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SİLİVRİ KAMPÜS HAPİSHANESİNDE 22 MAYIS TARİHLİ YAPILAN GÖRÜŞMEYE 

İLİŞKİN RAPOR 

 

Silivri Hapishanelerinden Kurumlarımıza gelen hak ihlallerine dair başvurular üzerine 22 Mayıs 

tarihinde Silivri Hapishanelerine ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaret sonucunda aktarımlar ve 

edinilen izlenimler rapor haline getirilmiştir.  

7 NOLU L TİPİ KAPALI HAPİSHANESİ  

7 Nolu L Tipi Kapalı Hapishanesinde 5 mahpus ile görüşme yapılmıştır. 

Görüşme yapılan 1 Mahpus: Koğuşta 38 kişi bulunduğunu, iki tuvalet ve iki banyo olduğunu, son 2 

gün içerisinde hafif öksürük olduğunu, ateşinin olmadığını; herhangi bir kronik rahatsızlığının 

bulunmadığını; kendi koğuşunda ateş, öksürük, nefes almada zorluk yaşayan olmadığını ancak yan 

koğuşta iki mahpus olduğunu; koğuşunda şeker hastası ve tansiyon hastası olanların olduğunu; kişisel 

temizlik malzemesi olarak son iki ay içerisinde idare tarafından ücretsiz olarak koğuşa (38 kişilik) 1 lt 

lik sabunlardan 3 defa verildiğini ve sabun dışında her hangi bir temizlik malzemesinin verilmediğini, 

soğuk suyun düzenli olarak verildiğini ancak sıcak suyun kotalı olduğundan, sıcak su problemi 

oluştuğunu; korona virüsü ile ilgili iki defa bilgilendirme kağıdının koğuşa yollandığını, dezenfekte 

çalışması olarak sırttaki bir püskürtme ilaçlama makinesiyle iki defa koğuşa gelindiğini 2-3 defa belli 

noktalara sıkıp gidildiğini bu durumun göstermelik olarak yapıldığını; korana virüsü ile ilgili revire 

çıkmakta sıkıntı yaşandığını, revire çıkanların karantina koğuşlarına alındığını, bu yüzden reviri talep 

etmeyenlerin olduğunu, iki aydır revire çıkarılmadıklarını, gerekirse ilaç getirildiğini; Hepatit riski 

taşıdığından 2 doz aşı olduğunu, 3. Doz aşısının Nisan ayı içerisinde yapılması gerektiğini ama aşısını 

yapılmadığını, üç ay önce yaptırdığı tahlilin sonuçlarını öğrenemediğini; cezaevinde karantina 

koğuşlarının olduğunu, 1 mahpusun hastanede olduğunu bildiğini, havalandırmanın sabah 08:00 ile 

19:00 arası açıldığını, haftalık 1 saat spor etkinliğinin iptal edildiğini; kütüphane ve kargo 

kullanımının çok yetersiz olduğunu, kargoların ulaşmadığını, gelen kargoların verilmediğini; 

gazetelerin 1 gün sonra geldiğini, Yeni Asya, Karar ve Korkusuz gazetelerinin getirilmediğini, telefon 

görüşmelerinin haftalık 20 dakikaya çıkarıldığını ancak tek numarayı arayabildiklerini, karantina 

koğuşunda olanlarla aynı telefonları kullandıklarını;  yakın zaman da görülen mahkemelerde kararı 

yüzlerine karşı okumadan verdiğinden, kararı sonradan öğrendiklerini; telefon ile görüşürken ve 

görüşlere çıkılırken maske ve eldivenin ücretsiz olarak verildiğini, normalde 15 günde bir manav 

geldiğini ancak 3 haftadan beri manav olmadığını, kantinin kıstlı, yetersiz ve çoğu ürünün kantinde 

bulunmadığını (yumurta verilmediğini) ve dış kantinin olmadığını; içme suyu ile ilgili problemlerinin 

olmadığını, satın alabildiklerini, verilen yemeklerin besin olarak günlük ihtiyaçlarını karşılayacak 

miktar ve değerlerde olmadığını, bir mahpusun eşine gönderdiği, pandemi sürecinde cezaevi 

koşullarını içeren mektubun milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU ve Cihangir İSLAM'a 
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ulaştırmasını istediği mektuba el konulduğunu ve disiplin soruşturması açıldığını, infaz koruma 

memurları temizlik ve hijyen koşullarına uymaya çalıştıklarını ancak sayılarının az, iş yükünün fazla 

olmasından dolayı uygulayamadıklarını, yemek dağıtanların eldiven maske taktıklarını ancak dağıtım 

sırasında karantina koğuşuna çıkarılan karavanadan verildiğini, onların tabaklarını koydukları yerde 

aynı kepçe ile sırayla kendilerine yemek verildiğini; infaz memurlarının sayım için sabah akşam 

koğuşa girip çıktıklarını,  infaz memurlarının her hangi koruyucu bir elbise giymediklerini, sadece 

maske ve eldiven kullandıklarını, genel olarak iş yoğunluklarından dolayı özen gösteremediklerini 

beyan etmiştir. 

Görüşme yapılan 1 Mahpus: Koğuşta 37 kişi olduklarını, öksürük, ateş, nefes almada zorluk, 

boğazda yanma şikayetleri olmadığını ve kronik rahatsızlığınında olmadığını; koğuşunda ateş, 

öksürük, nefes almada zorluk, boğazda yanma gibi semptomlarında bir ve bir kaçı olanların olduğunu, 

başvuru yapıldığını ancak her hangi bir test yapılmadığını, sadece ateşini ölçüp, ateşinin normal 

diyerek her hangi bir işlem yapılmadığını; son hafta koğuşa doktorun geldiğini, doktorun “dilekçelerin 

kendisine ulaşmadığını” ifade ettiğini; koğuşta şeker, kalp rahatsızlığı ve tansiyon kronik rahatsızlığı 

olan olanların bulunduğunu; kişisel temizlik malzemesinin verilmediğini, kendilerinin kantinden satın 

aldığını; 2 ay boyunca ücretsiz olarak sadece 2 lt sıvı sabun verildiğini, kantinde 4 liralık olan sıvı 

sabunun olmadığını ve daha pahalı olan 14 liralık sabun satıldığını, bu durumun sıvı sabun alabilme 

imkanlarını zorlaştırıldığını; soğuk suda problem olmadığını ama sıcak suda problem yaşadıklarını; 

Koronavirüsü hakkında doktorun koğuşa bilgilendirici broşür yolladığını, doktorun son 1 hafta 

içerisinde koğuşları ziyaret ettiğini ve imkanları olmadığından test yapamadıklarını ancak durumu 

kötü olanları teste yollayabileceğini ifade ettiğini; koğuşlarda ilaçlama makineleriyle ilaçların 

püskürtülerek yapıldığını; grip semptomları olan kişiyi revire göndermediklerini, mazgaldan ateşlerini 

ölçüp normal diyerek, revire çıkarmadıklarını; revire koronavirüs dışında çok ciddi olmadıkça sağlık 

problemleriyle ilgili götürülmediklerini; 1 mahpusun ayak tarak kemiğinde şişlik olduğunu, dilekçe 

verdiklerini ancak revire götürülmediğini, pansuman ihtiyacı olanlar için pansuman malzemesi 

getirildiğini, kişinin kendi imkanları ile pansuman yaptığını; yemeklerin çok az geldiğini, 2 gündür 

çorba gelmediğini, geldiği zamanlar ise 1 kepçe verildiğini ve sulandırarak içtiklerini; yemek miktarı 

çok az olduğundan, genelde akşama saklayıp yemeği tek öğün olarak yediklerini; besleyici olmayan 

yiyeceklerin verildiğini (genelde nuget, makarna, börek, erişte, bulgur pilavı, pirinç pilavı, yeşil 

fasulye verildiğini); günde 2 öğün yemek geldiğini, sabah ayrı gelmediğini, sadece yemek gelince 

yanında peynir, zeytin olduğunu; haftada bir 1 saat halı sahaya faaliyetini kaldırdıklarını, haftalık 20 

dakikalık telefon görüşmelerinde 1 kişi ile görüşebildiklerini, ikinci kişiyi aramalarına izin 

verilmediğini; İnfaz yasası değişikliğinden sonra 22 Nisan tarihinde koğuşlarda değişikliğin 

yapıldığını, bunun korona virüsünün yayılmasını etkilediğini düşündüğünü. koğuş değişikliği 

yapıldığında yatak, sandalye, kişisel eşyaları poşetleyip, cezaevi girişindeki x-ray cihazına götürülüp 

eşyaların cihazdan geçirildiğini ve elle üst araması yapılarak yeni koğuşlarına götürüldüklerini  bunun 

da salgının yayılmasına neden olduğunu düşündüğünü beyan etmiştir. 

Görüşme yapılan 1 Mahpus: Koğuşta 37 kişi olduklarını, 10 gün içerisinde nefes darlığı, terleme 

olduğunu ve devamlı uykuya daldığını bu yüzden acil butonuna bastıklarını memurların gelip 

mazgaldan ateşini ölçüp, ateşinin olmadığını söyleyerek herhangi bir işlem yapmadıklarını, 3 gün 

boyunca yatakta uyuduğunu, doktor ve revire ulaşamadığını; göz tansiyonu ve katarakt hastası 

olduğunu, göz hastalığı nedeniyle adli tıptan düzenli poliklinik muayene olması koşuluyla cezaevinde 

kalabileceği şeklinde raporunun olduğunu, buna rağmen polikliniğe çıkartılmadığını ve bu yüzden sağ 

gözünü kaybettiğini, cezaevi koşullarının gözünü kaybetmesine sebep verdiğini ve giderek de görme 

yetisinin azaldığını; düzenli poliklinik kontrollerinin yapılması gerekirken, hastane de randevu 

olmasına rağmen polikliniğe çıkarılmadığını; polikliniğe gitmek için dilekçe verdiklerini, 

randevularının olmasına rağmen iptal edildiğini bu durumun pandemi öncesinde de olduğunu; 
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koğuşlarda hastaların, 50 yaş üzerinde kronik rahatsızlığı olanların bulunduğunu, öksürük, nefes 

darlığı şikayetlerinin devamlı olduğunu, revire ve doktora ulaşamadığını, son 1 hafta içinde doktorun 

koğuşları gezdiğini, durumlarını izah ettiklerini, verdikleri dilekçelerin kendisine ulaşmadığını 

söylediğini; kişisel temizlik malzemesi olarak çamaşır suyu ve sıvı sabun verildiğini, tam olarak ne 

kadar verildiğini bilmediğini ancak sulandırılmış olarak 5 litrelik olarak koğuşta olduğunu; kantinde 1 

haftadır sabun ve bulaşık süngeri olmadığını, bundan kaynaklı koğuş olarak 1 aydır aynı bulaşık 

süngerini kullanmak zorunda kaldıklarını; Koronavirüs hakkında yeni yeni bilgilendirildiklerini; 

bulundukları koğuşta ilaçlama yapılmadığını, ancak 1,5 ay önce bulunduğu diğer koğuşta yüzeysel 

olarak ilaçlama yapıldığını; yemek dağıtan memurlarının maske ve eldiven taktıklarını; sayıma 

gelenlerin 1 hafta öncesine kadar dikkat etmediklerini, telefonda da 1 hafta öncesine kadar maske ve 

eldivensiz görüşme yapıldığını; yemek miktarının çok az olduğunu, yemeklerin kötü ve beslenme için 

yetersiz olduğunu; kantine ulaşamadıklarını, yeterli besin alabilecekleri besinler bulunmadığını, kefir, 

şalgam gibi içeceklerin ve meyve çeşidinin olmadığını; pandemiden sonra kantin fiyatlarının çok 

arttığını, ürün çeşidinin çok az olduğunu;  karantina koğuşları olduğunu, iki mahpusun hastanede 

olduğunu bildiğini;  gün içinde 08:00 ve 19:00 arası havalandırmanın açık olduğunu; segbis'e 

çıktıklarında 5 metre kare alanda çok kişi olduğunu, sosyal mesafe kuralına uyulabilecek koşullar 

olmadığını; çamaşırlarını yıkatamadıklarını, kendilerinin yıkadığını; kantinde 6-7 aydan bu yana iç 

çamaşırı bulunmadığından alamadıklarını, yıpranmış iç çamaşırlarını kullandıklarını; koğuşlardaki 

banyo ve tuvaletlerde var olan teknik sorunların, teknik servise bildirilmesine rağmen pandemiden 

dolayı çözülmediğini; tuvalet ve banyonun steril olmadığını,  mikrop ve bakterilerin oluşmasına sebep 

olduğunu; koğuşların kapılarının çok kötü olduğunu, yaşamsal alanlarının insani koşullarda 

olmadığını;  infaz memurlarına taleplerini söylediklerinde, dilekçe verdiklerinde önemsemediklerini 

ve insani davranışlarda bulunmadıklarını;  koğuşta kulağı duymayan hastanın cihazı kargo kendilerine 

ulaştırılmadığından alamadığını, cihazı olmadığından iletişim kurmakta zorlandığını; Nisan ayı içinde 

cezaevinde çoğu kişinin koğuşları değiştirildiğini, koğuş değişikliğinden sonra koronavirüs 

belirtilerinin görülmeye başladığınıve hasta olanları duyduklarını beyan etmiştir. 

Görüşme yapılan 1 Mahpus: Normalde de olan düzenli öksürüğü olduğunu, şeker hastası olduğunu; 

koğuşta ateş, öksürük, nefes almada zorluk, boğazda yanma şikayeti olan olmadığını ancak astım 

hastası bulunduğunu; kişisel temizlik malzemeleri verilmediğini, soğuk ve sıcak su olduğunu ama 

sıcak suyun pis olarak aktığını; Koronavirüs hakkında bilgilendirilme yapılmadığını; sırta takılan 

püskürtme yöntemli ilaçlama makinesiyle koğuşun bir kaç noktasına dezenfektan sıkıp gittiklerini; 

infaz memurlarının, kurumda doktor olmadığını söylediklerini, infaz memurlarının eldiven ve maske 

taktıklarını; yemeklerin çok kötü, yeterli beslenme sağlayacak yemekler olmadığını, genelde kuru 

fasulye, pilav, erişte, nohut çıktığını, koğuşta herkesin vücüdünda aşırı yağlanma oluştuğunu, sebze, et 

ve meyvenin çok nadir çıktığını; karantina koğuşu olduğunu ama kendi koğuşlarından giden 

olmadığını; havalandırmaya sabah 8:00 - 19:00 arası çıkabildiklerini, bu konuda her hangi bir sıkıntı 

yaşamadıklarını; temizliği kendilerinin yaptıklarını, ama malzemelere ulaşmakta zorlandıklarını ayrıca 

malzemelerin pahalı olduğunu beyan etmiştir. 

Görüşme yapılan 1 Mahpus: Kişisel olarak bir rahatsızlığı olmadığını, koğuşta 40 kişi olduklarını, 

çeşitli nedenle rahatsızlıkları olanlar olmakla birlikte revire çıkmanın söz konusu olmadığını, ancak 

istenen ilaçların temin edildiğini; dezenfekte çalışması olarak sırttaki bir püskürtme ilaçlama 

makinesiyle iki defa koğuşa gelindiğini 2-3 defa belli noktalara sıkıp gidildiğini bu durumun 

göstermelik olarak yapıldığını; yemek dağıtan infaz memurunun eldiven ve maske taktığını, ama 

dağıtım sırasında karantina koğuşuna çıkarılan karavanadan kendilerine de verildiğini, karantine 

koğuşundakilerin tabaklarını koydukları yerde aynı kepçe ile sırayla kendilerine de yemek verildiğini, 

karantina koğuşları olduğunu, sayısını bilmediğini ancak gardiyanların söylediğine göre sayının çok 

fazla olduğunu; memurların son haftada kurallara uymaya çalıştığını ama öncesi dikkatsiz olduklarını, 
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her hangi koruyucu bir elbise giymediklerini, sadece maske ve eldiven kullandıklarını, genel olarak iş 

yoğunluklarından dolayı özen gösteremediklerini; yemeklerin çok az olduğunu, 2 gündür çorba 

gelmediğini, geldiği zamanlar ise 1 kepçe geldiğini, sulandırarak içtiklerini, bir öğün için 

somutlaştırmak gerekirse bazen 40 kişiye 1 kilo yoğurt geldiğini, 20 adet tavuk budu geldiğini bu 

nedenle bazı mahpusların bazı yemeklerden hiç yemediğini;  normalde 15 günde bir manav verildiğini 

ve 3 haftadan beri manav olmadığını; kantinin kıstlı, yetersiz ve çoğu ürünün bulunmadığını (yumurta 

verilmediğini ) ve dış kantinin olmadığını, içme suyu ile ilgili problemlerinin olmadığını, satın 

alabildiklerini; verilen yemeklerin besin olarak günlük ihtiyaçlarını karşılayacak miktar ve değerlerde 

olmadığını; son hafta koğuşa doktorun geldiğini, doktorun dilekçelerin kendisine ulaşmadığını ifade 

ettiğini, ayrıca bu ziyarette gelen memurların kurum personelinden de biri aşçı olmak üzere bir çok 

gardiyanın da pozitif olduğunu kendilerine söylediğini; virüsün bu kadar yayılmasının en büyük 

etkeninin 22 Nisan tarihinde koğuşlarda değişikliğin yapıldığını bunun korona virüsünün yayılmasını 

etkilediğini düşündüğünü beyan etmiştir. 

 

7 NOLU HAPİSHANE İLE İLGİLİ GENEL İZLENİM 

 Silivri 7 nolu hapishanesine giriş işlemlerinin yapıldığı binanın önünde kalkanlı ve joplu olan 

5-6 jandarmanın beklediği gözlemlendi. Giriş işlemlerini yapan infaz memurlarının 

bazılarında koruyucu maske, maske ve eldiven yok iken bazılarında maske ve eldiven vardı. 

 5 Mahpus ile görüşme yapılmıştır.  

 Bazı mahpuslar ile karantina koğuşunda olduklarından dolayı görüşemeyeceğimiz infaz 

memurları tarafından beyan edilmiştir. 

 Hapishane müdürü ile yapılan görüşmede  (giriş işlemleri sırasında orda olması nedeni ile 

görüşme yapılmış olup görüşme taleplerine normalde olumsuz yanıtlar verilmektedir.) 7 nolu 

da toplamda 107 pozitif vakanın olduğunu bazılarının son testlerinin ise negatif çıktığını 

belirtmiştir. Yine bu hapishanede bazı koğuşların bir bütün olarak karantinaya alındığını ve bu 

koğuşlarda kalanlarla avukat görüşünün yapılamayacağını bildirmiştir. Bu koğuşların hangileri 

olduğunun söylenmemesine rağmen 15 koğuşun karantinada olduğu bilgisi hapishane 

personelleri tarafından verilmiştir. Hapishane 3'er bloklu iki kısımdan (Bir kısımda örgütlü 

suçlar kalırken diğer bir kısımda ağırlıklı uyuşturucu suçları olmak üzere adli suçlar 

kalmaktadır.) oluşmakta olup her iki kısımda da karantina koğuşları olduğu görülmüştür. 

 Avukat görüşleri kapalı olarak yapılmakta, infaz memurları avukat görüşü konusunda saat 

kısıtlanmasının olmadığını ifade etmiştir. 

 İnfaz memurları ile görüşme sırasında yaklaşık 15 koğuşun karantina altına alındığı, görüşmek 

istediğimiz ve görüşemediğimiz kişilerin C8, B10, B12, C4, C3 koğuşlarında olduğu ifade 

etmişlerdir. 

 İnfaz memurlarının özellikle içeride görev yapan arkadaşlarının 15 gün içeride 15 gün dışarıda 

karantina altında olduğunu ve içeride  dönüşümlü yaklaşık 50'ye yakın infaz memurunun 

görev yaptığını ve boşaltılan koğuşlarda barındırıldığını ifade etmişlerdir. 

 Görüşülen kişilerin genelde beslenme konusunda, verilen besinlerin miktarının azlığı ve 

yetersizliği hakkında şikayetçi oldukları gözlenmiştir. 

 Kantine ulaşmak konusunda zorluk yaşadıklarını, besleyici gıdalara ve temizlik malzemelerine 

ulaşılamadığı, kantinde ulaşılabilecek gıdanın az olması, bağışıklığı güçlendirecek 

yiyeceklerin bulunmaması ve fiyatlarının pahalılığı konusunda tüm mahpusların ortak şikayeti 
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vardır. 

 Sabuna ulaşmanın da zor olduğunu, idarenin kendilerine sabun vermediği ya da 2 ay içerisinde 

koğuşa (ortalama 40 kişi ) verilen miktarın 2 ya da 3 lt lik sabun olduğunu, bir mahpusun 

bahsettiği gibi "eskiden 4 lira olan sabunun farklı marka sabun satıldığından 14 lira olması" 

durumu görüşülen bütün kişilerce benzer ifadelerle doğrulandığı gözlenmiştir.  

 Koğuşlardaki temizliği, koğuşlardaki kişilerin yaptığı, ilaçlama ve dezenfektenin çok yüzeysel 

olarak yapıldığı aktarılmıştır. 

 Koğuş içerisinde ki tesisat vb. aksaklıklar için teknik servisin gelmediğini bu yüzden sağlıksız 

koşulların olduğu aktarılmıştır. 

 1 hafta öncesine kadar infaz memurlarının yeterli dikkat ve özeni göstermediğini ancak 1 

haftadan beri dikkat ve özen göstermeye çalışmalarına rağmen iş yükünün fazlalığından dolayı 

yeterli olamadıklarını aktarmışlardır. 

 2 görüşmeci tarafından Silivri 7 numaralı cezaevinde Korono virüsünün yayılmasının 

sebeninin infaz yasasından sonra koğuşların değiştirildiğinden kaynaklı olduğunu ve koğuş 

değişiminden sonra korona vakalarının ortaya çıktığını beyan edilmiştir. 

 Revire ve doktora ulaşmakta zorlanıldığı tespit edilmiştir. Görüşülen kişilere göre acil 

olmadığı sürece revire çıkartılmadıklarını, semptomlar olmasına rağmen revire 

ulaşamadıklarını, diğer hastalıkları olanların poliklinik e gidilmesinin gerekli veaciliyeti olsa 

dahil gidemediklerini. Revir ve hastane için verilen dilekçelerin cevap verilmediğini ifade 

edilmiştir. 

 Memurlar da, dışarı çıkarıldığında karantinaya alınmasından dolayı çoğu kişinin hastaneye 

gitmeyi talep etmediğini beyan etmişlerdir. 

 Mahpuslar, doktor ve revir imkanlarına ulaşılmasında zorlanılsa da ilaçlara ulaşabildiklerini ya 

da koğuşta ilaç imkanlarını paylaştıklarını ifade etmişlerdir. 

 Mahpuslar, kargolarını alamadıklarını, bir mahpus "Koğuşundaki kişinin Kulağının 

Duymadığını ve kargosu verilmediğinden duyma cihazını alamadığını " belirtmiştir. 

 Çamaşır yıkatma işleminin olmadığını, kendi imkanlarıyla yıkadıklarını ve kıyafetlerinin 

yıprandığını ve kantine iç çamaşırı gelmediğinde alamadıklarını ve eski iç çamaşırları devamlı 

kullanmak zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir. 

 İçerideki İnfaz memurları her hangi bir koruyucu elbise giymediğini aktarmışlardır.  

 Mahpuslar karantina koğuşuna verilen karavanadan kendilerine de yemek verildiği 

aktarmışlardır. 

 3 mahpus koğuşlarından çıkarılırken elle üst araması yerine detektörle arama yapıldığını 

aktarmıştır. 

 İçerideki infaz memurlarının yetersizliği, gerekli dikkat ve özen gösterilmesini engellemekte 

ve işlemlerin çoğunu infaz memurlarının yaptığı düşünüldüğünde karantina altında olan ve 

olmayan koğuşlarda temasın memurlar tarafından yoğun bir şekilde sağlanmaktadır. 

 Koğuş içerisinde çok kısıtlı imkanlarla sağlıklarını korumaya çalışıyorlar. 

 Doktora ulaşılması çok zor ve revire çıkamıyorlar. 
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SİLİVRİ 9  NOLU HAPİSHANE İLE İLGİLİ GENEL İZLENİM  

 M. F. Ç. ve A. K. tutuklandıları günden bu yana 80 gündür tek kişilik hücrede kalmakta, aynı 

dosyadan yargılanmalarına ve gözaltı sürecinde birlikte olmalarına rağmen bir araya 

getirilmiyorlar.  

 Bu konudaki 3 ayrı tarihteki taleplerine cevap verilmeyip izolasyon koşullarında 

tutulmaktadırlar.  

 Kendilerine herhangi bir şekilde test yapılmamıştır.  

 Az miktarda sıvı sabun haricinde ücretsiz hiçbir hijyen malzemesi verilmemiştir. 

 Ayrıca görüşülen iki mahpusa da herhangi bir şekilde test yapılmamıştır. 

 Etkinlikler; salgının başından bu yana durdurulmuştur.  

 Kendi hücreleri dışına sadece haftada bir defa telefon görüşmesi için çıkmaktadırlar,  

 Tedbir adı altında yapılan uygulamaların kalıcı hale gelmesinden endişe edilmektedir, 

 Bir kadın mahpus; yemeklerin çok sağlıksız geldiğini, yemeklerde yer alan yağların katılaşmış 

şeklinde geldiğini, bazen iki hafta boyunca aynı yemeğin getirildiğini belirtmiştir. 

 Kendilerine sadece küçük deterjan ve sıvı sabun dağıtılmıştır. 

 Avukat görüşleri çok sorunlu. Bir avukat müvekkilini görmek için saatlerce bekletilebiliyor, 

çok fazla kabin olmasına rağmen 6 kabin ile sınırlı tutulduğu için 4 buçuk saat bekledikten 

sonra müvekkiller ile görüşme yapılmıştır. 

 

SİLİVRİ 5 NOLU HAPİSHANE İLE İLGİLİ GENEL İZLENİM  

 Mahpuslar şimdiye kadar bir vakaya rastlanılmadığını veya bununla ilgili herhangi bir duyum 

almadıklarını aktarmışlardır. 

 Sayım, arama, yemek dağıtımı sırasında personelin yaklaşımında olağanüstü bir durum 

olmadığı, özenli yaklaşıldığı ancak son zamanlarda sayım yapılırken personel sayısında artış 

olduğu; kalabalık bir şekilde arama yaptıklarını ve eski özenin gösterilmemeye başlandığı, 

revire tedbir amaçlı olabildiğince götürülmediklerini aktarmışlardır. 

 Koronanın gündeme geldiği ilk zamanlarda hücrelerde, koğuşlarda yapılan dezenfekte, 

ilaçlama dışında başkaca önlem alınmadığı, hücrelerde, koğuşlarda temizlik ve içmek için 

ihtiyaç duyulan suya erişimin olduğu ancak son bir haftadadır sürekli kesinti olduğu ve 

kesintinin kampüsteki çalışmalardan kaynaklandığının açıklandığı aktarıldı. 

 Kantinlerde stok durumun yeterli olmadığı; kötü vaziyette olduğu, listeye yazılan her şeye 

erişilmediği ve özellikle temizlik malzemelerine (çamaşır suyu, çamaşır tozu gibi) 

ulaşılamadığı ve ayrıca kantin fiyatlarının pahalı olduğu, yemeklerin üç öğün verildiği ancak 

son üç gündür sürekli aynı yemeklerin verildiği aktarıldı. 

 Kargoların verilmediği; ancak mektupların bekletildikten sonra verildiği aktarıldı. 

 Havalandırma saatlerinde bir değişiklik olmadığı; havalandırmaya çıktıkları bu son bir 

haftadır saatleri daha önceleri nazaran biraz daha esneklik sağladıkları aktarıldı. 

 Ziyaretler ve telefon görüşlerinde iki haftadır eldiven ve maske verilmeye başlandığı, bunun 

dışında kendilerine eldiven ve maske verilmediği tarafımıza aktarılmıştır 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
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 Mahpuslar hapishanelerden tahliye edilinceye kadar; Korona virüs (COVID- 19) ile ilgili 

bütün kaynaklarda virüsün yayılmasını engellemek için kişisel hijyeni sağlamanın önemine 

dikkat çekilmektedir. Hapishanelerde mahpusların sağlıklarının korunabilmesi, bulundukları 

alan ve kendi kişisel temizliklerini sağlayabilmeleri için, acilen temizlik malzemelerinin 

kendilerine ücretsiz verilmesi ve parası olmayan mahpusların da temizlik ürünlerine erişimi 

sağlanmalıdır. Hapishanelerde de çevresel ve kişisel hijyenin sağlanması için gerekli önlemleri 

almak hastalığın yaygınlaşmasını önlemek için azami özen göstermek hapishane idarelerinin 

ve devletin temel sorumluğudur. 

 Mahpuslar hapishanelerden tahliye edilinceye kadar; hapishanelerdeki banyo, tuvalet gibi 

ortak alanların her gün dezenfekte edilmesi, 

 Mahpuslar hapishanelerden tahliye edilinceye kadar; mahpusların yeterli, dengeli ve sağlıklı 

beslenmesinin sağlanması, vitamin takviyesi yapılması, 

 Mahpuslar hapishanelerden tahliye edilinceye kadar; risk grubunda ve kişisel hijyenlerini 

sağlamakta yetersiz olan kronik hasta, engelli, yaşlı, çocuklu, hamile mahpusların adli kontrol 

yoluyla cezalarının ertelenmesi sağlanana kadar, kalabalık koğuşlar yerine kapasitesi ve hijyen 

koşulları uygun ortamlarda tutulması, 

 Mahpuslar hapishanelerden tahliye edilinceye kadar; Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri 

Birliği’nin önerileri ve uyarıları dikkate alınarak hapishanelerde görev yapan tüm personelin 

bilgilendirilmesi, atılması gerekli olan adımların ve uyulması gerekli olan kuralların 

belirlenmesi, mahpusların iletişim araçlarına erişimlerindeki kısıt dikkate alınarak ilgili 

personel tarafından bu bilgilerin paylaşılması, aynı zamanda bu bilgileri içeren broşürlerin 

hazırlanıp mahpuslarla paylaşılması,  

 Mahpuslar hapishanelerden tahliye edilinceye kadar; hapishane içine girecek kişilerin salgını 

önlemek için uyması gereken hijyen kuralları ve alması gereken önlemler konusunda 

bilgilendirilmesi, mahpuslarla temasın söz konusu olduğu durumlarda bu önlemlerin yanı sıra 

uygun ortam ve koruyucu malzemeler sağlanması, 

 Mahpuslar hapishanelerden tahliye edilinceye kadar; Sağlık çalışanları başta olmak üzere 

mahpuslarla temas eden tüm çalışanlara koruyucu giysi ve malzeme temin edilmesi, özellikle 

risk grubunda olan çalışanlar başta olmak üzere tüm hapishane çalışanları için çalışma 

koşullarını da kapsayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması, 

 Mahpuslar hapishanelerden tahliye edilinceye kadar; Kurumda düzenli ve yeterli sayıda sağlık 

personelinin bulunması (sayının arttırılması), 

 Mahpuslar hapishanelerden tahliye edilinceye kadar; tüm mahpus, hapishane çalışanı ve 

mahpus yakınlarından olası belirtiler gösteren kişilerin testlerinin hızlı ve güvenilir şekilde 

yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması, 

 Mahpuslar hapishanelerden tahliye edilinceye kadar; hapishanelere yakın yerlerde bulunan 

hastanelerde ve mahpuslara sağlık hizmeti verilen sağlık kurumlarında uygun – yeterli sağlık 

hizmeti verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması, 

 Mahpuslar hapishanelerden tahliye edilinceye kadar; Sağlık gerekçesiyle alınacak önlemlerin 

mahpusların temel haklarını ihlal etmeyecek şekilde uygulanmasına özen gösterilmesi, 

 Mahpuslar hapishanelerden tahliye edilinceye kadar; hapishanelerde corona virüs salgını ile 

ilgili alınan/alınacak önlemler, karantina uygulamaları ile mahpusların sağlık durumları 

konusunda başta mahpusların aile ve avukatları olmak üzere kamuoyunun düzenli olarak 

bilgilendirilmesi zorunludur. 
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