu olarak girebitmesi için savcılıktan veya mahkemeden karar çık
ması lazım , değil mi? Peki, bu savcılıktan karar şuraya yazdıklarınız gibi mahkemeye gitti serbest bırakıldı. Ya 
sizin karakolunuzda kaydolması lazım yahut da siz kaydetmedinizse kaydetmeme nedeniniz asayiş şubesine ver
miş olmanız .. . 
ÖMER ERCAN - Hayır efendim; mesela şöyle söyleyelim; eğer biz diyelim ki, hırsızlık olayı intikal etti ve şah
sın sorgulaması, tetkiki, evrakının tanzimi karakolumuzca yürütülmüşse ve şahıs nezarethanede kalmış, mesela 
diyelim ki, ... sonra ceza vermişse, bunun fezlekesinin tamamlanması iki saati bulur, yani saat 19'a kadar evrak
ları tanzim edilir; gece olduğu için bir gün sonra savcılığa intikal ettireceğimiz için, biz nezarethanemizde tutarız. 
Bir şey göstereceğim; zaten biz sanıkianınıza şu şekilde evrak tanzim ederiz. Sanık hakları formu, bunun bir 
nüshasını savcılığımıza intikal eder, biz evrakları iki suret tanzim ederiz, bir suretini karakolumuzun arşivinde 
saklıdır, bir suretini cumhuriyet başsavcılığına intikal ettiririz. 
Eğer, burada nezarethanede kalmışsa, kaydederiz; ama, diyelim ki, saat 13 ' te olay olmuş, 14'e kadar evraklarını 
tanzim eder, adli makamlar tatile girmeden ben cumhuriyet başsavcılığına şahsı intikal ettirmişsem, bu deftere 
işlerim . Ancak, şahıs ... nezarethanemizde kalması gerekiyorsa, hatta başsavcılığımızın tatbikatını. .. süre 
istemişsem , nezarethanemde bu şahıs kalmışsa , ben bu şahsı nezarethane defterine işlerim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 24, 25,26 tarihlerinde buradan götürüp, mahkemeye teslim edien var mı, 
böyle düzenlediğiniz evrak var mı. 
ÖMER ERCAN - Şimdi ben adli mukayit değilim , karakol nöbetçisiyim, adli mukayit gündüz çalışır . 07.00-
19.00 saatleri arasında çalışır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Adli kayıt değil , tutuklu, cezaevinde; iki gün evvel cezaevine tutuklanıp, 
kondu. İki gün önce mahkemeye çıkmış olması lazım . 
ÖMER ERCAN- Bir şeyi arz edeyim: Şimdi , bizde Asayiş Ekipler Am irliği , burada. Bir de Kaçakçılık Harekat 
Şube Müdürlüğü de burada. Ben Ankara'dan yeni geldim; şimdi vatandaş Yenişehir Karakolu der, çıkar buraya 
gelir, yani sanki burası bir merkez karakoluymuş gibi Yenişehir Karakolu ... deftere bakalım , tutuklanmışsa, mut
laka fezlekesi. .. Zaten adli makam tutuklanan şahıs ... isim var mı efendim? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hayır, 26'sında tutuklananlara bir bakalım . 25'inden bakalım , daha 
kola_y olur. 
Ben size buradan bir şey sorayım: Bir vatandaşı şüpheli diye aldınız karakola, ondan sonra tahkikatını yaptınız, 
asayiş şubesinin bilmem ne bölümüne gönderdiniz, götürdünüz teslim ettiniz. Ondan sonra mahkemeye çıkması 
gerekti; tekrar size geri mi dönecek, kayıt sizde olduğuna göre? 
ÖMER ERCAN- Evrakını hangi birim çıkarıyorsa, o birimin Cumhuriyet Başsavcılığına olay gider. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Size geldi, siz, bunu Asayişe gönderdiniz diyelim ... 
ÖMER ERCAN - Diyelim ki, mıntıkamızda bir cinayet olayı meydana geldi ; şimdi, karakol olarak cinayet olay
larında, gasp olaylarında, zaten olaya müdahale sadece .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tamam, asayişe gönderirsiniz. 
ÖMER ERCAN- Yani ilgili birim olaya müdahalesini yapar. Nasıl yapar; hepimiz, aynı kanaldan anonsları takip 
ediyoruz ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Cezaevine nasıl gider? Mahkemeye çıkan bir insanın kaydı nerede olur? 
Asayişte ise asayişte olur, asayiş tek başına alabilir mi dışarıdan? .. 
ÖMER ERCAN - Alabilir tabii . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ya kendisi dışarıdan almıştır kendindedir, ya da bir karakol oraya gön-
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derdiyse karakolla beraber asayiştedir . Siz diyorsunuz ki , şimdi bizden ayın 2S'inden itibaren iki kişi çıkmış , şun

lar, mahkemede tutuklanan iki kişi diyorsunuz degil mi? 
ÖM ER ERCAN - Hayır, bakın , biz evraklarımızın vukua gelmiş cumhuriyet başsavcılı~ına intikal eden olaylarımıza 
numara veririz. 27'sinde ne olayımız olmuş ; telefonda rahatsız etme olayım ız olmuş . Üst makamlara veririz. 
Mesela şurada bir evrak size göstereyim: 
Üçüncü ayın 22's i 98 'de olayımız olmuş ceraim 117'yi vermişiz. Olayımızın konusu, 6136 sayılı Kanuna 
muhalefet ve ruhsatsı z tabanca taşımak . Fezleke tamamlanmış aynı gün, saat 10.30 sıralarında olay meydana 
gelmiş ... 
BAŞKAN OR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Ben onu demiyorum, cezaevinde tutuklu bir adam var, cezaevinde tutuk
lu olan adamın kaç türlü , hangi kanaldan geldigini ögrenebilir miyim. AdJiyeden geriye dogru araştırıp nereye 
geldi~ini ö~renebiliriz bir. Ikincisini de sorabiliriz, bu, defterinizde kayıtlıysa kayıtlı, buradan da tutukianma şeyi 
varsa, yani, mahkemeye verdinizse buradan görUIOr, iki haldede sizde yok . 
.. ...... ...... - Bizde üçüncü ayın 22'sinden itibaren bakıyorum . 

22's inde bu olay olmuş , ruhsatsız tabanca taşımak ... 
BAŞKAN OR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Tutuklananları de~il , mahkemeye verileni söyleyin . 
.............. - Tamam; tevkif olmuş bu şahıs . 

BAŞKAN OR. SEMA T. PİŞKINSÜT - Neymiş onun adı? 
.............. - 6136 sayılı Kanuna muhalefet. 
Şahsın ismi ne ....... 
BAŞKAN OR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- ...... degil? .. 
.............. - Oe~il . 

BAŞKAN OR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ne olmuş o; tutuklanmış mı , tevkif mi olmuş? 
............ .. -Serbest kalmış . 

BAŞKAN OR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Mahkemeye verdikleriniz. 

BAŞKAN OR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tamam, burada var. Bir tek onu yazmışsınız, onun ne marifeti varsa! 
Cumhuriyet Savcılı~ından serbest bırakıldı , niye ötekiler yazıldı? .. 
.............. - Bakın, ben şu konuyu iyi izah edernedim galiba; şimdi eger gelen sanık nezarethanemizde kalırsa, 

mesela diyelim ki , 13 .00 ' te olay meydana gelmiş , ben olayı tetkik etmişim , tahkikatını bitirmişim , fezlekemi 
hazırlamışım , diyelim ki 1 S.OO ' te veya 14.00'te cumhuriyet başsavcılıgına olayı intikal ettirmişsem ... 
BAŞKAN OR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tamam, yormayın ... 
Öteki iki tanesi nedir? 
.............. - ....... ; bu iki ayrı olay; bu da ..... Üç ayrı şahıs .. .............. .. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Peki teşekkür ediyoruz. 
Biz, bulamazsak bunu, yarın adiiyeden geriye do~ o tevkif şeylerinden bakaca~ız, sizde var mı yok mu oradan 
çıkar veya orada var mı yok mu çıkar kayıtlı olmasa bile . 
.............. - Gayet tabii, yani, e~er bu şahıs nereden geldiyse. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunlar mı tevkif edilenler? .. 
.............. - Evet efendim, mahkemece tevkif, Cumhuriyet Savcılı~ınca tevkif, 
(Karşılıklı aniaşılamayan konuşmalar) 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Şununla şunun dosyasına bakabilir miyim? 
.............. - Bunlar efendim, şeyde şimdi , infazın kendi dosyaları var müdUriyette, biz sadece ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Ama, sizde kalmış mesela, bu da kalmış , kaldı~ma göre bir dosyası olacak . 
.............. - Biz sadece burada giriş kaydını alıyoruz ......... dosyaları bırakıyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Nereye bırakıyorsunuz? 
.............. - Mahkemeye. Aranan kişiler mesela Ali oglu Veli , yakalandılar, buraya getiriyorlar, yakalama 
tutanagını bırakıyorlar, raporunu alıyorlar, ertesi gün mahkemeye giderken tutuklandı mesela, o buraya tutuklandı 
yazı lıyor. 

.............. - Asayiş Şubesinin kayıtları orada mı tutuluyor? 

.............. - Sayın Savcım , buraya şimdi infazla ......... geliyor . 

.............. - ..................... onların ayrı bir şeyi var, yani, yakalama ...... .. 

.............. - Şimdi , efendim, buranın .... 

.............. - Şey yapmıyor, yakalıyor sadece, raporunu alıyor ve kaydediyor getirip size teslim ediyor. 
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.. ... ... .. .... - Şimdi, efendim, infazdaki yakalıyor, 27.3.98 günü saat 22.30'da geti.rmişler, biz kaydını sormuşuz, 

27 .3.98 saat 23.30 ' da mahkemeye çıkıyor, oradan tutuklanıyor. Onlar ...... ... bilgisayara işliyorlar, düşüyorlar 

onları bilemiyorum, biz sadece burada .. . · 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki, şurada mesela biraz önceki gittigirniz karakolda böyle teslim 
edilen, yani burada kaydı olmasa bile mahkemeye gönderilen, şu olan bu olanların bir ayrı evrakta dosyası var, 
şimdi , her yerde ayrı standart mı uygulanıyor? 
.............. - Yoo hayır, şimdi asayiş ekiplerinin ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki , sadece asayişte mi bunlar var? 
...... .. ...... - Şimdi, Başkanım , şöyle anlatabiliriz ... 
.............. -Bir dakika Memur Bey; başka sorular gelecek, şu iki olay, yani şu Cumhuriyet Savcılıgınca tutuklanan 
olay bir infaz evrakıyla ilgili yakalama emri çıkarılınca olur. Yani, herhangi bir adli tahkikat yapılmaz, sadece 
rapor alınır, yakalama tutanagı, işte tutanak beyanı , sanık beyanı , yer gösterme zabtı tutulmadıgı için emniyet 
mUdUrlUklerinde de bu işle görevli masa, bUro ya da şubenin nezarethanesi olmadıgı için buraya getiriyorlar mi
safir olarak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Anladım ; buranın nezarethanesi var, burada kalmış, 23 .00'te gelmiş, 
ertesi gün 15 .00 'e kadar kalmış. Bunun dosyasını açtınız mı? 
...... .... .. .. - Bunun dosyasını yarın infaz bürosunda ... 
.............. - infaz bürosu kendi ..... 
.............. - Burada bulamazsınız, sadece bu tür olaylar için ; digerleri için bulursunuz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- infaz bürosu da der mi ki , cezaevine gitti , cezaevinde onu derse .. . 
.. .. .... .... .. - Teslim kagıdı alırlar Başkanım , kendi dosyalarını ... 
.............. -Yani , onlar, demin size ceraim evrakları dedikleri evraklar, işlenen suçlarta ilgili tahkikatlardır. Bir de, 
suç işlenmiştir, gıyabi tevkif kararı verilmiştir veya ilamatın infazı içindir, onlar sadece bu büroda bulunur. 
Şu; yani, ben şeyi bilmiyorum, şu evrakı incelediginizde hükümili olarak çıkar. Teknik tabirlerde yanlışlık ola
bilir, defterlerin kaydında falan filan; ama, işin evveliyat ı , esası odur. Sadece bu şekildeki olayları, digerlerinde 
bunlarda olması lazım . 
.............. -Biz de şöyle Başkanım ; karar olmadıgı için biz ceraim şey leri alrnıyoruz. 

PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ- Burada şu kadar saat kalmış ; 23.30'dan 15.00' e kadar ... 
........ ...... - Şimdi giriş var efendim, burada çıkış var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Evet, yani bu 1 'di bu 9'du . 
.......... .. .. - Bunlara hariç denilir ve gözaltı .. .. .... 
PROF. DR. IOANNA KUÇURADİ - 15 saat kalmış burada . 
........ .. .... - Yok, 15 saat degil. 
27.3.98 saat 1 1.30' da altnmış 28.3.98 saat 1 5.00'te bırakılmış . 

PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ - Evet, kaç saat demektir o? 
........ .. .... - 15 saat. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Tamam, almışlar; yakalamış almış yani . 
.............. - O anlamda degil. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nedir? .. 
.......... .. .. -Biz, savcılık olarak yakalama müzekkeresi çıkarmışız, onlar sadece bu evrakı infaz etmişler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Burada nezarethanede kalmamış mı? 
...... .. ...... -Kalmış . 
..... .... . - Gece alınmış ise, alınanlar burada. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Anladım, tamam, kalmış, sonra mahkemece tevkif edilmiş şu UçU .. . 
PROF. DR. IOANNA KUÇURADI- Bu 9 saat, bu 15 saat kalmış . 
BAŞKAN DR. SEMA T . PiŞKİNSÜT - Her neyse, bu ölçü. Şimdi , ben bunların dosyasını görmek istiyorum. 
Cezaevinden mi görecegim, adiiyeden mi görecegim? 
.......... .. .. - Adliyede olur . 
.. ........ .... - Hepsini bulabilirsiniz, buradaki şu andaki bir terslik şuradan kaynaklanıyor. Şu YM denilen şeylerin 
şu anda evraklarını bulabilmeniz için il emniyet müdUrlUgünün infaz kalemini araştırınanız gerekir. Yani, bulun
maz diye bir şey yok . 
...... .. .. .. .. - TümUnU bulurlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, yarın açılır mı orası? 
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.. ..... .. ..... -Tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bugün açılmaz şimdi. Yarın sabah açabilir. 
Peki , yarın sabah baktık, burası açılmayacak gibi olursa cezaevine gidip mesela yani tutuklu olduguna göre ceza
evinde bir dosyası vardrr, dosyasından çıkarılrr mı? 
........... .. . -Cezaevinde dosyası yok, dosyası adliyede efendim; cezaevinde sadece kayıt defteri vardır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunları ben konuştuktan sonra mı sorayım , yoksa ... 
..... ... ...... -Yok efendim, bunları mı. .. 
........... ... - Efendim, ister yakalamalı olsun ister gıyabi olsun, bunların evrakı adliyededir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Onların adiiyedeki evrakını şu numaralardan mı takip edecegiz, isimden 
mi takip edecegiz? 
..... ....... .. - Hayır, isimden takip edeceksiniz . 
........... .. . - Bunlar bizim numaramız. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Burada kaldıgı zaman, geldigi anda bir adli rapor alıp çıkarken bir daha 
mı alıyorsunuz? Mesela bak şimdi , şu 23 .30'da gelmiş, saat 1 5.00'te çıkmış . Şimdi , 23 .30'da geldigi zaman darp 
cebir yoktur diye bir tane rapor, ondan sonra I 5.00 ' te onu götürürken darp cebir yoktur diye bir daha mı rapor 
alıyorsun uz? 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bir tanesi sizi kurtarmaz . 
........... ... -Yok, bizi ilgilendirir de, zaten ..... . onlara sordum; ama, arıyorlar yani . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi , bu I I .30 'da gelmiş, I 5 buçuk saat kalmış , şunun için konuşuyo
rum; I 5,5 saat kaldıgında siz bunu götürüp teslim ederken, 
... ........... -Yalnızca .... .... . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Kim alıyor? 
infaz ekibi sizden alıyor, hastaneden de rapor alıyor; peki bu rapor.. . 
.... ... ...... . -Yok. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Sizin, o rapordan haberiniz oluyor mu? 
.............. - Son çıkışlarında soruyorlar, 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Rapor alıp döndükleri zaman mı, o rapordan mı haberiniz oluyor? 
İkinci defa infaz ekipleri bunu sizden alıp götürdüklerin de, hastaneye götürüp rapor almıyorlar mı? 
..... .. ....... - Alıyorlar efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- O, en son aldıkları rapordan sizin haberiniz olur mu? 
... .. ... ...... - Bazı zaman olmuyor efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Neydi o sonuçları? 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Hastane raporunda darp cebir yoktur diye ... 
..... .. ....... - Bunları alıp kendileri dosyasına koyuyor. Benim ondan haberim yok. Fakat, şüphelilerde kesin olu
yor, şühpeli oldugu zaman kesinlikle haberimiz oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Darp cebir diye mi haberiniz oluyor? Sonuçtan mı haberiniz oluyor? 
... ........... - Şüpheli olursa Başkanım. 
Şimdi , bunlardan direk cezaevine götürüyorlar, fakat polisce bu rapor hazırlanıyor bazen, onlar kesin burada 
oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Direkt cezaevine götürmesindeki yani, bu kadar kısa sürede hemen tevkif 
kararı alınmasından kendi suçunu kabul etmesi mi ortaya çıkıyor? 
..... .. ...... . - Zaten, kesinleşmiş suç Başkanım bunlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereden kesinleşmiş . 
.... ... ...... . - Hükümlüyü yakalama müzekkeresiyle savcılık ya da jandarma kanalıyla yakalattırıyorlar. Iş bitmiş 
yani, cezaevinde infaza başlıyor, onun yargılaması.. . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki, yakalanma kararı alınmış, işi bitmiş olan bir insan için niye bu 
kadar sert ... .... ... .... . 
......... ... .. -Gece 23.00 ... 
... .... ...... . - Akşam bulabilirler. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Anladım, sabah 15.00 Yılmaz Bey . 
.. .. .... ... ... - Bilgi topluyor. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yakalama evrakı gitmiş, yakala demişler . 
.............. -Yok, burada soruşturma yok da, şimdi ............ . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Her neyse .. . 
.............. -Şimdi , şurada bir gıyabi tevkif var, onu gece 23 .00'te yakalarsanız, direkt cezaevine alamazsınız, ceza
evine almak için ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şun lar yakalama müzekkeresi . 
.............. - Yakalama müzekerresi . Savcılıg ın ilamat evrakına işlem görerek gitmesi gerekiyor, gece 23 .00'te 
savcıyı nereden, kalemi nasıl bulacaksınız? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yılmaz Bey, gece 23 .00 ' tekini anlıyorum , sabah S.OO'e kadar anlıyo
rum, 9.00 ' a kadar anlıyorum , I O.OO 'a kadar anlıyorum , bunlar saat I S.OO ' te çıkıyorlar . Bu, mesela, saat I S.OO'te 
çıkmış . 
.............. -Ona bir şey diyemiyorum ben de, gece 23 .00 ' te alındıgında mesai saatine kadar şey yapılacak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şunu anladım ; Mehmet Aslan, 20.00'de gelmiş , sahah 9.20'de aranmıyor 
denilmiş, bilmem ne, göndermişsiniz, bunlar niye ögleden sonralara kadar kalmış? Adam beklemiş , infazeının 

gelmesi gecikmiş, yani onlar da olabilir . 
........... .. . - Onu bilemiyoruz efendim . 
....... .... ... -Gerçekten, hUk:UmlU açısından bir hak kaybına sebebiyet vermiyor bu durum ; çünkü, yakalama tarihi 
cezaevine giriş tarihi gibi işlem görüyor, yani, 23.00'te yakalanmışsa, 23 .00' ün tarihi itibariyle cezaevine girmiş 
gibi ....... hesaplama yapılıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki , başsavcım yarın acaba şu Uç tanesi için adiiyeden bunların ne 
durumda oldugunu sabahtan ögrenebilir miyiz? 
.............. - ögrenebiliriz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sabah S.OO 'de ögrenebilir miyiz . 
.............. -Tabii. 
O, yakalamalı olanlar büyük bir ihtimalle hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlardır. O yüzden onlar
dan ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT
.............. -Var efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Hepsi aynı saat çünkü. 
Şu arkadaşlar kim? 

BAŞKAN DR. SEMA T . PIŞKİNSÜT- Mesela, şu birincisininkin de, gece saat OI.OO ' den sabah 09.00 ' a kadar; 
07.00 'de mi degişiyorsunuz? .. 
....... .. .. .. . - Burası böyledir efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Tamam, iki kişi gelmiş olması lazım ; gececiler ve gündüzcUler . 
.. ....... ..... - 26, 27 gece ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Şimdi , 26'dan itibaren başlıyor . 
.. ... .... .. ... - 26, 27 B. T. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Ertesi gün sabah 7.00 'den itibaren? .. 
.......... .... - 28'e .... . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKINSÜT- Hayır .. ............ . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Yani , 27'sinin sabahında saat 07.00'den IS .OO ' e kadar aynı insan 27 
sinde kim var ............. . 
............. . - O zaman sen bildigini yaz yani ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şimdi , 27 akşam saat 19.00'dan sonra gelen kimmiş? 
......... ..... - Şimdi , nöbetçi memur devir teslim defteriniz yok mu bu listenin haricinde, ona baksana? 
Hem liste var hem defter var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- 27, 1 9.00 'dan sonra gece gelen ... 
.............. - ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- ...... ,sabah 07.00-19.00 degil mi? 
......... ..... - ........ , ondan ....... almış . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- 07.00, kaça kadar almış? 
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............ .. - 07 .00' den 19.00 'a kadar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 27'si sabah mı bu? 
.............. -Sabah . 
.............. - 27'si 19.00 ' da alıyorlar . 
.............. - 19.00 ' da sen alıyorsun tamam. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- 27'si 19.00 ' da siz mi alıyorsunuz; sizin adınız ne, B. Kamuran mı? 
Şimdi , bakın , ayın 27 'sinde ....... sabah 07.00 ' den 19.00 ' a kadar almış öyle mi? 
.............. -Evet öyle, 07.00'de almış 19.00 ' da bırakmış . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Peki, sonra 19.00 ' da kim aldı 27'sinde? 
.............. - Ben almışım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- .... . ... , ne zamana kadar çalışıyorsunuz siz? 
.. .. .......... - 19.00'dan 07.00 'ye kadar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- 28' inde 07 .00-19.00 kim çalışmış? 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- ...... sabah 07.00-19.00 çalışıyor; 19.00 ' dan 29' unun sabah 07 .00 'ya 
kadar kim çalışıyor? 
.............. - Ben çalışıyorum . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yine sen çalışıyorsun . 
.............. - Üç kişiyiz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- 28' inden ... 
........ .. .... - Şimdi , Başkanım şöyle oluyor; 27'si akşam alan 28 ' i sabah bırakıp , ertesi gUn 24 saat sonra tekrar 
sabah çalışıyor. 
.............. - 12-24 degil mi? 
...... ........ - 12-24 . 
.............. - 12 saat çalışıyor, 24 saat istirahat ediyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- . .. .. 
.... .. ........ - Şimdi , arkadaşımız bugUn akşam aldı , sabah bırakacak ; 28 ' i akşam aldı , 30' u sabahı gelecek tekrar, 
29'unda İstirahat etmiş olacak. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKJNSÜT- Bunları siz hatırlıyor musunuz? 
.............. - Benim nöbetimde ben hatırlamıyorum Başkanım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Sizin nöbetinizde .......... 
.. .. .......... - Evet efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Şimdi sizin, ayın 27'sinin 19.00 ' dan sabah 07 .00 kadar siz varmışsınız . 
.............. - 27'sinde gUndUz geldim . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- 27'de nasıl geldin? 
............ .. - 07.00-19.00 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Peki, gece kim gelmiş? 

·· ············ - ....... .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 19.00 'da geliyor 07.00 ' de gidiyor. 
07.00'de kim geliyor? 

BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Şimdi , .. .. .. ne zaman geliyor? 
.. .. .. .. ...... - DU n sabah çalıştı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Sabah 07.00-19.00 çalışıyor ayın 28 ' inde . 
.......... .... - Evet efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani, .. .. ' yla ..... , bu imza ... ' un mu? 
.. ...... .. .... -Bu, .. ... ' nın. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Bu saatte o teslim edemez ki, 1 5.00 ... 
.. ............ - Şimdi , akşamdan yazıyorlar, aldıgı zaman , ilk nezarete kim koyarsa onun imzası olur Başkanım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Peki, ..... 19 .00 ' da geldigine göre gece almış, yazmış, sabah 15.00 ' te 
çıkana da ...... ; çıkaran imza atmıyor, alan imza atıyor. 

O zaman, .... .. . bu şunun için, ne:zarete koyan. 
Kaç kişi nöbet tutuyorsunuz burada? 
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.............. - Üç kişi efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Digerleri kim, aynı ekipten burada; yani , ..... nöbet tutarken ... 
...... .. ...... - Diger iki kişi islirahat ediyorlar efendim. 
Bir kişinin sabit görevi vardır, tUm suçlulardan o sorumludur. 
Diger ikisi istirahat ediyor efendim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ama, burada mı istirahat ediyor? 
............. . - Hayır, evinde islirahat ediyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bir olay olsa burada ... 
...... ...... .. - Ayrıca ekiplerimiz var efendim. Ekiplerin toplanma yeri burasıdır, gUzergahdan asayiş yerinde olay
lara mUdahale ediyorlar, merkez yönlendiriyor. ' 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Anladım , ...... sorumlu yani . 
..... .. .... ... - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, ertesi gün 28 ' de olanlar. .. 260 'da, 28.3 1 ' de olduguna göre, 28 ' de 
gelen 1 ' de yetişmiyor . 28, yine size mi geliyor? .. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - ............. kim geliyor? 
......... ... .. - Yine .. .. geliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Yine, o almış zaten, 14.30'da çıkartan kim? 

(Başkanm istegiyle kayıt kapatıldı) 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yakalama emri olup da, yakalanıp, herhangi bir yerden aldıgınız ve ceza
evine konulma, tevkif olan bir şahsı şurada tarifi cümle olarak bana verdiginiz defterde var; bunların dışında her
hangi bir kanalda kayıtlı olarak bulmak mümkün mU? 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Başka bir kanal derken .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Bir de dediniz ki, jandarma olabilir ... 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Bizdeki dosyadaki şahısların kaydı başka bir yerde yoktur 
yakalanmaya dayanan bir şey yoksa. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Cezaevine gelen şahıslarda, bu defter tamam, mesela 28 ' inde iki kişi git
miş , infaz koruma memuruna teslim edilmiş . Cezaevine sizin burada kaydı olmadan, başka yerlerden de 28 inde 
gitmiş olabilir ... 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Olabilir, jandarmadan olabilir. Adliyeten direkt ikinci , UçUncU 
duruşma olabilir; daha öncekilerde tutuklama verilmemiştir, suçu sabit görOlmUştUr mahkeme, hakim kararıyla . 

Bu cezaevine götürülsUn denir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Yakalamayı kim yapar, götürmeyi kim yapar? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKİN -Genelde, eger jandarma orada hazırsa, bazen kalabalık bir suçlu 
olabilir, digerlerinin de mahkemesi vardır, o sıra tutuklanır şahıs, bu defa jandarmanın da tabii diger şahısları 
cezaevinden alıp getiriyor zaten, getirdigi için, öteki şahıs da tutuklanınca, çok teferruatını bilemiyorum. 
HÜSEYIN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Emniyetten bir ekip çagrılır ve götUrme işlemleri iki taraftan 
yapılır . Duruşma sırasında hiçbir neden dahil edilmeden duruşmadayken tutuklanan kişi emniyet görevlileri 
tarafından götUrUIUr. Bunun emniyette kaydı olmaz. 
EMNİYET MÜDÜRÜ M. SALIH TUZCU- Önce, adliyede polis vardır; onunla muhatap olabilir, onu çagırır, 
"yardımcı ekip çagır, cezaevine götUrUiecek adam var" der, ekip gelir; ama, önce hakim in, savcının muhatap oldugu .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Asayişten gelen ekip, cezaevine gönderilen veya oradan gidende bir 
kayıt tutar mı? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Hayır kayıt tutulmaz. 
EMNİYET MÜDÜRÜ M.S.T.- Evrakını alır, oradan, evrakıyla beraber kişiyi cezaevine götürür, teslim eder. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Cezaevine günlUk olarak götürUlüp teslim edilen kişilerin , daha önce 
yakalama emri çıktıgı için, sizin tarafınızdan bulunup, yakalanıp, ondan sonra adli şubeden kaydı dUşUIUp, 
götürülUp teslim edilir şeklinde ; bu bir. 
İkincisi ; suçUstü veya herhangi bir şekilde yakalandı , karakollarla, şurayla, burayla alındı , sorgusu yapıldı , 
mahkemeye çıkarıldı ; mahkeme de dedi ki, tetkiki gerekir. Bu, mahkemenin oradaki , biraz önce söylediginiz adli 
yardımcı personel ve sizden de eleman çagırırlarsa, bu taşınır ... 
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ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Orayı ben düzelteyim. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nasıl olur? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Bizim götilrdilklerimizi mutlaka biz götilrüri.lz. Benim söyle
mek istedigim, ömegin ihsarı çıkmış , ilçilncil duruşma, önemli bir olay var, tabancayla yaralama, öldilrme ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- O ilçllncil, şimdi ikinciyi söyle. 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKIN - ikincide, karakollarda ve bizim sorgusunu yaptıgımız, ifadesi
ni aldıgımız evrakların , suçlardan tevkif oldugunda mutlaka biz götilrllrilz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Tamam. Onun da kaydı burada olur. 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Şunda olmaz, evrakta olur. Bu, gıyabi tevkifevrakı... Infaz, 
suçu kesinleşmiş olanlar veya gıyabi tevkifle yakalama müzekkeresi olanlar için . Hırsızlıgın veya cinayet büro
sunun olaylarla ilgili hazırladıgı evraklar var. Bu, cezaevine teslimini falan oraya takarız, yani , oradaki dosyada 
bulunur. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bir de o arada birkaç kez devam eden, mahkeme kararı olur, tutuklu 
degildir, dışarıdan gelip gidiyordur, o arada da derler ki, bu tutuklansın ... 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Bunun suçu sabitleşti bunu götürün ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Evet. 
Üç tUrlU cezaevine giriş oluyor, bir de jandarmadan mı girer? 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Tabii bir de jandarmadan .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT - O jandarmadan nereden geliyor? Mahkemeye çıkmadan jandarmadan 
gelir mi? 
HÜSEYIN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Soruşturma yapılmıştı jandarmada, onun neticesinde, yani, 
Emniyetin 2 numaralı söylediginiz şeklinde olan bir takibattır o, sizin iki nurnarada söylediginiz olay gibi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Anladım . Emniyet gibi getirir, aynı işi yaptırtır, ama, jandarma getirdigi 
için, mahkeme tevkifkararı verdigindejandarma götürür, içeri koyar. Tamam. 
Peki, o zaman, burada yakalama emri olup da sizin getirip teslim ettiginiz evraklar var; bir tek bana ayın 24'Unden 
itibaren, bugüne kadar o 2 nci madde şeklinde sorgulayıp da götürüp mahkeme kararı alınmış olan öyle bir 
dosyanız da artık görebilir miyim? 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN -Tabii. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Emniyet Mildilrlugu nezarethanesine birkaç defa gelmiş olan, sabıkası 
olanları aldıgınız zaman, nezarethane defteri gibi bir deftere kayıt yapıyor musunuz? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Hemen getirdim, defter bu. Bir de bugün aldıgımız bir şahıs 
vardı. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nezarette kaldıgı zaman sorgulamayı yapanlar mı? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Sorgulamayı yapan degil. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Bunlar sorgulama yapılmış mıdır? 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Bunların ifadelerini alıyoruz. Oturuyoruz, görüşüyoruz, 
konuşuyoruz; yaptın mı yapınadın mı? 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Niye yaptın mı , yapınadın mı? Mesela mahkeme tevkifkararı verdiyse ... 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKIN - S. D. mı? Onun bir traktör hırstzlıgına teşebbUsU vardı. iki kişi 
yapmıştı bu işi ; bu kaçınıştı o zaman. Diger yakaladıgımız sanık birlikte yaptıgını söyledi. Daha sonra biz bunu 
yakaladık, ona göre ifadesini aldık; kabul etmedi , ancak mahkeme suçunu sabit gördU sanıyorum, tevkif etti . 
Kabul etmedi, ben bu işi yapmadım dedi, ben yoktum dedi. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani, başka bir kişinin yanında O. S. diye birisi, O. S.'nin ifadelerinde 
de, devam eden mahkeme kararı sırasında bunlara yakalama emri mi çıkarıldı? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Buna daha yakalama emri çıkmamıştı sanıyorum; yani, bize 
intikal etmemişti, belki çıkmıştır, gönderilmiştir, daha gelmemiş olabilir. Bunun suçu tam sabit görülememiş de 
olabilir; o ifade belki yeterli gelmemiştir. Mahkeme bu şahsı görüştOkten sonra, belki ifadesinden kabul etmedi, 
belki mahkemede kabul etti, onu bilemiyorum ben. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bakın, bu ...... .' ı traktör hırsızı diye saat 16.30'da, 26 Martta 
yakalamışsınız, siz yakaladınız herhalde .. . 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Biz yakaladık. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereden biliyorsunuz traktör ... Suçüstü degil. 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - SuçUstU degil, önceki olayın vuku .buldugu tarihi ben şu an 
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hatırlamıyorum ama, iki Oç ay olması lazım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Birkaç ay, mesela ... 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKİN - iki Oç ay önce olmuştur . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu mahkeme devam ediyor ... 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKIN - Bunun daha duruşması hiç olmadı veya bir kere olmuş olabilir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Buradan bakıp söyleyebilirsiniz bana; buradan belli mi? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKİN - Hayır oradan şey olmaz, mahkemesi .. . Oraya evrak gelmiyor, 
oraya yazılmıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Arama emri mi çıkmıştı buna? 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN' - Arama emri çıkmamış olabilir. Yani , suçu tam sabit 
görilimemiş olabilir. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PİŞKİNSÜT- Nereden biliyorsunuz mesela, saat 16.00 'da .. . 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKIN - Bizde aranıyor bu şahıs. Bu şahıs yakalandıktan sonra 
ifadesinde dedi ki , traktörü sattınrken suçUstil yakalandı ; ancak bir kişiyle kaçtı~ını biz cevreden araştırdık, duy
duk. Bu şahıs dedi ki , yanındaki şahıs kirndi kaçan, dedi ki S. D., bu da eski sabıkalı otogarı change yapan, çalan 
bir şahıstır, sabıkalı bir şahısdır; bu dedi . Ondan sonra adiiyenin oralarda bir yerlerde biz bunu yakalandı~ı tarih
te gördilk ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT - Ama, kaç ay evvel söylemiş , defterinizde mi kayıtlı? Siz zaten bunu 
arama davetiyesi olmadan da arıyor musunuz? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Bizde ifadesi alınması lazım ... 
EMNIYET MÜDÜRÜ M. SALIH TUZCU - Sabıkalı oldu~u için ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Yakaladı~ınız yerde ifadesini almakOzere alacaksınız. 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKIN -Tabii ifadesine başvurmam ız lazım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Sonra siz onu 26 Marttasaat 16.00 ' da almışsınız, gece kalmış , ertesi gOn 
saat 14.30'da evraklarını herhalde tamamladınız ... 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKIN -Tabii, evra~ını , ifadesini aldık, avukat hanım geldi, onunla bir
likte adliyeye çıkardık . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Peki , bunların doktor raporları yok. 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKİN - Doktor raporu adliyededir. Tek nOsha verildi~i için , acil oluy
or, yetiştirem iyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nereden bulacağız o doktor raporunu? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKİN - Adliyede vardır ; artı , hastanede de oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT - Aynı durum, öbilr karakolda oldu~u gibi , aynı durum sizin için söz 
konusu ... 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Tek ni.lsha olunca ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Geldiği zaman var mı? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKIN -Geldiği zaman da oluyor; yOzde 99 alıyoruz. Infaz suçlannda 
belki şey olabilir; ancak bu tUr suçlarda daha ciddi oluyor. ÇUnkO, ötekinin ifadesini falan biz almıyoruz zaten. 
Sadece savcılığ ın bir emrini yerine getirmiş oluyoruz o konuda, alıyoruz götOrOyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Buradan iki tane gitmiş ; S. D.' la, M. N. 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKİN -Evet. Suniann birisi bildiğim kadarıyla dolandıncılık suçundan. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Genel Bilgi Toplama Başkanlığınca aranıp aranmadı~ı ; Ankara Emniyeti 
arıyor demiş . 

ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Öyledir. Şimdi , biz, otelden veya dışarıdan şüpheli bir şahıs 
almışız, getiriyoruz; bakıyoruz şeyi dışarıdan . Genel Bilgi Toplamaya soruyoruz, bizim burada Genel Bilgi 
Toplamarn ız var, orada bilgisayar kaydına giriyor. Bu şahsın herhangi bir suçtan arandı~ı ortaya çıkıyor . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Peki bu şahıs için siz ihbar var diyebilir misiniz? 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKIN - ŞUpheli diye bazen ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bursa Emniyeti de arıyor, nereden haberiniz oldu, ihbar mı var? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKİN -ihbar değil , mesela otele gelmiş şahıs ; otel kayıtları bize geldiği 
için her gon, otel kayıtlarından bakıyoruz, isimler var orada. Oradan bilgi toplamasını soruyoruz, oradan çıkıyor 
bazen. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu şahsı Ankara Emniyeti arıyor ... 
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EMNiYET MÜDÜRÜ M.S.T.- Efendim, bizim bölgemizdeki otellerde kalanlar, saat 24.00'te otellerde kalan
ların konaklama fişleri ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Otellerde kalan, ne demek o? 
ASA Yi Ş ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Konaklayan vatandaş ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Ne olacak o? 
EMNiYET MÜDÜRÜ M.S.T.- Onların formları gelir, bunlar, bilgisayarlardan geçirilir aranıp aranmadıgı ; 
aranan kişiler, asker kaçagı olur ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bu S. D.' ı buraya yazmışlar, Ankara Emniyeti arıyor diyorum. 
ASAYiŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Tamam. Ben, başka bir şey için sordunuz sandım. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ankara Emniyeti arıyor şeklinde ihbar mı var; yani, Urfa aramıyor... 
ASA Yi Ş ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKiN - Bize yazısı var, faksı var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKINSÜT- Memleketinizde oturan, bunu biz arıyoruz diye . 
ASA Yi Ş ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKiN - Şu isimli şahsın yakalanmasını istiyoruz, bazı hırsızlık, oto 
hırsızlıgı olayına karışmıştır; yakalandıktan sonra bize teslimi diyor. Ancak, biz bunu teslim edemedik. Çünkü, 
bizde de suçu vardı. Bizim suçtan tevkif olunca teslim edemedik. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT - Sizde ne suçu vardı? 
ASA Yi Ş ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Işte bu traktör hırsızlıgına teşebbüs. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Ankara' nınki neymiş , suçu ... 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKİN - Ankara' nınki otoları change yapmak. Hırsızlık, oto hırsızlıgı.. . 
Çok degişik bir tip. 
EMNiYET MÜDÜRÜ M.S.T.- Üç beş ayda bir cezaevine girer, cezaevinden çıkar, yine olaylara karışır. 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Diyarbakır Emniyeti de götürmüştti bildigim kadarıyla. 
EMNiYET MÜDÜRÜ M.S.T.- Polis tarafından devamlı bilinen ve polisin devamlı müşterilerindendir bu adam . 
ASA Yi Ş ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKiN - Bu otoları çalıp, motor ve şasi numarasını degiştirip change 
yapan birisi . Yani, bayagı meşhur bir hırsız. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Ankara arasa da, bunu götürüp Ankara'ya gönderirken, burada da suçu 
oldugu için, mahkemeye çıkarıyorsunuz, mahkeme de diyor ki, hazırlık bilmem nesinden şu kararı , tevkif ediyor 
degil mi? 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKİN -Evet. Eger bu tevkif olmamış olsaydı, Ankara Emniyetine bir 
faks çekip, bu şahsı biz yakaladık, gelip teslim alıyor musunuz diye faks çekeriz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKINSÜT- Tevkif olduguna göre Ankara'ya gitmeyecek mi bu? 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Şöyle : Cezaevinden çıkarken, çıktıgında teslim edilmezse biz 
cumhuriyet savcılıgına yazı yazarız. Daha sonra çıkışında bize teslim edilir yine. Ankara Emniyet MUdUriUgu 
gelir, işine yarıyorsa, gerekiyorsa, işi kalmışsa gelir alır . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT - Bu şimdi şey mi, Ankara Emniyeti .. . 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKİN - Evrakı degil o bizim evrakımız. O bizimle ilgili sadece. Traktör 
hırsızlıgına teşebbüs . 
EMNIYET MÜDÜRÜ M. SALIH TUZCU - Bu sırada, bu safhada yazışma yapılır efendim. Ankara ısrar edi
yorsa, cezaevinden çıkınca ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Ne kadar karar aldı bu şimdi . 
EMNiYET MÜDÜRÜ M. SALIH TUZCU - Tutuklamadır efendim bu, tutuklamadır. 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Duruşması devam edecek; ilk mahkemede serbest kalabilir. 
EMNIYET MÜDÜRÜ M. SALİ H TUZCU - Cezaevinden çıkarılırken , haberimiz olsun, biz alacagız denmezse, 
yazı gelirse, biz de savcılıga yazı yazarız ve onun cezaevinden çıkmasını takip ederiz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKINSÜT- Peki, öteki , şunun evragı neredir? 28'inde gelen var iki tane mesela. 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKİN - Bunların evrakları adliyede. Bu, gıyabi tevkif oldugu için biz 
hiç ifade almıyoruz, gıyabi tevkifle yakalanların ifadelerini alamıyoruz. Zaten yakalamak kesinleşmiş demektir, 
gıyabi tevkifde ifadesini savcılık alır, biz almayız. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKJNSÜT- Nasıl ifade alınıyor? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKiN - Eger, avukat isterse, soruyoruz kendisine CMUK yasalarına 
göre, avukat istedigi takdirde avukat çagırıyoruz, istemiyorum derse, ben verecegim diyorsa, o şekilde ifadesini 
kendisinden alıyoruz. Ancak, yaşı küçükse, 18'den küçük mutlaka çagırıyoruz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Nerede alıyorsunuz ifadeyi? 
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ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Aşagıda alıyoruz. Bu nezarethanenin orada bir de bürolar var; 
hırsızlık ve cinayet bürosu, dosyalar falan orada, orada oturuyor, avukatla birlikte almıyor. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Avukat istemiyorsa? .. 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - İstemiyorsa , yaşı küçükse mutlaka çagınyoruz. Yasa geregi. 
Yaşı bUyükse çagırmıyoruz . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Isteyip istemedigine ait şeyi imzaladı şu anda ... 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Tabii.. . Tabii.. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- BUtUn o evraklan adliyede mi şimdi? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Hepsi adliyede. Bizde nüshaları var zaten, istemiyorum diyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Nerede istemiyorum? 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Bizde nUshaları var. Örnegin şu ... MUdafınin imzası var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hangi müdafı? 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKİN - H. İ. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu neyin ama, bu O. C.nin; hani daha evvel devam ediyordu ya. 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKİN -Hayır hayır ... 
istemiyorsa oraya çarpı koyuyoruz; istiyorsa oraya çarpı koyuyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- istiyorum demiş . 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - İşte orada H. İ. var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Özel avukatı? .. 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN -Özel avukatıydı o; ben gelecegim dedi . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- ifadenin bitişi 11 .30; bu ne zaman gelmişti? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - 1 6.30. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Bu avukat mıdır H.? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKlN - Avukat. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- CMUK'un avukatı mı? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - CMUK avukatı , evet. Listelerde kaydı var. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Saat 16.00'da gelmiş bu, ifadenin bitiş tarihi, ertesi gUn mU? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Evet... Evet .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- 16 'sında gelmiş, 27'sinde ifade tutanagı var; ifadesi bitmiş, rıza gös
teriyorum, video kayıt yapılmasına rıza gösteriyorum. Kayıt da mı yapıyorsunuz burada? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Gazeteciler falan . Kayıt yapmıyoruz da, örnegin şeye çekim 
olacak, gazeteci geliyor, daha degişik bir şekilde ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunlar matbu gibi mi, dolduruyorsunuz, şahısla pek alakası yok bun
ların , öyle mi? 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF AYTEKIN - Soruyoruz sadece. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT - Sorulmuş mu bu? 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Tabii', oradaki ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT -Ifade verme sırasında CMUK 135 ' inci maddede gönderilen işlem tUmU 
yerine getirildi. Getirilmiş ... 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKIN -Zaten avukat yanında alınmış .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Düzenleyen K. B., İ. Ç., polis memuru, ...... ifadeyi veren, avukatı H. İ. 
Verdi , bu mahkemeye mi gitti? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKIN - Onun aslı mahkemede. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Mahkeme de o hazırlık evragıyla tevkif çıkardı ... 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Bizim götürdugumuz o dosyaya göre, ifadeye göre tevkif etti . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Onu da aldınız, götUrdünUz. 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKIN - Onu da biz aldık teslim ettik. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT - Sabahleyin saat 14.00'tü; ne diyor; ben, yukarıda belirtmiş oldugum 
adreste ikamet ederim. Oto tamirciligi yaparım . Benim daha önceden oto hırsızlıgından sabıkam vardır. Ben, 
olayla ilgili olarak ifademi, özel avukatım olanAvukat Harniyet lzol huzurunda vermeye hazırım . 1 6.2. I 998 günü 
traktör hırsızlıgına teşebbüs suçundan yakalanan Osman Cavur isimli şahıs polisler tarafından yakalandı, yanın
daki şahsın ben oldugumu ve kaçtıgımı söylemiş . Olay tarihinde ben merkeze baglı Gölpınar Köyünde bulunuy
ordum. Ben Osman Cavur isimli şahsı 1993 yılında cezaevinde yatarken tanıdım. Ondan sonra kendisiyle hiç 

78 



görüşmedim . Ben, olay tarihinde köyde bulunuyordum. Hatta köye giderken yanımda eşim Necla Dildaş da vardı. 
Benim bu traktörle hiçbir ilgim yoktur. Ben, kesinlikle traktör falan çalmaya teşebbüs etmedim, bu suçları kabul 
etmiyorum demiş . (Tutanaktan okunmuştur. ) 

Mahkeme niye tutukladı? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKİN - Sabıkalı , zaten kendisi söylüyor, sabıkalı hırsız. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani, bu itiraz etmiş ... 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Kabul etmiyor zaten .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Yani, mahkemeye verilen ifadesi bu. 
EMNiYET MÜDÜRÜ M.S.T.- Mahkemeye degil efendim, polise verilen . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Polise verdi, bu da mahkemeye gönderilen. 
EMNiYET MÜDÜRÜ M.S.T.- Onu söylüyor Sayın Müdürüm, yani, şu evrak, mahkemeye gönderdiginiz bu mu 
diyor ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKiNSÜT- Sizin tarafınızdan bu, bu mahkemeye gönderilen evrak. 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Ama, efendim, sadece bu yok ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Var tabii, var ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Şimdi biz adiiyedeki dosyaya bakacagız. 
Peki, şu evragı düzenleyip oraya gönderineeye kadar bu kadar saat sizde kalıyor. 
EMNiYET MÜDÜRÜ M.S.T.- Evet, bizde kalıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Bu kadar saat sizde kalırkenkine ait dokdor raporunu, adliyedeki ... 
EMNiYET MÜDÜRÜ M.S.T.- Adliyede evet. Tek nüsha oldugu için, fotokopi çektirme imkanı olmuyor. 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Efendim, bu dosyaların birkısmı iddianameyle mahkemeye 
gönderilmiş olabilir. Yani, hepsini inceleyeceksek, katipleri de çagırmamız lazım , ben sadece yazıişleri 

müdürünü çagırdım . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Hayır biz şeyi istiyecegiz Sayın Başsavcı , bu evrak adliyeye, mahke
meye gitmiş , mahkemeden, siz mahkemeye verirken, şu kadar kaldıgı için doktor raporunu da vermiş olmanız 
lazım . İçinde doktor raporu var mı ona bakacagız. Ben avukat degilim veya hakim degilim. Hakim tutuklam ış , o 
onun, yargının kararı , içindekiler de beni ilgilendirmez. Ancak, Emniyetin nezarethanesinden çıkarken , yanında 

kendi avukatı varken vermiş oldugu ifadesi bu, başka bir şey gitmez, orada, mahkemede ne söylediyse o ayrı bir 
konu. İkincisi de, sizden, yine buradan çıkarken , şu evrak oraya giderken saat ll .OO' de, darp, cebir konusunda 
raporu var mı yok mu? 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) -Ben, şunu demek istiyorum , dava açmışsak, dosya Savcılıkta 
degildir artık . Bugün Pazar oldugu içinkatipler yok, mahkeme katiplerini de çagırayım mı, onu demek istiyorum. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Doktor raporunu görmek istiyorum ben. Onu görebilmemiz için başka 
birinin gelmesi gerekiyorsa çagıralım . Yazıişleri Müdürü bilmez mi? 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Bilemez. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- O zaman katipleri çagıralım . 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Çünkü, dosya oldugu gibi iddianameye baglanır, mahke
meye gönderilir. Oto hırsızlıgı , iki tane asliye ceza mahkememiz var, hangisine gittiyse ikisini de çagırmamız 
lazım ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Biz de bu arada, izin verirseniz aşagıdaki nezarethaneleri dolaşalım . 
İzocam gibi , özel malzeme dolu ve ses geçirmeyecek şekilde, kapısı bile öyle. 
PROF. DR. İO'i\NNA KOÇURADİ-Bunlar ne? 
EMNiYET MÜDÜRÜ M. SALiH TUZCU - Onlar muhtelif priz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şöyle kapadıgımız zaman, buradan dışarıya hiç ses çıkmıyor? Öyle mi? 
EMNIYET MÜDÜRÜ M. SALIH TUZCU - Tamamen çıkınama diye bir şey olmaz; çıkabilir . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunlar niye? 
EMNiYET MÜDÜRÜ M. SALIH TUZCU - Bu binanın kendi prizatı içerisinde olan bir şey . 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Cereyanla ilgili bir şey gerektiginde, ömegin sesi alınacak , 

videoya alınacak, o zaman buraya takarız. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Duvarları , çerçeveleri ses geçirmez, bol miktarda priz var.. . 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Priz önceden yapılı .. . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Yani, hiçbir odada bu kadar çok priz görmemiştim . 
EMNiYET MÜDÜRÜ M. SALIH TUZCU - Sorguda ışık falan verilir. Suçlu oturtturulur buraya, onlara ışık verilir. 
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BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bunun altı ne? Şurası niye ayrı? 
ASAYiŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Burası iki odaymış , geniş olsun diye, bu cereyan şeyleri de 
ondan fazla . 
EMNIYET MÜDÜRÜ M. SALİH TUZCU -Bu daha önce teröristlerle ilgili bir sorgu odasıymış , terörist sorgusu 
tabii daha kapsamlı olur, onun için bu böyleymiş . Yoksa Asayişe mahsus yapılan bir yer degil. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bunun yerden yükseltilme nedeni nedir? 
ASAYiŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Onun yükseltilme nedenini tam bilemiyorum . Ancak, sorgu 
olurken, şahısla daha rahat görüşülmesi için, konuşulması için daha uygun bu şekilde. 
EMNiYET MÜDÜRÜ M. SALİH TUZCU -Efendim, diger sorgularda burada kalabalık olur, MİT'çiler gelir, 
jandarma gelir; burada teyp kaseti olur, video kaseti olur; onların prizlere takılına şeyleri olur, o maksatla 
yapılmış burası. Yoksa Asayişe mahsus yapılan bir sorgu odası degil burası. 
Elektrik fişi olması iki oda olmasından , fazlalık ondan. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu dolap ne, ne işe yarıyor? 
EMNiYET MÜDÜRÜ M. SALİH TUZCU - Bu eskiden silah dolabıydı , terörlin silah dolabıydı, onlar da 
götUrmediler herhalde. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bu kapı ne? 
EMNiYET MÜDÜRÜ M. SALİH TUZCU -Genelde buradan alınıyor. Cinayettir vesairedir, buradan alınıyor. 
Yakınları bekleyebiliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Bu ne? 
EMNiYET MÜDÜRÜ M. SALİH TUZCU -Sorgu odasının kliması oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Öbür tarafta camları var, oranın camları da kapatılmış . 
ASAYiŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Burada daha önce benim hatırladıgım kadarıyla, bu video 
çekim şeyi vardı , bu malzemeler burada idi , hepsi ranzalarla beraber. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT - Yukarıdaki demir ne işe yarıyor? 
EMNiYET MÜDÜRÜ M. SALİH TUZCU - Su borusu. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKINSÜT - Bu kablolar niye böyle ... 
Şu boruya su borusu deniyor, sadece buradan buraya, bu tarafta devamı yok. Nedir o boru? 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) -Acaba duvar içerisinden yukarıya mı çıkıyor ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- Bu kablolar açık ... Bu kablolar nedir yani?! Bu kablo uçları?! 
EMNIYET MÜDÜRÜ M. SALIH TUZCU - Bu kullanılan bir oda degil efendim . 
Çekim falan yapıyorlardı burada. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT - Bir yandan su verilip, bir yandan elektrik verilip, bir yandan tavana 
asılıp, bir yandan kollarını kaldırıp, böyle bir işlem yapılıyor mu burada? 

' Yapılıyor mu yapılınıyor mu? 
EMNIYET MÜDÜRÜ M.SALIH TUZCU- Burada yapılmıyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT -Nerede yapılıyor? 
EMNIYET MÜDÜRÜ M.S.T.- Bilmiyorum, başka yerde .. . 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Asayişte böyle bir şey olmaz, yapılmaz . 
Şu odada gördügünüz şey, bu şeyler, o kapıdan girdiginiz yerin devamı Asayişi bünyesine alır, ama daha önce 
burada Terör çalışıyordu . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- O boru buradan geçmiyor, su borusu diyorsunuz. 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKiN - Biz buraya girmedigirniz için benim de ilk defa dikkatimi çekti 
o boru. Günlerce girilmemiş bir yerdir efendim burası. 
..... . . .... - ifadesi alınan kişiyle rahat görilşülsiln , dışarıdan bir ses geldi mi dikkat dagıtıyor . Hep böyle efendim. 
Emniyette, bizde sorgu odaları kamutle edilmiştir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Kalktı denilmişti . 

..... - Bunlar mı , kamutle mi kaldırılmış . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Bu tür odalar. 
.... . . ...... - Ses geçirme şeyleri , bilmiyorum kalkınadı efendim, her tarafta vardır. Sorgu, yani görüşme oluyor 
burada. Orayı gördUnOz, orada nasıl biz şahısla görOşecegiz, gelen giden belirsiz ama burada sakin sakin oturu
luyor görOşOIOyor. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Polis memuru M. S .. Ne yapıyorsunuz bu karanlık teknik odada. 
MEHMET SA Tl H - Burada film basarız, suçluların çektigirniz filmlerini kendimiz banyo yaparız. 
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Şu an biz olay yerinden herhangi bir şey aldıgımız zaman parmak izini alıyoruz. Burada parmak izlerini alıyoruz 
suçluların , onların arşivi , fotograflarını çekiyoruz, olay yerinin fotografını , videosunu çekiyoruz. 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ - Sahte evrak ... 
MEHMET SATlH -Sahte evrak, bizim o şekilde imkanımız yok, Divarbakır'a gönderiyoruz. Kaçakçılık şubesi 
bakıyor, onları bizim inceleme şeyimiz yok. Bizim şeyimiz burada o kadar geniş degil. 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ - Sadece parmak izi alıyorsunuz. 
MEHMET SA TlH - Parmak izi , fotograf, olay yerinden parmak izleri ... Silahların şeyleri ... 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADI - Balistik. 
MEHMET SATlH - Balistik yapamıyoruz, teknik şey çok teferruatlı degil burada. Ama, çalışma var, burada da 
labaratuvar yapılacak . 

Şu an biz olay yerinden herhangi bir şey aldıgımız zaman parmak izini alıyoruz. Burada parmak izlerini alıyoruz 
suçluların, fotograflarını çekiyoruz, olay yerinde fotograflarını , videolarını çekiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sahte imza, sahte evrak, onları yapamıyorsunuz ... 
MEHMET SATlH - Onlara biz rapor veremiyoruz. Diyarbakır' da laboratuvar var, kriminal suç laboratuvarı 
oraya gönderiyoruz, yazı yazıyoruz buradan. Olayın durumuna göre ya bir arkadaş gönderiyoruz veya kendimiz 
götUri.lyoruz veya gönderiyoruz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Onların olduğu tarafta, resmi yazılar. 
MEHMET SATlH - Bunlar da yazışmaların oldugu yer, parmak izlerinin alındığı yer var, diğer yerler yazış
maların olduğu idari bUra, adli büro, günlUk yazışmalar yapılıyor, şurada da parmak izi alınıyor. 

Şu olay yerinden alınan parmak izini, kendi arşivimizde araştırıyoruz bunları , kendi arşivimizde varsa .. 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADI - Tecri.lbeli görevliniz var mı? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Bu arkadaşlar işte. 
PROF. DR. IOANNA KUÇURADİ- Yetkileriniz ne kadar sizin? Yani, diyelim ki, Vali Bey geldi, içeri alınama 
yetkiniz var mı o mekanda? 
MEHMET SATlH -Olay yerindeki iz ve deliHere kimseyi dokundurmayız. Mıntıka karakolu çevre gUvenliğini 
alır, biz de gerekli deliBeri toplamak için olay yerine gideriz. 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKİN - Bantla çeviriyoruz, kimse girmiyor. Bantla biz rahat çalışıyoruz. 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADI- Yani, o yetkisniz var. 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ Ş.A.- Tabii.. Tabii ... 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ - Özel eğitim gördünüz mU bu konuda? 
MEHMET SATlH -Biz Uç aylık kurs gördük. 
PROF. DR. IOANNA KUÇURADI -Nerede? 
MEHMET SA Tl H - Ankara Emniyet Genel MUdUrlugunde. 
ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Teknik eleman hepsi, zaten teknik eleman olmayanlar 
çalıştınlınıyor burada. 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ- Aslında en zor iş . Çok güzel bir labaratuvarınız var Ankara 'da, ama, en zor 
iş bu meseledir, bütün sıkıntı bunu yapamamaktır ve birçok kanıt gidiyor. 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKİN - Evet evet, dogru . 
PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ- Yani, biraz eğitmek gerekiyor; epey sayıda palisimizi eğitmek gerekiyor ve 
yetkilendirmek. 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREF A YTEKIN - Olay yerinden herhangi bir şey aldıklarında genelde bu şekilde 
şey yapılıyor, şahsın da parmak izini alıyoruz. Buradakiyle karşılaştınyoruz, başka bir şey demesine gerek kalmıyor. 
PROF. DR. IOANNA KUÇURADİ - Ne kadar hızla yetişebiliyor olay yerine? 
ASA YİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEREFA YTEKİN -Zaten hazır ekiptir bu arkadaşlar, haber geldigi anda bazen beş 
dakika olur, on dakika olur. Anında zaten telsizle dinliyorlar, hiç bizim söylememize gerek kalmıyor, anons 
edilip, şurada cinayet var dendiği zaman, kendileri hemen çıkıyorlar zaten yola, bizim şuraya gidin dememize 
gerek kalmıyor, çUnkü görevi zaten. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, teşekkür ederim . 
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URFA ADLİYE BİNASI BAŞSAVCININ ODASI 

HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Gıyab'i tevkifte sorgu olmuyor da, gıyab'i tevkifte ismi geçen 
kişinin kendisinin olup olmadıgını hakim ona soruyor. Gıyab'i tevkifte, birtakım kimlik bilgileri var; baba adı , ana 
adı , dogum tarihi, memleketi, kendisinin adı soyadı. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Bundan fotokopi almak mümkün olabilir mi? 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Tabii. Kendi adı soyadı var gıyab'i tutuklu olan kişinin , baba 
adı , ana adı , dogum tarihi , memleketi yazılı oluyor gıyab'i tevkif mUzekkeresinde. Hakimin burada soracagı bir 
tek husus var, tevkif milzekkeresinde kimlik bilgileri olan kişi sen misin , ona sordugu bu . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Peki, Emniyet nezaretinde .. . 
HÜSEYİN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Orada sorgu yok. Gıyab'i tevkif olan kişiyi aldıgı anda hemen 
bize getirir. müracaat yeri savcılıktır, savcılık onu mahkemesine gönderir. Gıyabi tevkif kararını veren mahkemeye. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Gıyab'i tevkif kararı olmasına ragmen, karar var, herhangi bir şekilde 
polisce nezarette sorgu yapıyor mu? 
HÜSEYİN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - O suçtan, gıyab'i tevkifteki suçtan sorgusu yapılmaz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Peki , gıyab'i tevkif için mahkeme karşısındaki yargılaması sırasında, 
varsa başka suçları çıkmaz mı , o beklenmez mi? 
HÜSEYiN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Kendi kimlik bilgilerine göre Emniyette Genel Bilgi 
Toplama Merkezinde kaydı varsa, orada aranan bir kişi olarak gözUkUyorsa, bir başka yerden veya bizden, o suçla 
ilgili sorgulaması orada yapılır. Ancak, gıyabl tevkifle ilgili suçtan sorgulaması yapılmıyor, o konuda sorgu 
olmadan direkt bize getiriliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Peki, gıyabl tevkifkararı da elde oldugu zaman, hangi saatte nerede olur
sa olsun, bulundugu takdirde alınır ... 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Evet. 
BAŞKAN DR. SEMA T . PIŞKİNSÜT - Başka bir suçu varsa soru lur, o arada da bekletil ir. Gıyabi tevkif kararı 
dışında başka suçu veya şUphesi varsa, o zaman sorguya çekilir, o sorguda elde edilenlerle birlikte, bir de sorgu 
işlemi sonunda tutanak tutulurken, tabip raporuyla birlikte mahkemeye getirilir, usul bu. 
HÜSEYIN FiDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Evet efendim. Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununda gıyabl 
tevkifli olan kişinin hakim huzuruna en seri şekilde çıkarılması esastır. Tabii bu en seri şekilde çıkarılma olayın
da geçecek zamanın birtakım uzamaları var. Mesela gıyabl tutuklu kişi jandarma tarafından köyde yakalanmıştır, 
her şeyi emniyet için dUşUnmemek lazım ; çUnkü, jandarmanın da zabıta görevi var, köyde yakalanan bu kişinin 
kendi karakollarına, o karakollardan kendi bölüklerine, o bölüklerinden bilahare cumhuriyet savcılıgına geti
rilmesi birtakım zamana ihtiyaç gösterir . Bu zaman, en kısa sUre olması için dikkat edilmesi gereken bir 
zamandır. 

BAŞKAN DR. SEMA T . PiŞKİNSÜT- Gıyab'i tevkifkararı vicahiye çevrilirse, ne yapılması gerekiyor? 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Şurada, bakın , alt tarafta hakimin ona sordugu şeyler, kim
lik bilgilerini sorar, bu karar yazılır, vicahi oldugu, vicahi yazıldıgı zaman, bunun eveliyatında gıyab'i bir tevkifın 
oldugu anlaşılır; normal tutuklamalarda vicahi yazılmaz. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Demek ki , gıyab'i tutuklaması vardı. 
HÜSEYIN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Evet, o anlamda. 
Bakın sorgu yok. O şahıs, benim, benden başkası degildir dedi. Onu anladıktan sonra, o durumu belirledikten 
sonra, hakim artık o gıyabl tevkifı vicahiye çevirir. Burada serbest bırakma yetkisi yoktur hakim in, çilnkil, önce
den bir başkta hakim onu tutuklamıştır gıyaben , yoklugunda. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- Bunun sorgulanması gerekli mi? 
HÜSEYiN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Sorgulanmasına da gerek yok, talep edilmişse sorgulanır ; 
CMUK' nun 104 UncU maddesi geregince ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT- Nereden bilecegiz bunun sorgusunun ... 
HÜSEYIN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Talep yazısından bakacagız. Şurada efendim. Sulh 
Mahkemesine. Cumhuriyet savcımızın talep yazısma bakacagız. Burada ne demiş, sadece gıyabt tevkifin vicahiye 
çevrilmesi ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT- Ceza mahkemesinin 19.2 .98 tarihinde 1998/96 sorgu sayısıyla hırsızlık 
suçundan gıyabi tevkif çıkarılan sanık tbrahim oglu 1967 dogumlu S. D. , evrakıyla birlikte mevcuden gönde-
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rilmiştir . Vicahiye çevrilerek, vicahi evrakın gönderilmesi rica olunur. 
HÜSEYIN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) -O kadar, talep sadece vicahiye çevrilebilir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Bu nereye gitti şimdi ? 
HÜSEYIN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) -Sulh ceza mahkemesine; sulh ceza mahkemesi bu talep Uze-

rine bu kararı verdi , vicahi tevkif milzekkeresini de verdikten sonra cezaevine gider o şahıs . 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sorgusu daha önce yapıldı. 
HÜSEYIN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Artık gıyabl tevkif oldu~u için sorgu mahkeme safhasında 
oluyor, duruşma sırasında, yani yargılama sırasında oluyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT- Bunu, saat 16.00' da alıyorlar, ertesi giln sabah 14.30'da mahkemeden ... 
HÜSEYIN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Tarihine bakalım , acaba Cumartesi , Pazara mı denk gelmiş; 
çilnkU öyle bir açıklamada bulundu Asayiş Şube MUdürUmUz. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKINSÜT- 26'sında alınıyor, 27'sinde, Perşembe gilnil, akşam 16.00 'da alınıyor, 
27'sinde saat 14.30' da mahkeme kararıyla birlikte cezaevine gönderiliyor. 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Şu durum da olabilir, sorguyu yapacak h§.kimin o giln duruş
ması varsa, ö~leden sonra getir diyebiliyor, ona soruldu~unda; yani, o geçen zaman, o şekilde izah edilebilir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT - Hangi evrakla bu Emniyet veya polisler bunu yerinden aldılar? 
HÜSEYIN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Şu alttaki , gıyabl tevkitle ... Bunun iki öme~i Emniyete gön
derilm iştir. 

BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Gıyabl tevkif kararmda bunu sorgulay ın yok ... 
HÜSEYIN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Hayır, hayır. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKINSÜT- O zaman sorgulama yapmamaları lazım ... 
HÜSEYIN FLDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) -Yapmamaları lazım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKiNSÜT- Sorgulama yapmadıkları için de normalde ... 
HÜSEYIN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Ama, şu suçtan, bunu özellikle belirteyim, hırsızlık suçun
dan ; suçun nevi i diyor ya, hangi suçtan gıyabi tevkif çıkmışsa, o suçtan artık sorgu yapamazlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Sorgu yapıp yapmadıkları ... 
HÜSEYIN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) -Dosya içerisinde belli olur. Zaten, yakalanıp bir yazıyla bize 
o kişiyi gönderiyorlar, dosya içerisinde ... 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- İsnat edjlen suçla ilgili verilen ifade. ifade veriliyor, niye ifade alınıyor. 
HÜSEYiN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Bu yanlış, tabii, orada ifade almamak lazım . 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKİNSÜT - Çünkü, suç belli, hırsızlık, aynı suç, traktör suçu, ifade almıyor. Ne 
zaman ifade alınıyor, sabah saat 11.30 'da ifade tutanak istiyor, ne kadar zamanda ifade, saat 16.00 ' da yakalama 
emriyle alınmış , tutanaklardan, ertesi gilnil saat 1 1 ' de ifade tutana~ı imzalanıyor, ayrıca da, bu yanlışlık olması
na ra~men , H. i., avukatı olarak yanında bulundu~u söyleniyor. K. isimli polis memuru. 
HÜSEYIN FIDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - O tarihte o avukat nöbet tuttu mu, ona da bir bakalım , baro
dan bize liste veriliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Şu ifade özeti . N . D. tanık, İsmail polis memuru, yazan da K. B. 
HÜSEYIN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) -Yazan bu, yazdıran o, ifadeyi alan. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PiŞKiNSÜT - ifadeyi niye alıyor? .. Almaması gerek. ifadeyi yazıyor, bir de, dört 
dörtlUk olsun diye tanık getiriyor. 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Dinleyen kişi komiser. 
POLIS MEMURU UGUR PİRİNÇÇİ - Kendisi, ben o tarihte köydeydim dedi~i için. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PIŞKİNSÜT - Ama, mahkeme demiş ki, tutukluyorum demiş, diyecekki sanıga, bu 
musun, kimli~in nedir? Saat 16.00'da alınıyor, ertesi gilnil saat 11 .30'da, ifade, tanık, ifadeyi alanlar, tutanlar, şahitler, 

avukat da dahil olmak üzere ifade tutana~ı imzalanıyor. Oldu; bu kaldı, madem kaldı , doktor raporu nerede ? 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Evrakın içerisine bir bakaca~ız efendim. ifade tutana~ındaki 
tarih 26 mıydı , 27 miydi? 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- 26'sında, saat 16.00 ' da alınıyor. 
HÜSEYIN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı)- Bizdeki kayıtlarda, baronun bize verip gönderdi~i listede, 26 
tarihinde M. A. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Öyle bir avukat da yok. 
HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı)- O şöyle oluyor efendim, M. Bey, icabında, işi oldu~u için bir-
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birlerinden rica ederek, birbirlerinin görevlerine gidebiliyorlar. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT- Liste de~işikli~i yapıp .. 
HÜSEYIN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı) - Bazen, sanı~ın kendisi de talep edebiliyor, ben onu istemi
yorum, şu istiyorum diyebilir. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - Şimdi derse ki , yok, bana ne avukat tutturdular, ne bir şey yaptırdılar, 
işkenceye u~rattılar, doktor raporu yok, avukat imzalamış . 

HÜSEYiN FİDANSOY (Cumhuriyet Başsavcısı)- 16 ' sında nöbetçiymiş H. i., degişmiş olabiliyor efendim, bu 
zaman zaman oluyor, yani, şu liste her zaman uygulanmayabiliyor. 
BAŞKAN DR. SEMA T. PİŞKİNSÜT - D.' ın Devlet Hastanesinden doktor raporu alınarak konu hakkındaki 
düzenlenen tahkikat evrakıyla birlikte gönderilmiştir . Şimdi doktor raporu lUtfen. 
Ne olursa olsun, e~er, sorgulama konusu olmayacak, gözaltına alındı~ı takdirde sadece kimlik tespiti yapılıp ver
ilecekse, doktor raporuna da aslında gerek yok; ama, buna ra~men, doktor raporu alınmıştır 27.3 . 14.45' te, en son 
alıp, teslim ederken. 
Şimdi , o zaman, Asayiş Şube MUdUriU~U , acil olarak, acilden Şanlıurfa Devlet Hastenisi acil servisten, 
27.3.1998' te darp cebir yoktur, Dr ......... 
Şimdi , bu hekim arkadaş 14.45'te acil serviste nöbetçi miydi? Bu yazı , darp cebir yoktur yazısı , dOn gördU~UmUz 
evraklardaki aynı yazı. Bir memur bunu ... hemşire de olabilir, hazır da gönderilip doktora toptan imza ettiriliyor 
olabilir, bilemem. 
Şimdi , Sayın Başsavcım , ben, size suç duyurusunda bulunuyorum. Bunu, cezaevinde 7 nci ko~uşta, her tUrlU, cin
sel organlarına da elektrik vermek suretiyle, ayaklarından tavana asmak suretiyle, kollarının altında morluklarıy
la birlikte filistin askısı mı ne diyorsunuz, o tUr bir askıya almak suretiyle, gözlerinin altları ve başını yukarı 
tavana kaldırdıktan sonra birden bire bırakıp kafasının UstUnde morluk, gözlerinin altlarında tamamen morluk, 
ayak bileklerinde tamamen morluk, koltuk altlarında morluk, iki gUn geçmiş olmasına ra~men -çilnkil bu 27'sinde 
cezaevine girmiş bugUn ayın 29' u-, biz, 28'inde gördUk, hekimlerle de tespit ettik, .. .. . ben, bu mahkOmu size 
emanet ediyorum, ben, o ko~uşu size emanet ediyorum, hem de suç duyurusunda bulunuyorum. Kesinlikle bu 
hekim arkadaşım da, görevi konusunda Saglık MUdUriU~Une de aynı şekilde suç duyurusu açalım ve bunun gibi 
birçok var, orada, dOn akşam da gördilk, aynı yazı aynı şekildedir. Emniyetimizi, polisimizi başımızın UstUnde 
taşıyoruz; ancak, bu konu nereye gitmeli, bir sorgulamadaki teknik konuya yaklaşımı , patolojisinden efendim 
kriminoloji laboratuvarının ..... kadar biz de Ankara'da bunu rapor edecegiz. Çok yo~un bir biçimde, önümUzde
ki tUm tutanaklarda Asayiş Şubesinde, nezarethane olarak bUtUn Yenişehir Karakolunun nezarethanesinde, 
Emniyetin nezarethanesinde ...... var ve buna ait de, bUtUn ko~uşlarda u~ramadık diyen bir kişi yok. Bu çok ciddi 
bir iddiadır . 

Jandarmadan gelenler için karantinaya girildigi takdirde çırılçıplak soyup, o tarzdaki muayene de dahil olmak 
Uzere var. Jandarmadan gelip de, ben, onu bilemem, cezaevinin içerisinde, şu anda, ko~uşların tUm listesini aldık, 

bu ko~uşlardaki listenin içerisinde tutanaklarımızda kayıtlı olarak işkenceye ugramadık diye, yani , bize, gözaltın
da ve nezarethanede işkence yapılmadı diyen bir kişi yok, tek tek ve cezaevi idaresinin dışında da görilşUidugu 
için, yani, bu, hepsine .... olmasa bile, çok yogun bir şekilde ve bu da bunun kanıtıdır . Bu kanıtta da, görOldugu 
gibi, her şey , usulOne uydurulacak şekilde , doktor raporuna kadar yalan beyan la alınıyor. Rapor oradadır, isters
eniz, birlikte tetkik edelim ; ama, lutfen, yani , o mahkOmu size emanet ediyorum. 
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Ek 15 
. . . 

ALT KOMISYON HEYETININ RAPORU SUNUM YAZISI 
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TBMM İNSAN HAKLARINIİNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIGINA 

Komisyonwnuzun 22.02.2000 tarihli kararı ile çalışma yapmak üzere oluşturulan Alt Komisyon 
Heyetimiz, Şanlıurfa' da Soruşturma-Kovuşturma, yargılama, ceza ve infaz sistemi üzerinde 1998 ve 
2000 yıllarını karşılaştırmalı olarak kapsayan inceleme, degerlendirrne çalışmalarını kuruluş amacına 
ve yetkilerine uygun dogrultuda tamamlamıştır. 

Çalışmamız sonucunda hazırladıgımız "Soruşturma-Kovuşturma, Yargiiama, Ceza ve 
infazı Şanlıurfa Raporu 1998 ve 2000" Alt Komisyon Heyetimizin tüm üyeleri tarafından oybirliği 
ile kabul edilmiştir. 

Saygılarımızla arz ederiz. 09.05 .2000 

TUT AR PiŞKİNSÜT 
Komisyon Başkanı 
Aydın Milletvekili 
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Seyyit Haşim HAŞiM 
Diyarbakır Milletv 
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Ek 16 
KOMISYON RAPORUNUN BASlM ONAYI 

175 



176 



T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU BAŞKANLIGI 
Toplantı No 
Konu 

: 23 09.05.2000 
: "Soruştwma-Kovuştwma, Yargılama, Ceza ve Infazı Şanlıurfa Raporu 1998 ve 2000" Komisyon 
Raporunun, TBMM Basımevinde basılmasına katılan Uyelerin oybirligi ile karar verildi. 

özcü 
Bahri ZENGİN 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
Faruk DE 

Ardahan M. 

Üye~ Süleyman Z 
İstanbul ~letv · · 

Üye 
Hüseyin AKGÜL 
~sa Milletvekili 

Üye 

........................ .. Milletvekili 

atip 
stafa EREN 

~~ 

Üye 
MehmetGÖZLÜKAYA 

Denizli Milletvekili 

Üye 
A.Emre KOCAOGLU 
İstanbul Milletvekili 
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Başkanvekili 

Metin ERGUN 
Mugla Milletvekili 

JJ. .t \;.ı" 

Üye 
Seyyit Haşim HAŞ 
Diyarbakır 

Üy 
Mustafa B 

İstanbul Milletvekili 

ye 
Mehmet BEKAROGLU 

Rize Milletvekili 

Üye 
Niban İLGÜN 

Tekirdag Milletvekili 






