18-19 OCAK 2002 TARİHLERİNDE ANTALYA’DA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ,
KARAKOLLAR VE HUZUREVİNDE YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ
RAPOR

Alt Komisyon Raporu, 28 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda
oy birliği ile kabul edilmiştir.

GİRİŞ
TBMM İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonu 2 inci Dönem 4 üncü Yasama
Yõlõnõn 16 Ocak 2002 tarihli 20 nci toplantõsõnda; Türkiye genelinde incelemelerde
bulunmak üzere heyetler oluşturulmasõna karar vermiştir. Bu çerçevede İstanbul
Milletvekili Mustafa BAŞ (Alt Komisyon Başkanõ) ve Muğla Milletvekili Tunay DİKMEN
(üye), Samsun Milletvekili Ahmet AYDIN (üye) ve Malatya Milletvekili Miraç
AKDOĞAN’dan (üye) oluşan heyet Antalya’da 18-19 Ocak 2002 tarihinde emniyet
müdürlüğünde, karakollarda ve huzurevinde incelemelerde bulunmuş, ayrõca ildeki
çeşitli sivil toplum örgütleriyle de görüşüp bir basõn toplantõsõ ile çalõşmanõn sonuçlarõ
hakkõnda kamuoyunu bilgilendirmiştir.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN İNCELEMELER
Emniyet Müdürü ile yapõlan görüşmede kõşõn yabancõ dil kursu düzenlendiği ve
görevli her ekipte ve her karakolda nöbetçi kalan polisler arasõnda mutlaka en az iki
dil bilen bir görevlinin bulundurulduğu ifade edilmiştir. Özellikle turistlerin yoğun
olduğu bir ilimiz olmasõndan dolayõ hem polisler hem de jandarma sürekli bir eğitime
tabi tutulmaktadõr. İl Emniyet Müdürlüğü binasõndaki yabancõlar şubesinin banka
şubesi gibi şeffaf bir görünüm içinde olduğu ve son derece güzel bir bekleme salonu
olduğu görülmüştür. Pasaport işlemleri bir gün içerisinde bitirilmektedir.
Emniyetin tüm birimlerinde yapõlan incelemeler sonucunda şüphelilerin
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tutulduklarõ anlaşõlmõştõr. İncelememizde müdürlükte 10 tane nezarethane bulunduğu,
bunlarõn yaşam koşullarõ açõsõndan uygun olduğu, gerekli kayõtlarõn tutulduğu, her
birimin sanõğõnõn ayrõ bir nezarethanede tutulduğu gözlenmiştir.

Şüpheliler Asayiş müdürlüğündeki nezarethanelere genelde mesai bittikten
sonra getiriliyor. Soruşturmalar kendi birimlerinde yapõlõyor. Heyetin incelemeleri
sõrasõnda gözaltõnda 3 kişi adi suçlardan, 2 kişi trafik suçlarõndan, 2 kişi uyuşturucu
ve 3 kişi de terör suçlusu olmak üzere toplam 10 kişi vardõ. Gözaltõndakilerin hepsiyle
görüşüldü. Uyuşturucu içmek ve satmak suçundan gözaltõnda alõnmõşõ 30 yaşõnda,
üniversite (ziraat fakültesi) mezunu karõ-koca heyet üyelerinin dikkatini çekmiştir.
Gizlince gidilen Terörle Mücadele Şubesinde sorgulama odalarõ görüldü,
dosyalar incelendi ve şube müdürü ile görüşüldü. Burada herhangi bir olumsuzluğa
rastlanmamõştõr. Gözaltõna alõnanlar mesai saati bitiminden itibaren Asayiş Şube
müdürlüğünde gözetimde tutulmaktadõr.

FETİ BAYCİN HUZUREVİNDE YAPILAN İNCELEMELER
Huzurevinde 124 yaşlõ kalmaktadõr. Hepsiyle tek tek görüşüldü. Uygulamalarõn
mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir. Ayrõca herhangi bir insan haklarõ ihlali
olmadõğõ ve yaşlõlarõn durumlarõndan memnun olduklarõ görülmüştür.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ TEMSİLCİLERİ İLE YAPILAN GÖRÜŞME
Heyet üyeleri incelemeleri sõrasõnda Barolar Birliği Antalya Şubesinin insan
haklarõndan sorumlu temsilcisi, Antalya Tabip Odasõ Başkanõ ve Gazeteciler Derneği
Başkan Yardõmcõsõ ile görüşmüştür. İlgililer insan haklarõ konusunda önemli ihlallerin
olmadõğõnõ beyan ettiler.

VALİLİK
Üyeler İncelemeler sonucunda Antalya Valisini ziyaret edip çeşitli konularda
bilgi almõş, ayrõca incelemelerin sonuçlarõ hakkõnda da kendisine bilgi verilmiştir.
Heyet üyelerine bilgi veren Vali Bey de yabancõlarõn yoğun olarak ziyaret ettikleri bir
turizm bölgesi olmasõ nedeniyle Antalya’da insan haklarõna daha bir özen
gösterdiklerini ifade etmiştir. Ayrõca kendisinin bizzat emniyet ve jandarma
görevlilerinin çalõşmalarõnõ yakõndan takip ettiğini belirtmiştir.

SONUÇ
Heyet üyeleri başta Emniyet görevlileri olmak üzere, huzurevi görevlileri ve
diğer tüm ilgililere teşekkür eder. Birçok yabancõ turistin Türkiye ile ilk defa tanõştõğõ
bu ilde insan haklarõ açõsõndan ciddi bir sorunla karşõlaşmamak bizi memnun etmiştir.
Özellikle emniyet mensuplarõnõn yabancõ dil konusundaki çalõşmalarõ takdire
şayandõr.

İmza

imza

imza

imza

Mustafa BAŞ

Tunay DİKMEN

Ahmet AYDIN

Miraç AKDOĞAN

İstanbul Mv.

Muğla Mv.

Samsun Mv.

Malatya Mv.

Heyet Başkanõ

Üye

Üye

Üye

