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MARDİN E TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE YAŞANAN HAK İHLALLERİNE                    

               İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRME RAPORU 

  

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde tutulmakta olan çok sayıda mahpusun küresel ölçekte yaşanan ve etkisi 

halen devam eden koronavirüs ( Covid-19 ) salgın sürecinde sağlığa erişim hakkı başta olmak üzere bir takım 

haklarına getirilen kısıtlamalar,  27 Kasım 2020 tarihinden beri süresiz – dönüşümlü olarak başlatılan açlık 

grevleri, cezaevinde meydana gelen sevk/nakiller ve yaşanan diğer hak ihlallerine ilişkin sorun ve sıkıntılarla 

ilgili bilgilendirilmemiz üzerine, öncelikle mahpusların sağlık durumları hakkında bilgi edinmek, yine iddia 

edilen hak ihlallerinin gözlemi, tespiti ve çözümü konusundaki görüş ve önerilerimizi ilgili mercilerin 

dikkatine sunmak ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla Mardin Barosu İnsan Hakları Ve Cezaevi Komisyonu 

avukatlarından oluşan heyetle Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ocak-Şubat-Mart 

aylarına ilişkin söz konusu görüşmeler ile gözlem, tespit ve önerilerimiz aşağıdaki gibidir: 

 

MARDİN E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA BULUNAN MAHPUSLAR İLE YAPILAN 
AVUKAT  GÖRÜŞMELERİ: 

 

1-Görüşülen Mahpus: M.A  ( HÜKÜM ÖZLÜ )  

‘’ 20 kişilik D-16 koğuşunda kalmaktayım.  4,5 yıldır Cezaevindeyim.  Pandemi süreci ile birlikte bütün 

sosyal aktivitelerimiz iptal edildi. Burada her türlü hak talebimiz hapishane yönetimi tarafından pandemi 

bahanesiyle reddedilmektedir. Ancak koğuşta 20 kişi kalıyor olmamıza rağmen gardiyanlar 20 kişilik bir ekiple 

koğuşlarımıza gelmekte ve arama yapmaktadırlar. Küçücük alanda 40 kişi bulunmuş oluyoruz.  Bizleri Cezaevi 

dışına (adliye, hastane vs. )çıkarmaları gerektiğinde ise ısrarla maskelerimizin çıkarılması isteniyor.  

Hastaneye gidiş gelişlerde jandarma tarafından arama yapılmakta ve  jandarma ekipleri bizlere oldukça 

sıkıntı çıkarmaktadır. Özellikle de jandarma tarafından maskelerimizin indirilmesi isteniyor ve ağzımızın içi 

aranıyor. Bu uygulama son zamanlarda meydana geldi ve gittikçe sıklaşıyor. Pandemi sürecinden dolayı ağız 

içi aramayı kabul etmeyen ve bu duruma tepki gösteren birçok arkadaşımız hakkında soruşturma başlatıldı. 

Hijyen açısından ise cezaevi yönetiminin aldığı ek bir tedbir yok. Temizlik malzemesi olarak sadece 

çamaşır suyu verilmektedir. Haftada bir,  yarım çay bardağı kadar çamaşır suyu koğuşa verilmekte. O yarım 

bardak çamaşır suyuyla gerekli hijyeni sağlamaya çalışıyoruz. Ancak 20 kişilik koğuşa göre pek de bir anlam 
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ifade etmiyor. Kimseye yetmiyor.  10 günde bir tuvalet ve banyolar dezenfekte ediliyor.  Testler yapılmıyor. 

Sadece cezaevi dışına çıkılması gerektiği zaman test yapılıyor ancak test sonuçlarından haberimiz olmuyor.  

Arkadaşlarımızı dışarıdan getirdiklerinde direkt karantina odasına götürüyorlar.  

İki haftada bir, bir grup sürgün ediliyor. 2 hafta önce gece saatlerinde bizleri uyandırıp koğuştan 14 

arkadaşımızı apar topar sürgün ettiler. İlk defa böyle bir şey oldu. Sevk taleplerimiz var ancak her defasında 

reddediliyor.   

   Şu an hapishanelerde başlatılan açlık grevi 105. Gününü tamamladı.(10.03.2021) Mardin E tipi 

Hapishanesinde 11.03.2021 tarihi itibariyle 21. Grup açlık grevine başlamış olacaktır. 18. Gruba kadar her 

seferinde 5 kişi greve giriyorken, 18. Gruptan sonra 2’şer kişi girmeye başladı. Sayının azalması yapılan 

sürgünlere bağlıdır. Grevdekilere günde bir kez tansiyon ve kilo ölçümü yapılmaktadır. 

   Son dönemlerde çok sık şekilde aramalar yapılmaya başlandı.  İki üç günde bir arama yapılıyor. 

Kürtçe kitaplarımızı  “tercüme edemiyoruz” diyerek bize vermiyorlar. Türkçe kitapları da 15-20 gün 

incelemeden sonra veriyorlar.  

   Son zamanlarda yüksek tutarda elektrik faturası gelmeye başladı. En son ise bizlere 300 TL fatura 

gelmiş olduğu söylendi.  İtirazımız üzerine 150 TL’ye indi. Bizler de cezaevi yönetimi hakkında suç duyurusunda 

bulunduk, ancak savcılık takipsizlik kararı verdi.” şeklinde beyanlarda bulunmuştur. 

 

2-Görüşülen Mahpus:  A.İ. (HÜKÜM  ÖZLÜ) 

‘’D-14 koğuşunda kalmaktayım. 4,5 yıldır hapishanedeyim. Maalesef ki hapishanelerde hak ihlalleri 

bitmiyor. Pandemi süreciyle birlikte bu ihlaller çoğaldı. Temizlik malzemesi olarak 10-15 kişilik koğuşa yarım 

çay bardağı kadar çamaşır suyu verilerek bir haftamızı o yarım bardak çamaşır suyu ile  idare etmemiz 

isteniyor. Onun dışında bütün temizlik materyallerini kendi imkânlarımızla kurum kantininden alıyoruz.  

Toplamda 4 koğuş var. 1 tane de karantina koğuşu var. Hastane veya mahkemeye gidip dönenler 

direkt karantina koğuşunda 15 gün tutulmaktadır. Ve testler yapılmamakta yapılsa bile sonuçlardan 

haberimiz olamamaktadır. Karantina için ayrılan odalar, hücreler hijyenik değil ve hijyen koşulları 

sağlanmamakta, yaşam malzemesi anlamında hiçbir şey yok. Buna rağmen mahpuslar fahiş fiyata bunlara 

kantinden zar zor ulaşabilmektedir. Koğuşların hijyenik olmadığı gibi dezenfektan vb. temizlik malzemeleri de 

koğuşlara verilmemektedir. 

 

10 günde bir temizlik yapılıyor. Tüm faaliyetler ve aktiviteler pandemi gerekçe gösterilerek 

durduruldu. Taleplerimiz, pandemi bahanesiyle reddediliyor. Ancak her gün bizleri sayıma geldiklerinde 

koğuşa 10-20 gardiyan beraber geliyor. Amaçları, üzerimizde psikolojik baskı uygulamaktır. Sosyal 

ekinliklerimiz yok. Pandemi bahanesiyle durdurulmuştu ancak her yerde normalleşme sürecine girildi. Bizde 

normale dönen bir şey yok hatta tam tecrit uygulanıyor da denilebilir.  

   Pandemiden önce olamayan durumlar bile artık pandemi adı altında bizlere uygulanmaktadır. 

Koğuşlarımız sıklıkla aranmaya başlandı. Haftada 2-3 kez gardiyanlar gelip arama yapmaktadırlar. Duvarları, 

zeminleri her yeri arıyorlar. Sebebini sorduğumuzda “Adalet Bakanlığı’nın genelgesi var. O yüzden arıyoruz” 

diyorlar. Bu durum pandemiden önce yoktu.  
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   Covid testi yapılmıyor. Ancak hastane ya da mahkemeye gidilmesi gerektiği zaman test yapılıyor. Ve 

dönüşlerde karantina odasına alınmaktayız.  Sadece bir tane karantina odası var. Ve hijyen konusunda 

oldukça yetersiz. Dezenfektan, kolonya, ıslak mendil koğuşlarımıza verilmemektedir.  

   Mardin Cezaevinde 20. Grup açlık grevini bitirmek üzere ve 21. Grup devralacaktır. 5 günde bir 

dönüşüm yapılmaktadır. İlk başlarda 5 kişi greve giriyorken bu sayı 2 ye inmiş durumda. Grevdekilere günde 

bir kez tansiyon ve kilo ölçümü yapılmakta. Şeker ihtiyaçları ise karşılanmamaktadır. Bizler kendi 

imkânlarımızla kantinden aldıklarımızla grevdekilerin şeker ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz.  

   İki hafta önce gardiyanlar sabahın erken saatlerinde koğuşa gelerek  “Uyanın müdür sizlerle 

görüşecek.” diyerek  bizleri uyandırdılar.  Ne olduğunu anlamadık önce. Sonra hemen 14 arkadaşımızın covid 

testi yapıldı ve hemen 1 saat içerisinde koğuştan çıkarılıp sürgün edildiler. 5 kişi Şanlıurfa’ya 9 kişi de 

Diyarbakır’a sürgün edildi.  Daha önce böyle bir durum ile karşılaşmamıştık. Sürgünler sıklıkla yapılamaya 

başlandı. 

   Son zamanlarda elektrik faturalarımız çok yüksek gelmeye başladı. En son faturanın 300 tl geldiği 

bizlere söylendi. Bizler de toplu olarak itiraz ettik, bunun üzerine faturanın 150 olduğunu söylediler.  Bu durum 

bizleri endişelendirdi. Belki de sürekli bizleri böyle kandırıyorlardı.  Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda 

bulunduk ancak savcılıkça takipsizlik kararı verildi. 

   Ailemle telefonla konuştuğumda ailem ve arkadaşlarım tarafından bana mektup yazıldığı 

söylenmektedir. Ancak aylardır elime geçen herhangi bir mektup yok. Dergiler kabul edilmiyor. Türkçe kitaplar 

15-20 gün incelendikten sonra veriliyor. Kürtçe kitaplar verilmiyor. Gazeteler ise bazen veriliyor bazen de 

verilmiyor.” Şeklinde beyanlarda bulundu.  

    

3-Görüşülen Mahpus: N.K.– ( HÜKÜM ÖZLÜ ) 

“D-14 koğuşunda kalmaktayım. 5 yıldır bu cezaevindeyim. Pandemi başladığında ilk zamanlarda 

koğuşlar dezenfekte ediliyordu başka da bir tedbir yoktu. Şimdi ise 10 günde bir temizlik yapılıyor. 

Pandemiden beri açık ve kapalı görüşlerimiz kaldırılmıştı. Son iki aydır kapalı görüşlerimiz yapılmaya başlandı. 

Pandeminin ilk zamanlarında koğuşta covid-19 belirtileri çıkmaya başladı. Hatta koğuşun tamamında bu 

belirtiler vardı. Ancak testlerimiz yapılmadı ve aynı süreçte gardiyanların pozitif çıkmış olduklarını öğrendik. 

Bizlerde ise belirtiler olmasına rağmen test yapılmadı ve herhangi bir tedbir alınmadı.  

Doktor bize savcının test ve hastaneye götürülme konusunda izin vermediğini söyledi. 15 gün 

boyunca biz o belirtileri taşıdık kimse bizimle ilgilenmedi, hastaneye götürülmedik, testlerimiz yapılmadı. 

Sinema ve spor aktivitelerimiz pandeminin başından bu yana yasaklanmış durumda. Pandemi 

bahanesiyle tam tecrit durumunu yaşıyoruz. Aktivitelerimiz, etkinliklerimiz iptal edilmiş durumdadır. Ancak 

koğuşta herhangi bir tedbir alınmıyor ve son iki aydır var olan küçük tedbirler de kalktı.  

Cezaevinden isteğe bağlı nakil taleplerimiz pandemi gerekçesiyle reddedilirken zorunlu nakiller ise 

yapılmaya devam etmektedir. Ve halende zorunlu sevkler, sürgünler yapılmaktadır. Son 3 ayda 30 dan fazla 

mahpus değişik cezaevlerine (Van, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa) sürgün edildi. 

Son iki aydır kalabalık sayıda kişi ile baskın yapar gibi arama yapılmaktadır. Bazen 12 kişilik koğuşa 

20 gardiyan beraber gelerek arama yapmaktadırlar. Eskiden bu kadar sık arama yapılmazdı. Şimdi ise 2-3 
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günde bir, saat fark etmeksizin koğuşa dalıyorlar. Yaklaşık 15 gün önce gece saatlerinde “Hazırlanın sevkiniz 

çıktı.”  deyip koğuşa girdiler. Öncesinden haber verilmemişti bizlere. Ve o gün aynı saat içerisinde 14 

arkadaşımızın testleri yapılıp arkadaşlarımızı sürgün ettiler.  

Cezası 1 yılın altına düşenler denetimli serbestlikten yararlandırılmıyor. Denetimli serbestlikten 

faydalana bilmemiz için onların belirledikleri koğuşa geçmemiz isteniliyor.   

Bir diğer durum ise devam eden açlık grevleri hakkındadır. Açlık grevleri tecritin kaldırılması talebiyle 

yapılıyor.5 günde bir dönüşümlü olarak 2 kişi greve girmektedir.  Şu anda Özgür SAĞLAM ve Baran YALÇIN 

grevdedir(10.03.2021).  Grevin başlangıcından beri doktorlar günde bir defa tansiyon ve kilo ölçümü 

yapmaktadır.  

Hastane gidiş gelişlerde jandarmanın onur kırıcı davranışlarına maruz kalıyoruz. Jandarma 

kıyafetlerimizi çıkarmamızı istiyor, maskelerimizi indirip ağzımızın içini aramak istiyor.  Pandemi sürecinde 

ağzımızın içi aranıyor olması bizi şaşırtıyor. Bu durumlara tepki gösterdiğimizde ya hastaneye sevklerimiz iptal 

ediliyor ya da hakkımızda soruşturma başlatılıyor. Bu konuda bizler de suç duyurusunda bulunduk ancak her 

defasında takipsizlik kararı veriliyor.”  Şeklinde beyanlarda bulunmuştur. 

 
 

4-Görüşülen Mahpus: B.A.  – ( HÜKÜM ÖZLÜ ) 

“Ben daha önceki açlık grevinde yer alıyordum. Önceki grevden beridir süregelen rahatsızlıklarım 

bulunmaktadır. Damar yollarım halen tıkalı olduğu için ilaç kullanmam gerek ve hastaneye gidip muayene 

olduktan sonra ilaç almam lazım. Ancak hastaneye sevkim olduğu zamanlarda jandarmanın ve 

gardiyanlarının onur kırıcı davranışlarından dolayı hastaneye gitmeyi hep ertelemek zorunda kaldım. Hastane 

sevklerinde gardiyanlar bizi hapishane binasından çıkardıktan sonra jandarmalara teslim ediyor. Jandarmalar 

ise sanki hiç aranmamışız gibi tekrardan bizi aramak istiyor.  Maskelerimiz indiriliyor, ağız içi aramalar, varsa 

montumuzun çıkarılmasını, tişörtlerin içi aranmaktadır. Her defasında aynı muameleye maruz kalmaktayız. 

Ocak ayında ben hastaneye gitmek için hazırlandım fakat gardiyanların alanına jandarmanın ve askerlerin 

giriş yapması ve onların hakaretlerinde dolayı hastaneye  gitmeyeceğimi belirttim. Bu tür durumlardan 

kaynaklı olarak hastaneye gidişimi ocak ayından beridir ertelemek zorunda kaldım. 

Sonrasında ise yine psikolojik ve sözlü şiddete maruz kaldım. O günden beridir devam eden sağlık 

sorunlarıma karşın halen hastaneye gidemedim. Fakat önümüzdeki hafta bu keyfi uygulamalara maruz 

kalacağımı bilmeme rağmen gitmek zorundayım. Ve ayrıca hasta-doktor muayeneleri koğuşların kapı 

mazgallarından yapılmaya devam ediyor.” Şeklinde beyanlarda bulunmuştur. 

 

5-Görüşülen Mahpus: Y.E– ( HÜKÜM ÖZLÜ ) 

“D- 15 koğuşunda kalmaktayım. Pandemi başladığından beri çoğu haklarımıza kısıtlama getirildi. 

Ancak cezaevi müdürlerimizin değişmesiyle tüm haklarımız elimizden alındı. Yeni gelen 1. Ve 2. Müdür tüm 

faaliyetlerimizi durdurdu. Müdürler ‘Biz burayı size cehennem yapacağız. Biz ne istersek onu yapacaksınız .’ 

diyorlar. Görüşlerimiz kısıtlanmaya başlandı ve en çok 20 dakika ile sınırlı tutuluyor. Bu durum bizi çok 

endişelendiriyor.  

Pandemi adı altında faaliyetlerimiz, etkinliklerimiz sonlandırılmış, tüm haklarımız elimizden alındı.  

Hiçbir temizlik malzemesi verilmiyor. İki ayda bir 20-25 kişilik koğuşa tek bir dezenfektan veriliyor. Hijyen 

konusunda hiçbir tedbir yok.  
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Gardiyanlar 25-30 kişilik grup şeklinde koğuşumuza  baskın yaparak arama yapıyorlar. Haftada bir, 

iki kez tekrarlıyorlar.  Gardiyanların tavır ve davranışları insanlık onuruna yakışmayan cinstendir. Ayrıca 20-

25 kişilik koğuşa sabah 45 dakika, akşam 45 dakika banyo yapma hakkı veriliyor.  Bu kadar kişinin bu kadar 

kısa bir sürede banyo yapması imkânsız. 

İki hafta önce 14 kişiyi sürgün ettiler. Sabahın erken saatlerinde baskın yapıp isimlerini okudukları 

kişilere test yapıp apar topar çıkardılar.  

Bir diğer husus ise cezaevinde şu an 2 kişi açlık grevinde. Aylardır süresiz ve dönüşümlü olarak grev 

devam etmektedir. Grevin bitmesi tecridin kalkmasına bağlıdır. Tecridin kalkması ile grevler son bulacaktır.  

Ayrıca cezaevinde gazeteler verilmiyor. Yeni Yaşam, Birgün gibi muhalif gazetelerin hiçbirini bizlere 

vermiyorlar” şeklinde beyanlarda bulunmuştur.  

 

6-Görüşülen Mahpus: İ.İ – ( HÜKÜM ÖZLÜ ) 

“Pandemi adı altında tüm sosyal ve kültürel etkinliklerimiz yasaklandı. Taleplerimiz pandemi 

gerekçesiyle hep reddediliyor. Ancak haftanın 5 günü 25-30 gardiyanla koğuşlarımıza baskın yapıyorlar.  Ve 

bunu yaparlarken pandemi dikkate alınmıyor.  Burada en temel sorunumuz sağlık sorunudur. Yaklaşık bir 

yıldır hiçbir diş tedavimiz yapılmıyor. Gerekçe olarak yine pandemi öne sürülüyor. Ancak hastane veya 

mahkemeye gitmek zorunda kalındığında askerler tarafından ağzımızın içi zorla aranıyor. Çoğu arkadaşımız ( 

Hamdullah ÖZ, Hamit BEKTAŞ, Doğukan ÇAVLİ) hastaneye gitmeliydiler ancak pandemi gerekçesiyle hep 

engellendiler. 

Cezaevi yönetimini değişmesiyle müdürler, bizlere yönelik hakaret ve tehditlerde bulunuyor. 

Askerler, jandarmalar son süreçle birlikte bizlere ‘terörist’ diye hitap etmektedirler. Ve hastane sevklerinde 

ağzımızın içini aramaktadırlar. Bu ve benzeri onur kırıcı davranışlardan dolayı hastaneye gitmekten 

vazgeçmek zorunda bırakılıyoruz,  sağlık hakkımız engelleniyor.  

Açlık grevinde olan arkadaşlarımız için şekerli su yeterli verilmiyor. Çoğu şeyi kantinden almak 

zorunda kalıyoruz. Kantin fiyatları ise oldukça pahalı ve her gün zam yapılmaktadır. Bugün 30 TL olan bir çay, 

yarın 40 TL olarak satılabilmektedir. 

Son zamanlarda arkadaşlarımızı ‘avukat çağırıyor’  diyerek istihbaratla görüştürüyorlar. Taraflı 

koğuşa geçen kişiler üzerinde cezaevi yönetiminin baskısı oldukça fazla. Ve cezaevi, tarafsız koğuşa geçmemiz 

için istihbaratla beraber çalışıp bize karşı dayatmalarda bulunuyor. Normalde 1 yılın altında cezası kalanlar 

denetimli serbestlikten yararlanmalı ancak bizi yararlandırmıyorlar. Tarafsız koğuşa geçersek bizi denetimli 

serbestlikten yararlandıracaklarını söylüyorlar. 

Görüşlerimiz ise çok sınırlı durumda. Sadece kapalı görüş yapılmakta olup çok sınırlı ve az sayıda 

kişiyle yapılıyor. Görüşmeler 20-30 dakika ile sınırlandırılmış. Mektup pullarımıza el konuluyor. Ve gerekçe 

olarak da meclis başkanının yaptığı açıklamalar gösteriliyor. 

Karantina tedbirleri hiçe sayılarak 30 gardiyanla adeta şafak baskını yapıldı bize. Ve 14 arkadaşımız 

sürgün edildi.  
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Son zamanlarda çok fazla gelen elektrik faturalarımız ile ilgili itiraz dilekçesi vermiştik.  Ve bunun 

üzerine gelen faturaların aslında bu kadar çok fazla gelmediği bize söylendi ve faturalar yarıya indi. Bunun 

üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ancak savcılıktan takipsizlik kararı verildi.” Şeklinde beyanlarda 

bulunmuştur. 

 

NOT: Heyetimizce yapılan gözlemler neticesinde; cezaevine girişte ateş ölçülmediği, eldiven 

verilmediği, dezenfektan kutularının boş olduğu, yerlerin sürekli olarak silindiği ve içerideki 

gardiyanların  maskelerinin olduğu ancak avukat görüş yerinin sadece iki tane olması nedeniyle 

saatlerce aynı ortamda yani avukat bekleme odasında beklemek zorunda kalındığı, söz konusu 

avukat bekleme odasının dar olduğu, dezenfekte edilmediği, dolayısıyla pandemi koşullarında 

tedbirlere yeterince uyulmadığı gözlemlenmiştir.  

 

CEZAEVİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER ve HEYETİMİZİN 

GÖZLEMLERİ NETİCESİNDE TESPİT EDİLEN HAK 

 İHLALLERİ 

 

1-) MAHPUSLARIN SALGIN HASTALIK DÖNEMİNDE HİJYEN VE TEMİZLİĞİ  

(Salgın hastalık döneminde verilmeyen dezenfektan, ıslak mendil, kolonya gibi temizlik materyalleri, 

maske ve eldivenlerin sınırlı sayısı, koğuş içlerinin yeterince ilaçlanmaması ) 

 

Temizlik malzemesi olarak haftada bir kez ve bir çay bardağı kadar çamaşır suyu verildiği, bunlar dışında tüm 

temizlik malzemeleri mahpuslar tarafından kurum kantininden satın alındığı, kantin fiyatlarının dışarıya göre 

yüksek olduğu ve mahpusların alım gücü konusunda sıkıntı yaşayıp mağdur oldukları,  yeterli miktarda 

dezenfektan verilmediği, ıslak mendil, kolonya gibi malzemelerin ise koğuşlara verilmediği, 10 günde bir 

koğuşların temizlendiğini, gardiyanlar tarafından 20-25 kişilik kalabalık ekiple koğuşa girmeleri havasız bir 

ortam yaratmakta ve bu durumun mahpuslar için tehlike teşkil ettiği huşuları yapılan görüşmeler neticesinde 

tespit edilmiştir.  

 

BM ASK 12 ‘’ Sıhhi tesisler, her mahpusun doğal ihtiyaçlarını temiz ve nezih bir şekilde karşılayabilmesini 

sağlayacak yeterlilikte olmalıdır’’ demektedir. Özellikle çok sayıda mahpusun birlikte olduğu koğuşlarda, 

mahpusların en doğal insanı gereksinimlerini kişisel onur için olduğu kadar, sağlık için de uygun şekilde 

giderebilmelerine olanak tanınarak kişisel temizlik konularına önem verilmelidir. Devlet, özellikle salgın 

hastalık gibi kritik dönemlerde mahpusların ihtiyaçlarını daha titizlikle yerine getirmelidir. 

 

 

 2-)MAHPUSLARIN BARINDIRILMASI – KOĞUŞ/KARANTİNA ODASI 

 (Koğuş kapasitesinin üzerinde kişi sayısı, her türlü hijyenden ve   kullanım amacından uzak karantina 

odaları ) 
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Pandemiden sonra özel karantina odalarının sadece bir tane olduğu, yine pandemiden kaynaklı mahpusların 

konulduğu 14 günlük karantina odalarının her türlü hijyenden uzak, kir/pas içinde, mahpusların kendi 

imkanlarıyla temizlemeye çalıştıkları, özensiz ve bakımsız olduğu, sağlıklarını tehdit eden koşullara sahip 

olduğu, pandemi döneminde açılan karantina koğuşlarına konulan mahpusların yanına, günler sonra başka 

mahpusların da getirildiği, bu uygulamanın hem mahpusların sağlığını riske soktuğu hem de yeni gelen 

mahpuslarla beraber karantina süresinin tekrar uzatıldığı alınan beyanlardan tespit edilmiştir. 

 

5275 sayılı CGTK 63’ e göre..’’ iklim koşulları göz önüne alınarak yeterli yer, ışık, ısınma, havalandırma 

ve hijyen sağlanır.’’ 

Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kurallarını Düzenleyen Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesine Göre; ‘’.. her mahpusun doğal ihtiyaçlarını karşılayabileceği ölçüde yeterli sıhhi tesis 

bulunur ve bu tesisler temiz ve bakımlı tutulur..’’ ‘’..kurumun mahpuslar tarafından düzenli olarak 

kullanılan yerleri, her zaman titizlikle temiz olarak tutulur ve temizliği korunur.’’ denilmektedir.  

 

Özellikle koğuş mevcudiyetinin fazla oluşu ile beraber karantina odasının her türlü hijyen ve temizlikten 

uzak yapısı, sağlıksız bir ortamın oluşmasına sebep olduğu gibi aynı zamanda salgın hastalık döneminde 

hasta mahpusların da her koğuşta/odada bulunuyor oluşu göz önüne alındığında mevcut durumun ciddi 

risk oluşturduğu gözlemlenmektedir. HAPİSHANELERİN FİZİKİ YAPISI ULUSLARARASI STANDARTLARA 

UYGUN VE İNSAN ONURUNA YARAŞIR ŞEKİLDE DİZAYN EDİLMELİ, YİNE BİR SAĞLIK ÖNLEMİ OLAN 

KARANTİNA KOĞUŞLARININ İSE AMACINDAN SAPMIŞ ŞEKİLDE KULLANILMASININ ACİLEN ÖNÜNE 

GEÇİLMELİDİR. 

 

CEZAEVLERİNDE DEVAM EDEN AÇLIK GREVLERİ HAKKINDA   

( 27 Kasım 2020 Tarihinden Beri Süresiz-Dönüşümlü  Olarak Devam Eden Açlık Grevleri, Karşılanmayan 

Talepler ) 

Açlık grevlerine ilişkin de mahpusların halen eylemlerine devam ettiğini, taleplerinin yerine getirilmesi 

halinde eylemlerini sonlandıracaklarını, 27 Kasım 2020 tarihinde Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde başlayan 

açlık grevleri şu an 21. Grubun devralmasıyla devam ettiğini, grevdekilere sağlık çalışanı tarafından günde bir 

kez tansiyon ve kilo ölçümü yapıldığını, şeker ihtiyacı konusunda ise kendi imkânlarıyla kantinden aldıklarını 

alınan beyanlardan tespit edilmiştir.  

 

İmralı cezaevinde bulunan mahpusların yasa, anayasa ve uluslararası sözleşmeler ile güvence 

altına alınan temek haklarından yararlandırılmamaları, bu uygulamaların diğer cezaevlerine de 

sirayet etmiş olması nedenleriyle mahpuslar seslerini duyurabilmek için 27 Kasım’da 

başladıkları açlık grevini halen 5 er günlük dönüşümlü olarak sürdürdükleri tespit edilmiştir.  

 

MAHPUSLARIN DIŞ DÜNYA İLE İLETİŞİMİ - AÇIK/KAPALI ZİYARETÇİ GÖRÜŞÜ 

(Salgın hastalıktan dolayı askıya alınan açık görüşler, hapishane idaresince keyfi ve fiili olarak engellenen 

kapalı görüş ile son iki ayda tekrar başlatılan kapalı görüş ziyaretleri )  
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Pandemiden dolayı uzun süre boyunca hem açık hem de kapalı görüşlerin olmadığı, ancak son iki aydır kapalı 

görüşlere izin verildiği, bu görüşlerin oldukça sınırlı olduğu, 20-30 dakika verildiği, mektup pullarına el 

konulduğu beyan edilmiştir.  

 

Mahpusların yerleşim yerlerinden uzak yerlerdeki cezaevlerine nakledilmeleri, maddi koşullar ve hastalık 

gerekçeriyle dahi nakil taleplerinin büyük ölçüde reddedilmesi, gerek kendileri gerekse de yakınları için en 

çok mağduriyet yaşadıkları konulardan biri olmasına rağmen, kilometrelerce uzaklıktan gelen ziyaretçilerin 

kapalı görüş zamanının idari personellerce türlü keyfiyetlerle kısa tutulmaya çalışılması, özel hayat ve aile 

hayatına saygı ilkesini de ihlal etmektedir. Mahpusluğun aile ve toplumla olan bağlarının devamının, 

infazdan beklenen amacı karşılayacak niteliği göz önünde bulundurulduğunda dış dünya ile olan sınırlı bağa 

özen gösterilmeli ve engelleyici uygulamalardan vazgeçilmelidir. 

 

MAHPUSLARIN SAĞLIĞA ERİŞİM HAKKI – MUAYENE VE TEDAVİSİ 

(Hastaneye sevklerde yaşanan problemler, tedavilerin geç ya da hiç yapılmaması) 

 

Mahpusların hastaneye sevk esnasında, sevk için görevlendirilen jandarma güçleri tarafından ağız içi aramaya 

zorlandıkları, böylesi bir uygulamayı kabul etmek istemeyen mahpusların ise mecburen kapıdan geri dönerek 

tedavilerinin gerçekleşmediği, revir hekimlerinin ise mazgaldan bakıp geri döndükleri, pandemi döneminde 

böylesi bir uygulamadan vazgeçilmesi gerektiği, yaklaşık bir yıldır diş tedavilerinin yapılmadığı, yetkilerinin ise 

kendilerine kötü davrandığı, pandemi döneminde hastaneye sevklerin durma noktasına geldiği,  tüm koğuş 

COVİD-19 belirtilerini göstermiş olmasına rağmen hastaneye sevklerin yapılmasına izin verilmediği 

beyanlardan tespit edilmiştir.  

 

BM ASK 22-26 ve Avrupa Cezaevi Kuralları 6-31 arasında sağlık hizmetleri ayrıntılı şekilde 

düzenlenmiştir. Bu kurallardan mahpusların fiziki ve ruhi sağlıklarının sadece devlet ve cezaevi idaresi ile 
bunlara bağlı olarak çalışan sağlık görevlileri değil, aynı zamanda tüm cezaevi personelinin sorumluluğu 
olduğu sonucu çıkmaktadır.  

 

Görevli jandarma güçleri tarafından, hastaneye sevk öncesi, mahpusların ağızlarının keyfi bir şekilde 
aranmak istenmesi nedeniyle çoğu mahpus tarafından bu durum onur kırıcı davranış olarak algılanmakta 

ayrıca hastalık kapma riskini arttırdığı gerekçesiyle mahpuslar, hastaneye gitmekten vazgeçmek 
durumunda kalmaktadırlar. Gerek ulusal mevzuatta gerekse Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmelerde ve diğer kurallarda tutuklu muayenesi için temel kriterler belirlenmiştir. Özellikle bu 
hükümlere uymayan hekim ve diğer görevlilerin görevi ihmal ve kötüye kullanma suçlarından sorumlu 
olacağı açıktır. Tutuklu ve hükümlülerin muayenelerinin de diğer hastalar gibi, kişilik haklarına saygı 
gösterilerek hekimlik sanatını uygulamaya elverişli koşullarda yapılması; hastaların ırk, dil, din, mezhep, 

cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durum ile benzer farklılıklarının dikkate 

alınmaması; her türlü tıbbi müdahalenin hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle yerine 

getirilmesi temel kural olarak belirtilmiş olup sağlık hakkından yoksun bırakılmanın asla bir cezalandırma 

aracı olarak kullanılmamasına özen gösterilmelidir. 

  

MAHPUSLARIN AVUKAT ZİYARET GÖRÜŞÜ 

(Pandemide Kayıt Altına Alınan Avukat – Mahpus Görüşmeleri,) 
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Avukat görüşmelerinin pandemiden dolayı telefonla yapıldığı, mahpuslarca avukat görüşmeleri için uygun 

ortam ve koşulların bilinçli olarak yaratılmadığı düşüncesinin hakim olduğu, kendilerini bu koşullarda rahat 

ifade edemediklerini ve bu durumu hak ihlali olarak değerlendirdikleri tespit edilmiştir.  

 

Adalet Bakanlığının Hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri hakkında yönetmeliğinin 19 

ve 20.  Maddesi; Tutuklu, vekâletname aranmaksızın müdafi ile her zaman ve konuşulanları başkalarının 

duymayacağı, ancak; görüşmenin görevlilerce izlenebileceği bir ortamda, açık görüş usulüne tabi olarak 

görüşür. Bu kişilerin müdafi ile yazışmaları denetime tabi tutulmaz. 

Hükümlü ile avukatı, meslek kimliğinin ibrazı üzerine, tatil günleri dışında ve çalışma saatleri içinde, bu iş 

için ayrılan görüşme yerlerinde, konuşulanların duyulamayacağı, ancak; güvenlik nedeniyle görülebileceği 

bir biçimde, açık görüş usulüne uygun olarak görüştürülür, demektedir. 

 

Avukat ve mahpus görüşmeleri, yüz yüze ve kamera kaydı olmaksızın açık ziyaret usulüne göre yapılması 

gerektiği halde pandemi döneminde hapishanede mahpuslarla kapalı görüş kabininde ve telefonla iletişim 

kuracak şekilde görüş yaptırılmaktadır. Avukat müvekkil gizliliği ilkesi korunacak bir şekilde görüş odaları  

düzenlenebilecek iken uygun koşullar cezaevi idaresi tarafından yaratılmamaktadır. Bu koşullarda 

mahpuslar yaşadıkları hak ihlallerini ve savunmaya dair bilgilerini paylaşmakta güçlük çekmektedirler. 

Halbuki; hapsedilme durumunda bir avukatla ilişki en üst düzeyde önem taşır. Bu tür bir ilişki gizli olmalı 

ve hiçbir koşulda engellenmemeye özen gösterilmelidir.  
    

MAHPUSLARIN SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERE ERİŞİM HAKKI 

(Gerekçesiz halde verilmeyen kitap, dergi ve gazete yayınları, özellikle pandemi sürecinde tamamen askıya 

alınan sohbet, spor, hobi gibi sosyal ve kültürel faaliyetler ) 

 

Mahpusların yasaklı olmayan bir kısım kitap, dergi ve gazetelerin kendilerine verilmediği, kendilerine gelen 

kargo ve mektupların ise bazen haberleri dahi olmaksızın geri gönderildiği, mektup pullarının kendilerine 

verilmediği, yaklaşık 1 yıldır mahpusların sohbet ve spora çıkarılmadıkları, diğer koğuştakilerle 

görüşemedikleri, atölye ve kütüphaneye gidemedikleri, istedikleri gazete ve kitapları alamadıkları, sosyal 

faaliyet haklarının tümden kısıtlanmış olduğu, pandemi gerekçesiyle spor ve hobi/atölye gibi sosyal/kültürel 

faaliyet haklarından hiçbir şekilde faydalanmadıkları, kütüphanede istedikleri her kitabın yer almadığı, 

istedikleri gazeteleri ( Evrensel, Birgün ve Yeni Yaşam ) alamadıkları, kitap konusunda ise Kürtçe kitapların 

verilmediği alınan beyanlar doğrultusunda tespit edilmiştir. 

 

CGTİK Madde 62’ye göre; hükümlü mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz 

yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir demektedir. Ancak bu sefer de 14.04.2020 

tarihli 7242 sayılı kanun değişikliği ile birlikte aynı zamanda ; ‘’ Kurum disiplinini, düzenini veya 

güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren, hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran yahut 

müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez.” maddesiyle 

buna ilişkin herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın salt sübjektif değerlendirmelerle süreli/süresiz 

yayınların mahpuslara verilmemesinin de önü açılmıştır. Yine aynı değişiklikle getirilen ‘’Basın İlan Kurumu 
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aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul 

edilmez.’’ Hükmü ile beraber bu sefer de bu madde hükmü ileri sürülerek keyfi olarak  yasaklı olmayan 

bazı gazete ve dergiler mahpuslara verilmemektedir.  

 

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere rağmen; değiştirilen yasa maddeleri ile  

birlikte uygulamada hiçbir gerekçe gösterilmeksizin mahpusların talep ettiği kitap, dergi ve gazeteler 

sübjektif değerlendirmelerle mahpuslara verilmemektedir. Yargısal bir kararla yasaklanmamış olan kitap, 

dergi ve gazetelerin bir takım idari tasarruflar ve ideolojik yaklaşımlarla mahpuslara verilmesinin 

engellenmesinden vazgeçilmelidir. Zira; ücreti ödenmiş, hakkında toplatma kararı olmayan süreli 

yayınların verilmemesinin Anayasa’nın 26. Maddesinde güvence altına alınan haberleşme, bilgi alma  ve 

ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine ilişkin yargısal içtihatlar oluşmaktadır.  

 

 

MAHPUSLARA AÇILAN DİSİPLİN SORUŞTURMALARI 

 

(Mahpusların hak taleplerine verilen cevaplar: Disiplin Soruşturmaları, denetimli serbestlikten 

yararlanmak isteyen mahpuslara dayatılan tarafsız koğuşlar ) 

 

Mahpusların her türlü hak taleplerinin hapishane yönetimince reddedildiği, hastane sevklerinde jandarma 

kuvvetlerinin ağız içi aramalarını reddeden mahpuslar hakkında soruşturmaların açıldığı, denetimli 

serbestlikten yararlanma durumlarında ise bağımsız koğuşlara çıkma konusunda kendilerine dayatmada 

bulunulduğu, beyan edildiği tespit edilmiştir. 

 

BM ASK 27’de disiplin ve düzen sebatla sürdürülür; ancak cezaevi güvenliği ve topluluk yaşamının huzuru 

için gerekli olandan daha fazla kısıtlama yapılamaz, denmektedir. Ancak mahpuslar idarenin keyfi ve 

hukuka aykırı eylemeleri nedeniyle mağdur durumdayken  şüpheli durumuna getirilerek hem 

lekelenmeme hakları ihlal edilmekte hem de idarece zapt u rapt altına alınmaktadırlar.  

 

HAPİSHANELERİN İDARESİ VE İDARECİLERİN MAHPSULARA YAKLAŞIMLARI 

( İnfaz koruma memurları ve görevli jandarma kuvvetlerinin mahpuslara karşı onur kırıcı söylem ve 

davranışları, mahpuslar üzerindeki psikolojik baskı uygulamaları, cezaevi müdürlerinin mahpuslara yönelik 

tutum ve davranışları) 

 

İnfaz koruma memurlarının koğuş araması esnasında  20-25 kişilik ekip ile koğuşa geldiği, gardiyanların zemin, 

duvar, vb. her yeri aradığını, 2-3 günde bir tüm koğuşun arandığı, kurum personellerinin mahpuslara karşı 

tahrik edici tavır ve davranışlarda bulunduğu, infaz koruma memurları tarafından  tehdit edildiklerini, 

jandarma tarafından kendilerine ‘terörist’ diye hitap edildiği, cezaevi müdürlerinin kendilerine “ Burayı size 

cehenneme çevireceğiz.”  Diye söylemlerde bulunduğu, bu gibi durumlarda suç duyurusunda bulunmaktan 

bile çekindiklerini, sürgün ve yahut soruşturmayla karşı karşıya kalacaklarını bildiklerini beyan ettiklerini 

tespit ediliştir.  
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CGTİK 2. Maddesi uyarınca; Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, 

din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefi inanç, milli veya sosyal köken ve siyasi veya diğer fikir 

yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılmaksızın ve 

hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık 

dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz. 

 
AİHS AYRIMCILIK YASAĞINA İLİŞKİN 14. MADDESİ; Bu sözleşmede tanınan  

hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, 
ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere 
herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır. Maddenin 
gerekçesinde aynı ilkenin hükümlüler için de uygulanması gerektiği belirtilmiştir. 

Özellikle Ohal sonrası yerleşik hale gelmiş uygulamalarda ‘’ devlete karşı işlenen suçlar’’ ve 
‘’terörle mücadele yasasından kaynaklanan suçlar’’ nedeniyle tutuklu ve hükümlü bulunan 
mahpuslara karşı, kurum personelleri ve yetkililer tarafından provoke, tahrik edici, onur kırıcı, 
etnik ve dini aidiyetlere karşı ayrıştırıcı söylemlerin hala uygulanmaya devam edildiği 
tarafımızca gözlemlenmektedir. Kendilerine karşı herhangi cezai ve idari yaptırımın 
uygulanmayacağına ve cezasızlık hukukundan yararlanacağına inanmış yetkililerin varlığı, 
cezaevinde yaşanan bir çok hak ihlalinin temel kaynağını oluşturmaktadır. Bu konuda kurum 
personelleri ve mahpuslarla iletişim halinde olan yetkililerin yasal mevzuata hakim olması için 
gerekli meslek içi eğitimlerin de sıklıkla yapılması gerekmektedir. 

 

DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER: 

Heyetimizce yapılan gözlemler neticesinde 6 mahpusla yapılan görüşmede görüşülen mahpusların benzer 

beyanlarda bulunulmuş olduğu  tespit edilmiştir. Bu doğrultu da tespit edilen hak ihlalleri; 

 

 Cezaevlerindeki haksız nakil, usulsüz saldırı niteliğindeki arama, askeri düzen sayım, haberleşme, 

hücre, iletişim ve görüş disiplin cezaları, sağlığa erişim ve sair hak ihlalleriyle ilgili acil çözümlerin 

üretilmesi, 

 En temel insani haklar olan hijyen malzemesi, sağlığa erişim, iyi beslenme, spor ve bilgi edinme, kitap 

ve gerekli şahsi eşya bulundurma vb. haklarının ihlaline yol açan  kötü cezaevi koşullarının ivedilikle 

düzeltilmesi, 

 Hasta mahpusların sağlık durumlarının acil takibi ve tedavilerinin geciktirilmeden yapılması,  

 İnsani/makul taleplerinin yerine getirilmesi, 

 Ailelerine yakın yerlerdeki cezaevlerine nakil taleplerinin kabul edilmesi, 

 Beyanlarda  belirtilen insanlık onuru ile bağdaşmayan kötü muamele iddiaları karşısında Adalet 

Bakanlığı ve cezaevi savcıları tarafından gereken hassasiyetin gösterilmesi,  iradi veya ihmali 

davranışlarıyla kusur veya kastları tespit edilen kamu görevlileri hakkında ivedilikle adli ve idari 

soruşturmaların başlatılması, kötü muamele gördüğünü belirten mahpusların beyanlarının 

tanık/mağdur/şikayetçi sıfatıyla alınarak can güvenlikleri sağlanmak koşuluyla sağlık raporlarının 

aldırılması ve cezaevi kamera kayıtları da incelenmek suretiyle sorumluların tespit edilmesi ve 

tatmin edici bir yargılama yapılması, 
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 Hak ihlallerine yol açan,  mahpusların yaşamlarını çekilmez hale getiren cezaevi koşullarının 

düzeltilmesine yönelik idari çalışmaların yapılması,  cezaevlerinde görevli tüm personellere insan 

hakları eğitimi verilmesi ve uygulama takibi yapılması, 

 Cezaevlerinin bağımsız uzmanlardan oluşan sivil toplum heyetlerinin ve Kamu Yönetiminin Ortak 

Denetimin açılarak, sorunların tespiti ve çözüm yollarının birlikte üretilmesi gerektiği SONUCUNA 

VARILMIŞTIR.   

Evrensel hukuk ilkeleri ve yasalarca tanınmış temel haklar baz alınarak hak ihlallerinin ortadan 

kaldırılması için; Her şeyden önce güvenlikçi bakış açısına dayanan yasa yapım ve politikalardan 

vazgeçilerek “İNSANCIL HUKUK” yönetim anlayışının benimsenmesi ve 2016 tarihli Avrupa Cezaevi 

kuralları tavsiye kararlarına uyulması, hapishanelerin düzenli idari denetime ve sivil bağımsız heyetlerin 

izlemesine açık olması, insan onuruna yakışır anlayış ve pratiğin hayata geçirilmesi için TBMM’nin, Adalet 

Bakanlığı’nın, TBMM Cezaevi Ve İnsan Hakları Komisyonunun, Valilik İnsan Hakları Birimine, Cezaevi 

İzleme Kuruluna, Savcılıklara sorunların çözümü için harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha belirtiyor 

ve kamuoyu ile paylaştığımız raporun dikkate alınarak gereğinin yapılmasını önemle vurguluyoruz. 

17.03.2021 
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