
 

ŞIRNAK T TİPİ KAPALI CEZA VE İNFAZ KURUMUNDA 

DEVAM EDEN AÇLIK GREVLERİ İLE İLGİLİ RAPOR 

 

GİRİŞ  

 Şırnak T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda 2020 yılının Aralık ayından, 2021 

yılının Mayıs ayına kadar birçok tutuklu/hükümlünün ailelerinin, aşağıda isimleri bulunan 

kurumlarımıza cezaevinde devam eden hak ihlalleri sebebiyle açlık grevlerine başlandığını ve 

açlık grevinin halen devam ettiğini, cezaevinde grevde bulunan yakınlarının sağlıklarından 

endişe ettiklerini bildirmişlerdir.  

Ailelerin açlık grevlerine sebep olan durumlar ile açlık grevi sebebiyle maruz kalınan hak 

ihlallerinin olduğu yönündeki iddiaları içerir başvuruları ve talepleri üzerine Şırnak T Tipi 

Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na aşağıda ismi bulunan kurum üyelerince 15/06/2021 

tarihinde ziyaret gerçekleştirilmiştir. 

AMAÇ 

Bu çalışma ile cezaevinde yaşanan açlık grevlerine sebep olan durumlar ile açlık grevi sonrası 

karşılaşılan tutumlar ile var olan hak ihlallerinin ayrıca geliştirilen uygulamalarla artmasını 

engellemek, Şırnak T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumunda devam eden hak ihlallerine ilişkin 

gerekli tespitlerin yapılması, raporlaştırılması ve neticesinde gereken hukuki başvuruların 

yapılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Bu rapor temel olarak, avukatlar tarafından hapishanede gerçekleştirilen ziyaretlere 

dayanmaktadır. Ziyaret dışında mahpusların aileleri ile yapılan telefon görüşmeleri, ailelerin 

yazılı kurumlara yaptıkları başvurular, mahpusların avukatlarına gönderdikleri mektup ve 

fakslardan edinilen bilgiler yararlanılmıştır.   

GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞMELER 

I. Mahpuslarla Görüşme  

B-2 Odasında Görüşülen 1. Mahpus İle Yapılan Görüşmede; 

- İmralı cezaevi başta olmak üzere Türkiye cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri, tecrit ve 

mevcut olumsuz koşulların ortadan kaldırılması amacı ile toplamda üç koğuşta, her koğuşta 

bir kişi olmak üzere beş günlük sürelerle süresiz dönüşümlü açlık grevini sürdürdüklerini ve 

bu grevin talepleri karşılanıncaya kadar devam edeceğini, 

- Görüşülen mahpus, açlık grevi nedeniyle açılan soruşturma dosyalarından KYOK kararı 

verilemesine rağmen; cezaevi disiplin kurulu tarafından kendilerine çeşitli etkinliklere 

katılmaktan yasaklanma cezasının verildiği, verilen disiplin cezalarına karşı yapılan itirazların 

ise incelenmeksizin ve gerekçesiz şekilde red edildiğini, 



- Mahpus, yapılan aramalarda koğuşta bulunan kitaplara el konulduğunu, kişi başı beş kitap 

sınırlamasının getirildiğini, 

- Yapılan keyfi aramalarda mahpusların uzun süre ayakta bekletildiği, üzerlerinin arandığı, 

hasta ve yaşlı mahpus N. O.'ya üst aramasında ellerini kaldırmadığı için sözlü ve fiili saldırıda 

bulunulduğu, buna karşı çıkan mahpusa disiplin cezası verildiğini, 

- Koğuşlarda 16-18 kişi kalmasına rağmen haftada sadece iki gün ve yirmişer dakikalık süre 

ile sıcak su verildiğini, bu kısıtlı süre nedeniyle mahpusların pandemi koşullarında banyo dahi 

yapamadıklarını, su kesintilerinin de sık sık yaşandığını, 

- Cezaevi yemeklerinin hijyenik olmayıp yeteri kadar pişirilmediğinden yemekleri yemeden 

döktüklerini, cezaevi yemeklerinin yenilmemesinden dolayı kantinden alınan ürünlerle 

beslendiklerini ancak kantinde de istedikleri her ürünün ve özellikle sebze ve meyve ile 

yumurtanın bulunmadığını, bulunan ürünlerin de piyasanın çok üzerinde fiyatlarda satıldığını, 

- Temizlik ürünlerinin cezaevi tarafından verilmediğini, mahpusların kendi imkanları ile 

aldıklarını ancak kendileri almış olmasına rağmen alınan ürünlerin yarısının döküldüğü ve su 

eklendiğini, bu nedenle alınan çamaşır suyu gibi ürünlerin eklenen su nedeniyle etkililiğini 

kaybettiğini, 

- Çamaşır yıkamak için çeşme musluğuna takılan hortumun aramada el konulduğunu ve 

çamaşırlarını yıkamakta zorlandıklarını, 

- B2, B7 ve B9 koğuşunda bulunan mahpusların oda değişikliği taleplerinin gerekçesiz bir 

şekilde red edilmiş olmasına rağmen diğer koğuşlarda böyle bir uygulamanın olmadığını, 

- Verilen dilekçelerin cevapsız kaldığı ve yönetim ile görüşme taleplerinin red edildiğini, 

15.06.2021 günü yapılan ısrarlı başvurular sonucunda cezaevi 2. Müdürü ile bir görüşme 

gerçekleştirdiklerini ancak müdürün mahpusları ayakta bekletmesi ve kendilerine karşı 

olumsuz tutumundan dolayı görüşme gerçekleşmeden odadan ayrıldıklarını, 

- Mahpus ziyaretine gelen mahpus yakınlarına çıplak arama dayatıldığı bilgisini aldıklarını, 

özellikle cezaevi ikinci müdürü olan kadın müdürenin kadın mahpuslara ve kadın ziyaretçilere 

çıplak aramayı dayattığını, 

- Revir doktorunun olmadığını, revirde yeterli donanımın olmadığını, en azından haftada bir 

gün revirde bulunacak bir uzman doktora ihtiyaçlarının olduğunu,  

- Hastane sevklerinde mahpuslara terlikle hastaneye gitmelerinin dayatıldığını, muayene 

esnasında kelepçelerin sökülmediğini ve hastane dönüşünde uzun ve belirsiz sürelerle 

karantina koğuşunda bekletildiklerini, bu durumun mahpuslar üzerinde hastaneye gitme 

konusunda caydırıcı bir rol oynadığını ifade etmiştir.  

 

 

 



Karantina Koğuşunda Bulunan 2. Mahpus İle Yapılan Görüşmede; 

-İçinde bulunduğumuz Şırnak cezaevi ve İmralı cezaevi başta olmak üzere cezaevlerindeki 

şartların insanileştirilmesi ve tecrit uygulamalarının son bulması amacıyla açlık grevini 

başlatmış olduklarını, 

- Başlatmış oldukları ve devam ettirdikleri süresiz dönüşümlü açlık grevi nedeniyle cezaevi 

yönetimi tarafından sürekli baskı ve tehditlere maruz kaldıklarını, disiplin cezaları ile 

cezalandırıldıklarını ve tahliyesi yakın olan mahpusların iyi hallerinin keyfi bir şekilde üç 

aylık süreler ile ertelenildiğini, 

- Yemeklerin kötü olması sebebiyle yenilmediğini, kantinde ürün çeşitliliğinin olmadığını, var 

olan ürünlerin de piyasanın çok üzerinde fiyatlarla satıldığını,  

- Su kesintilerinin çok sık olduğunu, çeşme suyunu içmek için kullanamadıklarını ve 

kantinden yüksek fiyata içme suyu aldıklarını,  

- Haftada sadece iki gün ve yirmişer dakika süre ile sıcak su verildiğini,  banyo yapmak ve 

çamaşır yıkamak için sıcak suya erişemediklerini, 

- Kurum doktoru olmadığından revire çıkamadıklarını, hastane sevklerinin ise cezaevi çok geç 

tarihlerde gerçekleşmesi, sevklerde ayakkabı yerine terlik giyilmesinin dayatılması, ters 

kelepçe takılması ve muayene esnasında kelepçelerin çıkarılmaması, hastaneye sevki yapılan 

mahpusun uzun sürelerle karantina koğuşunda bekletilmesi sebebiyle acil durumlar dışında 

mahpusların hastaneye gitmeyi istemediklerini, 

- Açlık grevini sürdürmeleri nedeniyle gazete, dergi ve kitap kısıtlamasının uygulandığını, 

gelen mektuplarının kendilerine verilmediğini ifade etmiştir.  

B-7 Odasında Görüşülen 3. Mahpus İle Yapılan Görüşmede; 

- Son iki aydır cezaevi yönetimi ile görüşme taleplerinin olduğunu ancak tüm başvurularına 

rağmen bu taleplerinin cevapsız bırakıldığını, 15.06.2021 tarihinde cezaevi ikinci müdürü ile 

odasında bir görüşme gerçekleştirilmiş ancak müdürün mahpusları uzun süre ayakta 

bekletmesi nedeniyle mahpusların bu olumsuz tutuma tepki olarak görüşmeye başlamadan 

odadan ayrıldıklarını, 

- Yüksek tansiyon hastası mahpusların tansiyonları hergün ölçülmesi gerekirken haftada bir 

ölçüldüğünü, 

- Açlık grevi nedeniyle kendilerine spor, mektup, telefon yasağı gibi disiplin cezalarının 

verildiğini, 

- Bir ay içinde 15 kişinin sürgün edildiğini ve sürgünler esnasında fiziki müdahale ile kötü 

muamelenin olduğunu, 

- Psikolog ile görüşmenin mahpuslara dayatıldığını, görüşmeyi red eden mahpusların ise iyi 

hal durumların olumsuz olarak değerlendirildiğini ifade etmiştir. 



B-9 Odasında Görüşülen 4. Mahpus İle Yapılan Görüşmede; 

- Devam eden ve 5 gün süreyle devredilen açlık grevine katıldığı için hakkında etkinliklerden 

mahrum kalma cezasının verildiğini, 

- Sıcak su sorununun çok uzun zamandır devam ettiğini; haftada iki defa ve yirmişer dakika 

ile su verildiğini ve bu durumun hijyen sorunlarına sebebiyet verdiğini, şebeke suyunda da 

sürekli kesintiler olduğunu, şebeke suyunun içilecek durumda olmadığından içme suyunu 

kantinden alındığını, 

- İhtiyaç olmasına rağmen revire çıkarılmadıklarını, 

- Arama sırasında kitaplarımıza el konulduğunu, odadan 280 kitabın olduğunu ancak kişi 

başına beş kitap bırakılacak şekilde kitaplara el konulduğunu, 

- Alınan temizlik malzemelerine su konulduğunu, bu nedenle temizlik malzemeleri gerekli 

etkiyi göstermediğini, 

- 3 ayda bir oda değişimi için talepler yapılmasına rağmen bu taleplerin değerlendirilmediğini, 

bu hususta yönetim ile görüşme taleplerinin ise cevapsız bırakıldığını, 

- Hastaneye gidip gelen karantinaya alındığını ancak karantina sürelerinin çoğu zaman 

uzatıldığını, bu nedenle acil durumlar dışında hastaneye gitmekten kaçınıldığını, 

- Kurumda Diş Hekimi olmadığı, bu nedenle diş ile ilgili hastalıklarda tedavi olma imkanının 

olmadığını, 

- Mahpuslara çarşaf verilmediği, çarşafları kendi bütçelerinden kantinden satın alındığını, 

temizlik ürünlerinin ise verilmediğini, 

- Sayım sırasında keyfi bir şekilde üst araması yapıldığını ifade etmiştir. 

B-7 Odasında Görüşülen 5. mahpus ile yapılan görüşmede; 

- Cezaevinde yaklaşık 25-30 kişi tarafından süresiz dönüşümlü açlık grevi yürütüldüğünü, 

açlık grevine başlatmalarına neden olan talepleri cezaevi müdürlüğüne ve adalet bakanlığına 

mektup ve dilekçeler ile bildirdiklerini,  

- Taleplerinin; İmralı cezaevi başta olmak üzere Türkiye cezaevlerinde bulunan mahpusların 

üzerindeki tecridin kaldırılması, hapishane koşullarının iyileştirilmesi ve hak ihlallerinin 

giderilmesi olduğunu,  

- Açlık grevi eylemleri nedeniyle cezaevi yönetiminin kendilerine karşı olan tutumlarının 

değiştiğini, kendilerine karşı olumsuz tutum takındıklarını,  

- Açlık grevinde olmaları sebebiyle cezaevi yönetimi tarafından psikolog ile görüşmenin 

mahpuslara dayatıldığını, 

- Açlık grevi eylemi nedeniyle mahpuslara çeşitli disiplin cezalarının verildiğini, verilen 

cezalara karşı yapılan itirazların ise red edildiğini,  



- Açlık grevinde olan mahpuslara B1 vitaminin verilmediğini, 

- M.S. adındaki mahpusun tarafsız koğuşundan taraflı koğuşa geçme talebinde bulunduğu, bu 

talebine karşılık mahpusun 90 günü aşkın bir süredir gözlem koğuşu adı altında tek başına bir 

hücrede bekletildiğini, 

- B2, B7 ve B9 koğuşunda bulunan mahpusların oda değişiklik taleplerinin hiçbir şekilde 

kabul edilmediğini, 

- Cezaevi müdürü ile görüşme taleplerinin sürekli red edildiğini belirtmiştir.  

B-9 Odasında Görüşülen 6. Mahpus ile yapılan görüşmede; 

- Hastaneye sevk edilen mahpusun cezaevine dönüşte 14 günlük karantina karantina odasına 

girdiğini; 14 gün dolmadan bir kişinin odaya alınması halinde ise koğuştakilerin hepsi için 14 

gün baştan başlatıldığını, bu durumun ise hastaneye gitme ihtiyacı olsa da hastaneye 

gitmekten vazgeçildiğini, 

- Açlık grevinde olanlar hakkında, greve girmiş olmaları sebebi ile mektup gönderme ve alma, 

spor etkinliklerine katılma gibi aktiviteler disiplin cezaları verilerek yasaklandığını;  bu 

cezalara karşı yapılan itirazların ise reddedildiğini, 

- Oda değişikliği taleplerini yerine getirilmeyip bekletildiğini, 

- Kadın mahpusların koğuş kapıları saatinden önce kapatıldığı, kadınların bu duruma karşı 

itiraz ve protestolarının ise idare tarafından tehdit ile engellenildiği, 

- Cezaevine görüşme için gelen mahpus yakınlarına karşı çıplak aramaların yapıldığını ve 

bunun dayatıldığını beyan etmiştir.   

TESPİT VE GÖZLEMLER 

Türkiye hapishaneleri, ülkede uzun yıllardır ciddi hak ihlalleri yaşandığı yerler olmuştur. 

Şırnak T Tipi Açık ve Kapalı Hapishanesi 2014 yılında açılmıştır. Kuruluşundan itibaren var 

olan su problemi aradan geçen 7 yıllık zamana rağmen henüz tam olarak çözülememiştir. 

Mahpusların farklı zamanlarda ifade ettiği hak ihlallerinde ise COVİD-19 pandemi süreci ve 

açlık grevleri ile ciddi artış yaşanmaktadır. Ziyaret edilen mahpuslardan alınan beyanlar ve 

ziyaret esnasında tarafımızca yapılan gözlemler neticesinde yaşanan hak ihlalleri ve 

tespitlerimiz aşağıda izah edilmiştir.  

Şırnak Hapishanesinde halen 3 kişi açlık grevinde olup Türkiye’de birçok cezaevinde yüzleri 

bulan sayıda mahpus İmralı Hapishanesi’nde Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin 

kaldırılması ve cezaevlerinde kendilerine karşı yaşanan insan hakları ihlallerinin ve baskıların 

sonlandırılması, cezaevi koşullarının insanileştirilmesi talepleriyle süresiz ve dönüşümlü açlık 

grevinde olduğu tespit edilmiştir.  

 Başlatılan bu açlık grevinin daha vahim ve ciddi tabloları ortaya çıkmaması için bu taleplerin 

demokratik kamuoyu tarafından duyulması, siyasi iktidarın bu husustaki sorumluluğunu 

görmesi ve bir an önce bu talepleri karşılaması gerekmektedir. Türkiye yasalarına bile aykırı 



olan  “Tecrit” uygulamasının son bulmasını diliyor, siyasi iktidarı bir an önce sorumlu 

davranarak hapishanelerdeki tecridi kaldırmaya davet ediyoruz. 

Yazılan dilekçelerin işleme konulmaması, cevap verilmemesi, akıbetleri hakkında habersiz 

kalmaları,  dilekçe hakkının ve hak arama özgürlüğünün ihlali mahiyetindedir.  

COVİD-19 salgınına karşı yeterli tedbir alınmadığı, mahpusların gerekli temizlik 

malzemelerine erişim imkanlarının olmadığı, kendi bütçeleri ile kantinden almış oldukları 

temizlik ürünlerine ise cezaevi personeli tarafından su katıldığı ve İdarece mahpuslara temiz 

çarşaf verilmediği yapılan görüşmelerden anlaşılmıştır.  

En temel ihtiyaçlardan olan su ihtiyacının uzun süredir çözümlenememesi temiz suya erişim 

hakkının ve sağlık hakkının ihlali boyutuna vardırılmıştır.  Mahpusların kişisel temizlik ve 

COVİD_19 pandemi koşullarında genel sağlıklarının korunabilmesi için acilen temizlik 

malzemesine erişimleri sağlanmalı ve öncelikli olarak içme suyu ile sıcak su sorununun 

çözülmesi gerekmektedir.  

Revire erişim ve sağlığa erişim konusunda şikayetler tekrarlandığı için çözümlenmediği 

anlaşılmaktadır. Ayrıca revire çıkma, gecikmeli çıkarılma, muayene olma, hastaneye 

götürülme gibi konularda ciddi sıkıntılar mevcuttur, gerekli tıbbi destek alınamamakta ve 

mahpusların sağlıkları bu uygulama karşısında tehdit altındadır. Sağlık hakkına erişiminde ve 

tedavi süreçlerinde yaşanan aksaklıkların ilgili kurumlara ulusal ve uluslararası mevzuattan 

kaynaklanan yükümlülüklerini usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi çağrımızı yineliyoruz. 

Bu konuda bilhassa Hapishanede düzensiz uygulanan “karantina uygulaması” nın Hastaneye 

erişim konusunda mahpuslarda caydırıcı etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Mahpusların 

karantina hücrelerinde kalmak istemedikleri için acil olmadıkça hastaneye gitmek 

istemedikleri tarafımıza aktarılmıştır. Devlet pozitif yükümlülükleri gereği vatandaşlarının 

sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak zorundadır. Hapishanelerde bulunan karantina 

koğuşlarının koğuşları iyileştirilmeli ve mahpusların tedavi hakları önündeki engeller 

kaldırılmalıdır.  

Sağlık hakkına erişimde (revir-hastane sevki, bekletilme, 24 saat sağlık hizmeti gibi) ve tedavi 

süreçlerinde yaşanan aksaklıklar tarafımızca teyit edilmiş olup ilgili kurumlara ulusal ve 

uluslararası mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini usulüne uygun şekilde yerine 

getirilmesi çağrımızı yineliyoruz. 

Ziyaretimiz sırasında bildirilen, ziyarete gelen mahpus yakınlarına karşı gerçekleştiği ifade 

edilen “Çıplak Arama” iddialarına ciddiyetle yaklaşıyoruz. İnsan onuruna aykırı olan çıplak 

arama uygulamasına karşı biz hukuk ve insan hakları örgütleri olarak sistematik ve 

cezalandırma amaçlı 'çıplak arama' uygulamasını hiçbir şekilde kabul etmiyor, bu uygulamayı 

işkence olarak tanımlıyoruz. Yaşanan bu olaya ilişkin olarak ivedilikle adli soruşturma 

başlatılmasını, olay tarihlerinde görevli olan tüm personelin tespit edilmesini, kamera 

kayıtlarının alınmasını acilen yaşanan olaya ilişkin olarak tüm delillerin etkin ve şeffaf bir 

şekilde bizzat savcılık eliyle toplatılmasını talep ediyoruz.  



Koğuşlarda sayım ve ardından gerçekleşen arama biçiminin süreklileşmesi, koğuşta yapılan 

aramanın orantısız ve baskın havasında yaşanması keyfiliğe yol açmaktadır.  Hapishanelerde 

mahpuslara yönelik işkence ve kötü muamele iddialarına yönelik derhal etkin ve şeffaf bir 

soruşturma başlatılmalıdır. Hukuka aykırı fiiller gerçekleştiren kamu görevlileri hakkında 

etkin soruşturma mekanizmaları işletilmelidir. Baskın şeklinde tabir edilen sayım ve arama 

uygulamalarından derhal vazgeçilmelidir. 

Mahpusların dış dünya ile en önemli bağlantılarından olan mektup gönderme ve alma, 

telefonla görüşme hakkı ile süreli ve süresiz yayınlardan faydalanma imkanı ''disiplin cezası '' 

adı altında keyfi olarak engellenmektedir. Gazete ve dergi gibi yayınlarında hapishane idaresi 

tarafından yasaklandığı ifade edilmesine karşın bu yasaklamalara ilişkin herhangi bir idari 

karar da alınmamaktadır. Bu yasak uygulamalarına sonlanmalı, kitap kısıtlaması 

sonlandırılarak, mahpusların ifade özgürlüğü ve haberleşme haklarına yönelik ihlaller 

durdurulmalıdır. 

Şırnak T Tipi Hapishanesinde yaşanan hak ihlallerine son verilmeli, mahpuslar, ulusal ve 

uluslararası mevzuat gereğince insan onuruna yaraşır, hukuksal güvenlik ve belirlilik içinde 

asgari infaz koşulları sağlanmalıdır.  

Aşağıda isimleri yazılı imzacı kurumlar olarak mahpusların sağlık, yaşam ve insan onuruna 

yaraşır infaz koşullarının sağlanması kapsamında ulusal ve uluslararası hukuk düzenlemeleri 

ışığında hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. 

 

 

ŞIRNAK BAROSU CEZAEVİ İZLEME KOMİSYONU 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ ŞIRNAK ŞUBESİ HAPİSHANE KOMİSYONU 

ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ ŞIRNAK TEMSİLCİLİĞİ 


