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2021 Yılı Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos Ayları  

Ege Bölgesi Hapishaneleri  

Hak İhlalleri İzleme Raporu 

2021 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan; İzmir 1 No’lu F 

Tipi (Kırıklar), İzmir 2 No’lu F Tipi (Kırıklar), İzmir Kadın Kapalı (Şakran), İzmir 1 No’lu T 

Tipi (Şakran), İzmir 2 No’lu T Tipi (Şakran), İzmir 4 No’ lu T Tipi (Şakran),  Menemen T 

Tipi, Balıkesir/Kepsut L Tipi Hapishanesi, Ödemiş T Tipi, Akhisar T Tipi, Manisa T Tipi, 

Aydın E Tipi, Denizli T Tipi, Burhaniye T Tipi ve Muğla E 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.  

 Mahpuslar baskıcı ve insanlık onuru ile bağdaşmayan yöntemlerle her gün onlarca 

ihlalle karşı karşıya bırakılmaktadırlar. Yeni tutuklamalarla sürekli artan mahpus sayıları 

yaşanan hak ihlallerini ve hapishanelerdeki sorunları daha da arttırmıştır.  
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Türkiye’deki hapishanelerde yaşanan insan hakları ihlallerinin sonlandırılması, 

ağırlaşan infaz koşullarının düzeltilmesi ve İmralı Hapishanesi’nde 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 

başladıkları açlık grevi eylemine bir süre önce son vermişlerdir.  

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 Kurallarına, CPT tavsiyelerine ve 5275 Sayılı İnfaz Kanunu’na aykırıdır. Adalet 

Bakanlığı bir an önce yasal olmayan bu uygulamaya son vermeli gerek avukat gerekse aile 

görüşleri yaptırılmalıdır.  

Ancak Türkiye hapishanelerinde uzun süredir hak ihlallerinde bir iyileşme olmamış, 

aksine bu durum sürekli hale gelmiştir. Özellikle pandemi bahane edilerek çıkarılan 7242 

Sayılı İnfaz Kanunu değişikliği ile TMK kapsamındaki mahpuslar bakımından infaz koşulları 

ağırlaştırılmış ve aleyhlerine bir durum yaratılmıştır. Pandemi koşullarının eklenmesi ile 

birlikte ihlaller giderek artmıştır. 

Covid-19 salgınına ilişkin olarak hapishaneler mahpusların bir arada ve kalabalık, 

küçük ve hijyenik olmayan koğuşlarda yaşadıkları göz önüne alındığında hijyenin 

sağlanmasının, kişisel koruyucu tedbir ve önlemlerin alınmasının neredeyse imkânsız olduğu 

yerlerdir. Koğuşlardaki yoğunluk ve hapishanelerdeki hareketlilik de göz önüne alındığında 

salgın hastalığın hapishanelerde ne kadar hızlı yayılabileceği ortadadır. Raporumuzda yer alan 

ailelerden ve mahpuslardan gelen bilgilere de bakılacak olunursa hapishanelerde gereken 

önlemlerin alınmadığı, uygulamalarda keyfiliğin sağlık hizmetlerinde de yetersizlik olduğu ve 

hak ihlallerinin gittikçe arttığı görülmektedir. 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 ve koğuşların dezenfekte edilmesi idare tarafından düzenli ve titizlikle 

sağlanmalıdır. Hapishanelerde de çevresel ve kişisel hijyenin sağlanması için gerekli 

önlemleri almak hastalığın yaygınlaşmasını önlemek için azami özen göstermek hapishane 

idarelerinin ve devletin temel sorumluğudur.  

Özellikle pandemi döneminde mahpusların tedavi ve sağlık hakkı üzerinde yaşanan 

hak ihlalleri de artış göstermektedir. İHD Genel Merkezi’nin son güncel listesinde 

hapishanelerde (en az) 590’ı ağır olmak üzere (en az) 1.564 hasta mahpus bulunmaktadır. 

Pandemi ile birlikte duran hastane sevkleri son dönemlerde yeniden başlamışsa da hastane 

dönüşleri uygulanan 14 günlük karantina süresinin koşulları, karantina koğuşlarına yeni gelen 

mahpusla birlikte bu sürenin başa dönmesi nedeniyle mahpuslar için hastaneye gitmek 

işkenceye dönmekte ve mahpuslar artık hastaneye gitmek istememektedir. Adli Tıp 

Kurumu’nun vermiş olduğu yanlı ve bilimsellikten uzak kararları ile güvenirliğini yitirmiştir. 

Tam teşekküllü hastanelerin vermiş olduğu raporlar da infaz rejimi açısından bağlayıcı 

olmalıdır. 
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Raporun yayınlandığı tarih itibariyle İzmir 2 No’lu T Tipi Hapishanesi’nde Covid-19 

test sonuçları pozitif olan 5 mahpusun bulunduğu, bir mahpusun ağır hasta mahpus olması 

sebebiyle kampüs hastanesinde tedavi altında olduğu diğer 4 mahpusun da hastaneden sonra 

durumlarının iyi gitmesine bağlı olarak karantina koğuşuna alındıkları derneğimiz tarafından 

yapılan görüşmeler neticesinde bilgi sahibi olunmuştur. Mahpusların virüsün belirtilerini 

hissettiklerini ve şikayetlerini hapishane idaresine ileterek test olmak istediklerini 

belirtmelerine rağmen idarenin keyfi tutum ve davranış sergileyerek mahpuslara test 

yapmadığı, bir mahpusun durumunun ağırlaşması ile birlikte hastaneye sevk edildiğinde 

Covid-19 virüsüne yakalandığının tespit edildiğini ve bu durum üzerine diğer mahpuslara da 

test yapıldığı yine derneğimiz avukatları tarafından yapılan görüşmelerle bilgi edinilmiştir.  

Ülkemizde mahpusların tedaviye ulaşma hakları, sağlıklı bir hapishanede yaşama 

hakları, yasalarda yer alan, hasta olduğunda, tedavisini dışarıda yapması için cezasını 

erteleme veya serbest bırakılma hakları engellenmektedir. 

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. 

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 resmî 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 

sunmuş olsak 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. 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.  

Şunu vurgulamak gerekir ki; insan haklarının başat unsurunu oluşturan yaşam hakkı 

kutsaldır. 
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Hapishanelerde giderek artan tecrit uygulamalarının kaldırılması ile işkence ve kötü 

muamele yasağına aykırı eylemlerin önlenerek sorumlular hakkında etkili soruşturma 

yöntemlerine başvurulması gerekmektedir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi mucibince,” Hiç kimse işkenceye, 

insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz.” 

Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 10. Maddesi 

 “Özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişiler insani muamele ve insanın doğuştan kazandığı 

insan onuruna saygılı davranış görme hakkına sahiptir” demektedir. 

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 de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde belirtildiği üzere 

hapishanelerdeki infazın amacı olan iyileştirme ve mahpusları topluma kazandırmanın aksine, 

hapishaneler adeta ikinci bir cezalandırma aracı olarak kullanılmaktadır. Bu husus açıkça 

yerel mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin ihlali niteliğindedir. 

Anayasal hak olan “dilekçe verme hakkı”, “mektup gönderme ve faks ile haberleşme 

hakları” hapishanelerde tamamen idarenin keyfiyetine kalmış durumdadır. Mahpusların 

Adalet Bakanlığı’na, kurumlara, Sivil Toplum Örgütleri’ne, derneğimize, aile ve yakınlarına, 

ve hatta kendi dosyaları ile ilgili Mahkemelere göndermek istedikleri dilekçeler 

engellenmekte, işleme alınmamakta, alınsa dahi gönderilmemektedir. 

Derneğimize yapılan başvurulardan ve avukat görüşmelerinden de anlaşıldığı üzere; 

pandemi ile birlikte başlayan bu son süreçte mahpusların ortak alan faaliyetlerinin 

yaptırılmaması mahpusların içinde bulunduğu tecrit koşullarının ağırlaşmasına neden 

olmuştur. Ortak alan faaliyetlerinin yaptırılmaması mahpuslar açısından idarenin keyfi 

uygulamaları ve gelen genelgelerle birlikte yeniden cezalandırma aracı olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu uygulamalara derhal son verilerek mahpusların birbirleri ile iletişim kurarak 

sosyal ilişkilerini devam ettirebileceği spor, sohbet gibi ortak alan faaliyetlerinin yaptırılması 

gerekmektedir. 

01.01.2021 tarihinde yürürlüğe giren “Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile 

Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ile birlikte denetimli serbestlik, koşullu 

salıverilme gibi mahpus lehine olan uygulamalarda iyi halin belirlenmesi için bir takım yeni 

kriterler getirilmiştir. Ancak getirilen bu yönetmeliğin uygulamaları her hapishanede farklı 

şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu uygulamaların adli ve siyasi mahpuslar arasında da 

farklılık göstermektedir. Eşitlik ve ayrımcılık yasağı hapishane idarelerinin keyfi tutum ve 

davranışları ile ihlal edilmektedir. İdarenin keyfi tutum ve davranışları neticesinde mahpuslara 

“iyi halli olmadığı” değerlendirmeleri yapılmakta ve infazları yakılarak, bu durum tekrar 

cezalandırma aracı olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamalara derhal son verilmelidir. 
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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. 

Hapishanelerdeki tecrit uygulamalarının kaldırılması ile işkence ve kötü muamele 

yasağına aykırı eylemlerin önlenerek sorumlular hakkında etkili soruşturma yöntemlerine 

başvurulması gerekmektedir. 

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 

topluma kazandırmanın aksine ikinci bir cezalandırma yöntemi olarak hapishaneler 

kullanılmaktadır. Bu açıkça hem anayasa ve kanunların hem de uluslararası sözleşmelerin 

ihlalidir. 

HAPİSHANELERDEN DERNEĞİMİZE GELEN BAŞVURULARDAN TESPİT 

EDİLEN HAK İHLALLERİ: 

10.05.2021 tarihinde A. Ç. derneğimize mektup yoluyla yaptığı başvurusunda; cezasının 

infazı sırasında almış olduğu disiplin cezaları, sakıncalı bulunarak el konulan mektupları vb. 

gerekçe gösterilerek tahliye hakkının engellendiğini, puanlama sisteminin gelmesi ile 

durumun daha da hukuksuz hale geldiğini beyan etmiştir.  

10.05.2021 tarihinde Balıkesir /Kepsut L Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan N. 

E. derneğimize mektup yoluyla yaptığı başvurusunda; Balıkesir Kepsut L Tipi 

hapishanesinde kaldığını, beraber kaldığı birçok mahpusa gribal enfeksiyon teşhisi 

konulduğunu, idareden test yapılmasını istediklerini fakat yapılmadığını beyan etmiştir.  

17.05.2021 tarihinde Kırıklar/İzmir 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde kalmakta olan O.A. 

derneğimize mektup yoluyla yaptığı başvurusunda; İzmir 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde 

kaldığını, 2 kişilik odalarda 3 kişi kaldıklarını, sohbet hakkı, spor hakkı, sosyal kültürel 

faaliyetlerinin olmadığını, resim malzemelerinin verilmediğini, dışarıdan dergi alamadıklarını, 
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Yeni Yaşam Gazetesi’nin verilmediğini, 2 ayda bir kitap alabildiklerini, telefonun 10 dakika 

ile sınırlı olduğunu, kapalı görüşlere 2 kişiden fazla kişinin gelemediğini, el dezenfektanı, 

kolonya gibi ihtiyaçların karşılanmadığını, hastaneye ciddi rahatsızlığı olan insanların 

götürülmediğini beyan etmiştir.  

17.05.2021 tarihinde Kırıklar/İzmir 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde kalmakta olan İ.G. 

derneğimize mektup yoluyla yaptığı başvurusunda; 66 yaşında olduğunu, prostat, ileri 

derecede şeker, kalp rahatsızlığı, kalp damar tıkanıklığı (tutuklandığından beri 2 defa anjiyo 

olmuş), böbrek yetmezliği, tansiyon, el ve ayaklarda ileri derecede titreme, göz rahatsızlıkları, 

kemiklerde sızı, kolesterol, bel fıtığı, kulaklarda cızırtı gibi rahatsızlıklarının olduğunu beyan 

etmiştir.  

09.07.2021 tarihinde E.B. derneğimize mektup yoluyla yaptığı başvurusunda; 

“14.01.2021 de gece yarısı baskını ile bana ait olmadığı halde bazı eşyalar bana aitmiş gibi 

gösterilerek gözaltına alındım, İzmir’e geleceğim söylenmedi, ihtiyaçlarım aldırtılmadı. 

Otobüste kelepçeli kalabalık insanlık dışı bir şekilde İstanbul’dan getirildik. Karantinada 15 

gün hak ihlallerine maruz bırakıldım. A-2 koğuşuna geçeyim diye dilekçemi ısrarla “PKK” 

koğuşu yazdırdılar. Koğuş kapasiteleri 12-13 olmasına rağmen 20-25 kişi kaldık. Revir 

haftada bir gün, pandemi olmasına rağmen acil bir durumda revir yok. Kanser hastasının 

ilaçları bile 15 gün sonra geliyordu. Yemekler sağlıksızdı. Sağlık ihlalleri yapıyorlardı. Açlık 

grevlerinden sonra etkinlik disiplin cezaları veriyorlardı, B vitamini verilmiyordu. Kadın pedi 

eziyet olsun diye iki ayda bir veriliyordu. Kantin fiyatları sürekli zamlanıyordu. Mektuplar 

haftada bir veriliyor, sakıncalı olması keyfe keder durumdu” şeklinde beyanlarda 

bulunmuştur. 

16.07.2021 tarihinde M.İ. derneğimize mektup yoluyla yaptığı başvurusunda; “Ben 

05.05.2016 tarihinden bu yana tutukluyum. 19.07.2018 tarihinde tutuklu olduğum Isparta E 

Tipi Kapalı Hapishanesi’nden İzmir Kadın Kapalı Hapishanesi’ne sevk yoluyla geldim. 

Koşullu salıverilme tarihim 09.01.2021 idi. Hak ederek tahliye tarihim ise 02.08.2022 

şeklindedir. Koşullu salıverilme tarihimde, henüz süren ve sonuçlanmamış olan bir disiplin 

soruşturması gerekçe gösterilerek “iyi halli değildir” denilerek tahliye edilmedim. Bu tebliğin 

yapıldığı 31 Aralık günü “29.12.2020 tarihli 31349 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yürürlüğe giren Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine 

Dair Yönetmelik” uygulamasına göre psikososyal servis tarafından bireysel görüşmeye 

çağırıldım. Ancak görüşmem değerlendirmeye alınmadı. Yasanın “geriye dönük uygulanması” 

sonucunda kalmakta olduğum koğuşlarda toplamda 5 kişi tahliye olmamıştır. Herhangi bir 

disiplin suçu ve ceza olmamasına rağmen iyi halli olmadığı tespitle denilerek tahliyeler 

engellenmektedir. Hukuksuz cezalar varmış gibi gösterilerek keyfi hukuk yapılmakta ve 

uygulanmakta. Herhangi bir merci denetimi ve hakkımızı savunacak hukuksal karar 

aldırabilecek bir mercii bulamamaktalar. Her türlü kitaptan tut, türkü, marş, görüş niyet 

okuma suretiyle ceza vermek için kullanılmakta…” şeklinde beyanlarda bulunmuştur. 

 

16.07.2021 tarihinde N.K. derneğimize gelerek yaptığı başvurusunda; “Oğlum G.S., 

Buca/ Kırıklar F1 Hapishanesi’nde mahpustur. Oğlumun kapalı görüşüne 05.07.2021 de 

gittim. Gardiyanlar, sert çağırmalar, agresif tavırlarla bize yaklaşıyorlardı. Oğlum için 

getirdiğim giyecekleri (3 tişört, terlik) teslim etmek için benimle beraber 1 bayan 1 de erkek 

aile bekliyorduk. O sıra gardiyanlar kavga eder gibi bir yaklaşımla “kalabalık etmeyin” diye 

bağırdılar.  Bu durum beni oldukça gerdi. Biraz atıştık. 14.07.2021’deki görüş için gittiğimde 



7 

 

bana görüş hakkımın olmadığını söylediler. Ben nedenini sorduğumda daha önceki 

tartışmadan dolayı bana idarenin “1 ay süre ile kurumda yapılacak olan görüşlere kabul 

edilmesine kısıtlama” getirildiğini söylediler. İtiraz ettim ve müdürle görüşmek istedim. Onlar 

da “boşuna beklemeyin müdürün işi var gelemeyecek” dediler. Bana ekte sunacağım kararı 

yazılı tebliğ ettiler. Başgardiyanla görüştüm. Sakin yaklaşımlı ve nazik bir beydi. Bana 

durumu izah etti. Benim kurumun kurallarına aykırı davrandığım için ceza verildiğini ve 

aslında 3 ay olduğunu ama ilk olduğu için 1 ay ceza verildiğini söyledi. Kararı okuttuğumda 

bana ait olmayan söylemleri bana aitmiş gibi yazdıklarını gördüm. Haksızlığa uğradığımı 

düşünüyorum” şeklinde beyanlarda bulunmuştur. 

05.08.2021 tarihinde T.B. derneğimize yaptığı başvurusunda; eşi K.B.’nin 27.Ekim 

2021’den beri Aydın E Tipi Hapishanesi’nde  hükümlü kaldığını, burada chron ve uyku 

apnesine yakalandığını, karnında, ayaklarında ve bacaklarında ödem oluştuğunu bunun için 

dilekçe verdiğini, hastaneye her gidiş gelişte müşahede altında tutulduğunu, uzun süren 

tetkikler sonucu 4. Evre siroz teşhisi konduğunu, Adnan Menderes Üniversitesi’nde karaciğer 

biyopsisi yapılması gerektiği, mahkum koğuşu olmadığı için  sürekli hastaneye götürülüp 

getirileceği her geldiğinde karantinada tutulacağı, eşinin zaten birçok hastalığı olduğunu ve 

hijyen, sağlıklı bir ortamda bulunması gerektiğini, doktorların acil tedaviye başlanıp karaciğer 

nakli olması gerektiğini söylediği, hapisteki resmi işlerin yavaş ilerlemesinden kaynaklı geç 

kalındığını, bu durumda yaşam hakkının ihlal edildiğini, eşinin tahliyesine 3 ay kaldığını 

beyan etmiştir. 

19.08.2021 tarihinde Ö.T. derneğimize mail yoluyla yapmış olduğu başvurusunda; 

kardeşi G.T.’nin Balıkesir/ Burhaniye T Tipi Kadın Hapishanesi’nde Ç.Ş. ile kaldıklarını her 

türlü psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldıklarını, bunun üzerine sevk istediklerini ama 

hiçbir dönüşün yapılmadığını, uzun süredir kendileriyle hiçbir avukat görüşü yapılmadığını, 

en son telefon görüşmesinde kardeşinin “ can güvenliklerinin olmadığını 2 kadın 1 erkek 

gardiyan tarafından aylardır her türlü şiddet ve tacize maruz kaldıklarını ve başlarına bir şey 

gelirse sorumlularının bu gardiyanlar olduğunu beyan etmiştir. 

12.08.2021 tarihinde Kırıklar/İzmir 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde kalmakta olan A.G., 

K. Y., ve M. S. B. derneğimize mektup yoluyla yaptıkları başvurularında; hapiste darbe 

süreci ve pandemiden sonra mutlak bir baskı ve tecridin başladığını, herkesin aşı olmasına ve 

tüm yurtta kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen  hapishanede koşulların değişmediğini, keyfi 

uygulamalarla infazların yakıldığı, tedaviye erişmede sorunlar olduğu, kişilerin kendi 

yazdıkları kitaplarına el konulduğu, adlarına gelen koli ve kitapların keyfi uygulamalarla 2 

ayda bir verildiği, sorunların çözümü için muhatap bulamadıklarını ama müdürlerin hatim 

indirme gibi etkinliklerde  bulunabildiklerini, duyarlılık talep ettiklerini beyan etmişlerdir. 

12.08.2021 tarihinde Kırıklar/İzmir 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde kalmakta olan Ö.A. 

derneğimize mektup yoluyla yaptığı başvuruda; pandeminin hak gasplarına neden olacak 

şekilde uygulandığını, A.K.Y.’nin keyfi gerekçelerle infazının yakıldığını, tedaviye 

ulaşamadıklarını, özellikle diş tedavilerinin yapılmadığını dışarıdaki normalleşmeye rağmen 

açık ziyaretlerin yaptırılmadığı  aşı olmalarına rağmen ancak 2 kişi ile kapalı görüş 
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yapılabildiğini, süreli yayınlara ve kitaplara ulaşılamadığını, gelen koli ve kitapların 2 ay 

sonra verildiğini, spor, sohbet ve atölye faaliyetlerinin halen yaptırılmadığını, açlık grevine 

rağmen halen adım atılmadığını, bu sorunlarla ilgili yetkililerle görüşülmesini talep ettiğini 

beyan etmiştir. 

26.08.2021 tarihinde E.Ş. derneğimize yaptığı başvuruda; kardeşi E.Ş.’nin İzmir/Şakran 2 

No’lu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kaldığını, ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olduğunu 

ve 15 yıldır hapiste olduğunu, disiplin cezası olmamasına rağmen 15 gündür adli mahpusların 

yanında bulunan tek kişilik hücreye atıldığını, provokasyon olma ihtimali üzerine tedirgin 

olduklarını ve bu konuyla ilgilenmesini talep ettiklerini beyan etmiştir. 

 

 

BASIN TARAMASI YAPILARAK TESPİT EDİLEN HAK İHLALLERİ: 

 

MAYIS 2021: 

03.05.2021 Tarihinde: Cezaevlerinde baskı ve tecrit koşullarının ağırlaştığını, kitap 

ambargosunu protesto ettiği için de tutsakların darp edildiğini söyleyen Didem Akman’ın 

annesi Zülfiye Akman, kamuoyuna yüzünü cezaevlerine dönmesi çağrısında bulundu. Şakran 

Kadın Kapalı Cezaevi'nde bir yandan PKK Lideri Abdullah Öcalan’la görüşmelerin 

sağlanması ve cezaevlerindeki tecrit politikasının sonlandırılması için başlatılan süresiz-

dönüşümlü açlık grevleri devam ederken diğer yandan cezaevi idaresinin kitap ambargosuna 

yönelik gerçekleştirilen ses çıkarma eylemleri devam ediyor. Cezaevi koşullarının 

düzeltilmesi için geçen yıl 7 ay boyunca açlık grevi eyleminde olan Didem Akman’ın annesi 

Zülfiye Akman, cezaevi yönetiminin verdiği sözlerin aksine koşulların daha da sertleştiğini 

belirterek, koğuş baskınlarında Didem’in gardiyanların şiddetine maruz kaldığını söyledi. 

Tutsakların her yarım saatte bir gerçekleştirilen eylemler nedeniyle yorgun düştüğünü dile 

getiren Zülfiye, kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu. İlla kızımı öldürmeye çalışıyorlar. 

Cezaevi müdürü darp ettiriyor, kameradan izliyor” şeklinde konuştu. Yıllardır 8 metrekare bir 

yerde. Parasını ödediği halde kitabını dergisini vermiyorlar. Elişi yünlerini, şişleri, ince 

iplerini de toplamışlar. Poşete varana kadar… Zaten televizyonda her kanalı izleyemiyorlar. 

Birkaç belirli kanal var. Bu kadar düşmanlık neden anlamıyorum. Müdür ortamı 

düzeltecekken huzursuzluk yaratmak için gönderilmiş gibi. 1 Mart’ta savcı ile görüştüm. 

‘Çocuklar dergilerini istiyorlar, bunları verin siz de biz de rahat edelim’ dedim ama 

dinlemediler” diye paylaştı. (Jinnews) 

 

HAZİRAN 2021: 

08.06.2021 Tarihinde: Avrupa Konseyi verilerine göre Ocak 2020 itibariyle Türkiye'de 

nüfusun yüzde 1'i cezaevinde ya da denetimli serbestlik altında. Bu oran Avrupa 

ortalamasının üç katından fazla. (Mezopotamya Ajansı) 

09.06.2021 Tarihinde: Çocukları açlık grevinde olan anneler, cezaevlerindeki ihlallerin son 

bulmasını ve tecridin kaldırılmasını istedi. Ortak mücadele çağrısı yapan anneler, "Talan, 

baskı, zulüm siyasetine karşı ses olmalıyız" dedi. (Mezopotamya Ajansı) 
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TEMMUZ 2021: 

04.07.2021 Tarihinde: Şakran Kadın Kapalı Cezaevi idaresi, denetimli serbestlik için başvuru 

yapan tutuklu Mizgin Çiçek'e “pişmanlık” ve “bağımsız koğuş" şartı koştu. İzmir’de Dokuz 

Eylül Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencisiyken 23 Mart 2017 tutuklanan 

Mizgin Çiçek (27) hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla verilen 6 yıl 3 aylık cezanın infazı 

bir yılın altına düşünce denetimli serbestlikten yararlanma hakkı doğdu. Şakran Kadın Kapalı 

Cezaevi’nde tutulan Çiçek’in Mart ayında açık cezaevine geçebilmek için cezaevi idaresine 

verdiği dilekçe işleme konulmadı. Çiçek, bunun üzerine dilekçenin akıbetini sordu. Cezaevi 

idaresi, dilekçenin işleme konulması için Çiçek'e "bağımsız koğuş" ve "pişmanlık" şartı 

koştu. Bugüne kadar Şakran Cezaevi’nde hiçbir tutukluya denetimli serbestlik hakkı 

tanınmadığını aktaran Çiçek, şunları söyledi: “Siyasi tutsaklar başvuru yapınca cezaevi idaresi 

hemen bir komisyon kurup jet hızıyla talepleri reddediyor. İnfazlarını yakıp tüm cezayı kapalı 

cezaevinde çekmelerine sebep oluyor. Konuya dair İnsan Hakları Derneği’ne de başvurduk. 

Tüm tutsaklara düşman hukuku uygulayıp içerde tutmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda hak 

ihlalleriyle sindirmek istiyorlar. (Mezopotamya Ajansı) 

 

24.07.2021 Tarihinde: İHD İzmir Şubesi de sol tarafı tamamen felçli olan ve kendi yaşamını 

idame edemeyen ağır hasta tutuklu Özal Korkmaz'ın koşulsuz şartsız tahliyesini istedi. İHD 

bu haftaki açıklamasında Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan ağır hasta 

tutuklu Özal Korkmaz’ın durumuna dikkat çekti. Açıklamayı okuyan İHD yöneticisi Cemile 

Karakaya, Türkiye hapishanelerinde 604'ü ağır olmak üzere toplam bin 605 hasta tutuklunun 

olduğunu anımsatarak, “Türkiye hapishaneleri mahpus sayısı bakımından tarihinin en yoğun 

dönemini yaşamakta ve bu durum yoğun hak ihlâllerini de beraberinde getirmektedir” diye 

belirtti. Karakaya, ağır hasta tutukluların hastalıklarının son dönemlerde artmasına rağmen 

tahliye edilmediklerine tepki göstererek, “Cezaevlerinde trajik sonuçlara yol açmakta ve 

birçok ölüm meydana gelmektedir” diye uyardı. (Evrensel Gazetesi) 

 

 

AĞUSTOS 2021: 

21.08.2021 Tarihinde: “Badur, uzun zamandır kalp hastası, iki kez kalp krizi geçirmiş, anjiyo 

olmuş ve kalbinde stent bulunmaktadır. Stent, uzun zaman önce takıldığı için, stentin 

değişmesi gerekmesine rağmen değiştirilmemektedir. Böbreğinin biri alınmış, buna bağlı 

olarak düzenli bir şekilde kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Ailesinden aldığımız 

bilgiye göre dizlerinde sıvı kaybı oluşmuştur. Bunların yanı sıra dizleri su toplayıp şiştiği için 

dizlerinden su alınmıştır” diye konuştu. İHD, hasta tutuklu Mahmut Badur’un sağlık 

sorunlarının giderek arttığını belirterek, tahliye edilmesi için yetkililere sorumluluklarını 

yerine getirme çağrısında bulundu.  (Mezopotamya Ajansı) 

 

AVUKAT GÖRÜŞMELERİ YAPILARAK TESPİT EDİLEN HAK İHLALLERİ: 

 

İZMİR 1 NOLU F TİPİ HAPİSHANESİ (KIRIKLAR F1) 
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04.06.2021 tarihinde İzmir 1 No’lu F Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus İ.D. ile yapılan görüşmede; 

Kendisinin tutuklu olduğunu, 27 yaşında, 5 yıldır hapishanede kalmakta olduğunu 

belirtmiştir. Kronik bir hastalığı bulunmadığını belirtmiştir. Bulunduğu hapishanede 

27.11.2020 tarihinden bu yana süresiz-dönüşümlü açlık grevi yapıldığını, kendisinin de üç 

defa greve katıldığını, açlık grevinin birer kişi şeklinde beşer günlük yapıldığını, greve 

girenlere idare tarafından herhangi bir vitamin verilmediğini, greve girenler mahpuslardan 

bazılarının B kompleks vitamini aldığını belirtmiştir. Açlık grevine girenlere günlük iaşe 

olarak iki limon, 200 gr şeker, 50 gr tuz, 8-9 tane meyve suyu, 3-6 adet sallama çay 

verildiğini, idare tarafından kilo-tansiyon-nabız-oksijen ölçümünün yapılmadığını belirtmiştir. 

Açlık grevine katılan mahpuslara 1 ay etkinlikten alıkoyma disiplin cezası verildiğini, bazı 

mahpuslara ise iletişim cezası verildiğini dile getirmiştir. Hastaneye sevk edilen mahpusların 

dönüşte 14 gün boyunca karantina odasında kaldıklarını, 14 gün sonunda test yapılarak 

odalarına gönderildiklerini; ancak bu sürenin zaman zaman 14 günü aştığını dile getirmiştir. 

Kendisinin henüz aşı olmadığını, aynı hapishanede bulunan M.S.Y.’nin, M.A.’nın 2 doz 

Sinovac; M.Ş.G.’nin 1 doz Biontech aşısı olduğunu, A.A.’nın da 2 doz aşı olduğunu ancak 

hangi aşıyı olduğunu bilmediğini ifade etmekte. İlçe hapishanesine sevk talebinde bulunan N. 

K.’nın talebinin reddedildiğini; enstrümanların hapishaneye alınmadığını, son olarak bir 

mahpusun yan flütünün kendisine verilmediğini; disiplin cezalarının infazının geciktirildiğini, 

pandeminin başlangıcından bu yana hiçbir sosyal faaliyetin gerçekleştirilmediğini dile 

getirmiştir.  

04.06.2021 tarihinde İzmir 1 No’lu F Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus B.E. ile yapılan görüşmede; 

Kendisi üzerinde idare tarafından oluşturulmuş bir baskı olduğunu sürekli gözlemlendiğini 

belirtmiştir. Hiçbir sosyal faaliyetlerinin bulunmadığını, pandemiden bu yana tüm 

faaliyetlerin tamamen bittiğini belirtmiştir. Yeni Yaşam Gazetesi’nin kendilerine 

verilmediğini Basın İlan Kurulu kararı olduğunun söylendiğini belirtmiştir. Hapishanede 

toplamda 29 kişi olduklarını ve devam eden açlık grevine bir kişi girdiklerini sağlık problemi 

olan kişiler olduğunu dolayısıyla şu an 3. Tura döndüklerini belirtmiştir. Yaklaşık on gün 

kadar sonra kendisinin 3. kez 5 günlük açlık grevine gireceğini belirtmiştir.  

04.06.2021 tarihinde İzmir 1 No’lu F Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus M.S.Y. ile yapılan görüşmede; 

Kendisinin iki doz Covid-19 aşısı olduğunu, ikinci dozu Şubat ayında olduğunu ve aşı olduğu 

dönemde Biontech olmadığı için tercih sunulmadığını belirtmiştir. Şu an yaptıkları kişilere 

seçenek sunduklarını ancak Biontech’in kan pıhtılaşmasına sebebiyet vererek insanların 
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ölümüne yol açtığı bilgisinin kendilerine idare tarafından verildiğini riskli bir aşı olduğunun 

belirtilmesi üzerine şu an aşı olan kişilerinde Sinovac aşısını seçtiklerini belirtmiştir. Pandemi 

nedeniyle kısıtlamaların devam ettiğini, herhangi bir etkinliğin yapılmasına izin verilmediğini 

herkesin çok bunalmış durumda olduğunu belirtmiştir. Pandemi tedbirlerinin lütuf haline 

getirildiğini belirtmiştir. 

 

İZMİR 2 NO’LU F TİPİ HAPİSHANESİ (KIRIKLAR F2) 

04.06.2021 tarihinde İzmir 2 No’lu F Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus İ.T. ile yapılan görüşmede; 

Kendisinin hükümlü olduğunu, 37 yaşında, 10 yıldır hapishanede kalmakta olduğunu 

belirtmiştir. Kronik bir hastalığı bulunmadığını belirtmiştir. Bulunduğu hapishanede 

27.11.2020 tarihinden bu yana süresiz-dönüşümlü açlık grevi yapıldığını, kendisinin de üç 

defa greve katıldığını, açlık grevinin birer kişi şeklinde beşer günlük yapıldığını, greve katılan 

mahpusların kendilerinin satın aldığı B1 (saf) vitamini kullandıklarını belirtmiştir. Açlık 

grevine girenlere günlük iaşe olarak iki-üç limon, 300 gr şeker, 1 çay kaşığı tuz, 6 tane meyve 

suyu, 5-6 adet sallama çay verildiğini; idare tarafından kilo-tansiyon-nabız-oksijen 

ölçümünün yapılmadığını belirtmiştir. Açlık grevine katılan mahpuslara 3 ay etkinlikten 

alıkoyma disiplin cezası verildiğini dile getirmiştir. Hastaneye sevk edilen mahpusların 

dönüşte 1 hafta boyunca karantina odasında kaldıklarını, 1 hafta sonunda test yapılarak 

odalarına gönderildiklerini dile getirmiştir. Kendisinin henüz aşı olmadığını ifade etmekte. F. 

Y. ile aynı odada kaldığını, Y.’nin 43 yaşında olduğunu, hepatit, hemoroid, tansiyon, bel fıtığı 

rahatsızlıklarının bulunduğunu dile getirmiştir. İdarenin keyfi olarak bazı kitapları mahpuslara 

vermediğini, bu kitaplar arasında kendisine ait Özgürlük Tarihi isimli kitabın da bulunduğunu 

belirtmiştir.  

04.06.2021 tarihinde İzmir 2 No’lu F Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus A.G. ile yapılan görüşmede; 

Mahpus ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olduğunu ve 22 yıldır hapishanede bulunduğunu 

belirtmiştir. Bulunduğu hapishanede açlık grevinin 5’er günlük sürelerle devam ettiğini 

belirtmiştir. Her seferinde açlık grevine bir kişinin girdiğini ve grev başladığı günden bu yana 

4. tura geçtiklerini belirtti. Görüşme yapılan tarih itibariyle M.N.Ö.’nün açlık grevinde 

olduğunu belirtmiştir. İaşe olarak açlık grevine girenlere; limon, meyve suyu, şeker ve çay 

verdiklerini belirtmiştir. Kilo, boy ve tansiyon kontrolünün yapılmadığını belirtmiştir. İlk 

günler bir iki sefer gelindiğini ancak 5 gün olduğu için idare tarafından da bu hususun ciddiye 

alınmadığını belirtmiştir. Kendilerine Basın İlan Kurulu kararı nedeniyle Yeni Yaşam 

Gazetesi verilmediğini bu hususa ilişkin yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını 
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belirtmiştir. Yine kitap sınırlaması getirildiğini kendilerine kitap gelmiş olsa bile kitapların 

ancak iki ayda bir kendilerine verildiğini belirtmiştir. Kendisi ile aynı hapishanede bulunan 

M.S.B.’nin 29 yıldır hapishanede olduğunu aynı zamanda şeker hastası olduğunu belirtmiştir. 

Kendisine corona virüs aşısının ilk dozunun yapıldığını Biontech veya Sinovac hususunda 

seçenek sunulduğunu ancak Biontech’in riskli olduğunun belirtilmesi üzerine Sinovac aşısını 

tercih ettiğini belirtmiştir. M.S.B.’nin karantina sürecinde gözünden katarakt ameliyatı 

olduğunu belirtmiştir. Yine İ.G. isimli bir başka mahpusun da şeker hastası olduğunu onun da 

bir doz Sinovac aşısı olduğunu belirtmiştir. 

 

İZMİR KADIN KAPALI HAPİSHANESİ (ŞAKRAN KADIN) 

28.05.2021 tarihinde İzmir Kadın Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpus H.Y. 

ile yapılan görüşmede; 

Mahpus kendisinin 24 yıldır hapishanede olduğunu, A-1 koğuşunda kaldığını ancak kronik 

rahatsızlıkları sebebiyle hastaneye sevk olduğu için uzun süredir karantina koğuşunda 

olduğunu belirtmiştir. Yapılan koğuş ve oda aramalarında ip, poşet, bağcık vb. her şeye el 

konulduğunu, kendilerine lif verilmediğini belirtmiştir. Açlık grevlerine ilişkin olarak; 

Mahpus bulunduğu hapishanedeki kadın mahpusların Kasım 2020 tarihinden bu yana 10’ar 

günlük süresiz ve dönüşümlü açlık grevinde olduklarını, kendisinin de açlık grevi eylemine 

katıldığını, mahpuslara iaşe olarak idare tarafından günlük olarak 2 adet limon (bazen 1 adet), 

az miktarlarda 1 kaşık tuz, 2-3 kaşık şeker ve 1 tane karbonat verildiğini, B kompleks vitamin 

kullandıklarını, D3 vitamini kullanmadıklarını isteyen mahpusların revirden yazdırdıklarını, 

tansiyon, nabız ve kilo ölçümü yapıldığını, açlık grevine giren mahpusların yaklaşık olarak 1-

3 kilo arası kayıplarının olduğunu, su ihtiyacını kendilerinin kantinden karşıladıklarını, 

limonata, ayran ve su tarzında sıvı tükettiklerini belirtmiştir. Açlık grevi eylemine katılan 

mahpuslara etkinliklerden men olarak disiplin cezası verildiğini belirtmiştir. 

 

28.05.2021 tarihinde İzmir Kadın Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpus M.D. 

ile yapılan görüşmede; 

Kendisinin ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olduğunu, tek kişilik odalarda kaldığını 

belirtmiştir. Tiroid hastası olduğunu belirten mahpus, daha önce verem hastalığı atlatmış. 

Tedavilerin yeni başladığını, ancak hastaneye gidip gelirken tek kişilik ringlerle 

götürüldüklerini, bu ringlerin çok kötü ve havasız olduğunu, hastaneye götürülürken tulum 

giydirildiğini, maske ve eldiven taktırıldığını, ancak ring araçlarının çok dar (sadece bir 

sandalye sığacak ebatta) olduğunu, hareket edemediklerini ve bu nedenle hava alamadıklarını 

ve hareketsiz kaldıklarını belirtmiştir. 1 aydır hapishanede su sorunu yaşadıklarını, sadece 

sabah saat 06.00’da ve akşam 16.00’da su verildiğini onun da depoda olan miktarda sınırlı 

olarak verildiğini, idareye durumun nedenini sorduklarında ise boru tamiri olduğu için bu 

şekilde uygulamanın olduğuna ilişkin bilgi alabildiklerini belirtmiştir. Ağırlaştırılmış müebbet 

hükümlülerinin kaldığı tek kişilik odaların çok küçük ve dar olduğunu, aramalarda 5 

gardiyanın birden odaya girdiğini, uzun süredir açık görüşlerin yapılmadığını buna rağmen 

odalarda detaylı aramaların gerçekleştirildiğini, hijyenik olmayan bir şekilde aramaların 

yapıldığını, gardiyanların aramalar sırasında eldiven taktıklarını ancak o eldivenlerle her yere 

dokunduklarını ve her yere aynı zamanda aramaların yapılmasından kaynaklı bulaş riskini 
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artırdıklarını belirtmiştir. Yapılan aramalarda ip, kaşık vb. her şeye el konulduğunu 

belirtmiştir. Pandemi sürecinde, mahpusların görüşme yaptığı telefonların başlangıçta 

dezenfekte edildiğini ancak uzun zamandır artık yapılmadığını, ilk başlarda odaların temizliği 

için mahpuslara sulandırılmış çamaşır suyu verildiğini ancak onun da uzun zamandır 

verilmediğini belirtmiştir. Siperliksiz hapishane dışına çıkarılmadıklarını, ancak sınırlı sayıda 

siperlik olduğunu ve bu siperliklerin dezenfekte edilmeden herkese kullandırıldığını 

belirtmiştir. Pandemi sürecinden kaynaklı gardiyanların 10 günde bir vardiya değişimleri 

olduğunu belirtmiştir. Tüm sosyal aktivitelerin kısıtlandığını, kütüphanede 

yararlanamadıklarını, kitap ve mektupların verilmediğini, sadece havalandırmaya 

çıkabildiklerini onun da sürelerinin uzatılmadığını belirtmiştir. Yemeklerin kötü olduğunu, 

sebze tüketemediklerini, idarenin Pandemi süreci başında sebze verdiğini ancak 7 ay boyunca 

yeşillik benzeri sebze tüketemediklerini nedeninin ise kantine getirildiğinde bir gün dışarıda 

bekletilip içeri öyle alındığı ve çabuk bozulacak ürünleri bu nedenle getirmediklerini 

belirtmiştir.1 yıldır hapishane müdürü ile görüşme sağlayamadıklarını, bu taleplerinin 

reddedildiğini belirtmiştir. Son 1-1,5 aydır disiplin soruşması olduğunu ve 3 aylık iletişim 

cezası olduğunu, eylemsellik iddiası ile memura hakaretten tutanak tutulduğunu ancak bu 

iddianın yersiz olduğunu fakat hiçbir şekilde savunmalarının alınmadığını belirtmiştir. Bu 

nedenle 10 gün hücre cezası verilmiş. 1 ay görüş cezası verildiğini nedeninin ise FETÖ’den 

tutuklanarak üst odasına gelen mahpusa yönelik tehdit iddiasının olduğunu ancak bu durumun 

da gerçek olmadığını belirtmiştir. Kendisinin almış olduğu 3 aylık iletişim cezasına itiraz 

etmesi üzerine (disiplin cezasının en üst sınırdan verildiği için) 16.01.2021 tarihinde infaz 

duruşması olduğunu belirtmiştir. Bulunduğu hapishanede kadın mahpusların 10’ar günlük 

süresiz ve dönüşümlü açlık grevinde olduklarını, mahpuslara iaşe olarak idare tarafından az 

miktarlarda limon, tuz, şeker ve karbonat verildiğini, açlık grevine girdiğinde yaklaşık olarak 

2-3 kilo kayıplarının olduğunu, su ihtiyacını kendilerinin kantinden karşıladıklarını, B 

vitamininin doktor yazmadığı için verilmediğini, D3 vitaminin de verilmediğini belirtmiştir. 

Açlık grevi eylemine katılan her mahpusa disiplin cezası verildiğini belirtmiştir. 

 

28.05.2021 tarihinde İzmir Kadın Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpus S.T. 

ile yapılan görüşmede; 

Kendisinin hükümlü olduğunu ve A-2 koğuşunda kaldığını belirtmiştir. Pandemi sürecinde A-

1, A-2, A-3 ve A-4 koğuşlarının birleştirilerek 2 koğuş haline getirildiklerini, diğer 2 koğuşun 

Karantina Koğuşuna çevrildiğini bu nedenle koğuş içerisinde kalabalık olduklarını 

belirtmiştir. Yapılan koğuş ve oda aramalarında ip, kaşık, poşet, bağcık vb. her şeye el 

konulduğunu, bağcıksız ayakkabısı olmayan mahpusların sadece birer çift ayakkabıları için 

bağcıklarının bırakıldığını ve idare tarafından bundan sonra hapishane içerisine bağcıklı 

ayakkabıların alınmayacağının aktarıldığını belirtmiştir. Kendilerine kitap sınırlaması 

getirildiğini ve dışarıdan gönderilen kitap kargolarının verilmediğini, örneğin 10.02.2021 

tarihinde kargo şeklinde kitap geldiyse bir sonraki kargonun 10.04.2021 tarihinden önce 

gelmesi halinde kendilerine teslim edilmediğini belirtmiştir. Açlık grevlerine ilişkin olarak; 

Mahpus kendisinin açlık grevi eyleminde olmadığını ancak bulunduğu koğuşta kadın 

mahpusların Kasım 2020 tarihinden bu yana 10’ar günlük süresiz ve dönüşümlü açlık 

grevinde olduklarını, mahpuslara iaşe olarak idare tarafından 2 adet limon, az miktarlarda tuz, 

şeker ve 1 karbonat verildiğini, B kompleks vitamin kullandıklarını, D3 vitamini 

kullanmadıklarını, tansiyon, nabız ve kilo ölçümü yapıldığını, açlık grevine giren mahpusların 

yaklaşık olarak 2-3 kilo kayıplarının olduğunu (kimi mahpusta kilo kaybı yok), su ihtiyacını 

kendilerinin kantinden karşıladıklarını belirtmiştir. Bulunduğu hapishanede A-2 koğuşundan 9 

kinin, A-3 koğuşundan 8 kişinin dönüşümlü olarak açlık grevine girdiklerini, görüşme 
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tarihinde 2. Turun başladığını belirtmiştir.  Açlık grevi eylemine katılan mahpuslara disiplin 

cezası verildiğini belirtmiştir. Hapishanedeki Covid-19 sürecine yönelik olarak; Pandemi 

sürecinde, mahpusların görüşme yaptığı telefonların başlangıçta dezenfekte edildiğini ancak 

uzun zamandır artık yapılmadığını, ilk başlarda odaların temizliği için mahpuslara 

sulandırılmış çamaşır suyu verildiğini ancak onun da uzun zamandır verilmediğini 

belirtmiştir. Siperliksiz hapishane dışına çıkarılmadıklarını, ancak sınırlı sayıda siperlik 

olduğunu ve bu siperliklerin dezenfekte edilmeden herkese kullandırıldığını, hapishane dışına 

çıkarken maske ve tulum da verildiğini, görüşe çıkarken ise sadece karantina koğuşunda 

olanlara tulum ve maske verildiğini onun dışında maske verildiğini belirtmiştir. Kanser 

hastası olan F. Ö. isimli mahpusa ve yaşı ileri olan G.Ö. isimli mahpusa aşı yapıldığını 

belirtmiştir.  

 

28.05.2021 tarihinde İzmir Kadın Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpus A.I. 

ile yapılan görüşmede; 

Korona sebebiyle hapishanede karantina koğuşlarının oluşturulduğunu boşaltılan koğuşlardaki 

mahpusların diğer koğuşlara dağıtıldığını bu nedenle kapasitesi 11 kişi olan koğuşta 20 kişi 

kaldıklarını belirtmiştir. 27.11.2020 tarihinden bu yana bulunduğu hapishanede süresiz-

dönüşümlü açlık grevi yapıldığını, açlık grevine katılan arkadaşlarının onar günlük açlık grevi 

yaptığını, B1 ya da D3 vitamini almadıklarını belirtmiştir. Greve giren arkadaşlarının ateş, 

tansiyon, kilo ölçümünün yapılmadığını ve idarenin disiplin cezası verdiğini belirtmiştir. 

Uzun süredir kitap kısıtlaması yapıldığını gazete dergi erişimlerinin de sınırlandığını dergi hiç 

alamadıklarını Yeni Yaşam gazetesinin verilmediğini belirtmiştir. 01.01.2021 tarihinde 

koşullu salıverme ile ilgili bir yönetmelik yürürlüğe girdiğini ve hapishane idaresinin bu 

yönetmeliğe dayanarak koşullu salıverilmesine bir gün kalan iki arkadaşının tahliyesini 

engellediğini gerekçesinin ise “arama yapan memurun işini kolaylaştırmadığı, Abdullah 

Öcalan’a iki yıl önce mektup yazdığı” hukuki olmayan sebeplere dayandırıldığını beyan 

etmiştir. Sosyal görevli öğretmen olduğunu söyleyen bir kişinin ön görüşme yaptığını gerek 

görür ise heyetle görüştüreceğini söylediğini ancak kimsenin heyete çıkmadığını anlatmıştır.  

Koli almayı iki aylık periyotlar ile sınırladığını alım tarihleri dışında gelen koliyi idarenin geri 

göndereceğini belirmiştir. Birçok kronik hasta mahpusun pandeminin ilk zamanları hastaneye 

gidemediğinden hastalıklarının ilerlediğini belirtmiştir. İçme 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 dile getirmiştir.  

 

İZMİR 1 NO’LU T TİPİ HAPİSHANESİ (ŞAKRAN T1) 

28.05.2021 tarihinde İzmir 1 No’lu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus M.T. ile yapılan görüşmede;  

Kendisinin hükümlü olduğunu, 47 yaşında, 26 yıldır hapishanede olduğunu belirtmiştir. Ciddi 

derecede bel fıtığı rahatsızlığı bulunduğunu dile getirmiştir. Yaklaşık üç yıldır tedavisinin 

yapılmadığını, tedavisinin daha rahat yapılabilmesi için İzmir F Tipi–Kırıklar Hapishanesi’ne 

sevk talep etmekte olduğunu ancak bu talebinin her seferinde reddedildiğini dile getirmiştir. 

Kırıklar Hapishanesi’ne sevk edilmemesinin tedavisini aksattığını belirtmektedir. Aynı 

zamanda kalp çarpıntısının olduğunu ancak bu rahatsızlığının da tedavisinin yapılmadığını 
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söylemiştir. Bulunduğu hapishanede 27.11.2020 tarihinden bu yana süresiz-dönüşümlü açlık 

grevi yapıldığını, kendisinin de dört defa greve katıldığını, açlık grevinin birer kişi şeklinde 

onar günlük yapıldığını, greve girenlere idare tarafından herhangi bir vitamin verilmediğini 

belirtmiştir. Açlık grevine girenlere günlük iaşe olarak üç limon, bir çay bardağı şeker, bir 

yemek kaşığı karbonat, bir yemek kaşığı tuz ve zaman zaman da meyve suyu verildiğini; idare 

tarafından kilo-tansiyon-nabız-oksijen ölçümünün yapılmadığını kendilerinin tansiyon aleti 

olduğunu, ölçümleri kendilerinin yaptığını belirtmiştir. Görüşme tarihi itibariyle bulunduğu 

odada korona virüs aşısı olan bulunmamaktadır. Hastaneye sevk edilen mahpusların dönüşte 

14 gün boyunca karantina odasında kaldıklarını, 14 gün sonunda kişilere test yapılarak 

odalarına gönderildiğini dile getirmiştir. 

 

İZMİR 2 NO’LU T TİPİ HAPİSHANESİ (ŞAKRAN T2) 

28.05.2021 tarihinde İzmir 2 No’lu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus E.T. ile yapılan görüşmede; 

Kendisinin hükümlü (müebbet hapis cezası ile) olduğunu, 53 yaşında, 28 yıldır hapishanede 

kaldığını, tansiyon hastası ve dizlerinde kireçlenme, bel fıtığı rahatsızlıklarının bulunduğunu, 

odada toplam 16 kişi olduklarını belirtmiştir. Bulunduğu hapishanede 27.11.2020 tarihinden 

bu yana süresiz-dönüşümlü açlık grevi yapıldığını, kendisinin de üç defa greve katıldığını, 

açlık grevinin birer kişi şeklinde beşer günlük yapıldığını, greve girenlere idare tarafından 

herhangi bir vitamin verilmediğini belirtmiştir. Açlık grevine girenlere günlük iaşe olarak iki 

limon, iki yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı karbonat, bir yemek kaşığı tuz verildiğini; 

idare tarafından kilo-tansiyon-nabız-oksijen ölçümünün yapıldığını belirtmekte. Kendisinin 1 

doz Biontech aşısı olduğunu, aynı hapishanede bulunan A. S., M. A.ve C. T.’nin da bir doz 

korona virüs aşısı olduklarını ancak hangi aşıyı olduklarını bilmediğini belirtmiştir. Hastaneye 

sevk edilen mahpusların dönüşte 14 gün boyunca karantina odasında kaldıklarını, 14 gün 

sonunda test yapılarak odalarına gönderildiklerini dile getirmiştir. Mart ayında Adalet 

Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus şekilde açılan isteğe bağlı nakil talebinde bulunan 

mahpuslardan yalnızca birinin nakil talebinin kabul edildiğini belirtmiştir. Pandemi 

başlangıcından bu yana sosyal etkinliklerden yalnızca spor faaliyetlerinin kısa süre önce 

başladığını; haftada bir spora çıktıklarını, bulunduğu cezaevinde birkaç gündür suyun sürekli 

kesildiğini ve suya erişimde problem yaşadıklarını dile getirmiştir. 
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28.05.2021 tarihinde İzmir 2 No’lu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus N.E. ile yapılan görüşmede; 

Kendisinin hükümlü (müebbet hapis cezası ile) olduğunu, 53 yaşında, 26 yıldır hapishanede 

olduğunu, sinüzit, reflü, ülser, hemeroid, migren, prostat rahatsızlıklarının bulunduğunu, 

odada toplam 17 kişi olduklarını belirtmiştir. Bulunduğu hapishanede 27.11.2020 tarihinden 

bu yana süresiz-dönüşümlü açlık grevi yapıldığını, kendisinin de bir defa greve katıldığını, 

açlık grevinin birer kişi şeklinde beşer günlük yapıldığını, açlık grevi boyunca kompleks B 

vitamini kullandığını belirtmiştir. Açlık grevine girenlere günlük iaşe olarak bir veya iki 

limon, iki yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı karbonat, bir yemek kaşığı tuz verildiğini; 

idare tarafından kilo-tansiyon-nabız-oksijen-ateş ölçümünün yapıldığını belirtmiştir. 

Kendisinin henüz aşı olmadığını, aynı cezaevinde bulunan S. B., A. O., M. A. Y. ve K. Ç.’nin 

bir doz korona virüs aşısı olduklarını ancak hangi aşıyı olduklarını bilmediğini belirtmiştir. 

İdare tarafından da hangi aşının yapıldığına dair bilgi verilmediğini söylemiştir. Hastaneye 

sevk edilen mahpusların dönüşte 14 gün boyunca karantina odasında kaldıklarını, 14 gün 

sonunda test yapılarak odalarına gönderildiklerini dile getirmiştir. Mart ayında Adalet 

Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus şekilde açılan isteğe bağlı nakil talebinde bulunan 

mahpuslardan yalnızca birinin nakil talebinin kabul edildiğini belirtmiştir. Pandemi 

başlangıcından bu yana gerçekleştirilmeyen spor faaliyetlerinin yaklaşık bir ay önce 

başladığını; haftada bir açık ve kapalı spor faaliyetlerine izin verildiğini ancak bu faaliyetlerin 

10 kişi ile sınırlı tutulduğunu belirtmiştir. Hapishanede iki-üç haftadır suyun sürekli 

kesildiğini ve suya erişimde problem yaşadıklarını; temizlik malzemesinin idareden talep 

ettikten sonra iki ya da üç hafta sonra verildiğini; yemeklerin az ve doyurucu olmadığını, 

revire çıkma taleplerinin çoğunlukla yerine getirilmediğini dile getirmiştir. 

 

28.05.2021 tarihinde İzmir 2 No’lu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus N.E. ile yapılan görüşmede; 

Kendisinin hükümlü (ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile) olduğunu, 41 yaşında olduğunu, 

kronik bir rahatsızlığı bulunmadığını, odada toplam 6 kişi olduklarını belirtmiştir. Bulunduğu 

hapishanede 27.11.2020 tarihinden bu yana süresiz-dönüşümlü açlık grevi yapıldığını, açlık 

grevinin birer kişi şeklinde beşer günlük yapıldığını, açlık grevi boyunca herhangi bir vitamin 

kullanmadıklarını belirtmiştir. Açlık grevine girenlere günlük iaşe olarak bir limon, iki yemek 

kaşığı şeker, bir yemek kaşığı karbonat, bir yemek kaşığı tuz verildiğini; idare tarafından kilo-

tansiyon-nabız-oksijen-ateş ölçümünün yapıldığını belirtmiştir. Kendisinin ve odasında 
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bulunan mahpusların henüz aşı olmadığını dile getirmiştir. Önceki hafta kendisi hariç odada 

bulunan herkesin baş dönmesi, iştahsızlık, burun akıntısı gibi belirtilerinin olduğunu, korona 

virüs testi yapılmasını talep ettiklerini ancak bu talebin karşılanmadığını; şu an kimsede bu 

belirtilerin olmadığını belirtmiştir. Hastaneye sevk edilen mahpusların dönüşte 14 gün 

boyunca karantina odasında kaldıklarını, 14 gün sonunda test yapılarak odalarına 

gönderildiklerini dile getirmiştir. Mart ayında Adalet Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus 

şekilde açılan isteğe bağlı nakil talebinde bulunmak istediğini ancak idare tarafından iyi halli 

olmaması sebebiyle dilekçesinin alınmadığını; ailesinin Diyarbakır’da bulunması sebebiyle 

yaklaşık beş yıldır ailesinin bulunduğu yere yakın bir hapishaneye sevk talep ettiğini ancak 

söz konusu taleplerin gerekçesiz şekilde reddedildiğini belirtmiştir. Bu hususla ilgili İdare 

Mahkemesi’nde iptal davası açtığını, davanın devam ettiğini dile getirmiştir. Pandemi 

başlangıcından bu yana gerçekleştirilmeyen spor faaliyetlerinin yaklaşık üç ay önce 

başladığını; üç aydır toplamda iki kere kapalı spor faaliyetlerine izin verildiğini belirtmiştir. 

Hapishanede iki-üç haftadır suyun sürekli kesildiğini (09.00-13.00 ve 22.00-09.00 arası) ve 

suya erişimde problem yaşadıklarını; temizlik malzemesi olarak yalnızca ayda 1.5 lt sıvı 

sabun verildiğini; maske ya da eldiven verilmediğini, yemeklerin az ve doyurucu olmadığını, 

öğle yemeklerinin akşam yemeklerine nispeten daha iyi olduğunu; revire çıkma taleplerinin 

çoğunlukla yerine getirilmediğini dile getirmiştir. 

 

28.05.2021 tarihinde İzmir 2 No’lu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus M.A. ile yapılan görüşmede; 

Kendisinin hükümlü olduğunu, 33 yaşında olduğunu, yaklaşık 7 yıldır hapishanede kaldığını, 

kronik bir rahatsızlığı bulunmadığını, odada toplam 18 kişi olduklarını belirtmiştir. 

Bulunduğu hapishanede 27.11.2020 tarihinden bu yana süresiz-dönüşümlü açlık grevi 

yapıldığını, açlık grevinin birer kişi şeklinde beşer günlük yapıldığını, greve giren mahpuslara 

idare tarafından herhangi bir vitamin verilmediğini belirtmiştir. Açlık grevine girenlere 

günlük iaşe olarak bir veya iki limon, iki yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı karbonat, bir 

yemek kaşığı tuz verildiğini; idare tarafından kilo-tansiyon-nabız-oksijen-ateş ölçümünün 

yapıldığını belirtmiştir. Kendisinin henüz aşı olmadığını, odasında bulunan 1 kişinin 2 doz, 5 

kişinin ise 1 doz aşı olduğunu; bir kişinin Biontech beş kişinin ise Sinovac aşısı olduğunu 

belirtmekte. Koşullu salıverilme tarihinin yaklaştığını (Haziran ayı içerisinde) belirtmiştir. 

 

İZMİR 4 NO’LU T TİPİ HAPİSHANESİ (ŞAKRAN T4) 
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28.05.2021 tarihinde İzmir 4 No’lu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus S.T. ile yapılan görüşmede; 

Kendisinin aslında B-10 koğuşunda kaldığını ancak şu anda karantina koğuşunda kaldığını 

belirtmiştir. Ailesiyle uzun süredir görüşemeyen mahpus, kendisinin hastaneye gidip 

gelmesinden kaynaklı karantina koğuşunda olduğunu, bunun nedenini sorduğunda ise 

idarenin ona bulunduğu hapishanede karantina koşuğunda kalan mahpusların aileleriyle 

görüştürülmediklerini söylediklerini belirtti. Bu konuda kendisinin savcılığı ve ilgili 

kurumlara dilekçe yazdığını ancak dilekçesinin gönderilmediği belirtti. Uzun bir aradan sonra 

görüşme tarihinde ailesiyle ancak telefonla iletişim kurabildiğini belirtti. Pandemi sürecinden 

önce de pek sosyal aktivite haklarından faydalandırılmadıklarını ancak bu süreçte hiçbir 

faaliyete erişemediklerini, kütüphane, atölye vb. hiçbir faaliyetin olmadığını belirtti. 

Bulunduğu hapishanede mahpusların 5’er günlük süresiz ve dönüşümlü açlık grevinde 

olduklarını, mahpuslara iaşe olarak idare tarafından limon, tuz, şeker ve karbonat verildiğini; 

açlık grevi eylemine girenlerin ilk gününde ve son gününde revire giderek nabız ve tansiyon 

ölçümlerini yaptırdıklarını, açlık grevine giren mahpusların yaklaşık olarak 2-3 kilo 

kayıplarının olduğunu, su ihtiyacını kendilerinin kantinden karşıladıklarını belirtmiştir.  Açlık 

grevi eylemine katılan her mahpusa disiplin cezası verildiğini belirtmiştir. 

28.05.2021 tarihinde İzmir 4 No’lu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus R.Y. ile yapılan görüşmede; 

Açlık grevlerine ilişkin olarak bulunduğu hapishanede mahpusların 5’er günlük süresiz ve 

dönüşümlü açlık grevinde olduklarını belirtmiştir. Mahpuslara iaşe olarak idare tarafından 2 

adet limon, biraz tuz, bir avuç kadar şeker ve biraz karbonat verildiğini, revire çıkıldığında B 

kompleks vitamin verildiğini, D3 vitamini verilmediğini, açlık grevi eylemine girenlerin ilk 

gününde ve son gününde (1. ve 5. günlerinde) revire giderek nabız ve tansiyon ölçümlerini 

yaptırdıklarını, açlık grevine giren mahpusların yaklaşık olarak 2-3 kilo kayıplarının 

olduğunu, su ihtiyacını kendilerinin kantinden karşıladıklarını belirtmiştir. Bulunduğu 

hapishanede; B-10 koğuşundan 16, B-11 koğuşundan 19, B-16 koğuşundan 19 olmak üzere 

toplam 34 mahpusun 5’er günlük süresiz ve dönüşümlü açlık grevine girdiklerini belirtmiştir. 

Açlık grevi eylemine katılan mahpuslara ilk girişlerinde 1 ay spor faaliyetlerinden men, 

sonrasında açlık grevlerine devam etmeleri halinde ise 1 ay işten yoksun bırakma şeklinde 

disiplin cezası verildiğini belirtmiştir. Hapishanedeki Covid-19 sürecine yönelik olarak; 

Mahpuslara genel temizlik malzemesinin (1 adet deterjan) verildiğini, maske kıtlığı olmadığı 

halde görüşlere vb çıkarken maske verildiğini, dezenfektan ve kolonyanın verilmediğini, 2-3 

haftada bir koğuşlara dezenfekte işleminin uygulandığını ancak bu işlemin çok yüzeysel 

olduğunu ve kullanılan ilaçların etkisinin çok az olduğunu (kokularının dahi çok hafif olduğu) 

belirtmiştir. Hastaneye sevklerin yapılmadığını, ara sıra sadece revire çıkabildiklerini 

belirtmiştir. Kronik hastalığı olan ve yaşı ileri olan 4 mahpusa aşı yapıldığını, H.G. isimli 

mahpusa 1 doz Biontech, Y.A. isimli mahpusa 1 doz Sinovac aşısı vurulduğunu, Y.S. ve M.D. 

isimli mahpuslara 2 doz Sinovac aşısı yapıldığını belirtmiştir. Ancak 2. Doz aşıların 1 aydan 

uzun süre sonra yapıldığını belirtmiştir. 

28.05.2021 tarihinde İzmir 4 No’lu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan 

mahpus M.S.G. ile yapılan görüşmede; 

Mahpus 16 Haziran 2021 tarihinde çok sayıda gardiyanların bulunduğu koğuşa girerek 

eşyaları talan edercesine arama yaptıklarını birçok kullanılan eşyaya zarar verdiklerini 

bildirdi. Sürekli provokatörce hareket ettiklerini sözlü saldırılarda bulunduklarını söyledi. 

Arama sonra birçok deftere ile kantinden aldıkları radyolara da el koyduklarını belirtti. 
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Gardiyanların “bundan sonra koğuşlardan toplu çıkışlarda tek sıra askeri nizamda 

yürüyeceksiniz” gibi söylemeleri olduğunu, hapishane idaresine “GİZLİ” ibareli genelgelerin 

geldiğini idari kısımda iki yeni müdür geldikten sonra kötü muameleye varan uygulamaların 

olduğunu beyan etti.  

AVUKAT GÖZLEMİ: İnfaz koruma memurlarının sürekli idari birimden bir müdürü arayıp 

yapılan veya yapılacak işlem hakkında bilgi almam talimat alma ihtiyacı hissettirilmiş işini 

düzgün yapmaya çalışan memurlar engellenmiştir. Daha önce idareye Avrupa İnsan Hakları 

Başvuru formunda avukat ismi yazılı form sayfası teslim edilerek müvekkillere imzalatılması 

istenmiş müvekkilin ıslak imzalı belgeleri müdürün talimatı ile “ancak savcılık kalemi kanalı 

ile verileceği gibi” en basit işlemlerin bile yaptırılmadığı; avukat görüş odasında dahi 

müvekkilin imzasının alınması işlemi için zorluklar çıkartılıp sürekli telefon ile infaz koruma 

memurlarına talimatlar verilerek avukat görüş odasına geçilmesi uzatılarak mesai saatlerinde 

yapılması gereken görüşler sınırlandırılmıştır. Avukatı infaz koruma memuru ile engelleyen 

müdürün ismin dahi verilmediği muhatap alınamadığı bu nedenle çok basit işlemlerde bile 

hukuka aykırılıkların ve keyfiyetin uygulandığı gözlemlenmiştir.  

 

MENEMEN T TİPİ KAPALI HAPİSHANESİ 

17.05.2021 tarihinde Menemen T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpus 

R. I. ile yapılan görüşmede; 

Odaların 6 kişi olduğunu herkesin aralık ayında Covid-19 salgınında aynı anda 

hastalandıklarını, İ. E. hariç hafif geçirdiklerini belirtmiştir. İdarenin sevk taleplerini salgın 

nedeni ile ertelediğini bu nedenle 1 yılı aşkın süredir ziyaretçisinin gelmediğini dile 

getirmiştir. Hiçbir sosyal aktivite olmadığı halde yeni yönetmelik gereği değerlendirme 

yapıldığını belirtmiştir. Daha önce odalarına yerleştirilen kamerayı kapattığı gerekçesi ile 

verilen disiplin cezalarının uygulandığını itirazlarından olumlu sonuç alamadıklarını dile 

getirmiştir.  

17.05.2021 tarihinde Menemen T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpus 

C. Ö. ile yapılan görüşmede; 

Odaların 6 kişi olduğunu, herkesin aralık ayında Covid-19 salgınında aynı anda 

hastalandıklarını, İ.E. isimli mahpus hariç hafif geçirdiklerini belirtmiştir. İdarenin sevk 

taleplerini salgın nedeni ile ertelediğini bu nedenle 1 yılı aşkın süredir ziyaretçisinin 

gelmediğini dile getirmiştir. Henüz koşullu salıvermesine 4-5 yıl kalan mahpuslar hakkında 

yeni yönetmeliğe göre değerlendirme yapıldığını ancak kendisi için böyle bir değerlendirme 

olmadığını belirtmiştir.  

 

ÖDEMİŞ T TİPİ KAPALI HAPİSHANESİ 

20.05.2021 tarihinde Ödemiş T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpus 

T.K. ile yapılan görüşmede; 

28 Nisan 2021 tarihinde 4 mahpusun korona test sonuçlarının pozitif çıktığını, 3 mahpusun bir 

koğuşta, diğer 1 mahpusun başka bir koğuşta yakalandığını belirtmiştir. 2 mahpus kronik 

hastalıkları sebebiyle rutin kontrolleri için gittikleri hastane dönüşü kaldıkları karantina 

koğuşu ya da hastane aşamasında yakalanmış olabileceklerini ve o şekilde diğer mahpuslara 
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da bulaşmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirtmiştir. Koğuştaki diğer mahpuslara da test 

yapıldığını ancak sonuçların negatif çıktığını dile getirmiştir. Diğer mahpusların ayakta 

atlattıklarını düşündüklerini belirtmiştir. Testi pozitif çıkan 4 mahpusun hastane tedavilerinden 

sonra ayrı koğuşta kaldıklarını, atlattıktan sonra tekrar test yapıldığını sonuçlarının negatif 

çıkmasının ardından kendi koğuşlarına geri döndüklerini belirtmiştir. Hapishane de şu ana 

kadar 2 mahpusun aşı olduğunu, onların da Sinovac aşısını 1 doz olarak 21 Nisan’da 

olduklarını belirtmiştir. Aşı olan mahpuslardan birinin 28 Nisan’da yapılan test sonucunun 

pozitif çıktığı belirtilmiştir. Virüse yakalandıktan sonra aşı olduğunu düşündüğünü aktarmıştır. 

İdarenin ilaç ve hastane konusunda hassasiyet gösterdiğini, şu an durumlarının iyi olduğunu 

belirtmiştir. 

 

AKHİSAR T TİPİ KAPALI HAPİSHANESİ 

03.06.2021 tarihinde Akhisar T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpus 

R.Ç. ile yapılan görüşmede; 

Bulunduğu hapishanede 3 odada siyasi mahpusların bulunduğunu, 3 odada toplam 38 mahpus 

kaldıklarını belirtmiştir. Bu mahpusların büyük kısmının hükümlü olduğunu belirtmiştir. 

Pandemiden kaynaklı hala aileler ile kapalı görüş yapıldığını, kapalı görüşlerin ayda iki kez 

yapıldığını dile getirmiştir. Hapishane idaresi tarafından mahpuslara görüntülü görüşme 

yapılması konusunda bilgi verilmiş ancak henüz hangi tarihte bu görüşmelerin yapılacağı 

bilgisi verilmemiş. Cezası bir yılın altına düşen mahpusların ilçe hapishanelere sevk edildiğini 

belirtmiştir. Hapishanede hiçbir etkinliğe çıkamadıklarını, odaların sadece kendi içinde spora 

çıkabildiklerini belirtmiştir. Kütüphane, sohbet, atölye vs. haklarının pandemi gerekçesiyle 

engellendiğini, haftada bir kez 20 dakika telefonla görüşme hakkını kullanabildiklerini, 

telefon görüşmesinin sadece tek numarayla yaptırıldığını, süresiz dönüşümsüz açlık grevi 

eyleminin görüşme tarihinde hala devam ediyor olduğunu, 10 gün 1 kişi şeklinde greve 

girdiklerini belirtmiştir.  

 

MANİSA T TİPİ KAPALI HAPİSHANESİ 

10.06.2021 tarihinde Manisa T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpus Ş.E. 

ile yapılan görüşmede; 

Odalarında 6 kişi olduğunu hepsinin Covid-19 virüsünden hastalandıklarını ayrıca karantina 

ya alınmadıklarını sayılarının az olması nedeni ile oda içerisinde kaldıklarını iki kişinin ağır 

geçirdiğini belirtmiştir. Şu an da durumlarının iyi olduğunu dile getirmiştir. Hapishane 

idaresine sevk için taleplerini aldıklarını ancak sevkler ile ilgili bir gelişme olmadığını 

belirtmiştir. Kantinden aldıkları radyoların tekrar tekrar toplandığı, gazete dergi gibi haber 

kaynaklarının sınırlandığını, her seferinde farklı bir gerekçe sunulduğunu belirtmiştir. 

Ailelerinin uzak olması nedeni ile görüşlerine sık gelemediklerini pandemi uygulamaları 

nedeni ile de bu gelişlerin tamamen bittiğini dış dünya ile sadece ailelerle yapılan telefon 

görüşmeleri olduğunu belirtmiştir. İçme suyunu kantinden satın aldıklarını, üç öğün yemek 

verildiğini ancak bu yemeğin az ve kalitesiz olduğunu, kantin fiyatlarının geçen seneye göre 

iki katına çıktığını ve kantinde yeterli malzemenin bulunmadığını dile getirmiştir. Daha önce 

sayımlar ve aramalar gibi nedenlerle aldıkları hücre cezalarından dolayı koğuştaki birçok 

mahpusun infazlarının yandığını, disiplin cezalarına ilişkin dosyalarının AYM’de olduğunu 

ancak henüz incelenmediğini, Adalet Bakanlığı’nın karşı beyan dilekçeleri geldiğini 
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belirtmiştir. Geçen tarihlerde Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan mahpuslara müddetname 

geldiğini ve koşullu salıverilme tarihinin ertelendiğini, infazlarının yakıldığını belirtmiştir. 

Koğuşta bulunan M.T.’nin beyninde kist olduğunu, ancak doktor raporunda ameliyata ihtiyaç 

olmadığı yazmaktadır diye belirtmiştir. Kendisinin de daha önce uzun süre açlık grevi eylemi 

yaptıktan sonra midesinde sorun yaşadığını aktarmıştır. Kendisinin açlık grevine ilk 

başladığında katıldığını, ancak açlık grevinin süresiz-dönüşümlü şeklinde, beşer gün olarak 

gerçekleştirildiğini ve açlık grevine girebilen 2 kişi olduklarını bu nedenle zorluk yaşadıkları 

için bırakmak zorunda kaldıklarını belirtmiştir. Hapishanede yaşanan hak ihlallerine ilişkin 

genel olarak; kurumlara gönderilmek için verdikleri dilekçelerin gönderilmediğini, 

dilekçelerine cevap verilmediğini, neden olarak sorduklarında ise “nöbet değişimi sırasındaki 

kişilerin eksikliği olabileceği”nin kendilerine aktarıldığını, hiçbir sosyal aktivite 

yapamadıklarını sadece belli süreyle havalandırmaya çıkabildiklerini, sayımlarda disiplin 

cezası verildiğini, mahpus başına en fazla 5 kitap verildiğini, alınan kitaplar iade edilmeden 

yeni kitap verilmediğini ve bunun da keyfiyete kaldığını değişimleri yapmadıklarını, 

istedikleri kitapları vermediklerini (örneğin felsefe kitabı istediklerinde dini kitapların 

verildiğini) ve kargoyla kendilerine gönderilen kitaplarının da verilmediğini (bandrollü ve 

satışı olan yani yasaklı olmayan kitapların dahi), aile ziyaretlerinin kapalı görüş olarak 

yaptırıldığını, gazete olarak sadece Cumhuriyet Gazetesi’nin verildiğini, idareyle görüşme 

yaptıklarında bayide olmadığı için başka gazete veremiyoruz diye cevap aldıklarını, koğuş 

aramalarının pandemi sürecinden önce talan şeklinde olduğunu ancak pandemi süresinde 

sadece üstünkörü arama yaptıklarını, yemeklerin yağlı ve kalitesinin düşük olduğunu 

belirtmiştir. Covid-19’a ilişkin olarak, hapishanede daha önce pozitif vakaların olduğunu, 

görüşlere çıkarken maske eldiven verildiğini ve kendilerine beyaz bir koruyucu 

giydirdiklerini, ortak alanları ayda 1 dezenfekte ettiklerini (ilaçlama şeklinde) bunu da çok 

yüzeysel yaptıklarını yani sadece koğuş içine sıkıp gittiklerini, onun dışında oda ve koğuşları 

mahpusların kendilerinin temin ettikleri deterjanlarla temizlediğini belirtmiştir. Hastaneye 

gidiş-gelişlerden sonra 14 gün karantinada hücrelerde tutulduklarını belirtmiştir. 

 

10.06.2021 tarihinde Manisa T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpus A.A. 

ile yapılan görüşmede; 

Mahpusların çoğunun daha önce almış oldukları hücre cezasından kaynaklı infazlarının 

yandığını, hapishanede şu anda süren açlık grevinin olmadığını belirtmiştir. 

 

DENİZLİ T TİPİ KAPALI HAPİSHANESİ 

17.06.2021 tarihinde Denizli T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpus N. 

B. ile yapılan görüşmede; 

Koğuşta 11 kişi kalmakta olduklarını, hapishanelerdeki rutin sorunların burada da mevcut 

olduğunu, sosyal aktivite ve faaliyetlerin olmadığını belirtmiştir. STK ve kamu kurumlarına 

yazdıkları dilekçe ve başvuruların keyfi olarak iletilmediğini belirtmiştir. Sağlık sorunları olan 

mahpuslara yönelik sevk noktasında keyfi zorluklar çıkarılmakta olduğunu ve yapılan 

sevklerin de geç yapılmakta olduğunu dile getirmiştir. Mahpusların aileleri uzakta olduğu için 

aile görüşünde sorun yaşadıklarını ve ailelerine yakın yerlere sevk taleplerinin kabul 

edilmediğini belirtmiştir.  
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17.06.2021 tarihinde Denizli T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpus E.P. 

ile yapılan görüşmede; 

Kendisinin 25 yaşında olup, 5 yıldır hapishanede olduğunu, Akhisar’da yaklaşık 1 yıl 

kaldığını daha sonra Denizli T Tipi Hapishanesi’ne geldiğini, yaklaşık 6 aydır da burada 

olduğunu belirtmiştir. Şu an kendi isteği ile tekli koğuşta kaldığını ifade etmiştir. Kemik 

erimesi, kolesterol, kalp rahatsızlığı, tansiyon, hipofiz bezinde sorun gibi birçok sağlık sorunu 

bulunduğunu dile getirmiştir. Ailesinin İstanbul’da yaşadığını, aile görüşü noktasında sorunlar 

yaşadığını ve sevk talebine olumsuz cevap verildiğini belirtmiştir. Hapishane idaresinin sağlık 

başta olmak üzere taleplerini karşılıksız bıraktığı ve keyfi muamelelere maruz kaldığını 

belirtmiştir 

 

 

KEPSUT L TİPİ KAPALI HAPİSHANESİ 

24.05.2021 tarihinde Kepsut L Tipi Kapalı Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpuslar 

M.C., T.A. ve A.D. ile yapılan görüşmede; 

Yeni yönetmelik ile 11 yıl hapis cezası almış H.B. ile 4,5 yıl hapis cezası almış A.H./A. 

hakkında iyi halli olmadığı kararı verildiği gerekçesi ile tahliye edilmediği; Mahpusların 

istediği gazete ve dergiler verilmemekte olduğu belirtilmiştir. Yeni Yaşam gazetesinin 

bayiliği bulunmadığı gerekçesi ile verilmediği dile getirilmiştir. 2 yıldan fazla bir süredir 

eğitim, kurs, spor vb. etkinliklerin yapılmadığı; tahliyeleri ertelenen mahpusların iyi hali 

olmadığı gerekçesine etkinlik, kurslara katılmadığı gerekçe gösterildiği belirtilmiştir. 

Hapishane kantininden satın alınan vantilatör ve radyoların toplatılmış olduğu belirtilmiştir. 

Hapishanede bulunan N. isimli gardiyan ve ekibinin mahpuslara karşı sert ve öfkeli 

davranışlar sergilediği, keyfi aramaların yapıldığı, aramalar sonrasında mahpusların 

defterlerine, ajanda, resim ve kitaplarına el konulduğu dile getirilmiştir. 1 yılı aşkın süredir el 

konulan özel eşyalara pandemi gerekçesi ile incelenmediği iddiası ile tesliminin yapılmadığı 

aktarılmıştır. Ayrıca pandemi nedeniyle hastaneye gidişlerde sorunlar yaşandığı; mahpusların 

hastane, sevk, adliye gidişlerinde karantinaya alındığı; hapishane doktoruna ulaşmakta ve 

revirde sorun yaşanmakta olduğunu; doktorun mahpus ile temasta bulunmaksızın ve aynı 

ortamda olmadan uzaktan tedavi ettiği; durumu ağır olan hastanın ise revir kapısında 

bekletilerek tedavisi yapıldığı belirtilmiştir. Açlık grevine giren mahpuslara disiplin cezası 

verildiği; görüşmenin yapıldığı esnada açlık grevinde bulunan kimsenin olmadığı; açlık 

grevine giren mahpuslara iaşelerin verildiği, kurum hemşiresi tarafından kontrollerinin 

yapıldığı; 1 Haziran itibariyle tekrar açlık grevine gireceklerini belirtilmiştir. Koşullu 

salıverme değerlendirmeleri keyfi yapıldığı, M. E. O. isimli mahpusa önce “iyi halli” 

değerlendirmesi yapılan mahpusa 4 gün sonra “iyi halli değildir” değerlendirmesi yapılarak 

koşullu salıverilmesi engellendiği belirtilmiştir.  
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HAPİSHANELERDEKİ HAK İHLALLERİNE İLİŞKİN TESPİTLERİMİZ: 

Hapishanelerden gelen başvurular, basın taramaları ve avukat görüşmeleri 

sonucunda tespit edilen ve hale devam eden hak ihlalleri: 

 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 konulduğu, gönderilmediği, 

 Açık görüşe çıkarılmadığı, 

 Aile ziyaretlerinin sınırlandırıldığı,  

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

verilmediği,  

 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, 

 İnfaz yakmaların olduğu, 

 Koşullu salıverilmeden yeni yönetmelik gerekçe gösterilerek idarenin keyfi 

tutumu neticesinde yararlanamadıkları, 

 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 hala 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, 
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 Aramaların keyfi olması, arama sırasında eşyaların talan edildiği, hijyen 

kurallarına aykırı olarak aramaların gerçekleştirildiği, 

 Hastaneye sevklerin gerçekleştirilmediği, 

 Revire çıkartılmadıkları, 

 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 
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onuruna saygılı davranış görme hakkına sahiptir.”  ve Ceza İnfaz Kurumlarının 

Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün 46. maddesinin 

9. fıkrasındaki “Arama ve sayımlar sırasında insan onuruna saygı esastır.” 

düzenlemelerin, arama ve sayımlarda gardiyanlar tarafından keyfi uygulamalar 

gösterilerek koğuşların talan edilmesi, mahpusları tahrik edici söylemlerde 

bulunulması bu  maddelerin ihlal edildiğini göstermektedir. 

3. 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 
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koşulları göz önüne alınarak yeterli yer, ışık, ısınma, havalandırma ve hijyen 

sağlanır." denilmektedir. Ancak birçok hapishanede koğuşlarda odanın alabileceği 

sayıdan daha fazla mahpus kalmakta ve bu durum aynı zamanda havalandırma ve 

hijyen sıkıntılarını da beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda hijyen idare 

tarafından sağlanması gereken bir ortamken koğuşların temizliği için gerekli 

deterjanlar idare tarafından karşılanmamakta mahpusların kendilerinin kantinden 

fahiş fiyatlara satın almaları dayatılmaktadır.  

 

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 
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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. 

 

10. Özellikle hasta mahpusların tedavilerinde gerçek anlamda sıkıntılar 

yaşanmaktadır. 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 hapishanelere 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 keyfi  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 

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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sağlanmaması ile ilgili olarak insanlık onuruyla bağdaşmayan muamele yasağının 

ihlal edildiğine hükmetmiştir. 

 

13.  01.01.2021 tarihinde yürürlüğe giren “Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile 

Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ile birlikte denetimli serbestlik, 

koşullu salıverilme gibi mahpus lehine olan uygulamalarda iyi halin belirlenmesi için 

bir takım yeni kriterler getirilmiştir. Bu yönetmelikle birlikte hapishane idaresinin 

keyfi tutum ve davranışları mahpusların koşullu salıverilme haklarından 

yararlanmasının önüne geçmek yerine aksine bu duruma yasal zemin hazırlamıştır. 

Hapishane idareleri bu keyfi tutum ve davranışlarından bir an evvel vazgeçmeli, 

eşitlik ve ayrımcılık ilkelerine uygun hareket etmeli, keyfi tutum ve davranışlardan 

sorumlular için etkin soruşturma yürütülmelidir.  

  

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, 
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- 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, 

- 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, 
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- Hapishanelerde Korona Virüs salgını ile ilgili alınan ve alınacak önlemler ile 

alınacak sonuçlar konusunda başta mahpusların aile ve avukatları olmak üzere 

kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

15. Hapishanelere bağımsız sağlık kurumlarının girmesine ve inceleme yapmasına 

izin verilmelidir. Hapishanelerin denetiminde başta bağımsız meslek kuruluşları ve 

insan hakları örgütleri olmak üzere ilgili kuruluşların yer alacakları şekilde yasal 

düzenlemeler yapılarak, incelemeye açılması sağlanmalıdır.  

 

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 keyfi 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.  
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 Adeta mahpusları sindirme araçları haline gelen, disiplin cezalarında insan haklarına 

aykırı yasal düzenlemeler kaldırılmalı, uygulamalardan kaynaklanan hukuka 

aykırılıklar giderilmelidir.  

 Mahpuslara yaşatılan işkence ortamından derhal vazgeçilmeli, mahpuslara uluslararası 

hukukun emrettiği şekilde insan onuruna yaraşır bir şekilde bir muamele 

gösterilmelidir.  

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

uluslararası heyetlerin etkin denetim mekanizmalarının oluşturulmasının önü 

açılmalıdır.  

 Hapishane hekimi ve tıbbi personelinin İstanbul Protokolü eğitimi almaları 

sağlanmalıdır.  

 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 hapishanelerin koşulları hemen düzeltilmeli ve hak 

ihlalleri ortadan kaldırılmalıdır.  

İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi 

Hapishane Komisyonu 

İNSAN HAKLARI İLE İNSANDIR! 
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HAK İHLALLERİ ÇETELESİ 
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Hasta mahpus 7 
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Açık görüş engeli 3 

Keyfi disiplin cezası 6 

Temel ihtiyaçlara el konulması  5 

Haberleşme engeli 2 
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