
 

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE GÖZLEM RAPORU 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ŞANLIURFA BAROSU AV. KAZIM EKİNCİ İNSAN HAKLARI MERKEZİ 
 



1 
 
 

                                               İÇİNDEKİLER 

 

1.OLAY.......................................................................................................................................2 

2.HEYETİN OLUŞUM………………......................................................................................2 

3.YAPILAN GÖRÜŞMELER VE ZİYARETLER …………………………...........................3 

4.İŞKENCE İDDİALARINA İLİŞKİN ÖHD URFA ŞUBESİNE YAPILAN AVUKAT 

BAŞVURULARI……………………………………………………………………………...4 

5.BAŞVURUCULARIN BEYANI.................……………………...........................................5 

6.İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELEYE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME       

.................................................................................................................................................10 

7.HEYETİN İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELEYE İLE İLGİLİ TESPİT VE 

KANAATLERİ………………………………………………………………………..…….12 

8.SONUÇ VE ÖNERİLER…………………………………………………………………14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 
 

                                           OLAY 

24 Şubat günü saat 05.00 sularında, Suruç ilçesine bağlı kırsalda bulunan çatışma çıktığı 

basından öğrenilmiştir. Bu çatışma sonrasında, PKK ’li olduğu iddia edilen bir yurttaş 

yakalanmıştır. Akabinde Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklama ile olay doğrulanmış 

ve 7 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlar için ilk 24 saat için savcılık talebi üzerine 

avukat görüş yasağı konulmuştur. 24 saat avukat görüşme yasağının bitmesiyle müdafiler 

müvekkilleri ile görüşmüşlerdir. Müdafilerin, Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube 

Müdürlüğünde gözaltında tutulan kişilerle yaptıkları bu görüşmede; şüpheliler polis tarafından 

kendilerine işkence yapıldığını beyan etmişlerdir. Şüphelilerin vücutlarında çok sayıda yara 

ve şişlik olduğu müdafilerce gözlemlenmiş olup bu işkenceler sebebiyle şüpheli müdafilerince 

ve şüpheli yakınlarınca Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezine başvuruda bulunulması üzerine; 

yaşanan işkence, kötü muamele ve hak ihlallerinin tespiti ile raporlanması Urfa Barosu adına 

Baro yönetimi ve İnsan Hakları Merkezi adına İşkence ve Kötü Muamelenin raporlanmasına 

karar verildi. Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezi, 01.03.2023-06.03.2023 tarihleri arasında 

uygulanan işkence, kötü muamele ve yoğun hak ihlalleri nedeniyle, gözaltı merkezlerinde 

tutulanları, çeşitli tarihlerde ziyaret etmiş ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşmeler 

gerçekleştirmiştir. Yapılan görüşmeler ve araştırmalar neticesinde işkence ve kötü muamele 

tespit edilmiş olması sebebiyle bu rapor düzenlenmiştir.   

HEYETİN OLUŞUMU:  

1/03/2023 tarihinden itibaren, Suruç ilçesi kırsalında ve Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube 

Müdürlüğünde işkence uygulandığına dair duyumlar ve ihbarların ardından işkence ve kötü 

muameleye uğrayan A.S, M.S, B.D, R.Y, S.K Şanlıurfa Barosu’na kendisi/Ailesi/ Avukatı 

aracılığıyla başvuruda bulunmuştur. 01/03/2023-06/01/2023 tarihinde Şanlıurfa Barosu 

İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme için oluşturulan heyet tarafından işkence ve kötü 

muameleye uğrayanlar ile görüşülmüş, olay öyküsü alınmıştır.   

Şanlıurfa Barosu tarafından oluşturulan heyet, kişilerin onayıyla, olaya ilişkin adli süreçleri 

takip etme kararı almıştır. 
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HEYETTE  YER  ALANLARIN  YAPMIŞ  OLDUĞU  GÖRÜŞMELER 

VE ZİYARETLER:  

02.03.2023 Tarihinde Şanlıurfa Barosu Kazım EKİNCİ İnsan Hakları Merkezine İşkence 

iddiasına ilişkin gelen başvuru üzerine İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Ömer ŞAHİN, 

İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Ahmet TAŞ ve İnsan Hakları Merkezi Üyesi 

Av. Mehmet Fatih DÜZGÖR, İnsan Hakları Merkezi Üyesi Av. Meral HALAT, İnsan 

Hakları Merkezi Üyesi Av. Ayşe Şehriban DEMİREL, İnsan Hakları Merkezi Üyesi Av. 

İbrahim Halil ÖYKE, Şanlıurfa Barosu Başkanlığı tarafından görevlendirildi.  

 

İlgili başvuruyu değerlendirmek üzere; 03.03.2023 tarihinde saat 16:30’da Şanlıurfa TEM 

Şube müdürlüğünde gözaltında bulunan R. Y, A. S. ve M. S. Ve 05.03.2023 Tarihinde saat: 

19.00’ da B:D ’la sırasıyla tek tek görüşülmüş ve işkence ve kötü muameleye ilişkin bulgular 

gözlemlenmiş olup; bu bulgular üyelerce tutanak altına alınmıştır. 

06.03.2023 tarihinde saat: 14.00’da avukatın ve ailesinin başvurusu üzerine Mehmet Akif 

İnan Hastanesinde S.K’ la görüşmeye gidilmiştir. Kolluk kuvvetleri tarafından avukatların 

S.K’ la görüşülmesine izin verilmemiştir. Avukat görüşmesinin yapılmasına izin verilmemesi 

üzerine Avukat Hakları Merkezi Başkanı ve İnsan Hakları Merkezi üyeleri tarafından tutanak 

tutulmuştur.   
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 İŞKENCE İDDİALARINA İLİŞKİN BARO BAŞKANLIĞIMIZA YAPILAN 

AVUKAT VE AİLE BAŞVURULARI: 

02.03.2023 tarihinde, Suruç ilçesinde gözaltına alınan yurttaşlardan A.S ve M.S Müdafi Av. 

Ali ARSLAN ve R. Y. Müdafisi Av. Fikret TEKİNALP müvekkilleri ile görüşmek için 

Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gittiklerinde müvekkilleri aleyhine “Avukatla 

görüş kısıtlaması” kararı nedeniyle müvekkilleriyle görüştürülmemiştir. Bu kısıtlama 

kararının etkisinin tükenmesiyle 03.03.2023 tarihinde. Av. Ali ARSLAN ve Av. Fikret 

TEKİNALP müvekkilleriyle görüşmüş ve müvekkillerinin "işkenceye uğradığı ve kötü 

muameleye maruz bırakıldıkları" iddiasıyla Av. Kazım Ekinci İnsan Hakları Merkezine 

başvuruda bulunmuşturlar.  

 

Suruç ilçesinde gözaltına alınan B.D. müdafisi Av. Bekir BENEK müvekkille görüşmek ve 

ifadesinin alınması sırasında hukuki destek için Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube 

Müdürlüğüne gittiğinde müvekkilin işkence ve kötü muameleye uğradığını tespit etmiştir. 

İşkence ve Kötü Muamelenin uygulandığını ifade sırasında beyan etmek istemişse de ifadeyi 

alan kolluk tarafından kendisine zorluklar çıkarıldığı için İşkence ve Kötü Muameleyi kolluk 

ifadesinde beyan edememiştir. Avukat Bekir BENEK, İşkence ve Kötü Muamele iddiasının 

araştırılması için 05.03.2023 tarihinde Av. Kazım Ekinci İnsan Hakları Merkezine başvuruda 

bulunmuştur.  

 

Suruç ilçesinde gözaltına alınan S.K. müdafisi Av. Mizgin KURTOĞLU ve Ailesi S.K’ la 

görüşmek istemişlerdir. 24.02.2023 tarihinden beri kendilerine görüş hakkının verilememesi 

üzerine avukat ve aile tarafından İşkence ve Kötü Muamele iddiasının araştırılması için 

06.03.2023 tarihinde Av. Kazım Ekinci İnsan Hakları Merkezine başvuruda bulunulmuştur.  
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BAŞVURUCULARIN BEYANI 

1. 03/03/2023 tarihinde başvurucu A.S ile Şanlıurfa Terörle Mücadelede 

gerçekleştirilen görüşmede başvurucu, olay öyküsünü aşağıda belirtilen şekilde 

aktarmışlardır: 

“Eve yapılan baskından sonra A.S ile ev içerisinde soba olan odaya alındım. Burada beni 

falakaya yatırdılar. Ayaklarıma 3 defa sopayla vuruldu. Koluma da sopayla vuruldu. O esnada 

bir polis tarafından ağzım ve gözlerim kapatıldı. Bu falakadan olan morarma kolumda 

mevcuttur” demiş ve bununla beraber “Gözaltında iken sık sık şifahi bilgi almak için üst katta 

bulunan odaya götürüldüğü ve orada maskeli ve şapkalı bir şahıs tarafından sürekli tehdit 

edildiğini” de beyan etmiştir. 

Avukatların A. S Hakkındaki İşkence ve Kötü Muamele Gözlemleri:  

▪ Mağdurun Türkçe bilmediği ve okuma- yazmasının olmadığı gözlemlenmiştir. 

Bu nedenle kendisiyle görüşmeye Kürtçe devam edilmiştir. Mağdurun, 

gördüğü işkence dolayısıyla daha fazla işkence yapılmasından korktuğu 

görüldü. Aynı zamanda kendisine bilgi verilmediği için eşi için endişeli olduğu 

görülmüştür. Gözaltına alındıktan sonra kızının evde tek başına askerlerle 

beraber kalmasından dolayı manevi olarak ızdırap çektiği görülmüştür. 

▪ A.S' un sol kolunda yaklaşık 9 cm x 4 cm büyüklüğünde morarma olduğu 

gözlemlenmiştir. 

▪ Mağdur için istenen Adli Tıp Kuruma Sevk işlemi gerçekleştirilmemiştir.  

▪ Dosyada İstanbul Protokolüne uygun raporlar olmadığı görülmüştür  

▪ Başvurucunun beyanlarıyla yazılan tutanak; mağdura okunmuş ve avukat ile 

beyan sahibi mağdur tarafından imza altına alınmıştır.  
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2. 03/03/2023 tarihinde başvurucu M.S ile Şanlıurfa Terörle Mücadelede 

gerçekleştirilen görüşmede başvurucular olay öyküsünü aşağıda belirtilen şekilde 

aktarmışlardır: 

02.03.2023 Sabah ezanından sonra evime baskın yapıldı. Benim yattığım odadaki kapı 

kırılarak içeri girildi. İçeri girilmesiyle beni yere yatırarak kafama bastılar. Odaya on kişi 

girmesiyle bana tekme- tokat daldılar. Burada 5 dakikaya yakın şiddet uygulandı bana. Sonra 

evin arka tarafında Doblo bir arabaya bindirildim. Burada testislerimi patlatırcasına sıktılar. O 

sırada yanımda oturan şahıs bana yumruk atıyordu. Doblo içerisinde bana 10 dakikaya yakın 

süren şiddet uygulandı. Arabadan indirilerek “seni konuşturacak yöntemi biliyoruz” demek 

suretiyle beni dövmeye devam ettiler. Doblo’dan yaklaşık 10 dakika uzaklıkta incir ağaçların 

arasındaki çukura koyuldum. Çukurun içerisinde yüz üstü yatırıldım.  Kollarım başıma doğru 

birleştirilmeye doğru çekerek zorladılar. O sırada testislerimi yine sıkılmaya başlandı. On 

dakikaya yakın sürdü. “Bu çukurun içinde seni öldüreceğiz” diye tehditler ediliyordu. Başıma 

silah dayayarak tehdit ettiler. Sonrasında 150 metre ilerideki eve götürüldüm. Burada bana 

aynı şekilde şiddet uygulandı.10 dakikaya yakın polisler tarafından dövüldüm. Sonrasında 

beni gri renkli dobloya bindirdiler. Bu arabada bana şiddet uygulanmaya devam etti.  

 

Avukatların M. S. Hakkındaki İşkence ve Kötü Muamele Gözlemleri:  

▪ Mağdurun işkence ve kötü muameleye uğradığı gözle görülür şekilde belirgindir.  

▪ Mağdurun yüzünün tanınmayacak halde olduğu gözlemlenmiştir. Mağdurun yüzünün 

morarmış olduğu, gözlerinin morarmış ve kapanacak derecede şişkin olduğu, 

dudaklarında açık yara olduğu, kafa tasında belirli şişkinliklerin olduğu, alnındaki 

yaraya dikiş atıldığı ve üzerinin sargı bandı ile kapatıldığı, göğsünde (köprücük 

kemiklerinin birleşiminde) kızarıklık ve morluk olduğu, sol ayağında açık yara olduğu 

ve el bileklerinde küçük sıyrıklar ve kızarıklıklar olduğu gözlemlenmiştir. 

▪ Mağdurun yabancı kişilerden korktuğu gözlemlenmiştir. Görüşme sırasında 

mağdurda, kendisine uygulanan şiddetin yoğunluğundan dolayı unutkanlık olduğu 

gözlemlenmiştir. Mağdurun görüşme sırasında her an kendisine saldırı olabilme 

durumuna karşılık, koruma güdüsüyle hareket ettiği gözlemlenmiştir. Kötü muamele 

ve işkenceler nedeniyle çok fazla korktuğu ve devam edeceği korkusuyla endişe içinde 

olduğu gözlemlenmiştir. "Darba bağlı vücudunda ağrıların olduğunu" beyan etmiş, 

görüşme sırasında acı çektiği görülmüştür. 

▪ Mağdur için istenen Adli Tıp Kurumuna Sevk işlemi gerçekleştirilmemiştir. 

▪ Dosyada İstanbul Protokolüne uygun raporlar olmadığı görülmüştür 
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3. 03/03/2023 tarihinde başvurucu R.Y ile Şanlıurfa Terörle Mücadelede 

gerçekleştirilen görüşmede başvurucular olay öyküsünü aşağıda belirtilen şekilde 

aktarmışlardır: 

Gözaltına alınma sürecinde tehdit ve hakaretlere maruz kaldım.  Sürekli ailem ve diğer aile 

bireylerinin de gözaltına alınmasıyla tehdit edildim. Gözaltında iken sık sık şifahi bilgi almak 

için üst katta bulunan odaya götürülerek tehdit edildim   

Avukatların R.Y. Hakkındaki İşkence ve Kötü Muamele Gözlemleri:  

▪ Mağdurda herhangi bir fiziksel morluk ya da şiddet gördüğüne dair emare 

gözlemlenmemiştir. 

▪ Mağdurun görüşme başlangıcında, yabancı kişilerden korktuğu gözlemlenmiştir. 

Avukatların görüşülen odanın, görüşme odası olduğunu beyan etmesi üzerine 

mağdurun rahatladığı gözlemlenmiştir. Mağdurun görüşme sırasında çekingen olduğu 

gözlemlenmiştir.  
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4. 05/03/2023 tarihinde başvurucu B.D ile Şanlıurfa Terörle Mücadelede 

gerçekleştirilen görüşmede başvurucular olay öyküsünü aşağıda belirtilen şekilde 

aktarmışlardır: 

Evime şafak operasyonu yapıldı.  Kapı açıldıktan ters kelepçe takılarak yere yatırıldım. 

Sonrasında mutfağa götürülerek fiziksel şiddete uğradım. Kafama basılarak, kolum kırılmaya 

çalışıldı. Bana şiddet uygulandığı sırada; çocuğum çocuk odasına götürülerek üzerine kapı 

kilitlendi. Şanlıurfa TEM Şube’de götürüldüğüm oda da çırılçıplak soyularak şiddete 

uğradım. Bana TEM odasında 2 saate takın şiddet uygulandı. Boğazıma elektrik kablosuyla 

boğmaya çalıştılar. Burada bana hakaret edilerek şiddet uygulandı.  

  

Avukatların B. D Hakkındaki İşkence ve Kötü Muamele Gözlemleri:  

▪ Mağdurun serbest bırakılması üzerine avukat eşliğinde Mehmet Akif İnan 

hastanesinde İşkence ve Kötü Muamelenin yapıldığına dair rapor alınmıştır.  

▪ Mehmet Akif İnan Hastanesinde alınan rapordan anlaşılacağı üzere; sağ omuzda 2*4 

çapında kanama, Kürek Kemiğinde sıyırık olduğu, sağ kolu arka kısmında 2 adet 

sıyırık olduğu, sağ ve sol göz altlarında belirgin morarma ve kanama olduğu, sağ ve 

sol göz altlarında birçok sıyırık olduğu gözlemlenmiştir. 

▪ Mağdurun görüşme sırasında korktuğu ve tekrar işkenceye uğrama korkusu olduğu 

gözlemlenmiştir. Yemek yemekte zorlandığı ve kendi içine kapandığı 

gözlemlenmiştir.   

▪ Mağdur tarafından alınan adli muayene raporlarının, işkencenin belgelenmesi için 

fiziksel ve ruhsal muayenelerin İstanbul Protokolü’ne uygun bir şekilde alınmadığı, 

birçok bulgunun adli muayene raporlarına işlenmediği tespit edilmiştir.  
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5. 06/03/2023 tarihinde başvurucu S.K ile Şanlıurfa Mehmet Akif İnan 

Hastanesinde gerçekleştirmek istenen görüşmeye emniyet tarafından izin 

verilmemiştir.  Mağdurun öyküsü alınamamıştır. Avukatların görüşmesine izin 

verilmemesi üzerine tutanak tutulmuştur.  

Avukatların S. K Hakkındaki İşkence ve Kötü Muamele Gözlemleri:  

▪ Her kötü muamele iddiası; Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasının getirdiği 

korumadan ve Anayasa’nın 5. maddesiyle birlikte devlete yüklediği pozitif 

yükümlülükler uyarınca araştırılmalıdır.  Kamu kurumlarının olayı açıklama 

yükümlülüğünü yerine getirmediği vakalarda işkence ve kötü muamelenin 

olduğuna dair karineler oluşmaktadır.  

▪ Bu bağlamda kötü muamele konusundaki iddialar uygun delillerle 

desteklenmelidir.  İddia edilen olayların gerçekliğini tespit etmek için soyut 

iddiaya dayanan şüphe ötesinde makul kanıtların varlığı gerekir. Bu kapsamdaki 

bir kanıt yeterince ciddi, açık ve tutarlı emarelerden ya da aksi ispat edilmemiş 

birtakım karinelerden oluşabilir. Bu bağlamda kanıtlar değerlendirilirken ilgililerin 

süreçteki tutumları da dikkate alınmalıdır.  

▪ İşkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğine yönelik tartışılabilir ve makul 

şüphe uyandıran iddialar, sorumlularının tespitini ve cezalandırılmasını sağlayacak 

etkili bir soruşturma yapılması sorumluluğunu doğurur. Söz konusu 

sorumlulukların doğmasından itibaren gerçekleştirilmeyen her adım, İşkence ve 

Kötü Muamelenin gerçekleştiğine dair karinedir.  
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İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELEYE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 

İşkence ve Kötü Muamele ister fiziksel olsun ister ruhsal, bir göz korkutma, caydırma, 

intikam alma, cezalandırma veya bilgi toplama amacı olarak bilinçli şekilde insanlara ağır acı 

çektirmekte kullanılan her türden edimlerdir. İtiraf almak amacıyla sorgulama taktiği olarak 

kullanımı günümüze dek en büyük kullanım alanı olmuştur. İşkence ayrıca bir baskı yöntemi 

olarak veya tehdit olarak algılanan toplulukları kontrol altına alma aracı olarak hükümetlerce 

kullanılır. 3 İnsan Hakları Bildirgesi'nde belirtildiği üzere, işkence neredeyse evrensel olarak 

çok ciddi bir insan hakları ihlali olarak görülür. Üçüncü ve Dördüncü Cenevre Sözleşmelerini 

imzalayan devletler, silahlı çatışma durumlarında korunan insanlara işkence yapmayacağını 

beyan eder ve Birleşmiş Milletler ‘in İşkenceye Karşı Sözleşmesini imzalayanlar hiç kimseye 

cezalandırmak, itiraf ya da bilgi almak, onlara ya da üçüncü şahıslara baskı yapmak amacıyla 

kasten acı ve ıstırap çektirmeyeceğine söz verir.   

Anayasa’nın 17/3 maddesine göre: “Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan 

haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.”  

Türk Ceza Kanunu’nun İşkence başlıklı 94.maddesine göre; “(1) Bir kişiye karşı insan 

onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya 

irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren 

kamu görevlisi hakkında üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. Maddesine Göre; Hiç kimse işkenceye veya 

insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz.”  

BM İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya 

Karşı Sözleşmesinin 1. Maddesine Göre: “Sözleşme amaçlarına göre, ‘İşkence’ terimi, 

bir şahsa veya bir üçüncü şahsa, bu şahsın veya üçüncü şahsın işlediği veya işlediğinden 

şüphe edilen bir fiil sebebiyle, cezalandırmak amacıyla bilgi veya itiraf elde etmek için 

veya ayırım gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu görevlisinin veya bu sıfatla 

hareket eden bir başka şahsın teşviki veya rızası veya muvafakatiyle uygulanan fiziki veya 

manevi ağır acı veya ızdırap veren bir fiil anlamına gelir. Bu yalnızca yasal müeyyidelerin 

uygulanmasından doğan, tabiatında olan veya arızî olarak husule gelen acı ve ızdırabı 

içermez.  

Bu madde, konu hakkında daha geniş uygulama hükümleri ihtiva eden herhangi 

uluslararası bir belge veya millî mevzuata halel getirmez.” diyerek hükme bağlamış ve 

işkenceye yasak getirmiştir.  

Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi (m.5), BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 

(m.7),  



11 
 
 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (m.3), BM İşkenceye Karşı Sözleşme, Uluslararası 

Ceza Mahkemesi Roma Statüsü (m.7) ve iç hukukta da Anayasa (m.17), TCK (m.94) 

işkenceyi açıkça yasaklamaktadır.  

 Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi  

Komitesinin (CPT) konu hakkında kabul ettiği standart (CPT/Inf (92) 3, § 36 ya 

atıfla CPT/Inf/E (2002) 1- Rev. 2006) şöyledir:  

"CPT, polis gözetimi altında tutulan bireylerin üç hakkına özellikle önem 

vermektedir: söz konusu kişinin gözaltı durumunu istediği bir üçüncü tarafa (aile 

ferdi, arkadaş, konsolosluk) bildirme hakkı, avukata erişim hakkı ve (polis yetkilileri 

tarafından çağrılan doktorun yaptığı tıbbi muayeneye ek olarak) istediği bir doktor 

tarafından tıbbi muayene hakkı. CPT’nin görüşüne göre bu haklar, söz konusu 

hukuki sistemde nasıl tanımlanırsa tanımlansın (yakalama, tutuklama, vs.) 

özgürlüğünden mahrum edilme durumunun başlangıcından itibaren uyulması 

gereken, gözaltındaki kişinin kötü muameleye maruz kalmasını önleyecek üç temel 

koruyucu mekanizmadır."  

  

Tüm bu işkence hükümlülerine rağmen; işkence ve kötü muamele cezasızlık politikası ile 

sonuçsuz bırakılmakta ve etkin bir soruşturma yürütülmemekte, sorumlular 

cezalandırılmamaktadır. Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşlar her üç ülkeden ikisinin 

istikrarlı bir şekilde bu konvansiyon ve anlaşmaların ruhuna uygun davranmadığını 

bildirmekteler. (Wikipedia) Uluslararası Af Örgütünün verilerine göre içerisinde Türkiye 

Cumhuriyeti’nin de bulunduğu 141 ülkede sistematik işkencenin varlığı tespit edilmiş 

bulunmaktadır.  
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HEYETİN İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELEYE İLE İLGİLİ TESPİT VE 

KANAATLERİ: 

Mağdurların işkence ve kötü muameleye maruz kaldığına dair yapmış olduğu başvuru 

ardından heyetçe başvurucularla yüz yüze görüşülmüş ve yapılan inceleme çalışmaları 

sonucunda şu sonuçlara varılmıştır:  

• Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezimize yapılan toplam 5 mağdur/mağdur 

avukatları başvurusu üzerine heyetimizin yaptığı birebir görüşme, adli raporlar, 

ayrıntılı anlatımlar, gözlem ve incelemeler; gözaltına alınan şahısların işkence ve 

kötü muameleye maruz kaldıklarını doğrulamaktadır.   

• 05.03.2023 tarihinde Sulh Ceza Hakimliğindeki duruşmada M.S ve A.S’ nin 

fiziki durumlarında işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları Sulh Ceza 

Hakimliği tarafından da gözlemlenmiş olup bu durumun zapta geçirildiği 

görülmüştür.  R.Y ve B.D ise ifadeden sonra serbest bırakılmıştır. İfadelerde ise 

yurttaşların uğradığı İşkence ve Kötü Muamelenin ifade tutanağına geçirilmesine 

engel olunduğu beyan edilmiştir.  S.K ile de gorusulmeye izin verilmemiştir. 

Gorusmeye izin verilmemesi İşkence ve Kötü Muameleye karine teşkil etmektedir. 

• Mağdurların gözaltına alınış esnasında mukavemet göstermemiş olmalarına 

rağmen gerek kendi ikametlerinde gerekse de Şanlıurfa TEM’ de görevli emniyet 

personelleri tarafından toplu şekilde kötü muameleye maruz bırakıldığı beyan 

edilmiştir.   Söz konusu karakollardaki güvenlik kamera kayıtları ve mağdurların 

ikamet adresleri aranırken çekilen görüntüler incelenirse bu durum açıkça 

görülecektir.   

• Olay anında yapılan baskınlarda evlere zarar verilmiş olabileceğinden 

zararların tespit edilmesi için araştırma yapılmalıdır.   

• Mağdur avukatları gözaltında bulunan müvekkilleri ile yasaya uygun şekilde 

görüştürülmemişlerdir.   

• Heyetimizle görüşmeyi reddeden, soruşturmayı yürüten savcının hukuka uygun 

olarak süreci yönetemediğinin kanaatindeyiz.   

• Soruşturmanın başından sonuna kadar gerek savcılık tarafından gerekse de 

emrindeki kolluk birimlerince avukatlara yönelik olumsuz tutum benimsenmiş 

olup yasaya uygun bir şekilde mesleklerini icra etmek isteyen avukatlar 

engellenerek şüphelilerin adil yargılanma ve savunma hakkı ihlal edilmiştir.  

• Dosya müdafilerince soruşturma esnasında tespit edilen birçok usulsüzlük ve 

kötü muamele işlemleri ile ilgili yapılan yazılı başvuruların dahi dikkate 

alınmadığı ve kollukça yapılan birçok usulsüzlüğe göz yumulduğu tespit 

edilmiştir.   
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• Gözaltı süresince şüphelilere yapılan hekim kontrolünün İstanbul Protokolüne 

uygun yapılmadığı kanaatine varılmıştır. Aynı şekilde mağdurların hastanelere 

götürüldükleri zaman da muayenelerin usulüne, mevzuata ve yasal zorunluluklara 

uygun bir şekilde yapılmadan geri getirildikleri kanaatine varılmıştır.   

• Tüm mağdurların gözaltında kaldıkları süre boyunca hakarete uğradıkları ve 

ağır bir psikolojik baskı altında oldukları kanaatine ulaşılmıştır.   

• Soruşturma esnasındaki tüm işlemlerin hem doktor muayenelerinin ve hem de 

ifade ve sorgu işlemlerinin kolluk refakati ile gerçekleştirilerek şüpheli mağdurlar 

üzerindeki baskının, kanuna aykırılıkların varlığı ve bu usulsüzlüklerin de 

sistematikleştiği kanaatine varılmıştır.   

• İşkence ve kötü muameleye uğrayanların, bu muamelenin anlatılmaması 

konusunda görevli bazı polislerce tehdit edildikleri anlaşılmıştır.  

• Mağdurlar ile yapılan görüşmelerde alınan öyküler, avukatlarının izlenimleri, 

darp raporları ile olaya dair yapılan görüşmelerdeki tutarlı beyanlar neticesinde, 

başvurucuların işkence ve kötü muameleye maruz kaldığına dair güçlü bir kanaat 

oluşmuştur.   
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                                      SONUÇ VE ÖNERİLER 

I. Şanlıurfa Barosu; insan hak ve onurunu, özgürlüğü ve hukuku koruma görevi 

sebebiyle Avukatlık Kanunu 76. maddesindeki “Barolar; hukukun üstünlüğünü, 

insan haklarını savunmak ve korumak” uyarınca işkence ve kötü muameleye 

karşı harekete geçmiştir.  

II. Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin 3. Maddesinde 

düzenlenmiş olan işkence yasağını hatırlatarak insan onuru ve haysiyetiyle 

bağdaşmayan işkencenin sorumlularının derhal yargı önüne çıkarılması 

gerektiğini bir kez daha belirtiyoruz. Bireyin ve yurttaşların hak ve 

özgürlüklerini korumayla mükellef olduğumuz için aşağıdaki kanaat ve 

önerileri paylaşma ihtiyacı duyuyoruz:  

III. İstanbul Protokolü ilkelerine dayalı olarak, işkenceye ilişkin iddiaların hızlı, 

etkin, tarafsız bir şekilde soruşturulması, bağımsız heyetlerce araştırılması, adli 

yargılama süreçlerinin her aşamasının uluslararası etik ve hukuk kurallarına 

uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir.  

IV. İşkenceye maruz kalan mağdurların; Türkiye’nin de imzacısı olduğu, 

uluslararası sözleşme ve belgelerde yer alan “zararın karşılanması” haklarının 

gereği tüm boyutları ile yerine getirilmelidir.   

V. İşkence ve kötü muamele, kasten yaralama, kasten insan öldürmeye teşebbüs, 

görevi kötüye kullanma, yağma, hakaret ve tehdit suçlarının işlenmiş olması 

ihtimaline binaen re ’sen soruşturma başlatılmalıdır.   

VI. Maddi gerçeğin açığa çıkarılması ve faillerin tespiti açısından etkili bir adli 

soruşturma yürütülmelidir.   

VII. Maddi gerçeğin çıkarılması için öncelikli olarak A.S, M.S, R.Y, B.T, S.K 

kişilere ait kamera görüntülerin tespit edilmesi, keşif yapılması ve tüm delillerin 

toplanması, İşkencede kullanılan sopa, su şişesi, kazma gibi suç aletlerinin 

toplanıp muhafaza altına alınmasını ve parmak izi araştırmasının yapılması ve 

olay yerine yakın tüm polis ve jandarmanın kimliğinin tespiti gerekmektedir. 

VIII. Muayenelerin yapıldığı tüm hastanelerde muayene saatlerinde, ifade ve gözaltı 

sürelerini uzatma taleplerinin tespiti sırasında da devam eden sistematikleşmiş 

kanuna aykırılıkların tespiti için Adliye kamera kayıtlarının ayrıntılı şekilde bir 

an önce tespitinin yapılarak, bu kayıtların acilen muhafaza altına alınması 

sağlanmalıdır.      

IX. Şanlıurfa’da bir takım kamu görevlileri için 2015 yılından beri sistematik hale 

gelen işkencenin son bulması için başta İşkenceye Sıfır Tolerans şiarıyla 

Yargısal Reformu yakın zamanda kamuoyuna açıklayan Cumhurbaşkanı, 

İçişleri ve Adalet Bakanlığının sık sık beyan ettikleri işkenceye karşı 

tutumlarının gereği olarak acilen Şanlıurfa’da yurttaşlara işkence ve kötü 
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muamelede bulunan ve onları kamunun gücüyle koruyan tüm kamu 

personellerinin görevden alınıp hakkaniyete uygun, etkin bir soruşturma 

yapılması için gerekli talimatları vermeleri gerekmektedir.    

X. Adli muayene sırasında elde edilen delil, tutuklularla ilgili soruşturmalar 

esnasında ve tutukluların kötü muamele iddiasında bulunmaları hâlinde önemli 

rol oynamaktadır. Bu nedenle AİHM’e göre gözaltındaki kimselerin tıbbi 

muayene sistemi yargı sisteminin tamamlayıcı parçasıdır. İşkence ile ilgili 

soruşturmada işkence ve kötü muameleye uğramış olan tüm dosya şüphelisi 

mağdurların bir an evvel adli tıpa sevkleri yapılarak gerekli adli raporun 

alınması sağlanmalıdır.   

XI. Mağdurların istikrarlı beyanlarında geçen Şanlıurfa Terörle Mücadele 

Şubesinin üst katındaki odada kimlerin olduğu ve bu kişilerin ne zamandan beri 

orada insanlara işkence yaptıkları, mağdurları kaldıkları nezaretten alıp oraya 

götürme talimatını nezarethanede görevli polislere kimin verdiğinin tespitinin 

yapılması için nezarethaneyi ve tüm şubeyi kaydeden güvenlik kamera 

kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir.   

XII. Başından itibaren hukuka ve usule aykırı yürütülen soruşturmada avukat 

meslektaşlarımızın görevlerinin yapılmasının engellenmesi ve tehdit edilmeleri 

ile ilgili acilen idari ve adli soruşturmaların başlatılması gerekmektedir.   

XIII. TBMM’de partisi bulunan siyasi partiler ile iletişime geçip adil yargılanma 

hakkı ile bağdaşmayan, anayasa ve yasamızın ahengiyle bütünleşmeyen, çağdaş 

demokratik devlet düzeninden uzaklaştıran müdafi görüşme hakkını kısıtlayan 

CMK. 154/2 hükmünün kaldırılması elzemdir.   

XIV. TTB ile iletişime geçilerek doktorların İstanbul Protokolüne uygun 

davranmasına yönelik eğitimler verilmelidir. İstanbul Protokolüne uygun 

davranmayan doktorlar hakkında adli ve idari soruşturmalar açılarak caydırıcı 

cezalar verilmelidir.  

XV. İlgili doktorlara yargısal ve idari denetimin işletilmesi elzemdir. Aksi durumda 

İşkence vakalarının önü alınamayıp olgusal bir sürece evrilebilir.          

XVI. Herkesin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı Anayasa’nın 

17. maddesinde güvence altına alınmıştır. Anılan maddenin birinci fıkrasında 

insan onurunun korunması amaçlanmıştır. Üçüncü fıkrasında da kimseye 

işkence ve eziyet yapılamayacağı, kimsenin insan haysiyetiyle bağdaşmayan 

ceza veya muameleye tabi tutulamayacağı hüküm altına alınmıştır. İşkence ve 

Kötü Muamelenin cezasız bırakılması, işkence ve kötü muamele vakıalarının 

yaygınlaşmasına sebep olduğu ve failleri cesaretlendirdiği için, ivedilikle 

caydırıcı önlemlerin alınması elzemdir.  

XVII. Yurttaşın sağlıklı hâldeyken gözaltına alındığı ancak salıverildiği anda ya da 

salıverilmeden önce vücudunda yaralanma tespit edildiği durumlarda söz 

konusu yaralanmanın nasıl oluştuğu hususunda makul bir açıklama getirme ve 

mağdurun bu yöndeki iddialarını şüphede bırakacak kanıtları sunma 
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yükümlülüğü devlete aittir. Yurttaşlarda bulunan morluklar ivedilikle 

açıklanmalıdır.  

XVIII. Öte yandan devletin kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkı 

kapsamında sahip olduğu pozitif yükümlülüğün usule ilişkin boyutu 

çerçevesinde devlet, doğal olmayan her türlü fiziksel ve ruhsal saldırı olayının 

sorumlularının belirlenmesini ve gerekiyorsa cezalandırılmasını sağlayabilecek 

etkili resmî bir soruşturma yürütmek durumundadır. Devlet tarafından ivedilikle 

soruşturma açılmalıdır. Bu tarz bir soruşturmanın temel amacı, söz konusu 

saldırıları önleyen hukukun etkin bir şekilde uygulanmasını güvenceye almak 

ve karıştıkları olaylarda kamu görevlilerinin ya da kurumlarının kendi 

sorumlulukları altında meydana gelen olaylar için hesap vermelerini 

sağlamaktır.  

XIX. Soruşturma sorumluların tespiti ve cezalandırılmalarına imkân verebilmelidir. 

Aksi hâlde temel önemde bir yasak olmasına karşılık işkence, insanlık dışı veya 

aşağılayıcı muamele yasağı uygulamada etkisiz olacak ve kamu görevlilerinin 

oluşan fiili cezasızlık nedeniyle kontrollerinde olan kişilerin haklarını kötüye 

kullanmaları mümkün olacaktır. Soruşturma; bağımsız, tarafsız ve kamu 

denetimine açık olmasını, yetkili makamların titizlikle ve süratli bir biçimde 

çalışmasını gerektirmektedir.  

XX. Anayasa Mahkemesi 28/09/2016 tarihinde Başvuru No:2014/5097 sayılı 

kararında; “Herkesin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına 

sahip olduğu, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınmıştır. Anılan 

maddenin birinci fıkrasında insan onurunun korunması amaçlanmıştır. Üçüncü 

fıkrasında da kimseye "işkence" ve "eziyet yapılamayacağı, kimsenin "insan 

haysiyetiyle bağdaşmayan" ceza veya muameleye tabi tutulamayacağı hüküm 

altına alınmıştır.” (Cezmi Demir ve diğerleri, B. No: 2013/293, 17/7/2014, § 

80) “Devletin, bireyin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına 

saygı gösterme yükümlülüğü, öncelikle kamu otoritelerinin bu hakka müdahale 

etmemelerini yani anılan maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şekillerde 

kişilerin fiziksel ve ruhsal zarar görmelerine neden olmamalarını gerektirir. Bu, 

devletin bireyin vücut ve ruh bütünlüğüne saygı gösterme yükümlülüğünden 

kaynaklanan negatif ödevidir.” (Cezmi Demir ve diğerleri, § 81).” Diyerek 

imzacı olan devlete yeniden İHAS’ın 3.maddeden doğan yükümlülüklerini 

hatırlatmıştır.   

XXI. Yargıtay 8.Ceza Dairesi’nin 05.04.2017 gün ve E. 2016/5680- K. 2017/3721 

sayılı kararında; Polis Merkezi'nin Amiri olan ve darp olayını görmesine 

önleme görevi bulunmasına rağmen müdahale etmeyerek suça iştirak eden 

sanığın üzerlerine atılı işkence yapmak suçunu işlediğinin gözetileceğine 

hükmetmiştir. Nitekim İHAM da İzci/Türkiye Kararında (İHAM, Başvuru 

No. 42606/05, § 99, 23 Temmuz 2013) konu hakkında anlaşılır kuralların 

kabul edilmesinin ve kolluk görevlilerinin uygun şekilde eğitilmelerini ve 

gösteriler esnasında kontrol, denetim ve gözetimlerinin sağlanmasını temin 
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edecek bir sistemin geliştirilmesinin ve ayrıca herhangi bir şekilde, özellikle de 

sert direniş göstermeyen kişilere karşı güç kullanımının gerekli, orantılı ve 

makul olup olmadığına ilişkin olarak, olayın gerçekleşmesinden sonra etkin bir 

ex post facto inceleme yapılmasının son derece önemli olduğunu belirtmiştir. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, Savcının Ceza Adaleti Sistemindeki 

Rolü Hakkında (2000)19 sayılı tavsiye kararında, savcıların her koşulda, başta 

rüşvet ve yolsuzluk, yetkinin kötüye kullanılması, ağır insan hakları ihlalleri ve 

uluslararası hukukta öngörülen diğer suçlar olmak üzere işledikleri suçlar 

nedeniyle kamu görevlilerini herhangi bir engelle karşılaşmaksızın 

soruşturabilecek bir durumda olmaları gerektiği belirtilmektedir (para. 16). 

Polis operasyonlarına ulusal hukuk tarafından sadece izin verilmekle 

kalınmayıp bunlar aynı zamanda, yine bu hukuk içerisinde, keyfiliğe, yetki 

aşımına ve kaçınılabilecek vakıalara karşı uygun ve etkili bir güvence sistemi 

çerçevesinde yeterince sınırlandırılmış olmalıdır.  

XXII. İşkence uygulamaları derhal sonlandırılmalıdır.  

XXIII. İşkence  vakalarında  cezasızlık  politikasına  son  verilmeli 

 ve  sorumlular cezalandırılmalıdır.  

XXIV. Türkiye imza attığı ve işkenceyi yasaklayan sözleşmelere mutlak surette 

uymalıdır ve işkenceyi önlemelidir.  

XXV. Muayeneler Türkiye’nin de taraf olduğu İstanbul Protokolüne uygun olarak 

yapılmalıdır.  

XXVI. İşkencenin önlenmesinde etkili ve önemli bir araç olan ‘Ulusal Önleme 

Mekanizmasının işlevlerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmiş olan Türkiye 

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, bu işkence iddialarına karşı görevini yerine 

getirmelidir.  

 

XXVII. Heyetimiz ; Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu İnsanlık dışı ya da Onur kırıcı 

muamele ve işkence ile ilgili tüm sözleşmelere uygun şekilde “Bağımsız” 

ulusal ve uluslararası denetim mekanizmalarının oluşturulması ve artık 

ülkemizde ve özellikle 2015 yılından beri işkencenin sistematik hale getirildiği 

Şanlıurfa’da işkencenin son bulması adına hükümeti derhal gerekli girişimlerde 

bulunarak bu insanlık suçunu işleyenlerin ve bu suça ortak olanların yargı 

önünde hesap vermesi için harekete geçmeye davet etmektedir. Heyetimiz 

ayrıca tüm bu yaşananlar karşısında sessiz kalan yetkili ve sorumlu kurum ve 

kuruluşları göreve davet etmektedir. 


