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 Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

 Sayın Genel Müdür ve ekibine bu açıklama için teşekkür ediyorum 

çünkü biz milletvekili olarak bu kadar doyurucu bilgiyi soru önergelerimizle 

de alamıyoruz. 

 Ben Mersin'de iki dönem baro başkanlığı yaptığım için cezaevlerini 

çok sık ziyaret ettim, gittim geldim. Başsavcıların çok çalışkan olduğu 

cezaevlerinde çok daha iyi insani koşulları hep gözlemledim. 

 Bir de Sayın Genel Müdürüm, üç tane teknik soru soracağım ama 

özellikle gardiyan arkadaşlarımızın sorunları ve güvenlik sorunları çok 

fazla. Bir de buna denetimli serbestlikte çalışan arkadaşlarımız da 

ekleniyor. Denetimli serbestlik çok çok önemli, üzerlerine çok büyük bir 

yük yüklenerek yapmaya çalışıyorlar ama onların da dışarıda güvenliği 

yok. Örneğin, oraya gelen hâlâ ıslah olmamış adli kontroldeki kişiler de 

var, bunlara karşı güvenlik zafiyetleri de yaşanabiliyor. Gerçekten başta 

gardiyanlarımız ve denetimli serbestlik memurlarımız olmak üzere büyük 

bir özveriyle çalıştıklarına şahit oldum. Ama tabii bu cezaevlerinde iddia 

edilen, yaşandığı söylenen kötü muamele dedikodularını veya gerçekliğini 

örtmüyor. 

 Size üç tane teknik soru sormak istiyorum: 260 bin tutuklu ve 

hükümlü var cezaevlerinde ama şu an bitmiş cezaevlerimizin toplam 

kapasitesi kaç? 

 İkinci sorum: Avukat görüşmelerinde görüntülü ve/veya sesli kayıt 

alınıyordu. Şu an görüntülü, sesli veya sadece görüntülü kayıtlar hangi 

suçlarla ilgili ya da hangi cezaevlerinde yapılıyor. 



 Üçüncü sorum: Şu an 198 bin civarında hükümlü, 55 bin tutuklu var 

dedik. 198 bin mahkûm içinde hükmen tutuklular var mı? Yani, mahkeme 

tarafından ceza verilmiş fakat Yargıtay aşamasından geçmemiş, 

kesinleşmemiş cezası olan tutukluları da mahkûm olarak mı sayıyoruz? 

Hükümlü diyoruz kesinleşmediği hâlde, onların sayısı kaçtır? 

 Ben sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum ama özellikle bu 

doluluk oranlarını ve kötü muamele dedikodularını veya varsa kötü 

muameleyi engellemek çok önemli bir süreç alacak sizin için. 

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞABAN YILMAZ - Hemen 

kısaca bilgi verebilir miyim Başkanım yoksa sonunu mu bekleyeyim? 

BAŞKAN - Bilgi verin, buyurun Sayın Genel Müdürüm. 

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞABAN YILMAZ - Şimdi, 

toplam kapasiteyi söylemiştim Sayın Vekilim, 220 bin civarında, yeni 

bitenlerle beraber 220 bin civarında ama 260 bin, 40 bin fazlalığımız var 

şu anda. 

 Hükümözlü sayısı bugün itibarıyla 34.735 kişi. 

 Denetimli serbestliklerde yani bu tip şeyler bize de geliyor ama biz 

elimizden geldiği kadar oradaki başsavcılıkla irtibata geçip güvenliklerini 

almaya çalışıyoruz, "Orada polis görevlendirin." diyoruz. Çünkü neticede 

orada da suç işleyen insanlar gelip gidiyor. İmkânlar ölçüsünde oraların 

güvenliğini de sağlıyoruz. 

 Avukat görüşlerinde belli suçlarda, terör suçlarında ve çıkar amaçlı 

suç örgütleriyle ilgili suçlarda böyle bir kararı mahkeme veriyorsa 

uyguluyoruz yoksa öyle toplu bir uygulamamız yok Sayın Vekilim. 

ALPAY ANTMEN (Mersin) - Hiçbir tutuklu-avukat görüşmesinde 

görüntülü ve/veya sesli görüntülü kayıt almıyor musunuz? 

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞABAN YILMAZ - Şöyle: 

Mahkeme karar vermişse alıyoruz Sayın Vekilim. 

ALPAY ANTMEN (Mersin) - Ama kameralarla izliyoruz. 

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞABAN YILMAZ - Kameralar 

oraları uzaktan izliyor zaten, oraları görmüyor Sayın Vekilim. 

ALPAY ANTMEN (Mersin) - Yok, ben gördüğüm için sordum. 

 Teşekkür ediyorum. 


