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GİRİŞ 
 
2 Ağustos 2017 günü hasta mahpuslarla ilgili yapmış olduğumuz basın 
açıklaması metni oldukça kapsayıcı olup raporumuzun giriş bölümünü 
oluşturması bakımından yeterli görülmüştür. 
 
Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen İHD hapishane komisyonu 
üyelerine teşekkür ederiz. 
 
Öztürk Türkdoğan 
Genel Başkan 
 
 
 
 
 
 
HASTA MAHPUSLARIN SAYISI HIZLA ARTIYOR! 
HASTA MAHPUSLAR SERBEST BIRAKILSIN 
 
Türkiye hapishanelerindeki tecride dayalı koşullar, tutuklu ve hükümlülerin ruh ve beden bütünlüklerini 
tehdit etmektedir. Ayrıca mahpusu insan saymayan zihniyet gerek yasal düzenlemelerde, gerek 
uygulamadaki keyfiyet, etik olmayan yaklaşımlar ve bürokratik engellerle özellikle hasta tutuklu ve 
hükümlüler için insani olmayan bir tablonun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Hapishanelerdeki hasta mahpus listesinin hazırlanmasında büyük emeği olan üyemiz Av. Nalan Erkem 
şu anda tutuklu olup Silivri F Tipi Kadın Cezaevi’ne nakledilmiştir. Kendisinin de ciddi sağlık durumları 
olup hasta mahpus listesinde kendisine de yer verilmiştir. 

Adalet Bakanlığı’nın bilgi verdiği son tarih olan 1 Kasım 2016 itibariyle cezaevlerinde toplam 197.297 
tutuklu/hükümlü/hüküm özlü kişi bulunmaktadır. Bu sayı şu anda 220 bin civarındadır. Bu sayı 2015 
yılında 178.089, 2014 yılında 154.179 idi. AKP iktidara geldiğinde ise bu sayı 59.429 idi. Aşağıda 
belirtildiği gibi denetimli serbestlik uygulamaları ve çıkarılan örtülü OHAL affına rağmen dramatik 
yükselişler olmaktadır. 
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22 Haziran 2017 tarihli son İHD verilerine göre cezaevlerinde toplam 357’si’ü ağır olmak üzere 1025 

hasta mahpus bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre ise 2017 yılı Şubat ayı itibarı ile 

Adli Tıp Kurumu raporuyla ağır ve sürekli hastalığı belgelenen tutuklu ve hükümlü sayısı 841’e 

ulaşmıştır. 

İnfaz sistemindeki sorunlar ve özellikle de 2005 yılında yürürlüğe giren 5275 Sayılı Ceza Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un insani olmayan bir yaklaşım üzerine kurulu olması; otoriteyi ve 
kuralları dayatan, yaşama hakkını ve özgürlükleri değil, güvenliği öne çıkaran bir anlayışla hazırlanması 
ve uygulamada yaşanan sıkıntılar sorunları artırmaktadır. 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi 
sonrasında ilan edilen OHAL ve çıkarılan OHAL KHK’ları ile cezaevlerinde kalan mahpusların durumları 
daha da ağırlaştırılmıştır. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra tutuklandığı belirtilen yaklaşık 
binlerce kişiye yer açılması için Ankara, İstanbul, İzmir gibi belirli merkezlerdeki cezaevlerinde bulunan 
ve tedavileri zorlukla sürdürülmeye çalışılan bu kişilerin çok büyük bir çoğunluğu başka cezaevlerine 
sürgün edilmiş ve böylelikle tedavileri zora koyulmuştur. 

İnfaz yasasının “Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi” başlığını taşıyan 16. 
Maddesi’nde 24.1.2013 tarihinde 6411 Sayılı Yasa’yla birlikte yapılan değişiklikle “maruz kaldığı ağır bir 
hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve 
toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı 
üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir” hükmünün yer alması ve 
uygulamada “toplum güvenliği bakımından tehlike” unsurunun kolluk güçlerinin insafına bırakılmış 
olması en büyük sorunlardan biridir. Hasta mahpuslarla ilgili tıbbi değerlendirmelerin esas alınması 
yerine, “toplum güvenliği bakımından tehlikelilik” unsuruna “ağır ve somut bir tehlike” kriterinin 
eklenmiş olması sorunu çözmekten uzak ve kabul edilemez bir yaklaşımdır. Nitekim aradan geçen 
birkaç yıl içinde uygulamada hiçbir şeyin değişmediğini göstermiştir. Hasta mahpusların sayısı artmış, 
tahliyeler azalmıştır. 

Ayrıca, sağlık kurullarınca düzenlenen raporların Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından onaylanmayıp Adli 
Tıp Kurum tarafından yeniden rapor düzenlenmesi de var olan sıkıntıları daha da artırmaktadır. 

Aslında bu konudaki önemli bir sorun da, mevcut kurumsal yapısı ve siyasi iktidara bağlılığı nedeniyle 
tarafsız davranamayan, bu nedenle de verdiği kararlarda, bilimsel ve objektif kriterlere uygun 
değerlendirmeler yapmayan Adli Tıp Kurumu’nun halen resmi bilirkişi konumunu sürdürüyor olmasıdır. 
Dolayısıyla bağımsız konumda olmadığı açıkça ortada olan Adli Tıp Kurumu’nun resmi bilirkişilik 
uygulamasına son verilmediği sürece sorunlar devam edecektir. 

Birleşmiş Milletler resmi belgesi olan ve üye ülkelerce de kabul edilen İstanbul Protokolünde “tutuklu 
ve hükümlü konumda da olsa her hastanın kendi doktorunu seçme ve raporlarının bağımsız 
bilirkişilerce hazırlanmasını isteme hakkı vardır”. Üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri, 
tam teşekküllü devlet hastaneleri, hasta mahpusların sağlık durumlarıyla ilgili objektif süreçler yürütüp 
raporlar hazırlayabilir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 05 Mart 2013 tarihinde, Gülay Çetin/ Türkiye kararında ağır 
hastalık nedeniyle serbest bırakılabileceğine ilişkin hükümlerden, tutuklu olduğu için 
yararlandırılmaması nedeniyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) işkence yasağını düzenleyen 
3. ve ayrımcılık yasağını düzenleyen ve 14. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye’yi mahkûm 
etmiştir. AİHM ayrıca Hükümete de tutukluluk koşullarıyla ilgili düzenlemelerde her türlü insani önlemi 
almaları gerektiği önerisinde bulunmuş ve ATK’nın yeniden yapılandırılarak prosedürlerin 
basitleştirilmesi gerekliliği noktasında uyarılarda bulunmuştur. 
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Ancak Türkiye’de yargı organları AİHM’in vermiş olduğu bu karardan sonra da Anayasa’nın 90. maddesi 
gereği bir iç hukuk normu haline gelen uluslararası sözleşmelere uymamakta, soruna ne insani ve 
vicdani açıdan ne de hukuki açıdan bakmaktadırlar. Türkiye’nin de imzaladığı uluslararası birçok 
sözleşmede hastalar ve hasta mahpuslar için düzenlemeler mevcuttur ve Türkiye’deki mahkemeler ve 
idari organlar buna uymakla yükümlüdür. 

Türkiye Cezaevlerinden sürekli olarak gelen şikayet mektuplarında ve avukat başvurularında işkence ve 
kötü muamele ile ilgili güçlü iddiaların yan ısıra mahpusların hastalıklarının artarak ağırlaştığı 
belirtilmekte ve yardım istenmektedir. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu iddialar 
giderek artmıştır. Türkiye BM İşkenceye Karşı Sözleşmenin Seçmeli Protokolü(OPCAT) onaylamış olup 
ulusal önleme mekanizması ile kanuni düzenleme yapmış ancak uygulamaya geçirmeyerek sözleşmeye 
aykırı davranmaktadır. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu 20 Nisan 2016 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla birlikte işkence ve kötü muamele 
iddialarının incelenmesi ve önlenmesi görevi yani ulusal önleme mekanizması görevi Kuruma 
verilmiştir. Bu konuda öncelikle belirtmek isteriz ki, Kanun, BM Paris Prensiplerine uygun 
hazırlanmamış, bu konudaki düşüncelerimizi ve önerilerimizi TBMM İnsan hakları İnceleme 
Komisyonuna ve Hükümete yazılı ve sözlü olarak aktarmıştık. Kurul üyeleri atanmış olup halen 
çalışmaya başlamamışlardır. Bu durum bile cezaevlerindeki tablonun ne kadar ağır olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

İnsan Hakları Derneği olarak: 

1. Öncelikle, Türkiye’deki mevzuatın uluslararası insan hakları hukukuna ve özel olarak da mahpus 

haklarına uygun hale getirilmesini, 

2. Başta İmralı F tipi Hapishanesi olmak üzere tecridin kaldırılması ve cezaevlerinde insani yaşam 

standartlarının oluşturulmasını, 

3. Mahpusların sağlığa erişim haklarının sağlanması, koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmesi, 

hastalığı olanların tedavi olanaklarından yararlanmaları için gerekli önlemlerin alınması ve ağır 

hastalığı olanların derhal serbest bırakılmasını, 

4. Adli Tıp Kurumu’nun resmi bilirkişi olarak varlığına son verilmesi, bağımsız bilirkişilik kurumunun 

kabul edilmesi ve İstanbul Protokolü hükümlerinin uygulanmasını, 

5. Cezaevlerinin sivil toplum kuruluşlarının, bağımsız izleme kurullarının, özel olarak da hasta 

mahpuslar sorunuyla ilgili olarak İHD, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Türk Tabipler Birliği (TTB) 

gibi kuruluşların denetimine açık hale getirilmesini, OPCAT’a uygun bağımsız ulusal önleme 

mekanizmasının kurulmasını, 

6. 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun cezanın infazının hastalık nedeniyle ertelenmesine ilişkin 16. 

Maddesinin ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm mahpuslarla ilgili 25. Maddenin ağır hasta 

mahpusların serbest bırakılmasını engelleyen hükümlerinin değiştirilmesi ve cezaevinde bulunan 

tüm ağır hasta mahpusların derhal serbest bırakılmasını, 

7. 17 Ağustos 2016 günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 671 sayılı OHAL KHK’sının 32. 

Maddesi ile 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a geçici 32. Madde 

eklenerek, adli suçluların büyük çoğunluğunun yararlanacağı şekilde şartla salıverme süresi 

2/3’den ½’ye indirilmiş ve cezalarının son 1 yılı kalanların yararlanacağı denetimli serbestlikle ilgili 

düzenlemedeki süre, cezalarının son 2 yılı kalanlar biçiminde, genişletilerek adeta “örtülü OHAL 
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affı “çıkarılmıştır. 671 sayılı KHK ile durum adli mahpuslar lehine değiştirilmiş, siyasi mahpuslar 

bakımından ise aynı bırakılarak ağırlaştırılmıştır. Siyasi iktidar bu uygulama ile kendi içinde kurduğu 

dengeyi! bile bozmuş ve böylece ayrımcılığı iyice artırmıştır. Suç ve cezaların infazı aşamasında 

yaratılan ayrımcılığın ortadan kaldırılması için TMK 5. Maddenin acilen kaldırılarak TMK 3 ve 4. 

Maddelere göre verilen suçlardaki yarı oranında artırım sona ermeli, TMK 17. Maddeye göre TMK 

kapsamında işlenen suçların infazında koşulu salıverme süresi olan ¾ oranı yeni KHK’daki gibi ½’ye 

çekilmeli, 5275 sayılı kanunun 107. Maddesinin 4. Fıkrası kaldırılarak ayrımcılık sona erdirilmelidir. 

TMK 17. Maddenin son fıkrası “Uzatılmış Ölüm Cezası” içerdiğinden ötürü bir an önce 

kaldırılmalıdır. 

8. Cezaevlerindeki başta işkence ve kötü muamele iddiaları olmak üzere hak ihlallerinin etkili bir 

şekilde soruşturulmasını ve sorumluların yargı önüne çıkarılmasını, 

9. Bugüne kadar cezaevlerinde yaşamını yitiren hasta mahpuslarla ilgili olarak etkin bir soruşturma 

yapılarak ihmal ve sorumluluğu olanlar hakkında cezai yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz. 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ  

 
 
 
 AMAÇ 
 
 
İnsan Hakları Derneği; Türkiye’nin her yerinde insan hakları ihlallerini kendisine bizzat başvuru 
şeklinde veya aldığı duyumları yerinde değerlendirerek tespitini yapan, bu tespitler ışığında 
ihlalin giderilmesi, insan hakları hukukuna, yasalara, mevzuata, ahlaka ve vicdana uygun hale 
gelmesi amacıyla basınç oluşturarak mekanizmaların işlemesine yardımcı olmaya çalışan,  
insan haklarının evrenselliği, bütünselliği ve bölünmezliği tezlerini savunan hükümet dışı 
gönüllü çalışmalar yapan bir insan hakları örgütüdür. 
 
İnsan Hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması amacıyla çaba gösteren İnsan Hakları Derneği 
ezilen birey, halk/ulus, cinsiyet, sınıftan yana taraf olan, her yerde ve her koşulda adil 
yargılanma hakkını ve savunma hakkını savunan bir insan hakları organizasyonudur.  
 
Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin haklarının ihlal edildiğine dair alınan 
başvuruların ciddiyetine getirilen kanaat sonucunda yaşandığı iddia edilen ihlalleri kamuoyuna 
taşımak, İhlallerin objektif yol ve yöntemlerle yerinde tespiti ile ortaya çıkan durumunu ilgili 
olan kişilerle paylaşılması, gerekli olan kurum ve kuruluşlara bilgi aktarımı, siyasi iktidarı ve 
idareyi göreve çağıran ve bu uygulamaların son bulmasını hedefleyen bir amaç içermektedir.  
 
İHD, hükümlü, tutuklu ve gözetim altında bulunanların ırk, renk, cins, dil, din, siyasal görüş ve 
inanç ayrımı gözetmeksizin, yaşamlarının insan onuruna yaraşır koşullar içinde geçmesi 
doğrultusunda araştırmalar ve saptamalar yapmak ve bu konularda kamuoyunu aydınlatmak 
amacıyla çalışmalar yapmaya devam etmektedir. 
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CEZAEVLERİNİN KAPASİTESİ VE İHD’YE ULAŞAN BAŞVURULAR 
 
 
 
 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 12 Ekim 2016 tarihi itibariyle 372 ceza infaz kurumunda 194 bin 
973 hükümlü ve tutuklu bulunduğunu açıklamıştır. Toplam kapasitesi  189 bin 269 kişilik 
kapasiteye sahip 372 ceza infaz kurumlarında demek ki 6000 kişi yerde yatmakta yani yatağı 
bulunmamaktadır. Bu sayının gerçekçi bir rakam olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü 
mahpusların başvurularından biliyoruz ki hapishanelerde tüm salonlar, ortak kulanım 
alanları basketbol salonları koğuş olarak değerlendirilmektedir. Özellikle darbe girişimi 
sonrası tutuklananlar bu alanlarda bulunmaktadırlar. Ayrıca Bozdağ, 2017 yılında 175 adet 
yeni ceza infaz kurumu inşa edileceğini söyledi. Bu tür açıklamalara biz insan hakları 
savunucuları çok alışkınız. Adalet bakanı mevcut hapishanelerde yaşam alanlarını 
rahatlatmak yerine yeni hapishaneler kurarak yeni mahpuslara yer açmayı düşünmektedir. 
Ülkeyi hapishaneler ülkesine çevirmek ve kendi gibi düşünmeyen herkesi bu bir sanal 
ortamdaki paylaşımları ile tutuklayan iktidarla karşı karşıyayız.  

 
İHD 2016 Yılında aşağıda isimleri yazılı hapishanelerden çok sayıda ihlal başvurusu almıştır.  
 

“Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, ANKARA Sincan 2 Nolu F Tipi 

Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu ANKARA Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza 

İnfaz Kurumu, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza 

İnfaz Kurumu, BURSA İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli 

Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Edirne F Tipi Yüksek 

Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, İzmir 2 Nolu F Tipi 

Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu İzmir 1 Nolu F Tipi 

Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Kırıkkale F Tipi 

Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kocaeli 2 

Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu 

Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz 

Kurumu Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı 

Ceza İnfaz Kurumu, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek 

Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumandan F Tipi Yüksek 

Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Antalya L Tipi 

Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Silivri Yüksek Güvenlikli Tipi 

Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza 

İnfaz Kurumu Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

Gaziantep H-M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Alanya L 

Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Rize L Tipi Kapalı Ceza 

İnfaz Kurumu, Diyarbakır D  tipi, Elazığ E Tipi Kapalı 

Cezaevi, Erzincan B TOİC Cezaevi, Erzincan Açık Cezaevi, 

Adalet Bakanlığı Verilerine Göre 
Ülkemizde 06.10.2016 tarihi itibariyle, 
290 kapalı ceza infaz kurumu, 
66 müstakil açık ceza infaz kurumu,  
2 çocuk eğitim evi, 
6 kadın kapalı, 
4 kadın Açık, 
4 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere 
toplam 372 ceza infaz kurumu bulunmakta olup, 
bu kurumların kapasitesi 189.269 Kişiliktir.   
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanunun 18.maddesi uyarınca akıl 
hastalığı dışında ruhsal rahatsızlıkları bulunan 
hükümlüler için Adana, Elazığ, Manisa ve Samsun 
E-Tipi ceza infaz kurumlarında oluşturulan üniteler 
faaliyete geçirilmiştir. İstanbul /Metris R Tipi 
Kapalı  (158 kişi kapasiteli) ve Menemen R Tipi 
Kapalı  (156 kişi kapasiteli) sağlık ünitesi hizmete 
alınarak faaliyete geçirilmiştir. Ceza İnfaz Kurumu 
yapımlarında mutlaka personel lojmanını da 
düşünülmektedir. Ankara Ceza İnfaz Kurumu 
Kampüsünde 300, Silivri'de 500, Maltepe'de 140, 
Kocaeli’nde 200 adet İzmir’de 520 adet, 
Tekirdağ'da 200 adet lojman inşaatı 
tamamlanmıştır.  

,  
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Erzurum H Tipi, Erzurum Açık Cezaevi, Gaziantep H Tipi, 

Gaziantep E Tipi, Hakkâri Kapalı Cezaevi, Iğdır Kapalı 

Cezaevi, Malatya E Tipi, Midyat M Tipi, Mardin E Tipi, Siirt 

E tipi, Siirt Açık Cezaevi, Şanlıurfa Tipi, , Van M Tipi Cezaevi 

Ankara Sincan Kadın Cezaevi, Kandıra F Tipi, Gebze M Tipi, 

Buca Cezaevi, Bakırköy Cezaevi, Metris Cezaevi, Trabzon 

Cezaevi, Oltu Cezaevi Bayburt Cezaevi Kocaeli F Tipi 

Cezaevi, Konya Ermenek, Karaman Cezaevi, Kastamonu 

Cezaevi, , Elbistan Cezaevi, Adana Karataş Cezaevi Ve 

Manisa Cezaevi, Ceyhan Kapalı Cezaevi, Osmaniye M Tipi 

Cezaevi,Maraş E Tipi Cezaevi, Samsun Bafra Cezaevi, Aydın 

Nazili E Tip Cezaevi, Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu, İzmir Şakran Kampüs T Tipi Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 

Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Bafra T 

Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu, Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 

Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Osmaniye 1 Nolu 

T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Siverek T Tipi Kapalı Ceza 

İnfaz Kurumu, Şanlıurfa 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu, Şırnak T Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, 

Tarsus 1 Nolu T Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Tokat T Tipi 

Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu, Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 

Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, İskenderun M Tipi 

Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Midyat M Tipi Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu, Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu, Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Tarsus Kadın 

Kapalı Ceza İnfaz Kurumu,  Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu” 

 

 
1. CEZAEVLERİNDE İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE 

 
 
Türkiye ceza hukuku sisteminde ve uygulamasında işkence ve kötü muamele yasağına uyum, 
uzun ve acılı mücadeleler sonucunda belli bir orana kadar mümkün olmuştur. Ne var ki hem 
mevzuatın kendisinden hem de mevzuatın uygulamasından kaynaklanan sorunlar devam 
etmektedir. Öyle ki kolluk görevlilerinin ve adli görevlilerin yurttaşla karşı karşıya geldiği, 
temas ettiği ilk saniyeden başlayarak ceza infazının tüm süreçlerine kadar yayılmış işkence ve 
kötü muamele yasağının ihlalleri o kadar fazladır ki tek tek sıralamak neredeyse imkânsızdır. 
 

Hükümlü Nihat Ekmez, 

Siverek Cezaevinden 6 

arkadaşı ile birlikte, 

nakille Ermenek 

Cezaevine getirildikleri 

26.04.2016 tarihinde gece 

saatlerinde Ermenek 

Cezaevine ulaştıklarını, x 

ray cihazından ve detektör 

ile aranmalarına rağmen 

çıplak aramanın 

dayatıldığını, kendilerinin 

kabul etmemesi üzerine 

yere yatırılıp, üzerlerine 

çıkılması sureti ile zorla 

elbiselerinin çıkartıldığını 

ve zorla marş 

dinletildiğini, bunun 

dışında fiziksel şiddete 

maruz kalmadıklarını 

ifade etmiştir. Bu 

uygulamanın kamerasız 

bir ortamda ve cezaevi 

müdürlerinin gözetiminde 

yapıldığını ve ayrıca 

çıplak aramayı kabul 

etmemeleri nedeni ile 

haklarında disiplin cezası 

verildiğini ifade etmiştir. 
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesi bağlamında İşkence yasağı;  “Hiç kimse 
işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz” şeklinde 
tanımlanmıştır.  

 İşkenceye karşı 1984 tarihli Birleşmiş Milletler sözleşmesinin 1. 

maddesinde belirtildiği üzere işkence; “bir şahsa veya 3. şahsa, 

bu şahsın veya 3. şahsın işlediği veya işlendiğinden şüphe 

edilen bir fiil sebebiyle, cezalandırmak amacıyla bilgi veya 

itiraf elde etmek için veya ayrım gözeten herhangi bir sebep 

dolayısıyla bir kamu görevlisinin veya bu sıfatla hareket eden 

bir başka şahsın teşviki veya rızası veya muvaffakatıyla 

uygulanan fiziki veya manevi ağır acı veya ıstırap veren bir fiil” 

anlamına gelir.   

 

16 Aralık 1966 tarihli Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi 
Haklar Uluslararası Sözleşmesinde işkence yasağına ilişkin 
benzer hükümler yer almaktadır.  23 Mart 1976 tarihinde 
yeterli sayıda devlet tarafından onaylanarak yürürlüğe giren bu 
Sözleşme’nin 7. maddesine göre, hiç kimse işkence ya da 
zalimane, insanlık dışı yahut aşağılayıcı muamele ya da cezaya 
maruz bırakılamaz. Aynı maddede yer alan diğer bir hükme 
göre de, hiç kimse, kendi özgür istenci dışında tıbbi ve bilimsel 
deneye konu yapılamaz. Madde 10’da ise, özgürlüğünden 
yoksun bırakılan herkese, insanca ve insan kişiliğinin 
niteliğinden kaynaklanan kişi onuruna saygı gösterilerek 
muamele yapılması kurala bağlanmıştır. Türkiye, Uluslararası 
Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesini 15.08.2000 tarihinde 
imzalamış 2003 yılında onaylanmıştır.  
 

 

İşkence yasağı ile bireyin maddi ve manevi varlığı (onuru, 

yaşam hakkı, vücut dokunulmazlığı, cinsel özgürlüğü, kişi 

özgürlüğü) korunmaktadır.  İşkence, failin gözetimi ya da 

kontrolü altında bulunan bir kimseyi ister fiziksel, ister 

zihinsel olsun, ağır acı ya da ıstıraba kasten tabi tutmaktır. 

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sözleşmenin işkenceyi 

yasaklayan 3. maddesinin, demokratik ve hukukun 

üstünlüğüne dayalı toplumların en temel değerlerinden birini 

koruduğunu, bu nedenle olağanüstü durumlar dâhil olmak 

üzere hiçbir istisnasının bulunamayacağını belirtirken, işkence ve kötü muamele yasağı 

olmaksızın bir insan hakları rejiminin olmayacağını vurgulamaktadır. 

 

Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 

tutuklularla yapılan görüşmede, 9 

Kasım günü askeri sayım düzenine 

karşı çıkan tutukluların gardiyan 

ve robocopların saldırısına maruz 

kaldığı ve aralarında hasta 

mahpusların da bulunduğu 75 

mahpusun feci şekilde darp edildiği 

bilgisi verildi. Raporda, cezaevinde 

darp edilen Mehmet Emin Edemen 

isimli tutuklunun da görüşlerine 

yer verildi. Edemen, olayın 

yaşandığı günü şöyle anlattı: 

"OHAL ile birlikte değişen ve 

yönetimi devralan cezaevi 

idaresinin tavrı değişmeye başladı. 

25 yıldır birçok cezaevinde 

kalmaktayım. Cezaevlerinde 

sayımın yapılma şekli ile ilgili 

yerleşmiş bir durum olduğu ancak 

yeni yönetim bu durumu 

değiştirmek isteyip askeri sayım 

düzeni dayatmasında bulundu. 

Kabul etmememiz üzerine 09.11. 

2016 tarihinde kalabalık bir 

Cezaevi Hazır Kuvvet ve 

Robocoplar tarafından askeri 

sayım düzenine geçmediğimiz için 

koğuşlarımıza dönük saldırı 

yapıldı. Aralarında ağır hasta 

tutsaklarında bulunduğu 75 

arkadaşımız ciddi bir şekilde 

yaralandı. ”İHD VAN ŞB 

HAPİSHANE KOM 
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İşkence yasağının devletlere pozitif ve negatif olmak üzere iki temel yükümlülük 

yüklemektedir. Devletin memurları vasıtasıyla işkence yapmaması (negatif yükümlülük) , 

devletin işkencenin hiç gerçekleşmemesi için gerekli 

yasal ve yapısal düzenlemeleri gerçekleştirmesi, ancak 

tüm çabalara rağmen ihlal iddiaları ortaya çıktığında 

ise, bunların doğruluğunu araştırıp, yaptırım 

mekanizmalarını işletmesi gerekir. Buna pozitif 

yükümlülük denilmektedir.  

    

İşkence yasağı,  Anayasanın 17. maddesinde, kişinin 

dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı başlığı altında 

düzenlenmiştir. Bu maddenin 3. fıkrasında, kimseye 

işkence ve eziyet yapılamayacağı; kimsenin insan 

haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye 

tabi tutulamayacağı kesin bir ifadeyle belirtilmiştir. Kişi 

hürriyeti ve güvenliği başlıklı 19. maddesi de işkencenin 

önlenmesine yönelik bir düzenlemedir.  

  

01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı 

TCK’nun 94. maddesinde işkence ve eziyet suçu 

düzenlenmiş, maddenin 1. fıkrasında bir kişiye karşı 

insanlık onuru ile bağdaşmayan ve bedensel veya 

ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade 

yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak 

davranışları gerçekleştiren kamu görevlisinin 3 yıldan 

12 yıla kadar cezalandırılacağı belirtilmiştir. 2. 

fıkrasında ise eylemin çocuğa, hasta kişiye veya avukat 

ya da kamu görevlisine görevi dolayısıyla işlenen 

işkence suçları ağırlaştırıcı neden olarak sayılmış, ceza 

artırılmıştır. Yine maddenin 3. fıkrasında eylemin cinsel 

tacizle işlenmesi de cezayı artırıcı neden olarak 

görülmüş, bu eylemler işkence suçunun nitelikli hali 

olarak kabul edilmiştir. 4. fıkrasında suça iştirak eden 

kamu görevlisi olmayan kişilerin de asıl fail gibi 

cezalandırılacağı esası kabul edilmiş, 5. fıkrasında 

eylemin ihmali davranışla işlenmesinin indirim nedeni 

olmadığı belirtilmiştir. Yasanın 95. maddesinde ise sonuçları nedeni ile ağırlaşmış işkence suçu 

düzenlenmiştir. İşkence sonucunda yasada öğeleri belirtilen ağır yaralanma sonuçları oluşması 

durumunda cezaların artırılacağı kabul edilmiş, işkence eylemi sonucunda kişinin ölümü 

halinde ise sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verileceği kabul edilmiştir. 

    

DELİL TEKİN’İN BEYANI; 
Bir hafta içinde 3-4 kez saldırıya uğradık. 
Benim boğazımı sıkıp boğmak istediler. 
Kollarımda darp izleri vardır. 
(Kollarındaki kızarıklıkları gösterdi.)4 
gündür açlık grevindeyiz. Açlık grevinde 
olmamız nedeniyle verilmesi gereken 
iaşelerimiz verilmiyor. Açlık grevi 
nedeniyle ihtiyacımız olan tuz, şeker, 
limon, meyve suyu, su ihtiyacımız 
karşılanmıyor. Çoğunlukla çok azı 
karşılanıyor.10 kişilik koğuşta 19 kişi 
kalıyoruz. Havalandırma küçük. 
Gardiyan FARUK YOKUŞ “BURADAN 
CENAZENİZ ÇIKSIN İSTİYORSUNUZ” 
diyerek niyetlerini ortaya koymaktadır.  
FERHAT DEMİRBAŞ(29 )’IN BEYANI 
Kollarımdan ve bacaklarımdan tutularak 
koridorun uzak bir köşesine götürüldüm, 
burada kamera olmadığı için en çok 
burada darp edildim, ellerim arkadan 
kelepçelenerek yere yatırıldım. Belime ve 
boynuma basıldı, karın boşluğuma çok 
fazla sayıda tekme atıldı, kafam yere 
vuruldu. Öyle ki ayakla boynuna basıldığı 
bir anda nefes alamaz hale geldim ve 
sesim çıkmadığı için ellerimi yere vurarak 
çırpındım. İHD ALİAĞA 4 NO’LU T TİPİ 
KAPALI CEZAEVİ’NDE YAŞANAN HAK 
İHLALLERİ RAPORU 
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CEZA İNFAZ YASASININ İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE AÇISINDAN İRDELENMESİ VE 

UYGULAMA  

 

Tüm bu yasal düzenlemeler ve Türkiye’nin taraf olduğu işkence ve kötü muamele yasağı 

sözleşmelerine rağmen cezaevlerinde gerek çıkarılan iç yönetmelikler, genelgeler gerekse 

uygulamadaki sorunlardan kaynaklı cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yoğun bir şekilde 

devam etmektedir.    

 

Ceza ve Güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun (CGTİK) 6maddesinin 1-e fıkrası 

uyarınca “ infaz sistemi kanun tüzük ve yönetmelik gereği yerine getirilir… “ denilmesine 

rağmen uygulamada sadece iç yönetmelikler ve özellikle genelgelerle, anayasaya ve kanunun 

amir hükümlerine aykırı işlem ve eylemlerde bulunulmaktadır.   

 

5275 sayılı CGTİK’un 2/2 maddesi 

uyarınca… İnfazında zalimane, insanlık 

dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı 

davranışlarda bulunulamaz” 

denilmektedir.  Yine aynı yasanın, 

mahkûmların kuruma alınma ve kayıt 

işlemleri başlıklı 21. maddesinde “ … 

Üstleri ve eşyaları arandıktan sonra kabul 

odalarına konulur…”  denilmesine 

rağmen uygulamada; kuruma alınmada 

mahkûmlara çıplak arama yapılmaktadır. 

Çıplak aramanın yasal dayanağı hukuki 

olmayıp, sorunun çözümü için belirtilen genelgenin iptali ile cezaevi girişinde arama yapan 

memurların isimlerinin tutanak altına alınması ve kamera sisteminin arama yapılan yere 

kurulması gerekmektedir.  

 

CGTİK’in Yönetim tarafından alınacak tedbirler başlıklı 49.maddesinin 2. fıkrasında “ asayiş 

ve düzeni sağlamak için kanunda açıkça belirtilmeyen diğer tedbirlerde alınır” denilmektedir.  

Oysaki TCK’nın suçta ve cezada kanunilik ilkesi başlıklı 2. maddesinin 1. fıkrasında “kanunda 

yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine 

hükmolunamaz” denilmektedir. Yine aynı maddenin 2. fıkrasında “ idarenin düzenleyici 

işlemleriyle suç ve ceza konulamaz “ denilmektedir. Her iki yasa arasında çelişkinin varlığı bir 

tarafa evrensel bir ceza hukuku ilkesi olan Suçta ve cezada kanunilik ilkesine açıkça aykırılık 

teşkil ettiği açıktır.  

CGTİK’in zorlayıcı araçların kullanılması başlıklı 50. maddesinin 1. fıkrasının b bendinde ki “ 

hekimin talimatı ve gözetiminde olmak üzere tıbbı nedenlerle” maddesine dayanmak 

suretiyle hastanede tedavisi yapılan mahpusların tedavisi yatağa kelepçeli ile bağlanarak 

yapılmaktadır. Belirtildiği üzere “ tıbbi nedenlerle” denilmekte olup güvenlik nedeniyle 

25 Mart Günü İst.Bakırköy Kadın 
Hapishanesinden Hatice Sarbas’dan 
derneğimize gelen mektupta, Bakırköy 
cezaevinde uzun zamanda hak ihlallerine maruz 
kaldıklarını en son 3 Mart 16 da hem kendiler 
hem de ailelerinin açık görüş yerinde onlarca 
gardiyanın tehdit ve müdahalesine uğradık. 
Tam bir askeri düzen dayatmak istediklerini 
21Mart Newrozu kutlamak için havalandırmada 
toplandıklarında onlarca gardiyan ve müdür 
ellerinde hortumlarla gelip üzerlerine 
saldırdıklarını darp ettiklerini ve tazyikli su 
sıktıklarını ve konuşacak muhatap 
bulamadıklarını belirttiler. Birinci müdür Nedim 
Elbistan hiçbir şekilde görüşmemekte tüm 
diyalog ve konuşma zeminin ortadan 
kaldırmaktadır. Acil olarak bir heyetin gelip 
durumu yerinde inceleyip, sorunların 
çözümünde yardımcı olmanızı talep ediyoruz. 
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denilmemektedir. Madde de anlatılmak istenen özellikle ruh sağlığı 

yerinde olmayan hastaların tedavisi anlatılmak istenmektedir. 

Ancak;  uygulamada güvenlik gerekçesi ile tüm hasta mahpuslar 

kelepçeli olarak muayene edilmektedir. Belirtilen maddenin iptali ile 

tekrardan düzenlenmesi ve bu tür muayene yapan doktorların 

yaptığı uygulamanın cezai müeyyidesi olması gerekmektedir.    

Yine aynı maddenin 1. fıkrasının a bendinde “yetkili makamın önüne 

getirildiğinde çıkarılmak kaydıyla sevk ve nakil sırasında kaçmayı 

önlemek için“  denilerek mahpuslara kelepçe takılabileceği 

belirtilmiştir.  Aynı maddenin 2. fıkrasında “ Çocuk hükümlüler için 

birinci fıkranın (a) bendi hükmü uygulanmaz “ denilmesine rağmen 

uygulamada çocuklar mahkemeye getirilip götürülürken yada nakiller 

sırasında kelepçe takılmaktadır.  

Cezaevlerinde mahpusların girişteki kabul odalarında infaz koruma 

memurları tarafından dövüldükleri sıkça rastlanan bir durumdur. Bu 

nedenle kabul odalarında kamera sistemi yerleştirilmesi uygun 

olacağı kanaatindeyiz. Yine kabul odalarında işlem yapan 

memur/ların isimlerinin tutanağa yazılması gerekmektedir.   

CGTİK’in, disiplin cezaları ve tedbirleri başlıklı 38. maddesinin 1-f 

fıkrasında  “hücreye koyma” cezası sayılmıştır. Ancak; aynı maddenin 

2. fıkrasında “ toplu, bedensel, zalimane, insanlık dışı veya küçültücü 

cezalar disiplin cezası olarak uygulanamaz” denilmektedir.  HÜCREYE 

KOYMA’nın DİSİPLİN CEZASI olarak verilmesi maddenin 2. fıkrası ile 

çelişmekte ve aykırılık teşkil etmektedir. Aynı yasanın 44. 

maddesinde Hücreye koyma cezası detaylı olarak açıklanmıştır.  

Hücreye koyma cezası “ hapishane içinde hapishane” olarak 

görülmektedir. 

 

14 Aralık 1990 tarihli Birleşmiş Milletlerin Tutuklulara uygulanacak 

muameleler için Temel ilkeler bildirgesinin 45/111 Genel Kurul 

kararı 7. maddesi uyarınca ” Hücre hapsinin bir cezalandırma 

yöntemi olmaktan çıkarılmasına ya da bu uygulamanın 

kullanılmasının sınırlanmasına yönelik çabalar konusunda girişimde 

bulunulmalı ve bu tip çabalar teşvik edilmelidir”  denilmektedir. 

Ancak; yukarıda da belirttiğimiz üzere CGTİK yasasında hücre cezası 

halen bir disiplin suçu olarak yer almaktadır.    

 

Pers/Yunanistan (19 nisan 2011) Davasında AİHM:  

26 Mart 2016’da, İHD Adana 

Şubesi, Adana E Tipi 

Cezaevi'ndeki çocuk 

koğuşunda yaşanan hak 

ihlallerine dönük yaptığı 

açıklamada,  Adana E Tipi 

Cezaevi'ndeki çocuk 

koğuşunda kalan çocukların; 

Gardiyanlara 'Başkanım' 

demediği için darp edildikleri, 

sistematik olarak psikolojik 

ve kaba dayağa maruz 

kaldıkları, Hasta ve yaralı 

vaziyette tedaviye ve aile 

bakımına ihtiyaç duyan 

çocukların tedavilerinin 

geciktirildiği ve doktora 

çıkmaları halinde bile sadece 

ilaç verilerek koğuşa geri 

gönderildikleri, 

Görüş saatleri yasal olarak 1 

saat olması gerektiği halde 

görüş süreleri koğuştan 

çıkma ve görüş yerine 

getirilme süresi indirilerek 15 

dakikaya kadar düşürüldüğü, 

Çocuk koğuşlarının alt 

katlarının tamamını görecek 

şekilde kameralar, 

yerleştirilerek tüm 

hareketlerinin 

gözlemlenmekte olduğu ve bu 

şekilde çocukların 

üzerlerindeki korku ve 

baskının arttığını, 

Ankara'daki bombalı saldırı 

sonrası gardiyanlar 'sizinkiler 

Ankara'da katliam yaptı' 

diyerek, çocukların 

dövüldüğü, 

Koğuşların ebat olarak küçük 

olduğu için çocukların 

ranzalarda ikişerli yatırıldığı 

veya bu da yetmezse yerde 

yatırıldıkları, 

Koğuşlarda günde sadece 3 

saat sıcak su verildiği ve 

ikişerli olarak banyo 

yapmaya zorlandıkları, 

Avukat ve aile görüşlerine 

gelen çocukların 

gardiyanların yanında 

korkulu bakışlarla hazır ol da 

bekleyişleri otur demeyene 

kadar oturmadıkları 

'başkanım' dedikleri 

gözlemlenmiştir." 
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Başvuranın Koridallos cezaevinin Delta 

koğuşunda bulunan tecrit biriminde tutulduğu 

koşulların aşağılayıcı muamele teşkil ettiğini 

değerlendirerek, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin 3. maddesinin (insanlık dışı ve 

onur kırıcı muamele yasağı) ihlal edildiğine 

hükmetmiştir. Mahkeme, başvuranın en az iki 

ay boyunca her bir 24 saat diliminin çoğunu bir 

hücrede yatağına bağlı bir şekilde geçirmek 

zorunda kaldığını, ortamda pencere veya 

havalandırmanın bulunmadığını ve dolayısıyla 

zaman zaman katlanılamaz derecede sıcak 

olduğunu özellikle dikkate almıştır. Başvuran 

ayrıca diğer hücre arkadaşının bulunduğu 

ortamda tuvaleti kullanmak zorunda kalmış ve 

aynı şekilde hücre arkadaşı tarafından tuvalet 

kullanılırken de kendisi o ortamda bulunmak 

zorunda kalmıştır. Mahkeme, şikâyetçi olunan 

cezaevi koşullarının başvuranın insanlık 

onurunu zedelediği ve kendisini aşağılanma ve 

küçük düşürülme hissiyatına iten keder ve 

aşağılanma duygusuna sebebiyet verdiği ve bu 

şekilde de başvuranın fiziksel ve ahlaki 

direncini yok ettiği kanaatine varmıştır. 

 

9 Aralık 1998 tarihli Birleşmiş Milletlerin 

“Herhangi bir biçimde tutulan ve hapsedilen 

kişilerin korunması için prensipler bütünü” 

43/173 sayılı bildirgesinin işkence yasağını 

düzenleyen 6. maddesi uyarınca:  

 

 Her hangi bir biçimde tutulan veya hapsedilen 

bir kimse, işkenceye veya zalimane, insanlık 

dışı veya onur kırıcı muamele veya cezaya 

maruz bırakılamaz.  

 

* "Zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı 

muamele veya ceza" deyimi, tutulmuş veya hapsedilmiş bir kimseyi geçici veya sürekli olarak 

her hangi bir doğal duyumunu kullanmaktan veya bulunduğu yer ve zamanın farkında 

olmaktan yoksun bırakma da dâhil, fiziksel veya ruhsal bütün istismar edilme hallerine karşı 

mümkün olan en geniş ölçüde koruyacak bir biçimde yorumlanır.  

Görüşme yapılan tüm siyasi 
mahpuslara olay gününe ilişkin verdiği 
bilgi: 05.08. 2016 tarihinde yaklaşık 50 
civarımda infaz koruma memurunun 
küfür ve hakaretlerle F/2 Koğuşuna 
girdiklerini,  eşyaları dağıtıp, zarar 
verdikleri,  koğuştaki tüm tutsakları 
darp ederek koridora çıkardıkları ve h 
mahpuslara hepsini ters kelepçe ile bir 
alanda topladıkları yönündedir. 
Sonrasında Mehmet Aktaş, Furat Ünver 
ve Kazım Benek isimli darp mahpuslara 
edilerek hazır kuvvet odasına 
götürülmüşlerdir. Bu oda da 1 saati 
aşkın bir süre kaba dayak ve falakaya 
maruz bırakılmışlardır. Hazır kuvvet 
odasındaki mahpuslara ‘’ Ne mutlu 
Türküm diyene’’ sloganı attırılmak 
istenmiş, küfür ve hakaretler 
sürdürülmüştür. Yaklaşık 1 saat süren 
falaka ve işkencenin ardından üç 
mahpus hücrelere götürülmüş yaklaşık 
2 saat hücrede bekletilmiştir. Diğer 
mahpuslara kaba dayakla birlikte bir 
adli koğuşun havalandırmasına 
götürülmüş burada yoğun işkenceye 
maruz kalmışlardır. İşkence boyunca 
küfür ve hakaretler sürdürülmüştür. 
Mahpuslara sonrasında bu halde açık 
görüşe çıkartılmışlardır. İnfaz koruma 
memurları tutsakların mahpusların 
yönelik hakaretlerde bulunmuş bir 
kısım tutsak yakını da darp edilmiştir. 
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İSTANBUL 
ŞUBESİ CEZAEVİ KOMİSYONUNA 
ANTALYA L TİPİ CEZA İNFAZ 
KURUMUNUN GÖZLEM VE TESPİT 
RAPORU 
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* Hiç bir durum, işkenceyi veya diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya 

cezayı haklı göstermek için ileri sürülemez.  

 

CGTİK’in nakillerde alınacak tedbirler başlıklı 58. maddesinin 2. fıkrasında “ hükümlü, 

havalandırma ve ışık durumu yetersiz araçlarla, eziyet 

edici ve onur kırıcı şekilde nakledilemez” denilmesine 

rağmen Cezaevi Ring aracının fiziki yapısı kanunda 

tanımlanan şartlara uymamaktadır. Aynı zamanda 

Çocuk mahpusların nakilleri için ayrı bir düzenleme ve 

ayrı bir araç tesis edilmesi gerekirken aynı Ring aracı ile 

naklinin yapılması çocukların fiziki ve ruh sağlığını 

olumsuz etkilemektedir.  Eziyet edici hükmü ihlal 

edilmektedir.  

 

CGTİK’in Hükümlünün barındırılması ve yatırılması 

başlıklı 63. maddesinin 2. fıkrasında “ her hükümlüye 

yöresel iklime uygun nitelikte tek tip yatak ve yeterli 

sayıda yatak takımı verilir” denilmektedir, yine aynı 

maddenin 4. fıkrasında “ oda ve kısımlarda iklim 

koşulları göz önüne alınarak yeterli yer, ışık, ısınma, 

havalandırma ve hijyen sağlanır” denilmektedir. Ancak; 

birçok cezaevinde mahpuslar kapasite yetersizliği 

nedeniyle yerlerde yatmaktadır.   

 

Bugün Türkiye cezaevlerinde en önemli sorunlarından 

bir tanesi kapasite aşımı sorunudur. 2016 yılı sonu 

itibariyle 197 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü 

cezaevlerinde bulunmaktadır. Hak temelli olmayan 

yasalar ve bakış açısının yanı sıra, kapasitenin aşılmış 

olması beraberinde cezaevlerinde asgari yaşam 

koşullarının da ortadan kalkmasına neden olmaktadır.   

 

Florea/Romanya (14 eylül 2010) Kararında AİHM :  

 

Kronik hepatit ve arteriyel hipertansiyon hastası olan başvuran, 2002 yılından 2005 yılına kadar 

cezaevinde tutulmuştur. Başvuran yaklaşık dokuz ay boyunca, yalnızca 35 yatak bulunan bir 

koşuşta 110-120 mahkûmla birlikte yaşamak zorunda kalmıştır. Tutukluluğu süresince sigara 

içen mahkûmların arasında kalmıştır. Başvuran özellikle koğuşun aşırı kalabalık olmasından, 

hijyen koşullarının kötü olmasından, koğuşta ve cezaevinin hastanesinde sigara içenlerle 

birlikte tutulduğundan ve kendi sağlık durumuna uygun olmayan şekilde beslendiğinden 

22 Mayısta Mehmet Karahan’ın Edirne 
F Tipi Hapishanesinden İHD İstanbul 
şubemize yazdığı  
Mektupta “21 yıldır Cezaevinde 
olduğunu ve 17 yıldır tek kişilik hücrede 
kaldığını, bir saatlik 
Havalandırma hakkı olduğunu ancak 
protesto edip çıkmadığını, devlet 
kurumları ve Erdoğan hakkında yazılar 
yazıp gönderdiği için sürekli hakkında 
iddianame hazırlanıyormuş. 25 kere 
cezaevlerinden sürgün edilmiş. 19 
Mayıs günü saat:19.30 da gündüz ve 
gece vardiyasındaki 10 kişilik gardiyan 
grubu sayım ve arama bahanesiyle 
koğuşun kapısını açarak beni 
havalandırmaya çıkardılar. Pantolon ve 
gömlek arasında kameralardan 
gizledikleri copu çıkarıp saldırdılar 
falakaya çektiler. Kafamı ve kollarımı 
tutup yumrukladılar. Biri de 
ayaklarındaki botla göğüslerine, 
kaburgalarına vurmuş, diğerleri de 
ayaklarıma ve bacaklarıma 
vuruyorlardı. Kaburgalarım kırılmış 
olmalı ki nefes almada, öksürmede,  
Yatmada acı çekiyorum. Böbreklerim 
de tahrip olmuş 3 gün idrarımdan kan 
geldi. Hastaneye revire, doktora 
götürmediler. Hücrede sürekli zile 
basmama rağmen acile de 
götürmediler. 21 Mayısta 2 dilekçe 
yazdım biri savcılığa biride hastaneye 
götürmeleri için yine de işe yaramadı. 
Bu gün 22 Mayıs 
Acılardan kıvranarak bu mektubu size 
yazıyorum.  Ulaşır mı bilmem ulaşırsa, 
ivedilikle bir şeyler yapmanızı istiyorum. 
Çok acı çekiyorum, yalnızım.” 
Demektedir 
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şikayetçi olmuştur. Mahkeme, başvuranın maruz bırakıldığı 

tutukluluk koşullarının, Sözleşme’nin 3. maddesinde (insanlık 

dışı ve onur kırıcı muamele yasağı) öngörülen ciddiyet eşiğini 

aşarak, ilgili maddenin ihlaline yol açtığını değerlendirmiştir. 

Mahkeme özellikle de, cezaevinde tutulmanın, bazı koşullarda 

kişileri Sözleşmeyle korunan haklarından mahrum bırakmaktan 

ziyade, savunmasız bireylerin korunması açısından bir olanak 

teşkil ettiğini gözlemlemiştir. Devlet, tüm hükümlülerin, insanlık 

onuruna saygının gözetildiği koşullarda tutulmalarını, 

tutukluluğun hâlihazırda içerdiği ıstırap düzeyini aşmayacak 

ölçüde stres ve zorluğa maruz kalmamalarını ve sağlıklarından 

ödün verilmemesini temin etmelidir.  

Terörle Mücadele Kanununun 16. maddesi uyarınca; “bu 

kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar cezaları tek 

veya 3 kişilik oda sistemine gör inşa edilmiş infaz kurumlarında 

infaz edilir” demektedir.  Madde F tipi cezaevlerinin kısa 

tanımlamasını yapmıştır. Oysaki F tipi cezaevleri fiziki yapıları 

gereği İzolasyon ve tecrit tarzı cezaevleridir.  

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası   

CGTİHK 107.maddenin son fıkrası(16) fıkra şöyledir:"(16) 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, 

"Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar" başlıklı Dördüncü Bölüm, 

"Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" 

başlıklı Beşinci Bölüm, "Milli Savunmaya Karşı Suçlar" başlıklı 

Altıncı Bölüm altında yer alan suçlardan birinin bir örgütün 

faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış 

müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, koşullu 

salıverilme hükümleri uygulanmaz." 

Görüldüğü gibi, belirtilen suçlar için, madde, infazın ölünceye 

kadar devam etmesini öngörmektedir. 

CGTİHK ‘in 107. maddesinde (Ağırlaştırılmış müebbet): 5237 

sayılı  

TCK’da Devletin Güvenliğine karşı suçlar başlıklı belirtilen 

suçlarda “ suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 

halinde verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına koşullu 

salıverilme hükümleri uygulanmaz” denilmektedir.   

11.08.2016 tarihinde Abdülaziz Kızıl 

kardeşi Aslan Kızıl'ın Kırıklar F tipi 2 

nolu Cezaevi'nden Ödemiş T Tipi 

Cezaevine 14 kişiyle beraber sürgün 

edildiğini,10.08.2016 günü yoğun bir 

aramadan sonra görüşe gittiklerini, 

görüşte kardeşinin ve Abdulkahar Aksoy, 

Hasan Dağhan, Nevzat Kılıç,  

Abdulvahap Aydemir adlı mahpusların 

vücutlarında birçok darp izini 

gördüklerini, bazılarının yürümede dahi 

zorluk çektiklerini  Abdulkahar Aksoy'un 

hasta mahpus olduğunu ve Abdulvahap 

Aydemir'in kan kustuğunu beyan 

etmiştir. Aslan Kızıl plak aramaya karşı 

çıktıkları için(03.08.2016) C8 koğuşuna 

götürüldükleri, cezaevi müdürü Celal 

Aslan ve yardımcılarıyla 70-80 

gardiyanın koğuşa gelerek özetle 'ya 

çıplak aramayı kabul edeceksiniz, ya da 

Türkün gücünü göreceksiniz, size dar 

ağacı kurarız, buradan sağ 

çıkamazsınız.'' dediklerini ertesi gün 

akşama doğru 200 kişilik gardiyanla bu 

14 kişiye saldırdıklarını 14 kişinin 

kenetlenerek hiçbir harekette 

bulunmadıklarını 6 kişi 7 kişi ve 1 kişi 

olmak üzere gruplandırarak ters kelepçe 

takıp, değişik yerlerde darp ettikleri, 

bunun sonucunda bazı mahpusların 

bayıldığı, bazılarının bilinç yitimine 

uğradığı, bazılarının da öldü diye bir yere 

bıraktıklarını mahpuslar beyan etmiştir. 

Başvurucu içeride kameraların 

bulunduğunu, istenirse tespitinin 

yapılabileceğini ve bu insan onuruna 

yakışmayan davranıştan dolayı cezaevi 

müdürüne, savcılığa suç duyusunda 

bulunulmasını, TBMM İnsan Hakları 

Komisyonu'na bilgilendirmede 

bulunulmasını talep etmiştir. 

 

 

''Arkadaşlar kusura bakmayın, Adalet 

Bakanlığının talimatıyla orantılı güç 

kullandık!'' En son gürültüyle geğiren 

biri ''kusura bakmayın arkadaşlar 

geğirdim'' dedikten sonra kahkahalar 

attı; bir ara sustular. Havalandırmaya 

gardiyanlarla doldu ve birinin işaretiyle 

hep bir ağızdan bir kaç dakika boyunca 

''Vatan sana canım feda!'', ''Ne mutlu 

Türküm diyene!'' sloganlardan sonra 

2.Müdür Gökhan ve adını bilmediğimiz 

öteki müdür havalandırmaya girip dalga 

geçercesine '' ne oldu arkadaşlara ne 

yaptınız? ‘dedi. 

 

İHD İZMİR ŞB ÖDEMİŞ T TİPİ 

HAAPİSHANE RAPORU.. 
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CGTİK geçici 2. madde ise; ağırlaştırılmış müebbet ağır 

hapis cezasına mahkum olan terör suçluları koşullu 

salıverilme hükümlerinden yararlanamaz. Bunlar 

hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası, hayatı 

boyunca devam eder. “ denilmektedir.  

OYSAKİ CGTİK’nın infazda temel amaç başlığını taşıyan 3. 

madde de : “… Hükümlünün yeniden sosyalleşmesini 

teşvik etmek… vb” olarak sayılmış ve temel amacın bireyin 

topluma kazandırılması olarak değerlendirilmiştir.  

YİNE; Anayasanın 10. maddesinde: “…herkes kanun 

önünde eşittir” denilmektedir.   

Gerek amir yasa konumunda olan Anayasanın eşitlik 

ilkesine aykırılığı gerekse de CGTİK’nın temel infaz 

amacına aykırılı nedeniyle CGTİK’nın 107. maddesi ve 

geçici 2. maddesi tamamen yasadan çıkarılmalıdır. 

Belirtilen maddeler eşitlik ilkesine aykırılığının yanında 

aynı zamanda işkence ve kötü muamele suçuna temel 

kanuni dayanak olarak değerlendirilmesi gerektiği 

kanaatindeyim.   

Gerek Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları 

sözleşmeleri gerekse iç mevzuattaki yasalar 

değerlendirildiğinde, Türkiye Cezaevi yönetim pratiğinin 

hak temelli yaklaşımdan uzak bir anlayışta olduğu açıktır.  

Mahpuslara, yasalarla tanınmış hakların dahi başka bir 

yasa veya yönetmelik, genelge ile ortadan kaldırıldığı ya da 

aynı yasa içinde başka bir madde ile ortadan kaldırıldığı 

gözükmektedir. Her temel yasanın başlangıç 

maddelerindeki anlayış ile sonuç kısımlarındaki anlayışın 

birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Araya ustaca 

yerleştirilmiş maddeler VEYA madde içindeki cümleler de 

görüleceği üzere temel amacın “hakkın verilmesi” olmayıp 

Devlet erkini koruma içgüdüsüyle iktidarca bir bakış 

açısının varlığı görülmektedir.  Bu nedenle Evrensel insan 

hakları ilkelerini özümsemiş bir anlayışla Ceza infaz 

yasasının yeniden ele alınması, işkence ve kötü 

muameleye kanuni dayanak olan değil, aksine işkence ve 

kötü muameleyi insanlık suçu olarak kabul eden, hak 

temelli bir ceza infaz sisteminin hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Mustafa KENGİŞ’in 

ağzından yaşananlar ve 
genel olarak hak ihlalleri şu 

şekildedir: 

““…olay günü, çok sayıda 
asker ve gardiyan geldi. 

Geliş sayıları ve 

gelişlerindeki tavırlarından 
bize saldıracakları belliydi. 

Aramadan önce bizden 
ayakkabılarımızı 

çıkarmamızı istediler. Biz de 

böylesi bir aramanın ilk kez 

dayatıldığını, genel ve 

hukuka uygun olmadığını bu 
konuda müdürle görüşmek 

istediğimizi aktardık. Gelen 

asker ve gardiyanlar bize 
saldırmaya başladılar. Bir 

arkadaşımızın zorla 

ayakkabılarını çıkardılar. O 
sırada ikinci müdür olan 

Mehmet BARAN geldi. 
Kendisine bu uygulama ile 

ilgili sizinle görüşmek 

istiyoruz dediğimizde, 
müdahale ekibini getirin 

dedi ve her birimize 6-7 kişi 

düşecek şekilde görevliler 

geldi ve hepimizi darp 

etmeye başladılar. Bizi 
yerlere vuruyor, tekmelerle 

kafamıza vuruyor, üzerimize 

çıkıyorlardı. Kıyafetlerimiz 
yırtıldı. Çoğu arkadaşın 

vücudunda halen darp izleri 
bulunmaktadır. Ağrıları 

nedeniyle gece uyuyamayan 

arkadaşlarımız vardır. 
DÜZCE T TİPİ 

HAPİSHANESİNDE 

YAŞANAN İŞKENCE 

BAŞVURUSU İLE İLGİLİ 

MAHPUS MUSTAFA 

KENGİŞ İLE YAPILAN 

GÖRÜŞME NOTLARI İST 

ŞB 23.11.2016 
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2. SAĞLIK HAKKI İHLALİ 
 
 
 
Uluslararası mevzuat devletlerce özgürlüğünden yoksun 
bırakılan kişilerin yaşam hakkı konusunda devletlere pozitif 
yükümlülükler yüklemiştir. Devletler, özgürlüğünden yoksun 
bırakılmış kişilerin sağlığa erişim hakkı konusunda özgür 
bireylerle eşit şartlarda bulunmasını sağlamakla 
yükümlüdürler.  
 
Birleşmiş Milletler Mahpuslara Yönelik Muamelede Standart 
Asgari Kurallar’ın 22. Maddesinde; 
 
(1) “Her kurumda, psikiyatri bilgisi olan en az bir nitelikli tıp 

memurunun sağlayacağı hizmetler bulunacaktır. Tıbbi 
hizmetler, bölgesel ya da ulusal genel sağlık yönetimiyle 
yakın ilişki içerisinde örgütlenecektir. Ruhsal anomali 
durumlarının teşhisi ve özel durumlarda, tedavisine yönelik 
bir psikiyatri servisini içereceklerdir. 
 

 (2) Uzman bakımı gerektiren hasta mahpuslar uzman 
kurumlara ya da sivil hastanelere sevk edileceklerdir. Kurumda 
hastane hizmeti veriliyorsa, bunların ekipmanları, donanımları 
ve ilaç stokları hasta mahpusların tıbbi tedavileri ve bakımları 
için uygun olacaklardır ve uygun eğitimi almış memurlardan 
oluşan bir ekip bulunacaktır.” 
 
25. Maddesinde; “(1) Sağlık memuru, mahpusların fiziksel ve 
ruhsal sağlıklarıyla ilgilenecek, tüm hasta mahpusları, hastalık 
şikayeti olanları ve özel olarak ilgilendiği her mahpusu gündelik 
olarak görecektir. 
 (2) Bir mahpusun fiziksel ya da ruhsal sağlığının süren hapislik 
ya da hapislikle ilgili herhangi bir koşul dolayısıyla zarar 
gördüğünü ya da göreceğini değerlendirdiği her durumda tıp memuru müdüre rapor 
verecektir. 
(3) Her mahpusa, nitelikli bir dişçinin hizmetinden yararlanma imkanı verilir.” denilmiştir. 
 

Birleşmiş Milletler Mahpuslara Yönelik Muamelede Temel İlkeler’in 9. Maddesinde; 
“Mahpuslar, yasal durumları temelinde hiçbir ayrımcılığa uğramaksızın ülkede mevcut olan 
sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.” demektedir. 
 

Müvekkil kronik idrar yolu 

rahatsızlığı (renal kolik) olup 

çok şiddetli sancılar çekmekte ve 

mevsim fark etmeksizin sürekli 

üşümektedir. Sivas E Tipi 

Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

revirinde yaklaşık bir ay süreyle 

doktoru bulunmamakta idi. 

Daha sonra yeni bir doktorun 

görevlendirilmesi üzerine 

müvekkil tedavi olmak istemiş 

ancak defalarca yinelemiş 

olduğu bu talebi kabul 

edilmemiştir. Ağrılara 

dayanamadığından hiç olmazsa 

kendisine bir ilaç gönderilmesini 

istemiş bunun üzerine görevli 

doktor tarafından muayene 

edilmeksizin kendisine alelade 

bir ilaç gönderilmiştir. 

Müvekkilin kullandığı ilaçları 

ancak uzman bir hekimin 

yazabileceği ve çok şiddetli 

sancılar yaşadığı tarafımızca 

defaatle Sivas Cumhuriyet 

Başsavcılığına yazılı ve sözlü 

taleplerle iletilerek kendisinin en 

kısa süre içerisinde uzman 

hekim bulunan bir sağlık 

kuruluşuna götürülmesi ve 

tedavi edilmesi gerektiği 

bildirilmiştir. Ancak savcılıkça 

bu yöndeki taleplerimizin hiç 

birine olumlu veya olumsuz bir 

cevap verilmemiştir. SİVAS E 

TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE 

AHMET DURMUŞ ADINA 

AVUKATI EDA MOROĞLU 
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Herhangi bir Şekilde 
Gözaltında Tutulan ya da 
Hapse Konulan Tüm 
Kişilerin Korunmasına Dair 
İlkeler Bütününün 24. 
Maddesinde; 
“Alıkonulan ya da 
hapsedilen herkese 
alıkoyma yerine veya 
cezaevine kabulünden 
sonra mümkün olduğu 
kadar kısa bir süre içinde 
gereken düzeyde bir tıbbi 
muayene sunulacak ve 
bundan sonra da her 
gerektiğinde tıbbi bakım ve 
tedavi sağlanacaktır. Bu 
bakım ve tedavi ücretsiz 
olacaktır.” denilmiştir. 
 
BM Tutuklu ve 
Hükümlülerin İşkence ve 
Diğer Zalimane, İnsanlık 
Dışı ve Onur Kırıcı 
Muamele ve Cezalardan 
Korunmasına yönelik 
başta Doktorlar olmak 
üzere Sağlık Personeli için Tıbbi Ahlaka ilişkin İlkeler’in 1. Kuralı olarak 
 “Mahkum ve tutukluların bakımından sorumlu olan sağlık görevlileri ve özellikle de doktorlar 
bu kimselerin beden ve ruh sağlığını mahkum ya da tutuklu olmayan kimselerinkini 
koruyacakları düzeyde korumakla, kendilerine aynı düzey ve kalitede tedavi sunmakla 
yükümlüdür.” benimsenmiştir. 
 
Avrupa Konseyi, Bakanlar Kurulu’nun Cezaevlerindeki Sağlık Hizmetlerinin Etik ve Örgütsel 
Yönleriyle İlgili Tavsiyesi No. R (98)1 51. Maddesinde; 
“ Kısa süreli ölümcül hastalık teşhisi konmuş hastaların dışarıdaki hastanelere ne zaman sevk 
edileceği kararı, tıbbi temellere dayanılarak verilmelidir. Bu hastalar sevki bekledikleri süre 
içinde hastalıklarının son döneminde cezaevi sağlık hizmetlerinde optimum bakım hizmeti 
almalıdırlar. Böyle durumlarda dışarıdaki bir bakımevinde periyodik geçici bakım için önlemler 
alınmalıdır. Tıbbi nedenlerle af ya da erken tahliye olasılığı gözden geçirilmelidir.” denilmiştir. 
 

“Yaşam hakkı”, “sağlık hakkı” ve “işkence ve kötü muamele yasağı”na ilişkin hükümler, İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, 
İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa 
Sözleşmesi gibi birçok uluslararası belgede yer almaktadır. 

                                                 
1 8 Nisan 1998’deki Bakanlar Kurulu’nda benimsenmiştir. 

“Tedavisi engellenen Rauf Erdem, sol dizinde kist nedeniyle 

yürümekte zorlanırken, beyninde tümör, safra kesesinde taş ve göbek 

fıtığı gibi hastalıkları doktor raporları ile sabit olmasına rağmen Adli 

Tıp Kurumu'na cezasının ertelenmesi için yaptığı başvuruların tamamı 

reddedildi. Kalpteki problemleri nedeniyle ise Anjiyo ameliyatı 

geçiren Erdem'in durumu ağırken, sevk edildiği Kırıkkale Tıp 

Fakültesi Hastanesi'nde ise skandal bir durum yaşadığı ortaya çıktı. 

Radyasyon saçan cihaza kelepçe ile sokulmaya çalışıldı. 

 

Aynı cezaevinde kalan Yılmaz Karaaslan ise, askeri personelin 

doktorun talebi olsun olmasın mahpusları kelepçeli muayene ve 

tedaviye zorladığını ifade etti. Kelepçeyi açan doktorlara ise 

tedirginlik yaratmak amacıyla tutanak imzalatıldığını da belirten 

Karaaslan, son olarak ise mahpusların cezaevinden hastaneye ters 

kelepçeli vaziyette götürüldüğünü ifade etti. Bu uygulamayı kabul 

etmeye mahpusların ise hastane sevklerinin iptal edildiğini söyledi. 

 

Kemal Tufan isimli mahpus da, keyfi uygulamaların arttığını 

belirtirken, insanlık dışı ters kelepçe uygulamasının geldiği noktayı 

anlattı. 24 Şubat günü damağında bulunan dikişin alınması için sevk 

edildiği Kırıkkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde, ters kelepçeli 

olarak tedavi edilmek istendi. Tufan acı verici olması nedeniyle 

ağzındaki dikişlerin ters kelepçeli bir halde alınmasını reddederek 

doktordan kelepçesini açmasını isterken, doktor ise hasta hekim 

ilişkisini hiçe sayarak Tufan'ın bu talebini reddederek tedavisini 

engellendi. Olayın üzerinden bir ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen 

Tufan halen dikişlerini aldıramazken, cezaevinde durumu kritik olan 

hasta mahpus da tedavilerinin yapılamadığını da söyledi. 

CEZAEVİ'NDE KALAN MAHPUSLARIN İHD GENEL 

MERKEZİ'NE GÖNDERDİKLERİ MEKTUPLARDAKİ 

ANLATIMLARI. 
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Öte yandan, bu konuda Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan “Mahpuslara Uygulanması 
Gerekli Asgari Standart Kurallar”, 4 Kasım 1999 tarihli “İstanbul Protokolü”, Dünya Tabipler 
Birliği’nce 1975 yılında kabul edilen ve 2006 yılında gözden geçirilerek düzeltilen “Tokyo 
Bildirgesi”, Avrupa Konseyi bünyesinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin üye devletlere 

yönelik “Avrupa Cezaevi Kuralları” hakkında (2006) 2 no’lu Tavsiye Kararı, Avrupa İşkencenin 
ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi’nce (CPT), 
özgürlüklerinden yoksun bırakılan insanlara muameleye ilişkin geliştirilen standartlar 
vasıtasıyla mahpusların sağlık hakkı- na ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, bu 
hususta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurular çerçevesinde, Mahkeme 
tarafından, yukarıda belirtilen uluslararası belgelerde kabul edilen ilkeler esas alınarak belli 

standartlar geliştirilmiştir.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 05.03.2013 
tarihli Gülay ÇETİN v. Türkiye Kararı’nda yer aldığı 
üzere; bu alanda öncelikle Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi’nin cezaevi ortamında yapılan 

tedavilerin yapısal ve etik yönlerine ilişkin üye 
devletlere yönelik olarak aldığı (98) 7 No’lu ve 8 
Nisan 1998 tarihli tavsiye kararı bulunmaktadır.  

Tavsiye kararının ilgili bölümleri aşağıdaki gibidir: 
“C. Devamlı surette hapsedilmeyecek kişiler: Ağır 
fiziksel sakatlık, kocama, kısa vadeli ölümcül 
hastalık teşhisi.  

50. Ağır fiziksel sakatlıkla malul mahkûmlar ve kocamış mahkûmlar mümkün olduğunca 
normal bir hayat sürmelidirler ve cezaevinde kalan diğer kişilerden mümkün olduğunca 
uzaklaştırılmamalıdırlar.   

Tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan veya diğer şekilde engeli olan kişilerin, cezaevi 

dışında olanlarda olduğu gibi, cezaevi içinde de hareket edebilmelerini kolaylaştırmak için 
gerekli yapısal değişiklikler gerçekleştirilmelidir.  

51. Sağlık durumlarına göre yakın gelecekte ölümcül sonuçla karşılaşabilecek hastaların 
dışarıdaki bir tedavi merkezine nakledilmesine ilişkin uygun zamanın belirlenmesine yönelik 
karar, tıbbi gereklere uygun olarak alınmalıdır. Bu kişiler, ceza infaz kurumundan ayrılmayı 
beklerken, hastalıklarının son evreleri boyunca sağlık ünitelerinde en üst düzeyde tedavi 
imkânlarından yararlandırılmalıdırlar. Böylesi durumlarda, [bu kişilerin] geçici sürelerle ceza 
infaz kurumu dı- şında tedavilerinin yapılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. [Ayrıca] sağlık 
nedenleriyle bir aftan veya erken tahliye imkânlarından yararlanma koşulları da 

28 Temmuz 2016: Tokat T Tipi 

Cezaevinde kalan mahpuslar İnsan 

Hakları Derneği’ne (İHD) gönderdiği 

mektupta yaşatılan hak ihlallerini 

sıraladı. Mektupta, tutuklu Enes 

Taşkın’ın tutuklandığı sırada göz lensinin 

kırıldığı ve hastaneye sevkinin çıkmasına 

rağmen tedavisinin yapılmadığına yer 

verilerek, “Enes Taşkın bir gözünü 

kaybetti. Acil olarak tedaviye 

başlanmazsa diğer gözünü de 

kaybetmeyle yüz yüzedir” denildi. 

Hasta mahpus Ramazan Beyazpirinç Van Cezaevinden daha iyi sağlık hizmeti alınması için gönderilmiştir. Ankara’da üç 

ayrı hastanede tedavisi yapılmayarak enfeksiyonun artmasına ve sonucunda da ölümüne neden olunmuştur. Ramazan 

Beyazpirinç’in Van’a sevk talebi ise zamana yayılmış ve ring aracı ile götürülmek istenmesi üzerine Ramazan, ring ile 

gidecek durumda olmaması nedeniyle sevki reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi’ne avukatlarının sağlık hizmetinin yerine 

getirilmesi için yaptığı tedbir talepli başvuru kabul edilmiş fakat Ramazan kararın ardından 5 gün sonra ambülansta 

hayatını kaybetmiştir.İHD ANKARA ŞUBE SİNCAN RAPORU03.06.2916 
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incelenmelidir.” Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin üye 

devletlere yönelik aldığı Avrupa Topluluğu içinde ceza ve güvenlik 
tedbirlerinin uygulanmasının iyileştirilmesine yönelik Avrupa 
kurallarına ilişkin Rec (2000) 22 No’lu tavsiye kararı, “Toplulukta 
Uygulanan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Daha Etkin Kullanılması 
Hakkında Başlıca Kurallar” başlığını taşmaktadır. İlgili tavsiye 
kararı, diğer birçok tedbir arasında, aşağıdaki tedbirlerin 
alınmasını da öngörmektedir. 

Topluluk içinde [örneğin aşağıdaki konuları da içerecek] yeterli 
derecede geniş ve çeşitli ceza ve güvenlik tedbirleri uygulamaları 
yelpazesi uygulamaya konulmalıdır: (...) – Bir hapis cezasının 
infazının şarta bağlı olarak askıya alınması; (...)” Avrupa Konseyi 

Parlamenterler Meclisi “İnsan Haklarının Korunmasına ve Sürekli 
Hastalar ile Ölümcül Hastalığa Yakalananların Rahatlıklarının 
Sağlanmasına” yönelik 25 Haziran 1999 tarihli ve 1418 (1999) 
No’lu Tavsiye Kararında [aşağıdaki konulara yer vermiştir]:  

“Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi; Bakanlar Komitesine, 
üye devletlerin, sürekli hastalığa veya ölümcül hastalığa 
yakalananların onurlarının her yönüyle korunmasına yönelik 
tedbirler almalarını teşvik etmeyi tavsiye etmektedir:  

a) Sürekli hastalığa ve ölümcül hastalığa yakalananların hakları 
ile ilgili düzenlemeler yapmak ve bunları korumak için gerekli 
tedbirleri alarak her türlü tedavi şartlarını sağlamak [alınacak 

tedbirler bağlamında]: 

 1. Bütün üye devletlerde tedavi olma hakkının bireysel haklara 
dahil edilmesi yönünde yasal düzenlemeler yapmak;  

2.Bütün sürekli hastalığa yakalananlara ve ölümcül hastalığa 
yakalananlara uygun tedavi imkânlarından yararlanma 
koşullarını hakkaniyete uygun olarak sağlamak; 

 3.Aileleri ve dostlarını sürekli hastalığa ve ölümcül hastalığa 
yakalananların yanında yer almaya teşvik etmek ve hastalara 
profesyonel destek sağlamak. Ailelerin ve/veya dostlarının 
müdahalesinin yetersiz kaldığı durumlarda veya bunların 

yoğunluktan kaynaklanan yetersizlikleri durumlarında, 
bunların yerine geçecek veya müdahalelerini tamamlayacak 
farklı profesyonel tıbbi tedavi yöntemleri öngörmek;  

4.Ayakta tedavi imkânı varsa, sürekli hastalığa ve ölümcül 
hastalığa yakalananların tedavilerinin evlerinde gerçekleştirilmesi 
amacıyla uzman gezici ekipler ve ağlar kurmak;  

5.Sürekli hastalığa ve ölümcül hastalığa yakalananlara tedavi 
imkânları sunmakla görevli kişiler arasında yardımlaşmanın 
sağlanmasına yönelik tedbirler almak;  

-11 Haziran 2016 günü derneğe 

gelerek başvuruda bulunan Kendi 

Çapraz yaralı olarak tutuklanan 

kardeşi Sibel Çaprazın Van 

Cezaevinden el cerrahisi yok diye 

İstanbul’a sevk edildi. 97 gün 

hastanede tedavi sonrası 

Bakırköy cezaevine götürülen 

kardeşim tekerlekli sandalyede, 

sağ kolunu kullanamıyor. Adli Tıp 

cezaevinde kalabilir raporu verdi. 

Bağırsakları dışarıda, tekerlekli 

sandalyede ve sağ kolunu 

kullanamayan bir insan cezaevinde 

nasıl kalabilir. Şimdide İzmir 

Menemen cezaevine göndermek 

istiyorlar.  Kardeşimin burada 

kalmasını, tedaviye burada devam 

edilmesini istiyoruz. 

-26 Mayıs 2016 da Mehmet 

Öngülünün (Balıkesir/Bandırma 1 

Nolu T Tipi Hapis. A-14) 

mektubunda ağır hasta listesinde 

olduğunu yazdığımız mektubu 

aldığını, astım, glokom, 

yaralanmadan kaynaklı ileri 

derecede işitme kaybı, bel, boyun 

fıtığı, reflü ve vertigo hastalığı 

bulunduğunu herhangi bir tedavi 

yapılmadığını, birkaç kez rapor 

için başvurduğunu, cezaevinde 

kalabilir raporu verildiğini, 2013 

te Siirt cezaevinden sürgün 

edildiğini, cezaevinin çok nemli 

olduğunu ve sevk istediğini bunun 

kabul edilmediğini, hastane ve 

başka cezaevine sevk talebinin 

durumu uygun değil terör suçlusu 

denilerek reddedildiğini ve 22 

yıldır cezaevinde olduğunu yazmış 

bizden yardım talebinde 

bulunuyor. 

-30 Mayıs 2016 da Mahmut 

Bilgiç’in ( Balıkesir/Bandırma 1 

Nolu T Tipi Hapis. A-14) yazdığı 

mektubunda 1992 yılında 

tutuklandığını sırasıyla 

Diyarbakır, Çankırı, Siirt 

cezaevinde kaldığını, üç yıl önce 

Bandırma cezaevine getirildiğini 

belirtiyor. Ve şöyle devam ediyor; 

İki yıl önce genel sağlık dosyasının 

fotokopisini çekip Bel fıtığından üç 

kez ameliyat olduğum ve platin 

takıldı, boyun fıtığı, yüksek 

tansiyon, bağırsak hastalığı, sol 

bacağımı ve parmaklarımı hareket 

ettiremiyorum. Yarı yarıya felç 

durumundayım. 25 yıldır 

cezaevindeyim ihtiyaçlarımı 

arkadaşlarımın yardımıyla 

karşılayabiliyorum. İHD 

İSTANBUL ŞUBE 
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6.Sürekli hastalığa ve ölümcül hastalığa yakalananlara uygulanacak tedavilerin kalitesini 

yükseltmek adına düzenlemeler yapmak ve bunları uygulamaya koymak;  

7. İlgilinin reddetmesi hâli hariç olmak üzere – sürekli 
hastalığa ve ölümcül hastalığa yakalananlara uygulanacak 
tedavilerin yan etkilerinin hayatlarını kısaltacak şekilde 
ortaya çıkması hâllerinde bile, ağrı kesici tedavilerinin ve 
uygun geçici tedavilerinin yapılmasını sağlamak; 

Öte yandan, Bakanlar Komitesi’nin 11 Ocak 2006 tarihinde 
kabul edilen “Cezaevlerine İlişkin Avrupa Kuralları” 
hakkındaki R (2006) 2 No’lu Tavsiye Kararı ekindeki 
düzenlemelerin konuya ilişkin bölümleri aşağıdaki gibidir:  

“(...) 1. Özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilere insan 
haklarına saygı kuralları çerçevesinde muamele edilmelidir. 
(...) 6. Her tutukluluk hâli, özgürlüğünden yoksun bırakılan 
kişilerin topluma yeniden kazandırılması amacına uygun 
olarak yönetilmelidir. (...) 10. 3. Bu kurallar aşağıdaki 
kişilere de aynen uygulanır: (...) b) Adli bir makam 
tarafından tutuklanmasına karar verilen veya bir ceza 
mahkûmiyeti sonucunda özgürlüğünden yoksun bırakılan, 
ancak herhangi bir sebeple başka bir yerde tutulması 
gereken kişiler. (...) 12. 1. Akıl hastalığına tutulanlar ve akıl 
sağlıkları cezaevi koşullarında kalmalarına uygun olmayan 
kişiler, durumlarına uygun olarak hazırlanmış kurumlarda 

tutulmalıdırlar. 12. 2. Eğer bu kişiler istisnai olarak cezaevi 
içinde tutulmak zorunda iseler, kişisel durumlarına ve 
ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler yapılmalıdır. (...) 22. 1. 
Tutuklular, yaşlarına, sağlık durumlarına, fiziki 
durumlarına, dinî inançlarına, kültürlerine ve çalışma 
şartlarının niteliklerine uygun beslenme programlarından 
yararlandırılmalıdırlar. (...) 39. Cezaevi yetkilileri, kendi 
sorumlulukları altında olan tutukluların sağlıklarını 
korumakla yükümlüdürler. (...) 40. 1. Cezaevi koşullarında 
sağlanan tıbbi olanaklar, yerel yönetimlerin denetimi 

altında olan genel sağlık kuruluşları veya devletin genel 
sağlık idaresi ile yakından ilişkili olacak şekilde 

yapılandırılmalıdır. 40. 2. Cezaevlerinde uygulanan sağlık 
politikaları, ulusal sağlık politikaları ile entegre şekilde veya 
onlarla uyumlu şekilde olmalıdırlar. 40. 3. Tutuklular, 
ülkede sunulan bütün sağlık hizmetlerinden hukuki 
durumlarına dayalı hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmaksızın 
yararlandırılmalıdırlar. 40.4. Cezaevi sağlık hizmetleri, 
tutukluların fiziki veya akıl sağlığını korumaya ve bu tür 
hastalıkları teşhis etmeye ve tutukluların muzdarip 
oldukları muhtemel eksikliklerini gidermeye gayret etmelidirler. 40. 5. Bu bağlamda, cezaevi 
dışındaki imkânlar da dâhil olmak üzere, her tutuklu, gerekli tıbbi, fiziki veya psikiyatrik 

21 Eylül 2016 tarihinde İHD 

Diyarbakır Şubesine 

başvuruda bulunan Buket 

Demir, şu beyanlarda 

bulundu: “Eşim Ramazan 

Demir, 18.08.2016 tarihinde 

FETÖ/PDY suçlaması ile 

gözaltına alınmış ve akabinde 

tutuklanmıştır. Eşim 1983 

yılında açık kalp ameliyatı 

geçirmiş olup, kalp ilacına 

bağımlı olarak yaşamaktadır. 

Eşimin söz konusu 

rahatsızlığına ait raporlar ve 

tetkik sonuçları savcılık 

sunulmuş olmasına rağmen 

cezaevindeki doktora 

çıkarılmadığı, araştırma 

hastanesi tahlilleri yapılması 

gerekirken henüz yapılmadığı 

öğrenilmiştir. Eşimin sağlık 

durumu göz önünde 

bulundurularak, önümüzdeki 

süreçte telafisi mümkün 

olmayacak neticelere 

sebebiyet verilmemesini ve 

sağlık kontrollerinin 

kardiyolog tarafından 

yapılması için sizden destek 

sunmanızı talep ediyorum.”   
 

29 Temmuz 2016 tarihinde 

İHD Diyarbakır Şubesine 

başvuruda bulunan 

Abdulkerim Yurttepe, şu 

beyanlarda bulundu: “Oğlum 

Ferhat Yurttepe, Sur’da yaralı 

olarak yakalandı. Araştırma 

hastanesinde ameliyata alındı. 

Yaralı olduğu halde üç – dört 

gün hastanede kaldıktan sonra 

cezaevine gönderildi. Oğlum 

göğsünden yaralanmıştı. 

Ancak tedavisi tam olarak 

sağlanmadığı için durumu 

kötüye doğru gidiyor. En son 

revire çıktığında yarasının 

iltihaplandığı ve tekrar 

ameliyat olması gerektiği 

kendisine bildirilmiştir. 

Oğlumun aynı zamanda 

akciğer rahatsızlığı da 

bulunuyor. Oğlumun 

tedavisinin sağlanması içim 

sizlerden hukuki destek talep 

ediyorum.” 
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tedaviden yararlandırılmalıdır.(...) 43. 1. Doktor, tutukluların fiziki veya akli sağlığını takip 

etmekle yükümlüdür ve hasta tutukluları, yaralandıkları iddiasında olan veya hasta 
olduğunu iddia eden tutukluları ve aynı zamanda özel olarak kendisine yönlendirilen 
tutukluları, hastane şartlarına uygun kurallar çerçevesinde ve belirli aralıklarla muayene 
etmekle yükümlüdür. (...). 43. 3. Doktor, durumun gereklerine göre, bir tutuklunun fiziki veya 
akli sağlığının tutukluluğun devamı ve uzun sürmesi dolayısıyla veya cezaevi şartları 
dolayısıyla veyahut da hücre cezası dolayısıyla tehlikeye düştüğünü değerlendirirse, bu gibi 
durumlarda cezaevi yönetimine bir rapor sunmak zorundadır. (...) 46.1. Özel tedavi 
gerektiren durumlarda ve tedavinin cezaevi ortamında sağlanamaması durumlarında, ilgili 
tutuklular, uzmanlaşmış kurumlara veya devlet hastanelerine nakledilmek zorundadırlar. 
(...) 94. 1. İşbu düzenlemelerde, “sanık” kavramı, adli bir makam tarafından yargılaması 
henüz yapılmamış veya hakkında henüz bir mahkûmiyet kararı verilmemiş tutuklanmış 

kişilere atıf yapmaktadır. 94. 2. Her devlet, ayrıca, hakkında bir mahkûmiyet kararı verilmiş, 
ancak temyiz veya istinaf talepleri kesin 
olarak reddedilmemiş sanıkları da 
tutuklu olarak değerlendirmek 
bakımından serbesttir. (...) 

Avrupa İşkence ve İnsanlık Dışı veya 
Aşağılayıcı Muamele ya da Cezayı 
Önleme Komitesi (CPT), aynı adı taşıyan 
1987 Avrupa Konseyi Konvansiyonu 
kapsamında kurulmuştur. CPT’nin 
çalışmaları, insan haklarını korumak için 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 

mevcut reaktif yargı mekanizmasına, 
provaktif ve yargı dışı bir mekanizma 
eklenerek, Avrupa Konseyi’nin 
oluşturduğu sistemin ayrılmaz bir 
parçası olarak düzenlenmiştir. 
Özgürlüklerinden mahrum bırakılmış 
kişilere sunulan sağlık bakım hizmetleri, 
doğrudan CPT’nin görev alanı ile ilgilidir  

 

 

 

 

 

 

14 Temmuz 2016 tarihinde İHD Batman Şubesine 

başvuruda bulunan Bahar Demir, şu beyanlarda 

bulundu: “Babam Ahmet Demir geçen sene Batman’da 

gözaltına alınıp tutuklandı. Şu an Sincan Cezaevinde 

kalmaktadır. Uyku apnesi, uyku bozukluğu, tansiyon, kalp 

damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıkları var. Babamın apne 

bozukluğu nedeniyle kullandığı cihaz cezaevi yönetimi 
tarafından alıkonulup kullanılmasına izin 

verilmemektedir. Prizlerin uzak olduğu bahane 

edilmektedir. Birçok rahatsızlığı olan babamın 

muayenesinin sağlanması, kullanmadığı takdirde kalp 

krizine neden olacak cihazın etkin kullanılmasının 

sağlanması için hukuki yardım talep ediyorum.” 
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     SEVK (SÜRGÜN)UYGULAMALARI KONUSUNDA YAŞANAN İHLALLER 

 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un “Zorunlu nedenlerle nakil” 
başlıklı 56.maddesi şu hükmü taşımaktadır: 

“Kurumların elverişsiz ve yetersiz kalması, kapsama gücünün aşılması, kullanılamaz hâle gelmesi, 
asayiş, güvenlik, doğal afet, yangın ve büyük onarım gibi zorunlu nedenlerle başka kurumlara 
nakledilmeleri gerekli görülen hükümlüler, yargı çevresi dışında Adalet Bakanlığınca belirlenen ve 
konumlarına uygun olan diğer kurumlara nakledilebilirler.” 

Ceza ve Tevkif Genel Müdürlüğü’nün nakillere ilişkin 2007 yılında yayınladığı 45 No’lu Genelge ’de 
de nakil işlemlerinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Genelgede, nakillerin, eğitim, 
sağlık,  yargılamanın yapıldığı yer amaçlı olabileceği belirtilmektedir. 

Ancak 5275 sayılı Kanunun 56.maddenin yorumundan da anlaşılabildiği gibi mahpusların 
‘konumlarına uygun kurumlara nakledilmeleri ‘ gerekmektedir. Yani Batmandan, Diyarbakır’dan, 
Mardin’den, Şırnak’tan, Van’dan alınan hükümlü ve tutukluların Türkiye’nin öteki ucu anlamına 
gelen Bandırma, Giresun, Rize, Trabzon, İzmir, Bayburt, Edirne, Tekirdağ, Ankara Kırıkkale vb. 
illerdeki hapishanelere gönderilmesinin konumlarına uygun olmasıyla bir bağlantısı yoktur. 

Ayrıca derneğimize başvuran sürgün edilen hükümlü ve tutukluların hepsinin siyasi mahpuslar 
olduğu belirlenmiştir. Bu durum 5275 sayılı Kanunun, “infazda temel ilke” başlıklı 2. maddesi ile 
bağdaşmamaktadır. Madde, eşitlik ilkesine ve ayrımcılık yasağına ilişkindir. Şöyledir: 

MADDE 2.- (1) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, 
mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer 
fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım 
yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır. 

Herhangi bir Şekilde Gözaltında Tutulan ya da Hapse Konan Tüm Kişilerin Korunmasına Dair İlkeler Bütünü: Madde 

19: Gözaltında Tutulan ya da hapsedilen bir kimsenin kanunlarda ya da yasal yönetmeliklerde belirtilen makul 

şartlar ve sınırlamalar dâhilinde, özellikle aile üyeleri tarafından ziyaret edilebilme ve onlarla haberleşme hakkı 

vardır ve dış dünya ile iletişim kurabilmesi için kendisine yeterli imkan verilir. 

Madde 20: Gözaltında tutulan ya da hapsedilen talep ettiği zaman eğer mümkünse genellikle ikamet ettiği yere 

makul uzaklıktaki bir tutukevi veya cezaevinde tutulur.” 

BM Mahpusların Islahı için Asgari Standart Kuralları; 

Madde 79: Hem mahpusun, hem de ailenin yararına olacak şekilde mahpus ile ailesi arasındaki ilişkinin 

sürdürülmesine ve geliştirilmesine özel bir önem verilir. 

Hükümlerini içermektedirler. Görüldüğü gibi Uluslararası düzenlemeler açısından da yapılan nakiller yerinde 

değildir. Görüldüğü gibi Uluslararası düzenlemeler açısından da yapılan nakiller yerinde değildir. 
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(2) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı 
davranışlarda bulunulamaz. 

5275 sayılı kanun Madde 2 den de anlaşıldığı gibi infaz kuralları herkese eşit olarak uygulanmalıdır. 
Sürgüne gidenlerin hepsinin siyasi tutuklu veya hükümlü olması anayasa madde 10(kanun önünde 
eşitlik ilkesi) ile de çelişmektedir. Benzer düzenleme AİHS m14 te (ayrımcılık yasağı)  olarak yer 
almaktadır. 

Yapılan sürgünler nedeniyle tutuklu ve hükümlü mahpusların avukata erişim sorunu 
yaşanmaktadır: 

Sürgün edilen mahpusların yargılandıkları ilde ikamet faaliyet yürüten avukatları ile iletişim hakları 
ellerinden alınmaktadır.  Yaşanan bu fiili durum ulusal yasalara ve uluslararası mevzuata aykırıdır. 
Avukatların Görevleri Hakkındaki BM temel İlkelerinde avukatla görüşmek için yeterli zamana 
sahip olma ve gizli görüşme hakkını tekrar etmektedir. 8. ve 22. ilkelerde şöyle denilmektedir: 

“Tutuklanan, alıkonulan veya hapse atılan herkese, avukat tarafından ziyaret edilmek, kendisiyle 
iletişim kurmak ve kendisine danışmak için yeterli fırsatlar, zaman ve tesisler gecikmeden, 
dinlenmeden veya sansüre uğramadan sağlanmalıdır. Bu tür müzakereler, kolluk kuvvetlerinin 
görüş mesafesinde olabilir ancak işitme mesafesinde olmamalıdır”. “Hükümetler, avukatlar ile 
müvekkilleri arasında, profesyonel ilişkileri gereği gerçekleşen tüm görüşmelerin ve müzakerelerin 
gizli olduğunu kabul etmeli ve buna saygı duymalıdır”. 

Avrupa İşkencenin ve Diğer İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi 
Komitesi (“CPT”) uzun yıllardır hukuki yardıma erken erişimin işkenceye karşı bir koruma olarak 
önemini vurgulamaktadır. CPT, taraf devletlere yardımcı olmak için tasarlanmış, kabul edilebilir 
standartlar, şartlar ve uygulamalardan oluşan birçok Genel Rapor düzenlemiştir. 

İkinci Genel Raporunda, hukuki yardıma erişimin alıkonulan kişilere kötü muamele edilmesine karşı 
temel bir koruma olduğunu, özgürlükten mahrum kalınmasının başlangıcından itibaren geçerli 
olması gerektiğini ve avukat ile iletişim kurma ve avukat tarafından ziyaret edilme ve ilke olarak, 
sorgulama sırasında avukat bulundurma haklarını içermesi gerektiğini belirtmiştir. 

Avukatların görevleri hakkında BM temel ilkelerinden ve CPT raporlarından da anlaşıldığı gibi 
mahpusların sürgün edilmesi avukatlarına olan erişimi engellemekte ve adil yargılanma hakkının 
da gasp edilmesine yol açmaktadır. CPT raporlarında vurgulanan bir diğer mefhum da avukatlara 
hemen erişimin aslında işkenceyi ve kötü muameleyi önlemede ne kadar elzem olduğudur. 

‘SÜRGÜNLER İLE MAHPUS VE AİLESİ CEZALANDIRILIYOR’ 

Adalet Bankalığı, Kürt illerinde son 4 yıl içinde çok yoğun olarak Kampüs Tipi, T Tipi, D Tipi 
hapishane inşa etmiştir. Belirtilen durumda 5275 sayılı Kanun’un 56. maddesinde belirtilen 
yetersizlik ve elverişsizlik unsurları ileri sürülemez ve sürgünlere gerekçe gösterilemez. Sürgünlerin 
hukuki meşruiyeti bulunmamaktadır. 

Sürgünler 45 No’lu genelgedeki hiçbir kriteri karşılamamaktadır. Mahpusların sevklerinin sağlık, 
eğitim, yargılanma nedeniyle olmadığı bellidir. İHD dönem dönem kamuoyu ile paylaştığı hasta 
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mahpus listesinde bulunan birçok mahpus tedavi gördükleri hastanelerdeki tedavileri bile 
düşünülmeden sürgün edilmişlerdir. Bu aşamadan sonra yeniden sağlık sorunları başlayacak ve 
yarım bırakılan tedaviler yeni hekimlerce devam süreci yaşanacaktır. 

Derneğimize gelen başvurulardan edindiğimiz ve kamuoyundan takip ettiğimiz bir başka ihlal şekli 
de yeni tutuklanan ve yargılanma süreçleri tamamlanmamış mahpusların tutuklandıkları gün 
sürgün yaşamalarıdır.  Bu sürgünler nedeniyle yargılaması devam eden tutuklu mahpuslar SEGBİS 
(SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BİLİŞİM SİSTEMİ) üzerinden duruşmalara katılmaktadırlar. Bu tutuklu 
sanığın kendisini ifade etmesi bakımından da zorlayıcı bir etkendir.  Sanık için sağlıklı bir iletişim 
yöntemi değildir. Kaldı ki bu durum açık şekilde adil yargılanma hakkının ihlalidir. 

Örneğin tutuklanmaları sonrası Muş Kapalı Cezaevi’ne konulan ve duruşmalara her defasında Ses 
ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak katılabilen Ş ve K ‘ye verilen ceza sonrası İHD 
MYK Üyesi Avukat Eren Keskin aracılığıyla “Savunma haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle yapılan 
temyiz başvurusu,  Yargıtay tarafından haklı bulunmuştur. 

Temyiz talebini inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin (AİHS) 6/1 maddesine atıfta bulunarak, “Tüm duruşmalardan önce SEGBİS 
sistemiyle savunma yapmak istemediklerini ve mahkemede hazır bulunarak savunma yapmak 
istediklerini beyan eden sanıkların müdafilerinin aynı yöndeki taleplerine rağmen duruşmalarda 
hazır bulundurulmayıp SEGBİS sistemi aracıyla yargılanması yapılarak mahkûmiyetine karar 
verilmesi suretiyle savunma haklarının kısıtlanması, kanuna aykırı, sanıklar ve müdafiler ile 
cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri 
incelenmeyen hükümlerin öncelikle bu sebepten dolayı” mahkemece verilen cezanın bozulmasına 
oybirliğiyle karar vermiştir. 

Bütün bu bireylerin hukuki güvenliğini tehdit eden keyfi uygulamalar bile zaten sosyal çevresinden 
koparılmış olan mahpusun havasına bile aşina olmadığı memleketlere sürgün edildikten sonra 
yaşayacağı travmanın yanında teferruattır. Bu sürgünler harfiyen mevzuata uysa dahi insanlık 
onuru ile bağdaşmaz. Bir insanı siyasi fikirlerinden ötürü sosyal çevresinden uzaklaştırmak bir 
cezadır ama zaten dışarı ile ilişkisi kısıtlı olan bu insanı uzak şehirlere göndermek, izole etmek 
eziyettir, suçtur. Ki eziyet suçunun kamu görevlileri eliyle işlenmesi halinde işkence suçu vuku 
bulur. Bu toplumsal bir işkencedir. 

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’nin 2 nolu genel kararında “aile bağlarının kopmaması için özel 
çaba gösterilmelidir” ibaresi yer alır. Ayrıca CPT standartlarında “mahkûmların dış dünyayla 
temaslarını makul düzeyde devam ettirmesi de çok önemlidir. Her şeyden önce mahkûmlara aile 
ve yakın arkadaşlarıyla ilişkilerini devam ettirebilme imkânı verilmelidir. Bu temasın 
sınırlandırılması sadece kayda değer güvenlik endişeleri ve kaynak kısıtlılığına dayandırılabilir. Bu 
bağlamda ailesi uzakta yaşayan mahkûmlar için ziyaret ve telefon teması kurallarının uygulanması 
konusunda esnekliğe gerek olduğunun örneğin bu tür mahkûmların ziyaret saatini 
biriktirebilmesine veya aileleriyle telefonla temas kurabilmek için daha iyi imkânlara izin verilmesi” 
gerektiğinin altı çizilmiştir. 

     
2016 YILI CEZAEVLERİ HAK İHLALLERİ 

Cezaevlerinde Sağlık Hakkı İhlali 1015 

Cezaevlerinde Haberleşme Hakkı İhlali 204 

Cezaevlerinde Disiplin Cezaları 533 
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Cezaevlerinde Sevk/Sürgün Uygulamaları 2277 

Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele  1348 

 


