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2020 Yılı Ege Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri İzleme Raporudur 

19.03.2021 

2020 yılını kapsayan; İzmir 1 ve 2 Nolu F Tipi (Kırıklar), Buca Kapalı/Açık Cezaevi, 

İzmir Kadın Kapalı (Şakran), İzmir 1, 2, 3, ve 4 Nolu T Tipi (Şakran), İzmir Çocuk Kapalı 

(Şakran), Ödemiş T Tipi, Menemen R Tipi, Menemen T Tipi, Akhisar T Tipi, Burhaniye T 

Tipi Hapishaneleri için; ilgili kurum ve derneklerle yapılan görüşmeler, mahpusların aileleri 

ve avukatları tarafından derneğimize yapılan başvurular, hapishanelere yapılan avukat 

ziyaretleri ve mahpuslar tarafından gönderilen mektuplarla sorunların aktarılması sonucunda 

Ege Bölgesi Hapishanelerinde yaşanan hak ihlalleri, İHD İzmir Şube Hapishane Komisyonu 

tarafından rapor haline getirilmiştir.  

 Hapishanelerde baskıcı ve insanlık onuru ile bağdaşmayan yöntemlerle; tecrit, işkence 

ve yaşam hakkı ihlalleri, hasta mahpusların tedavi ve sağlığa erişimine dair ihlaller, ileri 

yaştaki mahpuslara yönelik ihlaller, aşırı doluluk ve neden olduğu ihlaller, ceza infaz 

sisteminde giderek derinleşen ayrımcılık ve benzeri sorunlar 2020 yılında da derinleşerek ve 

yaygınlaşarak devam etmiştir.  

 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona Virüs (Covid-

19) kısa zaman içinde neredeyse tüm Dünya’ya yayılmış ve binlerce insanın ölüme yol 

açmış/açmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından (Küresel Salgın) Pandemi 

ilan edilmiştir. 11 Mart 2020 tarihinde ise Sağlık Bakanı Türkiye’deki ilk Covid-19 vakasının 

tespit edildiğini açıklamıştır. Bu salgın nedeniyle önlemler alınmaya başlamıştır. Adalet 
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Bakanı 13.04.2020 tarihinde hapishanelerde Korona Virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 

mahpus ve gardiyanları açıklamış, daha sonra bu sayının giderek arttığı farklı farklı 

hapishanelerde Korona Virüse yakalanan mahpus ve gardiyan sayıları da açıklanmaya devam 

edilmektedir. 
 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; 

28.03.2019 tarihi itibariyle, 313 kapalı ceza infaz kurumu, 75 müstakil açık ceza infaz 

kurumu, 5 çocuk eğitimevi, 9 kadın kapalı, 8 kadın Açık, 7 çocuk kapalı ceza infaz kurumu 

olmak üzere toplam 396 ceza infaz kurumu bulunmaktadır. Her geçen gün bu hapishanelere 

yenileri eklenmekte, onlarcası da yapım aşamasındadır. Yine Adalet Bakanlığı'nın Ekim 

ayında TBMM'ye gönderdiği 2020 bütçe raporunda Türkiye'de 355 hapishanede, 282 bin 703 

mahpus bulunduğunu açıklamıştır. 

 

Hapishaneler mahpusların bir arada ve kalabalık, küçük ve hijyenik olmayan 

koğuşlarda yaşadıkları göz önüne alındığında hijyenin sağlanmasının, kişisel koruyucu tedbir 

ve önlemlerin alınmasının neredeyse imkansız olduğu söylenebilir. Koğuşlardaki yoğunluk ve 

hapishanelerdeki hareketlilik de göz önüne alındığında salgın hastalığın hapishanelerde ne 

kadar hızlı yayılabileceği ortadadır. Raporumuzda yer alan ailelerden ve mahpuslardan gelen 

bilgilere de bakılacak olunursa hapishanelerde gereken önlemlerin alınmadığı, uygulamalarda 

keyfiliğin sağlık hizmetlerinde de yetersizlik olduğu ve hak ihlallerinin gittikçe arttığı 

görülmektedir.  

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in 25 Mart 

2020 tarihinde yaptığı açıklamada; “Birçok ülkede, insanların kapalı tutulduğu kurumlar 

aşırı kalabalıktır ve bu bazı yerlerde tehlikeli boyuttadır. İnsanlar, sıklıkla hijyenik 

olmayan koşullarda tutuluyor ve buralarda sağlık hizmetleri ya yetersiz ya da hiç mevcut 

değil. Bu koşullarda fiziki mesafe koyma ve kendini izole etme pratik olarak olanaksızdır, 

Birleşmiş Milletler Hapistekilerin Tedavisi için Standart Asgari Kurallar”ı (aynı zamanda 

Nelson Mandela Kuralları olarak da bilinir) uyarınca, devletlerin, hapistekilerin fiziksel, 

zihinsel sağlığını ve esenliğini korumak şeklinde özel bir görevleri vardır. Bir sağlık krizi 

sırasında alınan önlemler, hapishanedeki insanların, yeterli gıda ve su hakları da dâhil 

olmak üzere, temel haklarının göz ardı edilmesine yol açmamalıdır. Gözaltındaki insanlar 

için avukat ve doktora ulaşma hakkı dâhil olmak üzere kötü muameleye karşı koruma 

önlemlerine tam olarak uyulmalıdır. Hapis cezası vermek, özellikle bu kriz sırasında, 

başvurulacak en son önlem olmalıdır.” belirtilmiştir.  

Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Muamelenin veya Cezanın 

Önlenmesi Komitesi (CPT)’nin 25 Mart 2020 tarihinde ilan ettiği ‘Özgürlüğünden Yoksun 

Bırakılan Kişilere Korona Virüs Pandemisi Bağlamında Muameleye İlişkin İlkeler’ e göre; 

“Yakın temas virüsün yayılımını artırdığı için bütün ilgili merciler özgürlükten yoksun 

kılma yerine başka alternatiflere başvurulması için birlikte çaba göstermelidir. Böyle bir 

yaklaşım özellikle aşırı kalabalık durumlarında zorunludur. Ayrıca yetkililer tutuklu 

yargılama yerine başka alternatifleri, cezaların hafifletilmesi ile erken tahliye ve şartlı 



3 

 

tahliye işlemlerini daha fazla kullanmalı; psikiyatri hastalarının iradedışı yatırılmasının 

sürdürülmesi gereksinimini yeniden değerlendirmeli; uygun olan durumlarda 

bakımevlerinde kalanları tahliye etmeli veya kamu bakımına aktarmalı; ve göçmenleri 

alıkoymaktan azami ölçüde kaçınmalıdır.” denilmektedir. 

İnfaz yasası olarak bilinen "7242 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 

Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" TBMM tarafından kabul 

edilerek 15.04.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Yeni kabul edilen bu yasada 

hapishanelerdeki hak ihlallerini azaltıcı yönde hiçbir etki görülmezken mahpuslar arasındaki 

ayrımcılığı daha da arttırmıştır. İnsan Hakları Derneği olarak bu düzenlemeye ilişkin öneriler 

sunulmuş olsa da hak ihlallerini azaltıcı yönde adım atılmamış olup aksine bu durumu arttırıcı 

sonuçları olacak yasa maddeleri kabul edilmiştir. İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi 

tarafından yayınlanan önerilerimiz dikkate alınmalı, hapishanelerdeki mahpusların uğradığı 

hak ihlallerini ve keyfiliği ortadan kaldıracak, yaşam hakkı ve ayrımcılık yasağına uygun bir 

infaz düzenlemesi yapılmalıdır. 31 Mart 2020 tarihinde açıklanan İHD’nin belirlemelerine 

göre, hapishanelerde (en az) 590’ı ağır olmak üzere (en az) 1.564 hasta mahpus 

bulunmaktadır. Dünya Tabipler Birliği Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi’ne göre (1981): 1.a. 

Her insan ayrımcılık yapılmaksızın yeterli tıbbi bakım görme hakkına sahiptir. Uluslararası 

sözleşmeler, anayasa, kanun vs ile en başta insanca yaşama hakkı ve ayrımcılık yasağı göz 

önüne alınarak başta hasta mahpusların tahliyesi önündeki “toplum güvenliği bakımından 

tehlikeli” kriteri infaz kanunun 16. maddesinden çıkarılmalı ve hasta mahpuslar derhal serbest 

bırakılmalıdır.  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi uyarınca,  devlet, bir kişinin insan 

onuruyla bağdaşan koşullarda alıkonmasını, tedbirin infazına yönelik yol ve yöntemin 

kişiyi, alıkonmanın doğasında kaçınılmaz olarak bulunan sıkıntı düzeyini aşacak 

yoğunlukta ızdırap ve zorluğa maruz bırakmamasını, infazın pratik gerekliliklerini dikkate 

alarak, diğer şeylerin yanı sıra kişiye gerekli tıbbi yardımı sağlamak suretiyle, sağlık ve 

refahının yeterince sağlandığını güvence altına almakla yükümlüdür. Ülkemizde 

mahpusların tedaviye ulaşma hakları, tedavi görme hakları, sağlıklı bir hapishanede yaşama 

hakları, sağlıklı beslenme hakları ve yasalarda yer alan, hasta olduğunda, tedavisini dışarıda 

yapması için cezasını erteleme veya serbest bırakılma hakları engellenmektedir. 

Özellikle hasta mahpusların tedavilerinde gerçek anlamda sıkıntılar vardır. Rutin, belli 

zaman aralıkları ile kontrole götürülmeleri gereken hastalar götürülmemekte, değişik 

gerekçeler (araç yok, eleman yok…) ileri sürülmektedir. Ayrıca özel yemek verilmesi gereken 

hastaların durumlarına uygun diyetlerin verilmesinde sorunlar vardır. Adli Tıp Kurumunun 

verdiği kararların yanlılığı ve bilimsellikten uzak yorumları ile güvenirliği yok edilmiştir. 

Bizler insan hakları savunucuları olarak tam teşekküllü diğer hastanelerin verdiği raporların 

da kabul edilmesini talep ediyoruz. 

Hapishanelerdeki tecrit uygulamalarının kaldırılması ile işkence ve kötü muamele 

yasağına aykırı eylemlerin önlenerek sorumlular hakkında etkili soruşturma yöntemlerine 

başvurulması gerekmektedir. 
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Gelen genelgelerin hapishane yönetimlerince uygulanması değişiklik göstermekte 

böylelikle uygulamada keyfilik ortaya çıkmaktadır.  

AVRUPA KONSEYİ Bakanlar Komitesi’nin üye devletlere Avrupa Hapishane 

Kuralları hakkında 2 Nolu Tavsiye Kararı ‘’Özgürlüğünden yoksun bırakılmış herkese insan 

haklarına saygı çerçevesinde davranılmalıdır.’’ der.  

Aynı zamanda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 2. 

Maddesinde “Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve 

onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz.” Demektedir. Türkiye’nin taraf ve imzacı olduğu 

hem insan hakları sözleşmeleri hem de uluslararası (Birleşmiş Milletler ve Avrupa Cezaevi 

Şartnameleri) sözleşmelerde mahpusların cezaevlerinde infazın amacı olan iyileştirme ve 

topluma kazandırmanın aksine ikinci bir cezalandırma yöntemi olarak hapishaneler 

kullanılmaktadır. Bu açıkça hem Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 

(CGTİK) hem de uluslararası sözleşmelerin ihlalidir. 

 

2020 YILINDA (COVİD-19 -KORONA VİRÜS- OLARAK BİLİNEN PANDEMİ 

SÜRECİ DAHİL) HAPİSHANELERDEN GELEN BAŞVURULAR VE YAPILAN 

AVUKAT GÖRÜŞMELERİ SONUCUNDAKİ TESPİTLERİMİZ: 

 

ÖDEMİŞ T TİPİ KAPALI HAPİSHANESİ 

03.01.2020 tarihinde E. F. derneğimize yaptığı başvurusunda; kardeşi M. S. F.’nin 

Ödemiş T Tipi Hapishanesinde kaldığını, ağır ülseratif kalit hastası olduğunu, doktorların 

verdiği diyet programının uygulanmadığını, ameliyat olması gerekirken apar topar Antalya T 

Tipi’nden Ödemiş’e sürgün edildiğini beyan etmiştir.  

08.04.2020 tarihinde Ş. F. derneğimize yaptığı başvurusunda; kardeşi M. S. F.’nin 

Ödemiş T Tipi hapishanesinde kalmakta olduğunu, kardeşinin kolon kanseri, verem, akrit 

kemik erimesi, omurilik kemiği erimeleri olduğunu, bunlarla ilgili tedavi gördüğünü, 

kanamalarının olduğunu, son telefon görüşmelerinde kendisine 14 günde bir alması gereken 

kanser ilacının verilmediğini, iğnesi Türkiye’de bulunmadığı için yapılmadığını, 3 aydır 

hiçbir kontrolünün yapılmadığını, 07.04.2020 tarihinde bir doktorun kendisini -önlemsiz bir 

şekilde- muayene ettiğini ve acilen hastaneye yatırılması gerektiğini söylediğini, hapishane 

yönetiminin ise hastaneye COVİD19 gerekçesiyle götürülmediğini söylediğini, kardeşine 

mama ile beslenmesi gerekirken mamanın verilmediğini beyan etmiştir.  

11.04.2020 tarihinde İ. K. derneğimizi telefonla arayarak; Ödemiş T Tipi Kapalı 

Hapishanesi’nde kalmakta olan D. K.’nin kendisine 11.04.2020 tarihinde yaptıkları 

görüşmede Pandemi sürecinde hasta mahpusların tedavileri için hastaneye götürülmediklerini, 

doktor tarafından muayene edilmediklerini, maskenin verilmediğini, kronik hasta olanların 

takiplerinin yapılmadığını, Covid-19’a ilişkin herhangi bir test yapılmadıklarını, karantina 

koğuşu olmadığını, sevk işlemlerinin gerçekleşmediğini, arıtma sudan su ihtiyaçlarını 
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karşıladıklarını, kantinin çalıştığını oradan alışveriş yapabildiklerini, yemeklerin yeterli 

gelmediğini ve besleyici nitelikte olmadığını, temizlik malzemelerini kantinden kendilerinin 

temin ettiklerini, havalandırmaya sırayla çıkarıldıklarını, şartların iyi olmadığını beyan 

ettiğine ilişkin bilgi vermiştir.  

12.06.2020 tarihinde Ş. F. derneğimize yaptığı başvurusunda; kardeşi Mehmet 

Salih Filiz’in Ödemiş T Tipi Hapishanesinde kaldığını, kolon kanseri olmasından kaynaklı 

geceleri makatından koyu kanlı ishal kanamaları ve yoğun ağrıları olduğunu, 1 Mayıs günü 

yoğun bir şekilde bu durumu yaşadığında gardiyanların sadece pansuman malzemesi verip 

pansumanla idare etsin dediğini, tedavisinin yapılmadığını beyan etmiştir.  

17.06.2020 tarihinde Ödemiş T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan E. B., 

A. B., S. G., V. B., M. S. F., D. K., U. Ç., A. G., H. U., M. Ş. O., M. G., S. U., Y. O., İ. S., 

N. G., S. A., M. F. I. derneğimize yaptıkları başvurularında infaz rejimi düzenlemesinden 

siyasi mahpus oldukları için yararlanamadıklarını, 10 kişilik odalarda 16-17 kişi kaldıklarını, 

aralarından bir kişinin enfekte olması durumunda herkesin COVİD19’a yakalanacağını beyan 

etmişlerdir.  

17.06.2020 tarihinde Ödemiş T Tipi Hapishanesi’nde kalmakta olan A. N., A. D., 

T. K., A. Ö., M. B., N. K., A. Y., G. O., A. A., M. K., M. K., A.Y., A. İ., Ş. A., H. E., A. S. 

derneğimize yaptıkları başvurularında; infaz rejimi düzenlemesinden siyasi mahpus 

oldukları için yararlanamadıklarını, 10 kişilik odalarda 16-17 kişi kaldıklarını, aralarından bir 

kişinin enfekte olması durumunda herkesin COVİD19’a yakalanacağını beyan etmişlerdir. 

 

İZMİR 1 NOLU F TİPİ KAPALI HAPİSHANESİ (KIRIKLAR) 

10.04.2020 tarihinde M. D. derneğimizi telefonla arayarak; İzmir 1 Nolu F Tipi 

(Kırıklar) Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan F. D.’nin kendisine 10.04.2020 tarihinde 

yaptıkları görüşmede Pandemi sürecinde hapishanedeki gardiyanların eldiven ve maske 

takarak koğuşa geldiklerini, ancak mahpuslara eldiven ve maskenin verilmediğini, spora ve 

ortak alanlara çıkarılmadıklarını, yemeklerde genellikle patates ve makarna verildiğini, 

karantina koğuşu olmadığını, görüşme tarihine kadar toplamda 2 kez küçük bir tasın içinde 

sıvı deterjan ve yine küçük bir tasın içinde çamaşır suyu verildiğini, hasta mahpusların 

bakımlarının yapılmadığını, revir doktorunun kendilerine uzaktan baktığını, diş doktoruna 

götürülmediklerini beyan ettiğine ilişkin bilgi vermiştir.  

08.09.2020 tarihinde İzmir Kırıklar 1 nolu F Tipi Kapalı Hapishanesi’nde 

kalmakta olan S. Ö. derneğimize yaptığı başvurusunda; sohbet haklarının, sağlık ve tedavi 

haklarının, avukat görüşü, aile kapalı görüşü vb. haklarının pandemi nedeniyle engellendiğini 

ve sınırlı olarak uygulandığını buna rağmen onlarca gardiyanla koğuşlarına baskınlar 

yapıldığını ve eşyalarına temas edildiğini, postalarının çok geç ulaştırıldığını beyan etmiştir.  

11.09.2020 tarihinde İzmir 1 nolu Kırıklar F Tipi Hapishanesi’nde kalmakta olan 

O. K. derneğimize yaptığı başvurusunda; A28 koğuşunda 11 kişi kaldıklarını, sürekli 
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ırkçılıkla karşı karşıya olduklarını, şikayetçi olmak istediklerinde disiplin soruşturması 

açıldığını, infaz yakmayla tehdit edildiklerini, revire çıkarılmadıklarını, dilekçelerine cevap 

verilmediğini, gardiyanların koğuşlara maskesiz girdiğini ve aramalar esnasında eşyaların 

dağıtılarak birçoğunun kaybedildiğini beyan etmiştir.  

11.12.2020 tarihinde T. S. derneğimize yaptığı başvurusunda; oğlu B. S.’nin 

Kırıklar 1 nolu F Tipi hapishanesinde kalmakta olduğunu ve müebbet hükümlüsü olduğunu, 

2-3 ay öncesine kadar arkadaşlarıyla aynı odada kalmasına rağmen Erdal Polat ismindeki 

ağırlaştırılmış hükümlüyle birlikte tek kişilik hücreye atıldıklarını beyan etmiştir.  

 

İZMİR 2 NOLU F TİPİ KAPALI HAPİSHANESİ (KIRIKLAR) 

08.07.2020 tarihinde S. A. derneğimize yaptığı başvurusunda; kardeşi M. A.’nın 

İzmir Buca 2 nolu F tipi Hapishanesinde bulunduğunu, keyfi uygulamadan dolayı açık 

cezaevine veya denetimli serbestliğe çıkarılmadığını beyan etmiştir.  

 

İZMİR 1 NOLU T TİPİ KAPALI HAPİSHANESİ (ŞAKRAN) 

20.03.2020 tarihinde A. M. derneğimize yaptığı başvurusunda; oğlu E. M.’nin 

Şakran 1 nolu T Tipi Kapalı Hapishanesinde olduğunu, böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek 

nakli olduğunu, beyin tümörü sebebiyle ameliyat olduğunu ve astım hastası olduğunu, oğluyla 

yaptığı görüşmede hapishanede 4 kişinin şüpheli ateşli hasta olduğunu, bu kişilerden ikisinin 

yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, battaniye, yastık gibi malzemelerin yırtık 

olduğunu, temizlik ve dezenfektan yapılmadığını, suya da paraları olmadığı takdirde 

ulaşamadıklarını, COVİD-19 nedeniyle bu koşullarda oğlunun yaşamından endişe ettiğini 

beyan etmiştir.  

10.04.2020 tarihinde A. M. derneğimizi telefonla arayarak; İzmir 1 Nolu T Tipi 

(Şakran) Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan E. M.’nin kendisine 10.04.2020 tarihinde 

yaptıkları görüşmede Pandemi sürecinde gardiyanların evlerine gitmediğini, gardiyanların bir 

kısmının eldiven ve maske kullandığını bir kısmının kullanmadığını, ancak mahpuslara 

eldiven ve maskenin verilmediğini, 09.04.2020 tarihinde koğuşlarının dezenfekte edildiğini, 

kendilerine Covid-19’a ilişkin test yapılmadığını, sabun ve dezenfektanı alabildiğin, ancak 

küçük sıvı sabunlarının 25 TL olduğunu, kantindeki fiyatların yüksek olduğunu, içme suyunu 

mahpusların kendilerinin aldıklarını, koğuşta 8 kişi olduklarını, şu an için koğuşlarında 

Covid-19 belirtisi olmadığını, sabah 7’de havalandırmanın açıldığını akşama kadar kapıların 

açık kaldığını ve havalandırmaya çıkabildiklerini, açlık grevinde olan Ö. K. İsimli mahpusa 

maske, şeker, limon ve tuz verildiğini, koğuşta bir mahpusun şeker hastası olduğunu beyan 

ettiğine ilişkin bilgi vermiştir.  

19.04.2020 tarihinde L. S. derneğimizi telefonla arayarak; İzmir 1 Nolu T Tipi 

(Şakran) Kapalı Hapishanesi C-10 koğuşunda kalmakta olan K. S.’nin kendisine 19.04.2020 
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tarihinde yaptıkları görüşmede Pandemi sürecinde gardiyanların eldiven ve maske 

kullandığını ancak mahpuslara eldiven ve maskenin verilmediğini, dezenfektan verilmediği, 

az miktarda bol sulu sıvı sabun verildiğini, koğuşta 14 mahpusun kaldığını, şu an için 

koğuşunda Covid-19 belirtisi gösteren mahpusun bulunmadığını, kahvaltıyı kendilerinin 

temin ettiklerini, yemeklerin kötü olduğunu ve sürece uygun olmadığını, sıcak suyun 

bulunduğunu, içme sularının bulunduğunu, telefon görüşmesinde kullanılan telefonların 

temizlendiğini, diş tedavisi yapılmadığını, kendisinin kronik Hepatit B hastası olduğunu ve 

ilaç kullandığını, koğuşunda kronik hastalığı olan mahpusların bulunduğunu beyan ettiğine 

ilişkin bilgi vermiştir.  

25.06.2020 tarihinde A. E. A. derneğimize yaptığı başvurusunda; müvekkili Ö. 

K.’nın Şakran 1 nolu T Tipi Hapishanesi’nde kaldığını, yüz günü aşkındır ölüm orucunda 

olduğunu ve 25.06.2020 tarihinde hastaneye kaldırıldığını ve zorla müdahale tehlikesinin 

bulunduğunu beyan etmiştir.  

29.06.2020 tarihinde D. T. derneğimize yaptığı başvurusunda; İzmir 1 nolu T Tipi 

Hapishanesinde kalmakta olduğunu, pandemiden kaynaklı 4 aydır aile görüşü 

yapamadıklarını, avukat ziyaretlerinin kısıtlanmış olmasından kaynaklı hukuki destek 

konusunda sıkıntı yaşadıklarını, posta gönderilerinin haftalarca bekletildiğini, kitap 

sınırlaması olduğunu, dilekçelere yanıt verilmediğini, spor faaliyeti dışında faaliyetlerinin 

bulunmadığını beyan etmiştir.  

11.09.2020 tarihinde İzmir 1 nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

Ş. E. derneğimize yaptığı başvurusunda; bel ağrısı çektiğini, kilosunun arttığını, 7 aydır 

sadece bir kez doktora gönderildiğini, doktor gözlerinde katarakt olduğunu ve ilerlemesi 

durumunda ona göre hareket edileceğini söylediğini, kendi tekerlekli sandalyesi dışında bir 

sandalye verildiğini, telefon görüşleri için istediğini ama vermediklerini beyan etmiştir.  

27.11.2020 tarihinde S. A. derneğimize yaptığı başvurusunda; vasisi olduğu M. 

T.’nin Şakran 1 nolu T Tipi Hapishanesinde kaldığını, bel fıtığı olduğunu ve hastanede acil 

ameliyat olması gerektiğinin söylediğini fakat pandemiden dolayı hastaneye götürülmediğini 

ve ayakta dahi zor durduğunu, telefon görüşüne tekerlekli sandalye ile geldiğini beyan 

etmiştir.  

08.12.2020 Şakran 1 nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan F. Y. 

derneğimize yaptığı başvurusunda; 35 aydır tutuklu olduğunu, 14 kişilik koğuşta şu an 28 

kişi kaldıklarını, dönüşümlü olarak uyuduklarını, 28 kişinin 1 tuvaleti kullandığını ve 20 

kişilik yemek geldiğini, COVİD19 sürecinde bu durumun sağlıklarını tehlikeye düşürdüğünü 

beyan etmiştir.  

08.12.2020 tarihinde Y. B. derneğimize yaptığı başvurusunda; İzmir 1 nolu T Tipi 

Kapalı Hapishanesinde kalmakta olan kardeşi Y. B.’nin 8 kişi planlanan koğuşta 14 yatak 

bulunduğunu ve 28 kişi kaldıklarını, adım atacak yerlerinin dahi bulunmadığını, pandemiden 

kaynaklı sağlıklarının tehlike altında olduğunu beyan etmiştir.  
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İZMİR 2 NOLU T TİPİ KAPALI HAPİSHANESİ (ŞAKRAN) 

28.03.2020 tarihinde Z. İ. derneğimize yaptığı başvurusunda; kardeşi F. İ.’nin 

Şakran 2 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olduğunu, ameliyatla ciğerinin 

alındığını, kronik ve ismini bilmediği hastalıklarının olduğunu, COVİD19 gerekçesiyle 

ağabeyinin hayatından endişe ettiğini beyan etmiştir.  

08.04.2020 tarihinde G. T. derneğimize yaptığı başvurusunda; babası İ. T.’nin 

Şakran 2 Nolu Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olduğunu, 90’lı yıllarda gözaltında 

gördüğü işkencelerden kaynaklı vücudunda kalıcı hastalıklar oluştuğunu, bunların yanı sıra 

daha önce geçirmiş olduğunu ameliyatlardan kaynaklı (burun ve göbek) rahatsızlıklar 

yaşadığını, uyku apnesine bağlı olarak zorunlu oksijen makinesi kullanması gerektiğini, kalp 

rahatsızlıkları olduğunu, Guart hastası olduğunu, testislerinden birinin gördüğü işkencelerden 

kaynaklı olarak patladığını ve onun ameliyatını beklediğini, kullandığı ilaçlar gerekçesiyle 

böbreklerinde rahatsızlıklar olduğunu, prostat rahatsızlığı tedavisi gördüğünü, karaciğerinde 

lekelerin olduğunu söylediklerini, mahpuslara eldiven ve maske verilmediğini, koğuşların 

kalabalık olduğunu ve hijyen ortamının olmadığını kendisine söylediğini beyan etmiştir.  

11.04.2020 tarihinde Z. İ. derneğimizi telefonla arayarak; İzmir 2 Nolu T Tipi 

(Şakran) Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan F. İ.’nin kendisine 11.04.2020 tarihinde 

yaptıkları görüşmede Pandemi sürecinde koğuş aramasının bu süreçte bir kere yapıldığını, 

gardiyanlarının bir kısmının maske ve eldiven kullandığı bir kısmının kullanmadığını, iki kere 

dezenfekte işlemi yapıldığını, iki kere 5er litrelik deterjan ve sıvı sabun verildiğini, bir tane 

karantina koğuşu olduğunu, bu koğuşta 1-2 kişinin kaldığını bildiklerini, koğuşta virüs 

belirtisi olan mahpusun olmadığını, kantinden alışveriş yapabildiklerini ancak fiyatların çok 

yüksek olduğunu, kendilerine eldiven verildiğini ancak maske verilmediğini beyan ettiğine 

ilişkin bilgi vermiştir.  

26.06.2020 tarihinde Şakran 2 nolu T Tipi Hapishanesi’nde kalmakta olan S. D. 

derneğimize yaptığı başvurusunda; pandemi sebebiyle hastanelere sevkler yapılmadığını ve 

aksatıldığını, 30 dakikalık telefon görüşmesinin 10 dakikaya düşürüldüğünü, kurum içi 

arkadaşları ile spor ve sohbet gibi hiçbir aktivitenin yaptırılmadığını beyan etmiştir.  

06.11.2020 tarihinde Şakran 2 nolu T Tipi Kapalı Hapishanesinde kalmakta olan 

M. Y. derneğimize yaptığı başvurusunda; 27 yıldır hapishanede olduğunu, sağ dizinden iki 

kere menüsküs nedeniyle ameliyat olduğunu, dizlerinin şişliğinden kaynaklı yürümekte 

zorlandığını, bel ve boyun fıtığı olduğunu, uzun zamandır prostat tedavisi gördüğünü, 2019 

yılında randevu verildiğini ve hala daha götürülmediğini, sol gözünden değişik tarihlerde 

ameliyat olduğunu, yüksek kolestrol teşhisinin olduğunu, COVİD19 nedeniyle hiçbir kontrole 

gidemediğini, dilekçe ile istediği ilaçlarının çok geç geldiğini ya da gelmediğini, Savcılığa ve 

Adalet Bakanlığı’na göndermiş olduğu dilekçelerin çıkış yapmadığını beyan etmiştir.  
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09.11.2020 tarihinde T. Y. derneğimize yaptığı başvurusunda; vasisi olduğu A. 

Y.’nin Şakran 2 nolu T Tipi Kapalı Hapishanesinde kaldığını, bel fıtığı, mide rahatsızlığı, 

yüksek tansiyon hastalığının bulunduğunu, 5 ay önce boğazında bir yumurta büyüklüğünde 

şişlik oluştuğunu, 3 ay önce revire başvurduğunu, hastaneye gönderilmesi gerekirken pandemi 

kaynaklı gidemediğini beyan etmiştir.  

Şakran 2 nolu T Tipi Kapalı Hapishanesinde kalmakta olan A. T. derneğimize 

yaptığı başvurusunda; 29 yıldır hapishanede olduğunu, ilkin 10 kişilik olarak planlanan 

odalarının daha sonra 14’e çıkarıldığını ve şu anda 18 kişi olarak kaldıklarını, yerde yatmak 

zorunda kaldıklarını ve pandemiden kaynaklı sağlık durumlarının tehlike altında olduğunu 

beyan etmiştir.  

 

İZMİR 3 NOLU T TİPİ KAPALI HAPİSHANESİ (ŞAKRAN) 

14.02.2020 tarihinde İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

E. Ü. derneğimize yaptığı başvurusunda; ailesinden uzak bölgelere hapishanede kaldığı 

süreç boyunca sürekli sürgün edildiğini, sevk taleplerinin ise kabul edilmediğini beyan 

etmiştir.  

24.02.2020 tarihinde İzmir 3 Nolu T  Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

İ. G. derneğimize yaptığı başvurusunda; 2014 Kasım’ında tutuklandığını, ilk zamanlar 

mahkemeye çıkarıldığını fakat belli bir zaman sonra götürmeyi bıraktıklarını, görgü 

tanıklarıyla yüzleştirilmediğini, Kürtçe-Türkçe yazılı savunmasına cezaevi idaresinin el 

koyduğunu ve 11 günlük hücre cezası verdiğini, başka yerlerdeki mahkemeleri için sevk 

talebinde bulunduğunu fakat sevk talebine herhangi bir cevap gelmediğini, savunma hakkının 

ihlal edildiğini beyan etmiştir.  

30.03.2020 tarihinde Ç. T. derneğimize yaptığı başvurusunda; Şakran 3 nolu T 

Tipi Hapishanesi’nde kalmakta olduğunu, 27 yıldır hapishanede olduğunu, yüksek tansiyon, 

kalp yetmezliği, astım, faranjit, mide ve sindirim sorunları olmak üzere birçok rahatsızlığının 

olduğunu, revire çıkma taleplerinin aylara sarkabildiğini, hastane randevularına zamanında 

götürülmediğini, COVİD19 süreciyle birlikte elli metre karelik odada 14 kişi kaldıklarını, 

odalarının 8 kişilik tasarlanmış olduğunu, şimdi 20-22 kişi kalmalarının istendiğini, 

mahpuslarının çoğunun birden fazla kronik rahatsızlığının bulunduğunu, bu durumun hijyen 

koşullarını tamamen ortadan kaldıracağını, banyo-lavabo sorununun ikiye katlanacağını, 

yerlerde yatmak zorunda kalacaklarını, bu koşullarda bile kapı kapatıldıktan sonra havasız 

kaldıklarını, koğuştaki kişilerin artmasının çok sağlıksız bir ortama neden olacağını beyan 

etmiştir.  

30.03.2020 tarihinde İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

M. Ş. G. derneğimize yaptığı başvurusunda; 28 yıldır hapishanede olduğunu, astım, üst 

solunum yollarından kaynaklı olarak rahat nefes alamamaya bağlı olarak uyuyamama, reflü, 

bağırsak ve sindirim bozukluğu, bel fıtığı ve eklem ağrıları, göz ve diş hastalıkları olduğunu, 
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ayrıca alerjik rinit olduğunu, yetersiz ve kalitesiz beslenmeden kaynaklı anemi ve 

vitaminsizlik bu sağlık sorunlarını ağırlaştırdığını, 8 kişilik koğuşta 16 kişi kaldıklarını, 

hijyenik koşulların olmadığını, insani ihtiyaçlarını karşılayacakları ortamdan yoksun 

olduklarını, 16 kişi bir tuvaleti kullandıklarını, banyonun bir tane olduğunu ve tuvaletten daha 

küçük olduğunu, suyun kısıtlı ve ölçüyle verildiğini, verilen limit bitince 24’e kadar susuz 

bırakıldıklarını, temizlik malzemesinin verilmediğini, kantinde fahiş fiyatlara satıldığını, 

bozulan musluk vb. sorunlar için kendilerinden para alındığını, şimdi ise COVİD19 

gerekçesiyle karantina koğuşu yapmak için koğuşu 20-21 kişiye çıkartmak istediklerini, bu 

durumun hapishanedeki sağlıksız ortamı daha kötü hale getireceğini beyan etmiştir.  

30.03.2020 tarihinde İzmir 3 Nolu T Tipi Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpuslar (U. A., M. D., H. T., İ. O., H. A. B., E. U., S. E., M. K., S. T., S. E., M. Ç., İ. 

G., M. O.) ortak imzalı olarak yaptıkları başvurularında; siyasi mahpuslar olarak 4 

koğuşta kaldıklarını, COVİD19 gerekçesiyle koğuşlardan birini boşaltarak karantina koğuşu 

yapacaklarını söylediklerini, o koğuştakileri diğer koğuşlara dağıtacaklarını, koğuş 

mevcudiyetinin böylelikle 20’nin üzerine çıkacağını, bunun koğuş kapasitesinin neredeyse 3 

katı olduğunu, şu anki mevcut ile bile nefes almanın zor hale geldiğini, çoğunun ciddi sağlık 

sorunlarının olduğunu beyan etmişlerdir.  

30.03.2020 tarihinde İzmir 3 Nolu T Tipi Hapishanesi’nde kalmakta olan Ö. A. 

derneğimize yaptığı başvurusunda; 24 yıldır hapishanede olduğunu, bulunduğu koğuş 8 

kişilik olmasına rağmen 16 kişi kalmak zorunda olduklarını, kendisinin yaklaşık 11 yıldır kalp 

kapakçık (mitral) hastası olduğunu, 2 yıl önce anjiyo olduğunu, ömür boyu kalp damar ilacı 

kullanması gerektiğini, ayrıca faranjit, gastrit, kalpten kaynaklı nefes darlığı, sindirim 

sorunları ve çeşitli ortopedik sağlık sorunları olduğunu, COVİD19 gerekçesiyle idarenin 

koğuştaki kişi sayısını 16’dan 21’e çıkartmak istediğini, 21 kişinin kaldığı odada hijyen 

sorunları ve oksijen almada sorunların olacağını, banyo ve lavabonun bir tane olduğunu, 

çamaşır yıkama-kurutma gibi günlük temizlik sorunlarının olduğunu ve artacağını, 21 kişiye 

çıktıkları takdirde yerde yatmak zorunda kalacaklarını, yemek yeme konusunda sıkıntılar 

yaşayacaklarını, 21 kişinin zaruri giyim eşyası ve yatak ile battaniyelerini koğuşlarında 

koyacakları yerin olmadığını beyan etmiştir.  

05.04.2020 tarihinde C. Ö. derneğimize yaptığı başvurusunda; oğlu B. Ö.’nün 8 

yıldır hapishanede olduğunu, şu an Şakran 3 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kaldığını, 

01.04.2020 tarihinde kendisiyle biraz yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle gardiyanlar 

tarafından darp edildiğini 05.04.2020 tarihinde söylediğini, kafasının gözünün patladığını 

söylediğini, oğlunun hayatından endişe duyduğunu beyan etmiştir.  

11.04.2020 tarihinde A. Y. derneğimizi telefonla arayarak; İzmir 3 Nolu T Tipi 

(Şakran) Kapalı Hapishanesi C-8 koğuşunda kalmakta olan Ö. Y.’nin kendisine 11.04.2020 

tarihinde yaptıkları görüşmede Pandemi sürecinde gardiyanlar için bir yer yapıldığını 

hapishaneye geldiklerinde belli bir süre evlerine gitmedikleri bu hazırlanan yerde kaldıklarını, 

koğuşta 21 mahpusun kaldığını, haftada 1 litre sıvı sabun ve 1 litre çamaşır suyunun koğuşa 

verildiğini ancak bunun bir günde tüketildiğini, kantindeki fiyatların çok yüksek olduğunu ve 
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bir şey alamadıklarını, gardiyanların günde iki kere sayıma geldiklerini ve maske eldiven 

taktıklarını bu sırada, ankesörlü telefonların başında bir görevlinin bulunduğunu ve her 

kullanımdan sonra telefonların temizlendiğini, koğuşlarında virüs belirtisi olan mahpusun şu 

an olmadığını, hastaneye bu süreçten önce de götürülmediklerini şimdi de gidemediklerini 

beyan ettiğine ilişkin bilgi vermiştir.  

18.04.2020 tarihinde S. K. derneğimizi telefonla arayarak; İzmir 3 Nolu T Tipi 

(Şakran) Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan A. K.’nin diyaliz hastası olduğunu, kendisine 

18.04.2020 tarihinde yaptıkları görüşmede, görüşme tarihinde karantina koğuşunda kaldığını, 

Pandemi sürecinde kendisinin diyaliz hastası olduğundan sürekli diyaliz için hastaneye 

götürüldüğünü ve dönüşte karantina koğuşunda kaldığını, bu koğuşta şu an için 2 kişi 

olduklarını, kendisinin siyasi diğer mahpusun adli mahpus olduğunu,  kendilerine maske ve 

eldiven verildiğini, hastaneye gidiş gelişlerinde düzenli olarak ateşlerinin ölçüldüğünü, 

dezenfektan verildiğini, diyaliz merkezinin üzerinde hastanenin olduğunu, hastaneden 

bağırma sesleri geldiğini ve sorduklarında Covid-19 vakası tespit edilen 20 kişinin olduğu 

söylendiğini  beyan ettiğine ilişkin bilgi vermiştir.  

05.06.2020 tarihinde H. A. B. derneğimize yaptığı başvurusunda; 3 nolu T Tipi 

Kapalı Hapishanesinde kaldığını, daha önce bu odada 15-16 kişi kaldıklarını ve yine de 

odanın yetmediğini şuan ise 20-21 kişinin kaldığını, kendisinin iki akciğer lobunda 2-3 mm 

olarak ölçülen modüler lezyonlar sekel değişiklikler tespit edildiğini, son iki yıldır kurum 

doktorunun kontrol için sevk yapmadığını, odanın kalabalığı ve sigara içenlerin olması 

nedeniyle rahatsız hissettiğini, kalp sorununun olduğunu beyan etmiştir.  

 

İZMİR 4 NOLU T TİPİ KAPALI HAPİSHANESİ (ŞAKRAN) 

11.09.2020 tarihinde M. T. derneğimize yaptığı başvurusunda; Şakran 4 nolu T 

Tipi Kapalı Hapishanesinde kalmakta olan kardeşi B. T.’nın intihar ettiğini ve bu yüzden 

hapishanede baskı gördüğünü, hapishane yönetiminin kardeşine baskı uyguladığını ve 

kendisine zarar vermek istediğini söylediğini beyan etmiştir.  

 

İZMİR ÇOCUK KAPALI HAPİSHANESİ (ŞAKRAN) 

08.04.2020 tarihinde A. E. derneğimize yaptığı başvurusunda; 17 yaşındaki kuzeni 

A. E.’nin Şakran Çocuk Hapishanesi’ndeyken Çiğli Bölge Hastanesinde yattığına dair bir 

memurun arayarak haber verdiğini, 07.04.2020 tarihinde vefat ettiğinin bilgisinin verildiğini 

ve kendisini astığının söylendiğini, kuzeninin daha öncesinde hapishanede kendisini rahatsız 

eden kişilerin olduğunu söylediğini ve hapishane psikoloğunun psikolojik olarak durumunun 

iyi olduğunu söylediğini, aile olarak A. E.’nin ölümünün intihar olduğundan şüphe 

duyduklarını beyan etmiştir.  
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İZMİR KADIN KAPALI HAPİSHANESİ (ŞAKRAN) 

08.01.2020 tarihinde N. T. derneğimize yaptığı başvurusunda; eşi E. T.’nin 3 ay 

önce 5 aylık hamileyken tutuklandığını, tutuklanmadan önce 5 aydır ev hapsinde olduğunu, 

Şakran Kadın Kapalı Hapishanesi’nde bulunduğunu, hamileliğe bağlı kan pıhtılaşması 

rahatsızlığı olduğunu, kontrollerinin yapılmadığını, ayda bir hastaneye götürüldüğünde cihaz 

ya da doktora ulaşamadığını, ring aracındaki sallanmadan kaynaklı da rahatsızlığının arttığını, 

bebeğin durumunun takip edilemediğini beyan etmiştir.  

10.04.2020 tarihinde F. K. derneğimizi telefonla arayarak; İzmir Şakran Kadın 

Kapalı Hapishanesi A-1 koğuşunda kalmakta olan A. K.’nin kendisine 10.04.2020 tarihinde 

yaptıkları görüşmede Pandemi sürecinde hapishanedeki gardiyanların bir kısmının eldiven ve 

maske kullandığını bir kısmının kullanmadığını, ancak mahpuslara eldiven ve maskenin 

verilmediğini ve kendilerinin temin etmeye çalıştıkları, koğuş aramalarının talan edilir şekilde 

dağıtılarak yapıldığını, koğuşa yarım kilo sabun verildiğini, sıcak suya erişimde sorun 

olduğunu, içme suyunun kantinden alındığını, yemeklerin yetersiz ve kötü olduğunu herhangi 

bir değişiklik olmadığını, A-1 koğuşunda 19 mahpusun, A-2 koğuşunda 17 ve A-3 koğuşunda 

13 mahpusun kaldığını, karantina koğuşu olduğunu bu koğuşa başka düşünce yapısından 

insanların konulduğunu, görüşme tarihine hastaneye götürülmediklerini, hasta ve çocuklu olan 

mahpusların durumlarının kötü olduğunu, telefon görüşmelerinin görüşme tarihindeki hafta 

peşi peşine 10’ar dk yapıldığını beyan ettiğine ilişkin bilgi vermiştir.  

10.04.2020 tarihinde G. T. derneğimizi telefonla arayarak; İzmir Şakran Kadın 

Kapalı Hapishanesi A-2 koğuşunda kalmakta olan S. T.’nin kendisine 10.04.2020 tarihinde 

yaptıkları görüşmede Pandemi sürecinde hapishanedeki gardiyanların eldiven ve maske 

kullandığını, ancak mahpuslara eldiven ve maskenin verilmediğini ve kendilerinin temin 

etmeye çalıştıklarını eldivenin tanesinin 50 kuruş 4 adet maskenin de 7,50 TL olduğunu, bir 

tane karantina koğuşu olduğunu, ilk günlerde bir mahpusun oraya konulduğunu, dezenfekte 

işlemimim yarım yamalak yapıldığını, 09.04.2020 tarihinde dezenfekte işleminin yapıldığını 

ancak bu işlemin de yetersiz yapıldığını, telefon görüşmelerine eldivensiz çıktıklarını fakat 

mahpusun telefon görüşmesine kendi temin ettiği maske ile katıldığını, telefonların 

dezenfekte edilmediği kullanıldıktan sonra mahpusların kendilerinin dezenfekte ettiğini, 

doktorların gelmediğini, kimsenin de revire çıkarılmadığını, ateş ölçümü, test gibi önlemlerin 

yapılmadığını, astım ve tansiyon hastalarının koğuşta var olduğunu ve bir tane kanser 

hastasının olduğunu, alınabilecek tüm önlemleri mahpusların kendilerinin almaya 

çalıştıklarını beyan ettiğine ilişkin bilgi vermiştir.  

11.04.2020 tarihinde G. Ö. derneğimize yaptığı başvurusunda; kardeşi F. Ö.’nün 

kendisi gibi Şakran Kadın Kapalı Hapishanesi’nde kaldığını, meme kanseri dolayısıyla 

Erzurum Hapishanesi’ndeyken ameliyat olduğunu ve kemoterapi ve radyoterapi gördüğünü, 

Şakran Kadın Kapalı Hapishanesi’ne geldiğinde tekrar hastaneye götürüldüğünde şüpheli bir 

durum tespit edildiğini ve tekrar randevu verildiğini, kardeşinin bu randevuya geç 

götürüldüğünü ve götürüldüğünde hiçbir işlem yapılmayarak geri getirildiğini, kardeşinin 

tedavisinin aksadığını, gönderdikleri dilekçelere cevap verilmediğini, dilekçelerin işleme 
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konulup konulmadığından dahi şüphe duyduklarını, revir doktorunun mazgala gelip bakıp 

gittiğini, kardeşi için maske, eldiven, kolonya vb. ihtiyaçları için dilekçe verdiklerini fakat bir 

geri dönüş yapılmadığını, karavana yemeklerinin yere bırakıldığını, hijyenik koşulların 

olmadığını, kardeşinin rahatsızlığından kaynaklı COVİD19 için büyük risk grubunda 

olduğunu, tedavi koşullarının hapishanede sağlanmadığını beyan etmiştir. 

20.04.2020 tarihinde M. K. derneğimizi telefonla arayarak; kendisinin 

hapishaneden 11.04.2020 tarihinde tahliye olduğunu, tahliye olmadan önce İzmir Şakran 

Kadın Kapalı Hapishanesi A-1 koğuşunda kaldığını, Pandemi sürecinde hapishanedeki 

gardiyanların her sabah ve akşam günde iki kez koğuşa geldiklerini ve geldiklerinde eldiven 

ve maske kullandıklarını, haftada bir veya iki haftada bir olarak dezenfekte işleminin 

yapıldığını, telefon görüşmesi için kullandıkları telefonların alkolle temizlendiğini, 

yemeklerin geliş koşullarını bilmediklerini ancak yemekleri getirenlerin bazen eldivensiz ve 

maskesiz getirdiklerini, karavanların üstünün açık bir şekilde getirildiğini, sürece uygun 

yaklaşımın olmadığını, haftada 2-3 kez meyve verildiğini, ancak verilen salatalıkların 

bekletilmiş olan salatalıklar olduğunu, manav sisteminin var olduğunu, bağışıklık sistemi 

güçlendirici gıdayı ancak ekonomik güç elverirse alabildiklerini, fiyatların çok yüksek 

olduğuna ve her hafta yeniden belirlendiğine ilişkin bilgi vermiştir.  

24.06.2020 tarihinde Ödemiş T Tipi Kapalı Hapishanesin’de kalmakta olan T. İ. 

derneğimize yaptığı başvurusunda; eşi N. İ.’nin İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 

bulunduğunu, psikolojik sorunlarının olduğunu ve tedavi görmesi gerektiğini fakat tedaviye 

götürülmediğini ve kendi yazdığı dilekçelere de cevap verilmediğini beyan etmiştir.  

12.06.2020 tarihinde N. A. derneğimize yaptığı başvurusunda; kardeşi M. E. 

A.’nın Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığını, koğuşlarında bulunan bir 

kişinin çoklu kişilik bozukluğundan kaynaklı kardeşini ve diğer mahpusları tehdit ettiğini ve 

saldırdığını, bu durumdan kaynaklı kardeşinin hayatından endişe duyduğunu beyan etmiştir.  

18.06.2020 tarihinde Z. A. derneğimize yaptığı başvurusunda; Şakran Kadın 

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalmakta olan kızı D. A.’nın 19.02.2020 tarihinden itibaren 

ölüm orucunda olduğunu ve şu an tek kişilik hücrede kaldığını, her ay verdiği dilekçelerin 

kabul edilmediğini, günde sadece 1 saat havalandırmaya çıkabildiğini, arkadaşları ile sohbet 

hakkının olmadığını, toza alerjisi olduğunu, temizlik yapamadığını, ayaklarında şişlik ve kas 

ağrılarının başladığını beyan etmiştir.  

 

MENEMEN T TİPİ HAPİSHANESİ 

08.07.2020 tarihinde M. Ş. A. derneğimize yaptığı başvurusunda; oğlu V. A.’nın 

Menemen T Tip Hapishanesinde kaldığını, bundan yaklaşık bir buçuk ay önce kimliğinin 

çalındığını ve dilekçe vermiş olmasına rağmen savcılığa çıkmasına izin verilmediğini, 

kimliğinin iptal edildiğini söylediğini, oğlunun hayatından endişe duyduğunu beyan etmiştir.  
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04.08.2020 tarihinde H. Y. derneğimize yaptığı başvurusunda; eşi T. Y.’nin 

Menemen T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığını, yaptıkları telefon görüşmesinde 

kendisine disiplin cezası verilmeden hücre cezası verildiğini, hücrede birkaç gün tutup koğuşa 

verdiklerini ve bunu sürekli yaptıklarını söylediğini beyan etmiştir.  

H. Ç. derneğimize yaptığı başvurusunda; eşi O. Ç.’nin Menemen T Tipi Kapalı 

Hapishanesinde kaldığını, Wernicke Korsakof hastası olduğunu, tekerlekli sandalyede 

olduğunu, altına bez bağlandığını, %100 sürekli engelli raporu, hapishanede yaşayamaz 

raporunun bulunduğunu ve ölüm orucunda olduğunu beyan etmiştir.  

 

MENEMEN R TİPİ HAPİSHANESİ 

21.02.2020 tarihinde Menemen R Tipi Yarı Açık Hapishanesi’nde kalmakta olan 

K. Ç. derneğimize yaptığı başvurusunda; belinde disk kayması olduğunu, kurumda hijyen 

sorunu olduğunu, hapishanede uyuz hastalığının olduğunu, uyuz olan insanların yemek 

bölümünde çalıştırıldığını, uyuz tedavisi yapıldığını fakat herhangi bir önlem alınmadığını, el 

işi malzemeleri olmasına rağmen çalışmasına izin verilmediğini, elbiselerini yıkatamadığını, 6 

kişilik koğuşta 14 kişi kaldıklarını beyan etmiştir.  

21.02.2020 tarihinde Menemen R Tipi Yarı Açık Hapishanesi’nde kalmakta olan 

S. Y. derneğimize yaptığı başvurusunda; bulunduğu koğuşta hasımlarının olduğunu, sevk 

için dilekçe vermesine rağmen reddedildiğini, tehdit edildiğini, koridorda yattığını ve can 

güvenliğinden şüphe duyduğunu beyan etmiştir.  

28.02.2020 tarihinde Menemen R Tipi Yarı Açık Hapishanesi’nde kalmakta olan 

R. P. derneğimize yaptığı başvurusunda; duyma engeli, böbrek yetmezliği, kalp ve şeker 

hastalıklarının bulunduğunu, ilaçların zamanında verilmediğini, sürekli hakarete uğradıklarını 

beyan etmiştir.  

 

İZMİR BUCA KAPALI/AÇIK HAPİSHANESİ: 

01.05.2020 tarihinde A. Ç. derneğimize yaptığı başvurusunda; kardeşi Y. K.’nin 

Buca Kapalı Hapishanesi’nde kaldığını, cezaevine girmeden bir yıl önce geçirdiği kaza 

sonucu ağır yaralandığını ve tedavisi sürerken cezaevine girdiğini, ayağında enfeksiyon 

olduğunu, hapishanede tedavisinin yapılmadığını, pansumanını kendisinin yaptığını beyan 

etmiştir.  

 

AKHİSAR T TİPİ KAPALI HAPİSHANESİ 

15.05.2020 tarihinde H. S. derneğimize yaptığı başvurusunda; Akhisar T Tipi 

Hapishanesi’nde kaldığını, düzenli ilaç kullandığını ve ilaçlarının aniden kesildiğini, ilacının 
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takibinin yapamadığını, antidepresan bir ilaç olduğu için takibin çok önemli olduğunu, ilaç 

bittiğinde günlerce ilaçsız kaldığını beyan etmiştir. 

11.09.2020 tarihinde S. İ. derneğimize yaptığı başvurusunda; oğlu E. P.’nın 

Manisa Akhisar T Tipi Kapalı Hapishanesinde kaldığını, kalp ritim bozukluğu, kemik erimesi, 

tansiyon, hipofiz hormon dengesizliği ve KOAH’ının olduğunu ve tedavisinin engellenmesi, 

kendisini sürekli tehdit eden adli tutukludan kaynaklı hücresinin değiştirilmesi, sürgün 

tehdidinin olmaması talebiyle açlık grevinde olduğunu beyan etmiştir.  

 

BALIKESİR BURHANİYE T TİPİ KAPALI HAPİSHANESİ 

02.09.2020 tarihinde S. Ş. derneğimize yaptığı başvurusunda; Burhaniye Balıkesir 

T Tipi Kapalı Hapishanesinde kaldığını, 2005 tarihinde gözaltına alındığında Türkçe 

bilmediğini, tercümanın aktardığına göre M. A. adında birinin yerine tutuklandığını 

öğrendiğini, tanıkların da kendisinin M. A. olmadığını onayladığını buna rağmen müebbet 

hapis cezası aldığını, 15 yıldır hukuksuz şekilde hapishanede tutulduğunu beyan etmiştir. 

 

 

Hapishanelerden gelen başvurular ve avukat görüşmeleri sonucunda tespit edilen 

ve hale devam eden hak ihlalleri: 

 Hapishanelerde bulaşıcı hastalıkların olduğu ve buna ilişkin yeterli tedbir ve 

önlemlerin alınmadığı, 

 Covid-19’a ilişkin kontrollerin, testlerin yapılmadığı, 

 Telefon görüşmelerinde kullanılan telefonların dezenfekte işleminin 

yapılmadığı, 

 Kantin fiyatlarının çok yüksek olduğu, 

 İşkence ve kötü muamele uygulamalarının olduğu, 

 Gardiyanlar tarafından mahpuslara darp ve şiddet uygulandığı, 

 Koğuşların kalabalık olduğu,  

 Sevk taleplerinin gerçekleştirilmediği, 

 Tedavi haklarının engellendiği, 

 Ayrımcılık yasağına aykırı davranışlarla karşılaştıkları, 

 Dilekçelere cevap verilmediği, 

 Yemeklerin kötü ve yetersiz olduğu, 

 Yemeklerin yere bırakıldığı, 

 Bağışıklık sistemini güçlendirici gıdaların tüketilmediği, 

 Bebeklerin kontrollerinin yapılmadığını, 

 Kitap, dergi ve gazete yasağı uygulandığı, 

 Mahpusların birbirleriyle ilişki kuramadıkları, 
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 Atölye, spor ve kültürel çalışmaların engellendiği, 

 Ortak alanların ve havalandırmanın az kullandırıldığı veya kullandırılmadığı, 

 Tecrit uygulamaları, 

 İlaçların, mamaların düzenli olarak verilmediği veya hiç verilmediği, 

 Yatacak yerlerin bulunmadığı, mahpusların dönüşümlü yataklarda yattığı veya 

yerde yattığı, 

 Hijyenik ortamın sağlanmadığı, 

 Hapishanelerde intihar ve ölümlerin yaşandığı, 

 Aramaların keyfi olması, arama sırasında eşyaların talan edildiği, eşyalara el 

konulduğu, hijyen kurallarına aykırı olarak aramaların gerçekleştirildiği, 

 Yasaklı olmayan kitap, dergi, gazetelerin verilmediği, 

 Mektuplara ve yazılı defter vs tarzı şeylere el konulması, 

 İletişim haklarının keyfi kullandırıldığı veya hiç kullandırılmadığı, 

 Hastaneye sevklerin gerçekleştirilmediği, 

 Ayrımcılık yasağına aykırı uygulanmaların gerçekleştiği, 

 Revire çıkartılmadıkları, 

 Yemek ve sıcak su gibi temel ihtiyaçların yetersiz karşılandığı veya hiç 

karşılanmadığı ve bunun ceza uygulaması şeklinde gerçekleştirildiği, 

 İHD ve diğer kurumlara gönderilen mektuplara el konulması, gönderilmemesi, 

 Görüşe çıkarılmama, 

 Özel eşyalarından yararlandırılmadıkları, 

 Battaniye, yastık gibi malzemelerin yırtık olduğu,  

 Temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yapılmadığı, 

 İçme suyunu kendilerinin temin ettiği ve paraları olmadığı takdirde 

ulaşamadıkları, 

 Mahpuslara eldiven, maske, kolonya ve dezenfektan verilmediği,  

 Suyun kısıtlı ve ölçüyle verildiği,  

 Temizlik malzemelerinin az miktarda verildiği veya hiç verilmediği, 

 Kantin fiyatlarının çok yüksek olduğu, 

 Bozulan musluk vb. sorunlar için mahpuslardan para alındığı, 

 Tuvalet ve banyoların bir tane olduğu, yetersiz olduğu ve hijyenik olmadığı, 

 Kürtçe-Türkçe yazılı savunmasına cezaevi idaresinin el koyduğu ve savunma 

hakkının engellendiği, 

 Keyfi hücre cezaları ve disiplin cezaları verildiği, 

 Koğuşlarda eşyalarını koyacakları yeterli alanın olmadığıdır, 

 Hapishane idarelerinin ve gardiyanların keyfi uygulamaları, 

 Ortak alanların ve havalandırmanın az kullandırıldığı veya kullandırılmadığı, 

 Tecrit uygulamaları, 

 İlaçların, mamaların düzenli olarak verilmediği veya hiç verilmediği, 

 Havalandırmadan ve diğer aktivitelerden yararlanamadıkları, 

 Aile ziyaretlerinin çok sınırlı olduğu veya yapılmadığı, 
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 Temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yapılmadığı, 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER:  

 

1. Sağlığa erişim hakkını engelleme ve tedavi sürecine uyulmaması işkence ve kötü 

muameledir, bu durum insanlık onuruna aykırıdır.  

 

 BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 10. Maddesinde 

“Özgürlüğünden mahrum brakılmış kişiler insani muamele ve insanın doğuştan 

kazandığı insan onuruna saygılı davranış görme hakkına sahiptir” düzenlemesi 

mevcuttur. 

 

 BM’nin işkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya 

Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelenmesi İçin El Klavuzunda 

(Istanbul Protokolü) “ahlaki olarak profesyonel meslek kuruluşlarının koyduğu 

standartlara” dikkat çekilmekte ve bunlara uyulmamasının suç olduğu ifade 

edilmektedir. İstanbul Protokolü gereği Dünya Tabipler Birliği ve Türk Tabipler 

Birliği’nin belirlediği kurallar hekimler için bağlayıcıdır.  

2. AİHS’nin 3. Maddesi olan “Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı 

muamele veya cezaya tabi tutulamaz” kuralı ile BM Kişisel ve Siyasal Haklar 

Uluslararası Sözleşmesi’nin 10. Maddesinde düzenlenen “Özgürlüğünden mahrum 

bırakılmış kişiler insani muamele ve insanın doğuştan kazandığı insan onuruna 

saygılı davranış görme hakkına sahiptir.”  ve Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün 46. maddesinin 9. fıkrasındaki 

“Arama ve sayımlar sırasında insan onuruna saygı esastır.” düzenlemelerin, arama ve 

sayımlarda gardiyanlar tarafından keyfi uygulamalar gösterilerek koğuşların talan 

edilmesi, mahpusları tahrik edici söylemlerde bulunulması bu  maddelerin ihlal 

edildiğini göstermektedir. 

3. Son yıllarda gittikçe artan disiplin cezalarının verilmesi, hücre cezalarının sayısının 

artması, hapishane idaresi bilgisi dahilinde olan veya olmayan mahpuslara yönelik 

gardiyanlar tarafından gerçekleştirilen ağır darp, kötü muamele ve işkence olaylarının 

kimi doktor raporlarında yer alırken kiminde ise hapishane doktorunun bu durumlarda 

rapor vermediği şeklinde gerçekleştirilen mahpus beyanları üzerine; Birleşmiş Milletler 

Mahpusların İşkenceye Karşı Korunmasında Sağlık Personeli Tıbbi Etik İlkeleri’nin 4. 

Ve 5. Maddeleri “hekimlerin bir mahpusa hücre veya başka bir cezalandırma yöntemi 

uygulanması için görüş bildirmesi hekim hasta ilişkisini zedelediği gibi işkence ve 

kötü muamele anlamına gelmektedir.” şeklindeki düzenlemeyi hatırlatarak hekimlerin 

ve sağlık personellerinin ayrıca en başta uluslararası sözleşmelerde yer alan, anayasa ve 

kanunlarda düzenlenen Ayrımcılık Yasağı’na uymaları gerektiği ve mesleki etik çizgiler 
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dahilinde mahpuslara yaklaşarak görevlerini yerlerine getirmeleri gerekmektedir. Bu 

durumun aksi halinde kötü muamele ve işkence suçuna görevini yerine getirmeyerek 

ortak olan hekim hakkında bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşlar tarafından etkili 

soruşturmaların yürütülmesi gerekmektedir. 

4. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 63. maddesinde "her 

hükümlüye yöresel iklime uygun nitelikte tek tip yatak ve yeterli sayıda yatak takımı 

verilir." denilmektedir, yine aynı maddede “oda ve kısımlarında iklim koşulları göz 

önüne alınarak yeterli yer, ışık, ısınma, havalandırma ve hijyen sağlanır." 

denilmektedir. Ancak birçok hapishanede koğuşlarda odanın alabileceği sayıdan daha 

fazla mahpus kalmakta ve bu durum aynı zamanda havalandırma ve hijyen sıkıntılarını 

da beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda hijyen idare tarafından sağlanması gereken 

bir ortamken koğuşların temizliği için gerekli deterjanlar idare tarafından 

karşılanmamakta mahpusların kendilerinin kantinden fahiş fiyatlara satın almaları 

dayatılmaktadır.  

5. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2006/2 sayılı "Cezaevleri Kuralları Hakkında 

Tavsiye Kararları" konulu tavsiye kararının 27.6 ve 27.7. paragrafları şöyledir: "27.6: 

Spor, oyunlar, kültürel faaliyetler, özel hobiler ve diğer boş zaman uğraşlarını 

kapsayan eğlendirici fırsatlar yaratılmalıdır ve mümkün olabildiğince mahpusların 

bu etkinlikleri organize etmelerine izin verilmelidir.27.7 : Mahpusların egzersiz 

esnasında ve eğlendirici faaliyetlere katılmaları için birbirleriyle bir araya 

gelmelerine izin verilmelidir." Bu düzenlemelere göre hem havalandırma kapılarının 

gerektiği gibi ve yasal mevzuata uygun saatte açılıp kapanması, spor aktiviteleri ve 

faaliyetlerin de yasal düzenlemelere uygun bir şekilde yaptırılması gerekmektedir.  

6. Yine Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2006/2 sayılı "Cezaevleri Kuralları 

Hakkında Tavsiye Kararları" konulu tavsiye kararında "özgürlüğünden yoksun 

bırakılan herkese, insan haklarına saygı çerçevesinde davranılmalıdır." denilmektedir. 

BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 10. Maddesinde de 

“Özgürlüğünden mahrum bırakılmış kişiler insani muamele ve insanın doğuştan 

kazandığı insan onuruna saygılı davranış görme hakkına sahiptir.” şeklinde bir 

düzenleme yer almaktadır. Ayrıca gerek ulusal mevzuatta gerekse de uluslararası 

sözleşmelerle adil yargılanma hakkı kapsamında savunma hakkı düzenlenmiştir.  Bu 

çerçevede hapishane idareleri tarafından mahpuslara uygulanan iletişim haklarının 

engellenmesi veya tamamen elinden alınması, mektuplarının verilmemesi veya dilekçe 

ve mektuplarına el konulması, savunmanın engellenmesi adil yargılanma hakkının 

engellenmesinin yanı sıra insan onuruna yakışmayacak bir yaklaşım olduğundan işkence 

ve kötü muamele kapsamında değerlendirilmelidir. Yasal olarak tanınmış olan bu hakları 

keyfi olarak engellenemez. 

7.  Başvuru ve şikâyetlerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve derhal gerekli mercilere 

ulaştırılması sağlanmalı. Adli ve idari mekanizmalar, yapılan başvuru ve şikayetlerle 
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ilgili etkin soruşturma yürütmelidir. Anayasa Mahkemesi’nin 2013/7907 numaralı 

kararında da belirttiği üzere, soruşturmanın işkence, eziyet ve insan haysiyeti ile 

bağdaşmayan muamele fiillerinin önlenmesi ve gerekiyorsa faillerin cezalandırılması 

bakımından yeterli bir etki doğurması gerekir. Aksi halde, bu tür olaylara karışanlara 

müsamaha ile yaklaşıldığı izlenimi uyandırmış olup bu durum işkence, eziyet ve insan 

haysiyeti ile bağdaşmayan muamele fiillerini gerçekleştirme temayülü olan kamu 

görevlilerini cesaretlendirebilecek ve bireylerin, belirtilen eylemlere karşı koruma 

görevi bakımından devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerini 

zedeleyebilecektir. 

 

8. Özellikle hasta mahpusların tedavilerinde gerçek anlamda sıkıntılar vardır. Rutin, belli 

zaman aralıkları ile kontrole götürülmeleri gereken hastalar götürülmemekte, değişik 

gerekçeler ileri sürülmektedir. Ayrıca özel yemek verilmesi gereken hastaların 

durumlarına uygun diyetlerin verilmesinde sorunlar vardır. Adli Tıp Kurumunun verdiği 

kararların yanlılığı ve bilimsellikten uzak yorumları ile güvenirliği yok edilmiştir. Bizler 

Tam teşekküllü diğer hastanelerin verdiği raporların da kabul edilmesini talep ediyoruz. 

AVRUPA KONSEYİ Bakanlar Komitesi’nin üye devletlere Avrupa Hapishane 

Kuralları hakkında 2 Nolu Tavsiye Kararı ‘’Özgürlüğünden yoksun bırakılmış herkese 

insan haklarına saygı çerçevesinde davranılmalıdır.’’ der. Dünya Tabipler Birliği 

Tokyo Bildirgesi’ne göre:“4. Hekim, tıbbi açıdan sorumlu olduğu kişinin bakımıyla 

ilgili bir karar verirken klinik yönden bütünüyle bağımsız olmalıdır. Hekimin temel 

görevi, izlediği kişilerin sıkıntılarını azaltmaktır; kişisel, toplumsal ya da politik hiçbir 

güdü, bu yüce amaçtan daha üstün sayılmayacaktır.” Kabul edilmektedir. 

 

9. Ailelerinden uzakta olan mahpusların, maddi koşullar ve hastalıklar nedeniyle 

gelemeyen ailelerine yakın cezaevlerine nakil talepleri kabul edilmelidir. AİHM, 

Abdulkerim Avşar (19302/09) ve Abdulkerim Tekin’in (49089/12) başvurularını 

inceleyerek 17 Eylül 2019 tarihinde, Türkiye hakkında ihlal kararı verdi. Ailelerinden 

uzak cezaevlerine nakledilen mahpusların hastalık sebebiyle ya da maddi sebeplerle 

kendilerini görmeye gelemeyen ailelerine yakın bir cezaevine nakledilme taleplerinin 

başvurucuların somut koşulları dikkate alınmadan reddedilmesi, Sözleşme’nin 8. 

maddesi altında özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlali olarak görüldü ve 

başvuruculara 6.000 Euro tazminat ödenmesine hükmetti. 

 

10. Mahpusların yeterli, düzenli ve sağlıklı gıdalara erişme hakkı ve bunu temin etme 

yükümlülüğü mevzuatlarda düzenlenmiş olup devletin sorumluluğunda olan mahpusların 

bu temel ihtiyaçları ve başta yaşam hakkı ile sağlık hakkını tehdit altına alan bu kyfi  

uygulamalar derhal sonlandırılmalı, özellikle hapishane koşulları gözetilerek hasta 

mahpusların diyetlerine uygun olacak şekilde, tüm mahpusların bağışıklık sistemi 

arttırıcı, yeterli ve sağlıklı besinlerin mahpuslara ulaştırılması sağlanmalıdır, yeterli ve 

sağlıklı besin ihtiyacının karşılanmaması insanlık onuruna aykırı kötü muamele olarak 

değerlendirilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ebedin Abi/Türkiye (B. 

No: 10839/09, 13/3/2018) bireysel başvurusunda hasta tutuklu veya hükümlüye diyete 

uygun yemek sağlanmaması ile ilgili olarak insanlık onuruyla bağdaşmayan muamele 

yasağının ihlal edildiğine hükmetmiştir. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2210839/09%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2210839/09%22]}
http://www.bireyselbasvuru.com.tr/anayasa-mahkemesine-bireysel-basvuru/
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11. Hapishanelerde meydana gelen intihar vakalarının önüne geçmek için mahpusların 

ruh ve bedensel bütünlüklerine yönelik tehditler ortadan kaldırılmalı, hapishane 

psikologlarının Ayrımcılık Yasası’na aykırı ve meslek etiği kuralları gereği mahpusları 

kontrol etmesi ve gerekli desteği ve tedaviyi sağlaması gerekmektedir. Gerekli inceleme 

ve araştırmalar yürütülerek, önlemi almayan ve etkisi olan kişi ve kişiler varsa tespit 

edilerek etkin soruşturma yürütülmeli ve cezai yaptırımları uygulanmalıdır. 

 

12. 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, temizlik malzemelerinin, maske ve eldiven 

gibi bu süreçte kullanılacak gerekli malzemenin mahpuslara ücretsiz temin edilmesi 

gerekmektedir. Hapishanelerde de çevresel ve kişisel hijyenin sağlanması için gerekli 

önlemleri almak hastalığın yaygınlaşmasını önlemek için azami özen göstermek 

hapishane idarelerinin ve devletin temel sorumluğudur. 

- Kalabalık koğuşların sayıları azaltılarak sağlıklı ortam koşulları yaratılmalı, 

- Hapishanelerdeki banyo, tuvalet gibi ortak alanların sürekli ve düzenli olarak 

dezenfekte edilmesi, 

- Mahpusların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesinin sağlanması, bağışıklık 

sistemini güçlendirici vitamin takviyesi yapılması, 

- Risk grubunda ve kişisel hijyenlerini sağlamakta yetersiz olan kronik hasta, 

engelli, yaşlı, çocuklu, hamile mahpusların adli kontrol yoluyla cezalarının 

ertelenmesi gündeme alınmalı aksi takdirde öncelikle bu mahpusların kalabalık 

koğuşlar yerine kapasitesi ve hijyen koşulları uygun ortamlarda tutulmasının 

sağlanması, 

- 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, 

- 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, 

- Sağlık çalışanları başta olmak üzere mahpuslarla temas eden tüm çalışanlara 

koruyucu giysi ve malzeme temin edilmesi, özellikle risk grubunda olan 
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çalışanlar başta olmak üzere tüm hapishane çalışanları için çalışma koşullarını 

da kapsayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması, keyfiyetin önlenmesi, 

- Kurumda düzenli ve yeterli sayıda sağlık personelinin bulunması (sayının 

arttırılması), 

- Hasta mahpusların özellikle kronik hasta olan mahpusların ilaçları düzenli 

verilmeli ve tedavileri düzenli yapılmalı, kontrolleri bir doktor tarafından 

sağlanmalıdır, 

- Tüm mahpus, hapishane çalışanı ve mahpus yakınlarından olası belirtiler 

gösteren kişilerin testlerinin hızlı ve güvenilir şekilde yapılabilmesi için gerekli 

önlemlerin alınması, 

- Görüşlerin yapıldığı alanlarda mahpusların görüş haklarını ihlal etmeyecek 

şekilde hızla önlemlerin artırılması ve alanların sıklıkla dezenfekte edilmesi, 

mahpusların yakınlarıyla haberleşebilmesi için imkanların arttırılması, 

- Telefon görüşmelerinde kullanılan telefonların dezenfekte işleminin görevliler 

aracılığıyla her mahpus görüşmesinden önce ve sonra yapılması sağlanmalı,  

- Hapishanelere yakın yerlerde bulunan hastanelerde ve mahpuslara sağlık 

hizmeti verilen sağlık kurumlarında uygun–yeterli sağlık hizmeti verilebilmesi 

için gerekli önlemlerin alınması, 

- Mahpusların sağlık kurumlarına ve hastanelere ring araçlarıyla değil; daha 

hijyenik ve sağlığa uygun araçlarla taşınması, 

- Sağlık gerekçesiyle alınacak önlemlerin mahpusların temel haklarını ihlal 

etmeyecek şekilde uygulanmasına özen gösterilmesi, 

- İçme suyunun ücretsiz verilmesi ve sıcak suya erişim kısıtlılığı ortadan 

kaldırılmalı, 

- Gardiyanlar tarafından gerçekleştirilen koğuş aramalarının keyfiyetten uzak, 

mevzuata uygun ve Pandemi sürecinde gerekli önlem ve tedbirlere uygun 

olarak hareket edilmeli,  

- Hapishane idaresinin ve gardiyanların keyfi tutumlarının önüne geçilmesi, 

- Karantina Koğuşu olarak adlandırılan koğuşlarda hijyen sağlanmalı ve 

mahpusların 14 günlük karantina süreçleri hapishane dışarısına gerek hastane 

gerekse de mahkeme veya başkaca sebeplerle çıkarılan ve karantina koğuşuna 

getirilen yeni mahpuslarla bu sürenin tekrar yeniden sıfırdan başlatılması da bu 

alanda daha çok vakit geçirilmesine sebep olmakta ve ihlalleri daha da 

artırmakta olduğu için düzenlemenin iyileştirilmesi sağlanmalı, 
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- Hapishanelerde Korona Virüs salgını ile ilgili alınan ve alınacak önlemler ile 

alınacak sonuçlar konusunda başta mahpusların aile ve avukatları olmak üzere 

kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

13. Mevcut uygulamalara yönelik birçok hapishaneden toplu başvurular yapılmış, salgın 

bahane edilerek sosyal haklara getirilen kısıtlamaların kalıcı hale getirildiği ve bu 

şekilde mahpuslar yönünden tecrit uygulamasının ağırlaştırıldığı belirtilmiştir. 

  

14. Disiplin cezalarına bağlı olarak infaz yakma uygulamasına eklenen şartlı tahliye için 

iyi halli olma zorunluluğu ve iyi halli olmanın keyfi değerlendirmelere imkan veren ağır 

şartlarının bu tabloyu giderek ağırlaştıracağı ve hapishanelerde yaşanan hak ihlallerinin 

keyfi uygulamalarla daha da artacağı görülmektedir. 

 

15. İmralı Hapishanesi’nde kalmakta olan Abdullah Öcalan ve diğer mahpuslar üzerinde 

uygulanan ağır tecrit, bu tecrit koşullarının diğer hapishanelere de yaygınlaştırılması ve 

hak ihlallerine karşı mahpuslar, 27 Kasım’da başladıkları açlık grevini halen 5 er günlük 

dönüşümlü olarak sürdürmektedirler. Bu nedenle tecrit uygulamasına derhal son 

verilmelidir. 
 

16. Hapishanelere bağımsız sağlık kurumlarının girmesine ve inceleme yapmasına izin 

verilmelidir. Hapishanelerin denetiminde başta bağımsız meslek kuruluşları ve insan 

hakları örgütleri olmak üzere ilgili kuruluşların yer alacakları şekilde yasal 

düzenlemeler yapılarak, incelemeye açılması sağlanmalıdır.  

Son olarak yinelemekte fayda görüyoruz ki; 

Anayasa’da her vatandaşın onurlu bir hayat sürdürme hakkına doğuştan sahip 

olduğu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nun 17. maddesinde 

kimsenin insan haysiyetiyle bağdaşmayan muameleye tabi tutulamayacağı, Ceza ve 

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu md. 2., Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi 

ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük md. 4., Medeni ve Siyasal Haklara 

İlişkin Uluslararası Sözleşmesi md. 7. ve 10., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi md. 3., 

İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı 

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi md. 2.’de, özgürlüğünden mahrum bırakılmış kişilerin 

insani muamele ve insanın doğuştan kazandığı insan onuruna saygılı davranış görme 

hakkına sahip olduğu, hürriyeti bağlayıcı cezanın zorunlu kıldığı hürriyetten yoksunluğun, 

insan onuruna saygının korunmasını sağlayan maddi ve manevi koşullar altında 

çektirileceği, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve 

onur kırıcı davranışlarda bulunulamayacağı şeklinde düzenlenmiştir. Türkiye’nin taraf ve 

imzacı olduğu hem insan hakları sözleşmeleri hem de uluslararası (Birleşmiş Milletler ve 

Avrupa Cezaevi Şartnameleri) diğer sözleşmelerde de infazın amacı olan iyileştirme ve 

mahpusları topluma kazandırmanın aksine ikinci bir cezalandırma yöntemi olarak 

hapishaneler kullanılmaktadır. Bu açıkça hem Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

Hakkında Kanun’un (CGTİK) hem de uluslararası sözleşmelerin ihlalidir.  

 Başvuru ve şikâyetlerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve derhal gerekli mercilere 
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ulaştırılması sağlanmalı.  

 

 Adli ve idari mekanizmalar, yapılan başvuru ve şikayetlerle ilgili etkin soruşturma 

yürütmelidir. 

 

 Hapishane rejimi, fiziki koşullar ve uygulanan muameleler hakkında etkili bir idari ve 

yargısal denetim sağlanmalı.  

 

 Mahpusların aile ve dış dünya ile temas hakkı engellenmemelidir.  

 

 Mahpuslar uluslararası ve ulusal mevzuatın emrettiği şekilde ailelerine ve avukatlarına 

mümkün olduğunca yakın hapishanelere sevk edilmelidir.  

 

 Gazete, dergi, radyo, kıyafet, mektup ve kitap kısıtlaması vb. gibi çağ dışı yaklaşımlar 

terk edilmelidir. 

 

 Anadilde görüşme, yazışma ve savunma hakları yasal güvence altına alınmalı, keyfi 

engellemeler kaldırılmalı.  

 

 Mekan ve üst aramaları insan onuruna aykırı olmamalıdır.  

 

 Adeta mahpusları sindirme araçları haline gelen, disiplin cezalarında insan haklarına 

aykırı yasal düzenlemeler kaldırılmalı, pratikten kaynaklanan hukuka aykırılıklar 

giderilmelidir.  

 

 Mahpuslara yaşatılan işkence ortamından derhal vazgeçilmeli, mahpuslara uluslararası 

hukukun emrettiği şekilde insan onuruna yaraşır bir şekilde bir muamele 

gösterilmelidir.  

 

 Yerel ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde, "bağımsız" ulusal ve 

uluslararası heyetlerin etkin denetim mekanizmalarının oluşturulmasının önü 

açılmalıdır.  

 

 Hapishane hekimi ve tıbbi personelinin İstanbul Protokolü eğitimi almaları 

sağlanmalıdır.  

 

 Mahpuslar üzerindeki tecrit uygulamaları derhal kaldırılmalıdır.  

 

 Mahpusların, sosyal ve kültürel aktivitelerindeki kısıtlamaları kaldırılmalıdır. 

 

 Mahpuslarla ilgili olarak “ayrımcılık yasağına” aykırı düzenleme ve uygulamalardan 

vazgeçilmelidir. 

 

 Başta yaşam hakkı göz önüne alınarak sağlığa ve tedaviye erişim haklarının önündeki 

engeller ve kısıtlamalar kaldırılmalıdır. 

 Pandemi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere bu alanda çalışan kurum 

ve kuruluşların önerileri dikkate alınarak bu uyarılara uygun önlem ve tedbirler alınıp, 

düzenli olarak kontrolleri sağlanmalıdır. 
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İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan mahpuslar için daha önce 

de açlık grevleri yapılmış, bu grevlerin etkisi ile tecrit geçici olarak kaldırılmış, ancak 7 

Ağustos 2019 tarihinden beri görüş yasakları yeniden devreye girmiştir. Bu durum BM 

Mandela Kuralarına, CPT tavsiyelerine ve 5275 sayılı İnfaz Kanunu’na aykırıdır. Adalet 

Bakanlığı tarafından bir an önce yasal olmayan bu uygulamaya son verilmeli, gerek avukat 

gerekse aile görüşleri yaptırılmalıdır. 

 

Ayrıca tüm hapishanelerde yaşanan hak ihlallerine son verilerek, kişi onuruna yakışır 

muamele yapılması, mahpuslara yönelik işkence, kötü muamele ve insan onuruna aykırı 

davranış yasağı kapsamında muamelelerin ve diğer hak ihlallerinin ortadan kaldırılması, hasta 

mahpusların tedavilerinin aksatılmadan yapılması, hastane sevkleri sonrası karantina 

koşullarının tecrit işkencesi uygulamasına dönüştürülmesinin önlenmesi hususunda Adalet 

Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 

Kamu Denetçiliği Kurumları ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar görevlerini yapmalıdır. 

Tüm bu hak ihlalleri göz önüne alındığında mahpusu insan saymayan zihniyet gerek 

yasal düzenlemelerde gerek uygulamadaki keyfiyet, etik olmayan yaklaşımlar ve bürokratik 

engeller mahpuslar için insani olmayan bir tablonun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  

Biz insan hakları savunucuları her ne konumda ve durumda olurlarsa olsunlar 

insanların insan onuruna yakışır bir şekilde yaşam haklarını savunuruz.  

Yetkililerden hapishanelerdeki mahpusların insan onuruna yakışır bir şekilde yaşama 

hakları olduğunu hatırlatarak; bu kadar hak ihlalinin olduğu bir ortamda insanca yaşamanın 

mümkün olamayacağından dolayı hapishanelerin koşullarının hemen düzeltilmesini ve hak 

ihlallerinin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz.  

 

HAK İHLALLERİ ÇETELESİ: 

Mahpus yakınlarının başvuruları, mahpusların mektuplar ve faxlar yolu ve basın – 

yayın yolu ile derlediğimiz bilgilerden ortaya çıkan sonuca göre, ülkenin genelinde olduğu 

gibi hapishanelerde de OHAL döneminden kalma hak ihlalleri kalıcılaşmıştır. Gelen 

genelgelerin hapishane yönetimlerince uygulanması değişiklik göstermekte böylelikle 

uygulamada keyfilik ortaya çıkmaktadır. Özellikle hasta mahpusların tedavilerinde gerçek 

anlamda sıkıntılar vardır. Rutin, belli zaman aralıkları ile kontrole götürülmeleri gereken 

hastalar götürülmemekte, değişik gerekçeler (araç yok, eleman yok…) ileri sürülmektedir. 

Ayrıca özel yemek verilmesi gereken hastaların durumlarına uygun diyetlerin verilmesinde 

sorunlar vardır. Adli Tıp Kurumunun verdiği kararların yanlılığı ve bilimsellikten uzak 

yorumları ile ATK’nin güvenirliği yok edilmiştir. Pandemi sürecinde bu sorunlar, pandemi 

gerekçe gösterilerek arttırılmış; koğuş kapasitesinin üstünde kalım fiziksel mesafe ve hijyen 

düşünüldüğünde ortaya daha vahim bir tablo çıkartmıştır. Mahpuslardan bize gelen başvurular 

raporlarımıza 1 olarak yansımakta fakat başvurulan konuların koğuşun tümüne uygulandığı 
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anlaşılmaktadır. 2020 yılında 10 kişi açlık grevine veya ölüm orucuna girmiş, ölüm orucuna 

girmiş olan Mustafa Koçak hayatını kaybetmiş, ölüm orucundaki mahpuslardan 5’i işkenceye 

ve zorla tıbbi müdahaleye maruz kalmış, 2 mahpus şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş, 3 

mahpusun hapishanede can güvenliği sağlanmamış, 4 mahpus temel ihtiyaçlarının 

karşılanmadığı ve sağlıksız beslendikleri gerekçesiyle başvuruda bulunmuş, 18 hasta mahpus 

başvurusu gelmiş, 7 hasta mahpus hastaneye götürülmemiş, 1 hamile mahpus sağlığa 

ulaşamamış, 53 ağır hasta mahpus COVİD19 sürecinde tahliye edilmemiş, 24 tedavi engeli 

yaşanmış, temizlik malzemelerinin temin edilememesi nedeniyle 7 başvuruda bulunulmuş, 

temizlik malzemelerinin az verildiğine dair 8 başvuruda bulunulmuş, 1 duruşmalara 

götürülmediklerine dair başvuru yapılmış, 32 mahpus hapishanede hijyen kurallarına 

uyulmadığına dair başvuruda bulunmuş, 28 mahpus COVİD19 ve uyuz gibi salgın 

hastalıklara karşı önlem alınmadığını beyan etmiş, 2 mahpus düşük ücretle çalıştırılmış, 

hapishanede keyfi yasaklar olduğuna dair 2 mahpus başvuruda bulunmuş, 61 mahpus koğuş 

kapasitesinin üzerinde kaldıklarını beyan etmiş, 5 sevk etmeme başvurusunda bulunulmuş, 

Kürtçe savunma engellenmiş, 8 hukuksuz hücre ve görüş yasağı verilmiş, 14 kişi hapishanede 

darp edilmiş, ilaçların verilmediğine dair 5 başvuru yapılmış, 70 mahpus COVİD19’a 

yakalanmış, 10 mahpus tıbbi maskenin verilmediğine ve fahiş fiyatlara satıldığına dair 

başvuruda bulunmuş, 6 mahpus kitapların ve mektupların verilmediğine dair başvuruda 

bulunmuş, 2 hapishane doktoru COVİD19 olmasına rağmen hapishanede yeterli önlem 

alınmamış, temizlik, gıda vb ihtiyaçların fahiş fiyatlara satıldığına dair 5 başvuruda 

bulunulmuş, 3 spor ve ortak görüşlere çıkarılmama başvurusu gelmiş, 1 mahpus sıcak suya 

ulaşmada sorun olduğunu beyan etmiş, 3 mahpus aramaların koğuşlar dağıtılarak yapıldığını 

beyan etmiş, 33 mahpus siyasi mahpus olmaları gerekçesiyle infaz indiriminden 

yararlandırılmamış, 1 mahpus tehdit edilmiş, 24 mahpusun dilekçe hakkı engellenmiş, 11 

infaz koruma memuru COVİD19’a yakalanmış ve mahpuslarda hayati tehlike oluşturmuş, 

sıcak suya ulaşmada sorun, tehdit, havalandırmaya çıkarmama, ayakta sayım, avukat 

kısıtlaması, çıplak arama, sosyal faaliyetlerin kısıtlanması alanlarında da birer başvuruda 

bulunulmuştur. 2020 yılında hapishane alanında toplamda 467 hak ihlali gerçekleşmiştir. 

 

İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi 

Hapishane Komisyonu 

İNSAN HAKLARI İLE İNSANDIR! 

            


