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2021 Yılı Ocak-Şubat- Mart- Nisan Ayları  

Ege Bölgesi Hapishaneleri  

Hak İhlalleri İzleme Raporu 

2021 yılının Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan; İzmir 1 Nolu F Tipi 

(Kırıklar), İzmir 2 Nolu F Tipi (Kırıklar), İzmir Kadın Kapalı (Şakran), İzmir 1 Nolu T Tipi 

(Şakran), İzmir 2 Nolu T Tipi (Şakran), İzmir 3 Nolu T Tipi (Şakran), İzmir 4 Nolu T Tipi 

(Şakran),  Balıkesir/Kepsut L Tipi Hapishanesi, Manisa T Tipi, Menemen R Tipi 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 yöntemler benimsenerek 

mahpuslar, her gün onlarca ihlalle karşı karşıya bırakılmaya devam edilmektedir. Sürekli 

olarak devam eden hak ihlalleri her geçen zaman zarfında yeni tutuklamalarla birlikte artan 

mahpus sayıları beraberinde yaşanan hak ihlallerini devam ettirmekte ve hapishanelerdeki 

sorunlar da giderek artar hale gelmektedir. 
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 Türkiye’deki hapishanelerde yaşanan insan hakları ihlallerinin sonlandırılması, 

ağırlaşan infaz koşullarının düzeltilmesi ve İmralı Hapishanesinde uzun zamandır sürdürülen 

ağır tecrit ve izolasyona son verilerek aileler ve avukatları ile görüşmelerin sağlanması talepli 

olarak cezaevlerindeki mahpuslar tarafından 27 Kasım 2020 tarihinde süresiz-dönüşümlü 

açlık grevi eylemine başladıkları kamuoyuna duyurulmuştu. Türkiye Hapishanelerinde uzun 

süredir hak ihlalleri yaşanmaktadır ve bu durum sürekli hale gelmiştir. Özellikle pandemi 

bahane edilerek çıkarılan 7242 sayılı infaz kanunu değişikliği ile TMK kapsamındaki 

mahpuslar bakımından infaz koşulları ağırlaştırılmış ve aleyhlerine bir durum yaratılmıştır. 

Pandemi koşullarının eklenmesi ile birlikte ihlaller giderek artmıştır. 

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. 

Açlık grevi yapan mahpusların kaldıkları hapishanelerde düzenli sağlık kontrollerinin 

yapılması, protokollere uygun beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, tıbbi bakımlarının 

yapılması gerekmektedir. Daha önceki açlık grevi süreçlerinde de tıbbi olarak yapılacaklar 

ceza infaz kurumlara iletilmiş olup bu prosedürlere uyulması sağlanmalıdır. 

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.  
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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 yaşanmaktadır. 

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 sıkıntılar yaşanmaktadır. 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. 

Gelen genelgelerin hapishane yönetimlerince uygulanması değişiklik göstermekte 

böylelikle uygulamada keyfilik ortaya çıkmaktadır.  

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. 

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 

Bakanı 13.04.2020 tarihinde hapishanelerde Korona Virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 

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

hapishanelerde Korona Virüse yakalanan mahpus ve gardiyan sayıları artmaya devam 

edilmesine rağmen kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılmamıştır. 
 

Hapishaneler mahpusların bir arada ve kalabalık, küçük ve hijyenik olmayan 

koğuşlarda yaşadıkları yer olduğu göz önüne alındığında; hijyenin sağlanmasının, kişisel 
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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 başvurulara da bakılacak olunursa hapishanelerde gereken 

önlemlerin alınmadığı, mahpusların kendi imkanlarıyla tedbir almaya mecbur bırakıldıkları, 

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 

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. 

Biz insan hakları savunucuları diyoruz ki; 

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 
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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. 

 

HAPİSHANELERDEN DERNEĞİMİZE GELEN BAŞVURULARDAN TESPİT 

EDİLEN HAK İHLALLERİ: 

19.01.2021 tarihinde H. K. derneğimize yaptığı başvurusunda; 23 Ocak 2020’de kardeşi 

A. S.’nin tutuklanarak İzmir/ Buca/ Kırıklar F2 B63 koğuşuna götürüldüğünü ve yalnız başına 

tutulduğunu, bu duruma avukatı itiraz ettiğini ama bir şeyin değişmediğini, 23 Kasım 2020’de 

10 yıla hükümlü olduğunu buna rağmen koğuşunun değişmediğini ve tek başına kalmaya 

devam ettiğini, bu durumun onda psikolojik rahatsızlıklar yarattığını; halüsinasyonlar 

görmeye ve sinir krizleri geçirmeye başladığını, en son görüşmesinden sonra koğuşa 

geçtiğinde tuvalet kapısının üzerine kilitlendiğini ve gardiyanların gelip açtığını söylediğini, 

bu durumun gerçek mi hayal mi olduğunu bilemediklerini ve kardeşinin akli melekelerini 

yitirmesinden korktuklarını beyan etmiştir. 

25.01.2021 tarihinde Balıkesir/ Kepsut L Tipi Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpuslardan; M. E., A. İ., M. C. ve A. D.’nin derneğimize mektup yoluyla yaptıkları 

başvurularında; Hapishanelerde olumsuzluklar ve tecrit yaşandığını, tecridin Covid-19 ile 

beraber tüm hapishanelere yaygınlaştırıldığını, İmralı Hapishanesindeki Abdullah Öcalan ve 

diğer arkadaşlarından haber alamadıklarını ve açlık grevinin başladığını, Türkiye’de siyasi 

mahpuslar dışında herkese “ Yargı Reformu” adı altında “ af “ çıkarılıp serbest bırakıldığını, 

siyasi mahpuslara ise var olan infaz yasasında değişiklik yaparak mahkemelerin verdiği 

cezayı yatmalarına rağmen İdare Gözlem Kurulu tarafından sorgulanıp sudan bahanelerle “ 

Topluma uyum sağlayacak düzeye gelmediğin için seni tahliye etmiyorum, var olan cezanı 6 ( 

altı) ay erteliyorum.” Dendiğini ve mahpusların tahliyesinin idare ve kurulun insafına 

kaldığını ve ilk uygulamaların da kaldıkları hapishanede yapıldığını, A. H. adlı Suriyeli bir 

arkadaşlarına 2 sosyolog tarafından sorular sorulduğunu (ailen ile aran nasıl? Uyuşturucu 

kullanıyor musun? Örgütle ne zaman tanıştın?) ve 1 gün sonra da Kurulun: “Topluma uyum 

sağlayacak düzeye gelmediğin ve örgütten kopmadığın kanaatine varılmış, dolayısıyla infaz 

hakimliğine itiraz hakkı saklı olarak altı ay tahliyeni erteliyoruz.”  Gibi bir karar verdiğini 

beyan etmişlerdir. 

26.01.2021 tarihinde Manisa T Tipi Hapishanesi’nde kalmakta olan R. C. (E.) 

derneğimize mektup yoluyla yaptığı başvurusunda; A Blok A9 Tekli odadan ( Manisa ) 

yazdığı mektup başvurusunda uzun zamandır hapishanede olduğunu, bu hapishaneye can 

güvenliği nedeniyle geldiğini, 4 senedir pembe kimlikli kadın olarak mücadele ettiğini, bütün 

raporlarının tamam olduğunu, ailesi ile görüşmediğini, İstanbul Adliyesi 1. Sulh Hukuk 

Mahkemesi Başkanlığı tarafından kendisine Av. M. K.’nin atandığını ve ona hiçbir şekilde 

ulaşamadığını, her yere mektuplar yazdığını, trans birey olduğu için tekli odada kalmaktan 

mağdur olduğunu, vasi ve ameliyatı noktasında bir şey bilmediğini beyan etmiştir. 
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05.02.2021 tarihinde hapishaneden yeni tahliye olan mahpus R. T. derneğimize yaptığı 

başvurusunda; Şakran/İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nden 01.02.2021 tarihinde 

tahliye olduğunu, hapishanedeyken kapasitenin üzerinde odalarda kaldıklarını, kitap ve 

gazetelerinin verilmediğini, mektuplarda aksamalar olduğunu, her dilekçeyi 10-15 kere 

göndermek zorunda kaldıklarını, koliyle gelen eşyaların aylarca bekletildiğini, hastaneye 

gidişlerde sıkıntı yaşadıklarını, 15 gün karantina sürecinde adlilerle kalma durumlarının 

yaşandığını, rahatsızlığı olanların hastaneye gidemediğini, spor dışında sosyal faaliyetin 

olmadığını, Pandemi’den dolayı 1 saat kapalı görüşün olduğunu ama açık görüş 

yapılamadığını, sevk taleplerinin kabul edilmediğini, gardiyanların görüşçülere rencide edici 

şekilde davrandığını, temizlik malzemelerini kendilerinin almak zorunda olduğunu, sadece 

haftada bir ya da iki kez ilaç sıkıldığını, sıcak suyun toplam 8 saat verildiğini, tuvaletlerde 

kalabalıktan dolayı uzun kuyruklar olduğunu, hapishaneye yeni gelenlere çıplak arama 

dayatması olduğunu, açlık grevinde olanlara disiplin soruşturması verildiğini, ilk gün 

yarımşar litre su verdiklerini onun dışında karşılanmadığını beyan etmiştir.  

10.02.2021 tarihinde M. T. derneğimize yaptığı başvurusunda; Babası A. T.’nin 1959 

Hakkari merkez doğumlu olduğunu 2015’teki özyönetim davaları sırasında siyasi bir kararla 

kentin belediye başkanları ve yöneticileri ile haksız bir şekilde tutuklanarak 15 yıl hüküm 

verildiği şu an Aliağa/ Şakran/ İzmir 2 Nolu T Tipi Hapishanesi’nde kalmakta olduğunu, 

uzaklıktan dolayı kendisini göremediklerini ancak telefon ile konuşabildiklerini, yaşı ve 

hapishane koşulları nedeni ile kalp yetmezliği, prostat kanseri, böbreklerde kitle ,şeker, 

tansiyon gibi türlü hastalıklarla uğraştığını, hem Pandemi sürecinin getirdiği ciddi riskler hem 

de genel anlamda cezaevlerinin sağlıksız koşulları üstüne gelince hastalığı gün geçtikçe 

nüksettiğini, bir gün avluda iken tansiyonun yükselmesi nedeni ile kafa üstü düştüğünü, 

tedavilerinin yapılmadığını, aileye yakın bir yere sevk talep ettiğini ama bir sesin çıkmadığını, 

insan hakları kurumları ve kendilerine insanım diyen herkesi hasta mahpusların ve açlık 

grevindeki mahpusların durumuna sahip çıkmaya çağırdığını beyan etmiştir. 

01.03.2021 tarihinde Ö. A. derneğimize yaptığı başvurusunda; kardeşi S. A.’nın 

hapishanede olduğunu, hapishaneye girmeden önce trafik kazası geçirdiğini, yürümekte 

zorlandığını, hastane randevusu almasına rağmen hastaneye götürülmediğini, hapishane 

doktorunun ise sorunu yoktur diye rapor yazdığını, kardeşinin açlık grevine girdiğini, 

hapishane müdüründen söz alınca açlık grevini bıraktığını fakat 3 ay boyunca yine hastaneye 

götürülmediğini bunun üzerine tekrar açlık grevine başladığını, baygın düşünce hastaneye 

kaldırıldığını fakat tekrar hapishaneye götürüldüğünü, hapishane doktorunun verdiği ilaçtan 

sonra daha da kötü olduğunu söylediğini, dışarıya yazdığı dilekçelerin ulaşmadığını beyan 

etmiştir.  

02.03.2021 tarihinde F. E. derneğimize yaptığı başvurusunda; 2019’ Hakkari 

Yeniköprü’de yol aramasında “kayıp” gerekçesi ile gözaltına alınıp örgüt üyeliğinden 

tutuklanarak Van Hapishanesi’ne gönderildiğini, 11 ay kaldığını, mahkeme sonucunda beraat 

ettiğini ve İzmir’e ailesinin yanına geldiğini, tüm metebolizmayı etkileyen, genetik 

alkoptonori rahatsızlığının bulunduğunu ve tedavisinin olmadığını, özel perhiz yemekleri 

yemesi gerektiği hapishanede iken özel beslenme vermedikleri için sıkıntı yaşadığını, 
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ATK’nin de hapishanede kalabilir raporu verdiğini, kaldığı hapishanede hasta mahpusların 

tedavisinin yapılmadığını ve bazı insanların öldüğünü, kendisinin psikolojik stres, sinir, 

sıkıntıya dayalı rahatsızlıklarının olduğunu beyan etmiştir. 

28.04.2021 tarihinde Kırıklar/İzmir 2 Nolu F Tipi Hapishanesinde kalmakta olan F. Y. 

derneğimize mektup yoluyla yaptığı başvurusunda; 14 yıldır hapishanede olduğunu, 

birçok hastalıklarının bulunduğunu, sağlıksız, hijyensiz hücre tipi odada kaldığını, iyi tedavi 

olamadığını, HPT-B,Yüksek tansiyon,astım- nefes darlığı, migren ataklı baş ağrısı, bağırsak- 

hemoroit hastalığı, göz rahatsızlığı, bel ve boyun fıtığı, prostat, ayak ve omuzda ağrılı ödem, 

reflü ve gastrit hastalıkları olduğunu ayrıca 3 kez ameliyat ( kasık fıtığı,kalp- damar anjiyosu, 

burun)olduğunu, pandemi öncesi  doktorları 2 ameliyat daha olması gerektiğini söylediklerini 

( fistül rahatsızlığı ve hemoroit) pandemi nedeniyle erteleyip iptal ettiklerin bu durumun 

hastalıklarını ağırlaştırdığını beyan etmiştir. 

 

BASIN TARAMASI YAPILARAK TESPİT EDİLEN HAK İHLALLERİ: 

 

OCAK 2021: 

14.01.2021 Tarihinde: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi 

Aleyna Yurtkölesi'ni boğarak öldüren ve eski sevgilisi olduğu öne sürülen Shayan Kheyrian 

(25), tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulundu. Kheyrian'ın kendini asarak intihar ettiği 

iddia edildi. (Evrensel Gazetesi) 

ŞUBAT 2021: 

13.02.2021 Tarihinde: 62 yaşındaki hasta tutuklu Ali Tetik'in tedavisinin yapılmadığını 

belirten İHD İzmir Şubesi, Tetik'in tahliye edilmesini talep etti. İnsan Hakları Derneği (İHD) 

İzmir Şubesi, 62 yaşındaki hasta tutuklu Ali Tetik'in sağlık durumuna dikkat çekmek 

amacıyla online üzerinden basın toplantısı yaptı. Açıklamayı İHD İzmir Derneği Hapishane 

Komisyonu üyesi Ahmet Çiçek okudu. Şakran 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan 

Tetik'in prostat kanseri, böbreklerde kitle, gizli şeker, yüksek tansiyon, bel fıtığı, gastrit gibi 

hastalıkları olduğunu söyledi. (Mezopotamya Ajansı) 

MART 2021: 

16.03.2021 Tarihinde: İzmir 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu'nda tutuklu Güven Usta'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. İzmir 1 No’lu 

F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu Güven Usta'nın (31) Covid-

19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Buca’da bulunan cezaevi yönetiminin kendisine bilgi 

verdiğini belirten baba Olgun Usta, oğluyla yapmak istediği telefon görüşmesine izin 

verilmediğini söyledi. (Mezopotamya Ajansı) 

 

20.03.2021 Tarihinde: Şakran Kadın Cezaevi’nde koğuşların basılarak tutsakların kitaplarına 

el konulmasına karşı başlatılan açlık grevi devam ediyor. Tutsak Didem Akman’ın annesi 

Zülfiye Akman cezaevi idaresini sözünü tutmaya çağırdı. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde 
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koğuşlara yapılan baskınla kitapların alınmasına karşı kimi tutsaklar ses çıkarma eylemi 

başlattı. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde kalan bir tutsağın görüşçüsünden edinilen bilgiye 

göre 3 hafta önce A-6 koğuşu basılarak kitaplar kontrol edildi. Sonraki günlerde cezaevi 

idaresi, cezaevi eğitim görevlileri ve gardiyanların eşliğinde yapılan baskınla bu kez A-6 

koğuşuna ve bazı tek kişilik koğuşlara baskın yapıldığını belirten görüşçü, kitaplara el 

konulduğu, bu kitapların ancak yapılacak incelemenin ardından verileceğini ifade etti. 

Görüşçü, kitaplara el konulmasına karşı koğuşları basılan tutsakların her yarım saatte bir ses 

çıkarma eylemi yaparak durumu protesto ettiklerini belirtti. Cezaevi koşullarının düzeltilmesi 

talebiyle 18 Şubat 2020’de başladığı açlık grevini ölüm orucuna dönüştüren Didem Akman, 

cezaevi yönetiminin taleplerini kabul etmesi üzerine 11 Eylül 2020’de eylemine ara vermişti. 

Didem’in annesi Zülfiye Akman, cezaevi yönetiminin sözünü tutmadığını belirtti. 

Cezaevindeki koşulların iyileştirilmesine ilişkin verilen sözün yerine getirilmediğine işaret 

eden Zülfiye, “Kitapları vermiyorlar, zorluk çıkarılıyor. Sabaha kadar kapı dövüyorlar. Dış 

kantini de yasaklamışlar. Dergi bulunmuyor. Eskiden Karşıyaka’da bir kitapçıdan alınıyordu. 

Ama şimdi yakınların geçilmesine de izin vermiyorlar. Abone olun diyorlar ama kaç dilekçe 

yazsalar da aboneliği de kabul etmiyorlar” şeklinde konuştu. (Jinnews) 

 

19.03.2021 Tarihinde: Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutsakların koğuşlarına baskın 

yapılarak çok sayıda kişisel eşyalarına el konuldu. PKK Lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan 

ağırlaştırılmış tecridin kaldırılması için cezaevlerinde devam eden açlık grevleri 113’üncü 

gününde. Taleplere henüz yetkililer tarafından bir cevap verilmezken, tutsaklara dönük 

baskılar her geçen gün artıyor. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hatice 

Calıhan, bugün ailesi ile yaptığı haftalık telefon görüşmesinde koğuşlarına baskın yapıldığını 

paylaştı. Hatice, çok sayıda gardiyan tarafından yapılan baskında örgü ipleri ile banyo 

çantaları dahil, birçok kişisel eşyalarına el konulduğunu aktardı. (Jinnews) 

 

17.03.2021 Tarihinde: Balıkesir Cezaevi’nde bulunan tutsak Ramazan Kızıldağ’ın annesi 

Şükriye Kızıldağ da açlık grevlerine dikkat çekti. Sözlerinde cezaevlerinde artan hak 

ihlallerine de işaret eden Şükriye, cezaevinde gazete, dergi verilmediğini, tutsakların 

radyolarına el konulduğunu, cezaevine götürdükleri kitapların ise alınmayarak geri 

gönderildiğini aktardı. Şükriye, “Koğuş aramalarını önceden daha az yapıyorlardı. Şimdi sık 

sık yapıyorlar. Keyfi uygulamalar yapıyorlar. Baskın sonrasında hücre cezası veriyorlar. 

Adalet Bakanlığı’na sesleniyorum. Adalet varsa uygulasın. Adalet herkese var bize yok mu?” 

diyerek tepkisini dile getirdi. (Jinnews) 

 

NİSAN 2021: 

20.04.2021 Tarihinde: ATK raporuna rağmen serbest bırakılmayan 76 yaşındaki hasta 

tutuklu Ahmet Sılık’ın sağlı durumunun ağırlaştığını aktaran oğlu Beşir Sılık, “Bir gün dahi 

geç kalmadan tahliye edilmeli” dedi. İzmir Menemen R Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 76 

yaşındaki hasta tutuklu Ahmet Sılık’ın (76) sağlık durumu her geçen gün kötüye gidiyor. 

Sılık, 4 Kasım 2011'de hakkında "ihbar” olduğu gerekçesiyle Bayraklı ilçesinde gözaltına 

alındıktan 4 gün sonra çıkarıldığı mahkemece, "örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı. 

Bir yıla yakın tutukluluğunun ardından 19 Ekim 2012'de tahliye edilen Sılık’a, Diyarbakır 

9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın iki ay sonra görülen karar duruşmasında, 6 

yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. Yargıtay tarafından 21 Şubat 2017’de cezası onanan Sılık, 

tekrar tutuklandı. (Mezopotamya Ajansı) 
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AVUKAT GÖRÜŞMELERİ YAPILARAK TESPİT EDİLEN HAK İHLALLERİ: 

 

İZMİR 1 NOLU F TİPİ HAPİSHANESİ (KIRIKLAR F1) 

05.01.2021 tarihinde İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus E. P. ile yapılan görüşmede; 

Ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olduğunu, 37 yaşında, 13 yıldır cezaevinde, yaklaşık iki 

aydır tek kişilik odada kalmakta olduğunu belirtmiştir.  Sürekli ilaç kullanımını gerektirecek 

bir hastalığı bulunmamaktadır. Kendisinin açlık grevine katılmadığını, açlık grevinin süresiz-

dönüşümlü şeklinde, beşer gün olarak gerçekleştirildiğini belirtmektedir. 2018-2019 yıllarında 

152 gün süreyle açlık grevine katıldığını, bu grev süresince baş dönmesi, gözlerde kararma, 

kaslarda zayıflık, ayaklarda soğuma, mide krampları gibi rahatsızlıklarının olduğunu, grev 

bitiminde ise karaciğerinde yağlanma olduğunu, şu an ise bir rahatsızlığının bulunmadığını 

dile getirmektedir. Pandemi sürecinde kendisinde ya da arkadaşlarında ateş, öksürük, boğaz 

ağrısı, solunum sıkıntısı, eklem ağrısı, koku kaybı vb. belirtilerine rastlamamış, bulunduğu 

hapishanede korona virüsüne yakalanan kişi olup olmadığına dair bir bilgisi yok. Odaların en 

fazla üç kişi olması sebebiyle kronik rahatsızlığı ya da 60 yaş üstü olan kişilerin ayrı odalarda 

tutulmadığını, düzenli olmamakla birlikte idarenin maske sağladığını, ilaçlara erişimde sıkıntı 

olmadığını, hastaneye acil sevkler dışında sevk yapılmadığını, ayda bir sınırlı miktarda sabun, 

çamaşır suyu ve maske verildiğini belirtmektedir. Üç öğün yemek verildiğini, yemeklerin 

yeterli ancak hijyenik ve besleyici olmadığını, kantin fiyatlarının pahalı olduğunu ve birçok 

ürünün bulunmadığını hapishanede kısa süre içinde limitli su sistemine geçileceğini, idarece 

tüm hazırlıkların yapıldığını, bu durumun suya erişimlerini zorlaştıracağını ifade etmektedir. 

Hapishanede ayda iki kez odaların arandığını bu aramaların Pandemi koşulları 

gözetilmeksizin, gerekli önlemler alınmadan yapıldığını, kısmi aramalarda yalnızca hapishane 

personelinin bulunduğunu, genel aramalarda ise kolluğun da yer aldığını belirtmektedir. 

05.01.2021 tarihinde İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus S. Y. ile yapılan görüşmede; 

Hükümlü olduğunu, 27 yaşında, 5 yıldır hapishanede, kronik astım-alerji hastalığı 

bulunduğunu belirtmiştir. A. A. İsimli mahpusun hastaneye gitmesi sebebiyle yaklaşık bir 

aydır karantina koğuşunda olduğunu, hastaneye sevk edilip dönen tüm mahpusların aynı 

koğuşa yerleştirilmesi nedeniyle normalde 14 gün olan sürenin her gelen mahpustan sonra 

yeniden başlatıldığını belirtmiştir. 15.12.2020-20.12.2020 tarihleri arasında süresiz-

dönüşümlü açlık grevine katıldığını, bulunduğu hapishanede açlık grevinin süresiz-dönüşümlü 

şeklinde beşer gün olarak yapıldığını, grev süresince B1 ya da D3 vitamini almadığını, grev 

süresince yaklaşık üç kilo verdiğini, greve başlarken ve grev sonunda kilo ölçümü yapıldığını 

aktarmıştır. Açlık grevine katılması sebebiyle kendisine bazı etkinliklerden alıkonulma 

şeklinde disiplin cezası verildiğini, hapishanede greve katılan ve greve katılmayıp destek 

veren tüm mahpuslara disiplin cezası verildiğini belirtmiştir. 2018-2019 yıllarında ise 90 gün 

süreyle açlık grevine katıldığını, grev bitiminde ise kalıcı bir rahatsızlığının oluşmadığını 

belirtmiştir. Pandemi sürecinde kendisinde ya da arkadaşlarında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, 



10 

 

solunum sıkıntısı, eklem ağrısı, koku kaybı vb. belirtilerine rastlamamış, odaların en fazla üç 

kişi olması sebebiyle kronik rahatsızlığı ya da 60 yaş üstü olan kişilerin ayrı odalarda 

tutulmadığını, şu an 15 günde bir, kişi başı bir maske verildiğini, iki haftada bir sınırlı 

miktarda sabun ve çamaşır suyu verildiğini, talep ettiklerinde revire çıkarıldıklarını ancak 

hastaneye sevklerin talep ettikten yaklaşık iki ay sonra gerçekleştirildiğini, çok acil bir durum 

olduğunda ambulansın çağırıldığını belirtmiştir. İçme suyunun temiz olmadığını, kireçli 

olduğunu, yemeklerin üç öğün verildiğini ancak özellikle akşam yemeklerinin hijyenik ve 

besleyici olmadığını, kantin fiyatlarının pahalı olduğunu ve birçok ürünün bulunmadığını 

hapishanede kısa süre içinde limitli su sistemine geçileceğini, idarece tüm hazırlıkların 

yapıldığını, bu durumun suya erişimlerini zorlaştıracağını ifade etmektedir. Hapishanede hasta 

mahpusların bulunduğunu oda arkadaşı olan A. A. İsimli mahpusun 60 yaşında olduğunu, 

solunum problemi yaşadığını; M. A. isimli mahpusun 70 yaşında kalp rahatsızlığı olduğunu; 

M. S. Y. isimli mahpusun 70 yaşında tansiyon, kalp rahatsızlığı olduğunu iletmiştir. 

Hapishanede ayda iki kez odaların arandığını bu aramaların Pandemi koşulları 

gözetilmeksizin, gerekli önlemler alınmadan yapıldığını belirtmektedir.  

05.01.2021 tarihinde İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus İ.D. ile yapılan görüşmede; 

Tutuklu olduğunu, 27 yaşında, 5 yıldır hapishanede, bildiği, sürekli ilaç kullanımını 

gerektirecek bir hastalığı olmadığını, odada üç kişi kaldıklarını belirtmiştir. 30.11.2020-

05.12.2020 tarihleri arasında süresiz-dönüşümlü açlık grevine katıldığını, bulunduğu 

hapishanede açlık grevinin süresiz-dönüşümlü beşer gün olarak yapıldığını, grev süresince B1 

ya da D3 vitamini almadığını, açlık grevine katılması sebebiyle iletişim disiplin cezası 

verildiğini bu cezanın 17.12.2020 tarihinde tebliğ edildiğini, açlık grevine katılan ve destek 

veren tüm mahpuslara disiplin cezası verildiğini belirtmiştir. 2018-2019 yıllarında ise 100 gün 

süreyle açlık grevine katıldığını, grev bitiminde ise kalıcı bir rahatsızlığının oluşmadığını dile 

getirmiştir. Pandemi sürecinde kendisinde ya da arkadaşlarında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, 

solunum sıkıntısı, eklem ağrısı, koku kaybı vb. belirtilerine rastlamamış, odaların en fazla üç 

kişi olması sebebiyle kronik rahatsızlığı ya da 60 yaş üstü olan kişilerin ayrı odalarda 

tutulmadığını, şu an 15 günde bir, kişi başı bir maske verildiğini, çoğu zaman bir maskeyi 

birden fazla kez kullanmak zorunda kaldığını belirtmekte. Üç haftada bir, bir litre sabun ve bir 

litre çamaşır suyu verildiğini, kronik rahatsızlıkları olanların ilaçlarının düzenli verildiği 

ancak hastaneye sevklerin talep ettikten yaklaşık iki-üç ay sonra gerçekleştirildiğini, diş 

tedavilerinin uzun süredir gerçekleşmediğini dile getirmiştir. İçme suyunun kireçli ve temiz 

olmadığını, hapishane idaresinden su arıtma cihazının takılmasını ve su borularının 

değiştirilmesini talep ettiklerini ancak bu talebin reddedildiğini belirtmekte, yemeklerin üç 

öğün verildiğini ancak yemeklerin hijyenik ve besleyici olmadığını, yalnızca doyurma amaçlı 

olduğunu, kantin fiyatlarının pahalı olduğunu ve birçok ürünün bulunmadığını hapishanede 

kısa süre içinde limitli su sistemine geçileceğini, idarece tüm hazırlıkların yapıldığını, bu 

durumun suya erişimlerini zorlaştıracağını, havalandırmanın 08:00-17:30 saatleri arasında 

açık olduğunu ifade etmektedir.  Hapishanede ayda iki kez odaların arandığını bu aramaların 

pandemi koşulları gözetilmeksizin, gerekli önlemler alınmadan yapıldığını, mektupların çok 

geç gönderildiğini ve gelen mektupların kendilerine çok geç verildiğini belirtmekte, 
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ziyaretçiler tarafından getirilen eşyaların kendilerine verilmesinde idarenin sorun çıkardığını, 

koronadan dolayı berberde tıraş olamadıklarını, odada tıraş olmak zorunda kaldıklarını, makas 

verilmediğini, yalnızca tıraş makinesi verildiğini, çıplak arama işkencesi ile ilgili olarak İHD 

İzmir Şubesi’ ne mektup gönderdiğini ancak idarenin mektuba el koyduğunu, Yeni Yaşam 

gazetesinin hapishaneye alınmadığını dile getirmiştir. Tüm bu problemlerin yaklaşık iki ay 

önce hapishane yönetiminin değişmesiyle katlanarak arttığını belirtmiştir.  

22.01.2021 tarihinde İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus E. P. ile yapılan görüşmede; 

19.01.2021 tarihinde beş günlük açlık grevine başladığını, herhangi bir vitamin almadığını, 

herhangi bir sağlık problemi yaşamadığını belirtmektedir. Hapishanede bir süredir 

kaloriferlerin açılmadığını, havaların aşırı soğuk olması sebebiyle ısınma problemi 

yaşandığını belirtmiştir. 

22.01.2021 tarihinde İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus S. Y. ile yapılan görüşmede; 

Kalmakta olduğu hapishanede açlık grevinin süresiz-dönüşümlü şekilde devam ettiğini, 

hapishanede yaklaşık 2-3 haftadır sıcak suya erişimde problem yaşadıklarını belirtmiştir. 

22.01.2021 tarihinde İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus İ.D. ile yapılan görüşmede; 

Hapishanede açlık grevinin süresiz-dönüşümlü şekilde devam ettiğini, hapishanede yaklaşık 

2-3 haftadır sıcak suya erişimde problem yaşadıklarını belirtmiştir. Hapishanede tutuklanarak 

getirilen mahpus R. A.’nın çıplak arama işkencesine maruz bırakıldığını, yine R. A.’nun 

ziyarete gelen aile bireylerinin de çıplak aramadan geçirildiğini belirtmiştir. 

 

İZMİR 2 NOLU F TİPİ HAPİSHANESİ (KIRIKLAR F2) 

22.01.2021 tarihinde İzmir 2 Nolu F Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus S.D. ile yapılan görüşmede; 

Tutuklu olduğunu, 32 yaşında, 4 yıldır hapishanede, bildiği, sürekli ilaç kullanımını 

gerektirecek bir hastalığı olmadığını, odada Ö. A. ile birlikte iki kişi kaldıklarını belirtmiştir. 

Yaklaşık bir ay önce beş günlük açlık grevine katıldığını, bulunduğu hapishanede açlık 

grevinin süresiz-dönüşümlü beşer gün olarak yapıldığını, grev süresince B1 ya da D3 vitamini 

almadığını, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını belirtmiştir. Grev süresince kilo, boy, 

tansiyon ölçümünün yapılmadığını belirtmekte. 2018-2019 yıllarında ise 90 gün süreyle açlık 

grevine katıldığını, grev bitiminde ise kalp rahatsızlığı yaşadığını belirtmiştir. Sağlık sorunları 

yaşadığını ancak henüz teşhisin konulmadığını, hastaneye sevk talebinde bulunduğunu ancak 

henüz hastaneye götürülmediğini, götürülse dahi poliklinikte muayene yapılmadığını, acile 

götürüldüklerini dile getirmekte. Hapishanede hasta mahpusların bulunduğunu; V. A. ve E. 

Ö.’nün kalp ve tansiyon hastalıklarının olduğunu belirtmekte. İçme suyunu kantinden satın 

aldıklarını, üç öğün yemek verildiğini ancak bu yemeğin az ve kalitesiz olduğunu, kantin 
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fiyatlarının geçen seneye göre iki katına çıktığını ve kantinde yeterli malzemenin 

bulunmadığını, hapishanede kısa süre içinde limitli su sistemine geçileceğini, idarece tüm 

hazırlıkların yapıldığını, bu durumun suya erişimlerini zorlaştıracağını dile getirmiştir. Ayda 

bir yarım litre çamaşır suyu, yarım litre bulaşık deterjanı, yarım kg çamaşır deterjanı ve bir 

adet katı el sabunu verildiğini, verilen temizlik malzemelerinin yeterli olmadığını, idareden 

talep ettiklerinde bir miktar daha temizlik malzemesi verildiğini dile getirmiştir. Odalarında 

televizyon bulunduğunu ancak hiçbir kanalın çekmediğini, Yeni Yaşam gazetesinin 

hapishaneye alınmadığını belirtmiştir. 

21.04.2021 tarihinde İzmir 2 Nolu F Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus O.A. ile yapılan görüşmede; 

Hiçbir faaliyet ve aktiviteden faydalandırılmadıklarını, OHAL sürecinden süregelen 

kısıtlamalar ve keyfi muamelelerin devam etmekte olduğunu, diyanetin başlattığı “Kuran-ı 

Kerim cüz etme” faaliyetinin ramazan boyunca yapılacağı bildirilmiş tek aktivite olarak 

sunulmuş olduğunu belirtmiştir. Mahpuslara dışarıdan gönderilen mektup veya kitapların 

keyfi olarak engellenmekte olduğunu bu kapsamda Adalet Bakanlığı’na ve Savcılığa yapmış 

oldukları başvuru ve dilekçelerin de iletilmediğini belirtmiştir. Sivil toplum derneği CİSST 

üzerinden gelen kitaplar, söz konusu derneğin faydalı dernekler listesinde olmadığı 

gerekçesiyle bu kitapların mahpuslara verilmediğini belirtmiştir. Bulunduğu hapishanede 5 

günde bir farklı gruplar halinde Açlık Grevi eylemlerinin sürdüğü ve şu an rutin dışında 

herhangi bir sıkıntı olmadığı belirtilmiştir. Açlık Grevi eylemine katılan kişiler hakkında 3 

aylık faaliyetten men cezası verildiği, Açlık grevi sürecinde doktor kontrolü olmadığı, 

iaşelerin (limon, tuz, şeker) sadece verildiği başkaca bir şeyin olmadığı belirtilmiştir. 

21.04.2021 tarihinde İzmir 2 Nolu F Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus İ.K. ile yapılan görüşmede; 

2 Mart 2021 tarihinde Bolu F Tipi Hapishanesi’nden geldiğini, oradayken hapishane 

koşullarına karşı gösterdikleri tepki nedeniyle buraya sürgün edildiklerini belirtmiştir. Bolu F 

Tipi Hapishanesi’nden gelince beraberinde gelen koğuş arkadaşı D. Ş.’ye gardiyanlar 

tarafından darp ve cebir uygulandığını belirtmiştir. Hapishanelerdeki rutin sorunların burada 

da mevcut olduğu belirtilmiş, sosyal aktivite olmak üzere ortak alan, faaliyet vs birçok 

etkinliğin olmadığı belirtilmiştir. G. G. İsimli mahpusun keyfi olarak tekli koğuşta 

tutulduğunu belirtmiş, 4 kişi olmalarına rağmen ikili kalabilecekken arkadaşlarının keyfi 

olarak tek tutulduğunu belirtmiştir.  Hapishanedeki söz konusu hukuksuz uygulamalara karşı 

yapmış oldukları başvuru dilekçelerinin keyfi olarak engellenmekte olduğunu ve hiçbir 

başvurularının işleme alınmadığını belirtmiştir.  

 

İZMİR KADIN KAPALI HAPİSHANESİ (ŞAKRAN KADIN) 

08.01.2021 tarihinde İzmir Kadın Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpus H.Y. 

ile yapılan görüşmede; 

Hükümlü, 51 yaşında, 23 yıldır hapishanede, ankilozan spondilit, vertigo, mide-bağırsak 

rahatsızlığı, gözde iltihaplanma, guatr, tansiyon ve şeker hastalıkları bulunmakta olduğunu 
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belirtmiştir. Korona sebebiyle hapishanede karantina koğuşlarının oluşturulduğunu boşaltılan 

koğuşlardaki mahpusların diğer koğuşlara dağıtıldığını bu nedenle kapasitesi 13 kişi olan 

koğuşta yaklaşık iki aydır 20 kişi kaldıklarını belirtmiştir. 27.11.2020 tarihinden bu yana 

bulunduğu hapishanede süresiz-dönüşümlü beşer günlük ya da onar günlük açlık grevinin 

yapıldığını, kendisinin sağlık problemleri nedeniyle greve katılmadığını, koğuşunda bulunan 

greve katılan mahpusların B1 ya da D3 vitamini almadıklarını belirtmiştir. Açlık grevine 

katılan tüm mahpuslara etkinlikten alıkonulma cezası verildiğini belirtmekte. 2011-2012 

yılında 25 gün süreyle, 2020 Eylül ayında 2 gün süreyle açlık grevine katıldığını, sağlık 

problemleri sebebiyle grev sürecinde sürekli kustuğunu ve mide problemi yaşadığını dile 

getirmiştir. Pandemi sürecinde kendisinde ya da arkadaşlarında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, 

solunum sıkıntısı, eklem ağrısı, koku kaybı vb. belirtilerine rastlamamış, kronik hastalığı veya 

60 yaş üstü olan mahpusların ayrı bir alana alınmadığını, koğuştan çıktıklarında her seferinde 

bir maske verildiğini, ilaçlara erişimde sıkıntı yaşanmadığını, hastaneye sevklerin genellikle 

talep tarihinden ancak 1-1,5 ay sonrasında gerçekleştirildiğini, 3 aydır hastaneye sevk 

edilmeyi bekleyen mahpusun bulunduğunu belirtmiştir. 2012 yılından bu yana içme suyunu 

kantinden temin ettiklerini, çoğu zaman hesaplarında para bulunmasını gerekçe gösterilerek 

idarece temizlik malzemesi verilmediğini, zaman zaman bir bardak sulandırılmış çamaşır 

suyu ya da bir bardak dezenfektan verildiğini, ısrarlı taleplerinin sonucunda nadiren bir paket 

ped, bir sabun, bir şampuan, bir bulaşık deterjanı verildiğini, yemeğin üç öğün verildiğini, 

yeterli, besleyici ve hijyenik olmadığını, genellikle hazır gıda şeklindeki yemeklerin 

verildiğini, havalandırmanın güneş doğduğunda açıldığını, battığında ise kapatıldığını 

belirtmiştir. 

 

08.01.2021 tarihinde İzmir Kadın Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpus R.P. 

ile yapılan görüşmede;  

Hükümlü olduğunu, 30 yaşında, 9 yıldır hapishanede olduğunu belirtmiştir. Bildiği sürekli 

ilaç kullanımını gerektirecek bir hastalığı olmadığını, korona sebebiyle cezaevinde karantina 

koğuşlarının oluşturulduğunu boşaltılan koğuşlardaki mahpusların diğer koğuşlara 

dağıtıldığını bu nedenle kapasitesi 11 kişi olan koğuşta 20 kişi kaldıklarını belirtmekte. 

27.11.2020 tarihinden bu yana bulunduğu hapishanede süresiz-dönüşümlü açlık grevi 

yapıldığını, kendisinin greve katılmadığını koğuşunda bulunan ve açlık grevine katılan 

arkadaşlarının onar günlük açlık grevi yaptığını, B1 ya da D3 vitamini almadıklarını 

belirtmekte. Şu anda kendisiyle aynı koğuşta bulunan R. K.’nın açlık grevinde olduğunu dile 

getirmiştir. 2018-2019 yıllarında ise yaklaşık 100 gün süreyle açlık grevine katıldığını, grev 

bitiminde ise kas zayıflığı problemi yaşadığını dile getirmiştir. Pandemi sürecinde kendisinde 

ya da arkadaşlarında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, solunum sıkıntısı, eklem ağrısı, koku kaybı 

vb. belirtilerine rastlamamış, kronik hastalığı veya 60 yaş üstü olan mahpusların ayrı bir alana 

alınmadığını, koğuştan çıktıklarında her seferinde bir maske verildiğini, ilaçlara erişimde 

sıkıntı yaşanmadığını, hastaneye sevklerin genellikle çok geç yapıldığını, içme suyunu 

kantinden temin ettiklerini, temizlik malzemesinin düzenli şekilde verilmediğini talep 

ettiklerinde günde bir bardak çamaşır suyu verildiğini, yemeğin üç öğün verildiğini, yeterli, 

besleyici ve hijyenik olmadığını, havalandırmanın 07:30-18:00 saatleri arasında açık 

olduğunu belirtmiştir. 

 

İZMİR 1 NOLU T TİPİ HAPİSHANESİ (ŞAKRAN T1) 
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28.01.2021 tarihinde İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus S.Y. ile yapılan görüşmede;  

Tutuklu olduğunu, 34 yaşında, 5 yıldır hapishanede, bildiği sürekli ilaç kullanımını 

gerektirecek bir hastalığı olmadığını, koğuşta 10 kişi kaldıklarını belirtmekte. Bulunduğu 

hapishanede süresiz-dönüşümlü açlık grevi yapıldığını, kendisinin greve katılmadığını 

koğuşunda bulunan ve açlık grevine katılan arkadaşlarının birer kişi şeklinde beşer günlük 

açlık grevi yaptığını, greve giren arkadaşlarının idare tarafından B1 vitamini verilmediği için 

kompleks B vitamini aldıklarını ve D vitamini aldıklarını belirtmekte. Şu anda kendisiyle aynı 

koğuşta bulunan D. T.’nin açlık grevinde olduğunu aktarmıştır. 2018-2019 yıllarında ise 122 

gün süreyle açlık grevine katıldığını, grev bitiminde ise kalıcı herhangi bir rahatsızlığının 

oluşmadığını belirtmekte. Pandemi sürecinde kendisinde ya da arkadaşlarında ateş, öksürük, 

boğaz ağrısı, solunum sıkıntısı, eklem ağrısı, koku kaybı vb. belirtilerine rastlamamış, kronik 

hastalığı veya 60 yaş üstü olan mahpusların ayrı bir alana alınmadığını, koğuştan çıktıklarında 

her seferinde bir maske verildiğini, ilaçlara erişimde sıkıntı yaşanmadığını, hastaneye 

sevklerin korona gerekçesiyle yapılmadığını, içme suyunu kantinden temin ettiklerini, 10 

günde bir, 1 litre sıvı sabun ve 1 litre sulandırılmış çamaşır suyu verildiğini, yemeğin üç öğün 

verildiğini, yeterli, besleyici ve hijyenik olmadığını, özellikle akşam yemeklerini çoğu zaman 

kendilerinin yaptığını, havalandırmanın 08:30-17:30 saatleri arasında açık tutulduğunu dile 

getirmiştir. Kendisiyle aynı hapishanede bulunan M. N. Y.’nin hasta mahpus olduğunu, 

yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıklarının bulunduğunu belirtmiştir. 

 

İZMİR 2 NOLU T TİPİ HAPİSHANESİ (ŞAKRAN T2) 

08.01.2021 tarihinde İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus N.E. ile yapılan görüşmede; 

52 yaşında olduğunu, 25 yıldır hapishanede olduğunu, koğuşlarında 18 mahpus kaldığını 

belirtmiştir. Daha önce çok defa açlık grevi yaptığını, en sonuncusunun 2019 yılında 

olduğunu belirtmiştir. 2019 yılında yaptığı açlık grevinde 150 günden fazla grevde kaldığını, 

çok defa yaptığı için diğerlerinin sayısı hakkında net bilgi veremeyeceğini belirtmiştir. 

Mahpus kendisinin Vejeteryan olduğunu ancak hastalıklarından kaynaklı bırakmak zorunda 

kaldığını belirtmiştir. Bel fıtığı, Hemeroid, Prostat ve mide ülseri hastalıklarının olduğunu, 

açlık grevlerinden kaynaklı bu hastalıklarının vücuduna verdiği etkisinin arttığını, var olan 

hastalıklarının nüksettiğini belirtmiştir. Açlık grevini bıraktıktan sonra aynı zamanda 

unutkanlığının da başladığını belirtmiştir. Görüşme tarihinde halen süren, bulunduğu 

hapishanede açlık grevlerinin olduğunu, açlık grevinde 3’er mahpusun 5’er gün arayla 

dönüşümlü olarak açlık grevi yaptığını belirtmiştir. Açlık grevi süresinde B12 vitamini 

kullandığını, D3 vitaminini kullanmadıklarını belirtmiştir. Bulunduğu koğuşta bulunan 

mahpuslardan herhangi birinde Covid-19 belirtisi görmediğini, bu sebeple böyle bir durumda 

hapishane yönetiminin nasıl bir yol izleyeceğine dair bilgilerinin olmadığını belirtmiştir. 

Maskelerin yetersiz, bez maske, koruyuculuğu olmayan maske olduğunu belirtmiştir. Revirin 

çalışıyor durumda olduğunu ancak çok ciddi bir hastalık geçirmeleri halinde mahpusların 

revire götürüldüğünü, hastaneye sevklerin ise çok daha zor olduğunu, çok kötü durumda 

olanları ancak götürdüklerini belirtmiştir. Hapishane koşullarının iyi olmadığını, 8 kişilik 

koğuşta 18 kişi kaldıklarını, yatakların yerde olduğunu, bir mahpusun gece tuvalete giderken 
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öteki mahpusun yatağına basmak zorunda kaldığını belirtmiştir. Yemeklerin besleyici 

olmadığını, et ürünlerinin çok nadir yemek olarak verildiğini belirtmiştir. Havalandırmaya az 

çıktıklarını, hapishanenin temizlik noktasında eksik olduğunu belirtmiştir. Bu konularda ilgili 

kurumlara başvuru yaptıklarını, sonucunda bulundukları hapishanenin diğer hapishanelerin 

koşullarına göre daha iyi durumda olduğunu bu sebeple herhangi bir iyileştirme 

yapamayacakları yanıtını aldıklarını belirtmiştir. Korona salgını olmasına rağmen hijyenik 

olmayan şekilde geçen günlerde koğuşta arama yapıldığını, küçük bir makaslarının bulunduğu 

ancak arama sırasında ona el konulduğunu, mahpusların üstlerinin de arandığını, yatakların 

arasına dahi arama sırasında baktıklarını belirtmiştir. 

 

İZMİR 3 NOLU T TİPİ HAPİSHANESİ (ŞAKRAN T3) 

08.01.2021 tarihinde İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus İ.G. ile yapılan görüşmede; 

42 yaşında olduğunu, 7 yıldır hapishanede kaldığını, bulunduğu koğuşta 20 mahpusun 

kaldığını belirtmiştir. Daha önce çok defa açlık grevi yaptığını, en sonuncusunun 2019 yılında 

olduğunu belirtmiştir. 2019 yılında yaptığı açlık grevinde 122 gün grevde kaldığını, çok defa 

yaptığı için diğerlerinin sayısı hakkında net bilgi veremeyeceğini, girmiş olduğu açlık 

grevlerinden ötürü ciddi bir sorun yaşamadığını belirtmiştir. Görüşme tarihinde halen süren, 

bulunduğu hapishanede açlık grevlerinin olduğunu, açlık grevinde 3’er mahpusun 5’er gün 

arayla dönüşümlü olarak açlık grevi yaptığını belirtmiştir. Açlık grevi süresinde B12 vitamini 

kullandığını, D3 vitaminini nadiren bulabildiklerini belirtmiştir. Bir mahpusta Covid-19 

şüphesi gördüklerini, mahpusa test yapıldığın ve sonucun negatif çıktığını belirtmiştir. 

Hapishane yönetiminin bu hastalığın takibini yeteri kadar yapmadığını, gardiyanların 

mahpuslarla uzaktan konuştuklarını adeta kendilerinden kaçtıklarını, maskelerin yetersiz, bez 

maske, koruyuculuğu olmayan maske olduğunu belirtmiştir. Revirin çalışıyor durumda 

olduğunu ancak çok ciddi bir hastalık geçirmeleri halinde mahpusların revire götürüldüğünü, 

bu süreçte hastaneye sevk edilenin henüz olmadığını belirtmiştir. Hapishane koşullarının iyi 

olmadığını, 8 kişilik koğuşta 20 kişi kaldıklarını, yatakların yerde olduğunu, bir mahpusun 

gece tuvalete giderken öteki mahpusun yatağına basmak zorunda kaldığını belirtmiştir. 

Yemeklerin besleyici olmadığını, et ürünlerinin çok nadir yemek olarak verildiğini 

belirtmiştir. Havalandırmaya az çıktıklarını, hapishanenin temizlik noktasında eksik olduğunu 

belirtmiştir.  

08.01.2021 tarihinde İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus Ö.Y. ile yapılan görüşmede;  

34 yaşında olduğunu, 14 yıldır hapishanede olduğunu, bulunduğu koğuşta 20 mahpus 

kaldıklarını belirtmiştir. Daha önce çok defa açlık grevi yaptığını, en sonuncusunun 2019 

yılında olduğunu belirtmiştir. 2019 yılında yaptığı açlık grevinde 100 gün grevde kaldığını, 

çok defa yaptığı için diğerlerinin sayısı hakkında net bilgi veremeyeceğin belirtmiştir. Bel 

fıtığı hastalığının olduğunu belirtmiştir. Görüşme tarihinde halen süren, bulunduğu 

hapishanede açlık grevlerinin olduğunu, açlık grevinde 3’er mahpusun 5’er gün arayla 
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dönüşümlü olarak açlık grevi yaptığını belirtmiştir. Açlık grevi süresinde B12 vitamini 

kullandığını, D3 vitaminini sadece kış aylarında kullandığını belirtmiştir. Herhangi bir 

mahpusta Covid-19 belirtisi görmediğini bu sebeple böyle bir durumda hapishane yönetiminin 

nasıl bir yol izleyeceğine dair bilgilerinin olmadığını belirtmiştir. Maskelerin yetersiz, bez 

maske, koruyuculuğu olmayan maske olduğunu belirtmiştir. Revirin çalışıyor durumda 

olduğunu ancak çok ciddi bir hastalık geçirmeleri halinde mahpusların revire götürüldüğünü, 

hastaneye sevklerin ise çok daha zor olduğunu, çok kötü durumda olanları ancak 

götürdüklerini belirtmiştir. Hapishane koşullarının iyi olmadığını, 8 kişilik koğuşta 20 kişi 

kaldıklarını, yatakların yerde olduğunu, bir mahpusun gece tuvalete giderken öteki mahpusun 

yatağına basmak zorunda kaldığını belirtmiştir. Yemeklerin besleyici olmadığını, et 

ürünlerinin çok nadir yemek olarak verildiğini belirtmiştir. Havalandırmaya az çıktıklarını, 

hapishanenin temizlik noktasında eksik olduğunu belirtmiştir. Odalarda yeterli mesafe 

olmadığını, çok dar olduğunu belirtmiştir. Kantinde satılan alternatif yiyeceklerin oldukça 

pahalı olduğunu, geçen yıl içinde 10 adet olan ve 1.5 TL’ye satılan bisküvinin şu an 2 TL ve 

içinde 9 tane şeklinde gramajlarının düşürülüp fiyatlarının arttırıldığını belirtmiştir. 

28.01.2021 tarihinde İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus A.Y. ile yapılan görüşmede;  

Hükümlü olduğunu, 44 yaşında, 24 yıldır hapishanede, beyninde şarapnel parçası bulunmakta, 

başına en ufak bir temasın gerçekleşmesi durumunda bayıldığını, saatler sonra kendisine 

gelebildiğini belirtmiştir, koğuşta 19 kişi kaldıklarını, koğuşta kapasitesinin üzerinde mahpus 

bulunduğunu belirtmiştir. Bulunduğu hapishanede süresiz-dönüşümlü açlık grevi yapıldığını, 

açlık grevine katılanların onar günlük açlık grevi yaptığını, greve girenlerin idare tarafından 

B1 vitamini verilmediği için B12 vitamini aldıklarını, D3 vitamini almadıklarını belirtmekte. 

Pandemi sürecinde kendisinde ya da arkadaşlarında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, solunum 

sıkıntısı, eklem ağrısı, koku kaybı vb. belirtilerine rastlamamış, kronik hastalığı veya 60 yaş 

üstü olan mahpusların ayrı bir alana alınmadığını, düzenli maske verilmediğini, kronik 

rahatsızlığı olanların dahi ilaçlarına erişimde sıkıntı yaşadıklarını, çok acil bir durum olmadığı 

sürece hastaneye sevklerin yapılmadığını, içme suyunu kantinden temin ettiklerini, su arıtma 

cihazının takılmasını talep ettiklerini ancak idarenin bu talebi reddettiğini belirtmiştir.  Ayda 

bir, bir bardak çamaşır suyu verildiğini, temizlik malzemelerinin neredeyse tamamını 

kendilerinin kantinden temin ettiklerini, kantin fiyatlarının çok pahalı olduğunu, ayda bir zam 

yapıldığını, üç öğün yemek verildiğini, yemeklerin yetersiz, sağlıksız ve hijyenik olmadığını 

belirtmiştir. Hapishanede limitli su sisteminin olduğunu, koğuşun kalabalık olması sebebiyle 

bu suyun kendilerine yetmediğini belirtmiştir. Hapishanede hasta mahpusların bulunduğunu; 

H. B.’ nin psikolojik rahatsızlıkları olduğunu, şizofreni tedavisi gördüğünü, H. G., Ö. A. ve 

S.E.’nın kalp hastası olduğunu, Ç. T.’nin ağır tansiyon hastası olduğunu belirtmiştir.  

28.01.2021 tarihinde İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus Ö.Y. ile yapılan görüşmede;  

Hükümlü olduğunu, 34 yaşında, 14 yıldır hapishanede, bel fıtığı rahatsızlığı bulunduğunu, 

koğuşta 19 kişi kaldıklarını belirtmiştir. Tam tarihini hatırlamamakla birlikte aralık ayının 

başında beş günlük süresiz-dönüşümlü açlık grevine girdiğini, hapishane yönetimi tarafından 
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B1 vitamini verilmediğinden grev süresince B12 vitamini kullandığını, D3 vitamini 

kullanmadığını, açlık grevine 3’er kişilik gruplar halinde girdiklerini belirtmiştir. 2012 yılında 

48 gün süreyle, 2017 yılında 65 gün süreyle, 2018-2019 yılında 87 gün süreyle açlık grevine 

girdiğini dile getirmiştir. Pandemi sürecinde kendisinde ya da arkadaşlarında ateş, öksürük, 

boğaz ağrısı, solunum sıkıntısı, eklem ağrısı, koku kaybı vb. belirtilerine rastlamamış, kronik 

hastalığı veya 60 yaş üstü olan mahpusların ayrı bir alana alınmadığını, düzenli maske 

verilmediğini, ilaçlara erişimde sıkıntı yaşadıklarını çok acil bir durum olmadığı sürece 

hastaneye sevklerin yapılmadığını, ayda bir, bir bardak çamaşır suyu verildiğini, temizlik 

malzemelerinin neredeyse tamamını kendilerinin kantinden temin ettiklerini, kantin 

fiyatlarının çok pahalı olduğunu, ayda bir zam yapıldığını, içme suyunu kantinden temin 

ettiklerini, üç öğün yemek verildiğini, yemeklerin yetersiz, sağlıksız ve hijyenik olmadığını 

belirtmiştir. Hapishanede limitli su sisteminin olduğunu, koğuşun kalabalık olması sebebiyle 

bu suyun kendilerine yetmediğini belirtmiştir. 

 

İZMİR 4 NOLU T TİPİ HAPİSHANESİ (ŞAKRAN T4) 

28.01.2021 tarihinde İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus A.G. ile yapılan görüşmede;  

Tutuklu olduğunu, 30 yaşında, 5 yıldır hapishanede, vücudunda şarapnel parçalarının 

bulunduğunu, nefes darlığı rahatsızlığının olduğunu belirtmiştir. Korona sebebiyle cezaevinde 

karantina koğuşlarının oluşturulduğunu boşaltılan koğuşlardaki mahpusların diğer koğuşlara 

dağıtıldığını bu nedenle kapasitesi 10 kişi olan koğuşta 19 kişi kaldıklarını belirtmiştir. 

Bulunduğu hapishanede süresiz-dönüşümlü açlık grevi yapıldığını, açlık grevine katılanların 

3’er kişilik gruplar şeklinde 5’er günlük açlık grevi yaptığını, greve girenlerin B1 ya da D3 

vitamini kullanmadıklarını, kilo-boy-tansiyon ölçümü yapıldığını, 2018-2019 yılında 122 gün 

süreyle açlık grevine girdiğini dile getirmiştir. Pandemi sürecinde kendisinde ya da 

arkadaşlarında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, solunum sıkıntısı, eklem ağrısı, koku kaybı vb. 

belirtilerine rastlamamış, kronik hastalığı veya 60 yaş üstü olan mahpusların ayrı bir alana 

alınmadığını, koğuştan her çıktıklarında bir maske verildiğini, ilaçlara erişimde sıkıntı 

yaşamadıklarını ancak revire çıkarılmadıklarını, hastaneye sevklerin korona gerekçesiyle çok 

geç yapıldığını, temizlik malzemelerinin tamamını kendilerinin kantinden aldıklarını, kantin 

fiyatlarının çok pahalı olduğunu, içme suyunu kantinden temin ettiklerini, üç öğün yemek 

verildiğini, yemeklerin yetersiz, sağlıksız ve hijyenik olmadığını belirtmiştir. 

Havalandırmanın 08:00-17:30 saatleri arasında açık tutulduğunu dile getirmiştir. 

 

HAPİSHANELERDEKİ HAK İHLALLERİNE İLİŞKİN TESPİTLERİMİZ: 

Hapishanelerden gelen başvurular, basın taramaları ve avukat görüşmeleri 

sonucunda tespit edilen ve hale devam eden hak ihlalleri: 
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 Hapishanelerde bulaşıcı hastalıkların olduğu ve buna ilişkin yeterli tedbir ve 

önlemlerin alınmadığı, 

 İşkence ve kötü muamele uygulamalarının olduğu, 

 Gardiyanlar tarafından mahpuslara darp ve şiddet uygulandığı, 

 Koğuşların kalabalık olduğu,  

 Tedavi haklarının engellendiği, 

 Ayrımcılık yasağına aykırı davranışlarla karşılaştıkları, 

 Dilekçelere cevap verilmediği, 

 Kitap, dergi ve gazete ile ilgili sınırlı sayı ve yayın yasağı uygulandığı, 

 Mahpusların birbirleriyle ve aileleriyle sağlıklı ilişki kuramadıkları, 

 Atölye, spor ve kültürel çalışmaların engellendiği, 

 Ortak alanların ve havalandırmanın az kullandırıldığı veya kullandırılmadığı, 

 Tecrit uygulamaları, 

 İlaçların, diyet yemeklerin düzenli olarak verilmediği veya hiç verilmediği, 

 Yatacak yerlerin bulunmadığı, mahpusların dönüşümlü yataklarda yattığı veya 

yerde yattığı, 

 Hijyenik ortamın sağlanmadığı, 

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

konulduğu, 

 Yasaklı olmayan kitap, dergi, gazetelerin verilmediği, 

 İletişim haklarının keyfi kullandırıldığı veya hiç kullandırılmadığı, 

 Hastaneye sevklerin gerçekleştirilmediği, 

 Revire çıkartılmadıkları, 

 Yemek ve sıcak su gibi temel ihtiyaçların yetersiz karşılandığı veya hiç 

karşılanmadığı ve bunun ceza uygulaması şeklinde gerçekleştirildiği, 

 Yemeklerin sağlıksız olduğu, diyabetik ve hasta mahpuslara uygun yemek 

verilmediği, 

 İHD ve diğer kurumlara gönderilen mektuplara el konulması, gönderilmemesi, 

 Açık görüşe çıkarılmama, 

 Aile ziyaretlerinin sınırlandırıldığı,  

 Aile ziyaretine gelen kişilere çıplak arama dayatıldığı, 

 Kış aylarında ısınma sorunu yaşadıkları, 

 Kadın mahpusların kişisel hijyen malzemelerine ulaşmakta (ped vb) zorluk 

çektikleri, 

 Keyfi tutumlar sergilenerek aile görüşmelerinin kesildiği, 

 Covid-19 tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfekte işlemlerinin 

yapılmadığı, 

 İçme suyunu kendilerinin temin ettiği ve paraları olmadığı takdirde 

ulaşamadıkları, 

 Mahpuslara yeterli eldiven, maske, kolonya, temizlik malzmesi ve dezenfektan 

verilmediği,  



19 

 

 Temizlik malzemelerinin az miktarda verildiği veya hiç verilmediği, 

 Kantin fiyatlarının çok yüksek olduğu, 

 Keyfi hücre cezaları ve disiplin cezaları verildiği, 

 Koğuşların dar ve küçük (yetersiz yaşam alanı) olduğu, 

 Açlık grevine giren mahpuslara disiplin cezası verildiği, 

 Açlık grevine giren mahpuslara saf B1 vitamini ve D3 vitamini verilmediği, 

iaşenin kısıtlı verildiği, düzenli olarak nabız, kan, tansiyon ölçümlerinin 

yapılmadığı tespit edilmiştir. 

 

 

 

COVİD-19 (KORONA VİRÜS) OLARAK BİLİNEN PANDEMİ SÜRECİNDE 

HAPİSHANELERE İLİŞKİN MAHPUS AİLE VE AVUKATLARINDAN GELEN 

BİLGİLER SONUCUNDAKİ TESPİTLERİMİZ: 

 

Pandemi sürecinde hapishanelere ilişkin toplanan veriler sonucunda tespit edilen 

ve hale devam eden hak ihlalleri: 

 Hapishanelerde bulaşıcı hastalığa ilişkin yeterli tedbir ve önlemlerin 

alınmadığı, 

 Koğuşların kalabalık olduğu (8 kişilik koğuşta 20 kişinin kaldığı vb),  

 Tedavi haklarının engellendiği, 

 Ayrımcılık yasağına aykırı davranışlarla karşılaştıkları, 

 Yemeklerin kötü, sağlıksız ve yetersiz olduğu, 

 Bağışıklık sistemini güçlendirici gıdaların tüketilmediği, 

 Covid-19’a ilişkin düzenli olarak kontrollerin, testlerin yapılmadığı, 

 Telefon görüşmelerinde kullanılan telefonların dezenfekte işleminin 

yapılmadığı, 

 Hapishane idarelerinin ve gardiyanların keyfi uygulamaları, 

 Ortak alanların ve havalandırmanın az kullandırıldığı veya kullandırılmadığı, 

 Tecrit uygulamaları, 

 İlaçların düzenli olarak verilmediği veya hiç verilmediği, 

 Yatacak yerlerin bulunmadığı, mahpusların dönüşümlü yataklarda yattığı veya 

yerde yattığı, 

 Hijyenik ortamın sağlanmadığı, 

 Aramaların keyfi olması, arama sırasında eşyaların talan edildiği, hijyen 

kurallarına aykırı olarak aramaların gerçekleştirildiği, 

 Hastaneye sevklerin gerçekleştirilmediği, 

 Revire çıkartılmadıkları, 
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 Yemek ve sıcak su gibi temel ihtiyaçların yetersiz karşılandığı veya hiç 

karşılanmadığı, 

 Havalandırmadan yararlanamadıkları veya kısa süreler ile yararlandırıldıkları, 

 Sevk taleplerinin gerçekleştirilmediği, 

 Aile ziyaretlerinin yapılmadığı, 

 Temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yapılmadığı, 

 İçme suyunu kendilerinin temin ettiği ve paraları olmadığı takdirde 

ulaşamadıkları, 

 Mahpuslara eldiven, maske, kolonya ve dezenfektan verilmediği veya kısıtlı 

yetersiz verildiği,  

 Suyun kısıtlı ve ölçüyle verildiği,  

 Temizlik malzemelerinin az miktarda verildiği veya hiç verilmediği, 

 Kantin fiyatlarının çok yüksek olduğu bu nedenle ek gıda tüketemedikleri, 

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

şeklinde hak ihlalleri tespit edilmiştir. 

 

 

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 
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gösterilerek koğuşların talan edilmesi, mahpusları tahrik edici söylemlerde 

bulunulması bu  maddelerin ihlal edildiğini göstermektedir. 

3.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.  

 

4.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. 

 

5.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 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. 

 

6.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 
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tarafından sağlanması gereken bir ortamken koğuşların temizliği için gerekli 

deterjanlar idare tarafından karşılanmamakta mahpusların kendilerinin kantinden 

fahiş fiyatlara satın almaları dayatılmaktadır.  

 

7.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.  

 

8.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. 

 

9.Başvuru ve şikâyetlerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve derhal gerekli 

mercilere ulaştırılması sağlanmalı. Adli ve idari mekanizmalar, yapılan başvuru ve 

şikayetlerle 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. 
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10.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. 

 

11.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. 

 

12.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. 

 

13.Hapishanelerde meydana gelen intihar vakalarının önüne geçmek için 

mahpusların ruh ve bedensel bütünlüklerine yönelik tehditler ortadan kaldırılmalı, 

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/
http://www.bireyselbasvuru.com.tr/anayasa-mahkemesine-bireysel-basvuru/
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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. 

 

14.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 

çalışanlar başta olmak üzere tüm hapishane çalışanları için çalışma koşullarını 

da kapsayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması, keyfiyetin önlenmesi, 
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- 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,  

- Türkiye genelinde aşılama aşılama yaş sınırının 18 yaşa çekilmesi de göz 

önünde bulundurularak hapishanelerde kalan mahpusların aşılarının bir an 

önce yapılması sağlanmalı, 

- Hapishane idaresinin ve gardiyanların keyfi tutumlarının önüne geçilmeli, 

- 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. 

15. Hapishanelere bağımsız sağlık kurumlarının girmesine ve inceleme yapmasına 

izin verilmelidir. Hapishanelerin denetiminde başta bağımsız meslek kuruluşları ve 
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insan hakları örgütleri olmak üzere ilgili kuruluşların yer alacakları şekilde yasal 

düzenlemeler yapılarak, incelemeye açılması sağlanmalıdır.  

Biz insan hakları savunucuları 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.  

 Türkiye hapishanelerdeki tecrit uygulanmalarına bir an önce son verilmeli, 

 Başvuru ve şikâyetlerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve derhal gerekli mercilere 

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 olmayacak şekilde ve Pandemi sürecinde 

hijyenik koşullar yaratılması koşuluyla olmalıdır.  

 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.  
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 Hapishane hekimi ve tıbbi personelinin İstanbul Protokolü eğitimi almaları 

sağlanmalıdır.  

 İnsanlık onuruna yakışmayan Çıplak arama işkencesinden vazgeçilmelidir 

 Mahpusların sosyal ve kültürel aktivitelerindeki kısıtlamalar 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. 

 Türkiye genelinde aşılama aşılama yaş sınırının 18 yaşa çekilmesi de göz önünde 

bulundurularak hapishanelerde kalan mahpusların aşılarının bir an önce yapılması 

sağlanmalıdır. 

 İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan mahpuslar ve tüm 

hapishanelerdeki mahpuslar üzerindeki tecrit uygulamasına derhal son verilmelidir. 

 

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

yasal düzenlemeler, 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 da insan onuruna yakışır bir şekilde 

yaşama hakları olduğunu hatırlatır; bu kadar hak ihlalinin olduğu bir ortamda insanca 

yaşamanın mümkün olamayacağından dolayı hapishanelerin koşullarının hemen 

düzeltilmesini ve hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz.  
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NOT: Bu çetele Ocak, Şubat, Mart ve Nisan 2021 aylarında, hapishanelerden derneğimize gelen 

başvurular, basın taramaları ve avukat görüşmeleri sonucunda tespit edilen verilerden 

oluşturulmuştur. 

 

İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi 

Hapishane Komisyonu 

 

 

 

İNSAN HAKLARI İLE İNSANDIR! 

            


