
T.B.M.M. B : 16 25 . 10 . 1988 O : 1 

sakin, tutarlı ve bizlere yardımcı olacak bir 
tonda konuşmasını sürdürmesini şükran
la karşıladım. 

Merhum binbaşının öldürülmesi ola
yıyla ilgili gündem dışı konuşma olduğu 
için, ben de müsaadenizle önce bu olayı 
kısa bir hatırlatma şeklinde bilgi verdik
ten sonra, arkadaşımın değindiği konular
da Yüce Meclise görüşlerimizi arz etme
ye gayret edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, 23 üncü Piya
de Tümen Komutanlığı Destek ve Hare
kât Kıtalarında görevli merhum Piyade 
Binbaşı Esat Oktay Yıldıran, 22.10.1988 
Cumartesi günü askerî lojmanların önün
den kalkan, Ümraniye - Topkapı seferini 
yapmakta olan halk otobüsüne eşi ve bir 
çocuğu ile binmiş ve saat 15.00 sıraların
da, otobüs Kısıklı semtine geldiğinde, için
de bulunan yolcular arasındaki, kimliği 
henüz belirlenemeyen bir şahsın yakın 
mesafeden, başına iki el ateş etmesi sonu
cu hunharca öldürülmüştür. Katil, olay
dan sonra oradan geçmekte olan bir özel 
otoyu silah zoruyla gasp ederek olay ye
rinden kaçmıştır. Daha sonra, gasp edilen 
oto, Harem Tır Parkında terk edilmiş ola
rak bulunmuştur. Olay yerinde 2 adet 7,65 
milimetre çapında boş kovan ve 1 adet 
mermi çekirdeği bulunmuş, 1 mermi çe
kirdeği de daha sonra maktulün başından 
çıkarılmıştır. 

Olayı yapanların 2 kişi olduğu, biri
nin silah kullandığı, diğerinin hadiseye ve 
kaçışa yardımcı olduğu ve olay yerinden 
yaya olarak kaçtığı belirlenmiştir. Sanık
ların eşkalleri tespit edilmiş, katilin robot 
resmi çoğaltılarak ilgililere dağıtılmıştır. 
Her iki sanığın yakalanarak adlî makam
lara teslimi konusunda gerekli gayret gös
terilmektedir. 

Maktulün hedef seçilerek tehdit edil
diği, Bakanlığımıza resmen intikal eden 
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bir konu değildir. Olayla ilgili tahkikata 
başlanmış olup, devam etmektedir. 

Maktul askerî şahıs olduğu için, ken
disiyle ilgili ihbar -bize gelen bilgilere 
göre- askeri garnizona yapılmış ve korun
ması da askeri garnizonun yetkilileri ta
rafından bugüne kadar gerçekleştirilmiş
tir; ne Emniyet Genel Müdürlüğüne ne de 
istanbul Emniyet Müdürlüğüne bu konu
da korunma talebi gelmemiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bu vesiley
le, merhum binbaşının ailesine ve Silahlı 
Kuvvetlerimize başsağlığı dilemek istiyo
rum ve olayı nefretle kınıyorum. Ayrıca, 
Binbaşı Esat Oktay Yıldıran'm, dün Ge
nelkurmay Başkanlığınca yapılan açıkla
mada belirtildiği gibi, devletin kanunları 
içerisinde vazifesini yapmış şerefli bir as
ker olduğunu da bu kürsüden bir kere da
ha belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, arkadaşımızın 
bu konu vesilesiyle bize yönelttiği sorular 
ve bu sorular içerisinde kendi görüşlerini 
belirtmesi, bizim de bu konuda birkaç 
cümle söylememize vesile olmuştur. 

Bir soru soruldu; "Cezaevlerinde iş
kence yapılıp yapılmadığı konusunu bu 
Hükümet bu kürsüden açıkça ilan etsin" 
dendi. 

Geçen yılki bütçe konuşmalarında ve 
muhtelif defalar bu konunun Yüce Mec
liste gündeme getirilmesi sırasında bu kür
süden ifade ettim; cezaevlerinde veya her
hangi bir başka yerde, emniyet kuvvetle-
rimizce, herhangi bir kişiye işkence yapıl
dığına dair delilleriyle bir olay bildirildi
ğinde, üstüne gitmekten çekinmedik, çe
kinmeyeceğiz. Hepsinin tahkikatını yapı
yoruz; suçlu görülenler de gerekli cezaya 
çarptırılmaktadır. Bundan hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın. 

ikinci önemli konu, İşkencenin ve 
Gayriinsanî Muamelenin Önlenmesine 
dair Avrupa Konvansiyonunu ilk defa bu 


